UBND TỈNH KON TUM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 404/KH-STTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 16 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum
lần thứ nhất, năm 2022
Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ; Kế hoạch số 5270/KH-BTTT ngày 24 tháng 12 năm 2021 về tổ chức
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc; Văn bản số 576/BTTTTCXBIPH ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022; Văn bản số 516/UBND-KGVX ngày
24/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hóa
đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch Tổ chức Ngày sách và
Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022 trên địa bàn tỉnh với
các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm khẳng định vai trò, vị trí 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.
- Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu
giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát
triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
2. Yêu cầu
- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và
các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.
- Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022

được tổ chức trên toàn tỉnh với các hoạt động phong phú, đa dạng, đảm bảo thiết
thực, hiệu quả. Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp
Nhân dân, mọi nguồn lực xã hội trong việc đầu tư và phát triển văn hóa đọc.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần
thứ nhất năm 2022

2

a) Nội dung: Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon
Tum lần thứ nhất năm 2022 gắn với hoạt động Trưng bày xếp sách nghệ thuật của
các em học sinh.
b) Thời gian: 01 buổi; Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/4/2022 (thứ
Ba); thời gian cụ thể sẽ có Giấy mời sau.
c) Địa điểm: Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh
(THPTDTNT).
d) Công tác chuẩn bị:
- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức thực hiện; làm việc với
Trường PTDTNT tỉnh về chuẩn bị địa điểm, khánh tiết, phục vụ buổi lễ....
- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường THPTDTNT tỉnh phối hợp với Sở
Thông tin và Truyền thông chuẩn bị địa điểm, khánh tiết, các tiết mục văn nghệ
phục vụ buổi lễ (thời gian khoảng 25-30 phút).... Chỉ đạo các trường trực thuộc
mỗi trường chuẩn bị một mô hình trưng bày xếp sách nghệ thuật và cử 30 em học
sinh (Trường THPTDT Nội trú tỉnh là 50 em học sinh) tham dự Lễ khai mạc, có
mặt tại trường THPTDTNT tỉnh vào lúc 7 giờ 40’, sáng ngày 19/4/2022; Trường
THPT chuẩn bị và giới thiệu 01 tác phẩm (thời gian từ 5-10 phút) để trình bày khi
đại biểu đến tham quan.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng - Thư viện tỉnh chuẩn
bị 01 gian trưng bày sách thông qua hình thức xe ô tô thư viện lưu động đa
phương tiện; chuẩn bị và giới thiệu 01 tác phẩm (thời gian từ 5-10 phút) để trình
bày khi đại biểu đến tham quan.
- Trường Cao đẳng Cộng đồng, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon
Tum: mỗi đơn vị cử 50 sinh viên tham dự Lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc
Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022, có mặt tại trường THPTDTNT
tỉnh vào lúc 7 giờ 40’, sáng ngày 19/4/2022.
Nội dung Chương trình: Văn nghệ chào mừng; Tuyên bố lý do, giới thiệu
đại biểu; Phát biểu chỉ đạo của UBND tỉnh; Tặng sách cho Trường THPTDTNT
tỉnh; Phát biểu cảm tưởng và hưởng ứng hoạt động Ngày sách của 01 đại diện đơn
vị; Cắt băng khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt
Nam tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022; Tham quan trưng bày các mô hình xếp
sách nghệ thuật và nghe giới thiệu các tác phẩm.
2. Tổ chức Cuộc thi Hùng biện về “Cuốn sách của tôi” (gọi tắt là Cuộc
thi)
a) Nội dung: Hùng biện về vai trò, ý nghĩa cuốn sách mà thí sinh yêu thích
(Cuốn sách đã có tác động tích cực, làm thay đổi bản thân như thế nào). Thể lệ
cuộc thi Hùng biện về “Cuốn sách của tôi” (đính kèm theo kế hoạch).
b) Thời gian: Khai mạc lúc 8h00’ phút, ngày 22/4/2022.
c) Địa điểm: Trường Trung học phổ thông tỉnh (THPT).
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d) Đối tượng, số lượng thí sinh dự thi:
+ Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 01 em học sinh tiêu biểu tham gia cuộc
thi.
+ Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn 03 em học sinh tiêu biểu của các trường
trực thuộc tham gia cuộc thi. Mỗi trường cử 30 em học sinh tham gia cổ vũ cho
Cuộc thi tại Trường Trung học phổ thông tỉnh vào lúc 8h00’ phút, ngày 22/4/2022.
+ Trường Cao đẳng Cộng đồng; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum:
mỗi đơn vị cử 01 sinh viên tham gia Cuộc thi. Mỗi trường cử 30 sinh viên tham
gia cổ vũ cho Cuộc thi tại Trường Trung học phổ thông tỉnh vào lúc 8h00’ phút,
ngày 22/4/2022.
