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- Căn cứ Nghị định số 135/CP ngày 29/9/1961 và Nghị định số 185/CP ngày 3/10/1970 của Hội đồng 
Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa; 

- Căn cứ Quyết định số 99-NQ/QH-K6 ngày 13/7/1997 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc 
hợp nhất Bộ Văn hóa và Tổng cục Thông tin thành Bộ Văn hóa – Thông tin; 

- Căn cứ quyết định số 178-CP ngày 16/9/1970 của Thường vụ Hội đồng Chính phủ về công tác thư viện; 
- Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức và ông Vụ trưởng Vụ Văn hóa quần chúng và thư viện; 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
  

Điều 1. Nay ban hành bản “Quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương” kèm theo quyết định này, áp dụng với tất cả các thư viện tỉnh , thành phố trong cả nước (Thư viện thành 
phố Hồ Chí Minh sẽ có quy định riêng). 

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức và ông Vụ trưởng Vụ Văn hóa quần 
chúng và thư viện, Vụ trưởng Vụ đào tạo, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, Giám đốc Quốc doanh phát 
hành sách trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này. 
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QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC 
THUỘC TRUNG ƯƠNG 

 
 

Chương I 
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN 

 Điều 1. Thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là thư viện trung tâm của tỉnh, thành phố, là 
trung tâm tàng trữ các loại tài liệu xuất bản của địa phương, các loại tài liệu xuất bản trong và ngoài nước, đáp 
ứng đặc điểm và yêu cầu của địa phương; là trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ thư viện góp phần vào việc phát 
triển sự nghiệp thư việ và công tác vận động sách báo ở địa phương. 

 Điều 2. Thư viện tỉnh, thành phố có trách nhiệm dùng sách báo, tài liệu tuyên truyền, phổ biến chủ 
nghĩa Mác – Lênin, các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, phổ biến những kiến thức về khoa học kỹ 
thuật, giáo dục con người xã hội chủ nghĩa, phục vụ cho việc phát huy truyền thống, phát triển kinh tế và văn 
hóa của địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và xây dựng nền văn hóa mới của dân 
tộc. 

 Điều 3. Đối tượng phục vụ của thư viện tỉnh, thành phố là các tầng lớp nhân dân và cán bộ các ngành, 
các giới ở địa phương. Thư viện phải đặc biệt chú trọng phục vụ những cơ quan lãnh đạo của Đảng và chính 
quyền, những tổ chức chuyên môn những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và chỉ đạo sản xuất, dần 
dần coi đó là thành phần chính trong đối tượng phục vụ. 

 Điều 4. Các thư viện tỉnh, thành phố phải chuẩn bị tiến dần lên thư viện khoa học tổng hợp nhằm phát 
huy tác dụng mạnh mẽ hơn nữa vào đời sông chính trị, kinh tế vầ văn hóa ở địa phương, phục vụ sản xuất và 
nghiên cứu khoa học. Mỗi thư viện phải theo từng bước vững chắc cải tiến và nâng cao chất lượng các mặt cơ 
cấu tổ chức, cơ sở vật chất và phương thức phục vụ tương ứng với số lượng những người đọc có trình độ 
nghiên cứu khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và kỹ thuật ngày càng cao. 

 

Chương II  

NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA THƯ VIỆN 

 Điều 5.  Thư viện tỉnh, thành phố phải tạo mọi điều kiện thuận lới cho người đọc sử dụng thư viện cụ 
thể: 

1. Đảm bảo cho người đọc được dùng sách báo, tài liệu tại các phòng đọc của thư viện và được mượn 
về nhà. 

2. Tuyên truyền giới thiệu sách báo bằng các hình thức thông tin thư mục và hướng dẫn tra cứu, phát 
huy triệt để nội dung vốn sách báo phục vụ các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của địa phương. 

3. Phục vụ một cách cụ thể, kịp thời những tổ chức nghiên cứu hay sản xuất, chủ yếu về nông nghiệp, 
lâm nghiệp ngư nghiệp, những cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc các ngành ở địa phương, 
tích cực đưa sách báo đến phục vụ các khu kinh tế mới. 

