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KẾ HOẠCH 
Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg  

ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1673/KH-BTTTT ngày 30/5/2018 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-
TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam trên 
toàn quốc, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu 
kém sau 5 năm (2014 - 2018) thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg về Ngày 
Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

- Thông qua quá trình tổng kết nhằm nghiên cứu hoàn thiện những mô hình 
tổ chức Ngày Sách Việt Nam hiệu quả, phù hợp với điều kiện và đặc thù của 
từng cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao tri thức cộng đồng và xây dựng, phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung tổng kết phải đầy đủ, toàn diện, sâu sắc, đúng yêu cầu. 

- Đề xuất, kiến nghị những giải pháp phù hợp để đẩy mạnh hơn nữa phong 
trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách vào thực tiễn cuộc sống, 
với sự đổi mới, đa dạng hóa cả về nội dung và hình thức. 

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT  

1. Đánh giá những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Quyết định số 
284/QĐ-TTg về Ngày Sách Việt Nam; phân tích, chỉ rõ những nguyên nhân của 
những kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập tại cơ sở, tại các trường học, 
khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, gia đình…  

2. Xác định những điều kiện cần thiết để tiếp tục triển khai thực hiện Ngày 
Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

3. Giới thiệu, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, các mô hình 
tiêu biểu có đóng góp tích cực trong việc nhân rộng phong trào đọc sách, viết 
sách, quảng bá sách, lưu giữ sách trong cộng đồng. 

(Kèm theo Đề cương Báo cáo). 
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III. THỜI GIAN TỔNG KẾT 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị 
trấn tiến hành tổng kết bằng văn bản (không tổ chức Hội nghị) trong quý III năm 
2018; xây dựng báo cáo tổng kết gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước 
ngày 30/9/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. UBND tỉnh: Tiến hành tổng kết trong quý IV năm 2018. 

IV. THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

Trong quá trình tiến hành tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 
284/QĐ-TTg, các cấp, các ngành đề xuất, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển 
hình, có nhiều thành tích trong tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ. Công tác khen thưởng được thực hiện theo đúng quy định hiện 
hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị xây dựng báo cáo tổng kết 5 
năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg về Ngày Sách Việt Nam gửi Sở 
Thông tin và Truyền thông để tổng hợp. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các huyện, 
thành phố xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-
TTg về Ngày Sách Việt Nam.  

- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, quảng bá về kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg về 
Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

- Là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, 
xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tổng kết 5 năm thực hiện 
Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày 
Sách Việt Nam. 

- Hướng dẫn, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và Trung 
ương khen thưởng (Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông). 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chỉ đạo Thư viện tỉnh và hệ thống thư viện công cộng tiến hành tổng kết,  
hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền thông qua hình thức tuyên 
truyền, cổ động tại các trung tâm văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng… 

- Xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg 
về Ngày Sách Việt Nam thuộc trách nhiệm của ngành. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo hệ thống các cơ sở giáo dục tiến hành tổng kết, đánh giá 5 năm 
thực hiện Ngày Sách Việt Nam gắn với công tác giảng dạy, đào tạo và sinh hoạt 
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văn hóa của học sinh, sinh viên; xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện 
Quyết định số 284/QĐ-TTg về Ngày Sách Việt Nam gửi Sở Thông tin và 
Truyền thông để tổng hợp.  

5. Sở Nội vụ 

Thẩm định hồ sơ khen thưởng của các tập thể, cá nhân theo đề nghị của Sở 
Thông tin và Truyền thông, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. 

6. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; xây dựng các chương trình giới 
thiệu và tôn vinh những điển hình tiên tiến có đóng góp cho sự phát triển của 
phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách đến cộng đồng. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông (BC); 
- TT Tỉnh ủy (BC); 
- TT HĐND tỉnh(BC); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Các sở, ban ngành; 
- UBND các huyện, TP; 
- Đài PTTH, Báo Lạng Sơn, Cổng TTĐT tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (LHH). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 
 

Nguyễn Long hải 

 
[[ 
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ĐỀ CƯƠNG 
Báo cáo kết quả tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 

24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam 
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    /6/2018 của UBND tỉnh) 

 
 
  

 I. Công tác chỉ đạo triển khai 

 II. Đánh giá kết quả thực hiện 

 1. Mặt được 

 2. Tồn tại, hạn chế 

 3. Nguyên nhân 

 3.1. Nguyên nhân của thành công 

 3.2. Nguyên nhân của tồn tại hạn chế 

 III. Kiến nghị, đề xuất giải pháp thời gian tới 
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