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BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN 

 

- Căn cứ Nghị định số 96-CP ngày 28/4/1978 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và 
tổ chức bộ máy của ngành văn hóa và thông tin; 

- Căn cứ quyết định số 401-TTg ngày 9/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ 
và quyền hạn cả Thư viện Quốc gia Việt Nam; 

- Căn cứ thông tư 2415-VHTT/TT ngày 10/10/1978 của Bộ Văn hóa và Thông tin trao cho Thư viện Quốc 
gia Việt Nam trách nhiệm theo dõi, quản lí công tác thư viện và phong trào đọc sách báo trong cả 
nước; 

- Để tăng cường và mở rộng công tác thư viện, đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới ở cấp 
huyện và xã; 

- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ tổ chức và cán bộ, ông Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này: 

- Quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện huyện. 
- Quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện xã, áp dụng với tất cả các thư viện huyện và xã ở các địa 

phương trong nước. 

Điều 2. Quyết định số 78-VH/QĐ ngày 2/10/1972 của Bộ Văn hóa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của thư viện huyện từ này không còn hiệu lực nữa. 

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch và vật tư, 
Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Kế toán, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, Giám đốc 
Tổng công ty Phát hành sách và nhập khẩu sách báo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Trưởng Ty Văn hóa 
thông tin và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định 
này. 

Riêng đối với các xã thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành và các Sở, Ty Văn hóa và Thông tin sẽ phân công 
trách nhiệm cho cấp huyện trực tiếp chỉ đạo các Ủy ban nhân dân xã giúp đỡ Ban Quản trị hợp tác xã áp dụng 
các điều khoản của Quy chế trong việc xây dựng và quản lý các thư viện xã. 
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QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN HUYỆN 

I – ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

Điều 1. Thư viện huyện là thư viện trung tâm của huyện, có trách nhiệm dùng sách, báo, tài liệu tuyên 
truyền phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước, nhằm nâng 
cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức và thẩm mỹ cách mạng cho các 
tầng lớp nhân dân và cán bộ các ngành trong huyện, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, 
chủ yếu là sự nghiệp phát triển kinh tế, phát triển giáo dục ở địa phương, góp phần xây dựng nền văn hóa mới 
của dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt thư viện huyện phải tập 
trung phục vụ có hiệu quả cho việc tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học kỹ thuật và cách mạng về tư tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là 
then chốt, thật sự trở thành cứ điểm đưa khoa học kỹ thuật đến quần chúng ở cơ sở giúp mọi người thực hiện 
quyền làm chủ tập thể trong việc đẩy mạng sản xuất nông nghiệp (hay lâm nghiệp, ngư nghiệp) theo hướng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ cấu kinh tế nông, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, con người mới 
xã hội chủ nghĩa. 

Điều 2. Thư viện huyện phục vụ chủ yếu việc đọc phổ thông đồng thời với sự giúp đỡ và phối hợp hoạt 
động của thư viện tỉnh, thành phố, tiến dần phục vụ cho công tác nghiên cứu giảng dạy và chỉ đạo sản xuất, đáp 
ứng yêu cần của việc tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại đời sống ở nông thôn. Mặt khác, thư viện phải giúp Ban 
văn hóa và thông tin huyện chỉ đạo về nghiệp vụ công tác vận động quần chúng đọc sách báo và xây dựng 
phòng đọc sách, thư viện ở cơ sở, thựuc hiện vai trò trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ đối với các phòng đọc sách 
thư viện ở cơ sở, trước hết là các thư viện xã. 

Điều 3. Đối tượng phục vụ của thư viện huyện là toàn thể nhân dân và cán bộ trong phạm vi huyện, nhưng 
chủ yếu là phục vụ các cán bộ lãnh đạo, cán bộ khoa học, kỹ thuật trong các cơ quan, tổ chức sản xuất (như xí 
nghiệp, nông trường, trạm, trại…). Ngoài ra, thư viện huyện phải thông qua thư viện xã, phục vụ các tầng lớp 
nhân dân, kể cả thiếu nhi, học sinh trong và ngoài nhà trường, thỏa mãn nhu cầu về sách báo của họ. 

