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BÁO CÁO
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6
Thực hiện công văn số 1165/BGDĐT-GDTX ngày 25/3/2019 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6; Sở GDĐT
đã có công văn số 925/SGDĐT-NV1 ngày 01/4/2019 về việc thực hiện Tổ chức
Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6, qua đó Sở GDĐT đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện
nghiêm túc tinh thần công văn này và đạt được một số kết quả như sau:
1. Tất cả 75 trường THPT và 11/11 phòng GDĐT đã phối hợp Đoàn thể trong
và ngoài nhà trường tiến hành tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 từ ngày
08/4/2019 đến ngày 23/4/2019 với sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ quản
lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội; tạo được động lực
góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc trong nhà trường.
2. Các trường đều tổ chức tuyên truyền tốt đến cán bộ, giáo viên và học sinh
về ý nghĩa Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6, qua đó đã thể hiện được mục đích:
- Khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã
hội; tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu
giữ, quảng bá sách; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức
năng và tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần
xây dựng xã hội học tập.
- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 được tổ chức với các hoạt động phong phú,
đa dạng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán
bộ, giáo viên, học sinh trong toàn ngành và làm thay đổi nhận thức mọi người về
văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự
học, học tập suốt đời của người dân, đặc biệt là học sinh.
- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 được tổ chức với các hoạt động phong phú,
đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm tạo sự hưởng ứng tích cực của toàn thể
cán bộ, nhà giáo, học sinh và cộng đồng dân cư.
3. Các nội dung thực hiện đã đảm bảo được yêu cầu cơ bản của Bộ GDĐT
- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm nay, các trường đã tích cực thực hiện
các hình thức phong phú và đa dạng để thu hút đông đảo các học sinh tham gia như:
kể chuyện theo sách; tổ chức đọc sách tại thư viện trường; trưng bày và giới thiệu
các cuốn sách hay; thi xây dựng tiểu phẩm theo nội sách phù hợp chương trình học;
vẽ tranh theo sách; viết về tác phẩm em yêu, giới thiệu tác phẩm văn học em yêu;
đóng kịch theo sách; thi hùng biện giới thiệu sách hay; thực hiện mỗi tuần một câu
chuyện do các lớp chọn lọc và kể lại cho các bạn học sinh toàn trường trong buổi lễ
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chào cờ đầu tuần, từ đó giúp các em rút ra được bài học ý nghĩa của câu chuyện
đó…
- Tổ chức các buổi đọc sách tại thư viện, hướng dẫn cho học sinh kỷ năng,
phương pháp đọc sao cho có hiệu quả, đặc biệt hướng dẫn cho các em cách tìm
kiếm thông tin, thu thập và sử lý thông tin. Số lượng sách luân chuyển của các thư
viện là 31.012 lượt.
- Tổ chức quyên góp sách giáo khoa, truyện, sách tham khảo cũ xây dựng tủ
sách tình thương: kết thúc tuần lễ được 6.114 quyển (do học sinh tặng) bao gồm
sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện tranh...
- Thư viện các trường cũng đã tổ chức giới thiệu sách tập trung cho học sinh
toàn trường: các sách về Biển đảo Việt Nam, ịch sử Việt Nam, Văn học dân gian,
uật tr em và các tài liệu truyên truyền giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại tr
em ...
- Các trường đã phát động phong trào đọc sách trong nhà trường nhân Ngày
Sách Việt Nam lần thứ 6. Một số nơi đơn vị đã tổ chức tốt như: về khối các phòng
GDĐT có Phòng GDĐT thành phố Biên Hòa đã tổ chức được 58.710 lượt (cấp tiểu
học) và 25.900 lượt (cấp THCS), Phòng GDĐT huyện Trảng Bom đã tổ chức được
26.720 lượt (cấp tiểu học) và 16.315 lượt (cấp THCS) tham gia đọc sách tại thư
viện các nhà trường TH và THCS; về khối các trường THPT có trường THPT Ngô
Sĩ iên, THPT Trấn Biên, THPT Xuân ộc, THPT ê Quý Đôn - Long Bình Tân
với 8521 lượt tham gia đọc sách tại khuôn viên và thư viện nhà trường.
- Thư viện các trường đã tổ chức các hoạt động giới thiệu sách theo chủ đề:
Hồ Chí Minh, danh nhân, nhân vật lịch sử; thi đố vui: trả lời 10 câu hỏi có liên quan
về nguồn sách có trong thư viện nhà trường; thi xây dựng tiểu phẩm theo nội sách
phù hợp chương trình học…
- Tổ chức trưng bày các sách hay có ý nghĩa giáo dục trong nhà trường với
môt số đấu sách khá lớn có nhiều chủ đề đa dạng, phong phú như: Bác Hồ kính yêu
của chúng ta, ịch sử Việt Nam, Kỹ năng sống, giáo dục về biển đảo, về Toán học
và Tiếng Viêt, …
- Thi xếp sách nghệ thuật tổ chức tại trường THPT Xuân ộc: dùng sách xếp
thành những hình khối đẹp, độc đáo, ấn tượng, sáng tạo và có tác dụng giáo dục biết
quý trọng sách.
