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Kính gửi:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Tỉnh Đoàn Quảng Trị;
- Báo Quảng Trị;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Thư viện tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Cty TNHH Thiện Nhân Văn (Trung tâm Văn hóa - Đào
tạo Thiê ̣n Nhân Văn)
Thực hiện Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng
Chính phủ về “Ngày Sách Việt Nam” và để triển khai thực hiện tốt Ngày Sách Việt
Nam 21/4 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Kế hoạch
tổ chức “Ngày Sách Việt Nam 21/4” tại tỉnh Quảng Trị năm 2020. Để hoàn chỉnh
dự thảo Kế hoa ̣ch , trình UBND tin̉ h xem xét , ban hành; Sở Thông tin và Truyề n
thông kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch
(xem và tải dự thảo Kế hoạch tại địa chỉ: quangtri-ict.gov.vn/văn-bản-traođổi/văn-bản-dự-thảo).
Nội dung góp ý của quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi bằng văn bản về Sở
Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị trƣớc ngày 25/02/2020 để kịp tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành
Kế hoa ̣ch.
Trân trọng cám ơn sự quan tâm, hợp tác của quý cơ quan./.
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DỰ THẢO
KẾ HOẠCH
Về việc Tổ chức “Ngày Sách Việt Nam 21/4” tại tỉnh Quảng Trị năm 2020
Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính
phủ về Ngày Sách Việt Nam; Kế hoạch số 261/KH-BTTTT ngày 22/01/2020 của
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trên toàn
quốc;
UBND tỉnh Quảng Trị xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày Sách Việt Nam
21/4” tại Quảng Trị năm 2020 với những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức Khai mạc Ngày Sách Việt Nam năm 2020 tại tỉnh Quảng Trị có
chất lượng, hiệu quả.
- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong đời số ng xã hô ̣i , hướng
tới xây dựng mô ̣t xã hội học tập, tạo nên nét đẹp trong đời sống xã hội.
- Đẩy mạnh hoạt động sưu tầm , nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát
hành, lưu giữ và quảng bá những cuốn sách hay, có giá trị về nội dung và hình thức
đến người đọc trong và ngoài nước.
- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và
các tổ chức xã hội đối với những người viết sách , xây dựng và phát triển văn hóa
đọc trong đời sống xã hội ta ̣i Quảng Tri. ̣
- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, khoa
học, kỹ thuật, tiềm năng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và
tỉnh Quảng Trị thông qua các cuốn sách được xuất bản trên phạm vi cả nước; các
ấn phẩm của các cơ quan, đơn vị xuất bản trên địa bàn tỉnh.
- Tiế p tu ̣c kế thừa và phát huy thành công của những lầ n tổ chức Ngày Sá ch
Viê ̣t Nam trên điạ bàn tin
̉ h Quảng Tri ,̣ huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi
nguồn lực xã hội trong việc đầu tư phát triển văn hóa đọc và tổ chức các hoạt động
chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7, để ngày sách thực sự trở thành ngày
hội của cộng đồng, một sự kiện văn hóa được mọi tầng lớp nhân dân đón nhận.
2. Yêu cầu
- Ngày Sách Việt Nam phải được phát động và tổ chức ở các cấp, các ngành,
các cơ quan, đơn vị, trường học với các hoạt động phong phú , đa dạng, sinh động,
hấp dẫn đảm bảo mu ̣c đić h thiế t thực, hiê ̣u quả nhằ m phát huy sức ma ̣nh , sự hưởng
ứng tích cực của cộng đồng, của tổ chức xã hội và làm nổi bật chủ đề: “Sách - Kết
nối tri thức và phát triển trong kỷ nguyên số”.
- Tổ chức Khai mạc Ngày Sách Việt Nam năm 2020 tại tỉnh Quảng Trị có
chất lượng, hiệu quả, thu hút đông đảo ho ̣c sinh , cán bộ, công chức, Nhân dân trên
điạ bàn tham gia.

- Triển lãm sách được tổ chức trang trọng ở không gian mở, mọi đối tượng
có thể tham dự. Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam phải đảm bảo thiết thực, tiết
kiệm và hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cả cộng
đồng.
II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HƢỞNG ỨNG
NGÀY SÁCH VIỆT NAM
1. Thời gian
- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị bắt đầu tổ chức từ tháng 01/4 đến 30/4/2020.
- Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ
ngày 10/4 đến ngày 21/4/2020.
2. Hình thức triển khai
Căn cứ vào điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn một trong
các hình thức sau:
- Tổ chức các trò chơi cùng với sách, giao lưu giữa các nhà văn, nhà thơ, nhà
báo với công chúng, kể chuyện theo sách; tổ chức bình thơ, văn; ngày hội trao đổi
sách; ký tặng sách, hiến tặng sách...
- Tổ chức các gian hàng bán giảm giá hoặc giới thiệu sách của các đơn vị
phát hành, các cơ quan, đơn vị có xuất bản đặc san, bản tin, tài liệu không kinh
doanh hay, đẹp.
- Tổ chức các trò chơi có thưởng cho ho ̣c sinh nhằ m giúp ho ̣c sinh nhận thức
tích cực hơn về sự cần thiết của sách và việc đọc sách, góp phần thúc đẩy hơn nữa
phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh
thần của cộng đồng.
- Tổ chức hoạt động quyên góp sách tặng trẻ em nghèo, vùng khó khăn, hỗ
trợ các thư viện, tủ sách vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
- Phát động xây dựng mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, phòng đọc nhà văn
hóa làng, bản...
- Khen thưởng các đơn vị , cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Ngày
Sách Việt Nam trong thời gian qua.
3. Yêu cầu
Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona gây ra, các đơn vị linh hoạt trong quy mô huy động và tổ
chức.
4. Các hoạt động hƣởng ứng Ngày Sách Việt Nam
4.1 Tổ chƣ́c Lễ Khai ma ̣c Ngày Sách Viêṭ Nam 21/4 và Khen thƣởng
* Nội dung
- Tổ chức Lễ khai mạc với các nội dung:
+ Văn nghệ chào mừng (các tiết mục kể chuyện trạng Vĩnh Hoàng và kể
chuyện theo sách).
+ Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4 lần thứ
7.
+ Khen thưởng các tâ ̣p thể , cá nhân có nhiều thành tích trong thời gian qua
đã có những hoạt động Ngày Sách Việt Nam 21/4 và phát triển văn hóa đọc.
+ Cắt băng khai mạc Ngày Sách Việt Nam.

+ Tă ̣ng quà cho ho ̣c sinh dân tô ̣c thiể u số nhân ngày Văn hóa các dân tô ̣c
Viê ̣t Nam 19/4 (quà do Trung tâm Văn hóa - Đào tạo Thiê ̣n Nhân Văn trao tặng)
- Hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá, bán sách, văn hóa phẩm của các
nhà xuất bản, đơn vị phát hành trong và ngoài tỉnh; Thư viện tỉnh giới thiê ̣u mô
hình xe ô tô thư viện l ưu đô ̣ng; giới thiê ̣u những không gian sách hay và ý nghiã ,
những trò chơi có thưởng.
- Bán sách với giá ưu đãi.
- Tiếp nhận sách để tặng các thư viện trường học có hoàn cảnh khó khăn.
* Thời gian, địa điểm
Thời gian: Diễn ra trong 02 ngày (Dự kiế n từ 7h 30 ngày 16/4/2020 đến hết
ngày 17/4/2020). Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 16/4/2020.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Đào tạo Thiê ̣n Nhân văn , thị trấn Hồ Xá ,
huyê ̣n Viñ h Linh, Quảng Trị.
* Quy mô: 120-150 người.
* Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Tri. ̣
* Đơn vị phối hợp:
- Sở Văn hóa , Thể thao và Du lich
̣ , Sở Giáo dục và Đào tạo , Thư viện tỉnh
Quảng Trị, Tỉnh đoàn, UBND huyê ̣n Viñ h Linh , Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Tri ̣,
Trung tâm Văn hóa - Đào tạo Thiện Nhân Văn và các đơn vị có liên quan.
- Các công ty in, các đơn vị phát hành trong và ngoài tỉnh.
* Phân công nhiệm vụ
- Sở Thông tin và Truyền thông
+ Chủ trì tham mưu tổ chức Ngày Sách Việt Nam 21/4; khâu nố i các đơn vị
nhằ m hưởng ứng các hoạt động trưng bày, giới thiệu, bán sách…
+ Hướng dẫn tuyên truyền về các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam.