 

II – NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

Điều 4. Thư viện huyện phải thực hiện những quy chế, quy tắc, hình thức và phương pháp cơ bản về tổ 
chức và hoạt động nghiệp vụ do Bộ Văn hóa và thông tin ban hành. 

Điều 5. Để đáp ứng yêu cầu của các đối tượng phục vụ, thư viện huyện phải tạo mọi điều kiện cho người 
sử dụng thư viện một cách thuận lợi, cụ thể. 

- Xây dựng kho sách báo, tài liệu có tính chất tổng hợp phù hợp với trình độ và yêu cầu của các thành 
phần người đọc, phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của cơ quan kinh tế của huyện. 

- Thường xuyên hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách báo để thu hút người đến thư viện, tổ chức và 
hướng dẫn việc đọc. 

- Mở cửa thư viện theo ngày giờ nhất định, phù hợp với điều kiện công tác, sản xuất và sinh hoạt của 
người đọc. 

- Mở rộng việc luân chuyển sách báo phục vụ các câó lãnh đạo, các cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ 
hoạt động trên địa bàn huyện. 

Điều 6. Để giúp Ban Văn hóa và thông tin huyện chỉ đạo về nghiệp vụ công tác vận động quần chúng đọc 
sách báo và xây dựng các thư viện, phòng đọc sách ở cơ sở, thư viện huyện phải: 

- Tổ chức và hướng dẫn các đợt vận động sách báo. 



- Giúp đỡ về nghiệp vụ trong việc xây dựng các phòng đọc sách, thư viện, hướng dẫn và phối hợp hoạt 
động với các thư viện phòng đọc sách đã có trong huyện. 
 
 

III – CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THƯ VIỆN 

Điều 7.  Thư viện huyện là một đơn vị sự nghiệp nằm trong cơ cấu tổ chức của Ban văn hóa thông tin 
huyện, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban và trong hệ thống thư viện công cộng của Nhà nước, thư viện còn chịu 
sự chỉ đạo nghiệp vụ của thư viện tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. 

Điều 8.  Thư viện huyện do một chủ nhiệm phụ trách, gồm hai bộ phận phục vụ: bộ phận đọc tại chỗ và bộ 
phận cho mượn, phục vụ cho cả hai đối tượng người lớn và trẻ em, bộ phận cho mượn bao gồm cả tủ sách lưu 
động hoặc trạm cho mượn sách. 

Điều 9. Thư viện huyện có sổ sách từ 5.000 đến 10.000 bản sách thì biên chế được 2 cán bộ. Khi tăng thêm 
vốn sách, thì cứ 10.000 bản lại thêm 1 cán bộ. Ngoài ra, về công tác đối với cơ sơe thì cứ thường xuyên chỉ đạo 
10 thư viện xã lại được 1 cán bộ. Cán bộ thư viện huyện nhất thiết phải tốt nghiệp trung học thư viện hoặc có 
trình độ tương đương. Tiến tới chủ nhiệm thư viện tốt nghiệp đại học thư viện. Trong số cán bộ, phải phân công 
người phụ trách công tác vận động đọc sách báo, giúp đỡ việc xây dựng phòng đọc sách, thư viện ở cơ sở và chỉ 
đạo hoạt động phục vụ trên địac bàn huyện. 

 

IV – CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA THƯ VIỆN 

Điều 10. Kho sách thư viện huyện phải gồm những loại sách, báo, tài liệu về các bộ môn chính trị và xã 
hội, khoa học và kỹ thuật, văn học và nghệ thuật… đáp ứng những đặc điểm và yêu cầu của huyện. Chú trọng, 
bổ sung sách báo, tài liệu khoa học kỹ thuật đáp ứng đặc điểm và yêu cầu của cơ cấu kinh tế của huyện. Thư 
viện miền núi phải có những sách báo bằng chữ các dân tộc ít người thuộc huyện mình, kể cả những sách báo 
xuất bản ở trung ương hay ở các địa phương khác.. 

