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KẾ HOẠCH 

Thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025,  

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 

08/8/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện chương trình chuyển đổi 

số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình 

chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa 

bàn huyện Đình Lập như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số ngành thư 

viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 206/QĐ-TTg 

và Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh trên địa bàn 

huyện Đình Lập. 

- Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số ngành thư viện; cung cấp đa dạng 

các dịch vụ thư viện đáp ứng yêu cầu người sử dụng, đảm bảo an ninh, an toàn 

công bằng xã hội trong cung cấp thông tin và tri thức phục vụ nhu cầu học tập, 

nghiên cứu, giải trí của Nhân dân. 

2. Yêu cầu: Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đình Lập phải được tiến hành 

đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, dữ 

liệu, phù hợp với điều kiện của huyện. 

II. NỘI DUNG 

1. Mục tiêu chung: Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nhất 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 ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của 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. 

2. Mục tiêu chủ yếu và định hướng 

2.1. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2025 

a) Thư viện công cộng 

- Hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn huyện (gồm 01 thư viện huyện 
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và 12 thư viện cấp xã) được quản lý, khai thác, cung cấp dịch vụ trên nền tảng 

công nghệ số và được liên thông, tích hợp chia sẻ dữ liệu với nhau.  

- Thư viện huyện triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm 

thông tin thư viện theo chức năng, nhiệm vụ, văn bản hợp tác; có trang thông tin 

điện tử cung cấp dịch vụ trực tuyến; 100% người làm công tác thư viện tại thư 

viện huyện được đào tạo, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện 

đại nhằm nâng cao năng lực và phát triển nguồn nhân lực thư viện; được kiểm 

tra, quản lý thông qua hệ thống quản lý thông tin của cơ quan quản lý. 

- Quan tâm đầu tư, nâng cấp phòng làm việc và cơ sở vật chất đảm bảo 

thư viện huyện, các xã, thị trấn hoạt động hiệu quả. Phấn đấu 100% thư viện 

công cộng huyện được trang bị phần mềm quản lý thư viện, phần mềm thư viện 

số và có trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ trực tuyến; thực hiện việc liên 

kết, chia sẻ và khai thác tài nguyên thông tin dùng chung giữa các thư viện; 80% 

người làm công tác thư viện tại thư viện công cộng cấp huyện được đào tạo, cập 

nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại. 

b) Thư viện cơ sở giáo dục 

- Phấn đấu 60% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp và các cơ sở giáo dục khác được trang bị phần mềm quản lý thư viện, có 

trang thông tin điện tử có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều 

phương tiện truy cập (trừ các dịch vụ thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ 

đọc hạn chế).  

- 60% người làm công tác thư viện tại các thư viện cơ sở giáo dục được 

đào tạo, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại.  

2.2. Định hướng đến năm 2030 

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên 

thông ở mọi loại hình thư viện, bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người 

sử dụng thư viện mọi lúc, mọi nơi, cụ thể: 

- Duy trì 100% thư viện công cộng được đầu tư phát triển thư viện số, 

thực hiện kết nối liên thông; 

- 80% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

các cơ sở giáo dục khác được trang bị phần mềm quản lý thư viện, có trang 

thông tin điện tử có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện 

truy cập (trừ các dịch vụ thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ đọc hạn chế); 

- 100% người làm công tác thư viện trên địa bàn toàn huyện được đào tạo, 

cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền 

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người làm công tác thư 

viện về vai trò quan trọng và yêu cầu sớm triển khai chuyển đổi số ngành thư 

viện đồng bộ với chuyển đổi số ngành văn hóa, thể thao và du lịch (di sản, du 

lịch...) nhằm xây dựng hệ sinh thái số với nội dung sâu sắc, đa dạng, cách thức 

tổ chức, khai thác tài nguyên và sản phẩm thông tin, tiện ích và dịch vụ phong 
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phú, sinh động, đáp ứng nhu cầu của mọi người dân trong nền kinh tế số, xã hội số. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số ngành thư viện 

thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác, lồng ghép 

trong các hoạt động, sự kiện liên quan; biểu dương, khen thưởng kịp thời những 

tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực về chuyển đổi số để lan tỏa, nhân rộng. 

2. Hoàn thiện và phát triển hạ tầng số của ngành thư viện 

2.1. Thư viện huyện: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 

quản lý thư viện, trang bị phần mềm quản lý thư viện, cung cấp các sản phẩm, 

dịch vụ tiện ích cho bạn đọc; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để 

nâng cao năng lực hoạt động thư viện, phục vụ công tác quản lý thư viện và 

công tác truy cập thông tin của bạn đọc. 

2.2. Thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

cơ sở giáo dục khác: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và liên 

kết thông tin thư viện của thư viện trường học và thư viện công cộng thông qua 

việc trang bị phần mềm quản lý thư viện. 

