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Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản, In 

và Phát hành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 
Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 

nước sàn Book365.vn từ ngày 04/6/2021 đến ngày 15/6/2021, Hội sách trực 
tuyến từ ngày 04/6/2021 đến ngày 30/6/2021. Triển lãm khai mạc vào 9h30 
ngày 04/6/2021. 

Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực Kỷ niệm 110 năm 

Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021). Thông qua nội 

dung sách trưng bày, giới thiệu một cách 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 trên, Triển 

lãm còn diễn ra các sự kiện giao lưu, tọa đàm, Hội sách trực tuyến.  

Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 
các tỉnh, thành phố: 

1. Phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành tuyên truyền về Triển lãm 

sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại 
địa phương. 

2. Đưa sự kiện Triển lãm trên vào Chương trình hoạt động của địa phương 
nhân dịp Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-

05/6/2021), trong đó, quan tâm đến việc truyền thông, kết nối đến các tổ chức, đoàn 
thể chính trị, hệ thống trường học tại địa bàn. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 
- Cục trưởng (để b/c); 
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (để ph/h); 
- NXB TT&TT (để th/h);  
- NXB Lý luận chính trị (để th/h); 
- Công ty V&V (để th/h); 
- Lưu: VT, VP, BT (70). 
 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Bảo 

 

Đầu mối liên hệ của Ban Tổ chức: Ông Lê Sỹ Vinh, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ,               

Cục Xuất  bản, In và Phát hành; Di động: 0913.522.830, Email: lsvinh@mic.gov.vn. 
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