(Các đơn vị tham gia cuộc thi phải nộp danh sách trích ngang của các thí
sinh và cuốn sách hùng biện trước ngày 30/3/2022 (qua địa chỉ Email:
kieutu84@gmail.com) để Ban tổ chức sắp xếp chương trình).
đ) Công tác chuẩn bị:
- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo tàng- Thư viện tỉnh triển khai thực hiện;
làm việc với Trường THPT tỉnh và các đơn vị liên quan về nội dung, chương trình
chi tiết của Cuộc thi.
- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, chỉ đạo Trường THPT Kon Tum chuẩn
bị các điều kiện: Hội trường, bàn ghế...để tổ chức cuộc thi.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp, chỉ đạo Bảo tàng - Thư viện
chủ động và tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức cuộc
thi.
- Về Ban Giám khảo, Ban Tổ chức:
+ Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử 02 người tham gia Ban Giám
khảo, 01 người tham gia Ban Tổ chức, 01 người Tổ thư ký Cuộc thi Hùng biện về
“Cuốn sách của tôi”.
+ Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cử người 02 người tham gia Ban Giám
khảo, 02 người tham gia Ban Tổ chức, 01 người Tổ thư ký Cuộc thi Hùng biện về
“Cuốn sách của tôi”.
(Các đơn vị cử đại diện tham gia Ban Giám khảo theo tiêu chuẩn của Thể
lệ cuộc thi đính kèm và gửi danh sách về Sở TT và TT trước ngày 23/3/2022).
3. Hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; hoạt
động Ngày Hội đọc sách và trao tặng sách cho thư viện các trường học
3.1. Hoạt động hưởng ứng
a) Nội dung: Phát động phong trào đọc sách trong gia đình, trường học, cơ
quan, tổ chức; tổ chức các câu lạc bộ về sách, các hoạt động ngoại khóa về sách…;
tổ chức phát động các phong trào, chương trình ủng hộ sách (sách truyện, sách
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tham khảo, sách giáo khoa...) hỗ trợ các cháu học sinh, tủ sách xã, địa bàn khó
khăn. Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư
viện vùng sâu, vùng xa, biên giới và các đối tượng bảo trợ xã hội...
b) Thời gian:
- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tổ chức
bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2022.
- Các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ
chức trọng tâm từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 01 tháng 5 năm 2022.
c) Cơ quan thực hiện:
- Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học căn cứ
chức năng, nhiệm vụ của mình để hưởng ứng hoạt động và tổ chức hoạt động
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; lựa chọn các nội dung, hình thức tổ chức
phù hợp với yêu cầu thực tế, đảm bảo thiết thực và có tính lan tỏa sâu rộng trong
cộng đồng và toàn xã hội.
- Cơ quan hướng dẫn, theo dõi: Sở Thông tin và Truyền thông.
3.2. Hoạt động trao tặng sách cho Thư viện trường học
a) Nội dung: Tại các trường được tặng sách tổ chức hoạt động Ngày Hội
đọc sách, kết hợp với các hoạt động trưng bày sách, giao lưu, tìm hiểu tác giả, tác
phẩm; Vẽ tranh theo chủ đề; Viết cảm nhận về ngày Hội sách...
b) Thời gian dự kiến: Từ ngày 19 - 21/4/2022 (thời gian cụ thể sẽ có thông
báo).
c) Địa điểm: Trường TH-THCS Ia Chim, Trường Tiểu học - THCS Vinh
Quang (Trường THPTDTNT tỉnh tặng trong buổi Lễ khai mạc).
d) Công tác chuẩn bị:
- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo,
UBND thành phố chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai hoạt
động Ngày Hội đọc sách.
- Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị quà, ban hành giấy mời đại biểu
thăm tặng quà tại các Trường TH-THCS Ia Chim, Trường Tiểu học - THCS Vinh
Quang.
4. Tuyên truyền cổ động trực quan
a) Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
b) Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và
Đào tạo và UBND các huyện, thành phố.
c) Hình thức: Băng rôn tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt
Nam tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022.
d) Thời gian: Từ tháng 3 đến hết tháng 4.
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Đ) Địa điểm: Trên các tuyến đường và tại các trường học trên địa bàn tỉnh.
* Lưu ý: Quá trình tổ chức các hoạt động phải đảm bảo các giải pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động Ngày Sách và
Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ nhất năm 2022, đảm bảo các nội
dung đã đề ra trong kế hoạch.
- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tuyên truyền
trước, trong và sau Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ
nhất năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
- Giám sát, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Sách và
Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022 gửi Ủy ban nhân dân
tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.
