
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số:  61  /CV-SVHTTDL 

V/v Phối hợp tổ chức Cuộc thi  

“Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh,  ngày 23  tháng 01 năm 2019 

 

  Kính   i:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòn  Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Côn  văn số 58/BVHTTDL-TV n ày 05/01/2019 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướn  dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 

2019,  Quyết định số 312/QĐ-UBND n ày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phát triển Văn hóa Đọc tron  cộn  đồn  đến năm 2020, định 

hướn  đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và là một tron  nhữn  hoạt độn  

hưởn  ứn  N ày sách Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựn  

Dự thảo Kế hoạch cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2019 (có Dự thảo Kế 

hoạch gửi kèm). 

Đây là hoạt độn  dành cho các em học sinh từ cấpTiểu học đến Trun  học 

phổ thôn  trên địa bàn toàn tỉnh nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với 

lứa tuổi thanh, thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phon  trào đọc tron  thế 

hệ, hình thành thói quen và kỹ năn  đọc sách cho học sinh,  óp phần phát triển 

văn hóa đọc tron  nhà trườn  và cộn  đồn . 

Để tổ chức tốt cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề n hị Sở Giáo 

dục và Đào tạo chỉ đạo Phòn  Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh phối hợp 

với Thư viện tỉnh phát độn  và tổ chức cuộc thi. 

Kính mon  sự quan tâm, phối hợp của quí Sở./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh Văn phòn  Sở; 

- Lưu: VT, NVVH; 

- G i: Bản  iấy + Điện t . 

KT. GIÁM ĐỐC 

 HÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

Lê Thị Loan 
 


		2019-01-23T16:08:51+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




