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Phần thứ nhất 

CƠ SỞ PHÁP LÍ, THỰC TRẠNG VÀ TÍNH CẤP THIẾT 

 

 I. Cơ sở pháp lí 

 - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/ 2019; 

 - Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật thư viện; 

- Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030; 

 - Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về Ngày Sách Việt Nam; 

- Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các 

trường mầm non, tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông 

(THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

 - Công văn số 6841/BGDĐT-GDTX ngày 31/12/2015 của Bộ GDĐT về 

đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường phổ thông, mầm non; 

 - Công văn số 430/BGDĐT-GDTH ngày 30/01/2019 của Bộ GDĐT về việc 

hướng dẫn triển khai thư viện thân thiện trường tiểu học; 

 - Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT về 

hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc 

trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

 - Chương trình số 29-CTr/TU ngày 28/8/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 

đất nước. 

II. Thực trạng 

 1. Về tình hình xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn và hoạt động 

thư viện 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay có 512 trường công lập bậc phổ 

thông, 262.932 học sinh; trong đó cấp TH có 239 trường, 122.342 học sinh; cấp 
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THCS có 220 trường (kể cả trường TH&THCS), 91.316 học sinh; cấp THPT có 

53 trường (kể cả PTDTNT), 49.274 học sinh. 

Trong thời gian qua theo chỉ đạo của Sở GDĐT, các trường phổ thông trên 

địa bàn tỉnh đã triển khai công tác xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn theo 

Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

Tính đến thời điểm năm học 2019-2020, cấp Tiểu học có 84 thư viện; cấp THCS 

có 60 thư viện, cấp THPT có 23 thư viện được công nhận thư viện trường học đạt 

chuẩn. Tuy nhiên hầu hết trang thiết bị các thư viện nhà trường đã cũ và không 

phù hợp với mô hình thư viện mở hiện nay. Mặc dù thư viện là một trong những 

tiêu chí để công nhận một trường tiểu học đạt tiêu chuẩn “Trường chuẩn quốc 

gia”, nhưng thực tế ở nhiều trường học thư viện đóng vai trò là một kho sách hơn 

là thư viện phục vụ học sinh. 

Thực tế tại các trường học đang tồn tại 2 kiểu thư viện: 

– Thứ nhất, thư viện không được đầu tư cơ sở vật chất và sách phục vụ học 

sinh. Trang thiết bị nghèo nàn, loại hình sách đọc mang tính giáo khoa, hàn lâm, 

thiếu các đầu sách trang bị kỹ năng, khoa học thường thức, giải trí. 

– Thứ hai, thư viện được đầu tư về cơ sở vật chất, nhưng vẫn không thu hút 

được học sinh. Nguồn sách trong thư viện phần lớn là phục vụ cho nhu cầu giảng 

dạy của giáo viên, mức độ quan tâm của nhà trường tới văn hóa đọc chưa đúng mức. 

Như vậy, có thể nói rằng mô hình và hoạt động của thư viện hiện nay chưa 

đáp ứng được yêu cầu đọc sách và xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh. 

Việc đầu tư một mô hình thư viện thân thiện để khuyến khích học sinh đọc sách, 

hình thành và phát triển kỹ năng đọc cho học sinh là rất cần thiết. 

(Phụ lục 1: Thực trạng thư viện các đơn vị đính kèm) 

2. Thực trạng văn hóa đọc trong nhà trường  

Các số liệu và tiêu chí 
Cấp TH Cấp THCS Cấp THPT 
SL TL

% 

SL TL% SL TL% 

Số lượng trường có phòng đọc học sinh 

đảm bảo diện tích: ít nhất 84m2 đối với 

trường TH, ít nhất 108m2 đối với 

trường Trung học 

0 0 85 38.6 27 49.0 

Số học sinh được tiếp cận, sử dụng 

thông tin, tri thức tại thư viện của 

trường 

10137

3 
82.9 76024 83.3 26459 54.0 

Số lượng nhân viên thư viện chuyên 

trách 
220 92.1 170 77.3 48 90.5 

Lượng sách bổ sung trung bình hàng 

năm /1 học sinh  
0.7 1.5 0.8 

Bình quân số máy vi tính bố trí cho học 

sinh sử dụng tại thư viện của 01 trường 
0 1 1.5 

Số sách (ngoài sách giáo khoa) trung 

bình mỗi học sinh đọc/năm 
11 8.5 5.0 
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Các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động để hình thành văn 

hóa đọc cho học sinh, phát động phong trào đọc sách dưới nhiều hình thức: một số đơn 

vị đã tổ chức thực hiện tốt ngày Sách Việt Nam (21/4), thi kể chuyện theo sách, tuyên 

truyền giới thiệu sách, triển lãm sách, thi vẽ tranh theo sách. Bên cạnh đó nhiều thư viện 

trường học cũng đã phối hợp với các đoàn thể địa phương tổ chức tốt công tác tuyên 

truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; giáo dục 

văn hóa truyền thống, lịch sử địa phương; giáo dục an toàn giao thông... 

