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V/v tuyên truyền Triển lãm Sách kỷ
niệm 75 năm Quốc khánh nước
CHXHCN Việt Nam

Kính gửi:
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (Trung tâm PVHHC tỉnh);
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện,
thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 821/CXBIPH-VP ngày 16/8/2020 của Cục Xuất
bản, In và Phát hành, V/v phối hợp tuyên truyền về Triển lãm Sách kỷ niệm 75
năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Triển lãm Sách là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ
niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 –
02/9/2020) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại sàn Book365.vn từ ngày
01/9/2020 đến ngày 15/9/2020. Thông qua nội dung sách trưng bày, giới thiệu
một cách tổng quan về quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất
nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu thành tựu của đất nước trong quá trình
đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế; các sự kiện giao lưu, tọa đàm, … Triển
lãm khai mạc từ 09 giờ 00 phút ngày 01/9/2020, Sở Thông tin và Truyền thông
đề nghị quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận và Đoàn
thể: Tuyên truyền, vận động về Triển lãm Sách tại đường link
https://book365.vn đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động hưởng
ứng, tham gia.
Ngoài các hoạt động nêu trên, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội tuyên truyền, giới thiệu, chia sẻ thông tin về Triển
lãm Sách trực tuyến đến các trường học, cơ sở giáo dục dạy nghề để cán bộ, nhà
giáo, học sinh, sinh viên, học viên được biết và tham gia.
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2. Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh: Tuyên truyền về Triển
lãm Sách trực tuyến tại đường link https://book365.vn, giới thiệu các nội dung
sách trưng bày, các hoạt động về sách trong các ngày diễn ra Triển lãm; ngoài
ra, giới thiệu các nội dung khác về sách tại sàn book365.vn như Sách nổi tiếng,
Sách đọc nhiều nhất, Sách viết về người nổi tiếng, Tác giả tiêu biểu, Sách hay
khác, ….
3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện, thị xã,
thành phố: Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên sóng phát thanh về Triển lãm
Sách trực tuyến tại đường link https://book365.vn đến người dân trên địa bàn
biết và tham gia.
Triển lãm Sách trực tuyến kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN
Việt Nam không chỉ giúp bạn đọc cả nước thấy được tổng quan quá trình đấu
tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;
những thành tựu của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập
quốc tế mà còn có cơ hội tiếp cận với nhiều loại sách hay. Sở Thông tin và
Truyền thông kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền đạt hiệu
quả và tích cực hưởng ứng.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Xuất bản, In và Phát hành (báo cáo);
- Giám đốc (báo cáo), PGĐ Sở TTTT;
- Lưu: VT, BCTT. HY(01)
(VB điện tử)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Cao Chánh

