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BÁO CÁO 

Về việc thi hành Pháp lệnh Thư viện trên  

địa bàn huyện Đình Lập Giai đoạn 2000 – 2018 
 

Căn cứ công văn số 1143/SVHTTDL-QLVH ngày 02/10/2018 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp xây dựng báo cáo việc 

thi hành Pháp lệnh Thư viện. UBND huyện Đình Lập xây dựng báo cáo như sau: 

I. Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thư viện 

1. Việc ban hành văn bản Quy phạm pháp luật  

Pháp lệnh Thư viện được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 28 

tháng 12 năm 2000, chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2001 đã mở 

ra một thời kỳ phát triển mới của sự nghiệp thư viện. Thư viện đã trở thành một 

thiết chế văn hóa, thông tin, giáo dục không thể thiếu trong công cuộc xây dựng 

và phát triển của địa phương. 

Trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện 

quy định của Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 Quy định 

chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện; Nghị định số 02/2009/NĐ-TTg ngày 06 

tháng 01 năm 2009 Quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có 

phục vụ cộng đồng; Thông tư số 56/TT-BVHTT ngày 16 tháng 9 năm 2003 của 

Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn chi 

tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện; 

Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2016 quy định quy 

chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã... và các thông 

tư, thông tư liên tịch của các Bộ, ngành khác ban hành có liên quan. 

Thực hiện Nghị quyết số 121/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND 

tỉnh Lạng Sơn về mức thu, tỷ lệ phần trăn được trích lại cho đơn vị tổ chức Thu 

phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2013 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện đã ban hành Công văn số 626/UBND-

VP ngày 04/9/2015 về việc hoạt động của thư viện; Công văn số 672/UBND-VP 

ngày 18/9/2015 về việc nhất trí Báo cáo số 36/BC-VHTT của Phòng Văn hóa và 

Thông tin về khôi phục lại Thư viện huyện; Công văn số 211/UBND-VP ngày 

06/4/2016 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam…  

2. Kết quả thực hiện 

- Kết quả triển khai Quy hoạch phát triển ngành Thư viện: Trên toàn huyện có 

24 thư viện đang hoạt động, trong đó 23 thư viện trường học và 01 thư viện trung 

tâm huyện, chủ yếu phục vụ cho hoạt động đọc sách và học tập trong các trường 

học. Tại thư viện huyện được trang bị máy tính phục vụ việc truy cập Internet khai 
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thác thông tin, tham gia các kỳ thi như Olympic Tiếng Anh, Olympic Toán học trên 

mạng... 

- UBND huyện đã giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện là cơ quan quản lý 

nhà nước về hoạt động của thư viện trên địa bàn, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông, Phòng GD&ĐT thực hiện tổ chức tuyên truyền, hiện 

thực hóa, tổ chức các hoạt động: Thi đóng kịch theo sách, thi tìm hiểu kể truyện 

theo sách, thi hùng biện theo sách, xây dựng thư viên ngoài trời, 

 

- Chính sách đầu tư phát triển thư viện: Tổng kinh phí từng năm cấp cho thư 

viện trên toàn huyện bình quân là 53,28 triệu/ 01 năm. Trong đó chủ yếu là thư viện 

các trường học, riêng thư viện huyện do chưa có chính sách cụ thể nên tùy thuộc 

vào việc cân đối kinh phí của đơn vị để chi cho hoạt động theo từng năm. Thư viện 

huyện hiện có 01 phòng đọc và 01 phòng máy vi tính với tổng diện tích gần 40m
2
  

nằm trong cùng nơi làm việc của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

hiện chưa được đầu tư xây dựng riêng biệt hoặc bố trí phòng diện tích rộng hơn để 

đáp ứng được nhu cầu sử dụng. 

- Về phát triển văn hóa đọc: Trên 85% học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập 

được tiếp cận, sử dụng thông tin tại thư viện (trừ các học sinh ở điểm trường xa 

trung tâm xã). 

- Tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thư viện do 

các Sở Nội vụ, GD và ĐT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện tỉnh triển 

khai hàng năm. 

II. Thực trạng tổ chức, hoạt động thư viện 

1. Thực thi tại Hệ thống Thư viện 

- Thư viện cấp huyện: Phòng bố trí làm thư viện có diện tích 20m
2
, phụ trách là 

01 đồng chí kiêm nhiệm. Năm 2011 Trung tâm Văn hóa và Thể thao được thành 

lập tách ra từ Phòng Văn hóa và Thông tin, hiện có địa điểm cho thư viện hoạt 

động độc lập. Biên chế, kinh phí hoạt động, cùng mọi điều kiện hoạt động cho thư 

viện huyện chưa có...Năm 2015 UBND huyện đã ban hành Công văn số 

626/UBND-VP ngày 04/9/2015 về việc hoạt động của thư viện, tháng 7 năm 

2018 UBND huyện đã điều động bố trí 01 đồng chí có trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ để vận hành, quản lý theo quy định. 

