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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 2223/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 8 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển
khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn
2021-2025;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giải thưởng phát triển
văn hóa đọc
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quyết định số 2608/QĐBVHTTDL ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch hết hiệu lực
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Vụ trưởng Vụ Kế
hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, TV, TS.180.
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Dự thảo
QUY CHẾ
Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHTTDL ngày tháng năm 2022 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về hoạt động xét tặng Giải thưởng Phát triển văn
hóa đọc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có đóng
góp cho hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; tổ chức cá nhân tổ
chức tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xét tặng Giải thưởng Phát triển
văn hóa đọc.
Điều 2. Mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
1. Tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển văn
hóa đọc trong việc hình thành trí tuệ, nhân cách, đạo đức và lối sống lành mạnh
góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện.
2. Cải thiện môi trường đọc, tăng cường quảng bá, nâng cao chất lượng
hoạt động của thư viện công lập, thư viện ngoài công lập, không gian văn hóa,
các thiết chế có phục vụ đọc sách đáp ứng nhu cầu đọc của Nhân dân.
3. Thu hút và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đọc,
lan tỏa các giá trị từ việc đọc đến cộng đồng, hướng đến phát triển văn hóa đọc
bền vững.
4. Xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước với tổ chức, cá nhân
trong việc huy động các nguồn lực để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
Điều 3. Nguyên tắc xét tặng Giải thưởng
1. Được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.
2. Đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy trình, thủ tục theo quy định của pháp
luật về thi đua khen thưởng và các quy định pháp luật khác có liên quan.
3. Bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng, công khai.
Điều 4. Thời gian tổ chức xét tặng và trao tặng Giải thưởng
1. Thời gian tổ chức xét tặng Giải thưởng tính từ ngày 01/01 đến ngày
30/11 của năm xét tặng.
2. Thời gian trao tặng Giải thưởng vào Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt
Nam 21 tháng 4 của năm kế tiếp.
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Điều 5. Đối tượng xét tặng và cơ cấu Giải thưởng
1. Đối tượng xét tặng Giải thưởng là tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có
đóng góp cho hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng bao gồm:
a) Các thư viện công lập, thư viện ngoài công lập trong mạng lưới thư viện
tại Việt Nam;
b) Tổ chức có đóng góp, tài trợ trong việc xây dựng môi trường đọc thuận
lợi phục vụ cộng đồng mà không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1
Điều này;
c) Cá nhân, nhóm cá nhân làm công tác thư viện;
d) Cá nhân, nhóm cá nhân có đóng góp hoặc tài trợ thúc đẩy hoạt động đọc
trong cộng đồng mà không thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
2. Cơ cấu Giải thưởng:
a) 15 Giải thưởng dành cho thư viện công lập và thư viện ngoài công lập
trong mạng lưới thư viện tại Việt Nam;
b) 10 Giải thưởng dành cho tổ chức có đóng góp, tài trợ trong việc xây
dựng môi trường đọc thuận lợi phục vụ cộng đồng;
c) 05 Giải thưởng cho cá nhân, nhóm cá nhân làm công tác thư viện;
d) 05 Giải thưởng cho cá nhân, nhóm cá nhân có đóng góp hoặc tài trợ thúc
đẩy hoạt động đọc trong cộng đồng.
Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi hằng năm tùy theo tình hình thực tiễn.
Hội đồng xét tặng giải thưởng có trách nhiệm báo cáo về thay đổi cơ cấu Giải
thưởng trình Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định.
Điều 6. Điều kiện tham gia xét tặng Giải thưởng
1. Tổ chức, cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng hiện đang làm việc và
sinh sống tại Việt Nam, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước.
2. Tổ chức đề nghị xét tặng Giải thưởng là thư viện công lập và thư viện
ngoài công lập:
a) Đáp ứng đủ điều kiện thành lập thư viện theo quy định của pháp luật về
thư viện;
b) Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm liên tục đối với thư viện công
lập và 02 năm hoạt động liên tục đối với thư viện ngoài công lập;
c) Đối với thư viện ngoài công lập: Có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
hoặc đã thông báo hoạt động thư viện, được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận
hoạt động;
Đối với thư viện công lập thành lập thư viện kể từ ngày 01 tháng 7 năm
2020: Đã thực hiện thông báo hoạt động thư viện và được cơ quan có thẩm
quyền chấp thuận hoạt động.
