
  
 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  

Số:                 /SVHTTDL-QLVH        Bắc Kạn, ngày       tháng 10 năm 2021 

V/v bình chọn video Liên hoan Cán bộ thư 

viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021  
  

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thiết thực các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi 

tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021) và các Ngày Lễ lớn năm 2021 của 

đất nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Liên hoan Cán bộ thư 

viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021” (gọi tắt là Liên hoan) thông qua 

dàn dựng, ghi hình chương trình và đăng tải video trên Trang tin về hoạt động 

thư viện. 

Liên hoan nhằm tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân 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; về ý nghĩa, tầm quan 

trọng của việc tìm ra con đường cứu nước của Người; về vai trò lãnh đạo của Đảng 

và Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước; 

về những truyền thống lịch sử, văn hóa, các cuộc đấu tranh anh dũng chống giặc 

ngoại xâm của dân tộc; thông qua đó 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, 

bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, phát triển đất nước. 

 Để góp phần khuyến khích việc đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng hơn 

nữa trong cộng đồng và bình chọn cho Cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trân trọng đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện nội dung sau:  

1. Các đơn vị, địa phương thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động tại đơn vị và nhân dân địa phương được biết và tham 

gia bình chọn video “Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách 

năm 2021” trên kênh “Sách và Trí tuệ Việt”, do Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quản lý tại địa chỉ: bit.ly/lienhoanttgts2021). Tại cuộc thi 

này có sự tham gia của Thư viện tỉnh Bắc Kạn. 

1.1. Thời gian bình chọn: Từ 10h00’ ngày 01/11/2021 đến 10h00’ ngày 

10/11/2021. 



  
 

1.2. Cách thức bình chọn: 

- Bước 1: Người dùng trên mạng video Youtube truy cập và nhấn nút đỏ 

Đăng ký (Subcribe) Kênh “Sách và Trí tuệ Việt” (phía góc phải bên dưới 

video) hoặc tại địa chỉ: bit.ly/youtubeSachvaTritueViet 

- Bước 2: Bình chọn cho video này bằng cách xem, yêu thích. 

- Người dùng phải thực hiện đầy đủ 02 bước trên mới được tính điểm 

bình chọn hợp lệ. 

- Cách tính điểm bình chọn: 

+ 01 lượt Xem (View) = 02 điểm 

+ 01 lượt Yêu thích (Like) = 01 điểm 

+ Tổng điểm bình chọn của mỗi video bằng tổng điểm lượt Xem (View) + lượt 

Yêu thích (Like). 

2. Giao Thư viện tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan, tích cực đẩy 

mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đăng tải trên các kênh truyền thông, 

nền tảng số (zalo, facebook…) tham gia bình chọn video tham dự Liên hoan 

đến đông đảo người dân địa phương biết và tham gia bình chọn. 

Với nội dung trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị 

các đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT 

 các huyện, thành phố; 

- Các phòng, các ĐVSN trực thuộc Sở; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLVH.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chương 
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