
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Số: 2800   /UBND-VHTT       Nha Trang, ngày  11   tháng 4  năm 2019 

 

V/v triển khai các hoạt động hưởng 

ứng “Ngày Sách Việt Nam” năm 2019  

trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

 

 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban đơn vị thuộc thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 2597/KH-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019, 

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang yêu cầu như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 - Hướng dẫn công tác tuyên truyền trực quan và trên hệ thống Đài truyền 

thanh cơ sở xã, phường về “Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4”. 

 -Theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố 

Nha Trang và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa. 

 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

 - Thực hiện công tác tuyên truyền trực quan bằng băng – rôn, khẩu hiệu; 

tuyên truyền bằng xe lưu động tại các tuyến đường chính của thành phố. 

 - Tổ chức triển lãm, trưng bày sách tại thư viện thành phố nhân “Ngày 

Sách Việt Nam 21 tháng 4”. 

 3. Đài Truyền thanh thành phố, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử 

thành phố 

 - Đẩy mạnh việc tuyên truyền về “Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4”. 

 - Xây dựng và tăng thời lượng chương trình viết tin, bài, chuyên mục về 

các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4” tập trung vào 

những nội dung cụ thể: 

 + Tuyên truyền ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam (21/4), Ngày Sách và 

Bản quyền thế giới (23/4); 

 + Thông tin các hoạt động cụ thể để người dân biết, hưởng ứng và chủ 

động tham gia. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở treo băng- rôn, 

khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4”. 

- Phát động phong trào đọc sách trong Thư viện nhà trường, tổ chức các 

Câu lạc bộ về sách, Hội thi kể chuyện theo sách, Ngày hội đọc sách. 

- Phát động và tổ chức phong trào thu gom sách, ủng hộ sách vở cho các 

trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn. 



- Thông báo các nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21 

tháng 4 năm 2019 để để cán bộ, giáo viên, học sinh các trường biết, chủ động 

tham gia hưởng ứng các hoạt động. 

5. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố 

- Thực hiện treo băng – rôn, khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 

21 tháng 4” tại Trụ sở làm việc. 

- Tuyên truyền ý nghĩa của “Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4”, Ngày Sách 

và Bản quyền thế giới (23/4) lồng ghép trong các hoạt động của đơn vị; thông 

báo các nội dung hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4” để 

cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, hội viên biết, chủ động 

tham gia, hưởng ứng. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng –rôn, khẩu hiệu 

hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4”, Ngày Sách và Bản quyền thế 

giới (23/4) trên địa bàn xã, phường tùy theo điều kiện kinh phí của địa phương. 

- Đưa tin, bài về các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tại địa 

phương lên trang Thông tin điện tử của xã, phường.  

- Khuyến khích và vận động phong trào thành lập tủ sách gia đình, tủ sách 

dòng họ. 

7. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- “Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4” 

- “Chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4” 

9. Thời gian tuyên truyền 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4” từ 

ngày 18/4/2019 đến ngày 23/4/2019, trong đó tập trung cao điểm vào ngày 

21/4/2019. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường 

triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND thành phố (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 

27/4/2019 để tổng hợp báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh 

Hòa theo quy định./. 

 

Nơi nhận:      

- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (b/c);               
- Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh (b/c); 

- Các đơn vị tại Mục III Kế hoạch này; 

- Thường trực Thành ủy –HĐND TP (b/c); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND TP; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, VHTT.    

     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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