
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /PGDĐT-GDTiH
V/v tuyên truyền Hội sách trực tuyến

Cần Giuộc, ngày      tháng 6 năm 2020

     Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

Thực hiện công văn số 1237/STTTT-BCTT ngày 08/6/2020 của Sở Thông 
tin và Truyền thông Long An và công văn số 1806/SGDĐT-GDTrH ngày 
10/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc tuyên truyền Hội sách 
trực tuyến, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị 
thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện công văn số 555/CXBIPH-KTCN ngày 04/6/2020 
của Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc tuyên truyền cho Hội sách trực tuyến 
chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; công văn số 1237/STTTT-BCTT ngày 
08/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông và công văn số 1806/SGDĐT-
GDTrH ngày 10/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc tuyên truyền 
Hội sách trực tuyến (đính kèm).

2. Tuyên truyền, vận động về Hội sách trực tuyến tại đường link 
https://book365.vn đến toàn thể công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, người 
lao động hưởng ứng, tham gia. Đăng tải đường link https://book365.vn giới thiệu 
về Hội sách trực tuyến lên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Nhận được công văn trên, Phòng GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị 
triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:
- Phòng GDTrH; (b/c)
- UBND huyện; (b/c);                                 
- TP, PTP;    
- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT, P.GDTiH.
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