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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:           /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày      tháng     năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số …/2021/NQ-HĐND ngày    

tháng   năm 2021 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ 

phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn 

 tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số…/2021/NQ-HĐND ngày    tháng   năm 2021 về 

việc ban hành Đề án Phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số:      /TTr-SGDĐT 

ngày    tháng   năm 2021 về việc đề nghị ban hành Quyết định  triển khai thực 

hiện Nghị quyết số …/2021/NQ-HĐND ngày    tháng   năm 2021 của HĐND 

tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số…/2021/NQ-HĐND ngày    

tháng   năm 2021 về việc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa 

đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2021-2025.  

Điều 2.  Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 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. 

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

hàng năm thực hiện Nghị quyết. 

Dự thảo 
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c) Hướng dẫn, chỉ đạo các trường THPT, PTDTNT, các Phòng GDĐT 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện n. Hàng năm tiến hành rà soát, kiểm tra 

đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện báo cáo UBND tỉnh. 

2. Sở Tài chính 

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

hiện Nghị quyết. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) 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. 

 b) Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng hệ thống thư viện 

ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh. 

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

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

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) 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. 

b) 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 chính sách 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  

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

trường phổ thông để tham khảo, nghiên cứu. 

 b) 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 

 a) 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. 

b) Chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường TH, THCS trên địa bàn 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; 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.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, 

Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ 

quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt 

Nam tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban thuộc HĐND tỉnh; 

- CPVP, các phòng CV; 

- Lưu: VT, TH. 

                   CHỦ TỊCH                  

                    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


