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KẾ HOẠCH
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
Năm 2022
Thực hiện Công văn số 1139/BGDĐT-GDTX ngày 28 tháng 3 năm 2022 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm
2022; Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) hướng dẫn các đơn vị tổ chức hoạt động
hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
1. Mục đích
- 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 cộng đồng, tạo dựng môi
trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ
quan, tổ chức, góp phần xây dựng xã hội học tập.
- Nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, ý thức tự
học và học tập suốt đời; xây dựng văn hóa đọc trong toàn ngành và biểu dương
những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá
sách.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đảm bảo thiết thực,
hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, giáo
viên, học sinh; tạo thành động lực góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng
về văn hóa đọc.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, linh hoạt phù hợp với tình hình
công tác phòng chống dịch Covid -19.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung hoạt động
- Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc
Việt Nam năm 2022 đến cán bộ, giáo viên, người lao động và 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 treo băng- rôn tại đơn vị với nội dung
“Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022”; thông qua các hội
nghị, hội thảo, tọa đàm, phát thanh học đường; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng
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ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam kết hợp với các hoạt động khác của nhà
trường.
- Tổ chức "Ngày hội đọc sách" và kết hợp tuyên truyền, giới thiệu sách,
trưng bày triển lãm sách theo chủ điểm hoạt động từng tháng.
- Tổ chức các hoạt động: thi kể chuyện sách, giới thiệu sách, thi vui đọc
sách, chia sẻ quyển sách tâm đắc, triển lãm sách, thi xếp sách nghệ thuật, sưu tầm
tư liệu theo chủ đề, thi thiết kế các dụng cụ trưng bày, phát động xây dựng thư viện
xanh- thận thiện, thư viện góc lớp, các câu lạc bộ sách…
- Tổ chức hướng dẫn kỹ năng tìm kiểm thông tin thông qua các công cụ tra
cứu tại thư viện, kỹ năng tiếp nhận và sử dụng tài nguyên thông tin thông qua việc
đọc, hướng dẫn phương pháp đọc sách cho học sinh.
- Tổ chức tiết đọc sách tại thư viện, dưới sự hướng dẫn tổ chức của giáo viên
chủ nhiệm và nhân viên thư viện.
- Kết hợp với tổ chuyên môn, Đoàn, Đội tổ chức các hoạt động: Dựng lại tác
phẩm, thảo luận sách, bình sách, thi tìm hiểu các nhân vật lịch sử, di tích lịch sử, trò
chơi nhìn bìa sách đoán tên tác phẩm, vẽ tranh theo sách, theo nội dung tác phẩm...
- Vận động phong trào xây dựng tủ sách gia đình, cha mẹ học sinh đồng
hành đọc sách cùng con tại nhà; hướng dẫn con biết cách sử dụng máy tính và các
thiết bị điện an toàn tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay phù
hợp với lứa tuổi.
- Tổ chức quyên góp sách, tập vở, trang thiết bị đọc sách... tặng lại cho học
sinh nghèo và các trường vùng khó khăn. Năm học này, chú trọng quyên góp sách
giáo khoa lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9, lớp 11, lớp 12.
- Phối hợp với các thư viện công cộng trên địa bàn để tổ chức các hoạt động
luân chuyển sách, báo, tài liệu về thư viện trường.
- Phối hợp, tham gia các hoạt động do Thư viện tỉnh An Giang tổ chức để
hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.
- Tham gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn thư viện theo từng cụm (cấp THPT), hoạt
động chuyên môn thư viện liên xã (cấp Tiểu học, THCS).
- Các cơ sở giáo dục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cải tạo
sửa chữa, xây dựng không gian thư viện, bổ sung mới nguồn tài liệu, sách tham
khảo nhằm tạo môi trường và thu hút giáo viên, học sinh đến thư viện đọc sách.
2. Thời gian tổ chức
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ
chức trong cả năm, các hoạt động chính được tổ chức từ ngày 15 tháng 4 đến ngày
29 tháng 4 năm 2022.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt
Nam năm 2022 sử dụng từ nguồn kinh phí được giao hàng năm của đơn vị trên cơ
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sở lồng ghép với các chương trình, dự án, xã hội hóa hoặc từ nguồn thu hợp pháp
khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở các nội dung quy định tại kế hoạch này, Sở GDĐT đề nghị:
1. Phòng GDĐT
Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa
bàn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày
Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 phù hợp với thực tế tại địa phương.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc
Việt Nam trong cơ quan; linh hoạt lồng ghép các hoạt động chào mừng Ngày Sách
và Văn hóa đọc Việt Nam với các sự kiện khác.
2. Các cơ sở giáo dục
Tiến hành triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn
hóa đọc Việt Nam năm 2022 theo hướng dẫn. Xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế tại đơn vị.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc
Việt Nam, linh hoạt lồng ghép các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa
đọc Việt Nam với các sự kiện khác, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19.
3. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng GDĐT cấp huyện báo cáo kết quả
hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 về Phòng
GDĐT để tổng hợp. Các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm GDNN-GDTX báo
cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
trực tiếp về Sở GDĐT.
4. Chậm nhất đến hết ngày 02/5/2022, Phòng GDĐT và các đơn vị trực
thuộc Sở, các trung tâm GDNN-GDTX báo cáo kết quả hoạt động về Sở GDĐT
qua hệ thống i-office và hộp thư phongcntttvtb@angiang.edu.vn (Mẫu báo cáo đính
kèm).
Trên đây là Kế hoạch về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và
Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- UBND tỉnh;
- Sở Thông tin & Truyền thông;
- Thư Viện tỉnh;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Các Phòng chức năng Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các TTGDNN-GDTX;
- Lưu: VT, GDMN-GDTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Khanh

