
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số:          /BVHTTDL-TV 
V/v tổ chức hoạt động chào mừng  

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày     tháng  3 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao/ 

     Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành 

 

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thư viện  

số 46/2019/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, trong đó khoản 1 Điều 

30 quy định ngày 21 tháng 4 hằng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. 

Nhằm triển khai thi hành quy định của Luật Thư viện vào thực tiễn cuộc sống, 

đồng thời tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị của văn hóa đọc trong cộng đồng, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở 

Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành: 

1. Chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn trong đợt hoạt động 

chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 (theo hướng dẫn tại Công 

văn 3061/BVHTTDL-TV ngày 20/8/2020 và Kế hoạch số 329/KH-BTTTT ngày 

04/02/2021) căn cứ điều kiện thực tiễn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

khuyến đọc đồng thời tổ chức tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa, tinh thần của Ngày 

Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2021(theo tinh thần Luật Thư viện) nhằm xây 

dựng phát triển văn hóa đọc của người dân trên địa bàn; 

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức truyền thông trực quan (băng 

rôn, pano...) hoặc trực tuyến nhằm tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa, tinh thần của 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2021. 

Kết thúc đợt hoạt động, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn 

hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành gửi 

báo cáo về Vụ Thư viện (51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 

15/5/2021 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

-Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 

- UBND tỉnh/thành phố (để biết); 

- Lưu: VT, TV(2), N.L.3.   

TL. BỘ TRƯỞNG  

VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hùng 
 


		TT CNTT - Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch * Điện thoại: 0243.9745845 * Fax: 0243.97458
	2021-03-12T10:39:37+0700
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Phạm Quốc Hùng<hungpq.vtv@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-12T10:56:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-12T10:56:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-12T10:57:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




