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Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTG lấy ngày 21 tháng 4 

hàng năm là Ngày sách Việt Nam. Đây là tin vui đối với những người yêu sách 

đồng thời là cơ hội để khuyến khích, gây dựng phong trào đọc sách tại Việt Nam. 

Không chỉ riêng ở Việt Nam, việc con người ngày càng ít đọc sách đã và đang trở 

thành vấn đề nóng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Khi mà khoa học phát triển, 

internet được sinh ra, các ứng dụng công nghệ kỹ thuật số không ngừng đổi mới thì 

việc con người xao lãng đọc sách là một điều dễ hiểu. Ở những quốc gia phát triển, 

mặt bằng phát triển chung của toàn xã hội khá cao, mức sống và hưởng thụ của 

người dân được đảm bảo sự ổn định thì các ứng dụng công nghệ dường như đã trở 

nên bão hòa. Người dân không còn quá mặn mà với những thiết bị điện tử mà lại 

có xu hướng tìm về với những thú vui bổ ích như đọc sách. Nhưng ở các quốc gia 

đang phát triển, ví dụ như ở Việt Nam thì các ứng dụng công nghệ vẫn còn là mơ 

ước của nhiều người và là thú vui, tiêu khiển của hầu hết mọi đối tượng do đó văn 

hóa đọc ngày càng bị đe dọa. 

Để khuyến khích và gây dựng lại phong trào đọc sách với toàn dân, Thủ 

tướng Chính phủ đã Quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt 

Nam. Ngày Sách Việt Nam sẽ là ngày để toàn dân hướng đến việc đọc sách, nâng 

cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách trong 

việc nâng cao kiến thức – kỹ năng phát triển tư duy, cũng như rèn luyện nhân cách 

của con người. Bên cạnh đó Ngày Sách Việt Nam cũng là dịp để tôn vinh giá trị 

của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với đời sống xã 

hội; tôn vinh người đọc và những người tam gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, 

phát hành, lưu giữ, quảng bá sách. 

Thực trạng việc đọc sách tại Việt Nam những năm gần đây 
Thực tế vài năm trở lại đây, việc đọc sách tại Việt Nam đã và đang có những 

thay đổi theo hướng tích cực. Số lượng người tìm đọc sách hoặc tham gia vào các 

diễn đàn sách trên internet ngày một gia tăng. Theo thống kế sơ bộ: Năm 2011, 

ngành xuất bản đã xuất bản hơn 27.000 đầu sách với gần 294 triệu bản sách tăng 

lần lượt so với năm 2010 là 7%. Năm 2012, công tác đăng ký kế hoạch xuất bản 

với Cục xuất bản ( Bộ Thông tin và Truyền thông) là 41.635 đầu sách. Xác nhận kế 

hoạch xuất bản là 40.627 đầu sách, phát hành hơn 812 triệu bản. Số lượng xuất bản 

phẩm nộp lưu chiểu là 16.413 đầu sách với hơn 181 triệu bản. Trong đó, xuất bản 

phẩm của 64 nhà xuất bản là 16.413 sách với 181,770 triệu bản; xuất bản phẩm 

không kinh doanh là 114 sách với 295 nghìn bản. Tính đến năm 2013, mức hưởng 

thụ bình quân của người dân Việt Nam mới ở mức 3,2 bản sách/người (bao gồm cả 

sách giáo khoa).  Hiện nay ở Việt Nam có khoảng vài chục diễn đàn và website 



chia sẻ ebook không bản quyền với đủ mọi ngôn ngữ và thể thoại từ sách chuyên 

ngành đến truyện nước ngoài, truyện trong nước và truyện tranh…với số lượng 

thành viên không lồ. Chỉ nói riêng thành viên tham gia e-thuvien.com đã có tới 

750.000 người. Bên cạnh đó còn hàng chục trang web đọc sách lớn khác như: 

vuthuquan.net; sachhayonline,..cũng đều thu hút một lượng thành viên lớn. 

