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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Thư viện là một trong những thiết chế văn hóa, giáo dục quan trọng,
là nơi tàng trữ và phổ biến các giá trị văn hóa thành văn cho người dân, góp
phần tích cực trong quá trình phát triển của xã hội.
Để thực hiện tốt các chức năng của thư viện, cần không ngừng nâng
cao hiệu quả quản lý, tổ chức thư viện. Cũng như quản lý các thiết chế văn
hóa khác, quản lý hoạt động thư viện đang là một trong những lĩnh vực
quản lý văn hóa hết sức cấp thiết hiện nay được các nhà quản lý văn hóa,
thư viện cũng như các nhà nghiên cứu thư viện học quan tâm.
Những năm gần đây, hệ thống thư viện công cộng nước ta có bước
phát triển vượt bậc, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Nằm trong
mạng lưới thư viện công cộng của đất nước, Thư viện tỉnh Quảng Ninh là
một trung tâm văn hóa giáo dục và thông tin của tỉnh, có chức năng:
Thu thập, giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc; bổ sung, bảo quản,
tổ chức khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội
nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học
tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân
trong tỉnh; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa,
phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh trong
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước [33, tr.1].
Qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, với sự quan tâm chỉ đạo và
đầu tư của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Ninh, hoạt động của Thư
viện tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng
cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy khoa học, công nghệ, kinh tế, văn
hóa xã hội phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống tinh thần
của nhân dân, phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển đất
nước và địa phương.
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Tuy nhiên, hoạt động của Thư viên tỉnh Quảng Ninh hiện nay vẫn
còn một số bất cập, chưa tương xứng với tiềm năng kinh tế và vị thế của
một tỉnh có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời. Công tác quản lý hoạt
động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh còn bộc lộ những hạn chế nhất định
cần phải khắc phục trong thời gian tới.
Để khắc phục những hạn chế, khai thác và phát huy có hiệu quả
những nguồn lực của Thư viện tỉnh Quảng Ninh, một trong những yếu tố
quan trọng mang tính chất quyết định đó là nâng cao hiệu quả công tác
quản lý hoạt động thư viện, nhằm tạo điều kiện đáp ứng tối đa nhu cầu văn
hóa tinh thần cho nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong thời kỳ hội nhập.
Là cán bộ quản lý của Thư viện tỉnh Quảng Ninh, với mong muốn
vận dụng kiến thức được trang bị trong quá trình học tập để nghiên cứu
thực trạng quản lý hoạt động của Thư viện, đồng thời đề xuất những giải
pháp thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian
tới, tác giả chọn đề tài “Quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng
Ninh” làm luận văn tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa.
2. Tình hình nghiên cứu
2.1. Một số công trình nghiên cứu về quản lý thư viện
Việc nghiên cứu tổ chức hoạt động thư viện với mục tiêu phát triển
văn hóa đọc hiện nay đang rất được các cấp, các ngành, các nhà nghiên cứu
văn hóa và thư viện quan tâm. Tuy nhiên, đi sâu về công tác quản lý thư
viện hiện có ít những tài liệu, công trình sách báo và các bài viết đề cập tới.
Chủ yếu là các bài viết đăng trên tạp chí thư viện, các bài tham luận được
trình bày trong các hội nghị tổng kết, các báo cáo tổng kết của ngành,... gần
đây nhất là trong hội nghị - hội thảo: Tổng kết 5 năm hoạt động hệ thống
thư viện công cộng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa
trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2011-2015. Trong kỷ yếu hội nghị, hội
thảo đã tập hợp các bài viết, cáo cáo về thực trạng hoạt động của các thư
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viện trong hệ thống thư viện công cộng trên toàn quốc cũng như kết quả đạt
được, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu
quốc gia về lĩnh vực thư viện [4].
Ngoài ra, có thể kể đến một số giáo trình tiêu biểu như:
- Nguyễn Tiến Hiển (1996), Tổ chức và quản lý công tác thông tin thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hà Nội [17]. Nội dung cung cấp
những kiến thức cơ bản về: lý luận và các kỹ năng về công tác tổ chức,
quản lý thư viện và cơ quan thông tin; tổ chức lao động khoa học, kế họach
hóa, thống kê họat động thư viện - thông tin, công tác báo cáo, kiểm tra,
quản lý tài chính và marketing trong quản lý hoạt động thư viện - thông tin.
- Nguyễn Tiến Hiển, Nguyễn Thị Lan Thanh (2002), Quản lý thư
viện và trung tâm thông tin, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hà Nội [18].
Nội dung trình bày lý thuyết chung về tổ chức, quản lý và tổ chức quản lý
trong thư viện - thông tin. Những vấn đề cụ thể trong quản lý thư viện và
trung tâm thông tin như: tổ chức lao động trong cơ quan thư viện - thông
tin; cơ cấu tổ chức một số loại hình thư viện và cơ quan thông tin ở Việt
Nam; lập kế hoạch và báo cáo công tác thư viện - thông tin; công tác thống
kê trong các cơ quan thư viện - thông tin; kinh tế thư viện - thông tin; công
tác đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ và công tác thanh tra thư viện - thông tin.
- Bùi Loan Thùy, Đào Hoàng Thúy (1998), Tổ chức và quản lý công
tác thông tin thư viện, Nxb Tp. Hồ Chí Minh [38]. Nội dung trình bày
những vấn đề chung về công tác tổ chức, quản lý trong các thư viện và cơ
quan thông tin như: tổ chức lao động khoa học trong thư viện và cơ quan
thông tin; kế hoạch hóa công tác thông tin thư viện; thống kê và báo cáo
công tác thông tin thư viện; hoạt động kinh tế, quản lý tài chính và
marketing trong công tác thông tin thư viện; quản lý trụ sở, thiết bị, nghiệp
vụ thư viện.
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Tiếp cận quản lý hoạt động thư viện như một hoạt động văn hóa đã có
một số luận văn thạc sĩ đề cập tới như:
Quản lý mạng lưới thư viện công cộng tỉnh Phú Thọ - Luận văn thạc
sĩ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội của Nguyễn Thị Thu Hiền năm 2013.
Luận văn đã làm rõ vai trò và yêu cầu của quản lý đối với mạng lưới thư
viện công cộng tỉnh Phú Thọ. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý mạng
lưới thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 - 2013.
Từ đó, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động mạng
lưới thư viện công cộng ở tỉnh Phú Thọ trong thời gian tiếp theo [16].
Quản lý hoạt động ở Thư viện tỉnh Nghệ An - Luận văn Thạc sĩ Trường
Đại học Văn hóa Hà Nội của Hoàng Thị Thu Hoài năm 2015. Luận văn đã đi
sâu nghiên cứu đặc điểm của Thư viện tỉnh Nghệ An. Khảo sát, phân tích,
đánh giá thực trạng quản lý hoạt động ở Thư viện tỉnh Nghệ An giai đoạn
2010 - 2015 và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động
ở Thư viện tỉnh Nghệ An [21].
2.2. Các công trình nghiên cứu về Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
Về lĩnh vực hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh có thể kể đến
một số luận văn thạc sĩ như:
Hoạt động địa chí Thư viện tỉnh Quảng Ninh - thực trạng và giải
pháp - Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội của Vũ Thị Nga
năm 2001. Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động địa chí của Thư viện
tỉnh Quảng Ninh. Khẳng định vị trí, vai trò của hoạt động địa chí trong sự
phát triển của tỉnh. Từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động địa chí Thư viện tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt trong việc ứng dụng
CNTT vào công tác này [31].
Tăng cường hệ thống thông tin thư viện phục vụ du lịch địa phương Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội của Phan Thị Huệ năm
2004. Luận văn phân tích về hoạt động du lịch ở Quảng Ninh cũng như
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những tác động của hệ thống thông tin thư viện trong quá trình phát triển
du lịch địa phương. Từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao vai trò của hệ
thống thông tin thư viện trong quá trình phát triển du lịch tỉnh nhà [27].