Tuy vậy, với thực trạng thư viện các trường chưa có cấu trúc và mô hình 

hoạt động đáp ứng được nhu cầu thực tế của người đọc, môi trường đọc, kỹ năng 

đọc của học sinh còn nhiều hạn chế, thực trạng văn hóa đọc của học sinh được 

đánh giá thông qua: 

 + Nhu cầu đọc của học sinh phổ thông bị ảnh hưởng bởi nhiều phương tiện 

giải trí hấp dẫn, các phương tiện nghe nhìn có xu hướng lấn át văn hóa đọc, vì vậy 

nhiều học sinh chưa được hình thành thói quen đọc sách. 

 + Thời gian đọc sách của học sinh tại trường rất ít, kỹ năng đọc (khả năng 

hiểu, cảm thụ, lĩnh hội, vận dụng…) của học sinh phổ thông ở mức độ thấp. Rất ít 

học sinh hiểu và rung động sâu sắc với nội dung tác phẩm hoặc mong muốn được 

trải nghiệm những điều mình đã lĩnh hội được trong sách vào cuộc sống.  

+ Thái độ, cách ứng xử có văn hóa với sách chưa được coi trọng. Học sinh 

chưa được khuyến khích và truyền cảm hứng đọc sách từ giáo viên, phụ huỵnh. 

Đọc sách không chỉ đơn thuần là một hình thức tiếp nhận thông tin, kiến 

thức mà còn là một trong những hoạt động văn hóa. Thực trạng văn hóa đọc nhà 

trường ảnh hưởng đến ứng nhu cầu giải trí, quá trình tích lũy tri thức, hình thành 

nhân cách và sự phát triển toàn diện của học sinh. 

 III. Tính cấp thiết 

Điểm 4, Điều 4 Luật Thư viện số 46/2019/QH14 nêu rõ chức năng nhiệm 

vụ của thư viện là “Phát triển văn hóa đọc và góp phần tạo môi trường học tập 

suốt đời cho Nhân dân, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, xây dựng con 

người Việt Nam toàn diện”. Mạng lưới thư viện trong trường học cần thiết 

để:“Phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với độ tuổi, tâm lý của trẻ em mầm 

non; nhu cầu thông tin, tài liệu của người dạy, cán bộ quản lý và chương trình 

giáo dục của cơ sở giáo dục; Tổ chức hoạt động làm quen với sách và hình thành 

thói quen đọc của trẻ em mầm non; hướng dẫn sử dụng thư viện, trang bị kỹ năng 

tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin cho người dạy và cán bộ quản lý” 

Những hạn chế phổ biến của việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng 

nói chung, ngành giáo dục nói riêng là do: 

- Chưa hình thành được một chiến lược phát triển văn hoá đọc và các kế 

hoạch phát triển văn hoá đọc trên bình diện giáo dục, nhằm liên kết, phối hợp các 

thành phần, các lực lượng của văn hoá đọc, mặc dù mục tiêu đã được Đảng, Chính 

phủ vạch ra rất rõ ràng là xây dựng một xã hội học tập, một xã hội ham đọc. 

- Chưa có một đề án hoạt động nào xây dựng thói quen đọc có hệ thống, 

chưa tiến hành giáo dục kỹ năng đọc có hệ thống từ bậc tiểu học lên đến bậc đại 
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học. Số lượng đầu sách được xuất bản hàng năm đã có bước phát triển vượt bậc, 

nhưng chất lượng sách không được phát triển phù hợp, có hiện tượng chạy theo 

lợi nhuận, thiếu định hướng rõ rệt trên hai bình diện nâng cao và phổ cập kiến 

thức, vì vậy hiệu quả chưa cao. 

- Chưa hình thành được các chương trình khuyến đọc trên phạm vi ngành 

như tổ chức tháng đọc sách, tổ chức định kỳ các hội sách, đọc sách tại các thư 

viện xanh, không gian mở trên phạm vi khu vực hoặc tỉnh... 

- Công tác tuyên truyền hướng dẫn đọc chưa được thực hiện thường xuyên 

liên tục và có định hướng. 

Đọc sách đối với học sinh phổ thông vẫn luôn được khẳng định là một nhu 

cầu thiết yếu với những thế mạnh riêng của chính nó, một cách thưởng thức văn 

hóa có chiều sâu; là phương cách tốt nhất để học sinh tự làm giàu kiến thức.  

Tính cấp thiết của việc khôi phục văn hóa đọc trong thời đại công nghệ 4.0 

và phát triển văn hóa đọc cho các em học sinh trong nhà trường chính là một trong 

những hoạt động, điều kiện quan trọng để đổi mới phương pháp dạy - học, giúp 

cho các giáo viên, học sinh đến với sách, hình thành thói quen đọc sách, tạo nền 

tảng quan trọng cho việc tự học, học tập suốt đời của mỗi người, góp phần thiết 

thực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn và lối 

sống văn hóa lành mạnh cho học sinh. 

Phần thứ hai 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

 I. Mục tiêu 

 1. Mục tiêu chung 

 Xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong 

học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chú trọng tới học 

sinh ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi 

trường đọc; giúp các em trở thành người đọc độc lập, tăng vốn hiểu biết, phát triển 

tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng đạo đức, nhân cách, tâm hồn, hình thành lối 

sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam. 

