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Số:          /SLĐTBXH-LĐVL&GDNN          Long An, ngày      tháng  6  năm 2020
V/v tuyên truyền Hội sách trực tuyến

                            
Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ Công văn số 1237/STTTT-BCTT ngày 08/6/2020 của Sở Thông 
tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Hội sách trực tuyến, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện nội 
dung sau:

Tuyên truyền, vận động về Hội sách trực tuyến tại đường link 
https://book365.vn đến nhà giáo, học sinh, sinh viên, học viên, công chức, viên 
chức, người lao động biết và hưởng ứng, tham gia. Đăng tải đường link 
https://book365.vn giới thiệu về Hội sách trực tuyến lên Cổng/Trang thông tin 
điện tử của đơn vị.

Nhận được văn bản này, đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai 
thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh 
về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động - Việc làm và Giáo 
dục nghề nghiệp để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Tánh);
- Lưu: VT/P.LĐVL&GDNN .

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Tánh
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