+ Triển khai các hoạt động tuyên truyền về Ngày Sách với các hình thức:
Treo băng rôn, cờ phướn, dựng pano, tuyên truyền trên xe lưu động…
+ Chỉ đạo, triển khai các hoạt động khác liên quan đến Ngày Sách Việt
Nam.
- Sở Giáo dục và Đào tạo
+ Chỉ đạo Phòng Giáo du ̣c và Đào tạo huyê ̣n Viñ h Linh tuyên truyề n , huy
đô ̣ng lực lượng học sinh trên địa bàn tham dự lễ Khai mạc Ngày Sách năm 2020.
+ Thông báo các hoạt động của Ngày Sách năm 2020 đến các trường học để
học sinh, sinh viên biết, tham gia.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich
̣
+ Chủ trì trong công tác duyệt nội dung và cấp phép treo băng rôn, cờ
phướn, pano tuyên truyền về Ngày Sách.
+ Chỉ đạo Thư viê ̣n tỉnh cùng phố i hơ ̣p giới thiê ̣u xe ô tô thư viện lưu đô ̣ng.
+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nội dung khác
có liên quan.
- UBND huyê ̣n Vin
̃ h Linh
+ Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông tổ chức lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam 21/4; phối hợp để treo băng
rôn, cờ phướn, pano tuyên truyền về Ngày Sách, bố trí cán bô ̣ , phương tiê ̣n tham
gia Ngày Sách năm 2020.

+ Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa thông tin-Thể du ̣c thể thao huyê ̣n tham gia các
hoạt động Ngày Sách Việt Nam trong thời gian diển ra trên địa bàn huyện.
+ Chỉ đạo Công an huyê ̣n Viñ h Linh đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung
quanh Trung tâm Thiê ̣n Nhân Văn trong thời gian diễn ra Ngày Sách.
+ Chỉ đa ̣o 01 đơn vị tham gia Xế p sách nghê ̣ thuâ ̣t.
+ Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại nơi diễn ra Ngày
Sách Việt Nam năm 2020.
+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nội dung khác
có liên quan.
- Các đơn vị tham gia gian hàng
+ Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung công việc tham gia trong thời gian
diễn ra Ngày Sách; đóng/mở cửa đúng thời gian do Ban Tổ chức quy định.
+ Sàng lọc kỹ sách, tài liệu đưa vào Ngày Sách; chịu hoàn toàn trách nhiệm
về các tài liệu, hàng hóa mang vào bán, trưng bày, trao đổi…
+ Chịu trách nhiệm trong công tác trưng bày , bảo vệ và phối hợp với Công
an huyện để bảo vê ̣ quản lý trâ ̣t tự tri ̣an nơi công cô ̣ng.
- Công ty Điện lực Vin
̃ h Linh
Đảm bảo nguồn điện trong thời gian diễn ra các hoạt động Ngày Sách.
- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên
quan
+ Đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo và cử 01 đơn vị tham gia
Xế p sách nghê ̣ thuâ ̣t ta ̣i Ngày Sách Viê ̣t Nam đươ ̣c tổ chức ta ̣i huyê ̣n Viñ h Linh.
+ Thông báo cho cán bộ , công chức, viên chức trong đơn vị biết , đến tham
quan Ngày Sách.
+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nội dung liên
quan để Ngày Sách diễn ra thành công tốt đẹp.
4.2 Tọa đàm
a) Tọa đàm về chủ đề “Đọc để tự học hiệu quả trong kỷ nguyên số (bà Ngô
Phương Thảo - sáng lập Anbook)
* Nô ̣i dung: Nói về Vai trò của tự ho ̣c trong kỷ nguyên số .
* Quy mô: 50-70 người.
* Đơn vi ̣tổ chức: Sở Thông tin và Truyề n thông Quảng Tri ̣
* Đơn vi ̣phố i hơ ̣p : Trung tâm Văn hóa - Đào tạo Thiê ̣n Nhân Văn , UBND
huyê ̣n Viñ h Linh.
* Thời gian và điạ điể m : Buổ i to ̣a đàm diễn ra vào buổ i chiề u ngày
16/4/2020, tại sảnh chính Trung tâm Văn hóa - Đào tạo Thiê ̣n Nhân Văn.
b) “Cầ n làm gì để tạo thói quen đọc sách cho học sinh ?” (ông Phan Văn
Hiề n đại sứ đọc)
* Nô ̣i dung: Chia sẻ thói quen đo ̣c sách của đa ̣i diê ̣n các Sở : Thông tin và
Truyề n thông; Văn hóa , Thể thao và Du lich
̣ ; Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị:
Tỉnh đoàn và Thư viện tỉnh.
