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V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và

Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
Thực hiện Công văn số 606/SGDĐT-GDDT-TX ngày 31/3/2022 của
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa
đọc Việt Nam năm 2022.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Công văn số 147/PGDĐT-VP
ngày 01/4/2022 về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm
2022 đến các trường trực thuộc để tổ chức thực hiện, kết quả tổ chức triển
khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm
2022 như sau:
- Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh
toàn ngành nâng cao nhận thức về văn hóa đọc; hiểu được ý nghĩa, tầm quan
trọng của sách đối với việc phát triển tri thức, tâm hồn của mỗi con người
trong quá trình phát triển;
- Tuyên truyền, quảng bá về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm
2022, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách trên địa bàn;
- Vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham
gia đọc sách với nhiều hình thức hoạt động đa dạng như sử dụng mạng xã hội
(facebook, zalo, youTube...).
- Phát động phong trào đọc sách đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân
viên, học sinh toàn ngành trong 15 phút đầu giờ các ngày trong tuần lễ đọc
sách, các giờ ra chơi tuần từ 18/4 đến hết 21/4, khuyến khích 100% lớp có
học sinh xuống thư viện trường đọc sách. Tổ chức tuyên truyền qua video,
pano về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc
Việt Nam năm 2022 tại khuôn viên Thư viện các trường.
- Khuyến khích cha mẹ đọc sách cùng con tại nhà (đọc sách giấy, sách
điện tử, ...); hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị
điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay phù hợp với lứa
tuổi.
- Khuyến khích các em học sinh khối 5 trao tặng sách lại cho nhà
trường khi đã hoàn thành chương trình, để đầu sách ngày càng được phong
phú hơn.
- Khuyến khích các bậc phụ huynh đồng hành, ủng hộ xây dựng tủ sách
cho con em chúng ta; để các em có nhiều nguồn sách đọc và tìm hiểu giúp các
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em mở rộng thêm kiến thức.
- Tiếp tục hưởng ứng, tạo điều kiện cho học sinh tham gia cuộc thi “Đại
sứ văn hóa đọc năm 2022” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát
động.
- Các hình thức tuyên truyền:
+ Viết bài đưa tin tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt
Nam năm 2022 trên các phương tiện như Website của trường, bản tin măng
non của liên đội.
+ Phối hợp với Tổng phụ trách Đội nhà trường tổ chức tuyên truyền
lồng ghép vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp cho
học sinh hiểu được ý nghĩa về tầm quan trọng của Sách.
+ Lồng ghép vào các cuộc họp hội đồng, họp chuyên môn…để giới
thiệu về những đầu sách mới có tại Thư viện để cho giáo viên, nhân viên có
thể tham khảo thêm những kiến thức mới.
Trên đây là báo cáo báo cáo một số hoạt động tổ chức Ngày Sách và
Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo./.
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- Sở GDĐT (để b/c);
- Lưu: NV.
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