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BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

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

(Mẫu báo áp dụng đối với tập thể) 
_________________________________________________________ 

 

Tên cơ quan, tổ chức đề nghị 

 (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

 

I/ THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Họ tên người đại diện: 

- Số điện thoại của người đại diện: 

- Quá trình thành lập và phát triển: 

- Đặc điểm chính của đơn vị: 

- Chức năng, nhiệm vụ: (Chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc phạm vi 

đăng ký hoạt động) 

 

II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2022 (sánh với thành tích đạt được 

của năm 2021) 
 

1. Tóm tắt thành tích của cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức năng nhiệm 

vụ, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, địa phương. 

2. Những thành tích xuất sắc trong phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng1. 

3. Các chỉ số hoạt động thư viện và các hoạt động góp phần phát triển văn 

hóa đọc đã đạt được theo quy định tại  Điều 5, Điều 6 Quy chế Giải thưởng văn 

hóa đọc: 

Các chỉ số về: vốn tài liệu thư viện; số lượng bạn đọc, lượt người đến và 

sử dụng dịch vụ thư viện; lượt bạn đọc, lượt sách báo được phục vụ; vòng quay 

                                           
1 - Đối với thư viện: kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng vốn tài liệu, triển khai công tác phục vụ 

và dịch vụ thư viện; các hoạt động tập huấn, tổ chức truyền thông trong xây dựng và phát triển văn hóa đọc.  
- Đối với cơ quan, tổ chức nhà nước: ban hành các chính sách được áp dụng có hiệu quả cho việc phát 

triển văn hóa đọc trên địa bàn hoặc trong ngành, lĩnh vực quản lý. 

- Đối với cơ quan, tổ chức khác: tham gia tài trợ, vận động, đóng góp cơ sở vật chất, vốn tài liệu, phương 

tiện hoạt động cho các loại hình thư viện, không gian văn hóa đọc phục vụ cộng đồng. Tham gia các hoạt động 

tuyên truyền, quảng bá, cung cấp sản phẩm dịch vụ, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Thúc đẩy việc giao 

lưu, hợp tác với các tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài nước góp phần phát triển văn hóa đọc.  
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vốn tài liệu; trang tin điện tử, mượn liên thư viện... kèm báo cáo thuyết minh, các 

tài liệu, tư liệu minh chứng cho các thành tích đó2. 

4. 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) 

 

 
 

 THỦ TRƯỞNG  

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC  

 

 

 

 

 
 

XÁC NHẬN CỦA BỘ, NGÀNH CHỦ QUẢN HOẶC 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                           
2 Các chỉ số đạt được  năm   2022 