Tăng cường công tác thông tin phục vụ lãnh đạo trên địa bàn tỉnh
Quảng Ninh - Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội của Trần
Quang Hoàng năm 2007. Luận văn đã khảo sát các loại hình dịch vụ thông
tin, hoạt động thông tin phục vụ lãnh đạo trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu
thực trạng hoạt động trung tâm thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý trên
địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng
phục vụ thông tin đối với các đối tượng người dùng tin thuộc diện cán bộ
lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Ninh [22].
Về quản lý mạng lưới thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh có Quản lý mạng lưới thư viện công cộng ở tỉnh Quảng Ninh - Luận
văn Thạc sĩ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội của Vũ Thị Kim Dung năm
2011. Luận văn nghiên cứu đặc điểm của mạng lưới thư viện công cộng ở
tỉnh Quảng Ninh, đồng thời phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng
cao hiệu quả quản lý mạng lưới thư viện trên địa bàn tỉnh trong khoảng
thời gian từ năm 2008 - 2011 [10].
Tuy nhiên, chưa có một công trình nghiên cứu nào đề cập đến một
cách toàn diện, sâu sắc và mang tính hệ thống về quản lý hoạt động của
Thư viện tỉnh Quảng Ninh - nơi được coi là trung tâm văn hóa, giáo dục và
thông tin của địa phương.
Đề tài luận văn Quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh
được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu có liên quan, kế thừa và vận
dụng các thành quả nghiên cứu của các tác giả đi trước, đồng thời căn cứ vào
khảo sát thực trạng công tác quản lý Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài, tác giả luận văn tham
khảo các báo cáo công tác quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng
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Ninh. Đây là nguồn tư liệu quan trọng giúp tác giả luận văn có cái nhìn
khách quan hơn về thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt
động hiện nay của Thư viện tỉnh Quảng Ninh trong tương quan với các
thiết chế văn hoá khác của tỉnh, từ đó gợi mở ý tưởng và giải pháp để nâng
cao hiệu quả quản lý thiết chế này trong thời gian tới.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quản lý thư viện,
luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động Thư viện tỉnh
Quảng Ninh, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động
của Thư viện trong thời gian tới.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đáp ứng mục đích nghiên cứu, luận văn có những nhiệm vụ nghiên
cứu chủ yếu sau:
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về quản lý hoạt động thư viện.
- Tiến hành khảo sát thực trạng quản lý hoạt động Thư viện tỉnh
Quảng Ninh trên các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy quản lý; Quản lý các nguồn
lực; Quản lý các hoạt động chuyên môn; Hoạt động thanh tra, kiểm tra.
- Phân tích và đánh giá khách quan, khoa học trên cơ sở các mặt ưu điểm
và hạn chế trong quá trình quản lý hoạt động của thư viện tỉnh Quảng Ninh.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt
động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Công tác quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Nội dung: Nghiên cứu về quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh
Quảng Ninh dưới góc nhìn quản lý văn hóa.
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- Không gian: Thư viện tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hải, thành phố
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu về quản lý hoạt động Thư
viện tỉnh Quảng Ninh từ năm 2013 đến năm 2018, sau khi thư viện chuyển
về địa điểm mới tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Thư viện được
đầu tư xây dựng trụ sở với quy mô lớn hơn, cơ sở vật chất và trang thiết bị
hiện đại, đồng bộ. Thời gian mở cửa được tăng cường và đối tượng phục vụ
cũng mở rộng hơn.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể:
+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Trên cơ sở các tài liệu, công trình
nghiên cứu về quản lý thư viện của các tác giả đi trước, tác giả luận văn đã
tiếp thu, kế thừa, nghiên cứu, tìm hiểu chi tiết, đầy đủ và hệ thống trên cơ
sở khoa học về quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
+ Phương pháp thống kê: Tổng hợp dữ liệu, số liệu nhằm phục vụ
cho quá trình phân tích, đánh giá.
+ Phương pháp khảo sát, phỏng vấn: Khảo sát lấy ý kiến bạn đọc về
công tác phục vụ của Thư viện tỉnh Quảng Ninh thông qua bảng hỏi. Phỏng
vấn lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao và một số bạn đọc tiêu biểu để nắm
rõ hơn về thực trạng công tác quản lý của Thư viện, từ đó đề xuất giải pháp
nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
+ Phương pháp tiếp cận nghiên cứu liên ngành: Văn hóa học, Thư
viện học, Quản lý văn hóa. Bởi với đề tài Quản lý hoạt động của Thư viện
tỉnh Quảng Ninh đòi hỏi phải có sự tiếp cận từ nhiều phía bằng các phương
pháp nghiên cứu khoa học khác nhau. Từ đó luận văn mới có thể triển khai
các vấn đề một cách triệt để và sâu sắc.
6. Những đóng góp của luận văn
- Là công trình đầu tiên nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu về công tác
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quản lý hoạt động tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Trong luận văn bước đầu
khái quát hóa cơ sở lý luận quản lý thư viện.
- Phân tích, đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động Thư viện tỉnh
Quảng Ninh.
- Đề xuất một số giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng và hiệu
quả quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.
- Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo cho các cơ quan lãnh
đạo quản lý có liên quan đến lĩnh vực văn hóa và thư viện ở địa phương
cũng như nhà quản lý văn hóa, quản lý thư viện và sinh viên ngành Quản lý
văn hóa, ngành Thông tin Thư viện.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận
văn gồm có 03 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động thư viện và tổng quan
về Thư viện tỉnh Quảng Ninh
Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh
Chương 3: Những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao hiệu quả quản
lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

9
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN VÀ
TỔNG QUAN VỀ THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG NINH
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động thư viện
1.1.1. Các khái niệm liên quan
1.1.1.1. Thiết chế văn hóa
Hệ thống thiết chế văn hóa (TCVH) đóng vai trò quan trọng trong sự
phát triển của xã hội. Đây là nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần của cộng đồng
và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội
của địa phương. Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, các TCVH trên
địa bàn cũng ngày càng phát triển, hoàn thiện, góp phần nâng cao đời sống
văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, “Thiết chế văn hóa là chỉnh
thể văn hóa hội tụ đầy đủ các yếu tố: cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức, nhân
sự, quy chế hoạt động, nguồn kinh phí; chỉ riêng ngôi nhà hoặc công
trình văn hóa chưa đủ để gọi là thiết chế văn hóa” [25, tr.230].
Thiết chế văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của
người dân là quan niệm khá phổ biến trong các nhà quản lý, thể hiện trên
văn bản chính sách và truyền thông. Tuy nhiên thực chất sự ra đời và tồn
tại của thiết chế văn hóa là nhằm đáp ứng cho người dân những nhu cầu về
tinh thần cơ bản bên cạnh nhu cầu vật chất như ăn, mặc, ở, đi lại...
1.1.1.2. Thư viện
Thư viện là một thiết chế văn hóa quan trọng không thể thiếu trong
cấu trúc thống nhất của các thiết chế phục vụ văn hóa, thông tin cho người
dân. Thư viện được phân bố đều khắp ở tất cả các vùng của lãnh thổ, địa
phương, đơn vị, trường học, phục vụ rộng rãi tất cả mọi người, không phân
biệt tuổi tác, dân tộc, tôn giáo, trình độ, giới tính, ngôn ngữ, quốc tịch và
địa vị xã hội… góp phần nâng cao trình độ dân trí, học tập suốt đời và giải
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trí cho nhân dân. Trong đó, thư viện được xem như một trung tâm sinh hoạt
văn hóa thông tin của cộng đồng dân cư.
Theo ý nghĩa truyền thống, một thư viện là kho sưu tập sách, báo và
tạp chí. Hiểu theo cách khái quát nhất thư viện là nơi tàng trữ và tổ chức sử
dụng tài liệu có tính chất tập thể và xã hội.
Trong thời đại mới, thư viện vẫn luôn luôn được coi là tòa lâu đài trí
tuệ của nhân loại, nơi lưu giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa của loài
người, là một bộ phận văn hóa và mang thêm sắc thái mới - là trung tâm thông
tin, là một bộ phận cấu thành trong hệ thống thông tin tư liệu của các nước, là
nơi thu thập và thỏa mãn nhu cầu thông tin cho quảng đại quần chúng.
