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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của  

Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện  

trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin  

cho thiếu nhi trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3268/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-

TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động 

của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin 

cho thiếu nhi (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 20/CT-TTg). Ủy ban nhân dân huyện 

Trùng Khánh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg trên 

địa bàn huyện Trùng Khánh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn và sự 

tham gia của toàn xã hội về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện 

trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi, 

đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

đặc biệt khó khăn. 

- Cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu của Chỉ thị số 20/CT-TTg, chú trọng đổi 

mới trong tổ chức và hoạt động, triển khai nhiều mô hình phù hợp, thực hiện tốt 

vai trò khơi dậy đam mê, hình thành thói quen, xây dựng và phát triển kỹ năng đọc, 

kỹ năng tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi, góp phần xây dựng thế hệ trẻ 

Trùng Khánh phát triển toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ. 

          2. Yêu cầu 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg với nhiều hình thức phong phú, 

thiết thực, hiệu quả, lồng ghép với các Chương trình, Kế hoạch có liên quan; xây 

dựng kế hoạch triển khai từng năm đảm bảo phù hợp, mang lại hiệu quả; kịp thời 

đánh giá, sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện và thông tin, báo cáo theo 

quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Ban hành chương trình, kế hoạch, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chủ trương, 

chính sách phát triển văn hóa đọc, trong đó tập trung phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận  

và xử lý thông tin cho thiếu nhi.  
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 2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, nhất là việc xây dựng 

thư viện, môi trường văn hóa đọc thân thiện và phấn đấu đạt chuẩn, phát triển tài 

nguyên thông tin phù hợp với đối tượng thiếu nhi, đa dạng sản phẩm thông tin và 

dịch vụ thư viện, tăng cường sự tham gia của thiếu nhi trong các hoạt động, sự kiện 

khuyến đọc, trải nghiệm với sách; đẩy mạnh thư viện phục vụ lưu động, luân 

chuyển tài nguyên thông tin phục vụ thiếu nhi tại các khu vực biên giới, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó 

khăn. 

3. Tăng cường đầu tư, hỗ trợ cho các thư viện công lập có vai trò quan trọng 

để tập trung phục vụ, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu 

nhi; đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển thư viện và văn hóa đọc phục vụ thiếu nhi 

trên địa bàn huyện, đồng thời khuyến khích, phát huy vai trò của thư viện công 

cộng có phục vụ cộng đồng tham gia phục vụ thiếu nhi tại cơ sở. 

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là trên nền tảng công nghệ số, phát huy ưu thế 

của mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của các cấp, các 

ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa đọc, đặc biệt là hình thành thói 

quen đọc, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi. 

5. Tăng cường tổ chức kết nối giữa các thư viện, cơ sở giáo dục và các cơ 

quan liên quan để huy động sự tham gia của nhà trường, gia đình vào việc hình 

thành và duy trì thói quen đọc, nâng cao kỹ năng đọc và năng lực tiếp cận, xử lý 

thông tin cho thiếu nhi; chỉ đạo xây dựng, phát triển mô hình, liên kết các loại thư 

viện, không gian đọc, phòng đọc cơ sở trên địa bàn phù hợp với đối tượng thiếu 

nhi. 

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án về phát triển văn hóa đọc trong 

cộng đồng, xây dựng xã hội học tập; từng bước xây dựng và phát triển thư viện, 

mô hình văn hóa đọc phù hợp với thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt (khuyết tật, mắc 

bệnh hiểm nghèo, thuộc diện hộ nghèo...). 

7. Đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông thư viện, xây dựng thư viện điện tử, 

thư viện số, cơ sở dữ liệu số, sử dụng công nghệ hiện đại hỗ trợ việc đọc và khai 

thác thông tin của thiếu nhi trong thư viện. 

8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thư viện đáp ứng yêu cầu của thư 

viện hiện đại và tính chất đặc thù đối với đối tượng thiếu nhi. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán cấp có thẩm quyền 

giao hằng năm của các cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan hướng 

dẫn các xã, thị trấn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn huyện.   
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- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Thư viện và các văn bản hướng 

dẫn; phối hợp xây dựng mô hình phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập 

và học tập suốt đời, trong đó đặc biệt chú trọng đến đối tượng thiếu nhi. 

- Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động, phong trào đọc chủ động, thường 

xuyên cũng như hình thành thói quen xu hướng đọc trong thiếu nhi, trọng tâm là 

nâng cao kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin. 

- Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thư viện 

đáp ứng yêu cầu của thư viện hiện đại và đặc thù của thiếu nhi theo hướng dẫn của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng điểm mô hình khuyến học, không gian 

đọc thân thiện với thiếu nhi; phát triển nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách 

dòng họ, tủ sách trường học, mô hình “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương”.  

- Hướng dẫn nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, các sáng kiến ứng 

dụng đổi mới hoạt động thư viện trong xây dựng, phát triển văn hóa đọc cho thiếu 

nhi, đặc biệt là gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trên địa bàn huyện thực hiện tốt Ngày 

Sách và Văn hóa đọc 21/4 hằng năm, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sách và văn 

hóa đọc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động. 

- Phối hợp các cơ quan báo chí đẩy mạnh truyền thông về văn hóa đọc, tăng 

cường ứng dụng và triển khai nền tảng công nghệ số phục vụ số trong thư viện; 

tăng cường tuyên truyền và triển khai các giải pháp kỹ thuật ngăn chặn thông tin 

xấu, độc hại trên không gian mạng có ảnh hưởng tiêu cực đối với trẻ em. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đề xuất 

chính sách khuyến khích, cho người làm công tác thư viện phục vụ thiếu nhi, nhất 

là tại khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.  