Điều 6. Là trung tâm tàng trữ sach báo của địa phương, thư viện tỉnh, thành phố phải: 

1. Thu thập và tàng trữ các loại sách báo, tài liệu về các bộ môn tri thức đáp ứng yêu cầu lãnh đạo 
chính trị, yêu cầu của sự nghiệp giáo dục, của cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và 
văn hóa phù hợp với những đặc điểm về thiên nhiên, kinh tế, văn hóa của địa phương. Chú ý bổ 
sung các sách báo, tài liệu có liên quan đến ngành kinh tế của chủ yếu của địa phương mà chưa có 
thư viện chuyên ngành phục vụ. Tăng tỉ lệ những tài liệu có giá trị phục vụ sản xuất và nghiên cứu 



khoa học. Thư viện được hưởng chế độ cung cấp ưu tiên cho các loại sách xuất bản trong nước do 
Bộ văn hóa ban hành (Quyết định số 15/VH-QĐ ngày 7/2/1972). 

2. Được thu nhận các tài liệu xuất bản của địa phương và có trách nhiệm tàng trữ lâu dài. Được thu 
nhận những bản sao tài liệu tổng kết các phong trào cách mạng, bản sao các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng bộ, chính quyền khi đã quá thời gian bảo mật. Được thu nhận bản sao các khóa luận của học 
sinh các trường đại học ở địa phương. Thu thập đầy đủ và tàng trữ lâu dài các loại tài liệu địa chí 
bao gồm các loại tài liệu in hoặc viết tay, các tài liệu Hán, Nôm có liên quan đến địa phương. 
Thư viện miền núi có ngiều dân tộc phải xây dựng và tàng trữ lâu dài vốn sách, tài liệu bằng chữ của 
các dân tộc là người cư trú ở tỉnh mình. 

3. Bổ sung có chọn lọc những sách, báo của nước ngoài có nội dung liên quan đến đặc điểm và yêu cầu 
của địa phương đặc biệt là những sách, báo về khoa học kỹ thuật sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, 
lâm nghiệp và ngư nghiệp. 

4. Các thư viện thành phố đảm nhiệm việc bổ sung sách, báo cho các thư viện chi nhánh theo đúng tính 
chất và nhiệm vụ từng cơ sở. 

Điều 7. Là trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ, thư viện tỉnh, thành phố phải: 

1. Trở thành thư viện kiểu mẫu về nghiệp vụ, kỹ thuật và thường xuyên tổng kết, phổ biến, kinh 
nghiệm để nâng cao chất lượng công tác. 

2. Hướng dẫn giúp đỡ nghiệp vụ, kỹ thuật và thường xuyên phối hợp hoạt động với các thư viện 
huyện, thị, khu phố, quận, thư viện thiếu nhi, thư viện thuộc các ngành, các giới: tham gia công tác 
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện ở địa phương. 
 
 

Chương III 
CƠ CẤU TỔ CHỨC THƯ VIỆN 

 Điều 8. Thư viện tỉnh, thành phố là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ty văn hóa và thông tin được 
phép có dấu riêng, mang tên “Thư viện tỉnh…” (hay ”Thư viện thành phố…”) để dùng trong quan hệ công tác. 

 Điều 9. Mỗi thư viện phhải tùy theo biên chế hiện có, tổ chức các tổ công tác chuyên môn, tiến dần tới 
có cơ cấu tổ chức gồm 4 bộ phận công tác chủ yếu sau đây: 

1. Bộ phận bổ sung biên mục, xây dựng vốn sách, báo sưu tầm, khai thác tài liệu địa chí, phân loại sách 
báo, tài liệu, tổ chức hệ thống kho và hệ thống công cụ tra cứu. 

2. Bộ phận thông tin: hướng dẫn, biên soạn và phổ biến các thư mục, tổ chức các cuộc nói chuyện và 
trưng bày sách, báo, hướng dẫn tra cứu và trả lời bạn đọc, tuyên truyền hướng dẫn cách sử dụng thư 
viện. 

3. Bộ phận phục vụ: qua các loại phòng đọc và phòng mượn, phục vụ thường xuyên người đọc tại thư 
viện, qua công tác lưu động xuống cơ sở ( bằng trạm cho mượn sách hoặc xe thư viện). 

