
Kính gửi: Các Phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 Sở Y tế nhận được công văn số 1784/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 

15/10/2020 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu về việc triển khai 

thực hiện Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

 Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 được Quốc hội Khoá 

XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020); 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 (có hiệu lực từ ngày 05/10/2020); Thông tư số 05/TT-

BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về 

đánh giá hoạt động thư viện (có hiệu lực từ ngày 15/10/2020). 

 Để kịp thời tổ chức triển khai đảm bảo đồng bộ, hiệu quả Luật Thư viện 

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc triển khai nội dung sau: 

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thư viện, Nghị định số 

93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ và Thông tư số 05/TT-

BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới công chức, 

viên chức và người lao động trong cơ quan bằng hình thức phù hợp. Nhằm nâng 

cao nhận thức của cộng đồng về vị trí vai trò của thư viện và phát triển văn hóa 

đọc, các chính sách của Nhà nước về đầu tư, hỗ trợ và đẩy mạnh xã hội hóa để 

phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc. 

  Căn cứ nội dung công văn, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 
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UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

Số:           /SYT-VP  

V/v triển khai thực hiện Luật Thư viện 

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày        tháng 10 năm 2020 
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