- Một số đơn vị đã tổ chức trang bị các tủ sách lưu động, tổ chức các câu lạc
bộ bạn đọc, câu lạc bộ yêu văn, câu lạc bộ yêu âm nhạc, tổ chức các cuộc thi tìm
hiểu về sách như Phòng GDĐT huyện Xuân ộc, Phòng GDĐT thị xã ong Khánh.
Phát động học sinh lớp 10, 11 viết cảm nhận về 1 cuốn sách mà em yêu thích nhất
như ở THPT Ngô Sĩ iên.
- Ở khối các trường ngoài công lập cũng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng
ngày sách Việt Nam lần thứ 6 với nhiều hoạt động sôi nổi và bổ ích như: Tại trường
TH-THCS-THPT Song Ngữ ạc Hồng, TH-THCS-THPT Song Ngữ Á Châu đã tổ
chức ngày hội đọc sách theo từng chủ đề như: Vẽ tranh theo sách, viết về tác phẩm
em yêu, giới thiệu tác phẩm văn học em yêu, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới
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thiệu sách hay. Trường THPT ê Quý Đôn - ong Bình Tân kết hợp với đơn vị Thư
viện Tỉnh Đồng Nai, Nhà Xuất bản Đồng Nai tổ chức khai mạc Ngày Sách Việt
Nam lần thứ 6. Đồng thời, thông tin tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam được
quảng bá trên web trường, fanpage, truyên truyền dưới cờ,… cho đông đảo cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Tổ chức hoạt động trao đổi sách với
Thư viện Tỉnh Đồng Nai, tổ chức hoạt động cho Chữ bằng Thư pháp , giao lưu với
tác giả tác phẩm, tác giả, trả lời câu hỏi của tác giả, tọa đàm về Sách, kỹ năng đọc
sách và phát triển văn hóa đọc sách, tham gia cuộc thi „‟ ớn lên cùng Sách‟‟ trưng
bày cách sản phẩm như Nhật ký đọc sách, Sổ cảm tưởng về đọc sách, Kế hoạch đọc
sách, thiết kế book mart … được các em học sinh hưởng ứng nhiệt tình. Ngoài ra,
trường xây dựng tủ sách di động đặt tại sảnh sân trường cho học sinh và phụ huynh
đọc vào các giờ ra về phụ huynh chờ đón con; Xây dựng Tủ sách lớp học với hình
thức mỗi lớp có 1 đầu sách để đọc và 2 tuần luân chuyển 1 lần giữa các lớp; Mỗi
khối có một chủ đề riêng để đọc, sau đó sẽ viết vào Nhật ký đọc sách của từng học
sinh; Ngoài ra, mỗi một học kỳ luân chuyển sách với thư viện Tỉnh Đồng Nai.
- Trong việc Tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm nay, các trường đã tổ chức
huy động quyên góp sách xây dựng tủ sách tại lớp học với phương châm “ Góp một
quyển sách để đọc nhiều quyển sách”; các nơi có hoạt động nổi bật như tại phòng
GDĐT TP Biên Hòa đã quyên góp được 15.764 quyển sách cho thư viện; Phòng
GDĐT huyện Thống Nhất đã quyên góp được 5.478 quyển sách cho thư viện; THTHCS-THPT Song Ngữ Á Chấu đã tổ chức quyên góp được 520 cuốn sách, THTHCS-THPT Thái Bình Dương 570 cuốn, THPT Trị An 315 cuốn.
Như vậy, thông qua ngày sách Việt Nam lần 6 đã tạo môi trường lành mạnh,
thân thiện để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần thực hiện tốt phong
trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đồng thời qua đây giúp cho
các em học sinh có ý thức hơn về giữ gìn sách, s p xếp gọn gàng sách sau khi đã
đọc xong. Tạo thói quen đọc sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học
sinh. Đồng thời hưởng ứng tốt phong trào quyên góp những cuốn sách có nội dung
phong phú, phù hợp với lứa tuổi, có nội dung giáo dục cao.
Trên đây là kết quả việc thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 của Sở
GDĐT Đồng Nai.
Trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- Ban Giám đốc;
- Đăng cổng thông tin điện tử ngành;
- ưu: VT, NV1.
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