Trên thế giới tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau về thư viện. Tuy
nhiên trong các định nghĩa, định nghĩa của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và
Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) được các nhà thư viện học trên thế
giới đánh giá là đầy đủ nhất về thư viện. Trong Giáo trình Thư viện học đại
cương, tác giả Bùi Loan Thùy và Lê Văn Viết đã nêu rõ định nghĩa Thư
viện theo tổ chức UNESCO như sau: “Thư viện, không phụ thuộc vào tên
gọi của nó, là bất cứ bộ sưu tập có tổ chức nào của sách, ấn phẩm định kỳ
hoặc các tài liệu khác, kể cả đồ hoạ, nghe - nhìn và nhân viên phục vụ có
trách nhiệm tổ chức kho cho bạn đọc sử dụng tài liệu đó nhằm mục đích
thông tin, nghiên cứu khoa học, giáo dục hoặc giải trí" [39, tr.8].
Điều 1, Pháp lệnh Thư viện nêu rõ:
Thư viện có chức năng, nhiệm vụ giữ gìn di sản thư tịch của dân
tộc; thu thập, tàng trữ, tổ chức việc khai thác, sử dụng chung vốn
tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin
phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi
tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,
bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn
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hóa phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
[49, tr.7-8].
1.1.1.3. Quản lý văn hóa, quản lý hoạt động thư viện
Quản lý
Quản lý là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học tự nhiên
và xã hội. Trong sách Quản lý học đại cương của tác giả Nguyễn Hữu Hải
đã nêu rõ theo Các Mác: “Quản lý là một chức năng đặc biệt nảy sinh từ
bản chất xã hội của quá trình lao động” [15, tr.8].
Theo quan niệm thông thường Quản lý là các hoạt động có ý thức
(của người lãnh đạo, người đứng đầu, người chịu trách nhiệm,…) nhằm
định hướng, lập kế hoạch, đầu tư, tổ chức thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh bổ
sung, sơ kết, tổng kết, nghiệm thu kết quả một quá trình lao động của một
tập thể, một cộng đồng.
Như vậy, quản lý là một hoạt động tất yếu khách quan, diễn ra ở mọi
tổ chức dù quy mô nhỏ hay lớn, có cấu trúc đơn giản hay phức tạp. Xã hội
ngày càng phát triển, trình độ hiệp tác và phân công lao động càng cao thì
yêu cầu về công tác quản lý ngày càng hoàn thiện.
Do quản lý gắn liền với quá trình phát triển kinh tế, xã hội nên trên
thực tế có nhiều quan điểm khác nhau và gắn với mỗi tổ chức hoạt động
trong từng lĩnh vực, thậm chí với mỗi quá trình trong từng tổ chức.
Tuy nhiên, khi đề cập đến quan lý, có một cách tiếp cận nhận được
nhiều nhà khoa học và nhà quản lý thực tiễn đồng tình, đó là: “Quản lý là
sự tác động có tổ chức, có định hướng của chủ thể lên đối tượng quản lý
nhằm đạt được mục tiêu dự kiến” [15, tr.8].
Quản lý văn hóa
Nhìn chung, chúng ta thường hiểu rằng quản lý văn hóa là công việc
của Nhà nước được thực hiện thông qua việc ban hành, tổ chức thực hiện,
kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong
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lĩnh vực văn hóa, đồng thời nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của
từng địa phương nói riêng, cả nước nói chung.
Theo tác giả Hoàng Sơn Cường “Quản lý văn hóa là sự định hướng,
tạo điều kiện, tổ chức điều hành cho văn hóa phát triển không ngừng theo
hướng có ích cho con người, giúp cho xã hội loài người không ngừng đi
lên” [9, tr.28].
Tuy nhiên, theo tác giả luận văn, khái niệm quản lý văn hóa được thể
hiện đầy đủ nhất là:
Sự tác động chủ quan bằng nhiều hình thức, phương pháp của
chủ thể quản lý (các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, các cơ
cấu dân sự, các cá nhân được trao quyền và trách nhiệm quản lý)
đối với khách thể (là mọi thành tố tham gia và làm nên đời sống
văn hóa) nhằm đạt được mục tiêu mong muốn (bảo đảm văn hóa
là nền tảng tinh thần của xã hội, nâng cao vị thế quốc gia, cải
thiện chất lượng sống của người dân,…) [11, tr.26].
Quản lý hoạt động thư viện
Quản lý hoạt động thư viện được hiểu như một quá trình tác động
thường xuyên, liên tục của các chủ thể quản lý lên hoạt động thư viện nhằm
tận dụng tối đa tiềm năng của thư viện và môi trường xung quanh, đáp ứng
nhu cầu tin của các tầng lớp nhân dân ở mức cao nhất.
Cũng như các đơn vị sự nghiệp khác, quản lý hoạt động thư viện vừa
tuân thủ khoa học về quản lý và nguyên tắc của quản lý, vừa có yếu tố đặc
thù của hoạt động chuyên môn ngành thư viện.
Theo tác giả Nguyễn Tiến Hiển và Nguyễn Thị Lan Thanh, khi bàn
về quản lý thư viện: “Mục đích cuối cùng của quản lý cũng là làm thế nào
phục vụ tốt nhất nhu cầu người dùng tin, bảo quản tốt vốn tài liệu và các
trang thiết bị, nhằm không ngừng làm giảm nhẹ sức lao động cho cán bộ
thư viện thông tin” [18, tr.31].
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Hoạt động thư viện được đặt dưới sự quản lý thống nhất của Nhà
nước, chủ động dựa vào nội lực là chính, đồng thời phát huy sức mạnh tổng
hợp của các loại hình thư viện trong mối liên kết chặt chẽ, thúc đẩy nhau
cùng phát triển.
Từ những phân tích trên, theo tác giả luận văn, quản lý hoạt động thư
viện được nhìn nhận dưới tác động của chủ thể quản lý lên các hoạt động
cụ thể của từng cơ quan thư viện, đảm bảo cho hoạt động thư viện được
tiến hành có hiệu quả.
1.1.2. Nguyên tắc và phương pháp quản lý hoạt động thư viện
1.1.2.1. Nguyên tắc quản lý
Để thực hiện quản lý hoạt động thư viện, thông thường phải tuân thủ
theo các nguyên tắc chung của quản lý, bao gồm các nguyên tắc cơ bản:
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý; Tập trung dân chủ; Kiểm tra thường
xuyên, kịp thời.
+ Nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý
Trong hệ thống chính trị xã hội của nước ta, Đảng Cộng sản Việt
Nam là hạt nhân của hệ thống, là Đảng cầm quyền bảo đảm quyền làm chủ
của nhân dân. Đảng không phải là tổ chức quyền lực chính trị như nhà
nước, Đảng lãnh đạo chứ không quản lý. Đảng lãnh đạo Nhà nước và vạch
ra các đường lối, chủ trương, chính sách lớn, chăm lo công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, kiến nghị giới thiệu
cán bộ với các cơ quan dân cử một cách dân chủ.
Cơ quan thư viện phải phục vụ đường lối phát triển kinh tế - văn hóa
của Đảng. Thư viện được coi là công cụ của công tác Đảng, công tác chính trị,
góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước trong nhân dân. Quản lý thư viện phải lấy
quan điểm của Đảng làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động của thư viện.
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+ Nguyên tắc tập trung dân chủ
Tập trung dân chủ là nguyên tắc quan trọng, tạo khả năng kết hợp
quản lý một cách khoa học nền sản xuất xã hội, với việc phân cấp quản lý
cụ thể, hợp lý từng cấp, thực tế chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã
hội đã được đề ra.
Nguyên tắc tập trung dân chủ bảo đảm mối quan hệ chặt chẽ và tối
ưu giữa tập trung và dân chủ, càng mở rộng dân chủ thì yêu cầu tập trung
thống nhất càng cao, khắc phục tình trạng tự do vô chính phủ cũng như tập
trung quá mức dẫn đến tập trung quan liêu.
Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện thống nhất cho cả
mạng lưới cũng như cho từng thư viện. Các thư viện trong cùng mạng lưới
đều bình đẳng như nhau.
+ Nguyên tắc kiểm tra thường xuyên, kịp thời
Đây là nguyên tắc không thể thiếu trong quá trình quản lý. Nếu cán
bộ lãnh đạo chỉ biết giao nhiệm vụ, mà không theo dõi, kiểm tra thường
xuyên thì rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Yêu cầu cán bộ lãnh đạo
quản lý phải gắn bó, đi sâu, đi sát với cơ sở, có đủ kiến thức chuyên môn
để kiểm tra công việc. Nếu phát hiện có gì sai trái phải kịp thời sửa chữa,
chấn chỉnh. [18]
1.1.2.2. Phương pháp quản lý
Để quản lý có hiệu quả một tổ chức, cùng với việc tuân thủ đúng các
nguyên tắc quản lý các nhà quản lý cần phải vận dụng sáng tạo và linh hoạt
các phương pháp quản lý.
Phương pháp quản lý là tổng thể cách thức tác động, có hướng đích
đến người lao động và tập thể nhằm đảm bảo phối hợp của họ trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.
Phương pháp quản lý khác nguyên tắc quản lý ở chỗ: nguyên tắc
quản lý là các quy định bắt buộc người quản lý phải thực hiện, phương
pháp quản lý mềm dẻo và linh hoạt hơn và được áp dụng tùy từng điều kiện
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cụ thể của cơ quan. Các thư viện có thể áp dụng các phương pháp quản lý
khác nhau để đạt cùng mục đích nâng cao hiệu quả quản lý.
Thông thường, các thư viện sử dụng ba phương pháp quản lý chủ yếu
sau: Phương pháp hành chính,phương pháp tâm lý giáo dục, phương pháp
kinh tế.
Phương pháp hành chính
Phương pháp hành chính là phương pháp thực hiện sự hướng dẫn,
chỉ đạo trực tiếp của cơ quan quản lý cấp trên đối với cấp dưới, là cách thức
tác động trực tiếp của chủ thể quản lý đến tập thể và cá nhân dưới quyền
bằng các quyết định dứt khoát mang tính chất bắt buộc, đòi hỏi cấp dưới
phải chấp hành nghiêm chỉnh, nếu vi phạm sẽ bị xử lý kịp thời, thích đáng.
Các quyết định được cụ thể hóa dưới dạng các quy chế, quy định, quyết
định, nội quy của tổ chức. Sự hướng dẫn chỉ đạo này có tính pháp lệnh
nhưng vẫn mềm dẻo hơn nguyên tắc.
Đây là phương pháp có vai trò rất lớn trong công tác quản lý nhằm
xác lập trật tự, kỷ cương trong tổ chức; giải quyết các vấn đề đặt ra trong
quản lý một cách nhanh chóng và là khâu nối các phương pháp khác thành
một hệ thống.
Phương pháp tổ chức hành chính hướng tác động từ yêu cầu chung
của tổ chức đến mỗi thành viên với các biện pháp: Thiết lập cơ cấu tổ chức
với vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cho mỗi cấp, mỗi
khâu, mỗi nhóm, mỗi thành viên nhờ đó mà quyền lực được thông suốt có
hiệu lực từ trên xuống dưới; điều chỉnh các hoạt động của tổ chức phải nhịp
nhàng, đồng bộ, nhất quán và đúng hướng thông qua các điều luật, nội quy,
quy chế, điều lệ; đánh giá các kết quả quản lý nghiêm túc, chính xác, công
bằng, tạo cơ sở cho việc thưởng phạt nghiêm minh đối với các thành viên
trong tổ chức.
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Sự chỉ đạo chung, thống nhất cho các thư viện là như vậy, còn mỗi
thư viện lại dựa vào điều kiện cụ thể của mình để vận dụng một cách sáng
tạo và mang lại hiệu quả.
Phương pháp tâm lý giáo dục
Phương pháp tâm lý giáo dục là các cách thức tác động vào nhận
thức và tình cảm của người lao động nhằm nâng cao tính tự giác và nhiệt
tình của họ trong việc thực hiện nhiệm vụ.
Phương pháp tâm lý giáo dục dựa trên cơ sở sự vận dụng các quy luật
tâm lý. Đặc trưng của phương pháp này là tính thuyết phục và kích thích tinh
thần. Tính thuyết phục làm cho nhân viên phân biệt được phải - trái, đúng sai, lợi - hại, thiện - ác… để hành động cho phù hợp. Khơi dậy tính tự nguyện,
tự giác của đối tượng quản lý, kích thích họ làm việc hăng hái với tất cả trí tuệ
và khả năng cao nhất.
Để thực hiện phương pháp tâm lý có kết quả, trong các cơ quan thư
viện cần thực hiện một số phương pháp như: thuyết phục, tạo dư luận xã
hội; điều tra, phỏng vấn và quan sát cá nhân; thực nghiệm…
Bên cạnh đó, cán bộ quản lý cần sử dụng phương pháp giáo dục
nhằm nâng cao tri thức cho đội ngũ cán bộ thư viện về chính trị, chuyên
môn nghiệp vụ, văn hóa xã hội thông qua việc mở các lớp tập huấn, bồi
dưỡng kiến thức, hội nghị, hội thảo và giao tiếp cá nhân,… Ngoài ra, cán
bộ quản lý phải là tấm gương, hướng dẫn cấp dưới thực hiện tốt các nhiệm
vụ được giao một cách tự giác và đạt hiệu quả.
Phương pháp kinh tế
Phương pháp kinh tế là phương pháp tác động vào đối tượng quản lý
thông qua các lợi ích kinh tế bằng việc sử dụng các đòn bẩy kinh tế (tiền
lương, tiền thưởng, tiền phạt,…) để cho các đối tượng quản lý tự lựa chọn
phương án hoạt động có hiệu quả nhất trong phạm vi hoạt động của họ.
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Cơ sở khách quan của các phương pháp kinh tế là sự vận dụng các
quy luật kinh tế trong quản lý.
Phương pháp kinh tế có vai trò rất quan trọng và giữ vai trò trung
tâm trong công tác quản lý vì nó tác động thông qua các lợi ích kinh tế, tạo
ra sự quan tâm vật chất thiết thân của mỗi người và tập thể lao động, tạo ra
động lực kinh tế trực tiếp khơi dậy sức mạnh tiềm tàng trong mỗi con
người, động lực đó càng vững chắc nếu lợi ích cá nhân được kết hợp đúng
đắn với lợi ích của tập thể và xã hội.
Đối với thư viện, việc vận dụng có hiệu quả phương pháp kinh tế có
vai trò quan trọng nhằm đánh giá khách quan chất lượng, hiệu quả cũng
như kích thích tinh thần và nâng cao hiệu quả lao động. Muốn nâng cao vai
trò và hiệu quả của phương pháp kinh tế cần xem trọng phân tích kinh tế của
cơ quan thư viện trên hai bình diện: Hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế.
Trên cơ sở đó mới đảm bảo đánh giá khách quan hoạt động của cơ
quan, xác định các khuynh hướng phát triển, các nhiệm vụ, phát hiện và sử
dụng các nguồn dự trữ năng xuất lao động.
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý
Các cơ quan và cá nhân quản lý để quản lý tốt đối tượng của mình,
trước hết phải xác định các yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý. Đối với
thư viện, đây cũng là một khâu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác
quản lý và phát huy tối đa nguồn lực sức mạnh của mình. Các yếu tố tác
động đến hiệu quả quản lý thư viện bao gồm:
Năng lực của cán bộ quản lý
Cán bộ quản lý là người đứng đầu cơ quan hay mỗi bộ phận trong cơ
quan thư viện, có quyền ra quyết định, tổ chức thực hiện các quyết định
quản lý và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Có thể nói, người
quản lý là người xây dựng một tập thể đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn
nhau, có ý thức giác ngộ cao trong mọi công việc.
