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Hà Nội, ngày03 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 07 năm 2021 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn
2021-2030”;
Căn cứ Công văn số 509/VPCP-TH ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Văn
phòng Chính phủ về Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ năm 2022;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai
đoạn 2021-2030”.
Điều 2. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước
và nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ
trưởng Vụ Thư viện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TV. KL.20
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KẾ HOẠCH CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-BVHTTDL ngày tháng năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn
2021-2030” (sau đây gọi là Đề án), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với những nội dung chính như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng
7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Xác định nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể các nội dung, kế
hoạch cho các cơ quan, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phối hợp
thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Đề án.
- Là căn cứ để các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra,
giám sát, đánh giá việc thực hiện triển khai Đề án.
2. Yêu cầu
- Việc xây dựng kế hoạch và nội dung triển khai Đề án phải đảm bảo tính
khoa học, đúng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để việc thực hiện
các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án đạt mục tiêu đề ra.
- Việc tổ chức triển khai Đề án phải được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả; đảm
bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án theo các
nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ
tướng Chính phủ; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong tổ
chức triển khai thực hiện Đề án.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng xã
hội học tập, học tập suốt đời trong điều kiện phát triển nền kinh tế số, xã hội số.
3. Chỉ đạo hệ thống thư viện các cấp phối hợp với hệ thống các thiết chế
văn hóa tổ chức hiệu quả Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hằng năm; Tuần
lễ hưởng ứng học tập suốt đời; tổ chức, triển khai các phong trào, các hoạt động
khuyến đọc, khuyến học, tuyên truyền, phổ biến thông tin, tri thức cho người
dân bằng nhiều hình thức, chú trọng tới hình thức trực quan sinh động (các cuộc
thi, trưng bày giới thiệu, triển lãm, tuyên truyền vận động…) góp phần nâng cao
nhận thức, thúc đẩy học tập suốt đời của người dân.
4. Xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong thư viện, bảo
tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.
5. Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước để triển khai hiệu quả hoạt động xây dựng xã hội học tập trong cả nước.
6. Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm
việc trong các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng yêu cầu chuyển đổi
số, phục vụ nhu cầu tự học và học tập suốt đời của người dân.
7. Từng bước củng cố, nâng cấp, hoàn thiện và ứng dụng mạnh mẽ công
nghệ thông tin, công nghệ số tại các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch để đẩy
nhanh việc chuyển đổi số, kết hợp đổi mới phương thức, mô hình hoạt động và
cung ứng sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ số phục vụ quá trình tìm
kiếm và sử dụng thông tin, tri thức của người dân.
8. Tăng cường hợp tác trong tạo lập, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các
thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tạo dựng nguồn lực, tài nguyên
thông tin, phục vụ các mục tiêu xây dựng xã hội học tập.
9. Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá, tổng hợp hằng năm, báo cáo và
đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án trong trường
hợp cần thiết.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Thư viện
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch
triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025” của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
- Chủ trì, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa và các cơ
quan, đơn vị liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án
thành phần “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo
tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”.

- Xây dựng Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch với Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường các hoạt động phục vụ học
tập suốt đời cho người dân trên cơ chế phối hợp công tác hằng năm của các thiết
chế văn hóa với các cơ sở giáo dục.
- Chỉ đạo hệ thống thư viện công lập, đặc biệt hệ thống thư viện công cộng
thực hiện việc luân chuyển tài liệu tới các cơ sở giáo dục trên phạm vi toàn
quốc; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho
người làm công tác thư viện, phục vụ người dân học tập suốt đời trong xu thế
phát triển mới.
- Phối hợp với các đơn vị xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập suốt đời
trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; đẩy mạnh công tác xã hội hóa,
huy động các nguồn lực từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước nhằm
tăng cường nguồn lực phục vụ người dân học tập suốt đời.
- Chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá, tổng hợp hằng năm, báo
cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án trong
trường hợp cần thiết.
2. Cục Văn hóa cơ sở
- Phối hợp với Vụ Thư viện xây dựng Đề án thành phần “Đẩy mạnh các
hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ
đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở triển khai các hoạt
động phục vụ người dân học tập suốt đời và thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án
“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch.
- Tổ chức các lớp tập huấn hằng năm về chuyên môn nghiệp vụ lồng ghép
trong các Chương trình mục tiêu quốc gia cho cán bộ tổ chức các hoạt động văn
hóa, thể thao cơ sở cấp xã, thôn.
3. Cục Di sản văn hóa
- Phối hợp với Vụ Thư viện xây dựng Đề án thành phần “Đẩy mạnh các
hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ
đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn hệ thống bảo tàng phối hợp với
thư viện công cộng triển khai các hoạt động phục vụ người dân học tập suốt đời và
thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 20212030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tăng cường hợp tác quốc tế và trên cơ sở thực tiễn, xây dựng kế hoạch
đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ người làm công tác bảo tàng phục vụ người dân học tập
suốt đời.
- Tuyên truyền, quảng bá cho các hoạt động học tập suốt đời trong bảo
tàng và các thiết chế văn hóa khác thông qua trang thông tin điện tử, các ấn
phẩm xuất bản, các cuộc thi, triển lãm…hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn
của dân tộc, Ngày Quốc tế Bảo tàng và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.
4. Vụ Đào tạo
- Phối hợp với Vụ Thư viện xây dựng Đề án thành phần “Đẩy mạnh các
hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ
đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Xây dựng kế hoạch hằng năm về đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực làm việc trong các thiết chế văn hóa - thể thao
phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số
và thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn
2021-2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5. Thư viện Quốc gia Việt Nam, các bảo tàng, khu di tích thuộc Bộ
- Tổ chức triển khai các hoạt động “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam”
và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ
người làm công tác thư viện, bảo tàng, khu di tích theo phân công của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Từng bước hoàn thiện và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công
nghệ số; phát triển nguồn tài nguyên số và các bộ sưu tập thông tin tra cứu; tổ
chức khai thác, tích hợp, chia sẻ nguồn tài nguyên số và các bộ sưu tập thông tin
tra cứu phục vụ việc nghiên cứu, học tập, tiếp cận thông tin từ xa cho người dân.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các sự kiện liên quan đến
sách và văn hóa đọc tới mọi người dân.
6. Vụ Kế hoạch, Tài chính
Thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn
đề liên quan đến tài chính.
7. Văn phòng Bộ
Phối hợp với Vụ Thư viện thực hiện công tác tuyên truyền về các hoạt
động phục vụ người dân học tập suốt đời.

8. Các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ
- Phối hợp với Vụ Thư viện và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện
các hoạt động triển khai Đề án theo Kế hoạch được lãnh đạo Bộ phê duyệt.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng xã
hội học tập, học tập suốt đời trong điều kiện phát triển nền kinh tế số, xã hội số.
- Chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai và kinh phí trình lãnh đạo Bộ
phê duyệt; hằng năm, gửi báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ về Vụ Thư viện
để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn ngân sách của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho các đơn vị và nguồn kinh phí hợp pháp khác
(nếu có)./.

