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CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường trên địa bàn
thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2018 – 2020
Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ
tướng Chính phủ, về phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Chương trình phối hợp số
122/CTPH-BVHTTDL-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016, của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc nâng cao hiệu quả quản
lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời
trong các thư viện giai đoạn 2016 – 2020;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất nội
dung Chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc trong nhà trường trên địa
bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai, cụ thể hóa Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
Khai thác và phát huy tối đa nguồn lực thư viện của hai ngành, phục vụ có hiệu
quả mục tiêu đổi mới dạy và học, phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, giáo viên,
và học sinh. Đồng thời, thực hiện mục tiêu giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo
đức, lối sống cho học sinh góp phần xây dựng con người Cần Thơ “Trí tuệ Năng động – Nhân ái – Hào hiệp – Thanh lịch”.
2. Yêu cầu
- Nội dung phối hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ của hai ngành phù hợp
điều kiện thực tế của địa phương, có sự chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra của lãnh đạo
hai Sở.
- Chương trình phối hợp được cụ thể hóa theo từng năm học và triển khai
đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của hai Sở để tổ chức thực hiện; Phát huy
vai trò chủ động và trách nhiệm của cơ quan tham mưu của mỗi Sở.
- Định kỳ kết thúc năm học tổ chức tổng kết việc thực hiện chương trình
phối hợp, tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu và nhân
rộng các nội dung phối hợp đạt hiệu quả.
II. QUY MÔ, THỜI GIAN
1. Quy mô: Thực hiện trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Thời gian: Giai đoạn 2018 – 2020.
III. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách báo, các sự
kiện văn hóa trong thư viện để thu hút cán bộ, giáo viên và học sinh sử dụng
sách báo, tài liệu tại các thư viện công cộng và thư viện trường học như: Hội
sách, trưng bày, triển lãm sách, phục vụ sách lưu động, tuyên truyền giới thiệu
sách, thi vui đọc sách, viết cảm nhận về sách,… nhằm phát triển số lượng người
sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc, phục vụ nhu cầu dạy và học của
cán bộ, giáo viên và học sinh.
2. Hướng dẫn và tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh khai thác các
nguồn tài nguyên điện tử hữu ích hiện có tại Thư viện thành phố Cần Thơ (sách
điện tử, các cơ sở dữ liệu toàn văn, trang Web, tài liệu số,…); phục vụ hiệu quả
nhu cầu khai thác thông tin trong môi trường số thông qua việc cấp “Tài khoản
thư viện điện tử” miễn phí cho cán bộ, giáo viên và học sinh.
3. Tổ chức chương trình tham quan thực tế hoạt động thư viện qua hình
thức “Tiết học thư viện”. Khuyến khích việc chủ động sử dụng thư viện thông
qua các giờ học ngoại khóa tại các thư viện công cộng phục vụ cho công tác,
giảng dạy, học tập và giải trí của cán bộ, giáo viên và học sinh.
4. Phối hợp luân chuyển sách báo từ Thư viện thành phố, quận, huyện đến
các thư viện trường học đặc biệt là các thư viện trường học vùng ven trung tâm
thành phố nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của tài liệu. Phát triển các mô hình
đọc sách trong nhà trường “Tủ sách lớp học”, “Đọc to nghe chung”, “Quyển
sách em yêu”,… nhằm cung cấp kiến thức và khuyến khích phát triển phong
trào đọc sách trong học sinh, qua đó xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng,
phương pháp đọc lành mạnh.
5. Tổ chức Hội thi Tuyên truyền giới thiệu sách trong trường học, hướng tới
mục tiêu mỗi học sinh là một tuyên truyền viên tích cực góp phần phát triển
phong trào đọc sách tại địa phương.
6. Phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ
Chí Minh các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ đưa học sinh đến
sinh hoạt, đọc sách hè tại Thư viện, đồng thời lồng ghép với các hoạt động
khuyến khích đọc sách như Viết cảm nhận về sách, Thi tìm hiểu kiến thức từ
sách,… tạo sân chơi bổ ích cho các em trong dịp hè.
III. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các
đơn vị trực thuộc tham mưu giúp lãnh đạo hai Sở xây dựng kế hoạch hàng năm
và triển khai thực hiện chương trình phối hợp do ngành mình quản lý; Chỉ đạo,
theo dõi kiểm tra và tổ chức thực hiện kế hoạch.
2. Thư viện thành phố Cần Thơ (trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch) và Phòng Chính trị, tư tưởng (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) là hai đơn vị
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đầu mối của hai ngành có trách nhiệm tổ chức, trao đổi thông tin, góp ý kiến về
các vấn đề liên quan trong công tác phối hợp.
3. Định kỳ cuối năm học hai ngành tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh
nghiệm và xây dựng kế hoạch phối hợp năm học tiếp theo.
4. Trách nhiệm của mỗi bên:
a. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì thực hiện các hoạt động tuyên
truyền, hướng dẫn việc sử dụng và khai thác nguồn vốn tài liệu, cấp tài khoản
truy cập tài liệu số, tổ chức các hoạt động truyền thông, luân chuyển sách, bồi
dưỡng cán bộ thư viện.
b. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện
triển khai chương trình phối hợp; Chủ trì, đề xuất danh sách trường học thực
hiện phối hợp theo từng nội dung cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí triển khai tổ chức thực hiện nội dung chương trình phối hợp của
mỗi bên căn cứ kế hoạch hàng năm để xây dựng dự toán và tự đảm nhiệm theo
quy định hiện hành.
Chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc trong nhà trường trên địa bàn
thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2018 - 2020 có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá
trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh
hai bên cùng trao đổi, thống nhất cách giải quyết./.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hồng

Hồ Lâm Bạch Vân

Nơi nhận:
- Sở VHTTDL TPCT;
- Sở GDĐT TPCT;
- Phòng QLVH – Sở VHTTDL;
- Phòng KHTC – Sở VHTTDL;
- Phòng CTTT- Sở GDĐT
- Thư viện TPCT;
- Phòng VH-TT quận/ huyện;
- Phòng GD&ĐT quận/huyện;
- Thư viện quận/huyện;
- Lưu: VT, QLVH.
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