UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 583/STTTT-TTBCXB

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 18 tháng 4 năm 2022

Về việc tuyên truyền các hoạt động của Hội
sách trực tuyến Quốc gia chào mừng Ngày
Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất.

Kính gửi:
- S Giáo d c và ào tạo;
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Công ty phát hành sách, nhà sách trên địa bàn tỉnh.
S Thông tin và Truyền thông TT TT tỉnh Gia Lai nhận được Công văn số
328/CXBIPH-VP ngày 13/4/2022 của C c Xuất bản, In và Phát hành về Hội sách trực
tuyến Quốc gia chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất.
ể tạo sự thu hút và lan tỏa các hoạt động của Hội sách trực tuyến Quốc gia trên địa
bàn tỉnh, S TT TT đề nghị S Giáo d c và ào tạo, các cơ quan báo chí địa phương,
Phòng Văn hóa và Thông tin VH TT các huyện, thị xã, thành phố gọi chung là cấp
huyện , Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao VH,TT TT cấp huyện phối hợp triển
hai thực hiện một số nội dung sau:
1. ề nghị S Giáo d c và ào tạo chỉ đạo các cơ s giáo d c, trường học trên địa
bàn tỉnh tuyên truyền, chia sẻ thông tin về Hội sách trực tuyến Quốc gia theo địa chỉ
đường lin https://book365.vn, nhằm ph c v việc nghiên cứu, học tập, góp phần tạo thói
quen đọc sách cho các học sinh, sinh viên.
2. ề nghị các cơ quan báo chí địa phương, Phòng VH TT, Trung tâm VH,TT TT
cấp huyện:
- Tiếp t c thông tin, tuyên truyền, quảng bá về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt
Nam (21/4) theo Quyết định số 1862/Q -TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính
phủ, qua đó tuyên truyền việc triển hai các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc
Việt Nam lần thứ Nhất tại các cấp cơ s , các địa phương...nhằm tạo sự hư ng ứng văn
hóa đọc trong cộng đ ng.
- Thông tin rộng rãi về Hội sách trực tuyến Quốc gia chào mừng Ngày sách và Văn
hoá đọc Việt Nam lần thứ Nhất, do C c Xuất bản, In và Phát hành, Tổng công ty V V
và Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức, được diễn ra từ ngày
19/4/2022 đến ngày 20/5/2022 tại địa chỉ https://boo 365.vn, có chủ đề “Thắp lửa tri
thức”.
- Nghiên cứu xây dựng các chương trình giới thiệu, tuyên dương, tôn vinh người
đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và
các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đ ng.
3. ề nghị các Công ty phát hành sách, nhà sách trên địa bàn tỉnh:
- Chủ động lựa chọn các hình thức hư ng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
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lần thứ Nhất ph hợp với tình hình thực tế của đơn vị; ưu tiên ết hợp các hoạt động theo
phương thức trực tuyến.
- Tổ chức tham gia hư ng ứng Hội sách trực tuyến Quốc gia chào mừng Ngày Sách và
Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất.
(Có gửi kèm theo Thông cáo báo chí giới thiệu Hội sách trực tuyến Quốc gia)
ề nghị các cơ quan, đơn vị và các Công ty phát hành sách, nhà sách trên địa bàn
tỉnh phối hợp triển hai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo ;
- UBND tỉnh báo cáo ;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- C c Xuất bản, In, Phát hành Bộ TT TT ;
- Lưu: VT, P.TTBCXB.
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