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Trong các cơ quan thư viện, người quản lý đề ra nhiệm vụ chuyên
môn, nghiệp vụ cho cấp dưới, xác định cụ thể những công việc cần làm,
thời gian hoàn thành, kiểm soát công việc của nhân viên và đưa ra những
chỉ dẫn cần thiết để nhân viên hiểu rõ trách nhiệm, đóng góp sức lực của
mình trong công việc.
Hoạt động của cán bộ quản lý là giải quyết những vấn đề chung, đảm
bảo cho sự phát triển của cả hệ thống. Vì vậy, sự phát triển của từng cơ
quan phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý.
Yếu tố chính trị
Bất cứ hệ thống quản lý nào cũng đều chịu sự tác động của yếu tố
chính trị. Đối với thư viện, công tác quản lý chịu ảnh hưởng bởi yếu tố
chính trị như: Hệ thống quan điểm, đường lối, quyết sách chính trị; hệ
thống các quy phạm pháp luật, các thể chế chính trị tác động trực tiếp đến
các nội dung liên quan đến quản lý thư viện, như định hướng phát triển,
xây dựng mục tiêu chiến lược, qui hoạch mạng lưới, xây dựng cơ cấu tổ
chức, đầu tư kinh phí, phát triển nguồn nhân lực…
Yếu tố kinh tế
Yếu tố kinh tế tác động trực tiếp đến mối quan hệ giữa chủ thể quản
lý và đối tượng quản lý, đến năng suất và chất lượng công việc thực hiện công
việc. Yếu tố kinh tế là điều kiện để người quản lý có thể thực hiện tốt các
phương pháp quản lý nhằm tạo động lực cho người lao động trong thư viện.
Yếu tố xã hội
Đó là yếu tố con người, yếu tố này được biểu hiện vì con người, do
con người là động lực chính của sự phát triển xã hội, là mục đích chính của
quản lý. Lợi ích của mỗi người, của từng tập thể, của toàn xã hội gắn bó
hữu cơ với nhau, trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp.
Điều kiện cụ thể của từng xã hội có ảnh hưởng lớn đến chủ thể quản
lý và đối tượng quản lý. Ngoài ra, những yếu tố như trình độ dân trí, cơ cấu
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mật độ dân cư… sẽ có ảnh hưởng đến việc qui hoạch mạng lưới, qui mô
đầu tư kinh phí để phát triển thư viện.
Yếu tố khoa học và công nghệ
Những thay đổi nhanh chóng của thư viện về cơ sở hạ tầng, nguồn
lực thông tin, dịch vụ thông tin, nguồn nhân lực… đã tạo nhiều ảnh hưởng
đối quản lý. Việc ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào công tác
quản lý thư viện sẽ nâng cao chất lượng trong hoạt động thư viện, tạo lập
các sản phẩm và dịch vụ thông tin hiện đại,thay đổi quy trình, mô hình thư
viện truyền thống sang mô hình thư viện điện tử, hòa nhập xu hướng phát
triển của thời đại.
1.1.4. Hệ thống văn bản quản lý
1.1.4.1. Văn bản của Trung ương
Pháp lệnh Thư viện: 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 01/4/2001 đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của sự nghiệp thư viện
Việt Nam, thư viện đã có vị thế mới, trở thành một thiết chế văn hóa thông
tin, giáo dục ngoài nhà trường không thể thiếu trong công cuộc xây dựng và
phát triển đất nước.
Pháp lệnh Thư viện đã quy định những vấn đề cơ bản về thể chế thư
viện Việt Nam: xác lập những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động
thư viện,về quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư
viện, về quản lý nhà nước và chính sách của nhà nước đối với thư viện. Với
những quy định đó, Pháp lệnh Thư viện đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng,
thúc đẩy sự nghiệp thư viện Việt Nam phát triển, đáp ứng với yêu cầu
xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới với mục tiêu phấn đấu
đến năm 2020 đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng
hiện đại.
Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị
quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 về tiếp tục
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đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có lĩnh vực thư viện
(Nghị quyết số 19-NQ/TW). Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn
mạnh sự cần thiết, cấp bách phải đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng
cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
công lập; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu
trong thời gian tới. Trung ương yêu cầu phải khẩn trương sắp xếp, đổi mới
tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với đặc
điểm tình hình của từng ngành, lĩnh vực và địa bàn, gắn với đẩy mạnh xã
hội hoá, nhưng không thương mại hoá lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công.
Đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa
học - công nghệ có đủ điều kiện thành doanh nghiệp, bao gồm cả hình
thức công ty cổ phần… Đối với lĩnh vực Thư viện được xác định: Kiện
toàn, củng cố thư viện công cộng cấp huyện với các mô hình, thiết chế
đã có; việc thành lập mới chỉ được thực hiện tại các địa phương có nhu
cầu và điều kiện cho phép.
Văn bản do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Thực hiện Quyết định số 207/QĐ-TTg, ngày 17/02/2012 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì, soạn thảo các dự án
Luật, Pháp lệnh thuộc chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ
Quốc hội Khóa XIII, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và hoàn
thành dự thảo Dự án Luật Thư viện. Tuy nhiên, Dự thảo chưa được quốc
hội đưa vào chương trình thông qua.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và phối hợp với Bộ
Nội vụ ban hành các Thông tư:
Thông tư số 21/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu
thư viện. Thông tư quy định cụ thể các tiêu chí thanh lọc tài liệu về thời
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gian xuất bản, tình trạng tài liệu, số lượng bản, ngôn ngữ cũng như các
trình tự, thủ tục thanh lọc tài liệu. Thông tư này áp dụng đối với các loại
hình thư viện quy định tại Điều 16 Pháp lệnh thư viện; cơ quan, tổ chức và
cá nhân Việt Nam có liên quan đến hoạt động thanh lọc tài liệu thư viện.
Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hoạt động chuyên môn,
nghiệp vụ của thư viện. Thông tư quy định cụ thể về các hoạt động chuyên
môn, nghiệp vụ của thư viện như: xây dựng vốn tài liệu, xử lý tài liệu, tổ
chức bộ máy tra cứu, tổ chức dịch vụ thư viện,… Thông tư này là căn cứ để
thư viện xây dựng kế hoạch phát triển, công tác năm trình cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt và thực hiện việc phân công viên chức thư viện phù hợp
với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
theo quy định của pháp luật.
Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày19/5/2015
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định về
mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư
viện. Đây chính là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý
viên chức chuyên ngành thư viện đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp
công lập. Các cơ sở, tổ chức, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có thể vận
dụng quy định tại Thông tư liên tịch này để tuyển dụng, sử dụng và quản lý
đội ngũ viên chức chuyên ngành thư viện.
Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2016 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy định Quy chế mẫu hoạt động của thư viện công
cộng cấp tỉnh, huyện, xã. Thông tư này quy định nhiệm vụ, quyền hạn
chung và trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn của thư viện công cộng
các cấp (tỉnh, huyện, xã). Giám đốc, người phụ trách thư viện công cộng
các cấp căn cứ Thông tư này tổ chức xây dựng, ban hành hoặc trình cơ
quan có thẩm quyền ban hành quy chế hoạt động của thư viện.
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Cùng với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch còn xây dựng các chương trình phối hợp công tác
để nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của thư viện công cộng đối với xã
hội. Hai chương trình phối hợp đã được ký kết:
Chương trình phối hợp công tác số 430/Ctr-BVHTTDL-BTTTT ngày
04 tháng 02 năm 2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông
tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ
sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-2020, kèm
theo đó mẫu chương trình ký kết giữa hai ngành ở địa phương và quy
chế luân chuyển sách giữa thư viện cấp tỉnh và bưu điện về phối hợp
thực hiện luân chuyển sách từ thư viện tới điểm Bưu điện văn hóa xã,
bảo đảm tính thống nhất cũng như tạo thuận lợi cho địa phương khi triển
khai chương trình này.
Chương trình phối hợp công tác số 2645/CTr-BVHTTDL-BCA ngày
08 tháng 8 năm 2014 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an
về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo
dưỡng giai đoạn 2014-2018 (trong đó có hoạt động thư viện).
