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               - Kính gửi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 
 

I. Kết quả hoạt động năm 2020 của Hội Thư viện Việt Nam.  
1. Công tác tập hợp trí thức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 

pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện.  
Năm 2020, Hội Thư viện Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan 

quản lý Nhà nước triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; pháp luật 
của Nhà nước về công tác thư viện. Các Chi hội-Liên Chi hội thành viên trực thuộc 
Hội đã chủ động triển khai thực hiện các văn bản pháp quy của Nhà nước, Quốc 
hội, Chính phủ về công tác thư viện (bằng các hình thức: tuyên truyền, phổ biến 
thông tin; triển lãm sách báo-tư liệu, tập huấn, hội nghị, hội thảo-hội thiv.v…); 
đồng thời Hội Thư viện VN đã tham gia góp ý các Nghị định của Chính phủ, các 
Dự thảo các Thông tư, Quy chế của Bộ VHTTDL; của các Bộ, ngành Trung ương 
về công tác thư viện-trong đó đặc biệt nhiều đồng chí trong BCH Hội đã tham gia 
góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thư viện; 
Cả năm 2020, Hội Thư viện Việt Nam đã phối hợp chỉ đạo các Chi hội thành viên 
triển khai các hoạt động thông tin, truyên truyền, trong đó có các cuộc trưng bày, 
triển lãm sách, báo, tư liệu và nhất là tổ chức Ngày hội Sách và văn hóa đọc (21.4) 
trên nhiều địa bàn, khu dân cư từ Trung ương đến các địa phương (mặc dù năm 
2020, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như 
ở Việt Nam, nhiều hoạt động thư viện phải chuyển sang hình thức hoạt động trực 
tuyến-onlines). 

2. Công tác tổ chức, bộ máy và phát triển hội viên.  
 - Về công tác tổ chức Đại hội thường niên: Hội Thư viện Việt Nam đã chỉ 
đạo các Liên chi hội trực thuộc Hội thư viện Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 
(tổng cộng 08 Đại hội), đó là: 
 + 02 Đại hội đại biểu Liên Chi hội các trường Đại học khu vực phía Bắc; 
Liên Chi hội các trường Đại học Khu vực phía Nam. 
 + 06 Đại hội Liên chi hội Thư viện công cộng VN, theo vùng miền. 

- Về phát triển hội viên mới, năm 2020, Hội Thư viện VN đã kết nạp 01 Chi 
hội thư viện mới, đó là: Chi hội Công ty Cổ phần Giải pháp thiết bị Sao Mai vào 
Hội Thư viện Việt Nam, gồm 35 hội viên); Nâng tổng số hội viên của Hội Thư viện 
VN đến cuối năm 2020 là: 5.927 người (gồm có: 339 Chi hội & Liên Chi hội; Hội 
viên cá nhân là 5.927 người). 

 3. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ.  



- Cả năm 2020, Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam và một số đ/c trong BCH 
Hội đã rất tích cực tham gia góp ý kiến Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định 
chi tiết 1 số điều của Luật Thư viện (văn bản dày hơn 25 trang đánh máy) và 03 Dự 
thảo thông tư của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch quy định chi tiết Luật Thư viện 
(văn bản dày hơn 35 trang đánh máy). Cả 2 bản góp ý này đã được Bộ VHTTDL 
đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của Hội thư viện Việt Nam với việc góp ý 
kiến cho các văn bản pháp quy của ngành Thư viện. Nhìn chung hoạt động này đã 
đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Ngoài ra Hội Thư viện VN đã góp ý cho  các văn bản 
pháp quy của Bộ Công an; Bộ GD&ĐT và các Bộ/ngành TW về công tác thư viện 
ở Việt Nam v.v… (do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế 
giới cũng như ở Việt Nam, một một số hoạt động này phải chuyển sang hình thức 
hoạt động trực tuyến-onlines; song vẫn đảm bảo chất lượng, tiến độ và kết quả tốt), 
góp phần hoàn thiện cơ chế-chính sách cho ngành thư viện VN và đưa Luật Thư 
viện  vào cuộc sống. Đây là chức năng rất quan trọng của tổ chức Hội Thư viện 
Việt Nam trong cả năm 2020 vừa qua.  

