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V/v hưởng ứng Ngày Sách và Văn
hoá đọc Việt Nam năm 2022

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn.
Nhằm 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 góp phần xây dựng xã hội
học tập. Hưởng ứng ngày ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, Sở Nông
nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Quyết định số 1862/QĐTTg, Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT và Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hoá
đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tới toàn thể đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức lao động trong cơ quan, đơn vị để hiểu rõ hơn về vai trò, ý
nghĩa tầm quan trọng của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam phù hợp với yêu cầu thực tế với nhiều hình
thức khác nhau như:
- Treo pano, áp phích, băng rôn, tuyên truyền thông qua trang thông tin cá
nhân, mạng xã hội…Hưởng ứng tham gia các hoạt động về Ngày Sách và Văn hóa
đọc Việt Nam do các ngành tổ chức.
- Gắn với sinh hoạt chính trị tại cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động giao
lưu, nói chuyện về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, xây dựng các tủ sách cơ
quan, tủ sách cộng đồng.
- Tổ chức các hoạt động hoặc lồng ghép vào các hoạt động của Đoàn, Hội tổ
chức hỗ trợ, trao tặng sách các đơn vị khó khăn, đơn vị làm nhiệm vụ tại địa bàn
biên giới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhằm huy động giới trẻ hưởng
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ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam với những hoạt động phục vụ lợi ích
cộng đồng…
3. Thời gian các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
được tổ chức từ tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2022 (trọng tâm từ ngày 15/4 đến
30/4/2022). Các đơn vị tùy theo tình hình thực tế để lựa chọn hình thức tổ chức
phù hợp và đạt hiệu quả cao đồng thời báo cáo kết quả hoạt động về Sở ( qua Văn
phòng Sở) trước ngày 03/5/2022 để tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu.
Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai,
thực hiện./.
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