* Quy mô: 30-50 người.
* Đơn vi ̣tổ chức: Sở Thông tin và Truyề n thông Quảng Tri ̣

* Đơn vi ̣phố i hơ ̣p: Trung tâm Văn hóa - Đào tạo Thiê ̣n Nhân Văn, Sở Giáo
dục và Đào tạo , Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa , Thể thao và Du lich
̣ , UBND huyê ̣n Viñ h
Linh.
* Thời gian và điạ điể m : Buổ i to ̣a đàm diễn ra sau lễ Khai ma ̣c Ngày Sách
năm 2020, tại tầng 2 Trung tâm Văn hóa - Đào tạo Thiê ̣n Nhân Văn , thời gian tổ
chức trong 01 ngày.
4.3 Tổ chức buổ i “Đọc s ách - Vì ngày mai” (Chương trình của Trung tâm
Văn hóa - Đào tạo Thiê ̣n Nhân Văn)
* Nô ̣i dung: Giới thiê ̣u đế n các em ho ̣c sinh đọc các loại sách về phong tục,
tập quán, chiếu phim, đố vui, xem chương trình kỹ năng sống...
* Quy mô: 50-150 người.
* Đơn vi ̣tổ chức: Trung tâm Văn hóa - Đào tạo Thiê ̣n Nhân Văn.
* Đơn vi ̣phố i hơ ̣p: Sở Thông tin và Truyề n thông , Sở Văn hóa , Thể thao và
Du lich;
̣ Tỉnh đoàn, Sở Giáo du ̣c và Đào ta ̣o và UBND huyê ̣n Viñ h Linh.
* Thời gian và điạ điể m : Sáng ngày 17/4/2020 tại sảnh chính của Trung tâm
Văn hóa - Đào tạo Thiê ̣n Nhân Văn.
4.4 Tổ chức trưng bày xế p sách nghê ̣ thuật
* Nô ̣i dung: Xế p sách nghê ̣ thuâ ̣t và diễn thuyế t nô ̣i dung , ý nghĩa của mô
hình dự thi với chủ đề: “Sách - Kết nối tri thức và phát triển trong kỷ nguyên số”.
* Quy mô: 10 mô hình của 10 huyện, thị, thành phố.
* Đơn vi ̣tổ chức: Sở Thông tin và Truyề n thông
* Đơn vi ̣phố i hơ ̣p: Sở Văn hóa , Thể thao và Du lich
̣ , UBND các huyện, thị
xã, thành phố.
* Thời gian và điạ điể m : Sau buổ i lễ Khai ma ̣c Ngày Sách năm 2020, tại
Trung tâm Văn hóa - Đào tạo Thiê ̣n Nhân Văn.
4.5 Game show Hướng dẫn kỹ thuật đoc̣ sách nhanh
* Nô ̣i dung: Giao lưu, trao đổ i và hướng dẫn về kỹ thuâ ̣t đo ̣c sách nhanh và
hiê ̣u quả. Tổ chức mô ̣t số trò chơi ta ̣i buổ i giao lưu.
* Quy mô: 50-80 học sinh.
* Đơn vi ̣tổ chức: Tỉnh đoàn
* Đơn vi ̣phố i hơ ̣p: Sở Thông tin và Truyề n thông ; Sở Văn hóa , Thể thao và
Du lich
̣ ; Sở Giáo du ̣c và Đào ta ̣o ; Trung tâm Thiê ̣n Nhân Văn và UBND huyê ̣n
Vĩnh Linh.
* Thời gian và điạ điể m : Buổ i sáng ngày 16/4/2020 sau khi khai mạc Ngày
Sách năm 2020 tại sảnh chính của Trung tâm Văn hóa - Đào tạo Thiê ̣n Nhân Văn.
5. Trao tă ̣ng sách cho mô ̣t số trƣờng trên điạ bà n tỉnh Quảng Tri ̣ nhân
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* Nội dung: Tổ chức trao tă ̣ng sách cho mô ̣t số trường ho ̣c ở khu vực vùng
sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
* Đơn vị tổ chức: Sở Thông tin và Truyền thông
* Đơn vị phối hợp: Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thư viê ̣n tỉnh
Quảng Trị, các cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các đơn vị có liên
quan.
6. Tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong hệ thống trƣờng học trên toàn
tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Tri ̣
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị,
thành phố.
- Đơn vị tham gia: Hệ thống trường học các cấp trên địa bàn tỉnh.
- Nội dung tổ chức: Triển lãm tranh , sách về Chủ tich
̣ Hồ Chí Minh , sách
chính trị - xã hội, sách về biển đảo ; văn hóa , quê hương , đất nước , con người
Quảng Trị…
- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh
treo băng rôn tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam.
- Tổ chức ngày Hội đọc sách theo từng chủ đề tại các trường học.
- Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu
lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa.
- Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách
vở, hỗ trợ cho các vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn.
- Các hình thức tổ chức sự kiện khác nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học
sinh, sinh viên.
- Đối với các thư viện trường học: Khuyến khích xây dựng và phát triển mô
hình thư viện trường học thân thiện với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng,
hấp dẫn, phù hợp với từng cấp học.
7. Tổ chức Ngày Sách Việt Nam tại Thƣ viện tỉnh và trong hệ thống Thƣ
viện huyện trên toàn tỉnh
- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã,
thành phố.
- Đơn vị thực hiện: Thư viện tỉnh; Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể
thao cấp huyện.
- Nội dung tổ chức:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa -Thông tin và
Thể thao cấp huyện chỉ đạo hệ thống thư viện huyê ̣ n trên địa bàn treo băng rôn
tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam.
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách phù hợp như: Trưng
bày, triển lãm sách, giao lưu tác giả, tác phẩm; tổ chức các hội thi tuyên truyền,
giới thiệu về sách; hướng dẫn kỹ năng đọc, chọn sách phù hợp cho từng đối tượng
đọc và các hình thức biểu diễn nghệ thuật lồng ghép nội dung tuyên truyền việc
học, việc đọc sách.
III. CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN HƢỞNG ỨNG
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1. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
2. Tổ chức thực hiện
2.1 Đài PT -TH tỉnh , Báo Quảng Tri ,̣ các cơ quan báo chí của tỉnh , các
văn phòng đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo chí tại Quảng Tri. ̣
- Đẩy mạnh việc tuyên truyền , quảng bá về Ngày Sách Việt Nam tại Quảng
Trị.
- Giới thiệu và tuyên dương các cá nhân điển hình tham gia sưu tầm, sáng
tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

- Xây dựng các chuyên đề, bản tin, các chương trình giao lưu, tọa đàm,
phóng sự liên quan đến văn hóa đọc và phong trào đọc sách trong cộng đồng.
2.2 UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan
Chỉ đạo, tổ chức thông tin, tuyên truyền quảng bá về Ngày Sách Việt Nam
trên hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện, Đài truyền thanh cơ sở, trang
thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng... tại địa phương, đơn vị.
Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện tuyên truyền, quảng bá
về Ngày Sách Việt Nam tại địa phương trên sóng truyền thanh, truyền hình cấp
huyện, Đài truyền thanh cơ sở.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Các cơ quan , đơn vi ̣cấ p tin̉ h chủ đô ̣ng sử du ̣ng dự toán đươ ̣c giao năm
2020 và thực hiện huy động các nguồn xã hội hóa để thực hiện.
- Kinh phí tổ chức các hoa ̣t đô ̣ng hưởng ứng Ngày Sách ta ̣i các điạ phương
do UBND các huyê ̣n, thị xã, thành phố đảm bảo.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị năm 2020. Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh , UBND các huyện ,
thị xã , thành phố; các cơ quan thông tấn, báo chí căn cứ kế hoạch chung và điều
kiện thực tế của mình để tổ chức triển khai cụ thể Ngày Sách Việt Nam với các
hoạt động phong phú, hiệu quả.
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức
năng, nhiệm vụ phối hợp tham gia và thực hiện Ngày Sách Việt Nam./.
Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- Cục XB, In và PH, Bộ TT&TT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: TT&TT, VHTT&DL; GD&ĐT;
- Tỉnh Đoàn;
- Các cơ sở in, phát hành;
- Các cơ quan báo chí;
- Trung tâm Thiê ̣n Nhân Văn;
- Thư viện tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm VHTT-TDTT các huyện, thị xã,
thành phố;
- Lưu: VT, VX.
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