 Xây dựng hệ thống thư viện trường học với các tiêu chí mới góp phần tích 

cực đáp ứng yêu cầu thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen đọc, góp phần 

phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng; đồng thời 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. Mục tiêu cụ thể 

 2.1. Về phòng đọc, sách, trang thiết bị của thư viện 

 Đến năm 2025: 

 - 100% các trường đều có tối thiểu 01 thư viện, mỗi điểm trường có tủ sách 

dùng chung; thư viện có kho sách, nơi làm việc của nhân viên thư viện, có khu 

đọc sách dành riêng cho giáo viên và học sinh; tổng diện tích thư viện ≥ 54m2. 
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Các trường có điều kiện sắp xếp, cải tạo lại để thư viện đạt chuẩn mức độ 1, 2 với 

phòng đọc cho học sinh có tối thiểu 35 chỗ đối với cấp tiểu học và 45 chỗ đối với 

cấp trung học (2,4m2/chỗ). 

 - 100% phòng đọc học sinh có không gian đọc thân thiện, được trang bị 

thiết bị tiện nghi và tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn người đọc theo các mô hình được nêu 

trong Đề án. 

 - 100% các trường phổ thông được trang bị tài liệu đảm bảo phục vụ cho 

học sinh, giáo viên: 

+ Sách giáo khoa, sách nghiệp vụ của giáo viên, sách tham khảo đối với cơ 

sở giáo dục TH bảo đảm ít nhất 03 bản sách/học sinh và 01 bộ sách/giáo viên theo 

khối lớp; đối với cơ sở giáo dục THCS bảo đảm ít nhất 04 bản sách/học sinh và 

01 bộ sách/giáo viên theo bộ môn giảng dạy; đối với cơ sở giáo dục THPT bảo 

đảm ít nhất 05 bản sách/học sinh và 01 bộ sách/giáo viên theo bộ môn giảng dạy; 

+ Báo, tạp chí, bản đồ và tranh ảnh giáo dục, tài liệu nghe, nhìn, sách điện 

tử, các dạng tài liệu khác phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu học tập của học sinh và 

yêu cầu tham khảo của giáo viên; bảo đảm tối thiểu các tài liệu có nội dung sát 

với chương trình giảng dạy và học tập của nhà trường theo danh mục do Bộ GDĐT 

hướng dẫn được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện. 

 - Bổ sung sách tham khảo cho thư viện:  

 + Đối với cấp TH, THCS: ít nhất 4 quyển/1 học sinh. 

+ Đối với cấp THPT: ít nhất 5 quyển/1 học sinh. 

- 100% sách truyện thiếu nhi được phân loại phù hợp với trình độ học sinh TH. 

 - 100% các trường có sử dụng phần mềm quản lý thư viện. 

 - Xây dựng 02 thư viện điện tử tại 02 trường THPT chuyên. 

 - 100% các trường TH và THCS hoàn thành xây dựng “Thư viện lớp học”. 

 2.2. Về hoạt động phát triển văn hóa đọc 

 Đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động thư viện; tăng cường thời gian đọc, 

số lượng sách đọc trong học sinh; nâng cao trình độ của cán bộ/nhân viên thư viện 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc. 

 Đến năm 2025: 

 - 100% học sinh các trường phổ thông được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri 

thức tại thư viện trường. 

 - 100% học sinh TH được bố trí tiết đọc tại thư viện hoặc tại lớp học (ít 

nhất 2 tiết/tháng). 

 - 100% các trường học đều có nhân viên thư viện được đào tạo, tập huấn 

và nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ. 

 - Số sách (ngoài sách giáo khoa và sách tham khảo) mỗi học sinh TH đọc 

ít nhất 4 quyển/tháng, mỗi học sinh trung học đọc ít nhất: 2 quyển/tháng. 
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 - 100% các trường tổ chức tốt Ngày Sách Việt Nam và các hoạt động phát 

triển văn hóa đọc cho học sinh.   

 II. Nhiệm vụ và giải pháp  

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản 

lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và toàn xã hội về tác dụng, ý nghĩa của việc 

đọc. Xây dựng, phát triển văn hóa đọc phải được thực hiện một cách bền bỉ, không 

chỉ là phong trào mang tính nhất thời. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với 

các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc phát triển văn hóa đọc. 

2. Xây dựng môi trường đọc 

2.1. Xây dựng phòng đọc học sinh của thư viện nhà trường 

- Đầu tư nâng cấp, mở rộng diện tích phòng đọc đảm bảo diện tích tối thiểu 

theo quy định, tạo không gian đọc thoải mái và đủ cho học sinh của 01 lớp tham gia. 

- Xây dựng phòng đọc theo mô hình phù hợp với học sinh từng cấp học; 

đầu tư trang thiết bị, bố trí sắp xếp theo hướng mở, thân thiện, lôi cuốn học sinh 

đến thư viện. Các trường TH theo mô hình thư viện thân thiện đã được Bộ GDĐT 

phối hợp với tổ chức Room to Read tập huấn. 

 - Rà soát, đánh giá toàn bộ sách, tài liệu hiện có tại thư viện; thanh lí và 

thay thế dần các sách, tài liệu không còn phù hợp.  

