
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SVHTTDL-QLVH Hà Tĩnh, ngày       tháng  10  năm 2021 
V/v xây dựng mô hình thư viện phục vụ  

cộng đồng đáp ứng công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 

 

      
        Kính gửi:  

 - Thư viện tỉnh; 

 - Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã; 

 - Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Văn bản số 3493/BVHTTDL-TV ngày 23/9/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng mô hình thư viện phục vụ cộng đồng 

đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch yêu cầu Thư viện tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã một số nội dung sau: 

1. Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, thực hiện đổi 

mới hình thức, phát huy sự sáng tạo, linh hoạt trong việc tổ chức phục vụ sách, 

báo tại cơ sở thông qua phát triển các mô hình tủ sách phục vụ cộng đồng, thư 

viện lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của người dân, 

đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên...  

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, tổ chức các hoạt 

động phục vụ sách, báo và các hoạt động thư viện tại vùng dịch. Chủ động đổi 

mới hoạt động cung ứng sản phẩm và dịch vụ thư viện theo hướng đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thông qua không gian mạng phục 

vụ người sử dụng.  

3. Hoạt động thư viện phải bảo đảm các nguyên tắc phòng, chống dịch 

bệnh, trên tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm nhu cầu tiếp cận 

thông tin, tri thức và hỗ trợ việc học tập của người dân. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị, địa phương quan 

tâm triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và thiết thực./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Vụ Thư viện (để b/c); 

- Giám đốc và các PGĐ;  

- Chánh VP Sở; 

- Lưu: VT, QLVH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Loan 
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