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UBND iNn PHIJ THQ CQNG HOA xA HQI CIll NGHLA VIETNAM 
S5ThONG TIN VATRUYEN ThONG Dc 1p  - Ttr do - Hnh phñc 

S6: ,I /STTTT-TTBCXB Phi ThQ, ngày4'3 tháng 4 nám 2020 

V/v tuyên truyn Ngày Sách Vit Nam 
ln thi'r 7 và Hi Sách online. 

KInh giri: 
- Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch; 
- S& Giáo duc và Dào tao; 
- Báo Phü Thç, Dài PT&TH tinh; Cong ITDT tinh; 
- UBND các huyn, thành, thj. 

Thirc hin van bàn s 225/CXBIPH-VP ngày 09/4/2020 cüa Cic Xu.t 
bàn, In và Phát hành - B Thông tin và Truyên thông ye vic To chrc Ngày 
Sách Vit Nam lan thir 7 và Hi Sách online chào mmg Ngày Sách Vit Nam 
l.n thu 7 (näm 2020), S& Thông tin và Truyên thông dê ngh các cc quan, don 
vj, djaphucing triên khai thirc hin mt so ni dung sau: 

- Dy m.nh tuyên truyn v vic To chüc Ngày Sách Vit Nam ln thir 7. 
Trong do, tp trung tuyên truyên ye ni dung Quyêt dnh so 284/QD-TTg ngày 
24/02/20 14 cUa ThU tuàng ChInh phU ye Ngày Sách Vit Nam; miic dIch, 
nghTa và tm quan trçng cUa Ngày Sách Vit Nam; nghTa, vai trO, tam quan 
trçng cUa vn hóa dcc dôi vâi vic nâng cao kiên thüc và k5' nàng, phát trién fir 
duy, giáo diic và rèn luyn nhân each con ng.thi; tuyên truyên, gid thiu nhUng 
tm guang tham gia qua trinh sixu tam, nghiên ciru, sang tác, quãng bá và km 
giit sách; gilang các tp the, cá nhan diên hlnh trong phong trào dc sách; các 
mô hInh van hóa dçc trong cong dOng. 

- D.c bit tuyên truyn sâu rng v Hi Sách online chào mrng Ngày 
Sách Vit Nam lan thu 7, diên ra tü ngày 19/4 - 20/5/2020, tai  san Book365.vn 
cUa B Thông tin và Truyên thông (Djnh hithng truy&n thông gi kern theo van 
ban nay).i,' 

Nci nhin: 
-Nhi.rtrên; 
- GD, PGD (B.Thüy); 
- Luu: VT, F1'BCXB (KT). 
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IMNH HIIONG TRUYEN THÔNG 
HOI SAd TR1J'C TUYEN QUOC GIA 2020 

1. Thông dip chlnh xuyên su6t thôi gian din ra Hi sách: 
5 chInh sau s barn sat trong sut qua trInh truyn thông và din ra HGi  sách: 

- TAt cà HOi  sãch phiic vii cong ding và bn dcc, giüp bn dcc mua dtrqc sách chInh 
th6ng vâi An bàn dçp tr các nhà xuAt bàn, nhà phát hành, không phài sách 1u vài chi phi thAp 
nhAt (dng giàm giá 25% giá bla và min phi vn chuyn cho tAt cà dAu sách) giüp nàng cao 
tinh thn nguii dan trong giai don djch Covid-19 nay. 

- Giüp cac nhà xuAt bàn có thA vuqt qua dixçic khó khän khi phãi cnh tranh vài sách 1u 
và di.ra duçic sách dn tay ngithi dc, dng th?ii tuyên truyn dugc cho ngi.rii dan giá tn thuc 
cüa sách, sách không dung d trà gia, mt quyn sách chinh thng, bàn in dçp bao giâ cüng có 
giá trj han sách in 1u vài giá thAp. 
- Giüp cho các don vj bàn lô có Ca hi tham gia san sách, két ni kinh doanh va quàng 
bá thirong hiu trong müa djch, giüp ngu?L1i mua sách có co hi mua s&m cac mt hang thi& 
yu vài giá ré tr 10-20% so vâi giá gc và chAt hrçmg &rqc darn bào. 

