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KẾ HOẠCH
Tiếp tục hỗ trợ các điểm thư viện có tiếp nhận Dự án BMGF-VN
trên địa bàn huyện Tháp Mười, giai đoạn 2021 - 2023
Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Đồng Tháp về Tiếp tục hỗ trợ các điểm thư viện có tiếp nhận Dự án
BMGF-VN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2023, Ủy ban nhân
dân huyện xây dựng Kế hoạch Tiếp tục hỗ trợ các điểm thư viện có tiếp nhận
Dự án BMGF-VN trên địa bàn huyện Tháp Mười, giai đoạn 2021 – 2023, với
các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy tối đa các tiềm năng của Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng
máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam”; tổ chức khai thác, sử
dụng hiệu quả Dự án do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ;
- Góp phần phát triển Hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn huyện trở
thành các điểm cung cấp thông tin văn hóa h u ích với phư ng pháp phục vụ và
cách thức cung cấp thông tin thông qua máy tính và Internet miễn phí; góp phần
thúc đẩy việc áp dụng thành tựu của công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế
- xã hội.
2. Yêu cầu: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất theo tiêu
chí của tỉnh về các mục tiêu của Dự án.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Tháng 8 năm 2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã hỗ trợ Dự án
“Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt
Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates (BMGF) tài trợ. Ủy ban nhân dân huyện
Tháp Mười giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện (nay là Trung tâm Văn
hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện) tiếp nhận 10 máy tính và Ủy ban nhân
dân xã Thanh Mỹ tiếp nhận 05 máy tính phục vụ nâng cao khả năng sử dụng
máy tính và truy cập Internet công cộng tại huyện và bố trí một phòng riêng biệt
để triển khai Dự án. Nhìn chung, các máy tính được trang bị đều khai thác sử
dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả, từ đó thu hút được nhiều lượt người đến truy
nhập hàng ngày.
III. MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2021 - 2023
1. Mục tiêu tổng quát
Nhằm duy trì và phát triển nh ng kết quả đạt được sau 03 năm triển khai
thực hiện Dự án BMGF–VN (2017 - 2020) tại huyện Tháp Mười; tiếp tục hỗ trợ
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người dân tại địa phư ng còn khó khăn được tiếp cận và ứng dụng công nghệ
thông tin vào đời sống và sản xuất thông qua máy tính và internet tại hệ thống
thư viện công cộng.
2. Mục tiêu cụ thể
- Duy trì bền v ng năng lực phục vụ và cách thức cung cấp thông tin,
dịch vụ qua máy tính và internet tại thư viện huyện, xã. Góp phần đạt 60 - 70%
các điểm tiếp nhận Dự án duy trì hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện.
- Thu hút, tăng cường số lượng, số lượt người dân, thuộc nhóm đối tượng
của Dự án sử dụng dịch vụ truy nhập máy tính công cộng Thư viện huyện và
Thư viện xã; phấn đấu hàng năm tăng từ 5% - 7% số lượt người sử dụng.
IV. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Phạm vi: Thực hiện tại các điểm thư viện công cộng tiếp nhận Dự án
BMGF-VN gồm: Thư viện huyện và Thư viện xã Thanh Mỹ (danh sách kèm theo).
2. Đối tượng: Người dân và cộng đồng dân cư ở các vùng thuộc phạm vi
triển khai Dự án và các điểm triển khai thực hiện Kế hoạch.
3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2023.
V. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Duy trì bền vững hạ tầng công nghệ thông tin
- Phát triển c sở hạ tầng công nghệ thông tin Thư viện, luôn hoạt động
ổn định, sẵn sàng phục vụ cho việc sử dụng máy tính, truy nhập Internet công
cộng của người dân và cho việc tổ chức các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông
tin tại thư viện.
- Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên máy tính và các trang thiết bị đi kèm;
sửa ch a, thay thế thiết bị hư hỏng; nâng cấp phần cứng, phần mềm phù hợp với
sự phát triển của công nghệ; bảo đảm chất lượng đường truyền internet, điện
cung cấp.
- Đảm bảo an toàn an ninh mạng, an toàn d liệu, Cổng thông tin điện tử,
thiết bị lưu d liệu và các thiết bị đồng bộ khác.
- Bố trí nhân lực đủ năng lực vận hành các trang thiết bị, máy móc đã lắp
đặt hoặc được nâng cấp.
- Bảo đảm điểm truy nhập máy tính công cộng luôn sẵn sàng cung cấp các
dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu của người dân và yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
2. Duy trì bền vững các hoạt động truyền thông vận động, tiếp cận
cộng đồng
- Tiếp tục nâng cao nhận thức của lãnh đạo các ban, ngành, đặc biệt là
người dân về nh ng lợi ích mà máy tính và Internet mang lại cho sự phát triển
của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Từ đó có sự quan tâm, đầu tư, ủng
hộ, hỗ trợ các nguồn lực để duy trì bền v ng kết quả của Dự án.
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- Tăng cường công tác truyền thông giới thiệu, phổ biến về các lợi ích mà
máy tính và Internet mang lại. Giới thiệu các dịch vụ được cung cấp và nh ng
kết quả thực tế đã mang lại cho sự phát triển của người dân, thông qua các
phư ng tiện truyền thông đại chúng, phổ biến trên Website, các trang mạng xã
hội…
- Phối hợp tổ chức các hoạt động tiếp cận người sử dụng, cộng đồng, bao
gồm nh ng người đã được cung cấp dịch vụ của điểm truy nhập máy tính công
cộng và cả nh ng người chưa được cung cấp các dịch vụ nêu trên.
3. Duy trì bền vững việc cung cấp nội dung số phù hợp với nhu cầu
người sử dụng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
- Duy trì và phát triển việc cung cấp tài liệu số thiết thực, h u ích, phù
hợp, đáp ứng nhu cầu thông tin, tri thức của cộng đồng và yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội.
- Tăng cường sử dụng có hiệu quả tài liệu số hóa của Thư viện.
VI. KINH PHÍ: Sử dụng từ nguồn sự nghiệp văn hóa được giao hàng
năm của huyện và của xã Thanh Mỹ.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch; phối hợp, triển
khai thực hiện Kế hoạch ở Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh
huyện và xã Thanh Mỹ.
- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đảm bảo ngân sách để
duy trì bền v ng kết quả Dự án.
- Phối hợp kiểm tra, giám sát việc quản lý, khai thác, sử dụng các trang
thiết bị, máy móc do Dự án lắp đặt đúng mục đích, bảo đảm an toàn, an ninh và
phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà
nước; hàng năm bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch trên c sở kế hoạch này của
Ủy ban nhân dân huyện.
- Báo cáo theo định kỳ hàng năm kết quả triển khai thực hiện kế hoạch về
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Tham mưu Ủy ban nhân dân
huyện bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
3. Ủy ban nhân dân xã Thanh Mỹ
- Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng các trang thiết bị do Dự án lắp đặt
đúng mục đích, đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý,
sử dụng tài sản Nhà nước, không được sử dụng vào các công việc khác; hàng
năm bố trí kinh phí triển khai kế hoạch trên c sở kế hoạch công tác năm của
đ n vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp trang thiết bị hư hỏng
không thể sửa ch a, thay thế thì thực hiện thanh lý tài sản theo quy định.
- Báo cáo kết quả định kỳ và đột xuất về Ủy ban nhân dân huyện (qua
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) theo quy định.
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5. Đề nghị Viettel Tháp Mười: Tiếp tục cung cấp, hỗ trợ cước phí đường
truyền Internet băng thông rộng và bảo đảm chất lượng đường truyền tại các
Thư viện công cộng trong thời gian thực hiện Kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch Tiếp tục hỗ trợ các điểm thư viện có tiếp nhận Dự
án BMGF-VN trên địa bàn huyện Tháp Mười, giai đoạn 2021 – 2023./.
Nơi nhận:
- Sở VH,TT&DL tỉnh;
- Thư viện tỉnh;
- Ban Tuyên giáo HU;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các đ n vị có tên trong Kế hoạch;
- LĐVP;
- Lưu VT. NC(Thiên).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hiệp
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DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TRIỂN KHAI DỰ ÁN BMGF-VN TẠI
HUYỆN THÁP MƯỜI
(Kèm theo Kế hoạch số: 8360 /KH-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021
của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)
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TÊN ĐIỂM

ĐỊA CHỈ CỤ THỂ

GHI CHÚ

THƯ VIỆN CẤP HUYỆN
1

Huyện Tháp Mười

Trung tâm Văn hóa - Thể
thao và Truyền thanh
huyện Tháp Mười, tỉnh
Đồng Tháp

THƯ VIỆN CẤP XÃ
STT
1

Xã
Xã Thanh Mỹ

ĐỊA CHỈ CỤ THỂ
Trung tâm Văn hóa học
tập cộng đồng xã Thanh
Mỹ, huyện Tháp Mười,
tỉnh Đồng Tháp

GHI CHÚ

