Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2020, tại Nhà văn hóa Diên Hồng (thành phố Tuy
Hòa) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Hội nghị triển khai luật Thư viện và các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật" cho hơn 200 cán bộ thư viện làm việc tại các Thư viện
tỉnh; thư viện huyên, thị xã; thư viện xã, tủ sách; thư viện trường học; thư viện lực lượng
vũ trang nhân dân; thư viện các cơ sở giáo dục và thư viện tư nhân, tủ sách gia đình có
phục vụ cộng đồng.
Đến phổ biến tại Hội nghị, Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ VHTTDL đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Thư viện số 46/2019/QH14,
Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Thư viện và các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật.
Theo đó, Luật Thư viện được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày
21/11/2019, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, gồm 6 chương và 52 điều. Luật Thư
viện được thông qua sẽ tác động rất lớn đến đời sống xã hội, đặc biệt là đối với sự phát
triển văn hóa, giáo dục và khoa học của đất nước. Luật Thư viện được ban hành sẽ góp
phần tạo hành pháp lý phát triển sự nghiệp thư viện; phát triển văn hoá đọc; khuyến khích
cộng đồng, xã hội tham gia và thiết lập cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ
chức, cá nhân trong nước và ngoài nước trong hoạt động thư viện; nâng cao hiệu lực, hiệu
quả công tác quản lý nhà nước.Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý nâng cao năng lực để thư viện
thực hiện tốt vai trò là trung tâm thông tin, văn hoá, giáo dục hữu ích, bảo đảm quyền tiếp
cận thông tin, lợi ích hưởng thụ văn hoá và học tập suốt đời của nhân dân.Từ đó, góp
phần truyền bá tri thức nhân loại, giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc, xây dựng xã hội
học tập và phát triển con người Việt Nam toàn diện./.
Quang cảnh Hội nghị

