
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:            /SGDĐT-GDTX-CN 
V/v  phối hợp tổ chức Cuộc thi “Đại sứ 

Văn hóa đọc” năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Hà Tĩnh, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

     Kính gửi: 

                     - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;  

                     - Hiệu trưởng các trường THPT, Phổ thông có nhiều cấp học. 

 

    Sở  Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 204/SVHTTDL- QLVH 

ngày 28/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức 

Cuộc thi  “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở Giáo dục 

và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

Căn cứ kế hoạch Tổ chức cuộc thi sơ khảo Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có kế hoạch gửi 

kèm), các đơn vị hướng dẫn, phổ biến điều lệ cuộc thi; động viên, khuyến khích 

học sinh tích cực tham gia trên tinh thần tự nguyện.  

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các Trường trung 

học phổ thông chịu trách nhiệm làm đầu mối triển khai nhận, sơ tuyển các bài thi 

đạt chất lượng, hiệu quả; gửi bài dự thi, ảnh chụp sơ tuyển (gửi qua Email) và báo 

cáo số lượng bài thi về Thư viện tỉnh (theo biểu mẩu gửi kèm) trước ngày 

10/4/2020. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đề p/h); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng: GDMN, GDPT; 

- Lưu: VT, GDTX-CN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Quỳnh Diệp 
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