3. Phát triển dữ liệu số ngành thư viện 

- Phối hợp xây dựng nguồn tài liệu số, chủ động khai thác các nguồn tài 

liệu số mở; liên kết, chia sẻ nguồn tài liệu, tài liệu số với các thư viện và cơ quan 

thông tin trong huyện, tỉnh, trong đó: 

+ Thư viện công cộng xây dựng nguồn thông tin số trên cơ sở thu thập tài 

liệu số, số hóa tài liệu của thư viện; ưu tiên số hóa tài liệu địa chí, thư tịch cổ, tài 

nguyên thông tin của các dân tộc thiểu số có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, 

khoa học do thư viện sưu tầm, thu thập;  

+ Thư viện cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác: phối hợp 

để số hóa tài liệu nội sinh, tài liệu tham khảo, tài liệu có nhu cầu sử dụng cao. 

4. Xây dựng và phát triển nền tảng số 

- Quản lý thư viện theo hệ thống để các cơ quan quản lý có thể thực hiện 

việc tra cứu, kiểm tra, quản lý. 

- Cung cấp dịch vụ trực tuyến (giới thiệu tài nguyên thông tin mới, tra cứu 

tài nguyên thông tin, mượn/trả, gia hạn tài nguyên thông tin, sao chụp từ xa...) 

hỗ trợ học tập, nghiên cứu và giải trí cho người dân. 

- Phối hợp giữa thư viện và bưu chính trong việc phát triển dịch vụ và hỗ 

trợ cước phí mượn/trả tài nguyên thông tin. 

5. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

- Đăng ký đào tạo, đào tạo lại, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trình 

độ, kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ quản lý và người làm công tác thư 

viện. Chú trọng đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao, có khả năng 

xây dựng và quản trị thư viện điện tử, thư viện số và chuyên sâu về quản trị 

mạng, an ninh mạng... 

- Phát triển nguồn nhân lực tại thư viện huyện, đảm bảo mỗi thư viện đều 

có người làm công tác thư viện có chuyên ngành về thông tin - thư viện, có khả 
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năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, 

thực hiện liên thông thư viện; có năng lực hướng dẫn người sử dụng thư viện, sử 

dụng tiện ích thư viện hiện đại để tiếp cận và khai thác thông tin. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí thực hiện: nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp 

quản lý ngân sách hiện hành; tăng cường lồng ghép với các đề án, chương trình, 

kế hoạch liên quan đã được phê duyệt.  

2. Nguồn huy động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng 

trong và ngoài nước cùng tham gia đầu tư, tài trợ kinh phí để nghiên cứu, ứng 

dụng công nghệ và thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện. 

 3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì phối hợp với phòng chuyên môn các sở, ngành, các cơ quan, đơn 

vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình 

chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa 

bàn huyện; đồng thời chủ động tham mưu, xây dựng các kế hoạch, dự án chi tiết 

để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. 

- Chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để xây dựng và triển khai 

các nhiệm vụ theo kế hoạch. 

- Đăng ký danh sách các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất 

lượng nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành thư viện, chú trọng đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có trình độ về tin học, ngoại ngữ nhằm làm chủ các 

phương tiện, thiết bị công nghệ mới, hiện đại.  

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại các địa phương, 

đơn vị; định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch 

trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp xây dựng trang tin điện tử; tăng 

cường kết nối, chia sẻ và khai thác tài nguyên thông tin giáo dục giữa các thư viện. 

- Phối hợp rà soát, đăng ký danh sách đào tạo, tập huấn cho đội ngũ viên 

chức làm công tác thư viện trường học tiếp cận với phương thức quản lý thư 

viện hiện đại. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Trên cơ sở dự toán do các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, căn cứ khả 

năng ngân sách, tham mưu cấp có thẩm quyền đảm bảo kinh phí thực hiện kế hoạch.  

- Xem xét, tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư theo từng thời kỳ thực hiện 

các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch. 
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4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số ngành thư 

viện, chuyển đổi số thư viện trên địa bàn huyện.  

- Tiếp nhận tài nguyên thông tin từ các sở, ngành để phát triển nguồn tài 

liệu số chuyên ngành. 

- Bố trí cán bộ, viên chức phụ trách, quản lý thư viện huyện theo hệ thống 

để các cơ quan đơn vị có thể thực hiện việc tra cứu thông tin. 

- Hàng năm, rà soát các danh mục tại thư viện huyện, đề xuất đầu tư, mua 

sẵm các trang thiết bị phù hợp với thực tế địa phương. 

- Tham mưu xây dựng, tích hợp, kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu, trao 

đổi tài nguyên thông tin giữa các thư viện số trên địa bàn huyện, tỉnh. 

5. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Phối hợp và cung cấp tài liệu chuyên 

ngành để thực hiện số hóa và phát triển nguồn tài liệu số chuyên ngành. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch tại địa phương. Quan 

tâm phát triển thư viện cấp xã, bố trí và đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ 

thông tin, nguồn nhân lực thư viện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.  

- Lồng ghép việc thực hiện kế hoạch với quá trình triển khai thực hiện các 

chương trình, đề án tại địa phương. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực 

hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện tại địa bàn quản lý. 

- Tăng cường huy động các nguồn lực, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

tích cực tham gia xã hội hóa các hoạt động thư viện. 

- Tổ chức đánh giá định kỳ hằng năm. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn triển khai có hiệu quả, theo nhiệm vụ được phân công. Định kỳ báo 

cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông 

tin) trước ngày 20/10 hằng năm để tổng hợp báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;        (b/c)           
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Ban Tuyên giáo huyện ủy; 
- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến  
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