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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030 đối với giáo dục và đào tạo
Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-SGDĐT ngày 04/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) An Giang về thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030 đối với GDĐT, Phòng GDĐT xây dựng kế
hoạch thực hiện cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức của cả hệ thống giáo dục về ý nghĩa của việc phát triển văn
hóa đọc: góp phần phát triển trí tuệ, tâm hồn, đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống của
mỗi cá nhân tạo động lực thúc đẩy sự hình thành nên con người mới, nguồn nhân lực
phát triển bền vững thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại - xã hội dựa trên
nền tảng của nền kinh tế tri thức.
- Định hướng đọc cho tất cả các thành viên trong nhà trường, tùy thuộc vào trình
độ và điều kiện có thể tiếp cận được với thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích nhất cho
cuộc sống, giúp cho mỗi cá nhân có một cuộc sống đẹp đẽ, ý nghĩa, hạnh phúc và hài
hòa hơn.
- Kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, truyền thống
hiếu học của dân tộc Việt Nam; gắn liền với xu thế hội nhập quốc tế, tiếp thu có chọn
lọc những cái hay, cái đẹp của tinh hoa văn hóa thế giới để xây dựng nên những giá trị
tiên tiến của văn hóa nói chung và Văn hóa đọc của Việt Nam nói riêng trong xã hội
phát triển.
- Nâng cao trách nhiệm của của cá nhân, gia đình và nhà trường trong việc tạo và
duy trì thói quen đọc của học sinh; Huy động mọi nguồn lực, trong việc xây dựng môi
trường đọc, tạo điều kiện cho học sinh dễ dàng tiếp cận được với thông tin - tri thức mọi
lúc, mọi nơi.
- Phát huy hiệu quả của hệ thống thư viện trường học, thúc đẩy phong trào đọc,
hình thành thói quen đọc, góp phần đổi mới hình thức và phương pháp dạy học, đáp
ứng mục tiêu của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, mầm non.
- Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, biết thu thập và xử lý thông tin từ các
nguồn khác nhau của học sinh; Khuyến khích học sinh tìm hiểu, thực hành các hoạt
động nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn.
2. Yêu cầu
- Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và cha mẹ học
sinh về chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa đọc, một trong những nội dung
quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước.

- Các cơ sở giáo dục, các đoàn thể, thư viện nhà trường và các tổ chức khác liên
quan có trách nhiệm tham gia và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa đọc.
- Phát triển hệ thống thư viện trường học; Xây dựng và phát triển phong trào đọc
sách trong nhà trường nhằm góp phần đổi mới hình thức và phương pháp dạy học, đáp
ứng mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, hướng tới một xã hội học tập,
một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.
- Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc.
II. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
1. Mục tiêu đến năm 2020
a) Về khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức: Tối thiểu 80% học sinh được
tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở
giáo dục, văn hóa, khoa học.
b) Về nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc
- Phấn đấu 80% trẻ mầm non được tiếp cận và thường xuyên nghe đọc sách, giúp
trẻ nuôi dưỡng tình yêu với sách và hình thành thói quen đọc sách, tiếp cận với sách
ngay từ khi còn nhỏ.
- Phấn đấu 90% học sinh có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức
thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí.
- 100% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cơ sở giáo dục có kỹ năng tiếp nhận
và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và
giải trí.
c) Về tăng cường hoạt động thư viện trường học: 100% cơ sở giáo dục có thư
viện hoạt động hiệu quả, trong đó 100% cơ sở giáo dục mầm non có thư viện thân
thiện; 50% cơ sở giáo dục phổ thông có tủ sách lớp học.
2. Định hướng đến năm 2030
a) 100% học sinh có thói quen đọc sách, có kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin
tại nơi sinh sống và học tập.
b) Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố.
c) Các hoạt động khuyến đọc được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, nội
dung đa dạng và hiệu quả; môi trường đọc tiếp tục được cải thiện.
III. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Tiếp tục thực hiện tốt theo các yêu cầu tại Công văn số 32/SGDĐTTVTBCNTT ngày 11/01/2016 của Sở GDĐT Về việc đổi mới thư viện và phát triển
văn hóa đọc trong trường Phổ thông, Mầm non.
2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý,
nhân viên, giáo viên, học sinh và toàn xã hội về tác dụng và ý nghĩa của việc đọc sách;
tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc; khẳng định phát triển văn hóa đọc là
điều kiện cần thiết để có nguồn nhân lực bền vững thích ứng với sự phát triển của xã
hội hiện đại thông qua các hình thức tuyên truyền dưới cờ, phát thanh học đường, thông
qua các cuộc họp cơ quan,…
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b) Viết tin bài, thực hiện video clip phỏng vấn và ghi hình các mô hình thư viện
hoạt động có hiệu quả đăng báo, cổng thông tin điện tử,… tạo sức lan tỏa trong nhà
trường và cộng đồng.
c) Biểu dương những điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân có đóng góp tích
cực trong phát triển văn hóa đọc và các cá nhân thành đạt nhờ đọc nhiều sách.
