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KẾ HOẠCH 
Tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao văn hóa đọc trong đoàn viên, 

thanh thiếu nhi năm 2021 

---------- 

Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24/02/2014, Thủ tướng 

Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày 

Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng 

đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của 

việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, 

giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. 

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2021 của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

Nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và nâng cao 

văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Thường vụ Đoàn khối) xây 

dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao văn hóa đọc trong đoàn 

viên, thanh thiếu nhi năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, 

tầm quan trọng của sách trong công tác nghiên cứu, học tập, rèn luyện, cập nhật 

và nâng cao kiến thức, tiếp nhận tri thức nhân loại. 

- Tạo động lực thúc đẩy sự hình thành nên những lớp thanh niên có hiểu 

biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại – xã hội 

dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức, qua đó xây dựng hình mẫu thanh niên 

Đoàn khối cac cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thời kỳ mới. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào đọc sách trong đoàn viên, thanh thiếu 

niên, tôn vinh những giá trị của sách và “Văn hóa đọc”, khuyến khích đưa 

phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong đoàn viên, học 

sinh, thanh thiếu nhi. Góp phần lan tỏa phong trào đọc sách, tình cảm yêu mến 

sách trong cộng đồng. Qua đó, giới thiệu những giải pháp, công nghệ mới phục 

vụ cho nhu cầu đọc sách, khám phá và tìm hiểu tri thức thông qua việc đọc sách 

của đông đảo người dân và đoàn viên thanh niên.  

- Các hoạt động đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, thu hút đoàn viên thanh 

niên thanh niên tham gia. Đặc biệt, hoạt động được tổ chức đảm bảo an toàn, 

tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Đổi mới nội dung tuyên truyền, giao dục, nâng cao nhận thức phát 

triển văn hóa đọc trong đoàn viên thanh thiếu nhi 

- Tập trung tuyên truyền, giới thiệu về Ngày Sách Việt Nam (21/4) thông 

qua các hình thức đa dạng như: đăng tải trên các trang thông tin điện tử, mạng 

xã hội (facebook, fanpage, zalo page…) do đoàn quản lý hoặc tại các buổi sinh 

hoạt chi đoàn của đơn vị. Đảm bảo trực quan, sinh động, hấp dẫn phù hợp với 

nhiều đối tượng tham gia. 

- Đối với các Đoàn trường phối hợp với các hệ thống thư viện trường tổ 

chức “Ngày hội đọc sách” theo các chủ đề phù hợp vớ từng độ tuổi, cấp học; 

tuyên truyền, giới thiệu về sách, hướng dẫn kỹ năng đọc sách và chọn sách phù 

hợp cho từng đối tượng bạn đọc. 

- Khuyến khích các Đoàn trường xây dựng và phát triển mô hình thư viện 

trường học thân thiện, tủ sách nhà trường thiết kế đa dạng các thể loại đầu sách 

hấp dẫn phù hợp với từng cấp học của học sinh, sinh viên. 

- Vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực tiếp cận các 

thông tin mới, truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện, phòng đọc sách của 

đơn vị. 

2. Các hoạt động phong trào đọc sách 

2.1. Phát động mô hình “tặng sách thay hoa – trao nguồn tri thức” 

- Phát động các cơ sở đoàn triển khai mô hình tặng các quyển sách hay 

với các nội dung về khởi nghiệp, lập nghiệp, sách học tập và làm theo lời Bác, 

lịch sử địa phương, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, các đầu 

sách về quê hương, con người tỉnh Trà Vinh … thay cho tặng hoa tại các hội 

nghị, cuộc thi, các hoạt động do các cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh 

thiếu nhi và các hoạt động tuyên dương, khen thưởng của đoàn. 

- Bổ sung, cập nhật các đầu sách mới cho các tủ sách thanh niên, tủ sách 

Bác Hồ, tủ sách pháp luật … tại đơn vị, nhằm làm phong phú thêm nguồn tài 

liệu phục vụ cho người đọc. 

2.2. Phát động phong trào “30 phút đọc sách, báo, tạp chí mỗi ngày”  

Các sơ sở đoàn phát động trong đoàn viên, thanh niên, thanh thiếu nhi 

dành ra mỗi ngày ít nhất 30 phút để đọc những quyển sách mình yêu thích, cập 

nhật các thông tin thời sự trên báo, tạp chí, đồng thời tuyên truyền cho người 

thân trong gia đình cùng đọc sách, báo, tạp chí mỗi ngày, từ đó hình thành thói 

quen đọc sách, báo, tạp chí mỗi ngày trong thanh thiếu nhi. 

3. Hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 2021 

3.1. Cấp đoàn khối 

Ban Thường vụ Đoàn khối giao Đoàn ủy Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh tham mưu tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao văn hóa đọc trong đoàn 

viên, thanh thiếu nhi năm 2021. Thời gian tổ chức diễn ra từ ngày 01/4 đến hết 
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30/4. Trong đó, tập trung tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày hội đọc sách từ 

ngày 14/4/2021 – 21/4/2021. 

3.2. Cấp cơ sở đoàn 

- Tùy vào tình hình của cơ quan, đơn vị có thể tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, tôn vinh giá trị của sách và văn 

hóa đọc. 

- Chủ động lựa chọn những nội dung, thời điểm phù hợp trong tháng 

4/2021 gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, khuyến khích sử dụng 

hình thức trực tuyến, sử dụng công nghệ thông tin để sinh hoạt, tuyên truyền. 

- Kết thúc hoạt động báo cáo lồng ghép với báo cáo công tác đoàn hằng 

tháng của các đơn vị, 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Chỉ đạo cho Đoàn ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2021. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Xây dựng văn bản triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. 

tích cực tuyên truyền, vận động về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc lồng 

ghép với các hoạt động, phong trào đến các đối tượng đoàn viên, thanh         

thiếu nhi. 

- Thường xuyên đăng tải tuyên truyền qua mạng xã hội nhằm lan tỏa hiệu 

quả hơn trong việc phát triển văn hóa đọc. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao văn hóa 

đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2021, Ban Thường vụ Đoàn Khối đề 

nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động triển khai thực hiện tốt./. 
 

 

 

* Nơi nhận:     

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV – Bí thư ĐUK 

CCQ &DN (để b/c); 

- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh Đoàn (để b/c); 

- Thường trực ĐUK CCQ &DN (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đảng ủy Khối (để b/c); 

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đoàn Khối (n/biết); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (t/hiện); 

- Lưu VP.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

BÍ THƯ 
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