UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 299 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 4 năm 2020

V/v tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam
lần thứ 7

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Báo Vĩnh Phúc;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc;
- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc (Hội VHNT Vĩnh Phúc);
- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin;
- Phòng Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, TT và Thể thao các huyện, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-BTTTT ngày 22/01/2020 của Bộ Thông
tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; Văn bản chỉ
đạo số 716/UBND-VX3 ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh giao cho Sở Thông
tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Kế
hoạch số 261/KH-BTTTT ngày 22/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Để Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 (năm 2020) được tổ chức hiệu quả, Sở
Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau:
1. Đối với các cơ quan tuyên truyền
- Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát
sóng phù hợp, thông tin tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7.
- Nội dung tuyên truyền tập trung:
+ Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa đọc đối với
việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện
nhân cách con người, hướng tới xây dựng và phát triển phong trào đọc sách.
+ Lịch sử hình thành Ngày sách của thế giới và Việt Nam, trong đó nêu bật ý
nghĩa lựa chọn ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam.
+ Tuyên truyền về Hội sách online do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ
chức tại sàn Book365.vn bắt đầu từ ngày 19/4/2020 đến ngày 20/5/2020.
+ Tuyên dương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến. Tuyên truyền về
các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ sách,
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người yêu sách; ưu tiên các hoạt động theo phương thức trực tuyến trong tình
hình dịch bệnh COVID-19 diễn biễn phức tạp, phải hạn chế việc đi lại, tiếp xúc
đông người.
- Giới thiệu và tôn vinh các tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách hậu
phương quê hương chiến sĩ...
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các hình thức tuyên truyền Ngày Sách Việt nam lần thứ 7 đối với
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Đài truyền thanh các xã, phường, thị
trấn.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các
nội dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức
và đông đảo tầng lớp nhân dân.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành
phố; các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Cục Xuất bản, In, Phát hành (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB (02b).

Sở Thông tin và Truyền thông
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