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Số: 3471/VPCP-KGVX

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện Đề án phát triển
văn hóa đọc trong cộng đồng

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 78/TTrBVHTTDL và Báo cáo số 77/BC-BVHTTDL cùng ngày 04 tháng 5 năm 2021 và
ý kiến của các Bộ: Nội vụ (văn bản số 1722/BNV-TTTT ngày 23 tháng 4 năm
2021), Tài chính (văn bản số 3968/BTC-HCSN ngày 16 tháng 4 năm 2021), Thông tin
và Truyền thông (văn bản số 1095/BTTTT-CXBIPH ngày 14 tháng 4 năm 2021),
Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 1425/BGDĐT-GDTX ngày 13 tháng 4 năm 2021)
về kết quả triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030 (Đề án), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
1. Đồng ý tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 đối với
Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày
15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan và các
địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Đề án và chức năng, nhiệm vụ
được giao để tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ,
cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
Trợ lý PTTg Vũ Đức Đam,
Các Vụ: TCCV, KTTH, PL, QHĐP,
- Lưu: VT, KGVX(3), PMC
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