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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 15 tháng 4 năm 2021

V/v tổ chức Ngày sách Việt Nam
lần thứ 8 trong các cơ sở giáo dục

Kính gửi: - Các trường có cấp Tiểu hoc; cấp THCS trên địa bàn Thành phố
Thực hiện Công văn số 1016/KH-SGDĐT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trong các cơ sở giáo dục và đào
tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường
học tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành

thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của người dân, đặc biệt là học sinh,
sinh viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo đối với việc
xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập.
- Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh các giá trị của sách; xây

dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.
- Huy động được sự tham gia, hưởng ứng của cộng đồng và toàn thể xã hội thực

hiện các yêu cầu về Ngày Sách Việt Nam theo Quyết định số 284/QĐ- TTg ngày
24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
1.2. Yêu cầu
- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực,
hiệu quả gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị
quyết Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2021 tại các cơ sở giáo dục
nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, nội dung thiết thực, hiệu quả; phù
hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Phối hợp thực hiện Kế hoạch số 441/KH-STTTT ngày 07/4/2021 của Sở Thông

tin và Truyền thông.

2. Nội dung và cách thức tổ chức
Các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tập trung vào các hoạt động
chính sau đây:
- Các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động Ngày Sách
Việt Nam lần thứ 8 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế; đẩy mạnh công
tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam đến cán bộ quản lý giáo dục, giáo
viên, người lao động, học sinh trong đơn vị; phối hợp và lồng ghép các hoạt động chào
mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 với các sự kiện khác của nhà trường.
- Phát huy vai trò của thư viện trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp với
các thư viện công cộng trên địa bàn để tổ chức các hoạt động luân chuyển sách, báo, tài

liệu; tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách cho các cán bộ, giáo viên, học sinh
trong đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, tích cực xây dựng
các góc đọc, thư viện cùng học trong các trung tâm học tập cộng đồng, phát triển văn hóa
đọc trong nhà trường và cộng đồng, kết nối các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam tại
các cơ sở giáo dục với các hoạt động tại địa phương.
- Tổ chức triển khai, tập huấn nội dung hướng dẫn sử dụng thư viện, các tiết dạy
học tại thư viện, phương pháp đọc sách tại các nhà trường; khuyến khích các trường sắp
xếp thời gian 1 tiết/1 tuần cho học sịnh được tự đọc sách tại thư viện, dưới sự hướng dẫn
tổ chức của giáo viên chủ nhiệm và nhân viên thư viện; tổ chức giới thiệu sách, hướng
dẫn kĩ năng chọn sách, tìm kiếm thông tin, khai thác tài liệu trên các thư viện điện tử và
tìm kiếm, chọn lọc, sử dụng thông tin trên mạng internet phù hợp với tâm lý lứa tuổi,
phù hợp với mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình
thực tiễn.
- Khuyến khích cha mẹ học sinh đồng hành, ủng hộ các phong trào xây dựng tủ
sách lớp học; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động đọc sách cùng con tại
trường và tổ chức các hoạt động đọc sách cùng con tại nhà, hướng dẫn cho con biết cách
sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách
hay phù hợp với lứa tuổi.
- Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8,
vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh trong đơn vị tham gia các câu lạc bộ
đọc sách, các cuộc thi giới thiệu sách theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, sử dụng
mạng xã hội (facebook, youtube, livestream…); hướng dẫn cho học sinh tại các nhà
trường thành lập Đội truyền thông cho câu lạc bộ đọc sách mà thành viên đội truyền
thông là chính học sinh; khuyến khích học sinh tham gia vào cuộc thi “Đại sứ văn hóa
đọc năm 2021” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, góp phần lan tỏa tình yêu
đọc sách và ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong việc góp phần phát triển văn hóa
đọc, rèn luyện kỹ năng đọc và học suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.
3. Tổ chức thực hiện
Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam
lần thứ 8 của đơn vị đảm bảo mục đích, yêu cầu của Ngày Sách Việt Nam, lựa chọn nội
dung và cách thức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị; tham
gia các hoạt động theo Kế hoạch số 441/KH-STTTT ngày 07/4/2021 của Sở Thông tin
và Truyền thông (huy động lực lượng tham gia theo công văn số 1026/SGDĐTGDTXMN của Sở GD&ĐT ngày 14/4/2021 v/v tham gia các hoạt động trong chương
trình Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam năm 2021); báo cáo kết quả thực hiện về Phòng
Giáo dục và Đào tạo qua email: nguyenthinguyet@pgdhalong.edu.vn trước ngày
02/5/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT
- Tổ TTCT, tổ CM;
- Cổng TTĐT;
- Lưu VT.
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