- ChCrng rninh Vit Nam hoàn toàn có th (mg dicing cong ngh 4.0 tAng cu&ng khà nAng 
kt n6i Va ti ixu chi phi vn hành dn rn(rc thAp nhAt d h trq cho nhà xuAt bàn, dan vj phát 
hành và bn dcc 
- Hoàn thành nhim vt cüa Bô Thông tin và Truyn thông giao v vic t8 ch(rc môt sr 
kin tinh thn Ian nhAt và duy nhAt cüa qu6c gia trong müa dlch  nay. 

2. chinh truyn thông lan 1: 
Giài thiu thông tin Hi sách sp bAt dAu 

Qui mô, y nghTa và nhitng ngtr1i tham gia gop s(mc vào Hi sách 

Giài thiu nhting chi.rong trInh chuAn bj t ch(mc cUa Hôi sách 

Giâi thieu th mnh v cong ngh 4.0 ma Hi sách dang áp ding 

Kêu gçi mi nguii dn ngày khai mc së tOi tham gia Hi sách. 

3. Nhüng diem nhô' co quan truyn thông dam bão: 
Nhty các nhà báo gui 1i thirong hiu cüa các nhà tài trq: Vitranet24, CMC, VNpost 

dày là ba don vj duçic chi djnh b&i B Thông tin và Truyn thông. 
- NhO cac báo dam bào các ni dung bôi yang, d M trcl truyn thông, tn an cho các 
don vj dng hành vài HOi  sách: 
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+ O bôi yang s 1: 3-5 ngix?i nói ting, ben Ban T chirc së cung cap, nu không có, cO th 

ct bO. 
+ O bôi yang s 2: 3-5 doanh nghip üng hO nhiu nht cho flOi sách 

Các qu báo có th vit theo van phong riêng cüa timg báo 

4. Bài mu: 

Trong bi cãnh dch Covid-19 dy thách thfrc hin nay, tt cá các si kin, hot dng dà bj 
dInh tr gay lo lang cho tht cà mci ngithi; nhm giüp d mi ngiri bat di sr lo lang va bun 
té, giüp nhân dan tim them duçic sr sang su6t trong vAn hoá dc và to diu kin cho ngtri 
dan có Ca hQi tip cn kho sAch chInh th6ng, có giA frj cüa các nhà xut bàn và dan vj phát 
hành, BO Thông tin và Truyn thông di.rài chi do trrc tip cüa BO tril?lng Nguyn Mnh 
HUng quyêt d!nh  giao cho Cic Xut bàn, In và Phát hành, Nba Xu&t bàn Thông tin và Truyn 
thông, Cic Tin hçc hoá và Cong ty V&V - Vitranet24 ph6i hqp th chtrc "HOI sách trirc tuyn 
quc gia dhi tiên" vâi chU d "Dec sAch, nãng cao tn tue, vryt qua ni lo djch bnh". 

HOi sách dir kin khai mc vào ngày 19/4/2020 và kéo dài dn gina thang 5/2020. 

HQi sAch nAm nay có sir dng hàrih cüa gAn 40 nhà xut bàn và dan vj phAt hành cung cp g&n 
10.000 du sách vài mu in dçp khOng phài sách Iu và cam kt khuyn mAi trën giá bIa cUa 
chInh giám dc các nhà xu&t bàn và cáo dan vj phát hành len tài 25% và min phi toàn bO chi 
phi vn chuyn; dng thci, các du sách nay d kin s dixcic han 30 khách m&i là nhUng nba 
länh do, doanh nhân, ngir1i ni ting nhir (1)  giai thiu tài dOc  giã và vi& Ru binh 
sách, giüp khai gçui, c vU tinh thAn dc sách và phAt trin vAn hoá dpc sách cho cong ding. 

