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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
năm 2022 tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Văn Chấn
Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Yên Bái về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
trên địa bàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 65/KH-SGDĐT ngày 29/3/2022 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và
Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 05/4/2022 của Uỷ ban nhân dân
huyện Văn Chấn về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên
địa bàn huyện Văn Chấn.
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng
ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại các đơn vị trường học trên
địa bàn huyện Văn Chấn với các nội dung 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 trong các đơn vị trường học; tạo dựng
môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học,
cơ quan góp phần xây dựng xã hội học tập.
- Xây dựng không gian văn hóa đọc lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho cán bộ,
giáo viên và học sinh; khơi gợi niềm đam mê đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong
trường học; tiếp tục duy trì văn hóa đọc sách trong thời đại công nghệ số.
2. Yêu cầu
- Nâng cao trách nhiệm của các của các đơn vị trường học và các tổ chức xã hội
đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các đơn vị trường học.
- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
lần thứ I năm 2022 tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện với quy mô hợp lý,
đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 theo quy định.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
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1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa
đọc Việt Nam 2022
a) Nội dung tuyên truyền
- Tuyền truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày
04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
- Tuyên truyền về giá trị của sách, những tiện ích, giá trị của sách điện tử, thư
viện điện tử, phong trào đọc sách trong cộng đồng và trong trường học. Tôn vinh cán
bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiêu biểu trong phong trào đọc sách của nhà trường.
- Tuyên truyền các hoạt động tặng sách, hỗ trợ sách, trang thiết bị cho các
trường học ở vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn.
- Tổ chức tuyên truyền, nhân rộng mô hình: Tủ sách lớp học; Thư viện xanh,
Thư viện thân thiện ở các đơn vị trường học.
- Tuyên truyền nhằm khơi dậy thói quen, duy trì và phát triển văn hóa đọc trong
thời đại công nghệ số.
- Một số khẩu hiệu tuyên truyền:
+ “Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4”;
+ “Đọc sách là cách học tốt nhất”;
+ “Hãy tích cực đọc sách để mở mang trí thức và rèn luyện nhân cách”;
+ “Sách là kho tàng tri thức của nhân loại”.
b) Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền trên các kênh thông tin: Fanpage, Facebook, Youtube, Zalo;
trang Website của các đơn vị.
- Tuyên truyền cổ động trực quan (băng zôn, khẩu hiệu) về Ngày Sách và Văn
hoá đọc Việt Nam tại khuôn viên trường học trên địa bàn huyện.
2. Tham gia Chương trình phát động hưởng ứng và các hoạt động triển
lãm, trưng bày trực tiếp do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức
- Thời gian: Từ 07 giờ 00 phút ngày 15/4/2022.
- Địa điểm: Tại điểm NaHi Vilage - Không gian Văn hóa Trà Suối Giàng xã
Suối Giàng.
- Nội dung:
+ Chương trình phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
năm 2022.
+ Trưng bày, triển lãm sách và thi xếp sách theo chủ đề của một số thư viện
trường học; thuyết trình về mô hình xếp sách.
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+ Trình chiếu Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng
chứng lịch sử và pháp lý” và Chương trình giới thiệu sách của Cục Xuất bản - In và
Phát hành.
+ Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm học và thi trực tuyến, học Tiếng
Anh; ứng dụng kết nối học đường; mượn sách điện tử qua hệ thống thư viện trường
học và cấp thẻ Thư viện điện tử trực tuyến.
- Thành phần tham gia: Học sinh, giáo viên của các trường mầm non, phổ thông
trên địa bàn thị trấn Sơn Thịnh và xã Suối Giàng.
3. Phát động phong trào quyên góp, ủng hộ, tặng sách, vở cho Tủ sách lớp
học và hỗ trợ cho các trường học vùng sâu vùng xa, khu vực khó khăn
- Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ
huynh học sinh trong nhà trường tham gia quyên góp, ủng hộ sách, tài liệu cho thư
viện của nhà trường và cho thư viện các trường học vùng sâu vùng xa, khu vực khó
khăn trên địa bàn huyện.
