
 
 
 
 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ ĐẠI HỌC VÀ THCN 

 
- Căn cứ Nghị định số 242/CP ngày 13 tháng 12 năm 1965 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Đại học và THCN. 
- Căn cứ Quyết đinh số 178/CP ngày 16 tháng 9 năm 1970 của Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng về công 

tác thư viện. 
- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Đại học. 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản “Quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện 

trường đại học”. 
Điều 2. Bãi bỏ các quy định trong các văn bản trước đây trái với bản quy định này. 
Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức Cán bộ, Đaào tạo đại học, Khoa học và kỹ thuật, Kế hoạch, Tài 

chính kế toán, Chánh văn phòng Bộ, Viện trưởng Viện nghiên cứu Đại học và THCN, Hiệu trưởng các 
trường đại học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
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Số: 688/ĐH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----- 
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 1986 



QUI ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 688/ĐH  
ngày 14-7-196 của Bộ trưởng Bộ Đại học  

và Trung học chuyên nghiệp) 
 

Chương I 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

 
Điều 1. Thư viện trường đại học là trung tâm thông tin văn hoá, khoa học kỹ thuật của trường đại học, Thư viện 
trường đại học có chức năng tổ chức, xây dựng và quản lý vốn tư liệu văn hoá khoa học, kỹ thuật phục vụ cho 
công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bôh và học sinh trong toàn trường. 
Điều 2. Những nhiệm vụ chính của Thư viện trường đại học: 

1. Nghiên cứu đề xuất phương hướng, chủ trương kế hoạch phát triển cốn tư liệu văn hoá khoa học kỹ 
thuật phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và NCKH của nhà trường đại học, đồng thời chịu trách nhiệm bảo 
quản vốn tư liệu đó. 

2. Tổ chức cho cán bộ, nghiên cứu sinh và học sinh của trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả 
các tư liệu do thư viện quản lý: 

- Phân loại và sắp xếp tài liệu theo từng chuyên ngành khoa học, kỹ thuật. 
- Xây dựng các biện pháp tra cứu để bạn đọc tìm tài liệu được nhanh chóng. 
- Thông báo kịp thời những tài liệu mới được bổ sung. 
- Tổ chức các hình thức tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, tạp chí, sách báo… và biện soạn bản thông tin 

tóm tắt giới thiệu thư mục thông tin. 
- Tổ chức các loại phòng phục vụ bạn đọc, phòng đọc cho CBGD và cán bộ nghiên cứu, phòng đọc cho 

học sinh, phòng tạp chí và phòng giới thiệu tài liệu sách báo quý hiếm. 
3. Tổng kết kinh nghiệm và nghiên cứu những vấn đề lý luận của công tác thông tin, thư mục, thư viện của 

các trường đại học trong nước và thế giới để góp phần xây dựng lý luận thư viện học, thư mục học và 
thông tin học của Việt Nam. 

4. Có kế hoạch, quy hoạch chủ động thường xuyên tổ chức bồ dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ… 
cho cán bộ thư viện để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ. 

5. Thư viện trường đại học được đặt quan hệ đối ngoại với thư viện các nước để trao đổi tài liệu, kinh 
nghiệm chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi quy định của Nhà nước. 

6. Thư viện trường đại học có trách nhiệm phối hợp hợp tác tốt về mặt nghiệp vụ với các liên hiệp thư 
viện, với thư viện các trường đại học khác nằm trong khu vực hoặc cùng chuyên ngành. 

7. Thư viện trường đại học được quyền thu nhận những ấn phẩm do trường xuất bản, cũng như các luận án 
tốt nghiệp, luận án tiến sĩ, phó tiến sĩ khi luận án được bảo vệ tại trường, hoặc người viết luận án là cán 
bôh, học sinh của trường. 

8. Tổ chức việc kiểm tra định kỳ các loại kho tài liệu theo quy định. 
9. Thư viện trường đại học có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng khác trong trường 
để làm tốt nhiệm vụ được giao. 
 

Chương II 
CƠ CẤU TỔ CHỨC THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

 
Điều 3. Thư viện trường đại học là một đơn vị trong cơ cấu tổ chức của nhà trường tương đương với khoa 
(hoặc Phòng, Ban) của trường đại học. 
Điều 4. Tuỳ theo số lượng độc giả, số lượng sách báo cũng như khối lượng công việc được giao, trong có cấu 
của thư viện trường đại học có thể có các bộ phận sau: 

- Bộ phận bổ sung, phân loại, biên soạn mục lục. 



- Bộ phận bảo quản và tổ chức kho sách. 
- Bộ phận phục vụ độc giả. 
- Bộ phận phương pháp nghiệp vụ thư viện và trao đổi quốc tế. 
- Bộ phận hành chính quản trị và thiết bị. 
Ở các thư viện có số lượng sách báo và độc giả không lớn, số lượng cán bộ ít thù cần tổ chức sát nhập các 

bộ phận chức năng sao cho gọn nhẹ  và hợp lý theo đề nghị của  Giám đốc thư viện và quyết định của Hiệu 
trưởng trường đại học. 
Điều 5. Lãnh đạo Thư viện trường đại học do một giám đốc Thư viện đảm nhiệm. Giám đốc Thư viện chịu 
trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ công tác tổ chức, lãnh đạo kế hoạch và phương hướng hoạt động của 
Thư viện. 
       Giúp việc giám đốc có thể có từ 1 đến 2 phó giám đốc để đảm nhiệm mộ số mặt công tác và chịu trách 
nhiệm trước giám đốc về mặt công tác được phân công. 
Điều 6. Thư viện được thành lập Hội đồng thư viện. Hội đồng thư viện có nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc 
những vấn đề cơ bản nhất của Thư viện trường đại học. 
 

Chương III 
CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

 
Điều 7. Tổ chức vốn sách báo, tạp chí… của Thư viện được xếp thành các loại kho cần thiết nhằm phục vụ tốt 
yêu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ và học sinh. 
Điều 8.  Trụ sở Thư viện trường đại học cần được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn quy phạm kiến trúc tương 
ứng do Nhà nước ban hành cho mỗi loại… cũng như các trường đại học phải từng bước tăng cường trang thiết 
bị dụng cụ cần thiết để phục vụ bạn đọc thuận tiện cho công tác nghiệp vụ, đồng thời để bảo quản tốt tài sản 
XHCN. 
Điều 9. Kinh phí cho Thư viện trường đại học là một mục được xác định trong khinh phí của nhà trường đại 
học về khoản chi cho thư viện trường đại học, ngoài phần kinh phí dành cho việc mua sách báo tạp chí trong và 
ngoài nước, trang thiết bị nghiệp vụ chuyên dùng, phải dành một phần kinh phí thích đáng  cho việc khai thác 
tài liệu, giới thiệu sách mới, triển lãm sách và cho việc sửa chữa. 

Về  khoản thu, Thư viện trường đại học được phép thu lệ phí cấp thẻ đọc và mượn sách, tiền đền sách do 
độc giả làm mất hoặc hư hỏng, tiền sao chụp tài liệu… Các khoản thu này chỉ được chỉ vào việc bổ sung tài liệu 
sách báo, xây dựng tu sửa và hoạt động nghiệp vụ của Thư viện theo đúng thủ tục quy định. 

 
Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 10. Bản “Quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện trường đại học” có hiêu lực từ ngày ký Quyết 
định ban hành. 

Mọi sửa đổi bổ sung đói với bản quy định này do Bộ trưởng Bộ Đại học và THCN quyết định. 
Điều 11. Vụ Đào tạo và Vụ Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện bản 
quy định này trong các trường đại học. 
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