ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM DƯƠNG
Số: 1014 /UBND-VHTT
V/v tuyên truyền ngày sách
Việt Nam lần thứ 8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Dương, ngày 16 tháng 4 năm 2021

kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
UBND huyện nhận được Công văn số 317/STTTT-TTBCXB ngày
12/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền ngày sách Việt
Nam lần thứ 8.
UBND huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa - TT - TT huyện và UBND các
xã, thị trấn tuyên truyền về các nội dung sau:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của Trung ương,
của tỉnh, của huyện về “Ngày sách Việt Nam 21/4”, tuyên truyền tầm quan trọng
của văn hóa đọc để nâng cao kiến thức, phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con
người, hướng tới xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, đặc biệt là người
dân ở khu vực nông thôn nhằm tôn vinh giá trị của sách, người đọc sách và những
người sưu tầm, lưu giữ, sáng tác, xuất bản, quảng bá sách.
- Tuyên truyền các hoạt động như: Hội thảo, nói chuyện, tọa đàm về sách;
giao lưu giữa các nhà văn hóa, khoa học, nhà văn, nhà thơ với độc giả; giới thiệu
sách, bình sách, trao tặng sách… của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, huyện;
- Tuyên truyền các hoạt động giới thiệu và tôn vinh tủ sách gia đình, tủ
sách dòng họ,… Tuyên truyền các hoạt động về Sách; tổ chức “Ngày hội đọc
sách” theo từng chủ đề.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác
tuyên truyền./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT& các PCT UBND huyện;
- C,PVP HĐND&UBND huyện;
- BTG Huyện ủy;
- Lưu: VT, VHTT.
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