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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam  
tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2019. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 58 /KH-UBND ngày 19/3/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Lạng Sơn năm 
2019. Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng 
Ngày Sách Việt Nam năm 2019 tại Sở như sau: 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện: 

 Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã quán triệt các Văn bản chỉ đạo, Kế 
hoạch thực hiện của cấp trên đến công chức, viên chức và người lao động trong 
các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở nhằm nâng cao phong trào đọc sách, văn hóa 
đọc trong môi trường làm việc công sở. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí và tầm 
quan trọng của sách, đồng thời khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động thuộc Sở chủ động học tập, nghiên cứu qua việc đọc sách để 
nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu công việc được giao.  

 Toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tích cực tham 
gia hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Lạng Sơn năm 2019 theo 
hướng dẫn của cấp trên. 

 2. Chi tiết hoạt động: 

 Trong tháng 4/2019, Chi đoàn Văn phòng sở Sở Giao thông vận tải tổ 
chức được 01 buổi sinh hoạt đoàn theo chuyên đề ”Sách và văn hóa đọc nơi 
công sở” đã thu hút 100% đoàn viên thuộc chi đoàn tham gia sôi nổi, nhiều ý 
kiến hay được đưa ra thảo luận tại buổi sinh hoạt. 

 Khuyến khích, đẩy mạnh việc chủ động nghiên cứu, học tập qua việc đọc 
sách của cán bộ, công chức và người lao động tại Sở Giao thông vận tải. Qua đó 
khẳng định vai trò, vị trí của sách trong đời sống xã hội; nâng cao nhận thức về 



tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, phát triển tư 
duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. 

 Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 
lần thứ 6 tỉnh Lạng Sơn năm 2019 tại trụ sở làm việc của cơ quan nhằm đẩy 
mạnh tuyên truyền, quảng bá về Ngày Sách Việt Nam, xây dựng văn hóa đọc 
trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. 

3. Kết quả các hoạt động.  

- Số đơn vị tham gia:  04 đơn vị (Văn phòng Sở GTVT; Ban QLDA đầu 
tư xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý bảo trì được bộ; Thanh tra 
Giao thông vận tải) 

- Số người tham gia: 80 người 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu: 02 chiếc tại trụ sở Sở GTVT, trụ sở Thanh tra 
GTVT. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tại 
Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2019./. 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT. 
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