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3. Tổ chức đề nghị xét tặng Giải thưởng là doanh nghiệp phải bảo đảm điều
kiện tham dự theo quy định tại Điều 7 Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh
danh hiệu và trao Giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp ban hành theo
Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ.
4. Cá nhân, nhóm cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng đã tổ chức hoặc
tham gia tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc tối thiểu 03 năm liên tục.
Điều 7. Tiêu chí xét tặng Giải thưởng
1. Đối với thư viện công lập
a) Thư viện đã xây dựng các sản phẩm và dịch vụ hướng đến xây dựng kỹ
năng đọc cho người đọc, bảo đảm 85% người sử dụng của thư viện (đối với học
sinh, sinh viên là 90%) có kỹ năng tiếp nhận, sử dụng thông tin, tri thức phục vụ
học tập, nghiên cứu và giải trí;
Thư viện được tổ chức, cá nhân được đánh giá là có đóng góp cho hoạt
động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng thông qua các hình thức bình chọn
theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hằng năm.
b) Thư viện cấp tỉnh thu hút tối thiểu 500.000 lượt người sử dụng đối với
thư viện vùng đồng bằng và 250.000 lượt người sử dụng đối với miền núi trong
01 năm; Thư viện cấp huyện và thư viện cấp xã có lượt người sử dụng bình quân
tối thiểu tăng 15% so với năm liền kề;
c) Thư viện chuyên ngành, thư viện lực lượng vũ trang thu hút 80% người
sử dụng thuộc diện thư viện có trách nhiệm phục vụ. Thư viện có phục vụ người
dân khai thác và sử dụng tài nguyên thông tin. Có số lượt người sử dụng tăng
bình quân tối thiểu 15% so với năm liền kề;
d) Thư viện cơ sở giáo dục đại học, thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ
sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác là thư
viện công lập thu hút 90% người sử dụng thuộc diện thư viện có trách nhiệm
phục vụ. Thư viện có phục vụ người dân khai thác và sử dụng tài nguyên thông
tin. Có số lượt người sử dụng tăng bình quân tối thiểu 20% so với năm liền kề.
2. Đối với thư viện ngoài công lập
a) Thư viện đã xây dựng các sản phẩm và dịch vụ hướng đến xây dựng kỹ
năng đọc cho người đọc, bảo đảm 85% người sử dụng của thư viện (đối với học
sinh, sinh viên là 90%) có kỹ năng tiếp nhận, sử dụng thông tin, tri thức phục vụ
học tập, nghiên cứu và giải trí;
Thư viện được tổ chức, cá nhân được đánh giá là có đóng góp cho hoạt
động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng thông qua các hình thức bình chọn
theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hằng năm.
b) Thư viện có tối thiểu 1.000 người sử dụng thường xuyên sử dụng thư viện;
c) Thư viện có thực hiện phối hợp với thư viện công lập trong việc phục vụ
người dân tại địa phương;
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d) Có số lượt người sử dụng tăng bình quân tối thiểu 20% so với năm liền kề.
3. Đối với tổ chức đề nghị xét tặng Giải thưởng: tham gia tài trợ, vận động
đóng góp cơ sở vật chất, tài nguyên thông tin, phương tiện cho thư viện, không
gian văn hóa đọc phục vụ cộng đồng; tham gia các hoạt động tuyên truyền,
quảng bá, cung cấp sản phẩm và dịch vụ, phát triển văn hóa đọc trong cộng
đồng; thúc đẩy việc giao lưu hợp tác với các tổ chức, cá nhân khác trong và
ngoài nước góp phần phát triển văn hóa đọc tại địa phương, bộ, ngành.
Việc xét tặng Giải thưởng dựa trên mức độ đóng góp của các tổ chức đề
nghị xét tặng Giải thưởng.
Tổ chức được đánh giá là có đóng góp cho hoạt động phát triển văn hóa
đọc trong cộng đồng thông qua các hình thức bình chọn theo hướng dẫn của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch hằng năm.
4. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng là người
làm công tác thư viện:
a) Có tinh thần, thái độ tận tụy, phục vụ bạn đọc hiệu quả;
b) Có tối thiểu 01 sáng kiến hoặc đề xuất mô hình, cách làm hay được triển
khai áp dụng rộng rãi, có sức lan tỏa góp phần phát triển văn hóa đọc tại địa
phương, bộ ngành, cơ quan đơn vị;
c) Tham gia các hoạt động truyền thông nhằm phát triển văn hóa đọc do Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và địa phương tổ chức.
d) Cá nhân, nhóm cá nhân làm công tác thư viện được đánh giá là có đóng
góp cho hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng thông qua các hình
thức bình chọn theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hằng năm.
5. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng không làm
việc trong lĩnh vực thư viện đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
a) Có mô hình phát triển văn hóa đọc được áp dụng và triển khai thành
công mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng; có đóng góp trong
hoạt động tuyên truyền, quảng bá, vận động nhân dân tham gia đọc sách;
b) Tài trợ, vận động tài trợ, đóng góp cơ sở vật chất, vốn tài liệu, phương
tiện hoạt động cho các thư viện, không gian đọc và các thiết chế có phục vụ đọc
khác mang lại hiệu quả cho cộng đồng.
c) Cá nhân, nhóm cá nhân được đánh giá là có đóng góp cho hoạt động
phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng thông qua các hình thức bình chọn theo
hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hằng năm.
Điều 8. Quy trình, thủ tục xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Hội đồng xét tặng
Giải thưởng (sau đây gọi là Hội đồng) và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng
Giải thưởng hằng năm.
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Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực Hội
đồng xét Giải thưởng, có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch phương án tổ chức xét tặng Giải thưởng.
2. Trình tự các bước xét tặng Giải thưởng:
a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi công văn thông báo về xét tặng
Giải thưởng trong năm, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét tặng trong năm trước
ngày 25 tháng 02 hằng năm;
b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Thư viện
Việt Nam hướng dẫn tổ chức, cá nhân có hoạt động thư viện và phát triển văn
hóa đọc tại địa phương lập và gửi hồ sơ xét tặng Giải thưởng về Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện);
c) Tổng hợp danh sách đề nghị Giải thưởng của các tổ chức, cá nhân căn cứ
vào hồ sơ nhận được;
d) Tổ chức lấy ý kiến bình chọn của cộng đồng; Hội đồng lựa chọn danh
sách đề nghị xét tặng Giải thưởng và phê duyệt phương thức tổ chức lấy ý kiến
bình chọn. Thời gian tổ chức bình chọn là 30 ngày;
đ) Hội đồng họp và lựa chọn danh sách các tổ chức, cá nhân đề nghị xét
tặng Giải thưởng văn hóa đọc;
e) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định trao
tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc Việt Nam.
Điều 9. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tặng Giải
thưởng Phát triển văn hóa đọc
1. Tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc được
hưởng các quyền lợi như sau:
a) Được tôn vinh tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong năm được
công nhận; nhận Cúp và Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
b) Được sử dụng, khai thác biểu trưng của Giải thưởng Phát triển văn hóa
đọc để quảng bá, tuyên truyền nhằm lan tỏa các giá trị đọc;
c) Được đề nghị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản của thư viện
tặng thưởng các danh hiệu khác về phát triển văn hóa đọc tại địa phương;
d) Được hưởng các quyền và lợi ích khác theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc có trách
nhiệm tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy
thành tích đã đạt được.
Điều 10. Kinh phí tổ chức
1. Kinh phí tổ chức Giải thưởng lấy từ các nguồn:
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a) Ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin cấp hằng năm cho Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch;
b) Nguồn thực hiện xã hội hóa đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
2. Kinh phí tổ chức được chi cho các mục:
a) Tổ chức lễ phát động Giải thưởng, tổ chức bình chọn, tổ chức Hội đồng
xét tặng Giải thưởng vào năm xét tặng;
b) Tổ chức Lễ trao Giải thưởng vào năm kế tiếp;
c) Các khoản chi khác phục vụ hoạt động xét tặng và trao tặng Giải thưởng
theo dự toán được phê duyệt và theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Giao Vụ Thư viện chủ trì, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện xét
tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc.
2. Vụ Thi đua khen thưởng phối hợp với Vụ Thư viện tổ chức triển khai xét
tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc bảo đảm theo trình tự, thủ tục của quy
chế này và quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.
3. Trong trường hợp cần thiết, Vụ trưởng Vụ Thư viện đề xuất và báo cáo
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định sửa đổi, bổ
sung cho phù hợp./.