 - Phát triển và nâng cao chất lượng vốn tài liệu trong thư viện, lựa chọn, bổ 

sung những cuốn sách thiết thực, phù hợp với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu 

giáo dục: truyện danh nhân, truyện lịch sử, truyện giáo dục đạo đức; sách có ngôn 

ngữ giàu cảm xúc, hình tượng nhân vật đẹp và gần gũi đưa đến cho các em những 

bài học, những ấn tượng đẹp và những giá trị cuộc sống, các loại sách mang đến 

những tri thức thiết thực về từng vùng đất, con người, lịch sử và văn hóa, bổ sung 

sách tham khảo phong phú thuộc nhiều lĩnh vực: khoa học, văn học, toán học...và 

sách song ngữ, sách ngoại ngữ. Lựa chọn các tác phẩm có chất lượng của nước 

ngoài để giới thiệu, phổ biến tại thư viện nhà trường. Đối với các huyện miền núi 

cần lựa chọn tài liệu, học liệu, tranh ảnh, băng đĩa do Bộ GDĐT biên soạn và các 

tài liệu tham khảo khác phù hợp, thân thiện với học sinh người dân tộc thiểu số bổ 

sung cho thư viện.  

 - Có kế hoạch tăng cường thời gian các em đến đọc sách, sinh hoạt tại thư 

viện dưới hình thức cá nhân, nhóm hoặc cả lớp; trong đó, có định hướng mục tiêu, 

nội dung, phương pháp đọc và kiểm tra đánh giá kết quả đọc một cách cụ thể. 

 2.1.1. Mô hình cụ thể của phòng đọc học sinh tại thư viện trường TH 

 Đối với trường TH áp dụng theo mô hình của tổ chức Room to Read, đã 

được kiểm chứng và công nhận của Bộ GDĐT, Thư viện được triển khai dưới 

hình thức “Thư viện thân thiện”, với 3 yếu tố đảm bảo: phân loại sách truyện 

thiếu nhi theo trình độ học sinh, tổ chức tiết đọc thư viện, trang thiết bị thư viện 

thân thiện với trẻ; 03 điểm thể hiện sự thân thiện: cơ sở vật chất, thái độ, hệ 

thống và hoạt động. Cụ thể như sau:  
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 - Phòng đọc đảm bảo có đủ chỗ cho ít nhất 35 học sinh. 

 - Về cách bài trí, sắp xếp trong phòng đọc học sinh của thư viện: 

 + Tường phòng đọc được vẽ trang trí: các bức tranh vẽ trên tường trích ra 

từ những câu chuyện quen thuộc với các em học sinh Tiểu học. 

 + Có “ góc sáng tạo”, “góc trò chơi phát triển ngôn ngữ”, “góc tra cứu”, “góc 

đọc”, “ góc trưng bày sản phẩm của em”, có bảng hướng dẫn tìm sách theo mã màu, 

nội quy thư viện, lịch hoạt động thư viện, lịch tiết đọc thư viện, bảng giới thiệu sách…  

 + Kệ sách: Để mở, sách được xếp theo độ tuổi, theo mã màu trên kệ, vừa 

với chiều cao của học sinh. 

 + Bàn thấp để các em có thể ngồi thoải mái khi đọc sách (không nhất thiết 

phải có ghế ngồi). 

 + Thảm trải sàn dày 1.5 cm, nhiều màu sắc. 

 + Các loại thẻ đọc, xốp màu…để vừa đọc vừa chơi được bố trí ở các góc 

thư viện (xem danh mục trang thiết bị: Phụ lục 2). 

- Về hoạt động trong phòng đọc học sinh của thư viện: 

+ Tiết đọc thư viện được các giáo viên (do lãnh đạo trường phân công dựa 

vào điều kiện thực tế của nhà trường) hoặc nhân viên thư viện tổ chức hàng tuần 

giúp các em đam mê đọc sách, rèn kỹ năng đọc. Trong tiết đọc này, thầy cô giáo 

tổ chức nhiều trò chơi với chủ đề về sách và từ ngữ. 

+ Góc sáng tạo: Các em có thể  sáng tác nên những bức tranh, hoặc vẽ lại 

các bức tranh hay nhân vật trong truyện, làm những tấm thiệp đẹp dành tặng bạn 

bè, thầy cô và bố mẹ nhân những ngày đặc biệt… 

+ Góc trò chơi ngôn ngữ: Các em cùng chơi trò ghép chữ tiếng Việt, tiếng 

Anh để phát triển và làm phong phú vốn từ ngữ. 

- Danh mục sách: Danh mục của Room to Read đề xuất, đã được phân loại theo 

trình độ học sinh TH hoặc các loại sách phù hợp khác theo danh mục của Sở GDĐT. 

 - Công tác tập huấn:  

 + Tập huấn về thiết lập và quản lý thư viện cho nhóm giảng viên cốt cán cấp 

tỉnh (do tổ chức Room to Read phối hợp Bộ GDĐT hướng dẫn); nhóm giảng viên 

cốt cán cấp tỉnh tập huấn lại cho các trường, lãnh đạo trường giới thiệu các nội dung 

đã được tập huấn cho giáo viên và đại diện Hội cha mẹ học sinh của trường. 

 + Tập huấn tiết đọc thư viện cho nhóm giảng viên cốt cán cấp tỉnh (do tổ 

chức Room to Read phối hợp Bộ GDĐT hướng dẫn); nhóm giảng viên cốt cán cấp 

tỉnh tập huấn lại cho các trường, lãnh đạo trường giới thiệu các nội dung đã được 

tập huấn cho giáo viên và đại diện Hội cha mẹ học sinh của trường. 

