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Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

Đọc sách và xây dựng thói quen đọc sách có vai trò quan trọng trong đời sống, 

sinh hoạt, lao động và học tập... Thư viện tỉnh Trà Vinh là nơi thu thập, bảo quản, khai 

thác và sử dụng chung các tài liệu phục vụ bạn đọc các lứa tuổi. Với sự phát triển của 

công nghệ thông tin, hiện nay ngoài nhu cầu đọc sách theo hình thức truyền thống 

Năm 2020, Thư viện tỉnh Trà Vinh triển khai cho bạn đọc thông qua Internet, theo đó  

sung 10.634 tờ báo, tạp chí, hơn 13.000 bản sách cho bạn đọc trực tiếp trên Internet, từ 

đó tạo đều kiên thuận lợi cho bạn đọc, góp phần nâng cao kiến thức, tạo hiệu quả tích 

cực trong công việc, học tập.  

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào đọc sách trong đoàn viên, thanh thiếu niên, tôn 

vinh những giá trị của sách và “Văn hóa đọc”, khuyến khích đưa phong trào đọc sách 

trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong đoàn viên, học sinh, thanh thiếu nhi. Góp 

phần lan tỏa phong trào đọc sách, tình cảm yêu mến sách trong cộng đồng.  

Ban Thường vụ Đoàn khối phối hợp Thư viện tỉnh Trà Vinh tổ chức chương 

trình cấp phát Thẻ Thư viện miễn phí cho tất cả đoàn viên, thanh niên, học sinh đang 

học tập và sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh Trà Vinh.  

 Ban Thường vụ Đoàn khối đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai, lập 

danh sách đoàn viên, thanh niên có nhu cầu đăng ký làm thẻ thư viện (thông tin gồm: 

STT, Họ và tên, sinh ngày, địa chỉ, số điện thoại, CMND/CCCD) gửi về Văn phòng 

đoàn khối trước ngày 20/3/2022. 

Đây là một chương trình ý nghĩa nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên, 

học sinh nâng cao văn hóa đọc sách, tiếp cận, nghiên cứu, học tập các tư liệu, sách, .... 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở đoàn trực 

thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép với báo cáo 

tháng của đơn vị.  
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