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              Vụ Bản, ngày 19 tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các cơ quan, ngành của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Ngày 19/4/2021, phòng Văn hóa và thông tin được UBND huyện giao thực 

hiện xử lý văn bản số 286/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông về 

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8, năm 2021. 

 Phòng Văn hóa và TT trân trọng đề nghị các cơ quan, ngành của huyện, UBND 

các xã, thị trấn phối hợp thực hiện một số nội dung sau:  

- Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và các 

tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt 

Nam lần thứ 8, năm 2021 và Hội sách trực tuyến Quốc gia do Bộ Thông tin và 

Truyền thông tổ chức theo đường link http://book365.vn để nhân dân biết, tham gia 

(từ ngày 17/4/2021 đến ngày 15/5/2021) trên phạm vi toàn quốc. Tập trung tuyên 

truyền (trên trang TTĐT, đài phát thanh huyện và các xã, thị trấn) tôn vinh vai trò của 

sách và văn hóa đọc; việc duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. 

- Thông báo về việc tỉnh Nam Định không tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 

2021. Do hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên thế giới vẫn diễn biến phức 

tạp, đặc biệt là các nước có chung đường biên giới với Việt Nam như Campuchia, 

Thái Lan…, tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. 

(Gửi kèm văn bản số 286/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông 

về Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8, năm 2021). 

Phòng Văn hóa và Thông tin trân trọng đề nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VHTT. 
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