 2.1.2. Mô hình cụ thể đối với trường trung học 

 Đối với trường trung học theo mô hình do Sở GDĐT đề xuất với 03 yếu tố đảm 

bảo: Tài liệu, sách phong phú đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập của học sinh; 

hệ thống máy vi tính thư viện được cài các chương trình tra cứu tài liệu, học tập, giải 
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trí và xem thông tin từ Internet; có các không gian đọc tiện nghi, và 03 điểm thể hiện 

sự văn minh: cơ sở vật chất, thái độ, hệ thống và hoạt động. Cụ thể như sau: 

 - Phòng đọc đảm bảo có đủ chỗ cho ít nhất 45 học sinh. 

 - Về cách bài trí, sắp xếp trong phòng đọc học sinh của thư viện: 

 + Có các không gian chính: Không gian đọc chung: có diện tích lớn nhất, 

để phục vụ việc đọc sách theo cá nhân, nhóm hoặc cho cả lớp; không gian tự học: 

được thiết kế tách biệt mỗi bàn từ 2-4 người; không gian bố trí hệ thống máy tính 

thư viện: phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí trên các chương trình, nội 

dung (do trường thiết lập) hoặc trên internet. Số lượng máy vi tính ít nhất: 02 máy. 

 + Mỗi khu vực đều được thiết kế, bài trí cẩn thận, có thiết bị nội thất kiểu 

dáng khác nhau và màu sắc đẹp: Ghế ngồi đọc sách được đặt ở những vị trí nhiều 

ánh sáng tự nhiên, cạnh các giá sách; các bức tường được vẽ trang trí hoặc dán 

giấy (có thể là những hình khối vuông màu sắc khác nhau…); các kệ sách để mở, 

có kiểu dáng cong hoặc thẳng. 

 - Sách, tài liệu, hệ thống máy vi tính: 

 + Sách, báo, tạp chí tại thư viện các trường trung học (ngoài các loại sách 

đã nêu trên) còn phải có các loại sách: sách tri thức khoa học, công nghệ, xã hội, 

sách ngoại văn, sách song ngữ, tài liệu các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, 

luyện thi đại học, các sách hướng nghiệp, lựa chọn ngành nghề... 

 + Trường thiết lập các chương trình học tập, nghiên cứu, xây dựng các bộ 

sưu tập phù hợp với chương trình giảng dạy và giúp học sinh tự học. 

 + Các trường THCS, THPT, PTDTNT tổ chức hội thảo, hội nghị để thống 

nhất đưa ra danh mục tài liệu phù hợp với từng cấp học để các trường tham khảo. 

 + Hệ thống máy vi tính: mỗi phòng đọc có ít nhất 02 máy vi tinh kết nối internet. 

 - Tổ chức hoạt động: 

 + Xây dựng mối quan hệ phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa cán bộ/nhân viên, giáo 

viên và cha mẹ học sinh trong quá trình xây dựng và phát triển hoạt động thư viện.  

 + Đề cao vai trò và sự tham gia của cha mẹ học sinh trong việc tổ chức các 

chương trình của thư viện, tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng để xây dựng thư viện. 

 + Hoạt động của thư viện trường trung học không chỉ dừng lại ở việc cung 

cấp tài liệu mà còn đào tạo cho học sinh những kỹ năng cơ bản như: kỹ năng làm 

việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng giao tiếp… rèn luyện cho học sinh tư 

duy độc lập và học tập một cách tự giác.  

 + Các trường cần nghiên cứu nội dung, phương pháp phục vụ và hướng dẫn 

của thư viện để hỗ trợ học sinh đạt được các kết quả tốt bao gồm giúp học sinh: 

hiểu, định vị và lựa chọn được thông tin phù hợp, truy cập và sử dụng công nghệ 

thông tin và truyền thông, sử dụng, trình bày và phản ánh thông tin, tiếp cận tới 

các nguồn lực thông tin đa dạng và có chất lượng. 

 - Công tác tập huấn:  
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 Đội ngũ CBGV cốt cán của tỉnh chuẩn bị nội dung và triển khai cho các 

đơn vị trường học về thiết lập và quản lý thư viện; các trường giới thiệu các nội 

dung đã được tập huấn cho giáo viên và đại diện Hội cha mẹ học sinh của trường. 

 2.1.3. Hình thức thư viện đối với trường phổ thông có nhiều cấp học  

 Trường phổ thông có nhiều cấp học xây dựng mô hình phòng đọc học sinh 

có không gian riêng cho học sinh tiểu học và học sinh trung học hoặc bố trí 02 

phòng đọc riêng dành cho mỗi cấp học theo mô hình trên. 

 2.2. Xây dựng “Thư viện lớp học” tại các trường TH và THCS 

 Mô hình “Thư viện lớp học” chung cho các trường TH và THCS: 

 - Mục đích: mang đến cho các em học sinh sự thuận tiện trong quá trình 

tiếp xúc với sách (đặc biệt các em ở các điểm trường lẻ các huyện miền núi), có 

không gian đọc thoải mái, dần dần hình thành thói quen và kỹ năng đọc, ngoài ra 

mô hình này tiết kiệm chi phí và tính tiện lợi dành cho cả học sinh và giáo viên.  