4

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ........./......

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày ... tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả Tổ chức hoạt động Ngày sách Việt Nam
năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số .../KH-SGDĐT ngày ...... của Sở Giáo dục và Đào tạo An
Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
năm 2022.
Trường (Phòng)............... báo cáo tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Ngày
Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, cụ thể như sau:
I. Tình hình chung
1. Số liệu
2. Thuận lợi
3. Khó khăn
II. Tình hình triển khai thực hiện
1. Tình hình triển khai
................................................................................................................................
2. Kết quả thực hiện
Nêu kết quả nổi bật
Số liệu chi tiết (phụ lục đính kèm)
III. Đánh giá chung
1. Những việc đã làm được
..........................................................................................................................
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
.....................................................................................................................
IV. Kiến nghị

.......................................................................................................................
Nơi nhận:
- Sở GDĐT ;
-................;
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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PHỤ LỤC
(Kèm Báo cáo số…… ngày…...tháng….. năm…..)
Đơn vị tính
TT

NỘI DUNG

I
1

Công tác tuyên truyền
Các hình thức tuyên truyền
-Treo băng-rôn, pano, bảng
điện tử,…
- Dưới cờ
- Phát thanh học đường
- Trong các cuộc họp, hội
nghị,..
-Trên trang thông tin điện tử
-Qua mạng xã hội
Số tin, bài, video clip về hoạt
động thư viện được đăng báo
(báo in, báo điện tử)
Tổ chức biểu dương, khen
thưởng
- Số tập thể được biểu dương
- Số cá nhân được biểu dương
Nội dung hoạt động
Xây dựng các loại hình thư
viện
- Thư viện thân thiện(có các
góc đọc, viết…)
- Thư viện góc lớp
- Thư viện xanh
- Thư viện lưu động
- Thư viện điện tử
…
Các hoạt động tuyên truyền
- Giới thiệu sách, điểm sách
- Thi kể chuyện
- Đố vui
- Diễn kịch
- Tổ chức tiết đọc sách
- Thi tìm hiểu sách
- Tọa đàm, mời diễn giả
- Sưu tầm tư liệu theo chủ đề
- Vẽ tranh theo bìa sách
- Vẽ tranh theo tác phẩm
- Triển lãm sách
- Thi xếp sách nghệ thuật
-Thi thiết kế dụng cụ trưng bày,
triển lãm sách
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3

II
1

2

Cái
Lần
Lần
Lần
Lần
Lần
SP

Tập thể
Người

Trường
Lớp/trường
Trường
Trường
Trường

Lần
Lần
Lần
Lần
Tiết
Lần
Lần
Lần
Lần
Lần
Lần
Lần
Lần

Số lượng
(lần thực
hiện)

Số lượt
người
tham gia

Số
vòng
quay
của
sách

Ghi chú

6
Đơn vị tính
TT

3

4

5

NỘI DUNG

-Thi làm Bookmark
- Tổ chức chuyên đề sinh hoạt
chuyên môn (cụm, liên xã)
-Hướng dẫn sử dụng thư viện
-Hướng dẫn phương pháp đọc
sách
-Cha mẹ tham gia hoạt động
thư viện cùng con
Trao đổi, luân chuyển tài liệu
-Với thư viện công cộng
-Với thư viện khác
Quyên góp sách
- Sách giáo khoa
- Sách tham khảo
-Sách thiếu nhi
Tham gia các hoạt động do thư
viện tỉnh tổ chức
-Hoạt động ngoại khóa tại thư
viện tỉnh
-Các hoạt động tổ chức trên
fanpage
-Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
2022
Tổng cộng

Lần
Lần
Lần
Lần

Lần
Lần
Bộ
Bản
Bản
Trường
Trường
Trường

Số lượng
(lần thực
hiện)

Số lượt
người
tham gia

Số
vòng
quay
của
sách

Ghi chú

