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Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 5213/KH-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng 

phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành 

Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến về Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 

01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư 

viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu 

nhi; chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa đọc phục vụ thiếu nhi; đồng thời 

tuyên truyền về Quyết định số 1862/QĐ-TTg, ngày 04/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 thay 

thế Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

Ngày Sách Việt Nam trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, 

thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trong toàn tỉnh.  

2. Tổ chức các hoạt động tùy theo điều kiện và tình hình thực tế tại địa 

phương, đơn vị và gắn với các hoạt động, phong trào của tổ chức Đoàn-Hội-Đội 

như: sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội, cuộc thi giới thiệu sách; tổ chức hoạt 

động nâng cao văn hóa đọc, phát động phong trào đọc sách, hình thành thói quen 

đọc sách trong các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội để đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi 

quan tâm đọc những ấn phẩm, sách báo viết về những tấm gương người tốt, việc 

tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo gắn với việc thực hiện chỉ thị 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động 

tham gia hưởng ứng “Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4)” và “Hành 

trình đến với Thư viện”; “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; phát động, nhân 

rộng mô hình Tủ sách thanh niên, Thư viện khuyến học; trao tặng sách cho các 

em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các trường học vùng sâu, vùng xa 

trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan trên các phương tiện 

thông tin truyền thông, các trang mạng xã hội, trang điện tử thông tin của Đoàn; 

qua đó, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đọc, đặc biệt hình thành 

thói quen đọc, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 447-KH/TĐTN-PTTT’N, ngày 

18/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về triển khai thực hiện Đề án phát 



triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; tham gia xây dựng xã hội học tập và phát triển 

mô hình văn hóa đọc phù hợp với thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt (khuyết tật, mắc 

bệnh hiểm nghèo, thuộc diện hộ nghèo). 

4. Thường xuyên biểu dương, tuyên truyền các cá nhân, tập thể điển hình 

có đóng góp nhiều trong công tác đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong 

xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn 

và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VH-TT&DL; 

- Thường trực Tỉnh Đoàn; 

- Các phòng, ban Tỉnh Đoàn; 

- NT’N, Tổng đội TNXP; 

- Lưu VT, Ban XDTCĐH, Ngọc. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

 
 

 

 

 
 

Huỳnh Kiều Ánh 
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