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          Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm tin học và Công báo; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố;  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

  

Thực hiện Công văn số 328/CXBIPH-VP ngày 13/4/2022 của Cục Xuất 

bản, In và Phát hành về việc Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn 

hoá đọc Việt Nam lần thứ Nhất.   

 Những năm qua, Ngày sách Việt Nam tỉnh Lai Châu đã trở thành hoạt 

động thường niên, có ý nghĩa văn hóa, tinh thần rất lớn trong đời sống nhân dân, 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ 

chức Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần 

thứ Nhất (năm 2022) bắt đầu 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 Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ Nhất được triển khai có 

hiệu quả, lan tỏa sâu rộng tới đông đảo người dân, góp phần phát triển văn hóa 

đọc trên địa bàn toàn tỉnh, 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 cơ quan, đơn vị, trường học… về việc tổ chức Ngày sách và Văn 

hoá đọc Việt Nam lần thứ Nhất, tại địa chỉ https://book365.vn,  đặc biệt Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Thư viện tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền để học sinh, sinh viên biết, 

tham gia, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. 

 2. Các cơ quan báo chí; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông các huyện; thành phố:  

Tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về việc tổ chức Ngày 

sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ Nhất, tại địa chỉ https://book365.vn, để 

nhân dân biết, tham gia. 

 3. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố:  

https://book365.vn/
https://book365.vn/
https://book365.vn/


 Chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm truyền thanh cơ sở tuyên truyền về việc tổ 

chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ Nhất, tại địa chỉ 

https://book365.vn, 

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. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Trần Văn Sáu 
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