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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Thư viện 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN 

- Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức 
bộ máy của Bộ Văn hóa – Thông tin; 

- Xét đề nghị của các đồng chí: Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Thư viện. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Vụ Thư viện là cơ quan chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin thực hiện việc quản 
lí nhà nước về thư viện và hướng dẫn phát triển sự nghiệp thư viện trong cả nước theo đúng đường lối của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước. 

 Điều 2. Vụ Thư viện có nhiệm vụ: 

1. Soạn thảo dự án pháp luật (luật, pháp lệnh và các văn bản pháp quy), các chế độ chính sách cho 
ngành thư viện. 

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm cho hoạt động phát triển sự nghiệp thư viện cả 
nước (đầu tư cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật cho các loại hình thư viện: đào tạo, bồi dưỡng trình 
độ nghiệp vụ, trình độ quản lí cho công chức thư viện trong cả nước). 

3. Xây dựng phương hướng hợp tác với nước ngoài, các tổ chức quốc tế về thư viện. 
4. Tham gia các tổ chức, các chương trình, dự án, các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến công tác 

thư viện. 
5. Tổ chức hội nghị, hội thảo, họp chuyên đề theo khu vực hoặc toàn quốc về lĩnh vực công tác thư 

viện. 
6. Phối hợp các ngành, các cấp liên quan, tổ chức và chỉ đạo phong trào đọc sách và xây dựng mạng 

lưới thư viện cơ sở. 
7. Làm thư kí thường trực của Hội đồng thư viện thoe Quyết định 178/CP ngày 16/9/1970 của thủ 

tướng Chính phủ. 
8. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, các quyết định của Bộ trưởng, việc thực hiện phương 

hướng nhiệm vụ và tổ chức hoạt động thư viện. 
9. Tổ chức thực hiện các quyết định của Bộ trưởng vè phân cấp quản lí các thư viện trong cả nước. 
10. Đề xuất việc khen thưởng và xử lí các vi phạm đối với công tác tổ chức và hoạt động thư viện theo 

quy định của pháp luật. 
11. Quản lí công chức, tài sản của Vụ theo chế độ hiện hành của Nhà nước 

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Vụ Thư viện gồm có: 

- Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng. 
- Vụ làm theo chế độ chuyên viên, các tổ công tác, các tổ chuyên đề do Vụ trưởng quyết định. 

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Thư viện có trách nhiệm bố trí công chức đúng chúc danh tiêu chuẩn, xây dựng 
quy chế làm việc của Vụ trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành. 



Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các văn bản trước đây có nội dung trái với 
Quyết định này đều bãi bỏ. 

Đièu 6. Các đồng chí: Chánh văn phòng bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chúc cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế 
toán, Vụ trưởng vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Thư viện và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này. 
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