
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam 21/4 
  

 

 

    

         Kính gửi:  

 - Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;   

 - Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 329/KH-BTTTT ngày 04/02/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc;  

Thực hiện Kế hoạch số 1833/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh 

về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 

2021, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:  

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về vai trò, vị 

trí của sách trong đời sống xã hội, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc 

nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục, rèn luyện nhân cách 

con người.  

- Tuyên truyền về mục đích, 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 hưởng ứng 

Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4 và Hội sách 

online do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chào mừng Ngày Sách Việt 

Nam để người dân biết, hưởng ứng và chủ động tham gia. 

- Giới thiệu và tôn vinh những người tham gia quá trình sưu tầm, nghiên 

cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách; các gia đình, 

dòng họ, đơn vị, địa phương tiêu biểu có tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ 

sách trường học… 

- Đưa tin, bài về các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, 

Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4 tại địa phương và trên địa bàn tỉnh.   

2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4.  

- Chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4.  
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3. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 18/4 đến ngày 23/4/2021, trong đó 

tập trung cao điểm vào ngày 21/4/2021.  

4. Tổ chức thực hiện  

- Các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung 

trên.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên.    

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (H, 02). 

 

 

 

 

 

 

  Phạm Duy Lộc 
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