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KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Phục vụ người cao tuổi trong hệ thống thư viện công cộng
trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Thực hiện Công văn Số 2425/BVHTTDL-TV, ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong
các thư viện công cộng;
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh
Phú Yên về việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên;
Thư viện tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp phục vụ người cao tuổi trong hệ thống
thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Yên như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc đối với người cao tuổi,
phát huy vai trò người cao tuổi trong việc tuyên truyền, vận động con cháu chấp hành các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Nhằm tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia vào việc đọc sách để sống vui,
sống khoẻ, sống có ích và nhân rộng văn hóa đọc trong gia đình, trong cộng đồng dân cư.
- Các hoạt động của Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình
thực tế của địa phương và các quy định hiện hành, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của
cơ quan và tình hình thực tiễn tại đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.
II. Nội dung
- Chỉ đạo thư viện các huyện, thị xã xây dựng Kế họach phục vụ tài liệu cho người
cao tuổi trên địa bàn;
- Tại Thư viện tỉnh, tăng cường công tác bổ sung tài liệu, xây dựng các bộ sưu tập,
sản phẩm thư mục chuyên đề, thư mục thông báo sách mới hướng đến người cao tuổi;
tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ sách, báo, tạp chí tại nhà; hướng dẫn tìm kiếm và sử
dụng nguồn tài nguyên thông tin có tại thư viện dành cho đối tượng là người cao tuổi;
- Thực hiện các quy định về miễn phụ phí khi gia hạn thẻ, giá dịch vụ thư viện và
số bản sách khi mượn về nhà cho bạn đọc người cao tuổi;
- Phối hợp với Hội người cao tuổi tổ chức Tọa đàm, trưng bày, triển lãm tài liệu
nhân ngày (6-6), ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam và (01/10) Ngày Quốc tế
Người cao tuổi và các vấn đề người cao tuổi quan tâm;
- Bố trí không gian phòng đọc, tiện ích phù hợp với người cao tuổi;
- Thành lập các tủ sách tại Trung tâm trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo
trợ xã hội tỉnh; tại chi hội người cao tuổi các huyện, thị xã; luân chuyển sách phục vụ
người cao tuổi; hướng dẫn người cao tuổi tham gia quản lý và phục vụ tài liệu tại các
phòng đọc, tủ sách được thành lập.

III. Tổ chức thực hiện
1. Thư viện tỉnh
- Xây dựng Kế họach phối hợp phục vụ tài liệu cho người cao tuổi trong hệ thống
thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức nguồn tài nguyên thông tin, xây dựng các bộ sưu tập, sản phẩm thư
mục; trưng bày, triển lãm, phục vụ khi tổ chức sự kiện phục vụ bạn đọc cho đối tượng là
người cao tuổi;
- Tổ chức xây dựng các tủ sách và luân chuyển tài liệu về phục vụ cho người cao
tuổi;
- Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư
viện) theo quy định.
2. Hội Người cao tuổi tỉnh
- Phổ biến nội dung Kế hoạch phối hợp phục vụ tài liệu cho người cao tuổi đến
các Hội cơ sở để công tác phục vụ sách của Thư viện đạt kết quả, chất lượng.
-Tổng hợp yêu cầu thông tin của các hội viên, thông báo thời gian địa điểm tổ
chức các hoạt động để Thư viện tỉnh thực hiện việc tổ chức đọc sách theo yêu cầu của
Hội.
IV. Kinh phí
Sử dụng kinh phí của Thư viện tỉnh hàng năm để tổ chức hoạt động.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắt cần điều chỉnh, bổ sung hai
bên cùng trao đổi, thống nhất cách giải quyết./.
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