
THỦ TƯỚNG CHÍ NH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------------  Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số:ZOò /QD-TTg Hà Nội, ngày M tháng 02 năm 202ỉ

QUYÉTĐỊNH  
Plic duyct “Chương trình cliuycn đỗi số ngành (hư vicn 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

THỦ TƯỚNG CHỈNH PHỦ
Cặn cứ Luật Tẻ chức Chỉnh phủ ngày 19 tháng 6 năm 20Ỉ5; Luật sửa 

đối, bo sung một 50 điểu cùa Luật To chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chỉnh 
quyển địa phương ngày 22 thảng ỉ ỉ năm 2(ĨI9m'

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 thảng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Thư viện ngày 21 tháng II  năm 2019;
Căn cú Nghị qiỉyết sổ 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 ban hành 

Chương trình hành động cùa Chỉnh phù thực hiện Nệhị quyết số 52-NQ/TÌV 
ngày 27 tháng 9 năm 20ì 9 của Bộ Chinh trị về một so chù trương, chính sách 
chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Nghị định sọ 93/2020/NĐ-CP ngày 18 thảng 8 năm 2020 cùa 
Chinh phù quy định chi tiết một so điều của Luật Thư viện;

Căn cú Qiryéí địnlì số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 20ỉ 7 ciãta 
Thù (irởììg Chỉnh phù về việc phê diyệt Đẻ ản ‘'Phát triển Hệ trí íhttc việt số hoả ",ề

Căn cứ Qỉiyêt định số 749/QD-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 cùa 
Thủ tirớììg Chinh phủ phc duyệt “Chương trình Chuyển đồi so quốc gia đến 
năm 2025, định hưcrtìgđến nam 2030";

Theo đề nghị của Bộ tnrờng Bộ Vãn hoả, Thể thao và Du lịch,

QUYÉTĐỊNH:
Điều l ế Phê duyệl Chương trình “Chu)íẩn «lểi số ngntHi thư viện dến 

năm 2025, định hưởng đến năm 2030” (sau đfiy gợi tẳf lả Chơomg trình) với 
nội dung chù yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU
1. Mục ticu chung
ửng dụng mạnh mẽ, toàn điện công nghệ thông tin, nhẩt là công nghệ số 

nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới 
thư viện hiện đại; bảo đảm cung úng dịch vụ đáp ứng nhu câu cùa người sử 
dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp 
phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.
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2Ế Mục tiêu chủ yếu và định hướng

a) Mục tiêu chủ yểu đến năm 2025

- 100% thư viện công lậj> cỏ vai trò quan trọng được Nhà nước ưu li 
đầu tư cùng với Thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện công cộng tỉnh, thàni 
phổ trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là thư viện có vai trò quan 
trọng) hoàn thiện và phát trien hạ tâng sổ, dữ liệu sô, trien khai liên thông, 
chia sẻ tài nguycn và sản phẩm thông tin thư viện theo chức năng, nhiệm vụ, 
văn bản hợp tác.

- 100% thư viện có vai trò quan trọng, thư viện công cộng tỉnh, thành 
phổ trục thuộc trung ương, thư viện đại học và thư viện chuyên ngành ở trung 
ương cỏ trang thông tin điện tử cung cấp địch vụ trực tuyến, tích hợp với 
Ihành phần dữ liệu mờ của Hệ tri thức Việt số hóa; 80% thự viện chuyên 
ngành và thư vỉộn đại học khác, 60% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sờ 
giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở ẹiáo dục kháo oó tiMRg thông tin diện tử có 
khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyển trên nhiều plTVTơng tiẸn iruy cập (trù các 
dịch vụ thuộc phạm vi bí mật nhà nước và địch vụ đọc hạn chê).

- 70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về 
lịch sử, văn hỏa, khoa học đo các thư viện có vai trò quan trọng thu thập và 
quản lý dược số hóa; 70% tài liệu nội sinh, các công trình nghiên cứu khoa 
học do các thư viện chuyên ngành, thư viện dại học thu thập và quản lý được 
số hóa.

- 100% người làm công tác thư viện được đào tạo và đào tạo lại, cập nhậl 
các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại.

- 60% số thư viện trong cả nưởc trở lên đurợc kiểm tra, quản lý thông qua 
hệ thống quàn lý thông tin của cơ quan quản lý.

b) Định hướng đến năm 2030

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triền thư viện số, thực hiện liên 
thông ở mọi loại hình thư viện, bào đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người 
sử dụng thư viện mọi nơi, mọi lúc.