 - Sắp xếp, bố trí “Thư viện lớp học”: một vài góc nhỏ trong phòng học được 

thiết kế để đặt một hoặc vài kệ sách nhỏ, trưng bày đẹp, với trên 200 quyển sách 

gồm nhiều thể loại, có thể tổ chức theo chủ đề khác nhau (sách tra cứu, tham khảo: 

từ điển, sách bài tập, sách khoa học…; sách truyện; sách giáo dục đạo đức, kỹ 

năng sống…) phù hợp với học sinh từng cấp học. 

 - Tài liệu và kệ sách: được hình thành bằng cách xã hội hóa, huy động tài 

trợ bởi cha mẹ học sinh hàng năm (với trên 200 quyển sách gồm nhiều thể loại). 

Các “Thư viện lớp học” có thể trao đổi, luân chuyển sách cho nhau để các lớp đều 

có nguồn sách phong phú, hấp dẫn. 

 - Quản lý thư viện: Học sinh quản lý. 

- Kết hợp với xây dựng “Thư viện lớp học” các nhà trường phát động phong 

trào trang trí, sắp xếp lớp học thuận lợi cho việc phát huy tính tích cực của học 

sinh (Tổ chức, quản lý lớp học theo Mô hình trường học mới). 

2.3. Xây dựng thư viện điện tử tại 02 trường THPT chuyên 

 Xây dựng thư viện điện tử nhằm kết hợp tài nguyên bao gồm không những 

tài liệu in ấn truyền thống, mà còn có cả sách điện tử và tạp chí điện tử, cơ sở dữ 

liệu trực tuyến và những bộ sưu tập điện tử do thư viện xây dựng hay do nhà thầu 

cung cấp từ bên ngoài, giúp học sinh khai thác thông tin nhanh chóng, thuận lợi, 

phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, rút ngắn quá trình tìm kiếm, học 

sinh được cung cấp thông tin một cách thuận tiện và đạt hiệu quả cao (danh mục 

mua sắm xem phụ lục 2).  

 Xây dựng 02 thư viện điện tử tại 02 trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh. 

2.4. Tăng cường các hình thức thư viện 

 Các trường mở rộng thêm các hình thức thư viện: “Thư viện lưu động”, 

“Thư viện xanh”…nhằm tạo điều kiện về không gian và thời gian đọc cho học 

sinh, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh tiếp cận thường xuyên với sách.  
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 Thư viện lưu động chuyển sách đến các điểm trường xa của các trường TH, 

phục vụ sách cho “Thư viện lớp học”; đưa kệ sách đến sân trường để phục vụ học 

sinh trong giờ ra chơi. 

 “Thư viện xanh”: là mô hình thư viện mang tính bền vững và thân thiện với 

môi trường, tiết kiệm tối đa nguồn tài nguyên (nước, năng lượng điện…). Lựa 

chọn vị trí thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt và học tập của học sinh, tận dụng 

không gian thoáng mát, rộng rãi, xây dựng những khu vực đọc sách yên tĩnh, thoải 

mái, gần gũi với thiên nhiên, những kệ sách được đặt ngay dưới những tán cây 

xanh. Các em học sinh được đọc sách, thảo luận trong một môi trường mới mẻ, 

trong lành và đẹp mắt. 

 Nhân viên thư viện hướng dẫn và cùng với đội hỗ trợ thư viện tổ chức việc 

bố trí và quản lý sách của các hình thức thư viện này. 

 3. Trang bị kỹ năng và phương pháp đọc 

 3.1. Lồng ghép trang bị kỹ năng và phương pháp đọc trong các giờ dạy 

chính khóa 

 Các trường phổ thông tăng cường đổi mới hình thức tổ chức và phương 

pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo, tạo sự ham thích tìm tòi tư liệu phục vụ học tập trong học sinh; 

rèn luyện năng lực tự học, tự cập nhật kiến thức, giúp các em trang bị kỹ năng và 

phương pháp đọc. Nâng cao chất lượng học tập môn Ngữ văn (cấp TH là môn 

Tiếng Việt), bộ môn này có một vị trí quan trọng trong giáo dục phổ thông. Thông 

qua hoạt động đọc, viết, nói và nghe các kiểu loại văn bản, nhất là văn bản văn 

học, môn Ngữ văn giúp học sinh phát triển văn hóa đọc tốt nhất. 

 3.2. Tổ chức tốt các hoạt động 

- Giáo viên được phân công phối hợp với nhân viên thư viện tổ chức tiết 

đọc thư viện tại phòng đọc hoặc tại lớp học. Tiết đọc thư viện được tổ chức hàng 

tuần giúp các em đam mê đọc sách, rèn kỹ năng đọc; trong tiết đọc này, thầy cô 

giáo tổ chức nhiều trò chơi với chủ đề về sách và từ ngữ. 

- Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy hiệu quả “Góc sáng tạo”, “Góc trò 

chơi ngôn ngữ”… theo mô hình đã triển khai, giúp học sinh phát triển các kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng giao tiếp… rèn luyện cho học sinh 

tư duy độc lập và học tập một cách tự giác.  

- Tổ chức tốt các hình thức thư viện, giúp học sinh được đọc sách, thảo luận 

trong một môi trường thuận lợi, thoải mái. 

 - Bố trí lịch đọc sách tại thư viện phù hợp và tăng cường cho học sinh mượn 

sách về nhà, giáo dục học sinh có cách ứng xử văn hóa với sách. 

