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HUYỆN BẠCH THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VHTT 
V/v bình chọn video tham gia 

vòng chung kết Cuộc thi Giới 

thiệu sách trực tuyến năm 2022 

Bạch Thông, ngày      tháng     năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị Trường học đóng trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 1113/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 06/9/2022 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc bình chọn video tham gia vòng chung 

kết Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022. 

Theo đó, vòng chung kết cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 do 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức được chia thành 02 lượt bình chọn, cụ 

thể: Thời gian bình chọn lượt một từ 09 giờ 00 phút ngày 06/9/2022 đến 09 giờ 00 

phút ngày 20/9/2022; Thời gian bình chọn lượt hai từ 09 giờ 00 phút ngày 

13/9/2022 đến 09 giờ 00 phút ngày 27/9/2022. 

Trong lượt một vòng chung kết Cuộc thi, tỉnh Bắc Kạn có 01 thí sinh đủ tiêu 

chuẩn tham gia bình chọn là thí sinh Ma Thị Đồng: Mã thí sinh C02967 với Tác 

phẩm giới thiệu "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường 

đi lên CNXH ở Việt Nam"; Đường link truy cập https://youtu.be/c0qNEOGkK-E  

Nhằm hưởng ứng thí sinh tham gia vòng chung kết Cuộc thi Giới thiệu sách 

trực tuyến năm 2022, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

học sinh của đơn vị bình chọn video thí sinh tham gia vòng chung kết Cuộc thi. 

2. Trung tâm VH,TT&TT huyện tuyên truyền trên Cổng TTĐT, Sóng truyền 

thanh huyện; UBND các xã, thị trấn tuyên truyền trên Trang TTĐT, Đài truyền 

thanh cấp xã và các hình thức tuyên truyền khác để Nhân dân trên địa bàn huyện 

được biết hưởng ứng tham gia bình chọn video thí sinh tham gia vòng chung kết 

Cuộc thi. 

3. Để tham gia bình chọn, thí sinh và những người yêu sách cần thực 

hiện đủ 02 bước: 

- Bước 1: Đăng ký (Subcribe) Kênh “Sách và Trí tuệ Việt” tại địa chỉ: 

bit.ly/sachvatritueviet để xác nhận thông tin tài khoản. 

- Bước 2: Bình chọn bằng cách Xem, nhấn Yêu thích cho các video bài dự thi. 

https://youtu.be/c0qNEOGkK-E
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* Cách tính điểm bình chọn được tính:+ 01 lượt Xem (View) = 02 điểm+ 01 

lượt Yêu thích (Like) = 01 điểm Tổng điểm bình chọn của mỗi bài dự thi được tính 

bằng tổng điểm lượt Xem (View) + lượt Yêu thích (Like). Các video dự thi phải đạt 

tối thiểu 500 lượt Xem (View) mới được tính xét giải. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, hưởng ứng tham gia./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Luân 
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