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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện 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 2020

Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 04 tháng 6 năm 2018, của Ủy
ban nhân dân thành phố Cần Thơ, về thực hiện 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
2020 (gọi tắt là Đề án).
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
Đề án, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án của Ủy ban
nhân dân thành phố Cần Thơ, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra.
2. Quán triệt sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân mục đích, ý nghĩa, tầm
quan trọng của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong các thư viện,
bảo tàng, nhà văn hóa và các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xem
đó là một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo
dục của địa phương và đất nước.
3. Đẩy mạnh việc đa dạng hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia.
Các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục và các
tổ chức khác liên quan cùng gia đình, cộng đồng có trách nhiệm tham gia và tạo
điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời.
4. Bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch số 97/KH-UBND theo
từng lĩnh vực, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Thường xuyên kiểm tra,
đôn đốc việc triển khai Đề án, đảm bảo đạt hiệu quả.
II. NỘI DUNG
1. Nhiệm vụ chung
1.1. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ
công chức, viên chức
- Nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ học tập
suốt đời thông qua các lớp tập huấn, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm.
- Khuyến khích, động viên công chức, viên chức làm việc trong các thiết
chế văn hóa nâng cao ý thức về tự học, học tập suốt đời của bản thân để cung

cấp, hướng dẫn người dân tìm kiếm và sử dụng thông tin, tri thức đáp ứng nhu
cầu học tập ngày càng cao.
1.2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học
tập suốt đời
- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời để
nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc học tập thường
xuyên, từ đó hình thành thói quen tự học.
- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu
lạc bộ trong việc học tập suốt đời của người dân; từ đó khuyến khích người dân,
cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động giáo dục, học tập, hỗ trợ học tập
được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.
- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chú trọng trên các phương tiện
thông tin đại chúng, thành lập chuyên mục xây dựng xã hội học tập, học tập suốt
đời và xây dựng phóng sự chuyên đề về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo
tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.
2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Đối với hệ thống thư viện
a) Cung cấp dịch vụ Internet miễn phí cho người dân trong hệ thống thư
viện các cấp
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Văn hóa.
- Đơn vị thực hiện: Thư viện thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Thư viện quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
b) Số hóa tài liệu
- Nội dung: Trung bình số hóa 50.000 trang tài liệu/năm.
- Thời gian: Thường xuyên.
- Đơn vị thực hiện: Thư viện thành phố.
c) Hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh bổ sung sách và phục vụ bạn đọc
- Nội dung cụ thể:
+ Năm 2019: Bổ sung 29.000 bản sách và phục vụ 2.970.000 lượt bạn đọc.
+ Năm 2020: Bổ sung 29.000 bản sách và phục vụ 2.973.000 lượt bạn đọc.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Văn hóa.
- Đơn vị thực hiện: Thư viện thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
d) Tổ chức lớp hướng dẫn, cập nhật kỹ năng, kiến thức cần thiết cho lực
lượng lao động tại địa phương
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- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện.
- Đơn vị thực hiện: Thư viện thành phố
- Đơn vị phối hợp: Thư viện quận, huyện, xã, phường.
đ) Triển khai mô hình thư viện phục vụ học tập suốt đời (theo hướng dẫn
của Vụ Thư viện tại Công văn số 3105/BVHTTDL-TV, ngày 16/7/2018)
- Thời gian thực hiện: 02 năm (2019 – 2020).
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Văn hóa.
- Đơn vị thực hiện: Thư viện thành phố.
e) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4)
- Nội dung: Tổ chức triển lãm sách, thi tuyên truyền giới thiệu sách, viết
cảm nhận về sách, nói chuyện chuyên đề.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Văn hóa.
- Đơn vị thực hiện: Thư viện thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
g) Tổ chức phục vụ xe thư viện lưu động
- Nội dung: Triển khai thí điểm phục vụ xe ô tô Thư viện lưu động tại 03
trường tiểu học thuộc quận Bình Thủy. Sau đó triển khai rộng rãi đến các trường
học trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các điểm vùng sâu vùng xa.
- Thời gian thực hiện: Khi được tiếp nhận xe ô tô thư viện lưu động.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Văn hóa.