3. Kiện toàn mạng lưới thư viện trường học
a) Rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống thư viện trường học; tu bổ hoặc xây mới
các thư viện trường học theo hướng hiện đại; đầu tư tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết
bị để đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động thư viện, tạo môi trường đọc sách thuận lợi
cho mọi bạn đọc trong nhà trường.
b) Nghiên cứu cụ thể hóa các tiêu chí trong tiêu chuẩn thư viện trường học theo
Quyết dịnh 01/2003/QĐ-BGDĐT nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa đọc và đề
xuất các giải pháp cải tiến để nâng cao chất lượng của hoạt động thư viện.
c) Tranh thủ các nguồn kinh phí từ ngân sách, từ các dự án, đề án để đầu tư cho
thư viện; Huy động các tổ chức, cá nhân đầu tư trang thiết bị, các loại sách cho các
trường, điểm trường vùng khó khăn; Huy động cha mẹ học sinh tích cực tham gia xây
dựng tủ sách góc lớp, tủ sách phụ huynh. Thực hiện tổng kết, biểu dương và hướng
dẫn nhân rộng mô hình xây dựng tủ sách lớp học, tủ sách phụ huynh hàng năm.
d) Hướng dẫn cho học sinh phương pháp đọc sách, cách quản lý tủ sách góc lớp
và tổ chức cho mượn sách.
4. Đổi mới hoạt động thư viện trường học
a) Đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động và quản lý thư viện trường học nhằm
tạo môi trường thuận lợi cho học sinh tiếp cận thường xuyên với sách bằng nhiều hình
thức như thư viện thân thiện, thư viện xanh, thư viện góc lớp, thư viện lưu động, thư
viện điện tử,... Đa dạng hóa các hình thức phục vụ: phục vụ trong và ngoài thư viện,
phục vụ đọc tại chỗ và cho mượn về nhà hoặc mượn qua hệ thống quản lý thư viện
trực tuyến,…
b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và thông qua việc tự bồi dưỡng của cán bộ thư
viện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý, đáp ứng yêu
cầu đổi mới công tác tổ chức các hoạt động và quản lý thư viện. Đẩy mạnh hoạt động
của Tổ công tác thư viện trường học nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của thư
viện, phát triển văn hóa đọc góp phần đổi mới hoạt động của nhà trường, nâng cao
chất lượng giáo dục.
c) Tổ chức sinh hoạt thư viện liên xã, tổ chức hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh
nghiệm, đồng thời giới thiệu các hình thức hoạt động tuyên truyền mới góp phần đổi
mới hoạt động thư viện, thu hút nhiều bạn đọc, phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc.
d) Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giới thiệu sách phù hợp với từng đối
tượng bạn đọc như tuyên truyền miệng (đọc to nghe chung, kể chuyện sách, giới thiệu
sách, điểm sách, thảo luận sách, bình sách, thi vui đọc sách, tổ chức tiết đọc sách tại
thư viện, thi tìm hiểu sách theo chủ đề, viết cảm nhận về quyển sách đã học, đố vui học
tập, diễn kịch dựng lại tác phẩm, mời diễn giả nói chuyện về sách,...); tuyên truyền
trực quan (biểu ngữ thư viện, lịch các sự kiện lịch sử, sưu tầm tư liệu theo chủ đề, triển
lãm sách, vẽ tranh theo bìa sách, vẽ tranh theo tác phẩm, cắt dán các bài báo theo chủ
đề, báo tường, báo ảnh,...) nhằm thu hút bạn đọc.
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đ) Đổi mới hình thức và phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng tận
dụng các nguồn thông tin từ thư viện để nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến khích
học sinh đọc nhiều tài liệu, rèn năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực tự học tập
suốt đời (có thể tổ chức một tiết dạy học với sách tại thư viện, cho học sinh tự tìm hiểu
kiến thức bài học thông qua sách vở để học sinh tự làm chủ những kiến thức vừa tìm
được; tổ chức một tiết dạy học ngoại khóa tại khu sinh thái, viện bảo tàng, di tích lịch
sử,...).
e) Giao lưu, trao đổi sách, tài liệu; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ngoại
khóa; chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm
quản lý, kinh nghiệm chuyên môn; kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc với các thư
viện khác trong hệ thống (thư viện trường học) và thư viện ngoài hệ thống (thư viện
công cộng) trong tỉnh và ngoài tỉnh. Tham gia các sự kiện liên quan đến phát triển văn
hóa đọc.
5. Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc
a) Biên soạn các tài liệu hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc sách cho từng
đối tượng học sinh; kỹ năng và phương pháp đọc sách cùng trẻ mầm non, hướng dẫn
trẻ làm quen với việc đọc sách. Hướng dẫn học sinh đầu cấp làm quen với thư viện,
đăng ký sử dụng thư viện; hướng dẫn bạn đọc khai thác được nguồn thông tin, tài liệu
tốt nhất có trong thư viện, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của bạn đọc.
b) Tổ chức phát động các sự kiện, các hoạt động giao lưu, hội thảo, các cuộc thi,
các buổi tọa đàm, các buổi hoạt động ngoại khóa giới thiệu sách,… nhằm đưa sách đến
gần hơn với bạn đọc, khơi nguồn cảm hứng đọc sách, hình thành thói quen đọc sách,
đưa những thói quen đọc sách trở thành một nhu cầu đọc sách.
c) Đối với các trường mầm non, giáo viên cần dành thời gian tổ chức hoạt động
đọc sách, kể chuyện cho trẻ; đồng thời hướng dẫn và khuyến khích cha mẹ học sinh
đọc sách, kể chuyện cho con nghe thường xuyên tại gia đình. Xác định điểm xuất phát
để giáo dục, tác động hình thành thói quen đọc là: gia đình - nhà trường - cộng đồng.
d) Đối với các trường tiểu học và THCS, lãnh đạo các đơn vị cần có chỉ đạo các
giáo viên bộ môn đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng
tận dụng các nguồn thông tin ngoài sách giáo khoa để nâng cao chất lượng giáo dục,
khuyến khích học sinh đọc các tài liệu in và tài liệu kỹ thuật số, rèn luyện năng lực tự
học, năng lực học tập suốt đời. Thành lập các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong
các trường phổ thông với cơ cấu tổ chức linh hoạt, chương trình và hình thức hoạt
động đa dạng; chú trọng việc đánh giá học sinh thông qua dự án học tập, sản phẩm
nghiên cứu khoa học, kỹ thuật,... từng bước thay thế các bài kiểm tra.
đ) Tổ chức thảo luận trong trường, trao đổi với cha mẹ học sinh để thống nhất áp
dụng quy định về thời gian đọc sách tại trường (thư viện), ở nhà, trong đó có thời gian
cha mẹ đọc sách cùng con; lựa chọn, giới thiệu những cuốn sách thiết thực, phù hợp
với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục.
e) Tổ chức các lớp giáo dục về kỹ năng, phương pháp đọc, phương pháp tìm
kiếm, thu thập và xử lý thông tin cho học sinh.
6. Đối với các trung tâm học tập cộng đồng
a) Tăng cường nâng cao chất lượng, đẩy mạnh các hoạt động phục vụ nhu cầu
học tập suốt đời trong các trung tâm.
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b) Mở các lớp hướng dẫn về kỹ năng, phương pháp đọc, phổ biến kinh nghiệm
đọc sách cho người dân tại trung tâm.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg phê duyệt
“Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm
2030” được trích từ nguồn ngân sách nhà nước cho giáo dục hàng năm của các đơn vị;
ngân sách từ các đề án, dự án có liên quan và từ nguồn xã hội hóa giáo dục.
2. Hàng năm các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí đáp ứng yêu cầu hoạt động tại
các cơ sở giáo dục và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, trình cấp
có thẩm quyền phê duyệt.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GDĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế
hoạch thực hiện Đề án và thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá các hoạt động đã
triển khai; tăng cường đầu tư tài liệu, cơ sở vật chất; tổ chức các sự kiện, các buổi giao
lưu, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, các cuộc thi,... nhằm phát triển văn hóa đọc, đổi mới
hoạt động thư viện, tiến tới xây dựng tất cả thư viện các trường tiểu học và THCS trực
thuộc đạt chuẩn.
2. Các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS tiến hành triển khai thực
hiện các nhiệm vụ về phát triển văn hóa đọc, đổi mới hoạt động thư viện gắn với đổi
mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá hướng tới đầu tư xây dựng thư
viện đạt chuẩn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ,
giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã hội về tác dụng, ý nghĩa của việc
đọc, về vai trò, vị trí và chức năng của thư viện đối với việc góp phần phát triển văn
hóa đọc và nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.
3. Các trường tiểu học và THCS báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Phòng
GDĐT (bộ phận TVTBCNTT) trước ngày 10/10 hàng năm.
Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch này.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Phòng
GDĐT (bộ phận TVTBCNTT) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- BLĐ, CV Phòng GDĐT;
- Các trường học trực thuộc;
- Các Trung tâm HTCĐ, VH-HTCĐ;
- Lưu: VT, TVTBCNTT.

TRƯỞNG PHÒNG
Người ký:
Phòng Giáo
dục và Đào tạo
Email:
pgddt.anphu@
angiang.gov.vn
Cơ quan:
Huyện An
Phú, Tỉnh An
Giang
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