IIẽ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên íruyềti

a) Nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo và người làm công tác thư viện 
từ trung ương đến địa phương về vai trò quan trọng vả yêu cầu sớm triển khai 
chuyển đổi so ngành thư viện đồng bộ vói chuyển đoi sổ ngành văn hỏa, thể thao 
và du lịch (bảo tảng, di sàn, du lịch...) nhằm xây dựng hệ sinh thái sổ với nội 
dung sâu sắc, da dạng, cách thức tổ chức, khai thác tài nguyền và sản phẩm thông 
tin, tiện ích và dịch vụ phong phú, sinh dộng, đáp ứng nhu cầu của mọi người dân 
trong nền kinh tể số, xã hội so.
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b) Táng cuờng tuyên truyền, phổ bién về chuyển dổi sổ nẹành thư viện thông 
qua phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác, lông ghcp trong các 
hoạt động, sự kiện licn quan; chú trọng biểu dương, tôn vinh những Irưòng họp 
dạt nhiều kết quả tích cực về chuyển dồi sổ dc lan tỏa, nhân rộng.

2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật
a) Rà soát, hoàn thiện hệ thảng văn bàn quy phạm pháp luật chuyên 

ngành thư vỉộn để đáp ứng yêu cầu chuyển dổi sá.

b) Phổi hợp rà soát, xây dựng mới hoặc dề xuất sửa đổi, bổ sung các vặn 
bản quy phạm pháp luật, quy định pháp luật có liên quan nhằm tlìúc đẩy 
chuycn đôi sổ, trong đó chú trọng chính sách với người làm công lác thư viện 
vả các chính sách khuyển khích chuyền dổi sổ trong thư vỉện cộng đồng, thư 
viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

c) Xây dụng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thư viện và 
úng dụng công nghệ ihông Un trong thư viện, số hóa tài nguyên thông tin, 
chuẩn hóa siêu dữ liệu trong thư viện sổ, kết nổi liên thõng thư viện, chia sẻ tài 
nguyên, sản phẩm thông tin giữa các thư viện trong và ngoài nước.

d) Hoàn thiện các quy định về điều kiện tối thiẩtt cùa ha tầag, thiết bị kỹ 
thuật và công nghệ hiện đại dổi với thư viện có vai Aõ quan trụng, bảo dảm 
hỗ trợ, phục vụ tích cực quá trình chuyển đổi sổ.

đ) Có cơ chế, chính sách thu hút tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gỉa 
đầu tư phát triển thư viện, hệ sinh thái sổ ngành vãn hỏa, thể thao và đu lịch trong 
đỏ có lĩnh vực thư viện; trực tiếp tham gia xây dựng, hoàn ihiện hệ thong tải 
nguycn, sàn phẩm thông tin thư viện vả thực hiện chuyển dổi số hoặc tham gia 
cung ứng dịch vụ về chuyển đồi số trong thu viện; khuyển khích việc tài trợ vả 
dóng góp, ủng hộ vật chắt cũng như các diều kiện khác thực hiện chuyển dổi 
sô ngành thư viện.

3. Hoàn thiện và phát triển hạ tầng sổ của ngành thư viện
a) Từng bựớc nâng cấp, hoãn thiện, phát triền hạ tầng kỹ thuật (hạ tầng 

phần cửnjg, hạ tâng phân mèm), dáp ứng ycu cầu các dịch vụ thư viện sổ theo 
hướng kết nổi mạng lưới hiện đạỉ, linh hoại theo thời gian thực, sổ hóa tài 
nguyên thông tin nhằm phục vụ kết nổi liên thông, đồng bộ, thống nhất, phù 
hợp với quy mô, đặc thù của từng loại thư viện, sớm hình thành thư viện điện 
tử, thư viện sốẾ

b) Các thư viện có vai trỏ quan trọng được rà soát, nâng cấp, tái cẩu trúc 
hạ tầng để đẩy nhanh việc chuycn đồi, hình thành hạ tầng số, thực hiện cung 
cấp dữ liệu vả kết nổi với cơ sỡ dữ liệu của quổc gia, cùa bộ, ngành, địa 
phương theo quy định pháp luật, trong dỏ xác dịnh những nội dung kết nổi 
trong ngành thư viện và nhũng nội đung kết nổi với các ngành khác, chú trọng 
quàn lý an toàn, linh hoạt, hiệu quà dữ liệu và các nguôn lực, bào đàm an 
toàn, an ninh mạng.
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c) Tăng cường đầu tư, nâng cắp các trang thiết bị, tiện ích thư viện thông 
minh trên cơ sờ ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đặc biệt đôi với các 
thư viện cỏ vai trò quan trọng.

d) Ưu tiên triển khai Chương trình theo hình thức thuê, hợp tác công tư 
licn quan đến ủng dụng, cung cấp địch vụ công nghệ thông tin theo từng 
nhiệm vụ cụ thể; việc giao nhiệm vụ, đặt hàng, đẩu thầu thực hiện theo quy 
định pháp luật.

