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QUYẾT ĐỊNH 
CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 57 - CT NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 1981 VỀ PHƯƠNG THỨC PHÂN 

PHỐI SÁCH GIÁO KHOA 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 

Căn cứ quyết định số 220 - CP ngày 29 tháng 5 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ vể điều chỉnh giá bán lẻ và 
dịch vụ; 
Căn cứ đề nghị của Bộ Giáo dục, có sự nhất trí của Bộ Tài chính, Uỷ ban Vật giá Nhà nước và Tổng công đoàn 
Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1 - Từ năm học 1981 - 1982, ngành giáo dục được thay đổi phương thức phân phối sách giáo khoa quy 
định tại quyết định số 41 - TTg ngày 19 tháng 1 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ, bằng cách tổ chức cho 
mượn, cho thuê và bán sách cho học sinh dùng riêng. 

Điều 2 - Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải lãnh đạo các trường quản lý 
chặt chẽ số sách hiện có ở tủ sách giáo khoa dùng chung của trường, coi đây là vốn ban đầu giao cho nghành 
giáo dục quản lý để tổ chức tủ sách cho học sinh mượn hoặc thuê. 
Điều 3 - Ngành giáo dục được sử dụng tiền cho thuê sách, tiền chênh lệch giá sách và tiền tiết kiệm dưới định 
mức giá thành trong khâu xuất bản và phát hành sách của ngành để trang trải các hoạt động cho mượn, cho thuê 
sách và củng cố tủ sách trường học. 

Điều 4 - Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước phối hợp với các Bộ Giáo dục, Văn hoá, Tài chính để quy định 
giá bản lẻ cơ bản cho 1000 trang sách giáo khoa các loại, theo nguyên tắc bảo đảm thăng bằng thu chi, ngân 
sách không thu lãi và không bù lỗ; căn cứ vào giá cơ bản nói trên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục quy định giá bán lẻ 
cụ thể cho từng quyển sách để áp dụng thống nhất trong cả nước. 
Điều 5 - Bộ Giáo dục và Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt quyết định này. 
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