Kho sách thư viện buổi đầu phải có từ 5.000 đến 10.000 bản sách và được bổ sung thường xuyên hàng năm 
để đáp ứng kịp thời yêu cầu phục vụ tại thị trấn cũng như để mở rộng xuống cơ sở. Số bản của mỗi tên sách bổ 
sung trung bình là 5 và nhiều nhất là 10 cho những tên sách cần luân chuyển rộng. Thư viện huyện được hưởng 
chế độ cung cấp ưu tiên các sách trongnước theo quy chế cung cấp sách của Bộ đã ban hành. 

Trong kho sách, phải thực hiện theo tỷ lệ tên sách như sau: 

- 30% sách khoa học xã hội, chính trị. 
- 30% sách khoa học xã hội 
- 30% sách văn học nghệ thuật 
- 10% các loại sách 

Ngoài sách, mỗi thư viện phải đặt mua thường xuyên từ 20 loại trở lên các báo, tạp chí trong nước, chú ý là 
các loại tạp chí chuyên môn đáp ứng yêu cầu của việc phát triển kinh tế của huyện. Trong kho sách phải có một 
bộ phận sách dành riêng cho thiếu nhi, học sinh. 

Trong từng thời gian, những sách báo đã cũ ít được sử dụng (trừ những sách kinh điển, văn kiện của Đảng 
và Nhà nước và những sách có nội dung liên quan đến huyện) sẽ được chọn lọc, rút khỏi kho và gửi về thư viện 
trung tâm tỉnh, thành phố để xử lí theo sự hướng dẫn của Sở, Ty Văn hóa thông tin. 

Điều 11. Để có điều kiện hoạt động, thư viện phải có trụ sở tốt và thuật tiện được trang bị những phương 
tiện, đụng cụ cần thiết. Vụ thể: Kho thư viện phải cao ráo, thoáng, đủ mặt bằng và giá sách để chứa vài vạn 
cuốn sách (theo tiêu chuẩn mỗi m2 400 cuốn); phòng đọc có từ 30 đến 50 chỗ ngồi… với bàn ghế, tủ mục lục, tủ 



trưng bày sách báo… Trong thư viện, cần bố trí một phòng sách báo thiếu nhi riêng để phục vụ các em theo đặc 
điểm lứa tuổi. 

Khi huyện có điều kiện xây dựng trụ sở mới cho thư viện (ở khu vực dành riêng cho cá công trình văn hóa 
của huyện) phải theo các tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế thư viện và Bộ hướng dẫn. Ngoài kinh phí được cấp, 
huyện có thể vận động sự đóng góp của nhân dân và các đoàn thể quần chúng trong việc xây dựng. 

Điều 12.  Phải thựuc hiện nghiêm chỉnh chế độ bảo vệ tài sản thư viện. Sách báo phải được bảo quản tốt (sử 
dụng hóa chất chống mối, mọt và các giống vật phá hoại sách báo) được bảo vệ chống ẩm, chống cháy và mất 
cắp. Chế dộ bảo vệ và sử dụng sách đối với người đọc cũng như đối với cán bộ thư viện phải được thực hiện 
đúng như quy định của Bộ Văn hóa và thông tin, và những sự vi phạm phải được xử lí đích đáng. 

Thư viện là nơi phục vụ lợi ích công cộng, do đó, tuyệt đối không được dùng trụ sở thư viện vào việc khác 
và phải bảo đảm cho thư viện hoạt động thường xuyên. Kinh phí hàng năm cấp cho thư viện huyện là một 
khoản riêng trong ngân sách của Ủy ban nhân dân huyện, bao gồm: tiền mua và đóng sửa sách báo, tiền trang bị 
dụng cụ, phương tiện nghiệp vụ (giá tủ, phích, sổ, sách…) tiền chi hoạt động quần chúng, lương cán bộ (tính 
theo quỹ nhân viên sự nghiệp). Sở, Ty văn hóa thông tin nếu có điều kiện hàng năm có thể giúp đỡ thêm bằng 
sách báo, phương tiện nghiệp vụ… để tăng cường cho thư viện huyện. 

