
UBND TP. CẦN THƠ 

BAN TỔ CHỨC HỘI SÁCH 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

          LẦN THỨ II - 2017 

 

Số: 38/CV-BTC 

V/v tuyên truyền, tham quan Hội Sách 

thành phố Cần Thơ lần thứ II - 2017 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Cần Thơ, ngày   22  tháng 3 năm 2017 

 

                 Kính gửi: 

 
 

- Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

 

Việc tổ chức Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II - 2017 nhằm truyên 

truyền Ngày Sách Việt Nam; giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người Cần Thơ và 

lịch sử, văn hóa Nam bộ; thu hút khách du lịch, bạn đọc trong và ngoài nước đến với 

Hội Sách, góp phần tôn vinh giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của 

sách trong đời sống xã hội; khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng... 

Với ý nghĩa nêu trên, Trưởng Ban Tổ chức Hội Sách thành phố Cần Thơ lần 

thứ II - 2017 yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các công việc sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức Hội Sách 

thành phố Cần Thơ lần thứ II - 2017 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong đơn vị. 

2. Có kế hoạch tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh... tham quan Hội Sách 

thành phố Cần Thơ lần thứ II - 2017 tại Công viên Lưu Hữu Phước từ ngày 25 tháng 3 

năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017; văn bản đăng ký lịch tham quan của cơ 

quan, đơn vị gửi Thường trực Ban Tổ chức Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II - 

2017 (Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 25 tháng 3 năm 2017 để tổng hợp, 

báo cáo Trưởng Ban Tổ chức Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II - 2017. 

Nhận được Công văn này, Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành 

thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBNDTP (1AB); 

- Các đoàn thể TP; 

- VP UBND TP (3C); 

- Lưu: VT, ND 
 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Lê Văn Tâm 

 


		2017-03-22T16:56:17+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ
	Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ<vpubndtpct@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




