
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BVHTTDL-TV  

V/v hướng dẫn tổ chức hoạt động  

hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc  

Việt Nam năm 2022 

 

Hà Nội, ngày       tháng    năm 2022 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/ 

                Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành  
 

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; căn cứ Kế 

hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc, để việc 

tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 đạt chất lượng 

và hiệu quả cao, đồng thời chấn hưng được văn hóa Việt Nam, phát huy giá trị của 

văn hóa đọc trong cộng đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du 

lịch các tỉnh/thành: 

1. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của từng địa phương chỉ đạo hệ thống thư 

viện công cộng trên địa bàn: 

a) Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất và các hoạt động hưởng ứng, 

trong đó tập trung vào nội dung đẩy mạnh phong trào đọc sách, lan tỏa tri thức, nét 

đẹp của văn hóa, con người Việt Nam cho nhân dân trên địa bàn; 

b) Khai thác triệt để nguồn lực về khoa học công nghệ, sử dụng các hình thức  

đa dạng trên không gian mạng để tổ chức các hoạt động quảng bá về văn hóa đọc; 

c) Tích cực tham gia và triển khai đồng bộ tại địa phương các hoạt động, cuộc 

thi nhằm thúc đẩy văn hóa đọc do các cơ quan Trung ương phát động. 

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức truyền thông trực quan (băng rôn, 

khẩu hiệu, pano ...) hoặc trực tiếp nhằm tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của 

văn hóa, đặc biệt là văn hóa đọc và ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam lần thứ nhất theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ. 

Kết thúc đợt hoạt động, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa 

và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành về Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) trước ngày 10/5/2022 để tổng hợp báo 

cáo Lãnh đạo Bộ./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 

- Thư viện các tỉnh/thành (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TV, KP. 63 
 

 
 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN 

 
 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hùng 
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