- Năm 2020, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế 
giới cũng như ở Việt Nam, thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của Chính 
phủ, nên Hội Thư viện đã phối hợp với các cơ quan hữu quan chỉ đạo các đơn vị 
triển khai Ngày sách Việt Nam (21.4) lần thứ VII theo phương thức trực tuyến-
onlines. Kết quả là nhiều Thư viện tỉnh/TP đã triển khai tốt công tác này ở các địa 
phương, góp phần lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng, khu dân cư.  

- Hội Thư viện đã tham gia góp ý cho dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia “Thông 
tin và tư liệu-liên kết hệ thống mở-xác định dịch vụ mượn liên thư viện (xây dựng 
trên cơ sở chấp nhận tương đương ISO 10160: 2015”, do Thư viện Quốc gia VN 
nghiên cứu và xây dựng, tháng 11/2020.  

- Hội Thư viện Việt Nam (Thư viện Quốc gia Việt Nam và Trung tâm TT-
TV Đại học Quốc gia Hà Nội) tích cực tham gia thực hiện “Đề án Hệ tri thức Việt 
Số hóa” của Chính phủ; đến nay đã cung cấp nhiều thông tin, dữ liệu & bộ câu hỏi, 
phục vụ nội dung quan trọng này.  

- Đặc biệt, năm 2020, Hội Thư viện VN đã phối hợp với Liên chi hội Thư 
viện các trường đại học nKV phía Bắc tổ chức thành công Hội nghị - Hội thảo triển 
khai Luật Thư viện (tại Cửa Lò, Nghệ An), cho hơn 100 đại biểu là hội viên, cán 
bộ Thư viện các trường đại học và Hội thảo khoa học” Phát triển mô hình Trung 
tâm tri thức số cho các thư viện Việt Nam” (tại Hà Nội), có gần 200 đại biểu dự. 

- Hội Thư viện đã tổ chức tốt Hội nghị tập huấn: “Trao đổi về chủ trương và 
những quyết định mới về quyền công đoàn của người lao động” (tổ chức ngày 
12/6/2020 tại Hà Nội trong thời gian hết dãn cách xã hội, cho gần 80 đại biểu hội 
viên Hội Thư viện Việt Nam). 

- Hội đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn: “Xu hướng mới của ngành 
thư viện trong mối liên hệ với Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và Công nghiệp 
4.0” (tổ chức ngày 6/3/2020 tại Hà Nội trong thời gian hết dãn cách xã hội, cho 
gần 100 đại biểu là hội viên Hội Thư viện Việt Nam, do chuyên gia người Pháp 
trình bày). 



* Về hoạt động phục vụ người đọc của các thư viện: Có thể nói đây cũng là 
nét  mới; là sự sáng tạo của Hội Thư việt Nam thời gian qua. Do đại dịch COVID-
19 diễn ra lâu và phức tạp, nên nhiều thư viện phải đóng cửa không thể tiếp đón 
bạn đọc tới đọc sách báo như trước, song “từ cái khó, lại ló cái khôn”; Hội Thư 
viện chúng tôi đã nghiên cứu tình hình và tận dụng lợi thế của mình, đó là ngành 
Thư viện có nhiều cơ sở dữ liệu sách báo-tài liệu trong thư viện đã được chuẩn bị 
từ trước đó, nay do tình hình không thể tập trung đông người -thực hiện dãn cách 
xã hội - nên Hội thư viện chỉ đạo các hội thành viên-các thư viện trong cả nước tổ 
chức phục vụ bạn đọc qua onlines khá hiệu quả, nhờ đó hàng vạn tài liệu của các 
thư viện vẫn được bạn đọc tra cứu và nghiên cứu, đọc hoặc tải về sử dụng qua mạng 
internet. Bên cạnh đó, Hội Thư viện VN thời gian qua cũng đã viết hàng chục bài 
báo để đăng trên các báo, tạp chí TW, tuyên truyền về Luật Thư viện, phục vụ cho 
công tác truyền thông của Hội trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thư viện đi 
vào cuộc sống. 

