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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 71/SGDĐT-GDTrH 
 

V/v hướng dẫn công tác kiểm tra 

hoạt động thư viện trường học 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các Trung tâm GDTX, GDTX – GDNN; 

- Các trường THCS và THPT, THPT. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 3144/KH-UBND ngày 23/5/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong 

cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 về qui định tiêu chuẩn thư 

viện trường phổ thông và Quyết định số 01/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29/1/2004 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ 

thông; Kế hoạch số 2044/SGDĐT-GDTrH ngày 19/10/2017 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào 

tạo hướng dẫn công tác kiểm tra hoạt động thư viện trường học như sau: 

1. Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 2044/SGDĐT-GDTrH ngày 

19/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về đổi mới thư viện và phát triển văn hóa 

đọc trong nhà trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng. 

2. Kiểm tra công nhận các danh hiệu thư viện trường học đạt chuẩn; Thư 

viện trường học tiên tiến; Thư viện trường học xuất sắc. 

3. Quy trình và hồ sơ kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện:  

3.1. Các trường phổ thông căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định 

số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ GDĐT về qui định tiêu chuẩn 

thư viện trường phổ thông và Quyết định số 01/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29/1/2004 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-

BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện 

trường phổ thông để tự đánh giá và đề nghị công nhận danh hiệu thư viện của 

trường mình cho cơ quan quản lý trực tiếp. 

3.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố tổ chức kiểm tra theo 

đề nghị của các trường phổ thông trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý để 

đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, kiểm tra công nhận. Sở Giáo dục và 

Đào tạo căn cứ đề nghị của các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố 

thẩm định, kiểm tra ra quyết định công nhận.  
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3.3. Các trường THPT, THCS và THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  

tổ chức tự kiểm tra và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, kiểm tra ra quyết 

định công nhận.  

3.4. Các danh hiệu thư viện là một trong những tiêu chuẩn để xét công nhận 

các danh hiệu thi đua từng năm học cho mỗi trường học. 

3.5. Hồ sơ kiểm tra gồm: 

- Báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2044/SGDĐT-GDTrH ngày 

19/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về đổi mới thư viện và phát triển văn hóa 

đọc trong nhà trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng trong năm học. 

- Biên bản tự kiểm tra danh hiệu thư viện trường học đạt chuẩn; Thư viện 

trường học tiên tiến; Thư viện trường học xuất sắc. 

- Tờ trình đề nghị kiểm tra danh hiệu thư viện trường học đạt chuẩn; Thư 

viện trường học tiên tiến; Thư viện trường học xuất sắc. 

- Thời gian các đơn vị nộp hồ sơ về Sở GDĐT trước ngày 31 tháng 3 hàng 

năm. 

 4. Sở Giáo dục và Đào tạo giao Phòng Giáo dục Trung học phối hợp với 

Phòng Giáo dục Tiểu học, Phòng Kế hoạch Tài chính và Phòng Công tác Chính trị 

tư tưởng thẩm định kết quả kiểm tra việc xây dựng đổi mới thư viện và phát triển 

văn hóa đọc trong nhà trường; kiểm tra công nhận các danh hiệu thư viện trường 

học đạt chuẩn, thư viện trường học tiên tiến, thư viện trường học xuất sắc đảm bảo 

đúng các quy định hiện hành. Thời gian kiểm tra hàng năm từ ngày 31 tháng 3 đến 

cuối năm học, thời gian cụ thể Phòng Giáo dục Trung học sẽ thông báo trước 01 

tuần để các đơn vị chuẩn bị hồ sơ.  

 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc 

xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện trên địa bàn, trong quá trình thực hiện cần 

đảm bảo phù hợp với đối tượng và điều kiện ở từng địa phương./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở GDĐT; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Đức Lợi 

 
 


