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UBND TỈNH  LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 541/SYT-VP 

V/v tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 

lần thứ 6 

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2019 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Lạng Sơn năm 
2019.  

Để việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam (ngày 21 tháng 4 hằng năm) 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 nhằm khuyến khích và phát triển phong 
trào đọc sách trong đời sống cộng đồng; thúc đẩy phong trào đọc, hình thành 
thói quen đọc, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 
phát triển văn hóa đọc trong cơ quan, đơn vị. Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ 
tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức các hoạt động nhân Ngày Sách 
Việt Nam năm 2019, cụ thể sau: 

1. Nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam  

- Tổ chức Tuần lễ sách với các hoạt động như: nói chuyện chuyên đề, tọa 
đàm về sách, ...;  

- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo chủ đề tại cơ quan, đơn vị; 

- Tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 
cơ quan, đơn vị sưu tầm, quyên góp bổ sung sách xây dựng tủ sách của các 
khoa, phòng, đơn vị; 

- Tiếp tục phát động phong trào đọc sách tại cơ quan, đơn vị, tại gia đình 
và những không gian thích hợp;  

- Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tìm tòi tư 
liệu phục vụ chuyên môn; rèn luyện năng lực tự học, tự cập nhật kiến thức, tạo 
nền tảng cho văn hóa đọc, học tập suốt đời. 

2. Thời gian tổ chức 

Các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam: từ đầu tháng 
4/2019 đến hết tháng 4/2019. 
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Các đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt 
Nam năm 2019 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của cơ quan, đơn 
vị hoặc tổ chức lồng ghép với các sự kiện khác của cơ quan, đơn vị. 

 Việc tổ chức đảm bảo hiệu quả, nội dung thiết thực, hình thức phong phú, 
hấp dẫn nhằm thu hút đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan, đơn vị. 

Đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm, chỉ đạo bộ phận liên quan triển khai  
thực hiện và báo cáo kết quả gửi về Sở Y tế trước ngày 30/4/2019 để tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở;  
- Lưu: VT, VP.  

 

TL. GIÁM ĐỐC 
CHÁNH VĂN PHÒNG  

 
 
 
 
 

Hoàng Văn Từ       

 

 

 


