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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1248 /SVHTTDL-TV

Đồng Tháp, ngày01 tháng06 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai cuộc thi
Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021
với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu”

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh;
- Tỉnh Đoàn;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;
- Thư viện Tỉnh;
Tiếp nhận Công văn số 1685/BVHTTDL-TV ngày 25 tháng 5 năm 2021 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi Giới thiệu sách trực
tuyến năm 2021;
Nhằm đa dạng các hình thức đọc sách, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong
học sinh, sinh viên, đoàn viên, đội viên và trong cộng đồng, đồng thời đáp ứng yêu
cầu của việc chuyển đổi số phục vụ người dân cả nước nói chung và tỉnh Đồng
Tháp nói riêng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:
- Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh, Tỉnh Đoàn, phòng Văn hóa và Thông tin các
huyện, thành phố triển khai sâu, rộng Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến Chủ đề
“Cuốn sách tôi yêu” - do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức - trong hệ thống
giáo dục, đoàn thanh niên và các thiết chế văn hóa cấp huyện, xã.(Có thể lệ kèm
theo)
- Giao Thư viện Tỉnh triển khai đến bạn đọc Thư viện tham gia và làm đầu
mối hướng dẫn các đơn vị và bạn đọc về việc tham gia Cuộc thi.
Mọi chi tiết đề nghị quý đơn vị liên hệ Thư viện Tỉnh qua số điện thoại:
0814.906.068 (Bà Trần Thị Thanh Duyên – Phó trưởng phòng Thông tin tư liệu),
email: thanhduyen@thuviendongthap.vn.
Rất mong quý đơn vị quan tâm triển khai có hiệu quả Cuộc thi.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ VHTTDL;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng QLVH;
- Trung tâm VHTT&TT các huyện, tp;
- Lưu: VT, TVT(TD).
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