Công tác xây dựng các đề án cũng được chú trọng. Một số đề án đã
được xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt , trong đó quan trọng
nhất là Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030 (Quyết định số 329/QĐ-TTg, ngày 15/3/2017 của
Thủ tướng Chính phủ). Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, các Thư viện
tỉnh, thành trên cả nước đã tham mưu xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai
Đề án, đặt ra các mục tiêu phát triển ngành thư viện phù hợp với tình hình
thực tế từng địa phương.
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1.1.4.2. Văn bản của địa phương
Trên cơ sở Pháp lệnh Thư viện, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành những
văn bản pháp quy trong lĩnh vực thư viện, tạo cơ sở pháp lý đảm bảo cho
hoạt động thư viện tỉnh phát triển:
Ngày 25/5/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết số 05-NQ/TV
về một số chủ trương, giải pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao tỉnh
Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015, trong đó có lĩnh vực Thư viện. Về lĩnh
vực thư viện được xác định đầu tư đúng tầm cho thư viện tỉnh, tiến tới tổ
chức một mạng lưới thư viện công cộng rộng khắp, linh hoạt.
Trên cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/TV, UBND tỉnh Quảng Ninh đã xây
dựng và ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 20 tháng 1 năm 2012 về
riển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TV ngày 25/5/2011 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, giải pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thể
thao tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, trong
đó xác định rõ một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với thiết chế thư viện.
Quyết định số 2096/2014/QĐ-UBND ngày 25/09/2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc quy định thu phí Thư viện tỉnh và phí tham quan Bảo
tàng tỉnh Quảng Ninh (áp dụng từ ngày 01/01/2015). Trong quyết định này
UBND tỉnh đã quy định rõ về mức thu phí, các trường hợp được miễn,
giảm phí thư viện, phí tham quan bảo tàng. Đồng thời quy định về phương
thức quản lý, sử dụng các nguồn thu phí.
Ngày 15/6/2016 Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh ban hành
Quyết định số 672/QĐ-SVHTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Trong Quyết
định quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như cơ cấu tổ
chức bộ máy và biên chế của Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh Quảng Ninh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng
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Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Quan điểm của tỉnh là đầu tư,
xây dựng và phát huy tối đa hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm
đáp ứng tinh thần, phát triển thể chất cho người dân, trong đó có thiết chế
thư viện.
Như vậy, có thể thấy Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc
phát triển hệ thống thư viện. Căn cứ vào quá trình triển khai thực hiện,
Đảng và Nhà nước luôn kịp thời ban hành các văn bản quản lý và hướng
dẫn đối với hoạt động thư viện.
Hệ thống văn bản quản lý từ các cấp chính là cơ sở để Thư viện tỉnh
Quảng Ninh đưa ra định hướng hoạt động và các bước đi phù hợp, tổ chức
triển khai công tác một cách có hiệu quả, từ đó khẳng định vai trò của Thư
viện trong quá trình phát triển chung của địa phương.
1.2. Tổng quan về Thư viện tỉnh Quảng Ninh
1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Thư viện tỉnh Quảng Ninh được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1956
trên cơ sở phòng đọc báo từ thời Pháp, do chính quyền nhân dân khu Hồng
Quảng quyết định thu thập sách báo tổ chức phòng đọc khu Hồng Quảng.
Đến năm 1963 Tỉnh Quảng Yên với tỉnh Hải Ninh sáp nhập vào khu
Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh. Thư viện mang tên Thư viện Nhân
dân sau là Thư viện tổng hợp tỉnh Quảng Ninh. Ngày 17 tháng 10 năm
2008 Thư viện tiếp tục đổi tên thành Thư viện tỉnh Quảng Ninh theo Quyết
định 3360/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 13/10/2013, Thư viện tỉnh Quảng Ninh chuyển sang trụ sở mới
trên đường Trần Quốc Nghiễn phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Thư
viện tỉnh Quảng Ninh là một trong những công trình trọng điểm chào mừng
kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.
Nằm ở khu quần thể các công trình văn hóa thuộc phường Hồng Hải
(TP Hạ Long), Thư viện Quảng Ninh hoàn thành vào tháng 10/2013 do
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kiến trúc sư Tây Ban Nha Salvador Perez Arroyo thiết kế với gần
10.000m2 kính bán cường lực có khả năng chống tự vỡ do biến đổi nhiệt.
Phần vỏ được thiết kế khiến toà nhà như tấm gương khổng lồ phản chiếu di
sản Vịnh Hạ Long.
Công trình Thư viện được thiết kế theo phong cách hiện đại với dây
chuyền công năng hợp lý, gồm hội trường, các phòng đọc, tra cứu tài liệu,
triển lãm sách báo và phòng hội thảo… Với nguồn tài nguyên thông tin
phong phú, cùng trụ sở, trang thiết bị hiện đại, Thư viện tỉnh Quảng Ninh
đã phát huy tốt nội lực, tổ chức phục vụ bạn đọc, khai thác có hiệu quả các
tiềm năng và thế mạnh của mình, góp phần quan trọng trong việc xây dựng
và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Bên cạnh đó, Thư viện tỉnh Quảng Ninh còn xây dựng và phát triển
hệ thống thư viện cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho hệ thống thư
viện trường học; tư vấn tổ chức thư viện cho các công ty, doanh nghiệp.
Mỗi năm hàng nghìn bản sách được luân chuyển đến các tủ sách, thư viện
cơ sở, các thư viện trong ngành than, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân
sự tỉnh Quảng Ninh…, nhằm làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh
thần của các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo, công nhân mỏ…
Với những kết quả đã đạt được, trong những năm qua Thư viện tỉnh
Quảng Ninh đã nhiều lần được tặng Bằng khen, Giấy khen của Bộ
VHTT&DL, UBND tỉnh Quảng Ninh, Hội Thư viện Việt Nam, Hội Nhà
báo Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Sở Văn hóa và Thể thao.
Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển Thư viện tỉnh Quảng
Ninh đã có những đóng góp quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng phong trào đọc
sách báo trong nhân dân, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của địa
phương, cùng toàn ngành văn hóa thực hiện tiến trình xã hội hóa văn hóa
và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc theo đúng tinh thần Nghị quyết trung
ương 5, khóa VIII.
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Với xu thế hội nhập và tốc độ phát triển của công nghệ thông tin,
Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã và đang từng bước hoàn thiện mình, xây
dựng và phát triển Thư viện ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại.
1.2.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
- Cơ cấu tổ chức
Thư viện tỉnh Quảng Ninh có cơ cấu tổ chức bao gồm Ban Giám đốc
và 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Nghiệp vụ, Phòng Thông tin
Thư mục và Phong trào cơ sở, Phòng Công tác bạn đọc và Phòng Hành
chính tổng hợp.
- Chức năng, nhiệm vụ
Theo Quyết định số 672/QĐ-SVHTT ngày 15 tháng 6 năm 2016 của
Sở Văn hóa và Thể thao về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Quảng Ninh, Thư viện tỉnh Quảng Ninh
có chức năng, nhiệm vụ như sau:
Chức năng
Thư viện tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
Sở VH&TT tỉnh Quảng Ninh, có chức năng thu thập giữ gìn di sản tư tịch
của dân tộc; bổ sung, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung vốn tài
liệu trong xã hội. Thư viện tỉnh Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, có con
dấu và tài khoản riêng theo quy định.
