
Hướng đến  50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 

Kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019) 

 

Thực hiện Công văn số 1323/SVHTTDL- QLVH  ngày 29/5/ 2019 của  Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. Thư viện tỉnh Phú Yên đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền dành cho bạn 

đọc hướng đến 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và Kỷ niệm 50 

năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019).  

Tại phòng thiếu nhi, thư viện tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách với chủ 

đề “Thiếu nhi làm theo lời Bác” như: Giới thiệu sách Thiếu nhi với Bác Hồ;  Hỏi đáp kiến thức, 

giải đáp ô chữ, ghi nhớ kiến thức qua bài giới thiệu sách về Bác. 

Tại phòng đa phương tiện, thư viện tỉnh đã tổ chức các hoạt động thi tra tìm tài liệu về 

Bác Hồ với thiếu nhi, Bác Hồ với học sinh và các tài liệu về 5 điều Bác Hồ dạy; hướng dẫn cho 

các em làm các video clip về cảm nhận các sách viết về Bác Hồ… 

Nhân dịp hè, Thư viện đã phối hợp với Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh 

chiếu các phim về Bác Hồ về thiếu nhi, thiếu nhi làm theo lời Bác và những câu truyện cổ tích 

vào thứ 3,5, 7 trong tuần. 

Từ ngày 7/5 đến 31/5/2019, Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày, triển lãm sách hướng đến 

kỷ niệm 129 năm ngày sinh Bác Hồ (1890-2019); 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (1969-2019)  và 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019). Triển lãm, 

trưng bày và giới thiệu hơn 200 cuốn sách và các tư liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về 

cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, di chúc của Bác; các tài liệu về thành tựu kinh tế-văn hóa-xã hội 

của tỉnh. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền cho người dân trong tỉnh, đặc biệt 

là học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong di chúc thiêng liêng của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên 

định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; khẳng định những thành tựu, sự lãnh đạo 

đúng đắn của Đảng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời khẳng định vai trò, tầm 

quan trọng của sách, nâng cao nhận thức, định hướng cho người dân về giá trị của sách, tuyên 

truyền đẩy mạnh phong trào đọc sách và học tập suốt đời của nhân dân. 

Đợt triển lãm, trưng bày này đã thu hút gần 200 bạn đọc là sinh viên trường Đại học Phú 

Yên, học sinh các trường Tiểu học trên địa bàn và bạn đọc thư viện. 

 

 



 
Thiếu nhi tham gia hoạt động 

chủ đề “Thiếu nhi làm theo lời Bác” 

 

Thiếu nhi xem phim Bác Hồ với thiếu nhi 

 

 

Bạn đọc phòng đa phương tiện thi tra tìm tài liệu chủ đề 

Bác Hồ với thiếu nhi 