 

 
 

Mặc dù những con số nêu trên là đáng khích lệ song nếu so sánh với số lượng 

dân số ở Việt Nam thì vẫn còn quá khiêm tốn. Theo công bố được Bộ VHTTDL 

đưa ra trong dịp ngày hội đọc sách hồi tháng 4 năm 2013, trung bình mỗi người 

Việt Nam đọc 0,8 cuốn sách ( chưa bằng 1 cuốn)  mỗi năm ( không tính sách giáo 

khoa, các ấn phẩm báo chí). Con số này đã khiến không ít người giật mình và 

không khỏi lo ngại cho văn hóa đọc của nước nhà. Đây cũng chẳng phải điều gì 

mới mẻ, thực tế thì vấn đề này đã được bàn đến liên tục trong nhiều năm qua trên 

các phương tiện thông tin đại chúng cũng như những hội thảo, hội nghị chuyên 

ngành của những người làm văn hóa. Tuy nhiên để có thể thay đổi thực trạng này 

một cách toàn diện thì cần có thời gian cũng như nỗ lực của nhiều ngành và sự 

tham gia hưởng ứng của toàn xã hội. Chính vì lẽ đó mà Ngày Sách Việt Nam đã ra 

đời. Cũng đã có nhiều sự hoài nghi về việc liệu Ngày Sách Việt Nam có thể giúp 

thay đổi thực trạng đọc tại Việt Nam? hoặc rằng liệu đây có phải là một việc làm 

vô ích sẽ không mang lại hiệu quả gì?...Tuy nhiên, mọi sự luôn phải có sự khởi 

đầu, có thể Ngày Sách Việt Nam lần thứ nhất chưa thể thay đổi ngay lập tức cục 

diện về văn hóa đọc tại Việt Nam nhưng về lâu về dài thì đây là một chương trình, 



một ngày đáng để hưởng ứng và chắc chắn sẽ đem lại những hiệu quả và giá trị văn 

hóa cao. 

Ngày Sách Việt Nam lần thứ nhất năm 2014 
Ngày 24 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

284/QĐ-TTg  lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam, và năm nay 

sẽ là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Sách. Sở dĩ lựa chọn ngày 21 tháng 04 

bởi đây là thời điểm phát hành cuốn sách “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh - Tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt 

Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có tác động và có sức lan tỏa trong xã hội ở 

mọi thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một tác giả lớn, các tác phẩm của 

Người có giá trị không chỉ với người dân Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế 

đón nhận. Việc chọn Ngày Sách Việt Nam gắn với một tác phẩm nổi tiếng của 

Người sẽ có ý nghĩa to lớn và sâu sắc. Bên cạnh đó tháng 4 còn là thời gian diễn ra 

Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4), vì vậy, tổ chức vào một ngày gần sát với 

Ngày Sách và Bản quyền Thế giới sẽ thể hiện được sự hội nhập của Việt Nam với 

thế giới trong thời đại mới. Ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng, nhiều cơ 

quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương đã tích cực chuẩn bị và lên các kế 

hoạch, chương trình hưởng ứng ngày Sách Việt Nam. 

Ngày 26 tháng 3 năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế 

hoạch số 892/KH-BTTTT Tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc, trong đó 

đề nghị các bộ, ngành Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam phù hợp với yêu cầu thực tế. 

Các Thư viện chuyên ngành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát động phong 

trào hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam; thực hiện lồng ghép vào hoạt động của đoàn, 

hội để huy động giới trẻ hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam với những hoạt động 

phục vụ lợi ích cộng đồng như: Đem sách tới phục vụ người bệnh, người cao tuổi, 

người khuyết tật; trao tặng sách cho các đơn vị làm nhiệm vụ tại địa bàn biên giới 

hải đảo, các khu dân cư nghèo, các trại giam… 

Hy vọng Ngày Sách Việt Nam sẽ thực sự trở thành một ngày hội lớn của toàn 

dân và sẽ góp phần tích cực trong việc khuyến khích, gây dựng, phát triển văn hóa 

đọc, mở ra một tương lai mới cho văn hóa đọc tại Việt Nam. 

Nguyễn  Hương 

http://hvtc.edu.vn/tabid/558/catid/143/id/18508/Ngay-Sach-Viet-Nam-Mot-

tuong-lai-moi-cho-van-hoa-doc/Default.aspx 


