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V/v tạo điều kiện tra cứu tài liệu phục vụ 

Cuộc thi “Tìm hiểu 190 năm thành lập 

30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh 

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Thư viện tỉnh; 

- Thư viện các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Kế hoạch 122/KH-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về việc 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập (1831-2021), 30 năm tái lập 

tỉnh Hà Tĩnh (1991-2021), Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tổ chức Cuộc thi 

Tìm hiểu 190 năm thành lập (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991-2021) 

cho đối tượng là Giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên các trường Đại học, Cao 

đẳng, Trung cấp, trường THCS, trường THPT, trường có hệ GDTX cấp THPT và 

Trung tâm GDNN&GDTX trong toàn tỉnh. 

Để Cuộc thi đạt chất lượng và hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

yêu cầu Thư viện tỉnh và Thư viện các huyện, thành phố, thị xã tạo điều kiện cho 

các thí sinh được tra cứu tài liệu tại Thư viện để phục vụ cho việc làm bài thi. 

Nhận được Công văn, yêu cầu Thư viện tỉnh và Thư viện các huyện, thành 

phố, thị xã quan tâm, thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT các huyện, 

thành phố, thị xã; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLVH; 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Lê Thị Loan 
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