
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………, ngày       tháng      năm 20.. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH  

Đề nghị tặng Giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2022 

(Mẫu báo cáo áp dụng đối với cá nhân) 
________________________________________________________________ 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH: 

- Họ và tên:    Giới tính:  

- Ngày, tháng, năm sinh:  

- Quê quán:  

- Nơi ở hiện nay:  

- Chức vụ (đảng, chính quyền đoàn thể - nếu có):  

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Học hàm, học vị (nếu có) 

- Đơn vị công tác:  

- Thời gian công tác, hoạt động trong lĩnh vực thư viện/tham gia phát triển văn 

hóa đọc: 

- Số điện thoại liên hệ: 

- Địa chỉ Email: 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA NĂM 2022  

1. Các thành tích đạt được1 (sánh với thành tích đạt được của năm 2021)  

- Các hoạt động cụ thể phục vụ bạn đọc hiệu quả; thành tích, đóng góp trong 

xây dựng và phát triển văn hóa đọc tại cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng;  

- Công trình, tác phẩm, hoạt động, có đóng góp tuyên truyền, quảng bá phát 

triển văn hóa đọc trong cộng đồng có giá trị và hiệu quả; tài liệu, tổ chức, hướng 

dẫn kỹ năng và phương pháp đọc trong cộng đồng theo từng nhóm đối tượng đã 

tham gia biên soạn, xây dựng 

- Sáng kiến được công nhận và được triển khai áp dụng rộng rãi, có sức lan 

tỏa góp phần phát triển văn hóa đọc tại địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị (nội 

dung sáng kiến, giải pháp thực hiện, quy mô áp dụng, hiệu quả thực tiễn);  

- Tài trợ, vận động tài trợ, đóng góp cơ sở vật chất, vốn tài liệu, phương 

tiện hoạt động cho các mô hình tổ chức không gian văn hóa đọc phục vụ cộng 

đồng hiệu quả  

(kèm báo cáo thuyết minh, các tài liệu, tư liệu minh chứng cho các thành tích đó) 

                                           
1 Các thành tích, đóng góp đạt được theo quy định tại  Điều 5, Điều 6 Quy chế Giải thưởng văn hóa đọc 
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2. Giải thưởng, khen thưởng đã đạt được  

(ghi rõ: tên Giải thưởng, danh hiệu được nhận; số, ngày, tháng, năm của Quyết 

định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định) 

 

 

XÁC NHẬN  
CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ HOẶC  

UBND NƠI CỨ TRÚ 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI BÁO CÁO 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA BỘ, NGÀNH CHỦ QUẢN HOẶC  

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH/THÀNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


