
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số:        /BVHTTDL-TV 
V/v  tổ chức Cuộc thi Giới thiệu sách  

trực tuyến năm 2021 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Hà Nội, ngày      tháng   năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; 

- Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/ 

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành; 

 - Trường Đại học/Học viện. 

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 1640/QĐ-BVHTTDL 

ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc tổ chức Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021; Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch thông báo một số nội dung hướng dẫn về việc tổ chức Cuộc thi 

như sau:  

1. Mục đích Cuộc thi  

Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề “Cuốn sách tôi 

yêu” là hoạt động dành cho người đang học tập, làm việc và sinh sống tại Việt 

Nam nhằm đa dạng hóa hình thức đọc sách, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong 

cộng đồng và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số phục vụ người dân, góp phần chấn 

hưng văn hóa đọc nước nhà. 

2. Nội dung tham gia Cuộc thi  

Thí sinh tham dự Cuộc thi bằng hình thức xây dựng video giới thiệu sách 

theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 (được 

gửi kèm theo Công văn này). Các video được đăng tải trên Kênh Youtube “Sách 

và Trí tuệ Việt” để bình chọn công khai. Kết quả bình chọn sẽ làm căn cứ để 

đánh giá, xếp giải. 

3. Dự kiến thời gian tổ chức Cuộc thi:  

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 26/7/2021. 

- Thời gian đăng tải và tiến hành bình chọn: 10h00 ngày 06/9/2021 đến 

10h00 ngày 20/9/2021. 

- Tổng kết và trao thưởng: Dự kiến tháng 11/2021. 

4. Tổ chức triển khai  

Các đơn vị nghiên cứu Thể lệ để triển khai tuyên truyền, giới thiệu và 

hướng dẫn các đối tượng tham gia Cuộc thi đảm bảo yêu cầu về chất lượng, nội 

dung và thời gian theo Thể lệ: 



 

- Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng); Cục Công tác 

Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) chỉ đạo công tác thông tin, tuyên 

truyền về Cuộc thi; khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, chiến sỹ, học 

viên thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang tham dự.  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thư viện công cộng cấp tỉnh là đầu mối 

xây dựng và triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về việc tham 

dự Cuộc thi trong cộng đồng, đặc biệt là đối tượng bạn đọc thư viện; phối hợp 

với ngành giáo dục phổ biến đến đối tượng là học sinh, sinh viên trên địa bàn; 

phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các 

trang tin, cổng thông tin điện tử… của ngành và địa phương để lan tỏa, thu hút 

sự tham gia của cộng đồng.  

- Các trường đại học/học viện giao cho Thư viện, Trung tâm Thông tin 

Thư viện (hoặc tương đương) là đầu mối thông báo, tuyên truyền và hướng dẫn 

tham dự Cuộc thi đối với các đối tượng sinh viên nhà trường.  

Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 là hoạt động đổi mới 

phương thức tuyên truyền, truyền thông trong điều kiện đảm bảo phòng, chống 

dịch Covid-19 nhằm khuyến khích việc đọc sách để văn hóa đọc lan tỏa sâu 

rộng hơn nữa trong cộng đồng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo và 

đề nghị các cơ quan, đơn vị cùng phối hợp để tổ chức Cuộc thi nghiêm túc, đạt 

kết quả cao. 

Mọi thông tin chi tiết gửi liên hệ về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua 

Vụ Thư viện), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.  
 

Nơi nhận:             
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 

- Thư viện công cộng cấp tỉnh (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TV,NM.TS.160.            

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN 
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Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Chị Trần Ngọc Mai, Chuyên viên Vụ Thư viện 

ĐT: 024-39438231 (199) hoặc 086.866.9261; Email: tranngocmai-vhttdl@chinhphu.vn 
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