
UBND TINH TUYEN QUANG 
SO VAN HOA, THE THAO 

VA DU LICH 

CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - IInh phüc 

S: /KH-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 01 nám 2021 

KE HOACH 
Trin khai Lut Thtr vin và các van ban htróiig dn thi hành Lut 

Thirc hin Lut Thi.r vin s 46/2019/QH14; Nghj djnh s 93/2020/ND-CP 
ngày 05/10/2020 cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Thu 
vin; K hoach so 137/KH-UBND ngày 31/12/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh 
ye triên khai Lut Thu vin và các van bàn huâng dan thi hành Lu.t, 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch ban hành k hoach  trin khai thrc hin, 
nhu sau: 

I. M!JC IJICH, yEu CAu 
1. Miic dIch 

- Kjp thvi trin khai ni dung cüa Lut Thu vin và cac van bàn huâng 
dn thi hành Lut nhäm nâng cao hiu qua và tao  sir chuyên biên tIch circ trong 
cong tác thu vin trên dja bàn tinh. Nâng cao tinh than, trách nhim cüa các 
cp, ngành ye thi hành Lut Thu vin và các van bàn huóng dan thi hành Lu.t; 
dam bào kjp thai, dông b, thông nhât và hiu qua. 

- Vn diing Co ch& chInh sách, giài pháp nh&m phát trin các loai hInh thu 
vin dáp 1rng thu câu h9c tip, nghiên cüu và giái trI cüa các thng lap nhâri dan. 

2. Yêu cu 

- Vic trin khai thirc hin thi hành Lut Thu vin và các van bàn huóng 
dn thi hành Lu.t phài di.rgc tiên hành ctông b, thiêt thirc, hiu qua, dam bâo 
tuân thu ding các quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Xác djnh ni dung ci th và trách thim cüa tmg co quan, don vj, dja 
phuong trong vic to chIrc triên khai thirc hin Lust  Thu vin và các van bàn 
huàng dan thi hành Lut. Thung xuyên kiêm tra, dánh gia hoat  dng thu vin 
theo quy djnh. 

II. NQI DUNG 

1. Dy minh cong tác thông tin, tuyên truyn v Lut Thir vin và 
các van ban htrong dn thi hành Luât 

- Tuyên truyên, ph bin, quán trit tai các Co quan, don vj, t chirc, dja 
phuong ni dung Lut Thu vin, Nghj djnlI s 93/2020/ND-CP ngày 
05/10/2020 cUa Chinh phü và các van bàn huécng dn thi bath Lut. 

- D.y math  thông tin, giáo dçc, truyn thng nhtm nâng cao nhn thirc 
cüa cong dông ye vi trI, vai trô cña thu vin và phát trin van hóa dcc, các 
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chInh sách cüa Nhà nuóc v du tu, h trg và day mnh xä hi hóa d phát triên 
sir nghip cüa thu vin và van hóa dQc. 

Thoi gian thiyc hin: Thu&ng xuyên 

2. Nâng cao hiu qua hot dng cüa các thir vin, dáp frng nhu cu 
tip cn thông tin, tn thfrc cüa nhãn dan dla  phtrong 

- Du tu phát trin Thu viên tinh tr& thành thu vin hin di, xây dirng, 
kin toàn va cüng cô h thông thu vin cong cong trên dja bàn tinh. Khuyên 
khIch các to chtc, cá nhân thành lap, duy trI thu vin cong dông, thu vin tu 
nhân có phc vi cong dông tai  dja phumg. 

- Nâng cao cht 1uçng hoat dng cüa h thng thu vin và di ngO can b 
lam cong tác thu vin tü tinh den co sâ, dam bão các diêu kin, tiêu chuân dáp 
üng thu câu h9c tap, nghiên ciru và giài tn cüa hc sinh, giáo viên và nhân dan. 

