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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 24/01/2021 về Tổ chức Ngày 

Sách Việt Nam lần thứ 8 tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây dựng kế hoạch tuyên truyền 

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tỉnh Lạng Sơn năm 2021, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai các hoạt động tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2021 gắn 

với các ngày lễ lớn trong năm 2021. Xây dựng thói quen đọc sách trong công 

chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, nhất là trong tầng lớp thanh 

niên; tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa sách với người đọc, khuyến 

khích và phát triển văn hóa đọc cho công chức, viên chức, lao động trong cơ 

quan, góp phần xây dựng một 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 và tôn vinh những người tham gia 

trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ và 

quảng bá sách. 

2. Yêu cầu 

Tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam đến toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực 

của công chức, viên chức, người lao động, tạo động lực góp phần làm thay đổi 

nhận thức về văn hóa đọc. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

a) Nội dung tuyên truyền: 

Tuyên truyền, khẳng định vai trò, vị trí của sách trong đời sống xã hội. Ý 

nghĩa, vai trò, 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; các 

hoạt động diễn ra trong Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh; các 

gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào đọc sách; các mô hình xây 

dựng văn hóa đọc cần nhân rộng. 
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b) Hình thức tuyên truyền: 

Trên trang thông tin điện tử Ban Quản lý; Hệ thống Quản lý văn bản và 

điều hành VNPT-iOffice; Bảng led điện tử và tuyên truyền miệng. 

c) Thời gian thực hiện: 

Thực hiện thường xuyên trong năm 2021, tập trung vào thời gian cao 

điểm của Ngày Sách Việt Nam (từ 13/4 đến 26/4/2021). 

d) Đơn vị thực hiện: 

Văn phòng Ban Quản lý; Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

2. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 

Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động tích cực 

hưởng ứng phong trào đọc sách trong đơn vị. 

Chi đoàn Thanh niên huy động đoàn viên thanh niên hưởng ứng Ngày 

Sách Việt Nam với những hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng như: chương 

trình thu gom, quyên góp sách vở tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung kế hoạch, Văn phòng Ban chủ trì phối hợp với các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền Ngày 

sách Việt Nam.  

2. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên Ban Quản lý 

phối hợp, tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến các văn bản liên quan 

đến Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo kế hoạch và 

hướng dẫn của cấp trên.  

3. Giao Văn phòng Ban theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tuyên truyền 

Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tỉnh Lạng Sơn năm 2021 định kỳ, đột xuất theo 

yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 

Sơn.                      

                            
Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng CM, TTQLCK; 

- Lưu: VT.                              

 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Duy 
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