 - Thường xuyên tổ chức các hoạt động: giới thiệu sách; triển lãm sách; thi 

kể chuyện, vẽ tranh theo sách. Tổ chức các buổi nói chuyện theo chủ đề, giao lưu 

giữa học sinh và các nhà thơ, nhà văn, các diễn giả. Tổ chức các hoạt động nhân 

Ngày Sách Việt Nam. 
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 - Các trường có điều kiện tổ chức cho học sinh tham quan các nhà sách; 

tham quan, trải nghiệm thực tế tại các di tích lịch sử, văn hóa trong và ngoài tỉnh. 

Tích cực cho học sinh tham gia các sự kiện liên quan đến phát triển văn hóa đọc. 

 - Tuyên dương, khen thưởng học sinh tham gia tốt các hoạt động ngoại 

khóa, phong trào thi đua đọc sách của nhà trường và địa phương. 

 - Tăng cường công tác phối hợp giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

với ngành Giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống 

thư viện các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, 

luân chuyển, phục vụ sách, báo của các thư viện công cộng đến với thư viện nhà 

trường ở địa phương theo Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và Sở GDĐT hằng năm. 

4. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước tham 

gia phát triển văn hóa đọc cho học sinh phổ thông 

- Bên cạnh việc tạo môi trường đọc, tài liệu đọc và thời gian đọc hợp lí ở 

trường, các đơn vị liên quan cần đầu tư, phát triển hơn nữa hệ thống thư viện cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã; các thôn/khối phố phát động phong trào xây dựng thư 

viện gia đình, thư viện cộng đồng…để đáp ứng nhu cầu đọc sách của người dân 

và học sinh trong ngày nghỉ, trong dịp hè. 

 - Nhà trường vận động cha mẹ học sinh nêu gương trong việc đọc sách, 

tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường, tạo sự gắn kết nhằm thúc đẩy 

niềm yêu thích, say mê đọc sách của học sinh.  

 - Phối hợp giữa ngành giáo dục và các sở, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức 

ngày hội đọc sách, hoạt động tôn vinh văn hóa đọc, đưa sách đến phục vụ các em 

học sinh vùng xa với phương châm “sách đi tìm người”… 

 - Xã hội hóa các nguồn lực, huy động cha mẹ học sinh, các tập thể, cá nhân 

trên tinh thần tự nguyện tham gia tích cực xây dựng thư viện trường học, trang trí lớp 

học với các phong trào: “Nhiều người góp nhỏ để tạo ra hệ thống tủ sách lớn”,  “Cựu 

học sinh góp sách đưa về trường cũ”, “Phụ huynh góp sách cho con”, "Góp một cuốn 

sách nhỏ đọc ngàn cuốn sách hay", “Giờ vàng tặng sách”, xây dựng phong trào thi 

đua trang trí lớp học; các đơn vị có điều kiện thuận lợi tổ chức chia sẻ sách cho học 

sinh vùng miền núi, khó khăn với phong trào “Xây dựng tủ sách vùng cao”. 

 - Phối hợp với tổ chức Room to Read xây dựng thư viện thân thiện tại các 

trường TH trên địa bàn tỉnh. 

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển văn hóa đọc  

- Tăng cường hệ thống vi tính có kết nối mạng nhằm giúp học sinh khai 

thác thông tin nhanh chóng, thuận lợi, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác 

nhau, rút ngắn quá trình tìm kiếm, học sinh được cung cấp thông tin một cách 

thuận tiện và đạt hiệu quả cao. 

- Sử dụng phần mềm quản lý thư viện để thực hiện tốt công tác quản lý, đáp 

ứng được nhu cầu nghiên cứu và học tập của học sinh. 

 6. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ/nhân viên thư viện trường học 
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 - Cán bộ/nhân viên thư viện trường học được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, biết ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác quản lý, tổ chức các hoạt động thư viện. 

 - Có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc. 

 Hàng năm, cán bộ làm công tác thư viện phải tổ chức biên soạn từ 1 đến 2 

thư mục phục vụ giảng dạy và học tập trong nhà trường. 

Phần thứ ba 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 I. Kế hoạch triển khai: 

Năm  
Số đơn vị hoàn thành 

Tỉ lệ Số lượng  
2021 10% - TH: 24 ; THCS: 22; THPT: 5. 

2022 20% 
- TH: 48; THCS: 44; THPT: 11. 

- 01 thư viện điện tử  tại 01 trường THPT chuyên 

2023 20% 
- TH: 48; THCS: 44; THPT: 11 

- 01 thư viện điện tử tại 01 trường THPT chuyên 

2024 20% - TH: 48; THCS: 44; THPT: 11. 

2025 30% - TH: 71; THCS: 66; THPT: 15 

Tổng 100% 
- TH: 239; THCS: 220; THPT: 53 

- 02 thư viện điện tử. 

 II. Kinh phí  

 1. Tổng kinh phí của 3 cấp học là 52.718.363.000 đồng (năm mươi hai tỉ, bảy 

trăm mười tám triệu, ba trăm sáu ba nghìn đồng). 

