
 

THÔNG TƯ 

Của Bộ Văn hóa số 147/VH-TT ngày 30 tháng 7 năm 1987  

về việc Hướng dẫn việc tiếp tục thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện cấp huyện 

 

Ngày 29/8/1979 Bộ Văn hóa – Thông tin đã ra Quyết định số ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động 
của thư viện huyện”. Đồng thời ngày 19/9/1970 Thư viện Quốc gia Việt Nam đã có công văn hướng dẫn số 
170/TV về việc thực hiện bản quy chế đó. 

Đã gần 10 năm nay các tỉnh, thành phố đã vận dụng thông tư và hướng dẫn các huyện thực hiện “Quy 
chế tổ chức và hoạt động của thư viện huyện”. Cho đến nay nhiều thư viện tỉnh, thành phố có yêu cầu sửa chữa 
lại bản quy chế đó cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế và tháo gỡ những khó khăn cho thư viện huyện. 

Bộ Văn hóa nhận xét thấy các điều khoản trong quy chế trên các thư viện huyênnj còn phải phấn đấu 
nhiều năm nữa mới đạt được những yêu cầu nội dung do bản quy chế quy định. Tuy nhiên, cũng có một số điều 
mục cần hướng dẫn việc thực hiện cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế hiện nay. 

Vì vậy, bản thông tư này đề cập đến các nội dung nhằm đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng về tổ chức 
và hoạt động của thư viện cấp huyện. 

 

I. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN HUYỆN TRONG THỜI GIAN TỚI: 

Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ VI đã nêu “Xây dựng và sử dụng các hệ thống thư 
viện… từ Trung ương đến cơ sở ở các ngành và các địa phương…” và “phải đưa sách báo, văn nghệ đến vùng 
rừng núi và nông thôn hẻo lánh…” 

Thực hiện tinh thần Nghị quyết của Đại hội lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ Văn hóa đã đề 
ra phương hướng, kế hoạch phát triển hệ thống thư viện công cộng ở các địa ohương trong thời gian tới. Cụ thể 
là: Đẩy mạnh việc củng cố vững chắc các thư viện huyện hiện có, đến năm 1990 sẽ xây dựng nốt một số huyện 
chưa có thư viện, đẩy mạnh các mặt hoạt động để thư viện huyện thực sự là thư viện trung tâm trên địa bàn toàn 
huyện vừa tổ chức tốt hoạt động tại chỗ, vừa làm tốt công tác chỉ đạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho phong trào thư 
viện cơ sở. 

Để các địa phương tiếp tục thực hiện đúng đắn nội dung bản “Quy chế tổ chức và hoạt động của thư 
viện huyện”, Bộ Văn hóa lưu ý các Ủy ban và các Sở Văn hóa một số công việc sau đây: 

1. Nhiệm vụ của thư viện huyện trước mắt tập trung phục vụ đường lối phát triển kinh tế do Đại hội 
Đảng lần thứ VI đề ra cụ thể là 3 chương trình kinh tế lớn, đồng thời vẫn coi trọng phục vụ việc giáo 
dục chính trị, tư tưởng, xây dựng con người mới, nếp sống xã hội chủ nghĩa. 

2. Trong các đối tượng phục vụ, chú trọng những người lao động sản xuất , xây dựng, đặc biệt những 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ chỉ đạo sản xuất, xây dựng, đặc biệt những cán bộ lãnh đạo, cán bộ chỉ đạo 
sản xuất và cán bộ chuyên môn các ngành đang công tác trong địa bàn của địa phương, đồng thời 
thường xuyên quan tâm phục vụ những thanh thiếu niên, học sinh là những lực lượng hậu bị lao 
động ở cơ sở. 

3. Vốn sách báo phải sát hợp với đặc điểm và yêu cầu của địa phương, việc cung cấp sách cho thư viện 
huyện phải được chế độ ưu tiên. Trụ sở thư viện huyện nhất thiết đặt ngoại khu vực Ủy ban nhân 



dân, các phương tiện cần thiết được trang bị tương đối đầy đủ như bản quy chế đã quy định, để tạo 
điều kiện cho việc sử dụng sách báo tại thư viện. 

4. Việc chỉ đạo hoạt động của thư viện thể hiện mạnh nhất ở công tác tuyên truyền, giới thiệu sách báo 
bằng mọi phương pháp và hình thức và nhất là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quần chúng sử sụng 
sách báo của thư viện. Với khẩu hiệu “Sách đi tìm người” và lấy phương châm “Người đọc làm mục 
tiêu để phục vụ” công việc này phải được thực hiện tích cực ở các thư viện, phòng đọc sách, tủ sách 
cơ sở, kể cả vùng nông thôn và các vùng núi xa xôi hẻo lảnh. Mặt khác, giữa các thư viện từ tỉnh, 
thành đến huyện, xã phải là một mắt xích thồng nhất có sự giúp đỡ , trao đổi sách báo lẫn nhau, đê 
đáp ứng yêu cầu của người đọc. 

