
UBND HUYỆN BẮC YÊN 

    PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VHTT 

V/v tăng cường tuyên truyền, tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4)  

Bắc Yên, ngày         tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về tổ chức Ngày sách Việt Nam (21/4) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị: 

 1. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày sách Việt 

Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng tin bài, chuyên mục tuyên 

truyền trên sóng TT-TH, Cổng thông tin điện tử huyện. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trên địa bàn huyện. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và vận động nhân 

dân tham gia hưởng ứng của Ngày sách Việt Nam; khuyến khích văn hóa đọc trong 

cộng đồng. 

- Phát động xây dựng tủ sách dòng họ, gia đình trong phong trào xây dựng 

gia đình, dòng họ văn hóa. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam phù hợp điều kiện 

thực tế của từng địa phương. 

Đề nghị Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, UBND các xã, thị trấn triển khai,  

thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 

15/5/2021 để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh./.  
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 
Phạm Thanh Bình 



 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-26T13:50:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Thanh Bình<binhpt.bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-03-26T14:02:59+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Phòng Văn hóa và Thông tin<vhtt.bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-03-26T14:03:14+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Phòng Văn hóa và Thông tin<vhtt.bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-03-26T14:03:36+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Phòng Văn hóa và Thông tin<vhtt.bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




