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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày    tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí 

Văn nghệ Ba Bể; 

- Trung tâm Công báo - Tin học, Cổng TTĐT tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

  

Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội sách trực tuyến Quốc gia chào 

mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất, Hội sách trực tuyến diễn 

ra từ ngày 19/4/2022 đến ngày 20/5/2022 tại địa chỉ https://book365.vn, có chủ đề 

“Thắp lửa tri thức” với các hoạt động hội chợ, giới thiệu sách, giao lưu cùng bạn 

đọc và Cuộc thi “Nhà thông thái” nhằm cổ vũ cho phong trào đọc sách trên cả 

nước, góp phần nuôi dưỡng tình yêu của bạn đọc với sách, lan tỏa giá trị tích cực 

của sách trong cộng đồng.  

Để tạo sự thu hút và lan tỏa của các hoạt động chào mừng Ngày Sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

 1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh 

và toàn thể nhân dân biết và tham gia Hội sách trực tuyến trên Sàn book365.vn 

(https://book365.vn). Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường 

học trên địa bàn tỉnh tuyên truyền và tham gia Hội sách trực tuyến Quốc gia tới 

học sinh, sinh viên, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, góp phần tạo thói quen đọc 

sách cho các bạn trẻ. 

2. Các cơ quan báo chí của tỉnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh; hệ thống 

Thông tin cơ sở thông tin tuyên truyền về Hội sách trực tuyến Quốc gia chào 

mừng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam tại địa chỉ: https://book365.vn để nhân 

dân biết, tham gia. 

 Tài liệu gửi kèm: 

- Thông tin giới thiệu về Hội sách trực tuyến; 

- Thông cáo báo chí gửi các cơ quan báo, đài ở địa phương; 

- Giới thiệu cuộc thi Nhà thông thái 

 Với nội dung trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị phối hợp 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Văn Tiến 
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