Ti ngày 6/7, ti Công viên Cu Rng (phng An Hi Tây) ã din ra l khai mc Tun l Sách Sn Trà ln th II nm
2017. V d l khai mc có các ông, bà: Hunh Vn Hùng, Thành y viên, Giám c S Vn hóa - Th thao; Bùi
Xuân - Phó Trng ban Tuyên giáo Thành y; Cao Xuân Thng - Thành y viên, Bí Th Qun y, Ch tch
HND qun; Phan Minh Hi - Phó Bí th thng trc Qun y; Trn Th Thanh Tâm - Phó Bí th Qun y, Ch tch
UBND qun cùng các i biu khách mi thành ph, qun. c bit có s tham gia ca Nhà th Trn ng Khoa Phó
Ch tch Hi Nhà vn Vit Nam.

Ct bng khai mc Tun l sách Sn Trà 2017

Vi ch "Sách - Ngày hi vn hóa Sn Trà", tun l sách nm nay có 26 n v tham gia vi 64 gian hàng, trên
1 triu bn các chng loi sách nh giáo khoa, t liu, vn th các loi; vn hóa phm; trang thit b phc v công tác
dy và hc, lu nim… ã to nên mt Hi sách a dng, phong phú, áp ng nhu cu ca ông o bn c, hc sinh và
sinh viên trong và ngoài a bàn qun…

Phát biu khai mc, bà Trn Th Thanh Tâm, Ch tch UBND qun Sn Trà nhn mnh: "Có th khng nh cùng
vi nhng giá tr truyn thng khác, sách cha bao gi mt i vai trò lâu i vn có ca nó, và vn luôn tn ti nh mt
sn phm ca xã hi vn minh, là chic chìa khóa vn nng m ca lâu ài trí tu và tâm hn con ngi; c sách t lâu
ã tr thành mt nhu cu cn thit ca xã hi loài ngi trên th gii. Do ó, tôi tin tng rng Tun l sách Sn Trà nm
2017 se tip tc tr thanh mt trong nhng s kiên l hi - vn hoa ln, nhiêu y nghia, co sc hâp dân manh me,
sc lan toa rông khp, thu hut ngày càng nhiu hn s quan tâm cua công ông xa hôi, xng ang vi s tin
tng, ky vong, niêm mong i cua nhân dân Sn Trà nói riêng và c thành ph à Nng nói chung".

CT UBND qun Trn Th Thanh Tâm phát biu Khai trng Tun l Sách Sn Trà 2017

Tip ó, lãnh o S Vn hóa và Th thao, qun Sn Trà và i din các n v ng t chc, nhà tài tr chính ã thc hin
nghi thc ct bng khai trng Tun l sách Sn Trà ln th II, nm 2017.

Ngay trong bui khai mc, cùng vi các tit mc vn ngh do các ca s tr th hin, mt hot ng quan trng và c
ông o các khán gi, nht là khán gi tr, ngi yêu th yêu thích, ó là giao lu vi Nhà th Trn ng Khoa, Phó
Ch tch Hi Nhà vn Vit Nam v các tác phm "Góc sân và khong tri"; tiu thuyt mini "o chìm"; gii thiu n
phm "Tuyn th Trn ng Khoa" do Nhà Xut bn Kim ng xut bn nhân k nim 60 nm ngày thành lp…

Giao lu cùng vi mt c gi nhí n t phng Th Quang

Dp này, Ban T chc cng ã phát ng hin tng sách cho các th vin trng hc, t sách cng ng và trao tng 50
sut quà cho tr em con gia ình chính sách có hoàn cnh khó khn nhân k nim 70 ngày Thng binh Lit s
(27/7) và t chc nhiu hot ng phù hp la tui thiu nhi nh: Cuc Thi "Tài nng Nhí", Thi k chuyn theo sách,
Thi v tranh v "Bin o Vit Nam", thi hát Karaoke dành cho hc sinh Tiu hc…

n v tài tr tng quà cho tr em con gia ình chính sách nhân 70 nm Ngày TBLS

Theo ghi nhn ban u ca ông o khách mi và bn c, L khai trng Tun L sách Sn Trà ln th II/2017 ã thành
công, ANTT c m bo. Tun l sách Sn Trà ln II/2017 vi ch "Sách - Ngày hi vn hóa Sn Trà" s din ra
cho n ht ngày 10/7/2017.

Di ây là mt s hình nh hot ng trong L khai mc:
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