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Số:          /SGDĐT-GDTrH-GDTX 
 

V/v tuyên truyền Hội sách trực tuyến 

chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam lần thứ Nhất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

  Kính gửi:  

 - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển GDHN trẻ khuyết tật, trung 

tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành 

phố; 

- Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. 

 

 Nhằm đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam năm 2022; Thực hiện Công văn số 607/STTTT-TTBCXB ngày 18/4/2022 của 

Sở Thông tin và Truyển thông (có các văn bản kèm theo), Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:  

Chỉ đạo các đơn vị, trường trực thuộc tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học 

sinh, học viên, sinh viên tham gia tham gia Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất, diễn ra từ ngày 19/4/2022 đến ngày 20/5/2022 tại địa 

chỉ http:/book365.vn. 

 Nghiên cứu tuyên truyền về Hội sách trực tuyến Quốc gia tới học sinh, học 

viên, sinh viên, phục vụ việc nghiên cứu học tập, góp phần tạo thói quen đọc sách 

cho các bạn trẻ, tìm hiểu, nghiên cứu tại địa chỉ http:/book365.vn/tintuc-sukien/. 

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Mọi vướng mắc liên hệ phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT (ông Phạm 

Trịnh, PTP GDTrH-GDTX, số điện thoại 0903543767 hoặc ông Phan Văn Xuân, 

CVC phòng GDTrH-GDTX, số điện thoại 0905073434) để được hướng dẫn./.  

 

Nơi nhận:                           
 - Như Kính gửi; 

 - Sở TTTT;  

- Lãnh đạo Sở;   

- Các phòng CM, NV thuộc Sở;     

 - Lưu: VT, P.GDTrH-GDTX. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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