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THÔNG BÁO 
Triển lãm sách trực tuyến nhân Ngày Sách Việt Nam (21/04) năm 2020 

 
  Kính gửi : 

- Toàn thể Giảng viên, CCVC trong Nhà trường; 

- Toàn thể sinh viên các Khoa. 

 Thực hiện công văn số 1628/BXD-TCCB ngày 08/03/2020 của Bộ Xây dựng cho 

việc tổ chức hoạt động ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong điều kiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, Trung tâm Thông tin và Thư viện xin thông báo một số nội dung như sau: 

 1.  TTTT&TV sẽ không tổ chức hoạt động trưng bày, triển lãm sách tại đơn vị như 

các năm trước. 

 2. TTTT&TV phối hợp với Nhà xuất bản Xây dựng thông báo về hội sách trực 

tuyến do Nhà xuất bản Xây dựng phối hợp với một số đơn vị phát hành khác thực hiện để 

quảng bá các tài liệu mới, trong đó có các tài liệu liên quan đến các chuyên ngành như 

Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng, Thiết kế Nội Ngoại thất, Mỹ thuật... 

o Địa chỉ gian hàng triển lãm trực tuyến: book365.vn 

o Thời gian mở gian hàng: Từ 19/04/2020  - 20/05/2020  

Kính mời toàn thể Giảng viên, CCVC và các em Sinh viên tham quan gian hàng, 

có thể chọn lọc tài liệu và gửi yêu cầu về TTTT&TV (để đưa vào kế hoạch bổ sung trong 

các đợt nhập sách tới) qua các kênh sau: 

o Email: thuvien@uah.edu.vn 

o Mục Yêu cầu bổ sung sách trên trang web: www.lib.uah.edu.vn 

Trân trọng./. 

  GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Website Trường (đã ký) 
- Lưu: TTTT&TV. 
  Nguyễn Thị Kim Tú 


