UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 85 /PGDĐT

TP. Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 02 năm 2021

V/v đăng ký nhân rộng Thư viện thân thiện
trường tiểu học năm 2021.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học thuộc thành phố.
Thực hiện Chương trình hợp tác xây dựng “Thư viện thân thiện trường tiểu
học” giai đoạn 2 (2021-2025) giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) với Tổ
chức Room to Read Việt Nam (RtR), ngày 08/02/2021 Văn phòng Dự án Room
to Read tại Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 005/RtR-SL về việc đăng ký
nhân rộng thư viện thân thiện năm 2021.
Để có số liệu gửi tổ chức Room to Read làm cơ sở xây dựng ngân sách cho
các hoạt động thư viện nhân rộng năm 2021, Phòng GDĐT yêu cầu các trường
tiểu học rà soát, đăng ký nhân rộng Thư viện thân thiện năm 2021 (theo mẫu
đính kèm) gửi về Phòng GDĐT qua địa chỉ mail: hophuongttcx@gmail.com
trước ngày 25/02/2021.
Lưu ý:
- Một thư viện được xem là thư viện nhân rộng theo mô hình Thư viện thân
thiện của Room to Read khi: nhà trường đã được tập huấn về quản lý và thiết lập
thư viện, tiết đọc thư viện; đã thiết lập theo các yêu cầu của Thư viện thân thiện;
triển khai dạy tiết đọc thư viện hàng tháng cho tất cả các khối lớp; triển khai các
hoạt động khác như: ngày đọc sách, sao đọc sách...
- Những trường đã được tập huấn thiết lập năm 2020 nhưng chưa đưa vào
sử dụng và đang có kế hoạch đưa vào sử dụng năm 2021 thì xem như đăng ký
thực hiện năm 2021 (những trường hợp này cần ghi rõ các hoạt động đã thực
hiện ở cột Ghi chú của mẫu gửi kèm)
- Các đơn vị đã thực hiện mô hình thư viện thân thiện thuộc dự án Room to
Read trước đây (gồm: Tiểu học Nguyễn Du, Nam Hà, Thạch Linh, Thạch Quý,
Thạch Hưng, Thạch Trung, Đồng Môn) rà soát các tiêu chuẩn, nâng cao hoạt
động để tiếp tục phát huy hiệu quả của dự án.
Nhận được công văn này, đề nghị các trường thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng;
- Bộ phận tiểu học;
- Lưu: VT.
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