Chiu ngày 30/6/21017, UBND qun Sn Trà t chc bui hp báo v t chc "Tun l sách Sn Trà ln th 2 nm
2017". Ông Nguyn c Xng - Phó Ch tch UBND qun, Trng Ban T chc Chng trình Tun l sách Sn Trà ln
th 2 nm 2017 ch trì, cùng vi các thành viên trong Ban T chc; i din Chi nhánh Nhà Xut bn Kim ng
khu vc Min Trung, Công ty s kin Anh Thnh Minh cùng tham d.

Quang cnh bui hp báo

Theo ó, ây là ln th hai, qun Sn Trà t chc Tun l sách và vi ch : "Sách - Ngày hi Vn hóa Sn Trà 2017", Tun l sách Sn Trà 2017 s din ra trong thi gian 05 ngày (t 6-10/7) ti Công viên Cu Rng, ng
Trn Hng o - Lý Nam (thuc phng An Hi Tây). ng hành cùng vi UBND qun Sn Trà s là hai n v chính:
Chi nhánh Nhà Xut bn Kim ng ti Min Trung và Công ty s kin Anh Thnh Minh.

Tun l sách ln này có 60 gian hàng trng bày, gii thiu và phc v nhu cu mua bán sách ca 16 n v là các
Nhà Xut bn, các Công ty phát hành sách; các t chc, cá nhân sn xut và phân phi Vn hóa phm trong
và ngoài thành ph có uy tín. So vi ln u tiên c t chc vào nm 2016, Tun l sách nm nay ã có s tham gia
ca nhiu n v và gian hàng hn. c bit, ngoài các gian hàng ca qun và các n v liên quan, Ban T chc cng
ã giành cho UBND 7 phng thc hin 7 gian hàng sách.

Khi tham gia vào Tun l sách Sn Trà 2017, bn c và du khách s có c hi c mua sách bn quyn ca nhng
n v xut bn vi các chng trình u ãi nh sách ng giá, sách gim giá…; tham gia giao lu vi tác gi, khách
hàng s c tác gi ký tng sách… im nhn trong các hot ng din ra trong tun l sách nm nay là c gi s c giao
lu vi Nhà th Trn ng Khoa, Phó Ch tch Hi Nhà vn Vit Nam v tác phm "Góc sân và khong tri" và truyn
ngn mini "o chìm"…

Chng trình khai mc s din ra vào lúc 19 gi ngày 06/7, trong thi gian 05 ngày ca Tun l sách ng thi cng
còn có nhiu hot ng ph tr hp dn khác nh t chc cuc thi "Tìm kim tài nng Nhí", thi v tranh Bin o Vit
Nam, thi k chuyn theo sách, biu din vn ngh, t chc êm th Sn Trà… Ban T chc phi hp vi các n v liên
quan s dành 50 sut quà tng cho hc sinh con h gia ình chin sách có hoàn cnh khó khn nhân dp 70
nm Ngày thng binh- Lit s (27/7); trao tng 7 t sách cho 7 phng, trong ó có u tiên dành thêm 5 triu ng
giá tr tin sách thng cho 2 n v phng có gian hàng p và thu hút ông o cán b, nhân dân, du khác n
tham quan nhiu nht...

Trong phn phát biu kt lun, Phó Ch tch UBND qun Nguyn c Xng bày t: "Vi vai trò là qun lý Nhà nc
thì vic ng ra t chc mt hot ng nh Hi sách ca chúng tôi thc s gp nhiu khó khn bi vì chúng tôi không phi
là c quan chuyên môn. Tuy nhiên, chúng tôi quyt tâm ng ra t chc cho các n v chuyên môn, các
nhà sách, các công ty sách trong a bàn, ca thành ph, ca c nc n tham gia ch vi mi mc ích là làm sao
ó ng viên c ông o c gi n vi hi sách; ri thông qua Hi sách s góp phn nhân rng và phát trin Vn hóa c
ngày càng phát trin, nht là i vi th h tr, các bn hc sinh, sinh viên, trong các tng lp nhân dân qun nhà
và thành ph!".
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