
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /KH-SLĐTBXH 

 

Lạng Sơn, ngày              tháng 3  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022  

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2022 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch Tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt 

Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng sơn xây dựng Kế hoạch 

tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- 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, tạo dựng môi trường đọc 

thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong toàn thể Cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong đơn vị  

- 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. 

- Nâng cao trách nhiệm của Cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đối với việc xây 

dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức thường xuyên trong 

năm với các hoạt động phong phú, đa dạng. 

- Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam bảo đảm thiết thực, 

hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của Cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.  

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG , THỜI GIAN TỔ CHỨC  

1. Nội dung hoạt động 

- Trưng bày, giới thiệu, triển lãm sách, báo với nhiều chủ đề, nhiều đầu 

sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau (Từ ngày 15/4 đến 30/4/2021). 

- Tuyên truyền về Quyết định số 1862/QĐ-TTg, 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 trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 
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lao động bằng các hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép với các sự kiện, 

hoạt động khác tại đơn vị. 

- Khuyến khích, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động (đặc biệt là các đoàn viên Chi đoàn) tăng cường đọc sách giấy, sách, 

báo điện tử… 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. 

2. Đối tượng tham gia  

Toàn thể công chức, viên chức và người lao động của ngành Lao động- 

thương binh và xã hội. 

3. Thời gian triển khai 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trong tháng 4 năm 

2022 (trọng tâm từ ngày 15/4 đến 30/4/2022). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị trực thuộc, Trường 

Cao đẳng nghề Lạng Sơn căn cứ vào kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch 

thực hiện tại cơ quan, đơn vị, triển khai nội dung của kế hoạch bằng các hình 

thức phù hợp đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ 

quan, đơn vị. 

Các đơn vị trực thuôc báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội trước ngày 30/4/2021 để tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 

2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn và tương đương; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trường CĐN LS; 

- Đoàn TN, Công Đoàn CS; 

-  Lưu: VT, GDNN (TTCL) 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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