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BÁO CÁO 

Tổng kết 5 năm thực hiện Ngày sách Vệt Nam 
 

         Thực hiện Công văn số 2456/STTTT-TTBCXB ngày 18/10/2018 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc báo cáo tổng kết 5 năm Ngày sách Việt Nam trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. UBND quận Cẩm Lệ báo cáo kết quả  thực hiện như sau: 

         I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 

         Thực hiện kế hoạch số 1700/KH-UBND ngày 09/3/2015 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về xây dựng kế hoạch Tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 2 trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. Hướng dẫn triển khai kế hoạch số 1024/SVHTTDL-NSVN ngày 

16/3/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phốĐà Nẵngvề việc triển khai kế 

hoach ngày sách Việt Nam lần thứ 2 năm 2015. Kế hoạch số 2426/KH-UBND ngày 

03/4/2017 của UBN thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ủy Ban Nhân Dân quận Cẩm Lệ ban hành kê hoạch số 

428/KH-UBND ngày 18/4/2017 của UBND quận Cẩm Lệ về kế hoạch tổ chức Ngày 

sách Việt Nam lần thứ 4 trên địa bàn quận Cẩm Lệ. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

         1. Công tác tuyên truyền 

- Uỷ ban Nhân dânquận đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, các phường và 

các trường học thực hiện tuyên truyền 400 khẩu hiệu tại các trục đường chính của quận, 

phường và tại các trường học. 

         - Chỉ đạo Đài Truyền thanh quận, phường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

về ý nghĩa của ngày sách Việt Nam 21/4 hằng năm. 

         - Chỉ đạo các địa phương và nhà trường xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường 

cho các em học sinh và cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn quận. 

         2. Công triển khai hoạt động 

         - Hằng năm UBND quận chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận và các địa 

phương tổ chức Ngày sách Việt Nam. 

         - UBND quận đã chỉ đạo phòng Giáo dục – Đào tạo quận phối hợp với Trung tâm 

Văn hóa – Thể thao quận tổ chức Ngày sách Việt Nam tại các trường học thu hút được 

nhiều số lượng học sinh và đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia đọc sách. Huy động 

được nhiều lượng bản sách cho thư viện các trường học. 
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         - Xây dựng 6 phòng đọc sách tại 6 phường và hằng tuần đều triển khai luân chuyển  

sách, báo từ thư viện Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận xuống các phòng đọc sách của 

phường để phục vụ nhân dân. Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 hàng năm, 6 phòng 

đọc sách của 6 phường đều tổ chức trưng bày sách, báo và cũng thu hút nhiều người dân 

đến đọc sách.  

- Trong dịp hè, UBND quận giao Trung tâmphối hợp cùng với Quận Đoàn và 

phòng Giáo dục - Đào tạo thực hiện đề án của Chủ tịch UBND quận về xây dựng phong 

trào “Ngày hội sách và văn hóa đọc tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa 

bàn quận Cẩm Lệ”, đưa sách  về các trường phục vụ cho các em trong dịp nghĩ hè nhằm 

tạo sân chơi lành mạnh và thói quen đọc sách cho các em thiếu nhi, hoạt động này cũng 

thu hút đông đảo học sinh đến đọc sách. 

         Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của 

sách trong công tác nghiên cứu, học tập, rèn luyện, cập nhật và nâng cao kiến thức, tiếp 

cận tri thức nhân loại, tôn vinh giá trị của sách.  

3. Khó khăn, vướng mắc 

         - Kinh phí tổ chức Ngày sách Việt Nam từ quận đến cở còn hạn chế. 

         - Chưa thu hút được nhiều sự quan tâm của bạn đọc và nhân dân. 

- Hoạt động thư viện còn mang tính truyền thống, chưa tự chủ về tài chính. Nguồn 

kinh phí cấp cho thư viện chưa tương xứng, còn quá thấp. 

- Trang thiết bị chuyên dùng còn thiếu và hạn chế. 

-  Công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị còn giới hạn không gian, 

chỉ tập trung tại thư viện quận, tuyên truyền trực quan, panô, giới thiệu sách mới chưa 

rộng rãi đến tay người đọc. 

         III. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- UBND Thành phố Đà Nẵng cần quan tâm hỗ trợ kinh phí mua sách cho thư viện 

quận, phường và thư viện trường học. 

- Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Đà Nẵng tiếp tục hổ trợ sách cho thư viện 

quận, các phòng đọc sách cơ sở và chỉ đạo về mặt nghiệp vụ, chuyên môn. 

- Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị chuyên dùng cho thư viện nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động,  nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý nghiệp vụ thư viện và phục vụ bạn 

đọc. 

IV. ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN TRONG VIỆC 

KHUYẾN KHÍCH VÀ PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO ĐỌC SÁCH, LƯU GIỮ 

SÁCH TRONG 5 NĂM QUA 

 - Khen thưởng tập thể: Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Cẩm Lệ 



         - Khen thưởng cá nhân: Bà Đặng Thị Đào – Cán bộ phụ trách thư vện quận. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 5 năm Ngày sách Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng của UBND quận Cẩm Lệ. Kính báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông biết và chỉ 

đạo thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                          KT. CHỦ TỊCH 

- Sở TT&TT TPĐN;                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lưu:  VT, TTVHTT  Đào. 2b. 

 

 

 

                                                                                             Trần Văn Phi 
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