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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH 

 

Số:             /CXBIPH-VP  
 

V/v tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 

và Hội Sách online chào mừng Ngày Sách 

Việt Nam lần thứ 7  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

      Hà Nội, ngày        tháng     năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

 

Ngày 22 tháng 01 năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 

Kế hoạch số 261/KH-BTTTT hướng dẫn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành tổ 

chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên toàn quốc. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-

19 diễn biến phức tạp, cả nước đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 

tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao cho Cục Xuất 

bản, In và Phát hành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội sách 

online chào mừng Ngày Sách Việt nam lần thứ 7 (năm 2020) bắt đầu từ ngày 19 

tháng 4 năm 2020 đến ngày 20 tháng 5 năm 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.  

Để việc Ngày sách Việt Nam trên cả nước tiếp tục được triển khai hiệu quả, 

góp phần phát triển văn hóa đọc nước nhà, Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị: 

1. Các Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ tình hình thực tế, chủ động 

công tác tuyên truyền cho Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tại địa phương, ưu tiên 

kết hợp với các hoạt động theo phương thức trực tuyến. 

2. Phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành đẩy mạnh 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. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- NXb TTTT (để p/h);  

- Lưu: VT, VP, HHL (70). 

 

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

Nguyễn Nguyên  
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