4. Phát triển đữ liệu sổ ngành thư viện

a) Tập trung thúc dầy các dự án sổ hóa tài liệu và tài nguyên, sàn phẩm 
thông tin thư viện trên cơ sờ tạo mới và tích hợp với cơ sờ dữ liệu sô săn có 
theo hướng mờ, chú trọng tài nguyên giáo dục mờ, trong đó:

- Thư viện Quổc gia Việt Nam vả thư viện công cộng tịnh, thành phố 
trực thuộc trung ưong: Ưu tiên sọ hóa tài liệu địa chí, tài liệu cổ, quý hiếm, bộ 
SƯU tập tài liệu có giá trị dặc biệt về lịch sử, vãn hóa, khoa học.

- Thư viộn chuyên ngành: Ưu tiên sổ hóa tài liệu nội sinh, quý hiểm, tài 
liệu tham khảo, tài liệu cỏ nhu cầu sử dụng cao.

- Thư viện lực ỉượng vù trang nhân drâ: Wirlicn *6 Wa tài liệu quý 
hiếm, tài liệu về quân sự, an ninh, các dề tài ddển tranh cách mạng...

- Thư viện đại học và các thư viện cơ sờ giáo dục khác: Ưu tiên số hóa 
tài liệu tham khảo, học liệu, tài liệu nội sinh gắn với chương trình đào tạo.

Các dữ liệu, tài nguyên sổ này sau khi được các cơ quan, tổ chức chuyên 
môn đánh giả và thẩm định sẽ trờ thành một bộ phận quan trọng cùa tài 
nguycn số quốc gia, được kết nối đồng bộ với Hệ tri thức Việt sổ hóa để chia 
sè, sử dụng nhằm lan tỏa, truyền bá văn hóa, góp phần nâng cao dân trí, đời 
sổng vật chắt và tỉnh thần của nhân dân.

Khuyến khích các thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng 
đổng, các tổ chức, cá nhân cùng tham gia sổ hóa tài nguycn, sản phẩm thông 
tin thư viện.

b) Hình thành cơ sỡ dữ liệu hệ thổng định danh các thư viện, cơ quan 
thông tin và các dịch vụ cung ứng tại thư viện cũng như trcn không gỉan 
mạng. Hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác để cung cấp dịch vụ định danh cho người sử 
dụng; xây dựng hệ thống cung cẩp dịch vụ trực tuyến vả phổ biến rộng rãi tới 
tẩt cả ngưồri dân, có phân biệt các đổi tượng dặc thủ.

c) Xây di,mg mục lục liên hợp phàn ánh tài liệu dùng cliung và mục [ục liên 
hợp với mội sổ ngành, lĩnh vực; tăng cường dịch vụ thông tin chuyên đề, đổi 
mới dịch vụ thông tin thư viện theo hướng cung cấp thông tin và tri thức theo 
yêu cầu.
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d) Đa dạng hỏa các dịch vụ thư viện sử dụng tải nguyên số, sàn phẩm 
thông tin số ứng đụng trí tuệ nhân tạo.

5. Xây dựng và phát Iricn nền tàng sổ

a) Xây đựng, tích hợp, kết nối, liên thông, chia SC cơ sở dữ liệu, trao đổi 
tài nguyên thông tin số giữa các thư viện trong cả nước và nước ngoài; hợp 
tác trong bổ sung, chia sỏ, dùng chung cơ sờ dữ liệu hoặc quyền truy cập tài 
nguyên thông tin số.

b) Quản lý thư viện theo hệ thổng để các cơ quan quản lý có thc lhực 
hiện việc kiểm tra, quàn lýẵ

c) Cung cấp dịch vụ trực tuyển (giới thiệu tài nguyên thông tin mới, tra 
cứu tài nguyên thông tin, mượn/trà, gia hạn tài nguyên thông tin, sao chụp từ 
xa...) hỗ trợ học tập, nghicn cứu và giải trí cho nguời dân.

