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Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- Tỉnh đoàn Bình Định; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. 

 

  

  

Thực hiện Văn bản số 394/CXBIPH-VP ngày 06/5/2022 của Cục Xuất 

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

hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất; 

Theo đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều 

hoạt động chào mừng  Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất, trong 

đó có tổ chức Hội sách trực tuyến Quốc gia trên sàn Book365.vn từ ngày 

19/4/2022 đến hết ngày 20/5/2022. Trong thời gian tới, Hội sách sẽ tiếp tục triển 

khai nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn như: 

- Chương trình trợ giá sách từ 50-80% với hàng ngàn đầu sách giá trị cho 

bạn đọc khắp các địa phương, diễn ra định kỳ vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, 

đặc biệt là sách dành cho các bạn đọc trẻ tuổi. 

- Chương trình miễn, giảm phí vận chuyển sách từ gần 70 nhà xuất bản, 

đơn vị phát hành trong suốt thời gian diễn ra Hội sách. 

- Chương trình tọa đàm “Cuốn sách – Cuộc đời”, với sự tham gia của các 

“đại sứ thắp lửa tri thức” là các nghệ sỹ nổi tiếng (danh ca Jimmy Nguyễn vào 

ngày 14/5/2022; diễn viên nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh vào ngày 

17/5/2022). 

Trong thời gian tới, để tạo sự thu hút và lan tỏa các hoạt động thiết thực 

chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất, Sở Thông tin và 

Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên tiếp tục tuyên truyền, 

chia sẻ thông tin về Hội sách trực tuyến Quốc gia trên sàn Book365.vn tại đường 

link http://book365.vn, phục vụ cho việc học tập, giải trí, góp phần tăng dần thói 

V/v tiếp tục tuyên truyền về Hội sách trực 

tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam lần thứ nhất 

http://book365.vn/


quen đọc sách, thực hiện mục tiêu đẩy mạnh phong trào đọc sách ở địa phương, 

thúc đẩy phát triển văn hóa đọc cả nước. 

Nội dung Văn bản số số  394/CXBIPH-VP được đăng tải tại mục “tài liệu 

thông tin tuyên truyền” trên website của Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: 

http://www.stttt.binhdinh.gov.vn 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục XBIPH (để b/c); 

- Trung tâm Tin học và Công báo; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Phòng VH&TT; Trung tâm VHTTTT các 

huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 
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