4. Bộ phận hướng dẫn nghiệp vụ: quan hệ về nghiệp vụ với các thư viện ở địa phương. 
Cơ cấu tổ chức của mỗi thư viện sẽ phát triển dần theo yêu cầu của mức độ mở rộng hoạt động phục 
vụ. Những thư viện hoạt động với phạm vi rộng cps thể thêm bộ phận hành chính. Riêng đối với các 
thư viện thành phố cơ cấu tổ chức còn có bao gồm một số chi nhánh (thư viện khu phố, quận nội 
thành, thư viện thiếu nhi, xe thư viện). 

 Điều 10. Biên chế của mỗi thư viện, thành phố (trung tâm và chi nhánh) phải gồm những cán bộ đã qua 
đào tạo về nghiệp vụ, ít nhất là tốt nghiệp trung học và với tỉ lệ từ 1/3 đến 1/2 là cán bộ tốt nghiệp địa học thư 
viện. Cán bộ thư viện phải biết ít nhất một ngoại ngữ. Có thể tuyển dụng cán bộ có chuyên môn của ngành khác 
được bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ thư viện để làm những khâu công tác có liên quan đến việc xử lí và khai 
thác nội dung vốn sách, báo. 



 Biên chế của mỗi thư viện tỉnh, thành ấn định căn cứ khối lượng công tác thường xuyên trên cơ sở định 
mức lao động. Để tạo điều kiện cho các thư viện tăng cường hoạt động phục vụ trong thời gian tới, biên chế của 
mỗi thư viện tỉnh (trung tâm) với vốn sách từ 80.000 bản, phải có ít nhất 15 cán bộ, biên chế của mỗi thư viện 
thành phố (trung tâm) phải có ít nhất 20 cán bộ. Mỗi chi nhánh của thư viện thành phố có ít nhất 5 cán bộ. 

 Đối với từng thư viện biên chế tối thiểu ấn định trên đây sẽ tăng dần theo mức độ phát triển vốn sách, 
báo hoặc theo sự phát triển của phương thức hoạt động cùng với mức độ người đọc đến sử dụng sách báo. 
Riêng về vốn sách, đối với thư viện chưa đạt 80.000 bản sách, cứ thêm 10.000 bản được tăng thêm một cán bộ, 
đối với thư viện đã có trên 80.000 bản sách, cứ thêm 20.000 bản được tăng thêm 1 cán bộ. 

 Điều 11. Thư viện tỉnh, thành phố có một chủ nhiệm, 1 phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và 
cán bộ thư viện do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố bổ nhiệm và điều động theo điều nghị của Sở, Ty văn hóa 
và thông tin. 

 Chủ nhiệm ngoài phần phụ trách chung phải trực tiệp chỉ đạo và tham gia việc xây dựng vốn sách, báo 
và công tác thông tin thư mục. Phó chủ nhiệm giúp chủ nhiệm được phân công chỉ đạo và tham gia một số mặt 
công tác nghiệp vụ và chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm. 

 Cán bộ thư viện phải được chuyên môn hóa; nhất thiết không được chuyển sang công tác khác không 
thuộc ngành thư viện những cán bộ đã tốt nghiệp trung học, hoặc đại học thư viện. Trường hợp muốn thuyên 
chuyển những cán bộ đã tốt nghiệp đại học phải được sự đồng ý của Bộ Văn hóa và thông tin. Hết sức tránh 
điều động cán bộ đi làm những công việc đột xuất không liên quan đến công tác đọc sách và thư viện, trừ 
những trường hợp hết sức cấp bách. 

 

Chương IV 

CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA THƯ VIỆN 

 Điều 12. Tổ chức vốn sách, tài liệu của thư viện thành một kho chính (bao gồm một số bộ phận đặc biệt 
và một số kho cần thiết cho việc đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu của người đọc). 

 Đối với các loại kho, số loại và số bản sách, báo tài liệu bổ sung hoặc được giữ lâu dài phải sát đúng với 
tính chất và nhiệm vụ của từng loại kho. Trong từng thời gian nhất định, tùy tính chất và nhiệm vụ của từng loại 
kho, cần rút bớt số bản đối với những sách, báo có nhiều bản; hoặc rút hết đối với những sách, báo mà người 
đọc ít sử dụng. 