 

 V – PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA THƯ VIỆN 

Điều 14. Để tạo điều kiện cho người đọc dùng sách báo, tài liệu trong kho, thư viện huyện phải: 

- Tổ chức các loại mục lục, biên soạn và phổ biến các bản kế hoạch đọc sách, các bản thư mục giới thiệu, 
tiến hành những hình thức và phương pháp tuyên truyền, giới thiệu sách như: điểm sách, nói chuyện, 
triển lãm, phát thanh trên đài, thi đọc sách… để phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời gây cho 
quần chúng dần dần có nếo đọc sách báo. Cần chú ý thông báo cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ khoa học kỹ 
thuật kịp thời nắm được những sách báo tài liệu mới nhận được, nhất là những tài liệu thông tin mà các 
thư viện lớn, các cơ quan thông tin khoa học ở trung ương gửi về, và có nội dung liên quan đến những 
vấn đề mà họ đang cần giải quyết… 

Mặt khác, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn quần chúng đọc những loại sách khoa học cơ bản, sách kỹ 
thuật, nhất là sách về các ngành nông, công nghiệp có liên quan đến đặc điểm kinh tế của huyện. 

- Mở cửa thư viện một cách thường xuyên ít nhất là 3 ngày trong 1 tuần; tổ chức và phân bố thời gian 
phục vụ việc đọc, mượn cho người lớn và trẻ em, đồng thời mở rộng việc luân chuyển sách xuống cơ 
sở. 

Điều 15. Trong hoạt động góp phần phát triển công tác thư viện và vận động quần chúng đọc sách báo, thư 
viện huyện phải: 

- Phối hợp với các ngành, các tổ chức những đợt đọc sách chỉ có chỉ đạo theo từng nhiệm vụ trọng tâm 
của huyện. 

- Giúp đỡ việc tổ chức ban đầu về nghiệp vụ cho những phòng đọc sách, thư viện mới thành lập; hướng 
dẫn và giúp đỡ hoạt động cho những phòng đọc sách, thư viện đã, nhất là các thư viện ở xã. 

- Tham gia việc huấn luyện cán bộ và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cơ sở. 
- Phát triển có trọng điểm hình thức túi sách lưu động, trạm cho mượn sách để chi viện cho các viện cơ 

sở, mở rộng việc sử dụng sách báo của quần chúng. 

Điều 16. Trong hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Ban Văn hóa và thông tin huyện, thư viện huyện phải phối 
hợp với các ngành văn hóa và thông tin, ngành giáo dục, y tế, các đoàn thể công đoàn, thânh niện, phụ nữ, để 



mở rộng hình thức và phương pháp tuyên truyền, giới thiệu sách báo sử dụng những phương tiện sẵn có của các 
ngành, giới (như Nhà văn hóa, sử dụng đài phát thanh…) trong hoạt động tại thị trấn cũng như ở cơ sở. 

Để mở rộng hoạt động, thư viện huyện cần tranh thủ những người có trình độ và tích cực đọc sách trong số 
những cán bộ nghiên cứu, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, tổ chức thành nhóm cộng tác viên để giúp thư viện trong 
việc giới thiuệ và luân chuyển sách báo trên địa bàn huyện, kể cả ở các khu kinh tế mới, các công trường khai 
hoang, thủy lợi… 

Mặt khác, thư viện huyện phải chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của thư viện trung tâm tỉnh, thành phố để được 
sự hướng dẫn giúp đỡ về nghiệp vụ, sự phối hợp hoạt động và sự chi viện về sách báo, tài liệu. Đối với các 
phòng đọc sách, thư viện cơ sở, thư viện huyện phải thường xuyên tiếp xúc (bằng các cuộc đi kiểmtra hoặc các 
cuộc triệu tập họp có định kì) để nắm tình hình bồi dưỡng nghiệp vụ và chỉ đạo hoạt động phối hợp, nhất là đối 
với những phòng đọc sách, thư viện mới thành lập. 

Điều 17. Hàng quý, hàng năm, thư viện huyện phải đặt kế hoạch công tác theo phương hướng chung của Bộ 
và theo kế hoạch cụ thể của Ban Văn hóa và thông tin huyện. Kế hoạch phải được Ban Văn hóa và thông tin 
thông qua và phải gửi 1 bản về thư viện tỉnh, thành phố. 

Thư viện huyện phải thực hiện đều đặn chế độ báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động gửi Ban Văn hóa và 
thông tin. Hàng quý, hàng năm, thư viện phải gửi báo cáo sơ kết. tổng kết cho Sở, Ty văn hóa thông tin (Thư 
viện tỉnh, thành phố). 

