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#SoKyHieuVanBan 
V/v tuyên truyền Hội sách online chào
mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7.

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
-  Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Thực hiện công văn số 255/CXBIPH -VP ngày 09/4/2020 của Cục Xuất bản,

In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông v/v tổ chức Ngày sách Việt Nam

lần thứ 7 và Hội Sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7, Sở Thông

tin và Truyền thông đề nghị:

1. Tuyên truyền về Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ

7 (năm 2020) bắt đầu từ ngày 19/4/2020 đến ngày 20/5/2020, tại sàn Book365.vn

của Bộ Thông tin và Truyền thông, tạo sự kết nối để Hội Sách online Chào mừng

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 thành công tốt đẹp. 

Sàn Book365.vn đã được nâng cấp về công nghệ, bổ sung đội ngũ kỹ thuật,

quản trị, có sự tham gia hỗ trợ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các doanh

nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch,

thanh toán, vận chuyển nhanh chóng, hiệu quả với chi phi hợp lý đến bạn đọc.

2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và

Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình căn cứ

vào tình hình thực tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức với nội

dung, hình thức phù hợp,  ưu tiên kết hợp các hoạt động theo phương thức trực

tuyến.

Rất mong sự quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả của các cơ quan,
đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT,VP, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao




	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		2020-04-15T09:48:25+0700
	Quảng Nam


		2020-04-15T09:50:11+0700
	Quảng Nam


		2020-04-15T09:50:17+0700
	Quảng Nam


		2020-04-15T09:50:17+0700
	Quảng Nam


		2020-04-15T09:50:18+0700
	Quảng Nam




