
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số:            /SVHTTDL-QLVH&GĐ 
V/v hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ 

năm 2023 trong lĩnh vực thư viện  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày        tháng 7 năm 2022 

 
                                Kính gửi:   

                                                - Thư viện tỉnh Lai Châu;  

                                                - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

                                                - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

                                                   các huyện, thành phố. 

                                     

Thực hiện Công văn số  2490/BVHTTDL-TV ngày 12/7/2021 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ 

năm 2023 trong lĩnh vực thư viện. Để chủ động chuẩn bị, triển khai thực hiện 

hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 trong lĩnh vực thư viện, trên cơ sở chức 

năng, nhiệm vụ được giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thư viện 

tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu sách, báo, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị 

của đất nước và địa phương; thực hiện các đề án, chương trình công tác của 

UBND các cấp, của ngành; tham mưu bố trí kinh phí và các nguồn lực khác để 

thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 

1. Triển khai thực hiện Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và các văn bản 

hướng dẫn Luật Thư viện. 

2. Tiếp tục tham mưu triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 

11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ). 

3. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong 

cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu (theo Quyết định số 2146/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh; Kế 

hoạch số 1429/KH-SVHTTDL ngày 12/8/2021 của Văn hóa, Thể thao và Du lịch); 

Kế hoạch số 4084/KH-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh  về phát triển mạng 

lưới thư viện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn 1334/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 

26/7/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chuẩn hóa hoạt động và 

cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện. 
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5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, triển lãm phục vụ Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các nhiệm vụ chính trị, các ngày Lễ kỷ niệm năm 

2023 của đất nước và địa phương. 

6. Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023 - Hưởng ứng Ngày Sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4). Thời 

gian tổ chức: từ tháng 3/2022 đến hết 30/4/2022. 

7. Tham gia các hoạt động năm 2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự 

kiến sẽ tổ chức trong lĩnh vực thư viện, cụ thể: 

a) Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023. 

- Triển khai vòng Sơ khảo tại các địa phương: Quý I - II năm 2023; 

- Tổ chức vòng Chung kết tại Hà Nội: Quý IV năm 2023. 

b) Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2023. 

- Triển khai vòng Sơ khảo tại các địa phương: Quý II - III năm 2023; 

- Tổ chức vòng Chung kết tại Hà Nội: Quý IV năm 2023. 

c) Hội thảo khoa học “Đào tạo lại nguồn nhân lực ngành thư viện đáp ứng 

nhu cầu chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và giải pháp”. 

- Thời gian tổ chức: Quý II năm 2023. 

- Địa điểm dự kiến: Thành phố Hà Nội. 

d) Hội nghị Tổng kết hoạt động phục vụ ngoài thư viện của các TVCC 

- Thời gian tổ chức: Quý II năm 2023. 

- Địa điểm dự kiến: Tại 01 tỉnh/thành phía Nam. 

đ) Tập huấn về chuyển đổi số. 

- Thời gian tổ chức: Quý III năm 2023. 

- Địa điểm dự kiến: Thành phố Đà Nẵng. 

e) Liên hoan Cán bộ tuyên truyền giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo. 

- Dự kiến số lượng: 25 đội tuyển (gồm các tỉnh/thành phố giáp biển). 

- Thời gian tổ chức: Quý III năm 2023. 

- Địa điểm dự kiến: Tỉnh Kiên Giang. 

f) Tập huấn triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong 

các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030” và Đề án “Phát triển 

văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025”. 
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- Thời gian tổ chức: Quý III năm 2023; 

- Địa điểm dự kiến: Tại 01 tỉnh/thành khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Trong quá trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ, căn cứ vào tình hình thực tế, 

và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể các nhiệm vụ nêu trên. Yêu cầu Thư viện tỉnh; Phòng 

Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ VHTTDL (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- UBND các huyện, thành phố ; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Trần Mạnh Hùng 
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