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V/v tuyên truyền Hội sách trực tuyến 

quốc gia chào mừng Ngày sách Việt Nam 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày        tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Báo Hà Nam; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản, In và 

Phát hành chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội sách trực tuyến 

quốc gia chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại địa chỉ: https://book365.vn, 

từ ngày 17/4/2021 đến ngày 15/5/2021 trên phạm vi toàn quốc.  

Căn cứ Công văn số 317/CXBIPH-KTCN ngày 12/4/2021 của Cục Xuất 

bản, In và Phát hành về việc Hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày sách 

Việt Nam lần thứ 8, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo hệ thống thư viện tuyên truyền về Hội sách trực tuyến quốc gia chào 

mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại địa chỉ: https://book365.vn. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

Tuyên truyền, chia sẻ thông tin về Hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng 

Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại địa chỉ: https://book365.vn tới các cơ sở giáo 

dục, trường học, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, góp phần tạo thói quen đọc 

sách của bạn đọc trẻ.  

3. Báo Hà Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; UBND các huyện, 

thị xã, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện  

Tuyên truyền về Hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày sách Việt 

Nam lần thứ 8 tại địa chỉ: https://book365.vn trên các phương tiện thông tin đại 

chúng tại địa phương.  

https://book365.vn/
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3. UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn 

Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền 

của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài Truyền thanh cấp huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Xuất bản, In và Phát hành; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Duy Tuấn 
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