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THÔNG T ư
Quy định về quản lý và sử dụng mà số sách tiêu chuẩn quốc te

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 thảng ỉ ỉ  năm 20 ỉ 2;

Căn cử Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng l ì  năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi ĩiếĩ một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuảt bản;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 thảng 10 părn 20ỉ 3 của 
Chính phủ quy định chức nàng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của 
Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục Ỉrưởỉig Cục Xuất bản, In  và Phát hành;

Bọ trưởng Bộ Thông tin và Truyền ĩhông ban hành Thông /Wễ quy định về 
quản lý và sử dụng mã sô sách tiêu chuân quôc tê.

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tuợng áp dụng

1. Thông tư  này quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp, quản lý, yêu cầu 
kỹ thuật, vị trí, kích thước, màu sắc, cách thức ahi m ã số sách tiêu chuẩn quốc tế 
- International Standard Books Num ber (sau dây gọi tắt là mã số ISBN).

2. Thông tư  này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Cục Xuất bản, In và Phát hành;

b) Các nhà xuất bản.

Điều 2ẽ Trách nhiệm của cơ quan quản lý mã số ISBN

1. Cục Xuất bản, In và Phát hành là cơ quan quản lý mã số ISBN tại Việt Nam 
có trách nhiệm cấp. quản lý và thu hồi mã số ISBN.

2 Ể H ằng năm , Cục Xuất bàn, In và Phát hành báo cáo về tình hình sử dụng 
mã số ISBN ở V iệt Nam  và đóng phí hoạt động cho tổ chức ISBN quốc tế.

3. Căn cứ tình hình sử đụng mã số ISBN cùa các nhà xuất bản, Cục Xuất bản, 
In và Phát hành có trách nhiệm quy hoạch việc phân bồ nguồn mã số ISBN, lập hồ sơ 
điều chỉnh, bo suns đàu số với tồ chức ISBN quốc tế khi có nhu cầu.



Điều 3. Chế độ báo cáo
Các nhà xuất bàn báo cảo Cục Xuất bàn, In và Phát hành về viộcễ sử dụng 

mã số ISBN được cấp. thông báo mã sổ ISBN chưa sử dụng trước ngày 31 tháng 3 
của năm liên sau năm được cắp mã sô ISBN.

Điều 4. Đối tưựng phải ghi mã số ISBN

Nhà xuất bản phài ghi m ã số ISBN trên sách và tài liệu dạng sách, bao 
gồm Cíi bản đồ, sách điện tử, sách chử nôi (sau đây gọi chung là sách).

Chưưng II 

TẠO LẬP VÀ SỬ DỤNG MẢ SỐ ISBN

Điều 5. Nguyên tắc tạo lập và sử dụng mà số ISBN
1. M ã số ISBN được tạo lập và sử dụng tại Việt Nam là ISB N -13 và phải 

tích hợp với mã vạch theo chuẩn EAN-13, đàm bảo các yêu cầu sau:

a) Đọc đuợc bane mảy hoặc phần mêm đọc mã thông dụng;

b) Chứa các thông tin của sách quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này;

c) Có liên kết đến thông tin của xuất bản phẩm  trong hệ thống cơ sở dừ 
liệu của Cục X uất bản. In và Phát hành:

d) Phù hợp thông lệ quốc tế và quy định cùa pháp luật Việt Nam.

2. N hà xuất bàn phải tự  tạo lập và sừ dụng m ã vạch tích hợp mã số ISBN. 

Diều 6. Cơ sở dữ liệu tích họp với mã số ISBN
1. M ã số ISBN tích họp với mã vạch RAN-13 phải chửa các thông tin sau:

a) Tên nhà xuất bảnẳ,

b) Tên sách;
c) ễrẻn  tác già. tên dịch già (đối với sách dịch);

d) Năm xuât bản;
đ) Khuôn khồ? số trang;
e) Thề loại;
g) Tóm tat nội duns, chủ đề, đẻ tài;
h) Số xác nhặn đăng ký xuất bản của Cục X uất bản, In và Phát hành:

i) Số quyết định xuât bản của nhà xuất bản;

k) Số lượng in, tên  và địa chi cơ sờ in (nếu là sách in);

1) D ung lượng (byte), định dạne, địa chi website đăng tài hoặc tên nhà 
cung cắp (neu là sách điện tử);

m) Tên và địa chi đối tác liên kết (nếu có);

n) G iá bán (nêu có)ể



2. Ngoài các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này, nhà xuât bản có thê 
tạo lặp cơ sở dữ liệu riêng để kết nôi với mã ISBN khi tích họp mã vạch. Tông 
giám đốc (giám đốc) nhà xuất bàn chịu trách nhiệm về nội dung của cơ sở dữ 
liệu này.

Điều 7ặ Vị trí và trình bày mã số ISBN
1. Đối với sách in:

a) M ã số ISBN tích hợp mà vạch phải in tại góc dưới bên phải bìa 4. 
N eu là sách có bìa bọc thì in trên bìa bọc;

b) Phía trên mã vạch phải có dòng chữ “ISBN” và tiếp sau là các thành 
phần của mã số, cách nhau bòi dấu gạch nối. Phần dãy số phía dưới trùng với 
dãy số phía trên, nhưng không có gạch nối (như hình m inh họa).

