
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số:           /SVHTTDL-NVVH 
V/v tuyên truyền và bình chọn cho các 

chương trình tham gia Liên hoan Cán bộ thư 

viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày     tháng  10 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, 

Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 3903/BVHTTDL-TV ngày 20/10/2021 của Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham dự Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền 

giới thiệu sách năm 2021. 

Nhằm khuyến khích các tầng lớp nhân dân trong việc đọc sách, lan tỏa văn 

hóa đọc sâu rộng hơn nữa trong cộng đồng, góp phần bồi đắp niềm tin đối với 

Đảng, Bác Hồ, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng 

cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, tuyên 

truyền, quảng bá và bình chọn cho các đơn vị tham gia Liên hoan Cán bộ thư 

viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình 

các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Quán triệt tuyên truyền vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng tuyên truyền giới 

thiệu sách, phổ biến những tài liệu, sách báo về cuộc đời và sự nghiệp cách 

mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn 

hóa thế giới; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tìm ra con đường cứu nước của 

Người; vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến giành 

độc lập dân tộc và xây dựng đất nước và truyền thống lịch sử, văn hóa, các cuộc 

đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm của dân tộc tới đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nhằm khơi dậy truyền 

thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, 

đơn vị tuyên truyền và tham gia bình chọn cho các Chương trình được đăng tải 

trên không gian mạng góp phàn vào thành công và tạo hiệu ứng tốt cho Liên 

hoan. (Gửi kèm hướng dẫn bình chọn tại Công văn số 3903/BVHTTDL-TV ngày 

20/10/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). 

3. Giao cho Phòng Nghiệp vụ Văn hóa phối hợp với Tổ Truyền thông của 

Sở đăng tải, đưa tin các nội dung liên quan tới Liên hoan trên Cổng/Trang thông 

tin điện tử, hệ thống mạng xã hội của ngành và các đơn vị. Đồng thời đôn đốc, 
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hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền, bình chọn 

cho các đội tham gia Liên hoan một cách hiệu quả. 

Nhận được văn bản này yêu cầu các các phòng đơn vị thuộc sở, đơn vị 

cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở (B/cáo); 

- Vụ Thư viện - BVHTTDL (B/cáo); 

- Tổ Truyền Thông Sở; 

- Lưu: VT, NVVH(LVQ). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 
 

 

Vàng A Hờ 
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