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BÁO CÁO

Kết quả hoạt động nhân Ngày sách
và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 14/3/2021 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt
Nam năm 2022. UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo kết quả triển khai trên địa bàn
như sau:
1. Kết quả đạt được
1.1 Công tác chỉ đạo, triển khai và tuyên truyền nhân Ngày sách và Văn
hóa đọc Việt Nam (21/4)
- UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Công văn số 936/UBND-VHTT
ngày 16/3/2022 về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Ngày sách và Văn
hóa đọc Việt Nam (21/4); Công văn số 1320/UBND-VHTT ngày 12/4/2022 về
việc đôn đốc tổ chức các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Công
văn số 1807/UBND-VHTT ngày 12/5/2022 về Hội sách trực tuyến chào mừng
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Theo đó, UBND thị xã đã chỉ đạo phòng
Văn hóa & Thông tin, phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm VHTT-TTDL thị
xã, các cơ quan, đơn vị, Thị đoàn và UBND các xã, phường trên địa bàn căn cứ
chức năng nhiệm vụ của đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động nhân Ngày sách
và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.
- Chỉ đạo hệ thống thư viện thị xã, nhà văn hóa xã, phường, thôn, tổ dân
phố, tiểu khu tổ chức ngày hội sách, phòng đọc sách báo; tổ chức xây dựng mô
hình tủ sách gia đình, dòng họ, phòng đọc nhà văn hóa thôn, tiểu khu.
- Chỉ đạo hệ thống các trường học trên địa bàn thị xã treo băng zôn tuyên
truyền, hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại các trường học; tổ
chức Ngày hội đọc sách với các hoạt động ngoại khóa tại các trường học. Phát
động phong trào đọc sách trong các nhà trường; tổ chức các phong trào, chương
trình thu gom sách, ủng hộ sách vở hỗ trợ cho các vùng sâu, vùng xa, khu vực
khó khăn.
- UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm VHTT-TTDL thị xã, UBND các xã,
phường tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh – truyền hình thị xã, Đài truyền
thanh xã, phường, cụm loa thôn, bản, tiểu khu về ý nghĩa, mục đích của Ngày
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sách và Văn hóa đọc Viêt Nam năm 2022 gắn với tuyên truyền triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm vụ
chính trị của địa phương nhằm chuyển tải những quan điểm, mục tiêu chủ yếu
của nhà nước ta tới cán bộ, công nhân, viên chức và toàn xã hội về ý nghĩa của
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đặc biệt là tuyên truyền Hội sách trực
tuyến Quốc gia để Nhân dân biết và tham gia hưởng ứng.
- Hướng dẫn, tuyên truyền các thôn, tiểu khu, tổ dân phố tổ chức ngày hội
đọc sách, báo trên hệ thống Đài truyền thanh toàn thị xã.
1.2 Kết quả cụ thể
- Trung tâm VHTT-TTDL thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và phát
động phong trào đọc sách cho độc giả, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vai trò
của sách nhằm tôn vinh văn hóa đọc qua chương trình “Ngày Hội đọc sách”;
tuyên truyền Hội sách trực tuyến Quốc gia để đông đảo cán bộ, Nhân dân biết và
tham gia Hội sách.
- Nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam Thư viện thị xã đã tổ chức
hướng dẫn cho độc giả lựa chọn các sách hay, sách quý, sách theo chủ đề, báo,
tạp chí, các tư liệu,...tuyên truyền giới thiệu, trưng bày tại thư viện khi độc giả
đến tham khảo và mượn sách và được sự hài lòng của đa số độc giả.
- Toàn thị xã hiện nay có 30/31 xã, phường có Nhà văn hóa (Hội trường
đa năng); có 232/238 thôn có Nhà văn hóa - Khu thể thao; có 232 tủ sách pháp
luật thôn, tổ dân phố, tiểu khu; 31 tủ sách pháp luật xã, phường; 110 thư viện tại
các cơ sở giáo dục; có 363 phòng đọc cơ sở. Nhân Ngày sách Việt Nam, các xã,
phường cũng đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày sách Việt
Nam, hưởng ứng Hội sách trực tuyến Quốc gia, đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang
thiết bị, sách, báo, tạp chí...để phục vụ Nhân dân. Các Trường học trên địa bàn
đã hưởng ứng và phát động tới toàn thể giáo viên, học sinh và tổ chức nhiều hoạt
động phong phú, sinh động, hấp dẫn và tầm quan trọng, giá trị của sách để lôi
cuốn việc đọc sách của giáo viên, học sinh của đơn vị.
- Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang cũng đã quan tâm đầu tư xây
dựng tủ sách cơ quan, đơn vị và phát động phong trào đọc sách tới cán bộ, công
chức, viên chức...góp phần nâng cao hiểu biết, trình độ, từ đó áp dụng trong
công việc thực tiễn.
- Trung tâm VHTT-TTDL thị xã, Thị đoàn và nhiều đơn vị đã tổ chức
phát động, quyên góp ủng hộ sách cho các học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn
và ở vùng sâu, vùng xa.
2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1 Những tồn tại, hạn chế
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- Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn còn 06 thôn chưa có nhà văn hóa, số lượng
sách, báo tại thư viện thị xã, phòng đọc còn ít, chủng loại còn nghèo, cơ sở phục
vụ học tập trong thư viện, nhà văn hóa xuống cấp dẫn đến giảm sức hút với
người đọc.
- Kinh phí đầu tư cho hoạt động thư viện thị xã còn hạn hẹp; còn gặp
nhiều khó khăn trong công tác luân chuyển tài liệu do chưa có xe chuyên dụng
vận chuyển và phục vụ bạn đọc.
2.2 Nguyên nhân
- Cơ sở vật chất chưa được trang bị đầy đủ, chưa có sức hấp dẫn đối với
người đọc, người học và tham quan cả về không gian, số lượng và chất lượng
các bản sách báo.
- Công tác tuyên truyền chưa thực sự phát huy hiệu quả, nội dung thực
hiện đề án đến với nhân dân tỷ lệ đạt thấp.
3. Đề xuất, kiến nghị
- Cần đầu tư, hỗ trợ cấp trang thiết bị, sách, báo, tài liệu... để phục vụ và
nâng cáo chất lượng, số lượng độc giả trong việc đọc sách và từ đó đẩy mạnh
các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc
bộ.
- Thư viện tỉnh thường xuyên tổ chức chương trình hoạt động xe ô tô thư
viện lưu động đa phương tiện phục vụ các trường học, thư viện xã và phòng đọc
sách báo làng trên địa bàn toàn tỉnh.
Trên đây là báo cáo Kết quả hoạt động nhân Ngày sách và Văn hóa đọc
Việt Nam năm 2022, UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo Văn phòng UBND tỉnh
Thanh Hóa./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở TT&TT T. Hóa (B/cáo);
- Chủ tịch UBND thị xã (B/cáo);
- Các PCT UBND thị xã;
- Phòng Văn hóa & Thông tin;
- Trung tâm VHTT-TT&DL thị xã;
- Lưu VT.
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