- Xây dimg k hoach, l trInh trin khai 1'mg ditng khoa hçc, cong ngh 
trong linh virc thu vin (hin dgi hóa thu' viçn, xáy dg thu vin so, so hóa tài 
lieu,...), xay dirng ht tang cong ngh thông tin dê thirc hin lien thông theo quy 
djnh cUa pháp 1ut và phü hçip vài thu câu, diêu kin cüa dja phucmg. 

- D.0 tu cy sx 4t chit, trang thit bj, cor sâ ht t.ng c.n thit nhim hin dai 
hóa thu vin dáp üng thu câu nguii sir diing (trangbjphán mém quán thu' vin 
Ilip, may scan cô' lan dé thec hin sO hóa tài lieu, hO sung tài lieu sO,...). 

- To chüc xây drng, ban hàth, thirc hin chIth sách, k hoach  phát trin 
thu vin, van hóa dcc tai  co quan, dorm vj và dja phucing. 

Thôi gian thyc hin: ThuOng xuyên 

3. Tp hun, bi durerng, nãng cao chat lu'qng nguôn nhãn hyc lam 
cong tác thur vin 

- Thumg xuyên dào tao,  bôi dusôTlg, nâng cao trIth d chuyên môn, 
nghip v1j, kiên thOc quân l thu vin và k5 näng sà duing trang thiêt bj, phuorng 
tin, k thut hin dai  urng diing trong hoat  dng thu vin nhàm nâng cao näng 
1irc cüa di ngii can b lam cOng tác thu vin, dam bâo cung Ong djch vi dáp 
i'rng yeu câu cüa nguOi sO ding thu vin. 

Thô'i gian thc hin: Hang nàm 

- T chOc tuyên truyn, ph bin dn di ngü can b lam cOng tác thu 
vin, tO sách co sO ni dung Lut Thu vin và các van bàn huOng din thi hành 
Lu4t (lOng ghép trong nç5i dung chuv'ng trinh tp huán cOng tác th vin theo 
kê hoach cia Tint viên tinh näm 2021). 

Thô'i gian thirc hin: Hoàn thàth trong Qu II näm 2021. 

III. TO CH1TC THIXC HhIN 

1. Phông Quãn l Van hóa 

- Tham mi.ru xây dirng kê hoach cOa SO triên khai Lu.t Thu vin và các 
van bàn huOng dn thi hàth Lut. 
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- Là b ph.n Thu?ng trirc, chju trách nhim chü trI, phii hçp vi các 
phông chuyên môn, don vj trrc thuc sf1, Phông Van hóa và Thông tin, 
Trung tam Van hóa, Truyên thông và The thao huyn, thành phô triên khai 
thirc hin Co hiu qua kê hoach. Djnh k' tong hcip báo cáo kêt qua thirc hin 
theo quy djnh. 

- Tham muu thrc hin tt cong tác quãn 1 Nhà nuic v linh vrc thu 
vin và phong trào van hóa 19c trong cong  dông trên dja bàn tinh. 

x - 2. Phong To churc - Phap che: 

Tham mi.ru thirc hin tuyên truyn, ph bin ni dung Lut Thu vin và 
các van bàn hu&ng dn thi hành Lut den cong chüc, viên chic, nguYi lao dng 
thuc phm vi quãn 1 và nhân dan bang các hInh thüc phü hp, dam báo chInh 
xác, hiu qua. 

3. Van phông S& 

Dang tài toàn b ni dung Lut Thu vin và các van bàn hung dn thi 
hành Lut trang thông tin din tir cüa Si phiic vv nhu câu nghiên cru, tim hiêu 
cüa can b, cong chüc, viên chüc và nhân dan. 

4. Thur vin tinh 

- ChU tn, trin khai thirc hin các ni dung cüa Lut và các Van bàn hung 
d.n thi hành Lut dam bão chinh xác, hiu qua; hithng dan h thông thu vin 
huyn, tü sách co s& thirc hin tot cong tác phiic vi bn dcc trên dja bàn tinh. 

