
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SGDĐT-CTrTT 

 

Đà Nẵng, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v tuyên truyền về Triển lãm sách 

trực tuyến Kỉ niệm 110 năm Ngày 

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

 

 

 

Kính gửi:   

     - Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

     - Các trường đại học ngoài công lập; 

     - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở. 
 

Trên cơ sở đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 

1478/STTTT-TTBCXB ngày 01/6/2021 về việc phối hợp tuyên truyền về Triển 

lãm sách trực tuyến Kỉ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học thực hiện như sau: 

1. Đưa sự kiện Triển lãm sách trực tuyến vào chương trình hoạt động của 

các đơn vị, trường học nhân dịp Kỉ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường 

cứu nước (05/6/1911-05/6/2021). 

2. Ứng dụng mạng xã hội, mạng internet, trang thông tin điện tử của nhà 

trường để tổ chức tuyên truyền sự kiện Triển lãm sách trực tuyến đến cán bộ, 

giáo viên, học sinh, sinh viên bằng các hình thức phù hợp quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19. Thông qua đó nhằm phục vụ việc nghiên cứu, học tập, 

tạo thói quen đọc sách cho bạn đọc trong ngành Giáo dục thành phố. 

3. Triển lãm sách trực tuyến được tổ chức trên sàn Book365.vn từ ngày 

04/6/2021 đến ngày 15/6/2021, trưng bày, giới thiệu tổng quan về cuộc đời, sự 

nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước 

trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế... Ngoài nội dung trưng 

bày nêu trên, Triển lãm còn diễn ra các sự kiện giao lưu, tọa đàm và Hội sách 

trực tuyến. Trong đó, Hội sách trực tuyến được tổ chức từ ngày 04/6/2021 đến 

ngày 30/6/2021. 

Nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên, Sở Giáo 

dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT; 

- Giám đốc, Phó GĐ Sở; 

- Trưởng các phòng thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, CTrTT. D. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 
 

 

Trần Nguyễn Minh Thành 
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