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Kính gửi:  Thư viện tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 1685/BVHTTDL- TV ngày 25/5/2021 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến 

năm 2021 với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu”.  

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đa dạng hóa hình thức đọc sách trong 

cộng đồng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hệ thống Thư viện công cộng 

phục vụ người dân, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao Thư viện tỉnh làm đầu 

mối, nghiên cứu Công văn số 1685/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai. Phối hợp với Phòng Giáo dục, Phòng 

VT-TT, Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố, thị xã triển khai công tác 

thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về việc tham dự Cuộc thi đến các cơ sở giáo 

dục trong toàn tỉnh và toàn thể cán bộ công chức, viên chức và đặc biệt là đối 

tượng bạn đọc thư viện. 

(Gửi kèm Công văn số 1685/BVHTTDL-TV ngày 25/5/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Thể lệ Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 

2021). 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trước ngày 25/6/2021./. 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Vụ Thư viện; 

- Phòng VT-TT, Trung tâm VH-TT các 

huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc, các phó GĐ Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLVH; 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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