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Lào Cai, ngày 06 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng
dẫn thi hành Luật Thư viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Luật Thư viện số 46/2019/QH14 được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 8
thông qua ngày 21/11/2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020); Chính phủ
đã ban hành Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 quy định chi tiết một
số điều của Luật Thư viện (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2020). Để triển
khai thi hành Luật Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Luật Thư viện, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai, thi
hành như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban,
ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thi
hành Luật Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật
Thư viện đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
- Quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức,
viên chức và nhân dân về nội dung Luật Thư viện và các văn bản quy định chi
tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện.
2. Yêu cầu
- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nâng
cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội
dung và tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để Luật
Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện
được thực hiện đúng, đầy đủ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những
khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Thư viện
và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thư viện và các
văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện
a) Giới thiệu, phổ biến Luật Thư viện tại Hội nghị phổ biến pháp luật cấp
tỉnh đợt 1 năm 2020:
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- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn
vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Đã thực hiện ngày 28/5/2020.
b) Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn bản
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện trong hệ thống thư viện công
cộng:
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các
cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.
c) Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn
bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện tại các cơ sở giáo dục
mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông:
- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.
d) Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn
bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện tại các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp:
- Cơ quan chủ trì: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn
vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.
đ) Phổ biến Luật Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành Luật Thư viện trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Lào Cai, Đài
Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai,...):
- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan
thông tin đại chúng (Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai,...)
triển khai thực hiện.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.
2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan
để thi hành Luật Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành Luật Thư viện
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.
3. Rà soát, kiện toàn lại các thư viện đã được thành lập trước ngày 01
tháng 7 năm 2020 để đáp ứng đủ điều kiện về thành lập thư viện theo quy
định tại Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
a) Rà soát, kiện toàn lại thư viện công cộng cấp tỉnh để đáp ứng đủ điều
kiện về thành lập thư viện theo quy định tại Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày
18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện. Đầu
tư phát triển thư viện cấp tỉnh trở thành thư viện trung tâm trên địa bàn:
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến ngày 30/9/2022.
b) Rà soát, kiện toàn lại thư viện công cộng cấp huyện, cấp xã để đáp ứng
đủ điều kiện về thành lập thư viện theo quy định tại Nghị định số 93/2020/NĐCP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư
viện:
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn
vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến ngày 30/9/2022.
c) Rà soát, kiện toàn lại thư viện các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo
dục phổ thông để đáp ứng đủ điều kiện về thành lập thư viện theo quy định tại
Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Thư viện:
- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các
cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến ngày 30/9/2022.
d) Rà soát, kiện toàn lại thư viện cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng
đủ điều kiện về thành lập thư viện theo quy định tại Nghị định số 93/2020/NĐCP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư
viện:
- Cơ quan chủ trì: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến ngày 30/9/2022.
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4. Đổi mới và chuẩn hóa các hoạt động thư viện, triển khai các dịch
vụ thư viện theo quy định của Luật Thư viện và và các văn bản quy định
chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện
a) Đổi mới và chuẩn hóa các hoạt động thư viện, triển khai các dịch vụ thư
viện tại thư viện công cộng cấp tỉnh:
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Thư viện tỉnh
triển khai thực hiện.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.
b) Đổi mới và chuẩn hóa các hoạt động thư viện, triển khai các dịch vụ
thư viện tại thư viện công cộng cấp huyện, cấp xã:
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn
vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.
c) Đổi mới và chuẩn hóa các hoạt động thư viện các cơ sở giáo dục mầm
non, cơ sở giáo dục phổ thông:
- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các
cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.
d) Đổi mới và chuẩn hóa các hoạt động thư viện các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp:
- Cơ quan chủ trì: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.
5. Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai ứng dụng khoa học và công
nghệ trong lĩnh vực thư viện (hiện đại hóa thư viện, xây dựng thư viện số,
số hóa tài liệu), xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện liên
thông theo quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu, điều kiện của
ngành, địa phương
a) Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ
(hiện đại hóa thư viện, xây dựng thư viện số, số hóa tài liệu, xây dựng hạ tầng
công nghệ thông tin để thực hiện liên thông thư viện) tại thư viện công cộng cấp
tỉnh:
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Thư viện tỉnh
triển khai thực hiện.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
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- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.
b) Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ
tại thư viện công cộng cấp huyện, cấp xã:
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn
vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.
c) Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ
tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông:
- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các
cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.
d) Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ
tại thư viện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:
- Cơ quan chủ trì: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn
vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.
6. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Thư viện và các văn
bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện
a) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Thư viện tại các thư viện
công cộng:
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các
cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.
b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Thư viện tại thư viện các
cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông:
- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các
cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.
c) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Thư viện tại thư viện các
cơ sở giáo dục nghề nghiệp:
- Cơ quan chủ trì: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
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- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch được bố trí từ nguồn
ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn
huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong
Kế hoạch này hằng năm lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm
định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách
nhà nước.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo
dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện nhiệm
vụ được nêu trong Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.
2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu
trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật
Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện
trong phạm vi quản lý; hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế
hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt; bố trí nguồn kinh phí cho việc tổ chức thực hiện
Kế hoạch theo phân cấp quản lý ngân sách.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn bản quy
định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong
quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết
định./.
Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các Trường: Cao đẳng Lào Cai, Phân hiệu
Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai;
- Báo Lào Cai;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh VP, PCVP2;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH 3, VX2,4.
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