
 

  

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  

Số:          /SVHTTDL-QLVH&GĐ        Bắc Kạn, ngày       tháng 6 năm 2022 

V/v tiếp tục triển khai Cuộc thi Giới thiệu 

sách trực tuyến và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa 

đọc năm 2022 

  

  

   Kính gửi:  

  - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

  - UBND các huyện, thành phố.  

 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam (21/4) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.  

Ngày 21/4/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 

447/SVHTTDL-QLVH&GĐ về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi Giới thiệu 

sách trực tuyến và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022. Đến thời điểm hiện 

nay, số lượng Bài dự thi gửi đến Thư viện tỉnh Bắc Kạn (cơ quan thường trực 

BTC Cuộc thi) còn ít (2.000 bài dự thi Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và 6 video 

dự thi Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến), chất lượng bài dự thi không cao (bài 

viết sơ sài, thiếu tính sáng tạo, hình ảnh, âm thanh của video chưa đảm bảo), bài 

dự thi không tuân thủ những quy định trong Thể lệ Cuộc thi (sao chép trên mạng 

internet), đối tượng tham gia chủ yếu là học sinh. 

Để việc triển khai thực hiện Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến và Cuộc 

thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 đạt chất lượng, hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trân trọng đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp thực 

hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và các em học sinh, sinh viên tích cực 

tham gia Cuộc thi. Hạn nộp bài dự thi Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc đến hết ngày 

24/6/2022 và Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến đến hết ngày 30/6/2022./. 

(Gửi kèm Thể lệ Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến và Thể lệ vòng sơ 

khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 tại tỉnh Bắc Kạn)./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Các phòng, ĐVSN thuộc Sở; 

- Phòng VH&TT và Trung tâm VHTT&TT  

    các huyện, thành phố;  

- PGĐ Sở (Bà Tho); 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ.  

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Tho 
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