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V/v triển khai thực hiện Đề án "Phát triển
văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn
2021-2025, định hướng đến năm 2030"
trên địa bàn thị xã An Khê

Kính gửi: Các trường Mầm non/Mẫu giáo, Tiểu học, THCS,
TH&THCS trong thị xã.
Thực hiện Công văn số 1951/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 01/9/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện Đề án "Phát triển văn hóa
đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn
tỉnh Gia Lai.
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thị xã hướng dẫn các đơn vị trường học
chú trọng triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1097/KH-UBND ngày
06/8/2021 của UBND tỉnh (được gửi kèm theo Công văn). Trong đó, lưu ý thực
hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vị
trí, vai trò của văn hóa đọc trong cộng đồng nhằm xây dựng và phát triển phong
trào đọc trong học sinh, trong cơ sở giáo dục.
- Tăng cường vận động, khuyến khích đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên,
học sinh xây dựng, duy trì thói quen, sở thích đọc (xuất bản phẩm in và điện tử,
trong đó chú trọng sách in) phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân.
- Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng
học sinh; định hướng và thúc đẩy xu hướng, thị hiếu đọc lành mạnh trong xã hội.
Tổ chức các câu lạc bộ, hội sách, các hình thức giới thiệu sách mới, sách hay, sách
địa chí của đơn vị, địa phương, các thông tin văn hóa, văn học trong nước và thế
giới nhằm khuyến khích, thu hút học sinh tham gia đọc sách.
- Đẩy mạnh xã hội hóa, góp phần tạo môi trường đọc thuận lợi. Nâng cao hiệu
quả hoạt động của hệ thống thư viện trường học, tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin; phối hợp thí điểm và hình thành thư viện điện tử, nguồn học liệu mở cho
trường học để cán bộ, giáo viên, học sinh tiếp cận thông tin, tri thức nhanh chóng,
thuận tiện.
- Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp
tích cực trong phát triển văn hóa đọc; có hình thức tôn vinh người đọc hiệu quả.
2. Các đơn vị trường học chủ động nghiên cứu xây dựng, ban hành Kế hoạch
phát triển văn hóa đọc tại đơn vị mình; chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin, Thư viện thị xã và các cơ quan liên quan trên địa bàn trong việc triển
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khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với thực tiễn đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tự kiểm
tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện Kế hoạch một cách thường xuyên,
nghiêm túc, thiết thực, tránh qua loa, hình thức.
3. Kinh phí thực hiện sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp hằng năm
cho các đơn vị; vận động tài trợ, xã hội hóa hoặc các nguồn kinh phí huy động hợp
pháp khác.
Hằng năm, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GDĐT qua địa chỉ
E-mail: bndanh.gialai@moet.edu.vn trước ngày 20/11 để Phòng tổng hợp, báo cáo
theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc,
đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Phòng GDĐT (qua số điện thoại:
0869.546.252) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thị xã;
- Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã;
- Thư viện thị xã;
- Lưu: VT, CM.
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