- Tuyên truyn, ph bin dn dông dáo nhân dan, can b, cong chüc, viên 
chirc, dc bit là bn dc ni dung Lut Thu vin và các van bàn hung dan thi 
hành Lut. 

- To chüc Hi nghj, lop ttp hu.n tuyên truyn, ph bin v Lut Thu 
vin và các van bàn huâng dan thi hành Lut cho di ngü can b lam cong tác 
thu vin, tü sách co s& trên dja bàn tinh (lông ghép Irong n5i dung chwoig trinh 
tçp huán cong tác thw vin theo kê hogch cüa Thw vin tinh nàm 2021,). 

Tham mixu xây drng, phát trin h thng thu vin cOng cong; trin khai 
vic dâu ttr, phát triên, nâng cao chat luçing, h thông thu vin cong cong;  day 
inanh xã hi boa hoat dng thu vin. 

-, Tharn mi.ru d xut du tu co s& 4t cht, trang thi& bj, co si ha tng 
can thiêt nhãm hin dçti hóa thu vin dáp 1rng nhu câu ngu?i si:r ding; trién khai 
frng diing khoa hoc, cong ngh trong lTnh virc thu vin (hin dgi hóa thir vin, 
xáy dy'ng tint vin sO, sO hóa tài liçu,...), xây dirng h tang cong ngh thông tin 
dê thirc hin lien thông theo quy djnh cüa pháp lut và phü hçip vói thu c.u, 
diêu kiin cüa dja phuong. 

5. Phông Van hóa và Thông tin huyn, thành ph 

- Tham muu Uy ban nhân dan huyn, thành ph xây drng k hoach trin 
khai Lut Thu vin và các van bàn hithng dan thi hành Lust  dam báo kjp thai, 
hiu qua. 
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- Thrc hin quân 1 Nha nithc v thu vin; t chi'rc thrc hin chInh sách, 
chiên hrçic, kê hoach phát triên thu vin, van boa d9c tai  dja phuing. 

6. Trung tam Van hóa, Truyn thông và The thao huyn, thành ph 

- Tuyên truyn, phé bin dn dông dão than dan, can b, cong chrc, viên 
chüc, dc bit là ban  d9c ni dung Lut Thu vin và các van bàn huâng dan thi 
hành Lut. 

- Thirc hin t& cong tác phiic vi ban  dcc  tai  thu vin huyn, huàng dk 
chuyên mOn, nghip vii cho di ngQ can b phii trách tü sách Ca sâ; tAng cu&ng 
luân chuyên tài lieu ye ca s& phiic vi ban  dc. 

- Chü tr9ng vic tham mini, d xut xây dirng ca si ha t,ng, üng diing 
cOng ngh thông tin, phát triên và nâng cao chat luçrng hoat  dng mng lithi thu 
vin, dáp 1mg nhu câu ban  dc  tai  dja phuang. 

Trên day là K hoach  trin khai Lut Thu vin và các vAn bàn huàng dn 
thi hành Lut. Dê nghj các dcm vj, b phn duqc giao nhim vij cAn cü chüc 
nAng, nhim vi chIt dng xây drng kê hoach  triên khai thirc hin các ni dung 
trong kê hoach dam bão chat luçmg, hiu qua. HAng nAm, báo cáo két qua thirc 
hin ye Si VAn hóa, The thao và Du ljch dê tong hqp, báo cáo Uy ban nhán dan 
tinh, B VAn boa, The thao và Du ljch theo quy djnh./. 

Nyi nhân: KT. GIAM hOC 
- UBND tinh (b/c); 
- Bô VHTTDL (b/c); 
- UBND huyn, thành phô (p/h); 
- Lnh do Sâ; 
- Phông VH-IT, Trung tam VH-T1T,TT huyn, thãnh phô; 
- Thu vin tinh; 
- Phông TC-PC; 
- Lu'u: VT, QLVH (Thg). 

P110 GIAM hOC 

Lê Thanh Son 
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