
            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số: 864/SVHTTDL-NVVH 

V/v xét tặng Giải thưởng Phát triển  

Văn hóa đọc lần thứ nhất - năm 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Tĩnh, ngày  5 tháng 9  năm 2018 

 

    Kính gửi:  

  - Thư viện tỉnh 

  - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch  

  các huyện, thành phố, thị xã 
 

Thực hiện văn bản số 3802/BVHTTDL-TV ngày 23/8/2018 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn 

hóa đọc lần thứ nhất - năm 2018; Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL ngày 

10/7/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế Giải 

thưởng Phát triển văn hóa đọc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thư 

viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch các huyện, thành 

phố, thị xã triển khai thực hiện nội dung sau: 

Tổ chức hướng dẫn các cá nhân, thư viện công cộng, thư viện trường học, 

thư viện tư nhân lập hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc 

theo văn bản số 3802/BVHTTDL-TV ngày 23/8/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (có văn bản số 3802/BVHTTDL-TV gửi kèm).  

Gửi Hồ sơ đề nghị xét tặng về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 

30/9/2018 để Sở tổng hợp.  

Để đảm bảo quyền lợi và tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp 

cho sự phát triển văn hóa đọc, đề nghị Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin, Thể thao và Du lịch các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc quan 

tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT, NVVH, VP; 

- Gửi: Điện tử + Bản giấy. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Đã ký 

 

 

Lê Thị Loan 
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