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Số: 664 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  25 tháng 02 năm 2019 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch 
tổ chức Ngày Sách Việt 

Nam lần thứ 6 

 
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

 Sau khi nghiên cứu dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần 
thứ 6 tỉnh Lạng Sơn năm 2019 do Sở Thông tin và Truyền thông soạn thảo 
(Công văn số 198/STTTT-TTBCXB ngày 20/02/2019), Văn phòng UBND tỉnh 
có ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo Kế hoạch. 

2. Một số góp ý: 

- Về mục đích, yêu cầu, đối tượng tổ chức Ngày Sách mỗi năm đều có sự 
khác nhau. Năm 2019 có một số sự kiện như: 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội 
Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân 
(03/3/1989 - 03/3/2019); 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -
22/12/2019) 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -
22/12/2019); 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ; một số hoạt động cần 
được tập trung tuyên truyền như: Công tác tuyên truyền biển đảo, phát triển văn 
hóa, du lịch,... Vì vậy, các hoạt động nêu trên cần được bố trí nội dung lồng ghép 
chuyên đề, bảo đảm thiết thực, ý nghĩa và có giá trị thực tiễn. Có thể thiết kế 
thành chuyên đề diễn giả nói chuyện trong chương trình khai mạc. 

- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung tư vấn mùa thi, tư vấn nghề 
nghiệp đối với đối tượng học sinh, sinh viên; tổ chức cuộc thi hoặc festival hùng 
biện/giới thiệu về văn hóa, lịch sử, về Bắc Sơn, Chi Lăng, Mẫu Sơn, về ẩm thực 
Xứ Lạng,... để chương trình thêm phong phú, hấp dẫn, thu hút một số doanh 
nghiệp dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh cùng tham gia, hỗ trợ. 

- Về kinh phí: Bổ sung nguồn xã hội hóa. 

         Trên đây là ý kiến tham gia của Văn phòng UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: VHTTDL, GDĐT; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 
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