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V/v tổ chức ngày Sách và Văn hóa đọc
Việt Nam năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng trường mầm non, TH, THCS thành phố Bắc Giang.
Thực hiện Công văn số 380/SGDĐT-GDTH ngày 06/4/2022 của Sở Giáo dục
và Đào tạo (GD&ĐT) về tổ chức ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022; Kế
hoạch số 849/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt
động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang,
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tổ chức các
hoạt động hưởng ứng tổ chức ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2022
với những nội dung cụ thể sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao

kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người;
khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản
lý, nhân viên, học sinh; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ
quan, tổ chức; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị
đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc, xây dựng xã hội học tập. Tôn vinh,
khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách.
- Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 được tổ chức với hình thức,
nội dung thiết thực, hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành
Xuất bản, In và Phát hành sách (10/10/1952 - 10/10/2022) và phù hợp với công tác
phòng, chống dịch Covid-19.
- Gắn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với các hoạt động tuyên
truyền triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII; các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của tỉnh, của đất
nước.
2. Nội dung và cách thức tổ chức
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày Sách và Văn
hóa đọc Việt Nam năm 2022 đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, học
sinh. Trong đó, tập trung vào các hình thức như: Tuyên truyền trên cổng/trang thông
tin điện tử; truyền thông qua mạng xã hội; tổ chức mít - tinh hưởng ứng ngày Sách
và Văn hóa đọc Việt Nam; thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm;
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tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam kết
hợp với các hoạt động khác của nhà trường.
- Đề nghị phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà (đọc sách giấy, sách điện tử...);
hướng dẫn con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử truy cập Internet
và tìm đọc những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi.
- Khuyến khích cha mẹ học sinh đồng hành, ủng hộ các phong trào xây dựng
tủ sách lớp học; tổ chức các hoạt động luân chuyển sách, báo, tài liệu và trưng bày,
giới thiệu sách; xây dựng các góc đọc, thư viện cùng học.
- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin trực tuyến; kỹ
năng tiếp nhận và sử dụng tài nguyên thông tin thông qua việc đọc; bồi dưỡng nâng cao
chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành thư viện cho cán bộ thư viện trường học.
- Tiếp tục hưởng ứng, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi
“Đại sứ văn hoá đọc năm 2022” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
- Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân nhà giáo, cán bộ quản
lý, nhân viên, học sinh, sinh viên có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng,
phát triển văn hóa đọc tại đơn vị.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết quả tổ
chức ngày Sách Việt Nam năm 2022 theo Phụ lục 1 (đính kèm) về Phòng GD&ĐT
(qua Email: pgdtpbg.th@bacgiang.edu.vn) trước ngày 03/5/2022 để tổng hợp báo
cáo Sở GD&ĐT./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ, CV phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Phái
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(Kèm theo Công văn số

PHỤ LỤC 1
/GDĐT, ngày

/4/2022 của Phòng GD&ĐT)

Trường…………………………………..
BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NĂM 2022
Có/
không

TT

Kết quả đạt được

1

Ban hành văn bản triển khai (Ghi rõ số, ngày ban hành).

2

Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày
Sách Việt Nam năm 2022.

3

Phát động phong trào đọc sách tới toàn thể đội ngũ nhà giáo,
cán bộ quản lý, nhân viên, học sinh, sinh viên.

4

Tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kĩ năng tìm kiếm thông tin
và kĩ năng đọc, chọn sách cho phù hợp vớitâm lý lứa tuổi, phù
hợp với mục tiêu giáo dục bằngnhiều hình thức khác nhau,
phù hợp với tình hình thực tiễn.

5

Vận động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhânviên, học
sinh, sinh viên, phụ huynh tham gia các câu lạc bộ đọc sách.

6

Tổ chức các cuộc thi, giao lưu về văn hóa đọc.

7

Số sách quyên góp cho các thư viện, tủ sách trong nhà trường
và các trường thuộc địa bàn khó khăn.

8

Số tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng vì có
những đóng góp tích cực trong việc xây dựng, phát triển văn
hóa đọc.

9

Kết quả khác (ghi rõ).

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số
liệu

Ghi
chú
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