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    Kính gửi:   

- Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; 

   - UBND các huyện, thành phố; 

   - Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú các cơ quan báo 

chí Trung ương trên địa bàn. 

    

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

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

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên thế giới đang diễn biến 

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

Campuchia, Thái Lan…, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng của nước ta vẫn rất 

cao. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, tỉnh Nam Định 

không tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2021. 

 Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8, năm 2021 và đáp ứng nhu cầu 

của độc giả cả nước, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội sách trực tuyến 

Quốc gia tại địa chỉ http://book365.vn từ ngày 17/4/2021 đến ngày 15/5/2021 

trên phạm vi toàn quốc. Để Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 tiếp tục 

được triển khai có hiệu quả, góp phần phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ngành có liên quan; các cơ quan 

báo chí; UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau:  

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo: 

 Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục về việc 

không tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2021; Tuyên truyền, 

phổ biến thông tin về Hội sách trực tuyến quốc gia theo đường link 

http://book365.vn để cán bộ, nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên biết, tham 

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

 2. UBND các huyện, thành phố: 

 Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền: 

Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của địa phương; tuyên truyền trên hệ 

thống truyền thanh - truyền hình huyện, Đài truyền thanh xã phường, thị trấn về 
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Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 và Hội sách trực tuyến quốc gia theo đường link 

http://book365.vn. 

 3. Báo Nam Định; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Văn phòng đại 

diện, Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn:  

 Thông tin, tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021, 

trong đó tập trung tuyên truyền tôn vinh vai trò của sách và văn hóa đọc; việc 

duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng… 

Tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về các hoạt động hưởng 

ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 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. 

 Thời gian thực hiện tuyên truyền: Từ ngày 20/4/2021 đến hết ngày 

20/5/2020. 

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

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;      (để báo cáo) 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Mai 
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