- Thư viện trường học: 23/29 trường học (trừ giáo dục mầm non) đều có thư 

viện phục vụ cho nhu cầu đọc và tìm hiểu thông tin của học sinh, 22/23 thư viện 

đều được bố trí viên chức có trình độ từ trung cấp trở lên làm cán bộ chuyên 

trách vận hành, quản lý. Về nâng cao chất lượng phục vụ tại chỗ, huyện đã tạo 

mọi điều kiện, tổ chức nhiều hoạt động thu hút học sinh tới sử dụng tài liệu thư 

viện với nhiều hình thức, dịch vụ mới thiết thực, phù hợp; tăng cường công tác 

luân chuyển, phục vụ ngoài thư viện bằng các dịch vụ truyền thống dịch vụ thư 

viện điện tử... góp phần quan trọng trong việc xây dựng phong trào và hình thành 

văn hóa đọc cho học sinh. Ngoài ra, các đơn vị trường học còn vận động phụ 

huynh học sinh, nhân dân đóng góp xây dựng tủ sách trong nhà trường, trong 
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lớp học. Hàng năm tổ chức hoạt động “Ngày sách Việt Nam” với nhiều hình 

thức như sân khấu hóa, xây dựng thư viện ngoài trời, triển lãm sách… thu hút 

được đông đảo học sinh tham gia hưởng ứng. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị:  

+ Thư viện trung tâm huyện: Có 01 phòng đọc, 02 giá sách, hơn 500 đầu sách 

với trên 1200 cuốn sách các loại; 01 phòng máy tính với 10 máy tính có kết nối 

mạng Internet, đang được bảo trì, bảo dưỡng lại. 

+ Thư viện trường học: Có 23 phòng đọc, 25 giá sách với trên 2000 đầu 

sách/trường; các trường đều xây dựng điểm thư viện đọc ngoài trời để học sinh có 

thể đọc trong giờ ra chơi...  

- Về nhân lực: Có 22 biên chế phụ trách công tác thư viện trường học, trong đó 

trình độ Đại học 10 biên chế, Cao đẳng 07 biên chế, Trung cấp 05 biên chế, 01 thư 

viện trường học giao cho nhân viên tổ hành chính kiêm nghiệm (do biên chế 

chuyển về thư viện huyện, chưa tuyển bổ sung), 01 biên chế có trình độ Cao đẳng 

phụ trách thư viện trung tâm huyện. 

2. Quản lý tài liệu trong Thư viện 

- Việc thu thập, lưu giữ, bảo quản vốn tài liệu: Số lượng sách tại các thư 

viện hàng năm đều được bổ sung từ các nguồn khác nhau như tài trợ của các tổ 

chức, đóng góp của phụ huynh học sinh… do có cán bộ chuyên trách nên tủ sách 

được lưu giữ và bảo quản gọn gàng, khoa học, dễ tìm kiếm. 

- Trao đổi tài liệu giữa các thư viện: Sách và tài liệu trong các thư viện được 

cấp nên sự trao đổi với nhau chưa hiệu quả, hàng năm huy động quyên góp ủng 

hộ sách, tạp chí xây dựng tủ sách trong các nhà trường. 

- Tổ chức phục vụ bạn đọc: Thư viện mở cửa giờ hành chính các ngày trong 

tuần, riêng thư viện trường học mở cửa những ngày học sinh đến trường. 

- Việc áp dụng chuẩn nghiệp vụ thư viện: Do tất cả thư viện đều có cán bộ 

chuyên trách nên tủ sách được phân loại, biên mục lưu giữ và bảo quản gọn 

gàng, khoa học, dễ tìm kiếm.  

- Ứng dụng khoa học công nghệ trong thư viện: Tháng 8 năm 2013, thư viện 

trung tâm huyện được Chương trình “nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy 

cập Internet công cộng” do quỹ Bill-Melinda Gate tài trợ 10 máy tính, 01 máy in; 

cho đến nay, các máy tính vẫn hoạt động tốt, phục vụ được như cầu truy cập Internet. 

Trên đây là Báo cáo về việc thi hành Pháp lệnh Thư viện trên địa bàn huyện 

Đình Lập giai đoạn 2000 – 2018./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VHTT; Trung tâm VHTT và TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Vi Văn Đông 
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