BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:2376 /BVHTTDL-TV
V/v tiếp tục triển khai thực hiện
Chỉ thị số 11-CT/TW đối với công tác khuyến học,
khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2019

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa,
Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành
Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí
thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng
xã hội học tập, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
các tỉnh/thành tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, tổ chức các hoạt động
phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở đáp ứng nhu cầu học tập suốt
đời của mọi người dân, cụ thể:
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học
tập suốt đời; tập trung thực hiện củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt
động của hệ thống thiết chế văn hóa hiện có tại địa phương đặc biệt là các thư
viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ nhằm góp phần phát triển bền vững, bảo
đảm môi trường thân thiện, hữu ích, bình đẳng và phù hợp, tạo thuận lợi cho
người dân học tập suốt đời, góp phần khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội
học tập ở địa phương và ở Việt Nam.
2. Tiếp tục triển khai hiệu quả các Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy
mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá,
câu lạc bộ” (Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014) và “Phát triển văn
hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” (Quyết định
số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017); đẩy mạnh các hoạt động phát triển văn hóa đọc,
gắn kết hoạt động của bảo tàng với việc sử dụng di sản trong dạy học ở trường
phổ thông, triển khai các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong các thiết chế
văn hóa; vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh
viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc sách và
học tập phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân.
3. Tăng cường công tác phối hợp giữa ngành văn hóa, thể thao và du lịch
với ngành giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, công an, lao động,
thương binh và xã hội, các cơ quan, ban ngành có liên quan, các doanh nghiệp,
các tổ chức, cá nhân có tâm huyết tại địa phương để đẩy mạnh công tác xã hội
hóa, huy động mọi nguồn lực cùng tham gia vào các hoạt động khuyến học, góp
phần xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

4. Căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương, tiếp tục đẩy
mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, quảng bá và tổ chức các hoạt động phục
vụ học tập suốt đời ở tất cả các thiết chế văn hóa bằng nhiều hình thức phù hợp
với từng đối tượng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành ở địa phương
kịp thời biểu dương và nhân rộng các điển hình và mô hình tiêu biểu.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn
hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành chỉ đạo các đơn vị nghiêm
túc triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả trong báo cáo công tác cuối
năm gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện), số 51 Ngô
Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.
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