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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
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V/v phối hợp tuyên truyền 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

lần thứ Nhất (21/4) năm 2022  

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 

   

                     

   

                      Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Báo Trà Vinh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã,  

thành phố; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể Thao các huyện,              
thị xã, thành phố. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 24/12/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc; 
Công văn số 6938/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và Kế hoạch số 09/KH-
STTTT-TTBCXB ngày 22/02/2022 về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam lần thứ nhất tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

 Để Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được triển khai sâu rộng đến toàn 

thể cán bộ và Nhân dân trong tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ 
quan, đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo  

Chỉ đạo các hệ thống trường học thuộc quản lý tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất (21/4) năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh; đồng thời, thông tin, tuyên truyền tới giáo viên, học sinh và phụ 
huynh về các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại tỉnh 

(diễn ra từ ngày 18/4 – 21/4, tại đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TPTV) để biết 
đến dự Lễ Khai mạc và tham quan triển lãm đường sách. 

2. Đề nghị Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh  
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Thông tin, tuyên truyền Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên 

các phương tiện truyền thông của tỉnh; đồng thời, thực hiện các tin, bài, phóng sự 
phản ánh các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại tỉnh; 

giới thiệu các mô hình hay của tổ chức, cá nhân trong việc phát triển văn hóa đọc 
đăng trên Báo, trên sóng của Đài trước, trong thời gian diễn ra các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại tỉnh để Nhân dân tiếp cận. 

3. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã hướng dẫn đơn vị thi 

công thực hiện treo 02 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc 
Việt Nam lần thứ nhất, tỉnh Trà Vinh năm 2022 tại các tuyến đường chính, khu dân 
cư, khu trung tâm huyện, thị xã (thời gian treo băng rôn từ ngày 15/4 – 22/4/2022) 

4. Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, 
thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất (21/4) năm 2022 tại tỉnh trên các phương tiện 
truyền thông cơ sở để người dân tiếp cận. Đồng thời, tham gia đầy đủ tại triển lãm 

Sách do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 
thông tổ chức tại tỉnh. 

Rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

 
Nguyễn Thanh Luân 
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