- Phân theo cấp học: 

TT Cấp học Thành tiền (đồng) 

01 TH 19.192.643.000 

02 THCS 20.615.920.000 

03 THPT 12.909.800.000 

Tổng 52.718.363.000 

- Phân theo các năm: 

Năm 

Số đơn 

vị thực 

hiện 

Kinh phí trang thiết 

bị phòng đọc các 

cấp học 

Kinh phí bổ sung 

sách các cấp học 

Kinh phí trang 

thiết bị, tài liệu số 

thư viện điện tử 

trường THPT 

Tổng kinh phí 

(đồng) 

2021 10% 1.649.630.300 3.303.006.000 / 4.952.636.300 

2022 20% 3.299.260.600 6.606.012.000 1.596.000.000 11.501.272.600 

2023 20% 3.299.260.600 6.606.012.000 1.596.000.000 11.501.272.600 

2024 20% 3.299.260.600 6.606.012.000  9.905.272.600 

2025 30% 4.948.890.900 9.909.018.000  14.857.908.900 

Tổng 100% 16.496.303.000 33.030.060.000 3.192.000.000 52.718.363.000 

 (Phụ lục 2: Kinh phí cụ thể bổ sung trang thiết bị, tài liệu đính kèm) 

2. Phân chia nguồn vốn  

- Vốn ngân sách tỉnh (tương đương 30%): 15.815.508.900 đồng, trong đó: 

+ Vốn sự nghiệp chi cho các trường THPT: 10.534.980.400 đồng; 
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+ Vốn sự nghiệp hỗ trợ một phần kinh phí cho 09 huyện miền núi thực hiện 

việc mua sắm thiết bị, tài liệu cho các trường TH và THCS: 5.280.528.500 đồng. 

- Vốn ngân sách huyện (vốn sự nghiệp chi cho các trường TH và THCS): 

26.359.181.500 đồng (tương đương 50%).  

- Vốn xã hội hóa (các cấp học): 10.543.672.600 đồng (bằng tiền hoặc hiện 

vật, tương đương 20%). 

III. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án theo lộ trình hàng năm, chú ý thực 

hiện đảm bảo công tác tập huấn triển khai thí điểm các mô hình thư viện, nhân 

rộng việc phát triển văn hóa đọc theo từng năm, đến năm 2025 đảm bảo đạt được 

các mục tiêu đề ra. 

- Xây dựng danh mục sách, tài liệu cần mua sắm đảm bảo thiết thực, đáp 

ứng nhu cầu phát triển toàn diện học sinh. Tổ chức phát động rộng rãi đến gia 

đình cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục xây dựng tủ sách gia đình. 

- Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp 

hàng năm thực hiện Đề án đối với các trường THPT. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các trường THPT, PTDTNT, các Phòng GDĐT xây 

dựng kế hoạch thực hiện Đề án. 

- Hàng năm tiến hành rà soát, kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực 

hiện Đề án báo cáo UBND tỉnh. 

2. Sở Tài chính 

Chủ động tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp hàng năm thực 

hiện Đề án. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.  

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động luân chuyển 

sách; giới thiệu sách, báo, tạp chí giáo dục; tổ chức các hội thi, tuyên truyền, kể 

chuyện theo sách… cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

 - Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng hệ thống thư viện ngoài 

nhà trường trên địa bàn tỉnh. 

 - Tổ chức Giải thưởng phát triển văn hóa đọc hàng năm. 

 - Chủ trì phát động phong trào xây dựng tủ sách gia đình. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Xây dựng và triển khai chương trình tuyên truyền, quảng bá phát triển văn 

hóa đọc; chủ động lồng ghép với các chương trình, đề án khác liên quan thuộc 

lĩnh vực quản lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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- Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động nhằm 

phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nhân “Ngày Sách Việt Nam 21/4”; đồng 

thời, phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu Đề án Phát triển văn hóa đọc cho học sinh 

các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

 5. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh  

- Giới thiệu tác phẩm mới, chất lượng đến thư viện, học sinh của các 

trường phổ thông để tham khảo, nghiên cứu. 

 - Chủ động phối hợp với Sở GDĐT mời các nhà thơ, nhà văn, các diễn giả 

trao đổi, giao lưu với giáo viên, học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 - Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện. 

 - Xây dựng kế hoạch và bố trí ngân sách sự nghiệp hàng năm để thực hiện 

việc mua sắm trang thiết bị, tài liệu và sửa chữa, nâng cấp phòng đọc học sinh đối 

với các trường TH, THCS trên địa bàn. 

 - Triển khai Đề án đến các xã/phường trên địa bàn, chỉ đạo UBND cấp xã 

đẩy mạnh xã hội hóa và bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ liên 

quan đến phát triển văn hóa đọc của học sinh tại các trường học trên địa bàn. 

-  Chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường TH, THCS trên địa bàn thực hiện 

tốt các nhiệm vụ sau: 

+ Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học 

sinh, tạo sự đồng thuận trong việc xã hội hóa phát triển văn hóa đọc trong nhà trường; 

+ Xây dựng kế hoạch và tham mưu UBND cấp huyện bố trí kinh phí hàng 

năm để triển khai thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc trong 

nhà trường theo nội dung Đề án. 

- Hàng năm tổ chức khen thưởng, tôn vinh học sinh, những người tâm huyết và 

có những đóng góp tích cực phát triển văn hóa đọc tại địa phương. Tiến hành rà soát, 

kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm tiến độ thực hiện Đề án, báo cáo UBND tỉnh./.   

          

         CHỦ TỊCH  