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan liên quan 

trong việc triển khai chương trình phù hợp với từng cấp học, bậc học. 

- Củng cố, kiện toàn hệ thống thư viện trong các cơ sở giáo dục thuộc phạm 

vi quản lý theo hướng hiện đại, thân thiện, tạo thuận lợi tối đa cho người sử dụng 

là đối tượng thiếu nhi; bố trí đủ người làm công tác thư viện đạt chuẩn theo quy 

định. 

- Đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường, phát triển văn hóa đọc trong học 

đường, gắn với xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, trong đó tập trung 

nâng cao tinh thần tự đọc, tự học, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận, tra cứu và xử lý 

thông tin cho thiếu nhi, đồng thời đưa hoạt động này thành nội dung của tiết học 

chính khóa phù hợp với từng cấp học, bậc học. 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh việc gắn giáo dục năng lực ngôn ngữ với 

các năng lực cơ bản như năng lực đọc, năng lực viết… 



4 

 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan liên quan 

trong việc triển khai chương trình phù hợp với từng đối tượng bạn đọc đặc thù (trẻ 

em khuyết tật, kém may mắn).  

4. Phòng Tài chính 

Phối hợp với các ban, ngành liên quan thẩm định dự toán kinh phí thực hiện 

kế hoạch theo quy định hiện hành. 

5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, trường học trên địa bàn huyện tổ chức thực 

hiện tốt Ngày Sách và Văn hóa đọc hằng năm, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về 

sách và văn hóa đọc do cấp trên phát động. 

- Tham mưu tổ chức các cuộc phát động tôn vinh những tấm gương ham 

đọc, ham học, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, các sáng kiến ứng dụng đổi 

mới hoạt động thư viện trong xây dựng, phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi, đặc 

biệt là gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện. 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về phát triển văn hóa đọc, khai thác, 

sử dụng thông tin cho thiếu nhi; mở rộng các hoạt động phục vụ bạn đọc, xây dựng 

thời gian mở cửa phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương, đặc biệt chú 

trọng đối tượng là thiếu nhi. 

 - Tiếp tục triển khai xây dựng, đổi mới và phổ biến các chương trình, sản 

phẩm truyền thông về phát triển văn hóa đọc, chuyên mục về sách, trang bị kiến 

thức, kỹ năng đọc, kỹ năng tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin cho thiếu nhi. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp nữ 

huyện, Hội Nông dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực tham gia thực hiện chính sách, tổ 

chức các hoạt động nhằm xây dựng môi trường đọc và phát triển năng lực đọc 

cho thiếu nhi; chỉ đạo các tổ chức thành viên, hội viên tham gia hỗ trợ quản lý, 

vận hành các loại thư viện, không gian đọc, phòng đọc cơ sở phục vụ thiếu nhi 

như: các điểm Bưu điện Văn hóa xã, nhà văn hóa xóm, tổ dân phố… 

7. Huyện Đoàn Thanh niên 

Chỉ đạo các tổ chức đoàn theo thẩm quyền tổ chức các hoạt động hướng dẫn, 

thực hành kỹ năng tiếp cận thư viện, nguồn tri thức trên các nền tảng công nghệ số 

cho thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh 

đầu tư, xây dựng các không gian đọc, mô hình phát triển văn hóa đọc theo chủ đề 

trong hệ thống Đoàn, Hội, Đội và trong các thiết chế của hệ thống trường học, nhà 

văn hóa xã, thị trấn, nhà văn hóa xóm, tổ dân phố; chủ động phối hợp với các ban, 

ngành liên quan xây dựng nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai 

trò của văn hóa đọc cho thiếu nhi.  
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8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện của địa phương; bố trí 

nguồn kinh phí và các điều kiện cần thiết để phát triển thư viện công cộng; đầu tư, 

hỗ trợ cho thư viện để phục vụ phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin 

cho thiếu nhi; đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển thư viện và văn hóa đọc phục vụ 

thiếu nhi trên địa bàn, đồng thời khuyến khích phát huy vai trò của thư viện và tủ 

sách tại các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố có phục vụ cộng đồng tham gia phục vụ 

thiếu nhi tại cơ sở.  

- Tăng cường kết nối giữa thư viện huyện và các cơ sở giáo dục, huy động 

sự tham gia của nhà trường và gia đình để hình thành thói quen đọc, nâng cao kỹ 

năng đọc và năng lực tiếp cận, xử lý thông tin cho thiếu nhi; xây dựng mô hình, 

không gian đọc, phòng đọc phù hợp với đối tượng thiếu nhi trên địa bàn quản lý. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư 

duy của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của văn hóa đọc, đặc biệt là hình thành 

thói quen đọc, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi. 

Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện; hằng năm báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước 

ngày 10/11 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Huyện ủy Trùng Khánh theo quy 

định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg về đẩy 

mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp 

cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn huyện Trùng Khánh./. 

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL; 

- TT. Huyện Ủy; 

- TT. HĐND; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn: 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 

 


		2022-12-20T16:29:48+0700


		2022-12-21T08:26:31+0700


		2022-12-21T08:26:05+0700


		2022-12-21T08:26:05+0700




