
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /UBND-VHTT 

V/v tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần 

thứ 7 và Hội Sách online chào mừng 

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 

Đình Lập, ngày        tháng 4 năm 2020 

 

  Kính gửi:  
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 
- UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Công văn số 591/STTTT-TTBCXB ngày 10 tháng 4 năm 2020 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Ngày Sách 

Việt Nam lần thứ 7 và Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 

7, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông; UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động công tác tuyên truyền cho Ngày 

Sách Việt Nam lần thứ 7 tại địa phương. 

2. Tuyên truyền Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam do Bộ 

Thông tin và Truyền thông tổ chức, tạo sự kết nối để Hội Sách online chào 

mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 được tổ chức thành công tốt đẹp.  

Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 bắt đầu từ 

ngày 19/4/2020 đến ngày 20/5/2020, tại sàn Book365.vn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 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 phí 

hợp lý đến bạn đọc. 

Văn bản liên quan gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông tin 

điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ 

(Mục Văn bản chỉ đạo điều hành)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VHTT; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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