Nhiệm vụ
Trình Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển, kế
hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của thư viện và tổ chức thực hiện sau
khi được phê duyệt; Tổ chức phục vụ, tư vấn, hướng dẫn cho người đọc
trong nước và nước ngoài sinh sống và làm việc tại địa phương được sử
dụng vốn tài liệu phù hợp với nội quy thư viện và tham gia các hoạt động
do thư viện tổ cức theo quy định của Pháp lệnh Thư viện và các quy định
hiện hành; Xây dựng và phát triển vốn tài liệu … phù hợp với đặc điểm tự
nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Ninh và đối tượng phục vụ
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của thư viện; Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất
bản tại địa phương; Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở
rộng sự liên thông giữa thư viện với các thư viện trong và ngoài nước; Tổ
chức và thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài
liệu của thư viện đến người đọc; Xử lý thông tin biên soạn và xuất bản các
ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện; Thực hiện ứng dụng công
nghệ thông tin vào hoạt động thư viện; Thực hiện việc thanh lọc khỏi kho
các tài liệu không có giá trị sử dụng theo quy định của Bộ VHTT&DL;
Hướng dẫn tư vấn, tổ chức thư viện; Luân chuyển sách báo xuống các thư
viện cơ sở; Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật; Quản lý, tổ chức bộ
máy, biên chế; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức,
lao động thuộc phạm vi đơn vị quản lý theo quy định của pháp luật và phân
cấp của Sở VH&TT; Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt
động của thư viện với Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Vụ thư viện, Bộ
VHTT&DL; Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được
phân bổ hàng năm và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật và thực
hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Quảng Ninh giao.
Như vậy, Thư viện tỉnh Quảng Ninh có chức năng, nhiệm vụ quan
trọng trong quá trình phát triển của địa phương, đặc biệt là trong việc cung
cấp thông tin, truyền bá tri thức, xây dựng, củng cố và phát triển văn hóa
đọc từ đó xây dựng một xã hội học tập suốt đời trong cộng đồng.
1.2.3. Vai trò của Thư viện tỉnh Quảng Ninh đối với mạng lưới thư viện
trong tỉnh và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương
1.2.3.1. Vai trò đối với mạng lưới
Thư viện tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực thư
viện, là thư viện công cộng lớn nhất tỉnh đồng thời đóng vai trò trung tâm
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trong mạng lưới thư viện công cộng của tỉnh Quảng Ninh. Chính vì vậy,
với chức năng và nhiệm vụ của mình, Thư viện tỉnh có vai trò quan trọng
trong việc tham mưu cho Sở VH&TT về công tác quản lý, phát triển mạng
lưới thư viện trên địa bàn tỉnh. Điều này được thể hiện cụ thể qua những
nội dung như sau:
Thứ nhất, vai trò tham mưu trong công tác chỉ đạo: được thể hiện
thông qua việc triển khai các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.
Thư viện tỉnh đã triển khai đầy đủ, kịp thời tham mưu cho Sở VH&TT
trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực thư viện cũng như
hướng dẫn của cấp trên đến toàn thể các thư viện trong mạng lưới. Từ đó,
giúp các thư viện trong hệ thống có những bước đi và mục tiêu phát triển
cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.
Thứ hai, vai trò định hướng hoạt động cho các thư viện trong mạng
lưới: thông qua việc tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch của hệ
thống thư viện trên địa bàn tỉnh và triển khai trên toàn hệ thống sau khi
được phê duyệt.
Thứ ba, vai trò duy trì và phát triển bền vững mạng lưới thư viện:
được thể hiện thông qua việc việc hướng dẫn, tập huấn, chỉ đạo nghiệp vụ
thư viện cho cán bộ thư viện cấp huyện và cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đồng
thời tăng cường sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các thư viện. Thông qua
sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp, kịp thời của Thư viện tỉnh, các thư viện
trong mạng lưới đã tổ chức, quản lý thư viện chặt chẽ và hiệu quả hơn, hoạt
động nghiệp vụ thư viện hướng đến sự đồng bộ hơn, phong trào đọc sách
báo trong nhân dân được củng cố và phát triển.
Đặc biệt, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, Thư
viện tỉnh có vai trò quan trọng trong việc thực hiện lộ trình hiện đại hóa
mạng lưới thư viện. Hướng các Thư viện phát triển theo xu thế hiện đại và
hội nhập. Để hiện đại hóa mạng lưới thư viện, với vị trí là thư viện công
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cộng đứng đầu trong toàn tỉnh, Thư viện tỉnh Quảng Ninh có vai trò tham
mưu cho Sở VH&TT cũng như các cơ quan có liên quan trong việc xây
dựng kế hoạch, đề xuất các mô hình phù hợp với thực tiễn phát triển của
từng địa phương.
Thứ tư, vai trò điều chỉnh hoạt động của mạng lưới thư viện: thông
qua việc thực hiện công tác thanh kiểm tra. Thư viện tỉnh Quảng Ninh có
vai trò tham mưu cho Sở VH&TT tổ chức các đợt kiểm tra, khảo sát thực tế
để ghi nhận những kết quả đạt được cũng như phát hiện kịp thời những tồn
tại, hạn chế để đề xuất phương án hoạt động cũng như định hướng phù hợp
với từng thư viện.
Như vậy, có thể khẳng định Thư viện tỉnh Quảng Ninh - với vị trí là
Thư viện đứng đầu trong hệ thống thư viện công cộng tuyến tỉnh - đã có
những đóng góp và vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, phát triển
mạng lưới thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
1.2.3.2. Vai trò đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương
Quảng Ninh là tỉnh có nền kinh tế, xã hội phát triển với xu hướng
hiện đại. Tầm nhìn chiến lược của Quảng Ninh là tạo bước phát triển đột
phá, là địa phương đi đầu trong cả nước đổi mới mô hình tăng trưởng,
chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”.
Quảng Ninh có mạng lưới thư viện rộng khắp từ tỉnh đến huyện, xã,
phường, và các trường học. Trong những năm qua, nhìn chung hệ thống
Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã có những bước phát triển, từng bước được
chuẩn hóa, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa đọc, nâng cao dân
trí của nhân dân.
Thư viện tỉnh Quảng Ninh với vốn tài liệu phong phú đã làm tốt
công tác tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng, quảng bá và giới
thiệu các tiềm năng kinh tế, du lịch,… của tỉnh nhà. Qua đó khẳng định vị
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trí là một trong những thiết chế văn hóa có vai trò quan trọng trong tiến
trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Trong Quyết định số 2622/QĐ/TTg, ngày 31 tháng 12 năm 2013 của
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã
hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh: “Phấn đấu đến năm
2020 xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại,
trung tâm du lịch quốc tế, là một trong những đầu tầu kinh tế của miền Bắc
và cả nước”. [35, tr.2].
Để đạt mục tiêu trên, Thư viện tỉnh đã có những đóng góp không nhỏ
trong quá trình thực hiện. Vai trò của Thư viện tỉnh trong quá trình phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà được thể hiện cụ thể như sau:
Trước hết, Thư viện tỉnh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến
với đông đảo quần chúng nhân dân thông qua việc cung cấp thông tin,
truyền bá tri thức cũng như tổ chức các sự kiện tuyên truyền thường niên.
Thư viện tỉnh có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn kho tàng văn
hóa dân tộc, truyền bá sách báo rộng rãi trong nhân dân. Với chức năng lưu
giữ và cung cấp thông tin, thông qua thư viện, tri thức được truyền bá từ
đời này sang đời khác từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần làm tăng
giá trị văn hóa và tạo nên niềm tự hào cho dân tộc. Đồng thời xây dựng và
củng cố phong trào đọc sách, báo trong cộng đồng xã hội.
Giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực
cho địa phương: Thư viện được coi là cơ sở vật chất cho việc giáo dục con
người phát triển toàn diện, tự giáo dục đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao trình
độ chuyên môn. Là cơ sở cho việc học tập không ngừng tạo nên một “ xã hội
học tập” toàn diện.
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Góp phần đắc lực phát triển sản xuất, phát triển các ngành kinh tê,
văn hóa khoa học kỹ thuật, thúc đẩy tiến bộ xã hội: Để xã hội phát triển
phải đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất và nâng cao trình độ văn hóa KHKT
cho đông đảo nhân dân; hoạt động tích cực của Thư viện tỉnh trong việc
tuyên truyền các thành tựu KHKT hiện đại, kinh nghiệm tiên tiến ở trong
nước và nước ngoài, phổ biến kiến thức khoa học thường thức… Có tác
dụng tích cực trong việc phát triển sản xuất và cải tiến các quá trình sản
xuất trong thực tiễn.
Là trung tâm thông tin tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận
nhanh chóng đến tri thức và thông tin ở tất cả các dạng thức.
