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Lạng Sơn, ngày          tháng      năm 2023 

Tăng cường thực hiện “Đề án trang bị sách 

cho cơ sở xã, phường, thị trấn” 
  

 

Kính gửi: - Thường trực các huyện ủy, Thành ủy Lạng Sơn 

và Đảng ủy Biên phòng tỉnh, 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin 

và Truyền thông, 

- Các đảng ủy: Khối Các cơ quan tỉnh, Quân sự 

tỉnh, Công an tỉnh; các ban, sở, ngành, Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

 

Thời gian qua, để thực hiện tốt “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, 

phường, thị trấn” theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên 

giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên 

có văn bản đề nghị các huyện ủy, Thành ủy Lạng Sơn và Đảng ủy Biên phòng 

tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn, trung tâm 

chính trị, thư viện huyện, đảng ủy các xã, phường, thị trấn, đồn/trạm biên phòng 

trên địa bàn tỉnh tiếp nhận, quản lý, sử dụng sách bảo đảm có hiệu quả theo 

Quyết định số 1622-QĐ/BTGTW ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Tủ sách ở cơ sở 

xã, phưòng, thị trấn. 

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý và sử sụng sách theo “Đề án 

trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:  

1. Thường trực các huyện ủy, Thành ủy Lạng Sơn và Đảng ủy Biên 

phòng tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng 

sách bảo đảm có hiệu quả theo Quy chế quản lý và sử dụng Tủ sách ở cơ sở xã, 

phưòng, thị trấn. Chỉ đạo thư viện huyện, cơ quan tham mưu triển khai thực 

hiện công tác đảng, công tác chính trị tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác 

quản lý, khai thác, sử dụng sách cho các cán bộ làm công tác quản lý Tủ sách ở 

cơ sở. Chỉ đạo trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện, cơ quan tham 

mưu triển khai thực hiện công tác đảng, công tác chính trị, các ban, ngành, đoàn 

thể trong hệ thống chính trị tổ chức thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng Tủ sách ở cơ sở. Phát hiện và tổ 

chức nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động của Tủ sách ở cơ sở có hiệu quả 

thiết thực trên địa bàn.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông cụ thể hoá các kế hoạch của trung ương, 

của tỉnh về tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam hằng năm; tích cực 

làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt 

động phù hợp tại cơ sở để phát triển phong trào đọc sách trong quần chúng 

Nhân dân, Hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền và triển khai sâu rộng 

Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của 
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Đảng và cụ thể hoá Quyết định số 1862/QĐ-TTg, ngày 04/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam; khai 

thác và phát huy tối đa các nguồn lực phát triển văn hoá đọc nhằm góp phần 

khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tiếp tục khẳng 

định, tôn vinh giá trị của sách, ý nghĩa văn hóa, sự cần thiết của Ngày Sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống tinh thần của các tầng lớp Nhân dân. 

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quan tâm chỉ đạo Thư viện tỉnh 

thường xuyên phối hợp với các huyện ủy, Thành ủy Lạng Sơn và Đảng ủy Biên 

phòng tỉnh tiến hành tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý, khai thác, sử dụng 

sách cho cán bộ làm công tác quản lý Tủ sách ở cơ sở. Phối hợp với Báo Lạng 

Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng; các văn 

phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Lạng Sơn tổ chức tuyên truyền về 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng Tủ sách ở cơ sở; phát 

huy hiệu quả thiết thực của Tủ sách ở cơ sở.  

4. Các đảng ủy: Khối Các cơ quan tỉnh, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; các 

ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thường 

xuyên quan tâm phối hợp với thường trực các huyện ủy, Thành ủy Lạng Sơn và 

Đảng ủy Biên phòng tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác 

thông tin tuyên truyền và tích cực phối hợp trong triển khai thực hiện việc quản 

lý và sử dụng Tủ sách ở cơ sở.  

Cùng với đó, đề nghị các đồng chí thường xuyên giám sát, theo dõi, đôn 

đốc, tổng hợp, báo cáo định kỳ về kết quả tiếp nhận sách, đánh giá kết quả triển 

khai thực hiện “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn” của đơn vị, 

gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30/11 hằng năm, để tổng hợp, báo 

cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.  

Trân trọng đề nghị.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c), 

- Vụ Báo chí - Xuất bản, BTGTW (b/c), 

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c), 

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh,  

- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện 

ủy, Thành ủy Lạng Sơn, Đảng ủy Biên 

phòng tỉnh, 

- Lãnh đạo Ban, 

- Các phòng chuyên môn, 

- Lưu VT.  

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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