Phối hợp giữa thư viện và bưu chính trong việc phát triển dịch vụ và hỗ 
trợ cước phí mượn/trà tải nguyên thông tin.

d) Phát triển các ứng dụng trên thiết bị đi động, tkêng miiiU éđiện thoại di 
dộne, máy tinh bâng,...) dể cung cấp các dịch vụ vá khẳ nẵng truy cập vào các 
nguồn tài nguyên thông tin của thư viện ờ mpi lúc, mọi nơi.

đ) Xây dụng dữ liệu mờ để người đân, cộng đồng, doanh nghiệp, thư 
viện cộng dồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng cùng tham gia, góp 
phàn xây đựng hệ sinh thái dừ liệu mờ về thư viện và mạng thông tin thư viện 
quốc gia, góp phần xây dựng (hành phổ thông minh và xây dựng xã hội học tập.

6Ế Đảo đảm an toàn, an ninh mạng

a) Triền khai các giãi pháp bão đảm an toàn, an ninh'mạng; quản lý vả 
giám sát an toàn thong tin; bảo mật dữ liệu, bào đảm cơ chế sao lưu, phục hồi 
máy chủ, máy trạm, các thiết bị dầu cuối liên quan.

b) Tổ chức lực lượng ứng cửu sự cổ an toàn, an ninh mạng.

c) Xây đựng hạ tầng, nền tảng sổ, dữ liệu sổ bảc> đảm thông tin tin cậy, 
an toàn, lảnh mạnh; phát triển hộ thổng nền tảng, hạ tầng, mạng lưới gắn với 
bảo đàm an toàn, an ninh mạng, có khả năng tự sàng lọc, phát hiện mã dộc lẩn 
công, bào vệ ờ mức cơ bản.

7ễ Phát tricn và nâng cao chẩt lượng nguồn nhân lực

a) Đổi mới chương trình, hình Ihức và đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại, tập 
huấn nhằm nâng cao nhận thức, trình dộ, kỹ năng về chuyên dổi số cho cán bộ 
quản lý và người làm công tác thư viện; biên soạn đầy đủ sách, tải liệu hướng 
đẫn, bồi dưỡng với nội dung, hình thức phong phú, dễ nắm bất, cập nhật.
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b) Huy dộng sự tham gia nhân lực của các doanh nghiệp, tổ chức vào 
tiến trình chuyển dổi sổ ngành thư viện.

8. Đẩy mạnh hợp tác quốc tc

a) Tranh thủ sự giúp dữ cùa các quốc gia ticn tiến và tổ chức, doanh 
nghiệp quổc tế vào việc phát tricn hạ tânp công nghệ thông tin, hạ tâng sổ, 
chuyển giao khoa học và công nghệ, nguồn lực thông tin cùng như dào tạo, 
bải dưỡng nhân lực, nghicn cứu khoa học trong thư viện.

b) Học tập kinh nghiệm của các quốc gia có thư viện vả chuyền dổi sổ 
thư viện phát triển mạnh.

III. KINH PHÍ TI lực HIỆN

Kinh phí thực hiện gồm: Ngân sách nhà nước; nguồn đầu tư, tài trợ từ 
các doanh nghiệp, tô chức, cá nhân, cộng đồng và các nguôn kỉnh phi hợp pháp 
khác, trong dó:

1Ệ Ngân sách nhà nước thực hiện theo quy (ljnh |thâni«(ip ngân sách, 
trong đó tăng cường lồng ghcp với các đề án, dTơemg trình, Rê hoạch liên 
quan đã được phê duyệt. Các bộ, ngành, dja phương cãn cứ chức nãng, nhiệm 
vụ được giao chù động bố trí kinh phí để triền khai.

2. Huy dộng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng dồng trong và 
ngoài nước cùng tham gia dầu tư, tài trợ kinh phi dc nghiên cứu, ứng dụng 
công nghệ và Ihực hiện chuyển dổi sổ ngành thư viện.

