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Kính gửi:  

- Các cơ quan, báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng/Trang Thông tin điện tử của các Sở, ban, 

ngành, đơn vị của tỉnh; 

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

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông 

các huyện, thành phố; 

- Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn. 

 

Để tiếp tục tạo sự thu hút và lan tỏa phong trào đọc sách, các hoạt động 

thiết thực chào mừng hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Cục Xuất bản, In, 

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 năm 2021 tại địa chỉ: 

http://book365.vn bắt đầu từ ngày 17/4/2021 đến ngày 15/5/2021, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Cổng/Trang thông tin 

điện tử của các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương; Phòng Văn hóa – Thông tin; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố quan tâm, 

triển khai một số nội dung sau: 

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò tổ chức Hội 

Sách trực tuyến Quốc gia tại địa chỉ http://book365.vn; tính năng, giao diện, 

chương trình và chất lượng sách; chương trình ưu đãi giảm giá sách 50% và hỗ trợ 

tối đa chi phí vận chuyển, hứa hẹn mang lại trải nghiệm mua sách tốt nhất cho bạn 

đọc. 

- Tiếp tục tuyên truyền các nội dung tại Kế hoạch số 127/KH – UBND ngày 

12/3/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh; 

Cổng/Trang Thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa 

bàn tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố quan tâm tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu 

quả các nội dung trên.  

http://book365.vn/
http://book365.vn/


 

 

 

2 

 

* Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo: Chia sẻ thông tin đến các cơ sở giáo dục, 

trường học trên địa bàn tỉnh về Hội Sách trực tuyến quốc gia tại địa chỉ: 

http://book365.vn, phục vụ việc nghiên cứu, học tập đến giáo viên và học sinh. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

 - Cục Xuất bản, In, Phát hành; 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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