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V/v tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc  

Việt Nam (21/4) lần thứ 8; Ngày Sách  

và bản quyền thế giới (23/4) năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Lai Châu, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

              Kính gửi:  - Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

                                - UBND các xã, phường. 

Căn cứ Kế hoạch số 1877/KH-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc triển khai thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 333/KH-SVHTTDL ngày 06/3/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

(21/4) lần thứ 8, Ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4) năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

Thực hiện sự phân công của UBND thành phố tại Công văn số 2180/UBND-

VHTT ngày 29/9/2020 của UBND thành phố Lai Châu về việc triển khai thực hiện 

Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 8 năm 2021. Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; UBND các xã, phường 

triển khai một số nội dung sau: 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

(21/4) lần thứ 8; Ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4) năm 2021 theo điều kiện 

thực tế của đơn vị bằng các hình thức như: Tổ chức triển lãm, giới thiệu sách; thi 

vẽ tranh theo sách (tổ chức theo từng nhóm nhỏ); phát động thu gom và ủng hộ 

sách cho các trường học, trẻ em vùng đặc biệt khó khăn, tọa đàm... 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam (21/4) lần thứ 8; Ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4) năm 2021 

thông qua các kênh truyền thông  (Cổng thông tin điện tử, Đài phát thanh truyền 

hình, các điểm truy cập Internet công cộng, băng rôn khẩu hiệu, xe tuyên 

truyền...); lồng ghéo với các sự kiện, hoạt động của đơn vị. 

- Kịp thời phát hiện, biểu dương những cá nhân điển hình có đóng góp cho sự 

phát triển của sách đến cộng đồng tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát 

hành, lưu giữ và quảng bá sách (nếu có). 

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần 

thứ 8; Ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4) năm 2021 được tổ chức trọng tâm 

trong tháng 4/2021.  



Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể 

thành phố; UBND các xã phường triển khai thực hiện và gửi báo cáo việc triển 

khai hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 8; Ngày Sách 

và bản quyền thế giới (23/4) năm 2021 về phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

trước ngày 20/4/2021 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                        

- TT. Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; 

- Lưu: VT,VH. 
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