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V/v phối hợp thông tin truyền truyền 

Hội sách trực tuyến Quốc gia 
 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 
 

  
  Kính gửi:   

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 
    - Các đơn vị trực thuộc Sở;  

    - Trung tâm GDNN - GDTX các huyện. 
      

Thực hiện Văn bản số 628/STTTT-TTBCXB ngày 19/4/2022 của Sở Thông 
tin và Truyền thông về việc phối hợp thông tin truyền truyền Hội sách trực tuyến 

Quốc gia. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN -

GDTX các huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ 
sở giáo dục thuộc quyền quản lý triển khai tổ chức phối hợp thông tin truyền truyền 
Hội sách trực tuyến Quốc gia tới cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, 

phục vụ việc nghiên cứu, học tập, góp phần tạo thói quen đọc sách cho cán bộ, công 
chức, viên chức và học sinh, với một số nội dung chính như sau: 

1. Hội sách được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ 
https://book365.vn khai mạc vào 19/4/2022, kéo dài đến hết 20/5/2022. Bạn đọc khi 

tham dự Hội sách sẽ nhận được ưu đãi tối thiểu 15%-25% giá sách từ toàn bộ các 
đơn vị xuất bản, phát hành tham dự Hội sách; đồng thời được miễn phí vận chuyển 

toàn quốc 20.000 - 30.000 trên một đơn vận chuyển từ Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam VNPost. 

2. “Cuộc thi Nhà thông thái” nhằm tìm kiếm 100 bạn đọc tiêu biểu trên 
khắp Việt Nam, thông qua hình thức thi trực tuyến với tổng giá trị giải thưởng của 

cuộc thi lên đến 100.000.000 đồng.  

3. Chuỗi chương trình tọa đàm “Sách hay thay đổi cuộc đời”, với sự tham 

gia của những khách mời có uy tín, thiện tâm và sức ảnh hưởng trong cộng đồng 
đến chia sẻ về những cuốn sách hay và giao lưu cùng bạn đọc trong chương trình. 

(chi tiết tại các file đính kèm). 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm 
túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT (để biết); 
- Website Sở GDĐT; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Đoàn Thành Nhân 
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