 Điều 13. Trụ sở thư viện được xây dựng theo các tiêu chuẩn, quy phạm kiến trúc do Nhà nước ban 
hành, chủ yếu để đảm bảo cho mối quan hệ giữa sách, báo với cán bộ thư viện và người đọc thực hiện một cách 
hợp lí và thuận lợi. Nâng cao chất lượng về trang bị để hiện đại hóa dần tổ chức và hoạt động của thư viện. Cụ 
thể: 

1. Kho sách phải được trang bị bằng những dụng cụ đồ đạc bằng chất liệu tốt để bảo quản tốt sách báo 
(như gỗ, đóng giá sách, tủ mục lục…). 

2. Các phòng cho người đọc cũng như cho cán bộ thư viện phải có đủ tiện nghi để tạo điều kiện tốt cho 
việc đọc sách, báo hoặc tiến hành các công tác nghiệp vụ. 

Điều 14. Phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ bảo vệ tài sản thư viện: 

 Cán bộ thư viện cũng như người đọc có trách nhiệm bảo vệ sách, báo, thư viện theo đúng pháp chế bảo 
vệ tài sản xã hội chủ nghĩa. Tuyệt đối không dùng trụ sở thư viện vào việc khác để đảm bảo cho thư viện mở 
cửa hoạt động thường xuyên. 



 Kinh phí quy định cho từng thư viện, tỉnh thành (trung tâm và chi nhánh) là một mục riêng trong ngân 
sách hàng năm của Sở, Ty văn hóa và thông tin. Về khoản chi cho thư viện, ngoài phần dành cho việc mua và 
sửa chữa, đóng sách, báo, trang bị vật tư phương tiện nghiệp vụ, phải dành một phần thích đáng cho công tác 
khai thác tài liệu, thông tin và tuyên truyền (trong đó có các khoản cho hoạt động quần chúng, thù lao công tác 
viên…). Về các khoản thu, thư viện được phép thu lệ phí cấp thẻ mượn sách về nhà, tiền đền sách bạn đọc làm 
mất, tiền công trích, sao tài liệu cùng các khoản được phép thu khsc và nộp cho tài vụ của Sở, Ty văn hóa và 
thông tin. 

 

Chương V 

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC 

 Điều 16. Trong hoạt động phục vụ người đọc, thư viện tỉnh, thành phố phải: 

1. Thường xuyên điều tra, nghiên cứu nhu cầu của thành phần chủ yếu trong đối tượng phụ vụ để kịp 
thời tìm biện pháp thỏa mãn. 

2. Thực hiện một cách tích cực công tác thông tin thư mục, thông báo sách, báo mới, thư mục giới 
thiệu chuyên đề, sử dụng và phát huy tác dụng của các tài liệu thông tin khoa học, các thư viện khoa 
học lớn ở trung ương; trưng bày sách, báo mới; sách, bá chuyên đề; tổ chức nói chuyện điểm sách; 
xây dựng hệ thống các mục lục công vụ, chữ cái, phân loại, địa chí, mục lục liên hợp sách, báo ngoại 
văn, ô phích ấn phẩm địa phương, ô phích sách, báo mới nhận được) và kho tra cứu tham khảo; tiến 
hành công tác hướng dẫ vàtrả lời bạn đọc. 

3. Các bộ phận phục vụ phải phù hợp với yêu cầu và phương thúc sử dụng sách, báo của người đọc 
như: phòng đọc tổng hợp, phòng đọc báo chí, phòng đọc chuyên đề, phòng đọc tài liệu sao chụp, 
phòng mục lục, phòng trưng bày, phòng cho mượn về nhà. Mở cửa hàng ngày kể cả chủ nhật và 
nhiều giờ, nhất là đối với số phòng phục vụ chủ yếu. Tổ chức công tác lưu động trong phạm vi địa 
phương bằng các hình thức trạm cho mượn hay xe thư viện (nếu được trang bị) để một mặt hỗ trợ 
các thư viện huyện, thị xã, thiếu nhi, mặt khác thỏa mãn nhu cầu về sách của quần chúng nhất là ở 
những khu kinh tế mới. 