Điều 18. Quy chế này thay cho quy chế mà Bộ Văn hóa đã ban hành bằng Quyết định số 78-VH/QĐ ngày 
2/10/1972. 
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QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CHO THƯ XÃ 

 

I – NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

Điều 1. Thư viện xã là cơ sở cuối cùng trong hệ thống thư viện công cộng của cả nước, là trung tâm chính 
trị và văn hóa chủ yếu của xã, góp phần vào việc thực hiện 3 cuộc cách mạng ở nông thôn nhằm đẩy mạnh phát 
triển sản xuất nông nghiệp (hay lâm nghiệp, ngư nghiệp), xây dựng nông thôn mới, con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 



Điều 2. Nhiệm vụ cơ bản của thư viện xã là dùng sách, báo: 

- Tuyên truyền phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin, các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các 
luật pháp của Nhà nứic, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng ý thức làm chủ tập thể, 
ý thức quốc phòng, giúp cho mọi người thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quân sự, kinh tế và văn 
hóa, làm tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, tham gia vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa. 

- Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức khoa học và kỹ thuật giúp cho mọi người vận dụng những tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sông, đặc biệt là vào việc phát triển sản xuất theo hướng sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sông vật chất và tinh thần của nhân dân xã. 

- Bồi dưỡng tình cảm , đạo đức và thâm mỹ cách mạng, giúp cho mọi người cải tạo những tập quán 
không tốt, xóa bỏ mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống văn minh. 

- Gây cho việc đọc sách báo trở thành một tập quán, một sinh hoạt tinh thần và văn hóa trong đời sông 
hàng ngày của mọi tầng lớp nhân dân trong xã. 

Điều 3. Thư viện xã phục vụ toàn thể xã viên và gia đình họ, nhưng đối tượng phục vụ chủ yếu là cán bộ 
lãnh đạo xã, hợp tác xã, các cán bộ chỉ đạo sản xuất, các cán bộ thuộc ngành giáo dục, y tế, các công nhân, kỹ 
thuật hoặc tiểu, thủ công nghiệp trong xã. Trong việc phục vụ, chú trọng các đảng viên, đoàn viên thanh niên 
cộng sản, thiếu nhi, học sinh trong và ngaoì trương. 

Điều 4. Trong điều kiện hiện nay, thư viện xã là mốt tổ chức dân lập, xây dựng trên cơ sở kinh tế của hợp 
tác xã nông nghiệp (hay lâm nghiệp, ngư nghiệp), theo quy mô toàn xã được thành lập theo quyết định của Đại 
hội xã viên, hoạt động theo nguyên tắc “Đảng ủy lãnh đạo, Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm, hợp tác xã quản 
lí” dựa vào lực lượng thanh niên làm nòng cốt, và được sự hướng dẫn và giúp đỡ trực tiếp về nghiệp vụ của thư 
viện huyện. 

 

II – CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THƯ VIỆN XÃ 

Điều 5. Thư viện xã là một đơn vị sự nghiệp được tổ chức riêng hoặc là một bộ phận cấu thành trong tổ 
chức Nhà văn hóa thông tin của xã, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Quản trị hợp tác xã và của Ban Văn 
hóa và thông tin xã. 

Điều 6. Thư viện xã phải thực hiện những phương pháp nghề nghiệp cơ bản về tổ chức và hoạt động do Bộ 
Văn hóa và thông tin ban hành. 

Điều 7. Thư viện xã phải có một cán bộ chuyên trách đã được huân luyện qua lớp nghiệp vụ ngắn hạn hay 
lớp sơ cấp về thư viện. Nếu thư viện là một bộ phận của Nhà văn hóa thông tin, thì cán bộ phụ trách thư viện sẽ 
là ủy viên trong Ban quản trị Nhà Văn hóa – thông tin. 

Cán bộ thư viện có thể là 1 cán bộ về hưu, một quân nhân phục viên hay một thương binh loại nhẹ, đều phải 
qua huấn luyện nghiệp vụ. 