Vic t6 ch(rc HOI  sách cUng giip cAc nhà xuAt bàn và cáo dan vi phát hành dim duçrc sách cUa 
minh dn bn dc. Ciing nhân sir kin nay, BTC mun truyn thông tài qu bn dc sir khác 
nhau giia sách chInh thng và sách lau, sir iing hO cUa dOc  gin së gip NXB và dan vj phAt 
hành tn tôi  di.rçcc (xin hOi qu báo có th dim ' "Sách, tn thüc không th trà gin" hoc y" 
tirang tr vao không?). 

LAn dAu tiên môt hOi  sách frng ding nhii'ng cong ngh 4.0 tiên tin hang dAu hin nay 
dirçYc tài trçr bO'i Vitranet24 là thiro'ng hiu quail l' triyc tuy&i hang dAu ti Vit Nam 
nhtr: cong ngh tga dam trrc tuyn, cong ngh san sách trirc tuyn, cong ngh call chat giao 
tip mng xA hQi 4.0 kS'  vQng thu hUt tM thiu 10 triu krqt truy cp vài hang tram ngàn ngixoi 
cUng tham gia HQi sách. 
Tham gia cUng vâi HOi  sAch cOn có sir dOng gop và tài trçu cUa cAc dan vj nhtr CMC trong 
vic tâi trçu Ca si h tAng server và T6ng Cong ty Ban dien Vit Nam (Vnpost) tãi trçc min 
phi han 20.000 dan 4n chuyn cho dOe  giã mua sách cUng sr dong gop, tài trçl cUa nhiu dan 
vj doanh nghip Ian nhir (2)  
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Hi sách dr kin sê kéo dài ttr 30-55 ngày vói nhiu chro'ng trInh hp dn dành cho bn 
dQc và khách môi nhu': 

Chi.rcing trInh tça dam trrc tuyn giUa các tãc gia, ngtr?Yi n6i ting va bn dcc bAng 
cong ngh mng x hi trrc tuyn 4.0 mài nht 
Binh sách, huàng dcc sách cia các tác gia, ban  dc.....giUp ngirài dc tim thrqc nhng 
cun sách hay có giá trj th?c sr cho mInh 
T6 chüc cuc thi bInh sách, cutc thi giài thiu sách, dcc sách vài nhiu bang vinh 
danh, xp hng và nhiu giài thtràng hp dAn dr doán sê thu hut sir quan tam cua dOng 
dão ban dcc 
Tt cã các dan vj tham gia du cO gian hang riêng vâi dAy âü cong cii h trg ban hang 

va tirang tác tnrc tuyn vài khách hang, gOp phAn h trçc doanh nghip nâng cao hInh ãnh 
quáng bá thirang hiu và h trq phát triAn kinh doanh trong müa djch Covid-19. 

Ben canh  do, d phiic an u6ng giãi trI cho bn dcc khi tham gia HOi  sãch, BTC dã mOi va kêu 
gçi sr tài trçl cUa nhiu doanh nghip Am thirc, van phOng phAm, d liru nim tham gia khuyn 
mài vài mrc chit khAu cao nhAt dành cho ban  dcc tham quan Hi sách. 

Hin nay toàn b giao din mói, các hoat  dng trên Hi sách vã co s& h tAng cOa Hi 
sách dang du'cc BTC ráo rit chuAn b d kjp ngày khai mac  Hi sách 19/4/2020. KInh 
mi qu' dc giã, ban  dc và nhthig ai quan tam có th tham dir, tham gia cüng gop sue cüng 
chüng tOi tao  ra mt sir kin nghTa tinh thAn nghra. 

Ban dc tr hào rAng mi cun sách minh CO duqc së dOng gOp 3% giá trl cho qu h trq 
phang, chng Covid-19 cüa dAt xnràc. 

Ban Ti chfrc và B Thông tin và Truyn thông k' vçng Hi sách sê tr& thành sir kiên 
tinh thAn 1cm và cO nghia nhAt cüa quc gia tai  thôi dim nay khi mci hoat ting khac 
dang bi dinh tr mang lai nhiu str  khIch 1 vol cong ding trong thô'i dim dlch  Covid-
19. 
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