2. Đề nghị các sở, ban, ngành; Trường Cao đẳng Cộng đồng, Phân hiệu
Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức
Hội
- Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền
thông tổ chức hiệu quả Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần
thứ nhất năm 2022.
- Chỉ đạo, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc
Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022 trong cơ quan, đơn vị với nhiều
hình thức phù hợp với điều kiện thực tế; lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày
Sách Việt Nam với các sự kiện khác của cơ quan, đơn vị đảm bảo theo Quyết định
số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch
số 5270/KH-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền
thông.
- Đăng tải thông tin, viết tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử
của cơ quan, đơn vị nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên; hội viên; cán bộ
công chức, viên chức; cán bộ, chiến sỹ; học sinh, sinh viên; người lao động.
- Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc hưởng
ứng các hoạt động và tổ chức các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam
trong hệ thống Đoàn, Hội, Đội các cấp phù hợp với yêu cầu thực tế, gắn với sinh
hoạt chính trị tại cơ sở của từng tổ chức.
3. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai
thực hiện kế hoạch số 2497/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum gắn với các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọcViệt
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Nam trên địa bàn tỉnh gắn với các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt
Nam tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022 đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả.
- Chỉ đạo Bảo tàng-Thư viện tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa
đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022.
4. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022 trong hệ thống trường học; gắn với công tác
giảng dạy, học tập với các hoạt động, bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp
với điều kiện của trường học, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đồng thời thực hiện
tuyên truyền trực quan (băng rôn, khẩu hiệu…) về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt
Nam tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022 tại các trường học.
- Chỉ đạo phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; duy trì
các câu lạc bộ về sách nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh. Tổ chức phát
động quyên góp sách tặng trẻ em nghèo, vùng khó khăn, hỗ trợ các thư viện, tủ
sách vùng sâu, vùng xa, biên giới.
5. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc
Việt Nam ở địa phương mình. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền Ngày
Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022, bằng nhiều
hình thức phù hợp, đến tất cả các tầng lớp Nhân dân, nhất là các xã vùng sâu, vùng
xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới; đăng tải thông tin,
viết tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử. Phát động trong các lực
lượng, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa
đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022, khuyến khích phong trào thi
đua đọc sách trong cộng đồng; xây dựng mô hình thư viện huyện, phòng đọc, tủ
sách các xã, thôn, làng, dòng họ; biểu dương, nhân rộng các thư viện, phòng đọc
hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo tuyên truyền trực quan (băng rôn, khẩu hiệu…) về
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022 tại các
trường học trực thuộc và trên các tuyến đường.
- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở in, phát hành, kinh doanh sách ở địa
phương treo băng rôn, pa nô, áp phích cổ động, hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa
đọc Việt Nam từ ngày 01/3 - 01/5/2021 để quảng bá, giới thiệu sách, đặc biệt là
những cuốn sách hay, có giá trị về nội dung và nghệ thuật đến với bạn đọc và công
chúng rộng rãi.
6. Các doanh nghiệp in, phát hành trên địa bàn tỉnh
Tích cực tham gia các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh
Kon Tum lần thứ nhất năm 2022; tổ chức tháng tri ân khách hàng, tháng phát
hành/tuần lễ phát hành sách, treo băng rôn chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc
Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022 tại cơ sở, hệ thống cửa hàng, nhà
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sách; tổ chức các kênh phát hành trực tuyến, kết hợp với sàn thương mại điện tử
để giới thiệu, quảng bá sách.
IV. Kinh phí thực hiện
Hoạt động cấp tỉnh sử dụng kinh phí được phê duyệt năm 2022 cấp cho Sở
Thông tin và Tuyền thông, kết hợp huy động các nguồn xã hội hóa, nguồn hợp
pháp khác để triển khai hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon
Tum lần thứ nhất năm 2022.
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi
dự toán được giao trong năm chủ động cân đối bố trí kinh phí, kết hợp huy động
các nguồn xã hội hóa, nguồn hợp pháp khác triển khai thực hiện Ngày sách và Văn
hóa đọc Việt Nam bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt
Nam tỉnh Kon Tum lần thứ nhất, năm 2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa
phương theo chức năng nhiệm vụ phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện; Báo cáo
kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10 tháng 5 năm
2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông./.
Nơi nhận:
- Ủy Ban nhân dân tỉnh (B/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- Các sở, ban, ngành (p/h);
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum,
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum;
- Trường THPTDTNT, THPT Kon Tum;
- UBND các huyện, thành phố;
-Phòng VH-TT, Trung tâm VHTTDLTT các
huyện, thành phố;
- Bảo tàng-Thư viện tỉnh;
- Các doanh nghiệp in, phát hành sách;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Thoan
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