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Đường sách Tết Nhâm Dần 2022: Xuân quê hương - Ấm tình nhân ái 

26/01/2022 11:53 

 

Chương trình Đường sách Tết năm nay diễn ra ở tuyến Nguyễn Huệ và Nguyễn 

Văn Bình cùng chung chủ đề 'Xuân quê hương - Ấm tình nhân ái', khai mạc vào 18h ngày 

29-1 (27 tháng chạp ) 

 
Đường sách Nguyễn Văn Bình đang dựng cổng chào chuẩn bị chương trình Tết –  

Ảnh: L.ĐIỀN chụp trưa 26-1 

 

Đường sách Tết do UBND TP.HCM chỉ đạo tổ chức, theo đó, trên các tuyến đường 

Ngô Đức Kế - Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi sẽ chuyển tải các chủ đề: Xuân chia sẻ (tuyến 

Nguyễn Huệ): trưng bày hình ảnh tư liệu về 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam; trưng bày triển lãm hình ảnh, tư liệu, xuất bản phẩm có chủ đề TP.HCM và cuộc 

chiến chống COVID-19 với nhiều hình ảnh, tư liệu về công cuộc phòng chống dịch 

COVID-19 năm qua. 

Đường sách Tết còn triển lãm về biển đảo Việt Nam với 2 bộ tem "Biển đảo quê 

hương" và "Việt Nam trên tem thế giới"; giới thiệu hình ảnh tư liệu chủ đề "Văn nghệ sĩ 

tác chiến qua ngòi bút"; trưng bày hình ảnh tư liệu "Ngành xuất bản đồng hành cùng 

người dân vượt qua đại dịch"... 

Một triển lãm khác là Tôi yêu thành phố tôi với các nội dung tái hiện Tết cổ truyền 

dân tộc tại phố ông đồ, trưng bày hình ảnh Tết xưa Tết nay... 

Chủ đề Tự hào thiếu nhi thành phố Bác (tuyến Ngô Đức Kế) sẽ bố trí gian hàng 

sách thiếu nhi, khu vực trải nghiệm công nghệ và sách điện tử (đặc biệt giới hiệu các sách 

điện tử tương tác như sách chuyển động, sách chiếu bóng, sách âm thanh, sách mô 
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hình...), có cả khu vực vui chơi dành cho thiếu nhi và trưng bày các tác phẩm tranh do 

thiếu nhi vẽ lực lượng phòng chống COVID-19. 

Tuyến đường Mạc Thị Bưởi với chủ đề Khơi nguồn tri thức sẽ giới thiệu những 

đầu sách hay, bổ ích nhiều thể loại, nhiều chủ đề, đặc biệt là sách về y tế, hướng dẫn chăm 

sóc sức khỏe; các sách về chủ đề tương lai của thế giới và phương hướng phục hồi, phát 

triển kinh tế sau đại dịch COVID-19; sách về doanh nhân, khởi nghiệp... 

Đặc biệt, tại đây còn có không gian sách nói - xu hướng đang phát triển mạnh trên 

thế giới, trong đó có Việt Nam; trưng bày khu ATM sách. 

Trong khi đó, Đường sách Nguyễn Văn Bình sẽ mang đến chủ đề Mừng Xuân đất 

nước - Mừng Đảng quang vinh, với nội dung trang trí chủ đạo là không khí Tết xưa và 

Tết nay tại cổng chào, đường đèn trên không, tiểu cảnh... 

Đặc biệt là khu trưng bày, triển lãm với nhiều nội dung: tác phẩm của Tổng bí thư 

Nguyễn Phú Trọng "Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta 

ngày càng phồn vinh, hạnh phúc" và "Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai 

đoạn mới"; "Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng" và bộ sách Văn 

kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; các tác phẩm về xây dựng Đảng, quá trình 

hình thành và phát triển của Đảng bộ TP.HCM; triển lãm tư liệu, hình ảnh về quá trình 

hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2022). 

Đặc biệt, đường sách này có triển lãm tư liệu, hình ảnh về Đảng bộ Sài Gòn - Gia 

Định - TP.HCM, các tác phẩm đoạt giải thưởng sách quốc gia và trưng bày báo xuân 

2022. 

Đường sách Nguyễn Văn Bình cũng có phố ông đồ với các hoạt động tặng chữ, 

viết câu đối..., khu vực tiểu cảnh tái hiện không gian Tết xưa là nơi để bạn đọc giao lưu 

và chụp ảnh lưu niệm. 

Bên cạnh đó còn có chương trình nghệ thuật kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam dự kiến lúc 18h30 ngày 3-2 tại sân khấu A. 

Đường sách Nguyễn Văn Bình cũng thông báo mở cửa đón khách dịp Tết Nhâm 

Dần từ 8h30 đến 21h các ngày từ 29-1 đến 13-2. 
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