- Đơn vị thực hiện: Thư viện thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Thư viện quận, huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo
quận, huyện.
h) Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động
phát triển văn hóa đọc trong nhà trường trên địa bàn thành phố (Có Kế hoạch
hàng năm)
- Nội dung: Cấp tài khoản thư viện điện tử cho cán bộ, giáo viên và học sinh
trường học các cấp trên địa bàn thành phố; triển lãm sách, thi đọc sách, luân
chuyển sách và chương trình cùng em đọc sách
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Văn hóa.
- Đơn vị thực hiện: Thư viện thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và đào tạo;
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; Thư viện quận, huyện.
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i) Phát triển mạng lưới thư viện cơ sở
- Nội dung cụ thể:
+ Phấn đấu năm 2019 có 77/85 thư viện/phòng đọc sách xã, phường, thị trấn.
+ Phấn đấu năm 2020 có 81/85 thư viện/phòng đọc sách xã, phường, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Văn hóa.
- Đơn vị thực hiện: Thư viện thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện; Trung tâm
Văn hóa – Thể thao quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
k) Đề xuất thực hiện Dự án xây dựng mới trụ sở Thư viện Thành phố
- Thời gian thực hiện: Năm 2019.
- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án Xây dựng cơ bản.
- Đơn vị phối hợp: Thư viện thành phố.
2.2. Đối với Bảo tàng
a) Hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh về lượt khách tham quan
- Nội dung cụ thể:
+ Năm 2019: Phục vụ 100.000 lượt khách.
+ Năm 2020: Phục vụ 100.000 lượt khách.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Văn hóa.
- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng thành phố.
b) Phát huy hiệu quả của Trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa
phi vật thể các dân tộc Việt Nam tại thành phố Cần Thơ
- Nội dung: Số hóa về di sản văn hóa phi vật thể của thành phố như: Văn
hóa Chợ nổi Cái Răng, Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy, Hò Cần Thơ … và các
di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu khác của địa phương thông qua phim tư liệu,
hình ảnh nhằm phục vụ và trình chiếu cho du khách trong và ngoài thành phố,
đồng thời phục vụ đối tượng là học sinh, sinh viên, giáo viên đến học tập và
nghiên cứu.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng thành phố.
c) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5) và Ngày
Di sản văn hóa Việt Nam (23/11)
- Nội dung: Tổ chức các đợt triển lãm, trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật;
giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm giữa Bảo tàng các tỉnh, thành…
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- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng thành phố.
d) Phối hợp giáo dục truyền thống và di sản văn hóa trong học đường (Có
Kế hoạch hàng năm)
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Văn hóa.
- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng thành phố.
đ) Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện chỉnh lý trưng bày tại Bảo tàng
- Thời gian thực hiện: Khi dự án chỉnh lý trưng bày Bảo tàng được triển khai.
- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án Xây dựng cơ bản.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Kế hoạch Tài chính.
- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng thành phố.
2.3. Đối với hệ thống Trung tâm Văn hóa – Thể thao/Nhà văn hóa, câu lạc bộ
a) Đổi mới hoạt động tại các Trung tâm Văn hóa – Thể thao/Nhà văn hóa
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện; Trung tâm
Văn hóa – Thể thao quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
b) Củng cố, thành lập và đổi mới phương thức hoạt động tại các câu lạc
bộ, đội tuyên truyền lưu động
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Văn hóa.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
3. Kinh phí thực hiện
- Nguồn kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân
sách Nhà nước theo phân cấp tài chính hiện hành và các nguồn tài chính hợp
pháp khác.
- Thủ trưởng các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ theo Kế hoạch và
chức năng, nhiệm vụ, tham mưu, lập dự toán kinh phí thực hiện.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công thực hiện
1.1. Giao Phòng Quản lý Văn hóa, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và
gia đình, Thư viện thành phố, Bảo tàng thành phố, Trung tâm Văn hóa thành
phố tham mưu Phó Giám đốc Hồ Lâm Bạch Vân thực hiện các nội dung
a) Phòng Quản lý Văn hóa
- Làm đầu mối chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch, triển khai đến các
phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tổ chức thực hiện.
- Thẩm định các thiết kế công tác tuyên truyền.
