UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 550/SGDDT-GDTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2017

V/v hướng dẫn tổ chức Ngày Sách
Việt Nam lần thứ4.

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 1381/BGDĐT-GDTX ngày 05 tháng 4 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thư
4;́
Để việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trở thành sự kiện thông tin truyền thông
có ý nghĩa đặc biệt, phát huy được giá trị, ý nghĩa tích cực của Ngày Sách Việt Nam
trong đời sống cộng đồng; đồng thời, phát huy hiệu quả của hệ thống thư viện
trường học, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen đọc, góp phần phát triển
văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các
phòng Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị trực thuộc tổ chức Ngày Sách Việt Nam với
nội dung cụ thể sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã
hội; tôn vinhnhững người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu
giữ, quảng bá sách; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ
quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triểnvăn hóa
đọc, khuyến khích học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.
- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 được tổ chức với các hoạt động phong phú,
đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh và sự hưởng ứng
tích cực của toàn thể cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên và cộng đồng dân cư.
2. Nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 trong
các trường học
Các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4được tổ chức từ ngày 17
tháng 4 đến ngày 22 tháng 4 năm 2017. Tập trung vào các nhóm hoạt động chính
sau đây:
- Tổ chức Khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4;
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; xây
dựng, thu thập và tổ chức các nguồn tài nguyên điện tử hữu ích (sách, báo điện tử,
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trang web) để phục vụ hiệu quả nhu cầu khai thác thông tin của cán bộ, nhà giáo,
nhân viên và học sinh, sinh viên;
- Tuyên truyền, vận động/khuyến khích người dân đến đọc sách tại các thư
viện cộng đồng; tổ chức các hoạt động khuyến đọc đa dạng (đọc sách giấy, sách điện
tử,...) phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau nhằm thu hút và hình thành thói quen
tham gia và sử dụng thư viện cho người dân;
- Tổ chức các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm,
khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách hữu ích, an toàn, cách sử
dụng sách điện tử, thư viện điện tử (tra cứu, đưa nội dung tài liệu lên mạng,...);
- Phát động các cuộc thi trưởng thành cùng sách để các em tự lập ra mục tiêu
kế hoạch đọc của mình; tổ chức ngày hội đọc sách, các cuộc thi tìm hiểu thông tin
trực tuyến dưới nhiều hình thức hấp dẫn với sự tham gia của cộng đồng và cha mẹ
học sinh;
3. Trách nhiệm thực hiện
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở
giáo dục thuộc phạm vi quản lý triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt
Nam lần thứ 4.
- Các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 của đơn vị. Toàn bộ thông tin liên
quan đến kế hoạch và các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam được đăng tải
đầy đủ trên website của đơn vị.
- Báo cáo kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 về Sở Giáo dục và
Đào tạo (qua phòng Giáo dục thường xuyên –Chuyên nghiệp; file điện tử xin gửi về
địa chỉ email: phonggdtx.sobariavungtau@moet.edu.vn) trước ngày 03 tháng 5 năm
2017 để tổng hợp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo./.
Nơi nhận:
- Như Kí nh gửi;
- UBND tỉnh (b/c);
- Thư viện tỉnh(để p/h):
- Sở Thông tin và Truyền thông (để p/h);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu VT, GDTX-CN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

2

3