- Trong năm 2020, Lãnh đạo Hội tham dự các hội nghị-hội thảo-hội thi, tập 
huấn do Bộ VHTTDL tổ chức, đó là: Hội nghị triển khai Luật Thư viện; Hội nghị 
tổng kết 5 năm  hoạt động TVCC Việt Nam và Liên hoan tiếng hát ngành thư viện 
lần thứ V (tại Đà Nẵng); Hội Thư viện tham gia BGK vòng Chung kết “Cuộc thi 
Đại sứ văn hóa đọc năm 2020”; Tham gia Hội Thi và BGK “Cuộc thi Đại sứ văn 
hóa đọc năm 2020” của ngành CAND; dự Trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 
năm 2020 của ĐHQG HN và một số Hội nghị-hội thi-hội thảo tập huấn ở các đơn 
vị thành viên trực thuộc Hội Thư viện Việt Nam như: Thư viện Quốc gia Việt Nam; 
Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Liên chi hội thư viện các 
trường Đại học phía Bắc; Thư viện TW Quân đội, Thư viện Tạ Quang Bửu; Thư 
viện ĐH Sư phạm Hà Nội 2; Thư viện  Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND; Thư viện 
Bộ Công an, Thư viện TP Hà Nội, các Thư viện tỉnh: Phú Thọ; Hà Nam, Bắc Ninh, 
Quảng Nình  ... về lĩnh vực thư viện và văn hóa đọc.  

- Việc duy trì, nâng cấp Trang WEB của Hội Thư viện Việt Nam (thêm 1 số 
mục mới, cập nhật thông tin, đã đăng được hơn 30 tin & bài về hoạt động Hội); đặc 
biệt kết nối gần 180 trang web của các hệ thống Thư viện trong cả nước, phục vụ 
tra cứu, nghiên cứu cho hội viên và cán bộ thư viện cả nước. Đây là việc làm rất có 
ý nghĩa trong thời đại CNTT, kết nối tri thức; mang lại hiệu quả cho hoạt động của 
Hội Thư viện Việt Nam.  

- Hội Thư viện VN đã hoàn thiện Hồ sơ đề nghị Hội đồng TW Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Huân chương Lao động Hạng ba cho 01 
đ/c là Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam . 

 4. Công tác Hợp tác quốc tế.  
Năm 2020, do đại dịch COVID-19, nên việc hợp tác quốc tế về thư viện có 

nhiều khó khăn. Hội chỉ có 03 hoạt động như sau: 
- Hội Thư viện  tổ chức Hội nghị tập huấn: “Xu hướng mới của ngành thư 

viện trong mối liên hệ với Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và Công nghiệp 
4.0” (tổ chức ngày 6/3/2020 tại Hà Nội trong thời gian hết dãn cách xã hội, cho 
gần 100 đại biểu là hội viên Hội Thư viện Việt Nam, do chuyên gia người Pháp 
trình bày). 



- Chi hội Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Hiện trạng và 
tiềm năng khai thác/nghiên cứu Kho tư liệu Nhật Bản cổ lưu trữ tại Thư viện Khoa 
học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức trực 
tiếp tại trụ sở Viện Thông tin KHXH và trực tuyến với 9 đầu cầu tại các nước: Nhật 
Bản, Pháp và Malaysia. (tháng 10/2020). 

- Chi hội Trung tâm Học liệu và CNTT, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp 
với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tương lai của ngành 
thư viện và nghề thư viện” (tháng 7/2020) và khai trương “Không gian Hoa Kỳ” 
tại Đại học Thái Nguyên (tháng 12/2020). 

5.  Tham gia các hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam.  
Năm 2020, do đại dịch COVID-19, song Liên hiệp Hội VN duy trì được một 

số hoạt động tiêu biểu, Hội Thư viện VN đã tích cực tham gia các hoạt động, đó là: 
- Tham gia lấy đề xuất ý kiến về nhân sự Lãnh đạo Liên hiệp Hội VN khóa 

VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, (đảm bảo đúng thời hạn và trách nhiệm, Hội TV đã họp 
Ban Thương trực Hội, lấy ý kiến qua tin nhắn, Email trong Ban chấp hành, gửi Hồ 
sơ về LHH Việt Nam đảm bảo khách quan, trung thực). Đồng thời góp ý các dự 
thảo Văn kiện Đại hội Liên hiệp Hội VN khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

   - 01 đại biểu Lãnh đạo Hội Thư viện tham gia Hội nghị “Gặp mặt các văn 
nghệ sĩ, trí thức KHCN tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 90 năm ngành Tuyên giáo của 
Đảng” (đây là Hội nghị rất trang trọng, có ý nghĩa của Đảng và Nhà nước ta đối 
với văn nghệ sĩ, trí thức KHCN của cả nước). 

