
  UBND TỈNH HẢI DƯƠNG      
 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SVHTTDL-QLVHGĐ
V/v hướng dẫn xét tặng Giải thưởng 

phát triển văn hóa đọc năm 2022

Hải Dương, ngày       tháng 8  năm 2022

  Kính gửi:
- Thư viện tỉnh Hải Dương;
-  Phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, 
Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, 
thành phố.

 Thực hiện Công văn số 3064/BVHTTDL-TV ngày 16/8/2022 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng phát 
triển văn hóa đọc năm 2022;

Nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp cho sự 
nghiệp phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thư viện tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông 
tin và các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao các 
huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức thư 
viện thuộc hệ thống thư viện công cộng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng 
đồng trên địa bàn nội dung Công văn số 3064/BVHTTDL-TV ngày 
16/8/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn xét tặng 
Giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2022 (có văn bản gửi kèm).

2. Giao Thư viện tỉnh chủ trì thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đề 
nghị (nếu có) của cá nhân, thư viện thuộc hệ thống thư viện công cộng, thư viện 
của các cơ quan, tổ chức do UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập; thư viện tư 
nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện cộng đồng, không gian đọc; các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn tỉnh có đóng góp tích cực cho việc phát triển 
văn hóa đọc của địa phương. Tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng và 
gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý Văn hoá và Gia 
đình) số 73 đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương; đồng thời gửi bản mềm 
báo cáo thành tích của tổ chức, cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng qua địa chỉ 
email: buitrangsvh@gmail.com (ĐT: 0982.396.981)  trước ngày 15 tháng 9 
năm 2022.
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3. Giao Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình Sở phối hợp với Thư viện tỉnh 
tham mưu tổ chức triển khai các nhiệm vụ: thẩm định báo cáo thành tích, xác 
minh hồ sơ, đề xuất danh sách tổ chức, cá nhân đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch xét tặng Giải thưởng, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh 
kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý Văn hoá và 
Gia đình) để xem xét, giải quyết /.

 
Nơi nhận: 
 - Như trên;
- Vụ Thư viện -Bộ VHTTDL (để báo cáo); 
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Phòng TCPC Sở;
- Trang tin Điện tử Sở VHTTDL;
- Lưu: VP, QLVHGĐ.

      KT. GIÁM ĐỐC
       PHÓ GIÁM ĐỐC

                 Nguyễn Trường Thắng
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