3. Các nguồn kinh phi hợp pháp khác.

IV. TỎ CHỨC T llự c IIIỆN

1. Bộ Vẫn hỏa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ tri xây dựng kể hoạch, chương trình cụ thể đẻ tổ chức triền khai 
thực hiện Chương trình.

b) Cliủ tri theo thẩm quyền để xây dựng, sửa đổi, ban hành hoặc ừinh 
cẩp có thẩm quyển ban hành các vãn bản quy phạm pháp luật thúc dẩy chuyền 
đẳi sổ ngành thư viện; phối hợp với các bộ, cơ quan trong việc xây dựng, 
hoàn thiộn, ban hành các vãn bàn pháp luật lìcrt quan.

c) Chủ tri theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để xây dựng và triển 
khai các dự án tại Phụ lục kcm theo Chucmg trình.

d) Chủ trì hoặc phổi hợp triển khai lổ chức dào tạo, bồi dường nâng cao 
chất lượng nhân lực dáp ứng yêu cầu chuyển dổi sổ ngành thư viện.
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đ) Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá, tổng hợp hằng năm, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030; 
đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bồ sung nội dung Chương trình 
trong trường hợp cân thiet.

e) Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn quốc 
gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động thư viện.

2. Bộ Tài chính

Chủ tri, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành 
có liên quan bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện Chương trình theo quy 
định, phủ hợp với khả năng cần đối ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch vốn đầu tư 
công trung hạn thực hiện Chương trình.

b) Tổng hợp nhu cầu, tham mun, trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí 
vốn đầu tư phát triển đẻ thực hiện Chương trình theo phân cấp ngân sách hiện 
hành trên cơ sờ ý kiến đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Đẩy mạnh, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ nuớc ngoài và 
các đối tác quổc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo, chuyển giao công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động 
thư viện.

4ẳ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

a) Chủ trì, phổi hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩỵ mạnh việc 
nghiên cứu, thực hiện chuyển đổi số tại các thư viện thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Xây dựng hộ thống thư viện số, liên thông, chia sẻ nguồn lực thông tin 
trong toàn hệ thống thư viện đảm bào các yếu tố đặc thù của lực lượng vù trang.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hỏa, Thể thao và Du lịch đổi mới 
chương trình đào tạo chuyên ngành thông tin thư viện phục vụ công tác phát 
triển nhân lực thư viện ở bậc đại học và sau đại học.

b) Xây dựng các mã ngành đào tạo mới và cập nhật chương trinh đào tạo 
nhân lực chuyền nghiệp ở đại học và các cơ sờ giáo dục nghề nghiệp với các 
nội dung liên quan đến chuyên ngành thông tin thư viện.

c) Chì đạo các cơ sờ giáo dục, cơ sờ giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh xây 
dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mờ dùng chung.

d) Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn để hiện đại hóa, chuẩn hóa thư 
viện trong các cơ sờ giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
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6. Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Chủ ưì, phối hợp vói Bộ Vãn hóa, Thể thạo và Du lịch sủa đổi, bổ 
sung quy định bảo vệ sờ hữu trí tuệ trên mạng để ihúc đẩy chuyển dổi số 
ngành thư viện; công bố các tiêu chuẩn quốc gia về hoạt động chuyển đổi sổ, 
thẩm định quy chuần kỹ thuật quổc gia licn quan đán thư viện vả thư viện số.

b) Phát iríển nguồn lực thông tin khoa học và cõng nghệ chia sỏ cho các 
thư viện; hỗ trợ, triển khai các nhiệm vụ khoa học Iỉẽn quan tới các hoạt động 
thư viện và chuyển đồi sổ trong thư viện.

7. Bộ Thông tin vả Truyền thông

a) Xây dựng, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quổc gia về 
ứng dụnẹ và phát triển công nghệ sổ, các mổi quan hệ mới trong quá trình 
chuyền đồi số nói chung và chuyển đổi số ừong ngành thư viện nól rícng.

b) Triển khai xây đựng Chương trình bảo đảm hệ thống thông tin, an 
toàn thông tin mạng quốc gia trong đó cỏ lĩnh vực thư viện.

8. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

a) Đầu tư và hoàn thiện, dâm bảo các tiêu chuẩn về thư viện có vai trò 
quan trọng.

b) Xây dựng kế hoạch triển khai Chương tnìiảh ehnyể* ấivi aố trong thư 
viện của bộ, ngành, gắn kết với các chương fcliíh ang 'Ạiny, cổng nghệ thông 
tin, phát triển chính phù diện tử, chính phù sổ.