   - Tham gia Hội nghị Hội đồng Trung ương thường niên, chuẩn bị cho Đại 
hội đại biểu Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

               - Cử 01đại biểu của Hội Thư viện VN tham dự Hội đồng TW Liên hiệp Hội 
Việt Nam khóa VIII và cử 03 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII 
của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức vào tháng 
12/2020. (Kết quả Đại hội này, đ/c Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện VN 
được bầu vào Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam khóa VIII, 
nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời Đ/c Giới đã được bầu vào Ủy viên Ủy ban Kiểm 
tra Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025).  

* Về công tác tài chính. 
 - Thu Hội phí và tiền Quảng cáo: Tính cả năm 2020, Hội Thư viện VN đã 

thu Hội phí của 61/63 đơn vị chi hội tập thể trong hệ thống TVCC và các Chi 
hội/Liên Chi hội Thư viện chuyên ngành nộp hội phí (2020) đầy đủ theo quy định. 
Về thu tiền Quảng cáo năm 2020, có 02 đơn vị đã đóng tiền quảng cáo trên trang 
Web của Hội Thư viện theo quy định. 

- Về kinh phí hỗ trợ hoạt động Hội: Năm 2020, Hội thư viện đã quyết toán 
kinh phí 01 Dự án, Hỗ trợ của Quỹ Châu Á cho Hội thư viện VN trong 2 năm 
(2019+2020), do Viện Công nhân Công đoàn phối hợp với Quỹ Châu Á tài trợ, 
(tổng kinh phí là 56 triệu đồng, cho các hoạt động tuyên truyền về “Nâng cao hiệu 
quả thực hiện công tác tuyên truyền về quyền lao động và công đoàn” cho các hội 
viên Hội thư viện Việt Nam).  

 
II/ Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 



Năm 2021. Hội Thư viện Việt Nam xác định thực hiện tốt những nhiệm vụ 
trọng tâm sau đây:  

1. Công tác tập hợp trí thức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 
pháp luật của Nhà nước và xây dựng cơ chế chính sách về công tác thư viện. 

Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Nghị 
quyết lần thứ XII của Đảng và NQ số 33-NQ/TW (khóa XI) của Trung ương về 
“Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 
đất nước”; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội, của Bộ VHTTDL và 
các Bộ, ngành Trung ương; các Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ 
VHTTDL với các Bộ, ngành TW về hoạt động thư viện và văn hóa đọc.., nhằm 
tăng cường và đẩy mạnh hoạt động thư viện; góp phần nâng cao văn hóa đọc cho 
các tầng lớp nhân dân trong bối cảnh đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, hội nhập và phát triển. 

2. Tham gia tuyên truyền Luật Thư viện (vừa được ban hành năm 2020-đây 
là nhiệm vụ ưu tiên số 1); Đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước 
(Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL) triển khai Luật Thư viện và các Văn bản quy phạm 
pháp luật về thư viện vào cuộc sống (các Nghị định của Chính phủ, Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình phối hợp giữa Bộ VHTTDL với Bộ 
GD&ĐT; Bộ Công an v.v… về văn hóa đọc và thư viện; các VBPQ của Bộ 
VHTTDL và các Bộ, Ban, ngành TW về công tác thư viện v.v….  

3. Thực hiện tốt công tác tư vấn, giám định và phản biện xã hội (theo chức 
năng của tổ chức Hội nghề nghiệp); trong đó có góp ý các dự thảo các Nghị định, 
Thông tư; Quy chế; Đề án liên quan đến ngành thư viện Việt Nam. 

4. Phối hợp với Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) 
chỉ đạo các Chi hội thư viện thành viên trực thuộc Hội đẩy mạnh các hoạt động 
thư viện: tổ chức các hội nghị-hội thảo-hội thi, tập huấn về thư viện; Hội phối 
hợp với các đơn vị chức năng, chỉ đạo các Chi hội-Liên Chi hội thành viên triển 
khai tổ chức hiệu quả Ngày sách Việt Nam vào tháng 4 hàng năm ở TW và các 
tỉnh/thành phố, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước (có tính đến phương 
thức trực tuyến onlines - nếu tình hình dịch bệnh phức tạp xảy ra); triển khai đề 
tài/chuyên đề về Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (trong lĩnh vực thư 
viện, do Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam hỗ trợ kinh phí - nếu có). Các đơn vị 
thành viên trực thuộc Hội đẩy mạnh tiến độ nghiên cứu khoa học về thư viện (đặc 
biệt ưu tiên xây dựng thư viện điện tử-thư viện số; hiện đại hóa thư viện trong bối 
cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam). 