- Thời gian: Từ ngày 15-22/4/2022.
4. Các hoạt động thường xuyên tổ chức trong năm 2022
- Giới thiệu, hướng dẫn truy cập phần mềm, cấp tài khoản truy cập phần mềm
học trực tuyến ViettelStudy.vn và phần mềm học và thi trực tuyến VNPT E-Learning;
ứng dụng kết nối học đường; các ứng dụng chuyển đổi số ngành giáo dục; hướng dẫn
sử dụng phần mềm mượn sách điện tử qua hệ thống thư viện trường học và cấp thẻ
Thư viện điện tử.
- Khuyến khích cha mẹ học sinh đồng hành, ủng hộ các phong trào xây dựng tủ
sách lớp học; tổ chức các hoạt động luân chuyển sách, báo, tài liệu và trưng bày, giới
thiệu sách; xây dựng các góc đọc, thư viện cùng học.
- Tiếp tục hưởng ứng, tạo điều kiện cho học sinh tham gia cuộc thi “Đại sứ văn
hoá đọc năm 2022” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và
Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền,
hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn huyện.
- Triển khai tới các đơn vị trường học sử dụng các phần mềm dạy học trực
tuyến, các ứng dụng chuyển đổi số ngành giáo dục, sử dụng phần mềm mượn sách
điện tử qua hệ thống thư viện trường học và cấp thẻ thư viện điện tử phù hợp với điều
kiện thực tế.
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- Căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và
Văn hóa đọc Việt Nam; đa dạng hóa thư viện và phát động phong trào đọc sách trong
hệ thống trường học.
- Hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn huyện tuyên truyền trên các
trang fanpage trên mạng xã hội Facebook, Mocha, Youtube, Zalo,… về Ngày Sách và
Văn hóa đọc Việt Nam.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn
hóa huyện chỉ đạo các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn xã Suối Giàng, thị trấn
Sơn Thịnh tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại
xã Suối Giàng do Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức; lựa chọn 02 MC dẫn chương trình, cử
10 giáo viên mặc trang phục dân tộc tham gia chương trình phát động Ngày sách và
Văn hóa đọc Việt Nam tại xã Suối Giàng.
- Chỉ đạo, thông báo đến các đơn vị trường phổ thông trên địa bàn các xã:
Đồng Khê, Cát Thịnh, Bình Thuận, Tân Thịnh, Chấn Thịnh, Nậm Búng chuẩn bị
đường truyền triệu tập giáo viên, học sinh tham gia hưởng ứng các hoạt động tại điểm
cầu trực tuyến.
2. Các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện
- Xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách
và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc
Việt Nam 2022:
+ Tuyên truyền trên các kênh thông tin: Fanpage, Facebook, Youtube, Zalo;
trang Website của các đơn vị.
+ Tuyên truyền cổ động trực quan (băng zôn, khẩu hiệu) về Ngày Sách và Văn
hoá đọc Việt Nam tại khuôn viên trường học: 02 băng zôn/1 đơn vị trường học (treo
trước ngày 14/4/2022).
- Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ
huynh học sinh trong nhà trường tham gia quyên góp, ủng hộ sách, tài liệu cho thư
viện của nhà trường và cho thư viện các trường học vùng sâu vùng xa, khu vực khó
khăn trên địa bàn huyện.
- Quan tâm xây dựng thư viện trường học, đa dạng hóa thư viện và phát động
phong trào đọc sách trong nhà trường. Tăng cường xây dựng Tủ sách lớp học, Thư
viện xanh, Thư viện thân thiện. Từng bước sử dụng phần mềm mượn sách điện tử qua
hệ thống thư viện trường học và cấp thẻ thư viện điện tử phù hợp với điều kiện thực tế.
- Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc
Việt Nam năm 2022 (theo Phụ lục gửi kèm) về Phòng GD&ĐT qua gmail:
tranxuanthuy@vanchan.edu.vn trước ngày 28/4/2022.