4. Tổ chức nhóm cộng tác của thư viện và tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của những lực lượng xã hội, 
nhất là cán bộ các ngành chuyên môn trong việc bổ sung vốn sách, khai thác và tuyên truyền giới 
thiệu nội dung sách báo. 

5. Thường xuyên tranh thủ sự giúp đỡ của các thư viện khoa học lớn, các cơ quan nghiên cứu, cơ quan 
thông tin khoa học pử trung ương trong công tác thông tin thư mục và để mượn sách báo hoặc xin 
bản sao chụp, thỏa mãn nhu cầu về sách, báo, tài liệu của người đọc nghiên cứu ở địa phương. 
Phối hợp với các thư viện chuyên ngành ở địa phương trong công tác bổ sung sách, báo nước ngoài, 
thông tin thư mục và trao đổi cho mượn sách giữa các thư viện để đáp ứng yêu cầu của người đọc. 

6. Các thư viện trung tâm tỉnh phải phân công và phối hợp với thư viện thị xã sở tại để hợp lý hóa hoạt 
động phục vụ. Các thư viện trung tâm thành phố phải phân công và phối hợp với các chi nhánh (khu 
phố, quận) để tạo thành một hệ thống hoạt động thống nhất phục vụ nhân dân và cán bộ trobg phạm 
vi nội thành. 

Điều 17. Trong hoạt động góp phần vào việc phát triển sự nghiệp thư viện và công tác vận động đọc 
sách báo ở địa phương, thư viện tỉnh, thành phố phải: 

1. Bằng các tài liệu hướng dẫn, các cuộc đi giúp trực tiếp hoặc bằng các cuộc họp bồi dưỡng chuyên 
đề, chỉ đạo thí điểm… giúp cho các thư huyện, thị xã, khu phố, quận, thư viện thiếu nhi thực hiện 
đúng đắn các quy chế tổ chức, các quy tắc nghiệp vụ, kỹ thuật và nâng cao chất lượng tổ chức và 
hoạt động. Các thư viện trung tâm, thành phố sẽ đảm nhiệm công tác đăng kí, phân loại, miêu tả 
sách báo cho các chi nhánh ngoài phần những mặt công tác nghiệp vụ do các chi nhánh tự làm lấy. 



2. Biên soạn tài liệu huấn luyện, cung cấp cho các trường lớp đào tại cán bộ thư viện và tham gia giảng 
dạy, hướng dẫn thực tập nghiệp vụ. 

3. Hướng dẫn, giúp đỡ về nghiệp vụ, kỹ thuật cơ bản cho các thư viện trường học, thư viện công đoàn, 
thư viện chuyên ngành khi có yêu cầu. 

4. Thư viện trung tâm tỉnh dựa theo đặc điểm địa lý, có thể trao cho thư viện thị xã một phần trách 
nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ nghiệp vụ đối với một số thư viện huyện. 

Điều 18. Trong hoạt động, thư viện tỉnh, thành phố phải thường xuyên đặt dưới sự chỉ đạo của Sở, Ty 
văn hóa và thông tin, phối hợp chặt ché với Phòng Văn hóa quần chúng và thư viện, đồng thời được sự chỉ đạo 
và hướng dẫn về mặt nghiệp vụ của Vụ Văn hóa quần chúng và thư viện và Thư viện Quốc gia Việt Nam. 

Hàng quý, hàng năm, thư viện tỉnh, thành phố phải đặt kế hoạch theo phương hướng chung của Bộ Văn 
hóa và thông tin và kế hoạch cụ thể của Sở, Ty. Kế hoạch phảo được Sở, Ty thông qua và gửi về Bộ Văn hóa và 
thông tin (Vụ Văn hóa quần chúng và thư viện). Thư viện phải thực hiện đầy đủ và đúng đắn chế độ thông kê, 
báo cáo đã được Bộ Văn hóa và thông tin quy định. Hàng quý, hàng năm phải gửi báo cáo tình hình tổ chức và 
hoạt động của mình kèm theo các biểu thống kê về Bộ Văn hóa và thông tin (Vụ Văn hóa quần chúng và thư 
viện) và Thư viện Quốc gia Việt Nam. 

 

 Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 1977 
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