
 

Kính gửi:  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;   

- Bộ Thông tin và Truyền thông;  

- Bộ Nội Vụ;  

- Bộ Công an;  

- Bộ Quốc phòng;   

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Hội Thư viện Việt Nam.  

 

Thực hiện Quyết định số 715/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 03 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch sửa đổi, bổ 

sung Quy chế Giải thưởng phát triển văn hóa đọc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch chủ trì xây dựng Quy chế giải thưởng phát triển văn hóa đọc (thay thế cho 

Quy chế giải thưởng ban hành Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL ngày 10 

tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).  

Để bảo đảm xây dựng Quy chế đạt chất lượng, hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trân trọng đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến đóng góp đối với Dự 

thảo Quy chế Giải thưởng phát triển văn hóa đọc (gửi kèm Công văn này). 

Trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với thư viện công lập, thư viện 

ngoài công lập (bao gồm thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện cộng 

đồng và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam) 

có trụ sở đóng trên địa bàn.  

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ 

Thư viện) số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và qua địa chỉ email: 

letungson-vhttdl@chinhphu.vn  trước ngày 06 tháng 5 năm 2022./. 
 

 
 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:           /BVHTTDL-TV 

V/v góp ý đối với Quy chế Giải thưởng  

phát triển văn hóa đọc  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày        tháng      năm 2022 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng;  

- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở VHTTTTDL  

(để lấy ý kiến góp ý);  

- Các Thư viện tỉnh/thành (để lấy ý kiến góp ý);  

- Lưu: VT,TV, TS.190.  

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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