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2.1. Đối với các đơn vị trường mầm non, phổ thông trực thuộc trên địa bàn
thị trấn Sơn Thịnh và xã Suối Giàng
- Mỗi đơn vị lựa chọn thi xếp 01 mô hình sách tham gia cuộc thi Trưng bày, xếp
sách nghệ thuật. Đảm bảo các yêu cầu:
+ Nội dung: Phù hợp với nội dung hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt
Nam; khuyến khích hình thức trang trí mang đậm bản sắc vùng dân tộc bản địa; nội
dung thuyết trình cho mô hình rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục được người nghe; trang
trí gian trưng bày (Sách báo, tranh ảnh, pa nô, khẩu hiệu…) phù hợp với chủ đề mô
hình sách đã lựa chọn; gửi nội dung đăng ký về Ban tổ chức trước ngày 12/4/2022 (có
thể lệ Cuộc thi gửi kèm theo).
+ Số lượng người tham gia đội thi của mỗi trường không quá 5 - 7 thành viên
(khuyến khích các trường có thành viên tham gia đội thi là cán bộ thư viện, giáo viên,
học sinh).
+ Mô hình: Kích thước khung trưng bày dài 3m và rộng 2,5m.
+ Thời gian xếp xong mô hình sách: trước 09 giờ 00 phút ngày 15/4/2022.
+ Địa điểm: Tại điểm NaHi Vilage - Không gian Văn hóa Trà Suối Giàng xã
Suối Giàng.
- Trường PTDTNT THCS huyện Văn Chấn chuẩn bị 2 tiết mục văn nghệ, chuẩn
bị nội dung và 01 học sinh phát biểu hưởng ứng Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt
Nam (gửi nội dung về gmail: tranxuanthuy@vanchan.edu.vn trước ngày 10/4/2022).
- Trường THCS Sơn Thịnh chuẩn bị 01 tiểu phẩm với nội dung hưởng ứng
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
- Trường Mầm non Suối Giàng, TH&THCS Suối Giàng: Kiểm tra, sắp xếp lại
cảnh quan khuân viên nhà trường, đặc biệt là khu vực thư viện. Trường TH&THCS
Suối Giàng chuẩn bị 01 máy chiếu, 01 máy tính, 01 đồng chí giáo viên tin học phục vụ
hoạt động trình chiếu Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng
chứng lịch sử và pháp lý”.
2.2. Đối với các đơn vị trường phổ thông trên địa bàn các xã Đồng Khê, Cát
Thịnh, Bình Thuận, Tân Thịnh, Chấn Thịnh, Nậm Búng
- Bố trí cán bộ giáo viên, học sinh tham gia hưởng ứng các hoạt động tại điểm
cầu trực tuyến.
+ Thời gian: Buổi chiều ngày 15/4/2022 ( bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, thời gian
test đường truyền sẽ có thông báo sau).
+ Địa điểm: Tại các đơn vị trường học.
+ Thành phần: Các đơn vị tập trung cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tham gia
trực tuyến tại điểm cầu đơn vị trường.
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- Yêu cầu: Mỗi đơn vị chuẩn bị một phòng họp đảm bảo phù hợp cho cán bộ
quản lý, giáo viên, học sinh tham gia, có máy chiếu, đường truyền ổn định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa
đọc Việt Nam năm 2022 tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, Phòng Giáo
dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, đảm bảo các quy định về
phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng
mắc đề nghị liên hệ với đ/c Trần Xuân Thủy, Sđt: 0969.710.848 để được hướng dẫn ./.
Nơi nhận :
- Lãnh đạo PGD&ĐT;
- Phòng Văn hóa và Thông tin (p/h);
- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện (p/h);
- Các đơn vị trường mầm non, phổ thông trực thuộc;
- Các tổ công tác PGD&ĐT;
- Webside: Vanchan.edu.vn;
- Fanpage: http://facebook.com/giaoducvanchan;
- Lưu: VT, CM.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Minh Đức