Cán bộ thư viện xã phải thực hiện chế độ làm việc chuyên môn (làm công tác kỹ thuật, mở cửa phục vụ, 
tuyên truyền giới thiệu sách báo, tổ chức việc đọc) với thời gian tổng cộng ít nhất là 24 giờ trong một tuần lễ, 
và được hưởng thù lao công điểm (hoặc tính thành tiền nếu là cán bộ về hưu) do hợp tác xã đài thọ tùy theo 
mức đóng góp của họ, có thể tương đương với số ngày công của người lao động trung bình trong từng vụ. Mức 
đài thọ do Ban quản trị hợp tác xã quy định cụ thể, thông qua Đại hội xã viên. 

 

III – CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KỸ THUẬT CỦA THƯ VIỆN XÃ 



Điều 8. Thư viện xã phải xây dựng vốn sách báo có nội dung phù hợp với đặc điểm của xã, với các nhiệm 
vụ kinh tế và văn hóa và với trình độ và yêu cầu của nhân dân và cán bộ ở xã. 

Vốn sách báo ban đầu có ít nhất 1.500 bản nếu là xã vùng đồng bằng, trung du hay 1.000 bản nếu là xã 
vùng núi. Thư viện xã vùng dân tộc ít người phải có sách bằng chữ dân tộc. 

Thành phần các loại sách nhập theo tỷ lệ tên sách như sau: 

- 20% sách chính trị, xã hội. 
- 30% sách khoa học kỹ thuật. 
- 35% sách văn học nghệ thuật. 
- 15% sách thiếu nhi. 

Ngoài sách, thư viện xã phải đặt mua thường xuyên một số loại sách báo, tạp chí thông dụng (ít nhất là 5 
loại) trong đó cần có loại về sản xuất nông nghiệp. 

Thư viện xã được hưởng chế độ cung cấp ưu tiên sách xuất bản trong nước theo quy chế mà Bộ Văn hóa 
ban hành. 

Từng thời gian, thư viện thanh lọc những sách báo không còn hoặc ít giá trị sử dụng, sau khi đã được Ban 
Văn hóa và thông tin chấp nhận, Ban quản trị hợp tác xã chuẩn y. 

Điều 9. Để thư viện có điều kiện hoạt động, phải tạo cho thư viện có trụ sở cố định ở một địa điểm trung 
tâm của xã (có thể ở khu vực các công trình văn hóa) với diện tíhc kho có khả năng chứa được trên một vạn bản 
sách (theo tiêu chuẩn diện tích một mét vuông chứa 400 bản sách) và có một số trang bị tối thiểu như giá sách, 
hộp hay tủ mục lục, bàn ghế để ngồi đọc sách báo (độ 30 chỗ ngồi) các phương tiện nghiệp vụ như sổ sách, 
phích,… 

Về tổ chức kỹ thuật, thư viện xã phải đăng kí tài sản vốn sách báo, lập các mục lục giới thiệu sách (mục lục 
chữ cái, mục lục phân loại). Cần coi trọng việc bảo quản, bảo vệ sách báo là tài sản chung của xã viên. 

Điều 10. Kinh phí để xây dựng thư viện, để bổ sung thường xuyên sách báo do hợp tác xã cấp, trích từ quỹ 
công ích, kết hợp với việc vận động các xã viên hay đoàn thể xã hội tự nguyện góp thêm, đặc biệt là khi xây 
dựng vốn sách báo ban đầu, khi muốn xây dựng trụ sở mới cho thư viện. 

Tiền chi cho việc bổ sung sách báo hàng năm có thể tính là từ 0đ10 trở lên cho mỗi nhân khẩu trong xã. Số 
tiền này được chia đều cho từng quý hay từng thắng để thư viện có điều kiện kịp thời mua sách bao mới. Hàng 
năm, chính quyền xã cần trích một số tiền nhất định trong ngân sách để giúp đỡ thư viện. 

 

IV – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN XÃ 

Điều 11. Thư viện xã phục vụ chủ yếu bằng hình thức cho mượn về nhà đối với người lớn. Việc đọc tại chỗ 
dành cho các thiếu nhi, học sinh hoặc người lớn có điều kiện đọc tại thư viện (đọc sách mỏng, tạp chí, báo) thư 
viện có thể cấp thẻ đọc, mượn cho người đọc theo mẫu thống nhất. 