ISBN: 978-604-57-1480-5

N goài ra, cuối trang ghi sổ quyết định xuất bản (sau đâv gọi là “trang bản 
quyền”) phải ghi mã ISBN dạng số (như dãy chữ số phía trên mã vạch tại hình 
m inh họa);

c) Trường họp sách có nhiều tập: Cuối trang bản quỵền của mỗi tập ghi 
thêm mã số ISBN dạng số của tất cà các tập khác (nếu đã xuất bản);

d) T rườnạ hợp sách dịch: Cuối trang bản quyền ghi mã số ISBN dạng số 
của sách gốc (nếu có);

đ) Trường hợp sách được xuất bàn ở nhiều định dạng khác nhau: Cuối 
trang bàn quyền cùa mỗi định dạng ehi thêm mã số ISBN dạng số của tất cà các 
định dạng khác (nếu đã xuất bản).

2. Đối với sách điện tử:

a) Đối với sách xuất bản, phát hành trên m ạng Internet hoặc trên phương 
tiện điện tử  khác: M ã số ISBN tích họp mã vạch phải ghi tại siao điện đầu tiên 
hoặc giao diện hiên thị tiêu đề hoặc giao diện trang bản quyền của sách;

b) Đối với sách dạng CD, CD-ROM, DVD, V C D ệ. M ã số ISBN tích hợp 
mã vạch phải ghi trên nhãn gắn cố định vào vật thề đó.

Điều 8. Yêu cầu kỹ thuật thể hiện đối với mã vạch EAN-13 khi tích hợp 
vói mà số ISBN

1. Kích thước:

a) Kích thước tiêu chuẩn của mã vạch có chiều cao 22,85mm, rộng 
31,35min. Nếu rút ngán chiều cao phải đảm bảo để máy đọc mã vạch nhận biết được;

b) Trường hợp vị trí đặt mã vạch hẹp cà 2 chiều, có thể thu nhỏ nhưng tỷ 
lệ thu nhỏ không dưới 80% so với kích thước tiêu chuẩn;

c) Trường họp phóng to mã vạch, phải đảm bảo tỷ lệ phóng không vượt 
quá 200% so với kích thước tiêu chuẩn.
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2. Khoảng trống  phía trái mà số ISBN tối thiểu là 3,63m m ẳ phía phài tối 
thiều là 2 ,3 lm m .

3. Màu sác:

a) M à vạch tiêu chuẳn được in bàng màu đen trên nền trắng. Ngoài ra, có 
thè in mã vạch băng màu xanh tham hoặc nâu tham. Không in mà vạch bans các 
màu vàng, da cam , đ ỏ ế Mã vạch được in bằng màu đơn; khône được in chồng 
màu; không in dạng “t ’ranT;

b) Nen cùa mã vạch tiêu chuẩn là màu trắng. Ngoài ra, có thề đủng nền 
màu vàng, cam, hồng nhạt.

Chương III 

CAP. THU HỎI MÃ SÓ ISBN

Đièu 9. Nguyên tãc càp mã sô ISBN

1. Mỗi tên  sách thuộc các trường hợp sau đây được cấp một m ã sổ ISBN 
riêng biệt:

a) Sách xuất bản lằn đằu;

b) Sách tái bản mà nội dung có sửa chừa, bồ suno;

c) Sách xuất bản với nhiều ngôn ngừ và được in riêng từng cuốn cho từng 
ngôn ngữ;

d) Sách cùng nội dung mà xuất bản dưới các hình thức khác nhau (sách in 
bia cứng, sách in bìa mềm, sách kèm đĩa, sách điện tử, sách chừ nôi);

e) Sách cùng nội dung nhưna khác nhau về một trong nhữns dừ liệu quy 
định tại Khoản 1 Điều 6 Thỏne tư này (trừ giá bán).

2Ệ Mã số ISB N  đã được cấp và sử dụng cho một tên sách thi khôns được 
thay đôi hoặc cấp lại cho tên sách khác.

3. Nhà xuất bản chi được sử dụns mà số ISBN đã được cấp trực tiếp một 
lân cho từng tên sách, không được câp lại, chuyền nhượng mâ số ISBN cho nhà 
xuảt bản hoặc cơ quan, tó chức khác.

Điều 10. Cách thức cấp mã số ISBN

Cục Xuất hàn, ỉn và Phát hành cấp mã sô ISBN kèm theo xác nhận đăng 
ký xuất bản cho từng tên sách.

Điểu 11. Thu liồi mã số ISBN

1. Cục X uất bán. In và Phát hành thu hồi mã số ISBN đã cấp đối với 
trường hợp mã số ISBN khône được sử dụne theo quv định.

2. Cảch thức thu hồi mà số ISBN: N hà xuất bàn nộp lại mâ số ISBN đà 
được cấp ihòng qua báo cáo hăna năm  theo quy định tại Điều 3 Thòng tư  này.
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Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1 ẽ Thông tư  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.

2. Chảiih Văn phòng, Cục trường Cục Xuất bản, In và Phát hành, Thủ trường 
cơ quan, tổ chức cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư nàyệ

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, 
vướng mấc, đề nghị cơ quan, tồ chửc phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và 
Truyền thông (qua Cục Xuất bàn. In và Phát hành) đê xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thù lưỡng, các Phổ Thủ rương Chinh phủ;
- van phỏng Trung ương Đảng;
- Vân phỏng Tổng Bi thư;
- Vân phỏng Quốc hội;
- van  phòng Chù tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Co quan Trung ương của các đoản ỉhể;
- HĐND, ƯBND cảc (inh, thành phố trực thuộc TW;
- Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lưỡng Chất lượng, Bộ KH&CN;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phổ trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra V8QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chinh phủ;
- Bộ TTTT: Bộ ưưởng, các Thử trưởng,

Cổng Thông tin điện tù,
Các đcm vị thuộc Bộ;

- Lưu: VT. CXB1PH. LTV (250).

B ộ  TRƯỜNG
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