
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BVHTTDL-TV  

V/v hướng dẫn công tác xét  

khen thưởng tổng kết năm 2022 

 trong lĩnh vực thư viện 

Hà Nội, ngày     tháng 10  năm 2022 

 

Kính gửi:   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hoá,    

               Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 

năm 2013; Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 

07/2019/TT-BVHTĐL ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch;  

 Thực hiện Công văn số 3814/BVHTTDL-TĐKT ngày 04 tháng 10 năm 2022 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác xét khen thưởng 

tổng kết năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn bình xét các danh 

hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2022 trong lĩnh vực thư viện như sau: 

 1. Hình thức, đối tượng và tiêu chí khen thưởng 

 a) Cờ thi đua xuất sắc của Bộ: 03 cờ cho thư viện tỉnh/thành phố trực 

thuộc Trung ương có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, dẫn đầu trong hoạt động và 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực thư viện theo 03 khu vực: Bắc, 

Trung, Nam. 

 b) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 12 Bằng 

khen cho tập thể và 12 Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ 

chức hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực thư viện theo 

03 khu vực: Bắc, Trung, Nam.  

 c) Tiêu chí khen thưởng 

 Theo hướng dẫn tại Công văn số 453/BVHTTDL-TV ngày 16 tháng 02 

năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai công tác thi 

đua năm 2022 trong lĩnh vực thư viện. 

 2. Hồ sơ, thời gian tiếp nhận hồ sơ khen thưởng năm 2022 

 a) Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm  

 - Tờ trình, biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

 - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hoá, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch; 



 - Công văn đề nghị khen thưởng của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

 - Bản tóm tắt báo cáo thành tích không quá 01 trang A4 và gồm các nội 

dung sau: Tên đơn vị/cá nhân, thành tích nổi bật (các hoạt động nổi bật trong 

năm có số liệu cụ thể, mô hình sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm, những thành 

tích khen thưởng đạt được qua các năm).  

 b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ  

 Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua 

Vụ Thư viện) số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15/11/2022. 

Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ xét 

tặng các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có đầy đủ hồ sơ và gửi 

đúng thời gian quy định./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 

- Vụ Thi đua, khen thưởng; 

- Thư viện các tỉnh/thành; 

- Lưu : VT, TV, KP.85. 

 

 TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Quỳnh Dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ Chị Nguyễn Thị Kim Phượng - Chuyên viên Vụ Thư viện,  

điện thoại : 0914.654.006, địa chỉ email: kimphuongbvh@gmail.com  
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