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo Chi hội thư viện thường 
xuyên trưng bày, triển lãm tư liệu, sách báo phục vụ các nhiệm vụ chính trị của 
địa phương, của đất nước; của các trường đại học; nhằm ngày càng thu hút bạn 
đọc đến thư viện; đồng thời tăng cường và đổi mới phương thức phục vụ bạn đọc, 
thông qua các kho tư liệu thư viện và cơ sở dữ liệu, tài nguyên thư viện..... 

6. Phát triển tổ chức Hội, tăng cường kết nạp hội viên và củng cố bền vững 
tổ chức Hội đã có (dự kiến mỗi năm thành lập từ 2 đến 3 Chi hội thư viện mới, 
kết nạp từ 80 đến 120 hội viên mới). Chỉ đạo các Chi hội thư viện tiến hành đại 



hội theo nhiệm kỳ. Tổ chức các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 
Hội theo lệ kỳ. 

7. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam (hội 
nghị-hội thảo-tập huấn-diễn đàn...). Hội phối hợp với các đơn vị thành viên đẩy 
mạnh hợp tác quốc tế về thư viện (nòng cốt là Thư viện Quốc gia VN; Thư viện 
TP. Hồ Chí Minh và các thư viện trường đại học/trung tâm học liệu ở Việt Nam). 

8. Các công tác khác: Củng cố, duy trì, cập nhật thông tin trên Trang thông 
tin điện tử (trang WEB) của Hội Thư viện Việt Nam. Triển khai công tác thi đua, 
khen thưởng hằng năm. Thu Hội phí năm đầy đủ theo quy định. 
 III. Một số đề xuất, kiến nghị. 

        3.1. Đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng Chính phủ. 
         - Hội Thư viện Việt Nam là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp, hoạt động theo 
Điều lệ Hội (Do Bộ Nội vụ phê duyệt từ năm 2006); hiện Hội Thư viện đang là 
thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, đồng thời là thành viên của 
Hiệp hội thư viện các nước Đông nam Á; vì vậy đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư; Ban Cán sự Đảng Chính phủ quan tâm cho phép xây dựng và ban hành Luật 
về Hội ở Việt Nam, để tạo điều kiện cho các hiệp hội ở Việt Nam phát triển; đóng 
góp cho đất nước và hội nhập với khu vực và quốc tế. Đây cũng là quy luật vận 
động của lịch sử, của đất nước trong bối cảnh hiện nay (Vì hiện nay Nghị định số 
45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/4/2010 Quy định về tổ chức, hoạt động 
và quản lý Hội chủ yếu quản lý về mặt hành chính, chứ chưa thực sự tạo điều 
kiện thuận lợi cho các tổ chức Hội nghề nghiệp ở Việt Nam hoạt động và phát 
triển).  
       3.2. Đề xuất với các Bộ, ngành Trung ương. 

- Đề nghị Bộ chủ quản (Bộ VHTTDL) và các Bộ, ngành Trung ương quan 
tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Thư viện Việt Nam về cơ chế-chính sách; 
nhất là được tham vấn, góp ý, tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh 
vực thư viện ở Việt Nam (theo chức năng) và thực hiện một số dịch vụ công (theo 
khả năng). Đồng thời cho phép Hội Thư viện được tham gia một số Hội nghị-hội 
thảo và diễn đàn của ngành thư viện trong những năm tới.  

3.3. Đề nghị với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. 
 Đề nghị Liên hiệp hội KH&KT Việt Nam quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện 

để Hội Thư viện VN được tham gia nhiều hơn các hoạt động của Liên hiệp Hội./. 
Trân trọng ! 

   Nơi nhận: 
        - Như trên; 
      - Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 
      - Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL (để báo cáo); 

  - Vụ Tổ chức Phi chính phủ, Bộ Nội vụ (để báo cáo);  
       - Ban Thường vụ, BCH Hội Thư viện VN (để biết); 

    -  Lưu VP. HTVVN. NXD 10. 
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