c) Phổi hợp với Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các dự án số 
hóa và phát triển nguồn tài liệu số chuycn ngành,

d) Tổ chửc kiểm tra, giám sát vả dánh giá định kỷ hằng năm, gửi báo cáo 
về Bộ Văn hóa, Thể ihao vả Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. ủy  ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ưomg

a) Đầu tư và hoàn thiện, đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện có vai trò 
quan trọng; chỉ dạo các dom vị thuộc thẩm quyền quản lý cùa dja phương bổ 
trí kinh phí vả thực hiện triển khai các nhiệm vụ cùa Chương trình theo quy định.

b) Căn cứ mục tiêu, nội dung, giải pháp của Chương trình, ủy  ban nhân 
dân các tịnh, thành phố trực thuộc 'trung ương xây dựng các chương trinh, kế 
hoạch triển khai tại địa phương, gắn kết với các chương trình chuyển dổi sổ 
trong hoạt động thư viện với xây dựng chính phủ điện tử, chính phù số tại 
địa phương,

c) Tổ chức kiểm ưa, giám sát và đảnh giá định kỳ hằng năm, gửi báo cáo 
về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.



9

Điều 3. Các Bộ trường, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thù trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chù tịch Ùp toan «hân dân linh, thành phố trực thuộc 
trung ương chịu trách nhiệm thì hành Qnyểi dịiíli này./.

Nơi nhận:
- Thù tirứng, các Phó Thù tirỏng Chỉnh phủ;
- Cốc bợ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- ƯBND các lỉnh, thành phổ trực thuộc trung ưcmg;
- V ăn  phòng Trung ương vả các Ban cùa D ảng;
* Văn phòng T ổ n g  B í  thư;
-  V ãn  phòng Chủ lịch  nước;
-  Vãn phòng Q uốc hộỉ;
-  T òa án nhân dân tối cao;
- V iện  kiềm sát nhãn dãn tái cao;
-  KiOm toản nhả nưởc;
- ủ y  ban trung ương Mặt trận T ỏ  quốc V iệt N am ;
- Cơ quan trung UƠỈ1£» của cảc đoàn the;
- V P C P : Đ T C N , các PC N , Trợ  lý T T g , T G D  c ổ n g  T T Đ T , 

các V ụ , C ụ c, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-  Lưu: V T , k ò v x  ( 2 b). < £

' TƯỚNG 
TƯỚNG

Đam



d a n h Ív/ ^ Ẩ g Ề h iẹỊvt v ù  t r ọ n g  t â m  t r iẻ n  k h a i
CHƯƠNG NGANH THƯ VIỆN (GIAI ĐOẠN 2021 - 2025)

(Kèm theo Quyết địnlnl$fò&ỊỀ&Đtyì%fWgày M tháng 02 năm 2021 của Tìm tướng Chính phù)

TT Nội dung
Cơ quan 
triển khai

Cơ quan 
phối hợp

Thòi gian 
triển khai

1 Triển khai Dự 
án số hóa tài 
liệu tập trung

Sổ hóa tài liệu quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Các bộ, ngành có liên 
quan, các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương

2021-2023

Sổ hóa tài liệu của ngảnh, khu 
vực

Các bộ, ngành có liên quan, 
các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương

Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch

2
Xây dựng Dự 
án muc luc 
Hên hợp sử 
dụng chung

Dự án mục lục liên hợp quổc 
gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ, ngành, các tỉnh, 
thành phố trục thuộc 
trung ương

2021-2025
Dự án mục lục liên hợp của 
ngành, khu vực

Bộ, ngành, các tình, thành phố 
trực thuộc trung ương

Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch

3
Xây dụng Dụ án xây dựng cơ sở dữ liệu về thư 
viện Việt Nam Bộ Văn hỏa, Thể thao và Du lịch

Bộ, ngành, các tinh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương

2021 -2023

Scanned with CamScanner



TT Nội dung
Cơ quan 
triển khai

-

Corquan 
1 phối hợp

Thòi gian 
triển khai

4

Kế hoạch xây dựng ticu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quổc gia về thư viện (tập trung vào quy 
trình hoạt động thư viện; chuyên môn nghiệp vụ 
thư viện; liên thông thư viện; sổ hỏa tài liệu thư 
viện)

Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch

2021 - 2025

5
Chương trình nâng cao trình độ nguồn lực thư 
viện (tập trung vậo quản lý thư viện hiện đại, 
trình độ chuyển đổi sô Irong thư viện)

Bộ Văn hỏa, Thể thao và Du lịch
Độ, ngành, các tỉnh, thành 
phổ trực thuộc trung uomg 
(theo phân cấp)

2021 -2025

Scanned with CamScanner