- Tham mưu, theo dõi, đôn đốc Thư viện thành phố, Bảo tàng thành phố,
Trung tâm Văn hóa thành phố thực hiện các phần việc có liên quan.
- Thực hiện các hoạt động khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở.
b) Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình
- Phối hợp với phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tổ chức
thực hiện những phần việc được phân công.
- Thực hiện các hoạt động khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở.
c) Thư viện thành phố, Bảo tàng thành phố, Trung tâm Văn hóa thành phố
- Căn cứ kế hoạch của Sở đã ban hành, xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện chi tiết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.
- Phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện tổ chức các lớp tập
huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội
ngũ công chức, viên chức và lực lượng lao động tại địa phương.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa
– văn nghệ, đặc biệt trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Thực hiện các hoạt động khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở.
1.2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tổ chức - Pháp chế,
Ban Quản lý dự án Xây dựng cơ bản tham mưu Giám đốc Trần Việt
Phường thực hiện các nội dung
a) Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch
và Đầu tư tổng hợp kinh phí, trình Ủy ban nhân dân thành phố xin chủ trương,
xét cấp kinh phí thực hiện kế hoạch.
- Thực hiện việc hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sử dụng nguồn kinh phí theo quy
định pháp luật để triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.
- Phối hợp Ban Quản lý dự án Xây dựng cơ bản tham mưu lãnh đạo
Sở nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, chỉnh lý trưng bày tại Bảo tàng.
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- Thực hiện các hoạt động khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở.
b) Phòng Tổ chức - Pháp chế
- Hướng dẫn tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ
chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức và lực lượng
lao động tại địa phương.
- Thực hiện các hoạt động khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở.
c) Ban Quản lý dự án Xây dựng cơ bản
- Tham mưu lãnh đạo Sở đề xuất thực hiện Dự án xây dựng mới trụ sở
Thư viện Thành phố; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, chỉnh lý trưng bày
tại Bảo tàng thành phố.
- Thực hiện các hoạt động khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở.
1.3. Yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa –
Thể thao quận, huyện
- Tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch và triển khai
thực hiện trên địa bàn.
- Chỉ đạo hệ thống Thư viện, Nhà truyền thống, Trung tâm Văn hóa – Thể
thao/Nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn phối hợp thực hiện các nội dung có
liên quan.
2. Triển khai thực hiện
- Kế hoạch này triển khai đến các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp
thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm
Văn hóa - Thể thao quận, huyện; hệ thống Thư viện và Trung tâm Văn hóa/Nhà
văn hóa xã, phường, thị trấn để biết và thực hiện.
- Giao Phòng Quản lý Văn hóa là đơn vị tham mưu trực tiếp lãnh đạo Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ đề
ra theo kế hoạch.
- Giao Thư viện thành phố là đơn vị chủ trì phối hợp với các phòng
chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; quận, huyện có liên quan tổ chức triển khai thực
hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể; tổ chức sơ, tổng kết định kỳ từng năm và có
phương hướng, nhiệm vụ thực hiện những năm tiếp theo.
- Yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện phối hợp chặt chẽ với
các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; tham mưu UBND cùng cấp thực hiện
tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.
- Thủ trưởng các phòng, đơn vị được giao phụ trách thực hiện các công
việc có liên quan, xây dựng kế hoạch chi tiết và lập dự trù kinh phí, gửi về
Phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 19/6/2019 để tổng hợp, thông qua Sở Tài
chính thẩm định dự toán, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.
Báo cáo kết quả hoạt động gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng
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Quản lý Văn hóa) định kỳ 6 tháng (trước ngày 10 tháng 6) và năm (trước ngày
15/11) hàng năm, để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện 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 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- Giám đốc, các PGĐ Sở VHTTDL;
- Sở GD&ĐT;
- Sở TTTT;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở VHTTDL;
- UBND quận, huyện;
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, QLVH.

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Văn hóa
Thể thao và Du lịch
thành phố Cần Thơ
Email:
sovhttdl@cantho.gov.v
n
Cơ quan: UBND thành
phố Cần Thơ
Thời gian
ký:13.06.2019

Trần Việt Phường
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