Điều 12. Thư viện phải mở cửa ít nhất 3 buổi một tuần, có quy định ngày giờ nhất định để người đọc dễ 
dàng lui tới mượn sách báo. Phục vụ đọc, mượn theo đúng nội quy mà thư viện đã niêm yết sau khi được Đại 
hội xã viên thông ua và Ban quản trị hợp tác xã ban hành. Đối với các điểm dân cư xa, thư viện phải tổ chức 
các túi sách lưu động hoặc các trạm giao sách. 

Điều 13. Cán bộ thư viện phải theo sát các nhiệm vụ trọng tâm (chính trị, kinh tế, văn hóa) của xã trong 
từng thời gian để tiến hành việc tuyên truyền giới thiệu và đưa sách báo ra vận động và tổ chức việc đọc trong 
các tầng lớp nhân dân kể cả thiếu nhi, học sinh. Cần thực hiện các hình thức và phương pháp tuyên truyền như 



thông báo sách mới trên bảng, trên đài truyền thanh (nếu có), trưng bày sách báo, điểm sách, tổ chức nói 
chuyện, tổ chức nói chuyện, tổ chức các đợt đọc sách báo có chỉ đạo, đợt thi trả lời câu hỏi… để thu hút sự chú 
ý của quần chúng.  

Cán bộ thư viện cần chủ động tìm sách, báo có nội dung đáp ứng việc nghiên cứu của cán bộ lãnh đạo xã, 
hợp tác xã, đưa trực tiếp để giúp lãnh đạo kịp thời giải quyết những vấn đề trong lãnh đạo chính trị, lãnh đạo 
sản xuất. Cũng cần chú ý đến những cán bộ khoa học, kỹ thuật trong hợp tác xã, giúp họ kịp thời nắm được 
những sách, tài liệu cần thiết trong công tác và sản xuất hàng ngày, bằng cách cho các trạm trại được mược một 
số sách, bài báo mà thư viện mới nhận được. Ngoài ra, khi ở xã có những đợt đi lao động thủy lợi, khai hoang, 
hoặc trong những ngày làm mùa, làm màu, cán bộ thư viện nên chủ động đưa một số sách ra nơn xã viên nghỉ 
giải lao để vận động bà con đọc. Riêng ở xã nào mới thoát nạn mù chữ, hoặc ở xã đồng bào dân tộc, nên tổ 
chức nhiều cuộc kể sách, đọc tập thể ở những nơi tụ tập đông người. 

Điều 14. Trong hoạt động phục vụ, một mặt cán bộ thư viện xã phải luôn luôn xin ý kiến chỉ đạo của lãnh 
đạo Đảng và Chính quyền xã và Ban quản trị hợp tác xã, mặt khác phải biết tranh thủ phối hợp với các đoàn thể 
thanh niên, phụ nữ, các ngành giáo dục, y tế… để cùng tiến hành. Để mở rộng hoạt động, các bộ thư viện xã 
cần tranh thủ những cán bộ, giáo viên, thanh niên có trình độ, tổ chức thành nhóm cộng tác viên để họ giúp cho 
việc giới thiệu sách, việc tổ chức và hướng dẫn đọc sách báo. Đặc biệt thư viện các xã miền núi cần phối hợp 
chặt chẽ với trường phổ thông để hướng dẫn thiếu nhi, học sinh đọc sách báo. 

Ngoài ra, thư viện xã cần luôn tranh thủ sự hướng dẫn giúp đỡ về nghiệp vụ của thư viện huyện, trao đổi 
kinh nghiệm với các thư viện xã lân cận, để tiến dần tới chỗ phối hợp hoạt động với thư viện huyện cũng như 
với các thư viện xã khác trong huyện. 

Điều 15. Thư viện phải thực hiện chế độ báo cáo về tình hình tổ chúc và hoạt động với Ban quản trị hợp tác 
xã và Ban Văn hóa và thông tin xã, cũng như với thư viện huyện. Cuối mỗi năm, phải dự kiến kế hoạch và dự 
trù kinh phí đến việc phát triển thư viện về tổ chức và hoạt động. 

 

 Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1979 
 

KT BỘ TRƯỞNG  
BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN 

 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

NÔNG QUỐC CHẨN 
 