5. Các thư viện xã hoặc hợp tác xã, chi nhánh hoặc “cụm thư viện” sau này có thể tồn tại và hoạt động 
tốt được thì thư viện huyện phải mạnh về nhiều mặt mới có thể giúp đỡ về nghiệp vụ, vồi dưỡng các 
bộ cho các xã và chỉ đạo các mặt hoạt động từ huyện đến cơ sở. Như vậy sự quan tâm chỉ đạo làm 
cho thư viện huyện nhanh chóng vững mạnh, có thể làm cầu nối vững chắc giữa tỉnh, thành và các 
cơ sở là vấn đề cấp thiết với phạm vi trách nhiệm của mình giao trách nhiệm cho các Ủy ban nhân 
dân huyện và các Phòng văn hóa thông tin huyện thực hiện đối với thư viện huyên. 

Dưới đây là một số điểm cụ thể cần bổ sung về mặt tổ chức và hoạt động của thủ viện huyện: 

1. Về vốn sách báo: 

Hàng năm mỗi thư viện huyện phải bổ sung cho được từ 300 đến 500 tên sách gồm từ 1200 đến 1500 
bản, mỗi một tên sách nhập từ 2 đến 3 bản và 25 loại báo và tạp chí. Từ đó quy ra thành kinh ohí bổ sung cho 
thư viện. 

2. Về trụ sở và phương tiện hoạt động: 

Các thư viện huyện cần có một trụ sở riêng biệt để phục vụ người đọc. Việc xây dựng cần căn cứ vào 
những tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế trụ sở thư viện do Nhà nước ban hành. 

Trong thông tư 2180/VHTT-TT ngày 11/9/1978 của Bộ Văn hóa quy định nhiệm vụ và tổ chức bộ máy 
của Ban Văn hóa Thông tin huyện đã xếp thư viện là một đơn vị sự nghiệp (ngang cấp với Nhà văn hóa huyện, 
hiệu sách nhân dân huyện…) 

Trường hợp trụ sở thư viện nằm trong tổ hợp kiến trúc của Nhà văn hóa huyện thì vẫn phải xác định thư 
viện là một đơn vị độc lập, không phải là một bộ phận của Nhà Văn hóa. Trụ sở thư viện phải gồm: phòng đọc 
người lớn, phòng mượn người lớn, phòng đọc và mượn cho thiếu nhi, phòng mục lục trưng bày, giới thiệu 
sách… Mỗi phòng đều có diện tích quy định thống nhất và có chỗ ngồi đọc từ 30 đến 35 chỗ ngồi. 

3. Về biên chế cán bộ cho thư viện huyện: 

Bản quy chế đã quy định biên chế cho các thư viện huyện (từ 2 đến 3 cán bộ) Bộ Văn hóa hướng dẫn 
phân công số cán bộ đó: 2 cán bộ phục vụ tại chỗ. Đối với việc xây dựng phong trào thư viện tủ sách cơ sở nếu 
có 5 thưu viện xã, tủ sách ở miền núi, hoặc 10 thư viện xã ở đồng hàng thì biên chế được thêm 1 cán bộ thư 
viện. Nếu thư viện huyện xây dựng các thư viện chi nhánh thì mỗi chi nhánh được biên chế thêm 1 cán bộ thư 
viện. Số biên chế như vậy là phù hợp với yêu cấn bổ sung biên chế cho các thư viện huyện hiện nay và trong 
vài năm tới. Căn cứ vào mức độ tăng của vốn sách và mức độ hoạt động của thư viện, Bộ Văn hóa sẽ phân bổ 
cán bộ đại học thư viện. 

Trong những năm tới để có cán bộ bổ sung cho các thư viện huyện, các Sở Văn hóa và thông tin cần cử 
người cho đi học , mở lớp trung cấp hoặc đại học tại chức tại trường văn hóa nghệ thuật địa phương hoặc gửi 
sang tỉnh bạn nhờ đào tạo giúp. 



Bộ Văn hóa đề nghị các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành và các Sở Văn hóa thông tin nghiên cứu kỹ lại các 
điều khoản trong “Quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện huyện”. Trong quá trình thực hiện, nếu có những 
kiến nghị cụ thể, đề nghị các đồng chí gửi về Cụ Thư viện – Bộ Văn hóa để nghiên cứu và đẹ trình Bộ Văn hóa. 
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