Đặc biệt, với công tác địa chí, Thư viện tỉnh đã thể hiện vai trò quan
trọng đối với quá trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương.
Với nguồn nguồn tài liệu địa chí phong phú, đa dạng Thư viện đã lưu giữ
và cung cấp thông tin tri thức về lịch sử, quá trình xây dựng và phát triển
trên các lĩnh vực của tỉnh nhà qua từng thời gian cụ thể. Đây chính là nguồn
tư liệu quan trọng và quý giá đối với các cơ quan ban ngành, các nhà nghiên
cứu,…khi có nhu cầu tìm hiểu về địa phương. Những thông tin, số liệu từ
kho tài liệu địa chí là một trong những cơ sở quan trọng giúp các cấp lãnh
đạo phân tích tình hình, đưa ra những kết luận chính xác trong việc dự báo,
hoạch định chiến lược phát triển và xây dựng các kế hoạch khả thi phù hợp
với tình hình thực tế của tỉnh.
Như vậy, với chức năng, nhiệm vụ của mình, thư viện tỉnh có vai trò
hết sức quan trọng trong đời sống xã hội và đời sống văn hóa địa phương,
đặc biệt trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước và thực hiện những mục tiêu
chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Tiểu kết
Thư viện tỉnh Quảng Ninh, với vị trí là thư viện đứng đầu trong
tuyến tỉnh, cùng vốn tài liệu phong phú, đa dạng đã có vai trò rất quan
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trọng trong việc cung cấp thông tin, phục vụ nhu cầu học tập, công tác và
giải trí của mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng trong từng
giai đoạn phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của tỉnh nhà.
Để Thư viện hoạt động có hiệu quả, công tác quản lý đóng vai trò rất
quan trọng. Nếu công tác tổ chức và quản lý được quan tâm, chú trọng, chắc
chắn việc truyền bá tri thức, cung cấp thông tin sẽ góp phần không nhỏ vào
công cuộc nâng cao trình độ dân trí, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong
cộng đồng. Luận văn đã làm rõ cơ sở lý luận về quản lý thư viện, qua đó cho
thấy quản lý thư viện cũng tuân thủ các nguyên tắc và phương pháp quản lý
nói chung trên cơ sở có tính đến đặc thù của quản lý thư viện. Từ những nội
dung phân tích ở chương 1 cho thấy cơ sở lý luận nêu trên là cần thiết. Nếu
đánh giá đúng thực trạng thì đây sẽ là cơ sở quan trọng để đề ra các giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh
trong thời gian tới.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN
TỈNH QUẢNG NINH
2.1. Tổ chức bộ máy quản lý
2.1.1. Bộ máy quản lý cấp Trung ương và cấp tỉnh
2.1.1.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chịu trách nhiệm thống
nhất quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa trên phạm vi toàn quốc.
Theo Điều 2, Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm
2017 của Chính Phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với Thư viện được quy định là cơ quan
hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới thư viện sau khi được
phê duyệt; hướng dẫn việc hợp tác, trao đổi sách, báo, tài liệu với nước
ngoài và việc liên thông tài liệu giữa các thư viện; hướng dẫn điều kiện
thành lập và hoạt động thư viện, bảo quản và tổ chức việc khai thác vốn tài
liệu của thư viện đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách huy động các
nguồn lực để phát triển sự nghiệp thư viện.
2.1.1.2. Vụ Thư viện
Vụ Thư viện là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có
chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về thư viện; quản lý
các dịch vụ công thuộc lĩnh vực thư viện trong cả nước theo quy định của
pháp luật.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Thư viện quy định tại Quyết định số
4179/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch.
2.1.1.3. UBND tỉnh Quảng Ninh
Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan
chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa
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phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân
cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.
UBND tỉnh có các cơ quan trực thuộc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên và tham mưu,
giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cụ
thể ở địa phương.
UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý toàn bộ hoạt động hệ thống thư viện
công cộng trên địa bàn tình Quảng Ninh thông qua Sở Văn hóa và Thể thao
Quảng Ninh.
2.1.1.4. Sở VH&TT Quảng Ninh
Sở VH&TT Quảng Ninh là cơ quan đầu mối, tham mưu giúp UBND
tỉnh Quảng Ninh quản lý các hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh. Ngày
28/4/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 1270/2016/QĐ-UBND
về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 1271/2016/QĐUBND kiện toàn Sở VHTT&DL thành Sở VH&TT Quảng Ninh.
Chức năng, nhiệm vụ của Sở VH&TT Quảng Ninh cũng được quy
định rõ tại Quyết định số 1271/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Sở VH&TT là cơ quan chuyên
môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực
hiện quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, và quảng
cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản
phẩm) ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và
thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và
theo quy định của pháp luật.
Về công tác thư viện, nhiệm vụ của Sở VH&TT được quy định như sau:
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao
các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện tỉnh

35
theo quy định. Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trong
tỉnh theo quy định của Bộ VHTT&DL; đăng ký hoạt động đối với
thư viện tỉnh.
Hướng dẫn các thư viện trong tỉnh xây dựng quy chế tổ chức hoạt
động trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ VHTT&DL.[47; tr.5]
Như vậy, Sở VH&TT Quảng Ninh là cơ quan tham mưu giúp UBND
tỉnh quản lý các hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh.
2.1.2. Bộ máy quản lý và nhân sự của Thư viện tỉnh Quảng Ninh
2.1.2.1. Bộ máy quản lý
Thư viện tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
Sở VH&TT tỉnh Quảng Ninh. Tháng 8 năm 2015 Thư viện tỉnh Quảng
Ninh được xếp hạng II theo Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày
05/8/2015 của UBND tỉnh về việc xếp hạng Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
Để hoạt động có hiệu quả, Thư viện tỉnh Quảng Ninh cần phải có
một cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của
mình. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Thư viện tỉnh Quảng Ninh hiện
nay được thể hiện theo sơ đồ sau:

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Thư viện tỉnh Quảng Ninh
(Nguồn: Thư viện tỉnh Quảng Ninh)
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Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện căn cứ theo
quy định của Thư viện tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:
Ban Giám đốc: Bao gồm 02 người: Giám đốc và Phó Giám đốc
+ Giám đốc: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật
về toàn bộ hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh; Thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của Thư viện theo Quyết định 672/QĐ-SVHTT ngày 15 tháng 6
năm 2016 của Sở VH&TT; Phụ trách chung theo chế độ thủ trưởng; Lãnh
đạo chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động chung của Thư viện tỉnh Quảng
Ninh; Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: xây dựng chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch phát triển ngành thư viện; Công tác tổ chức cán bộ, Công
tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức; Công tác Hành chính;
Nghiệp vụ; Phụ trách Phòng HCTH, Phòng CTBĐ.
+ Phó Giám đốc: Giúp Giám đốc theo dõi chỉ đạo các mặt công tác:
Công tác nghiệp vụ, Công tác hành chính văn phòng, Công tác tổ chức cán
bộ, Công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức; Trực tiếp chỉ
đạo lĩnh vực công tác: công tác ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện;
Công tác nghiệp vụ; vận hành thư viện điện tử...; Phụ trách Phòng Nghiệp
vụ, Phòng TTTM&PTCS, tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến
hoạt động phòng Nghiệp vụ, Phòng TTTM&PTCS, nếu vượt quá thẩm
quyền báo cáo, tham mưu cho GĐ biện pháp xử lý; Giải quyết một số công
việc khác khi được Giám đốc ủy quyền; Tổng Biên tập trang Web thư viện.
Phòng Nghiệp vụ: Nghiên cứu tình hình xuất bản, xác định diện bổ
sung tài liệu. Thu thập, lựa chọn các loại hình tài liệu bằng các hình thức
mua, trao đổi và nhận biếu tặng. Biên mục xử lý kỹ thuật tài liệu được nhập
vào Thư viện; Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các chuẩn quốc tế và quốc
gia trong công tác nghiệp vụ; Phối hợp với các phòng chức năng trong thư
viện xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm giúp bạn đọc tra cứu tìm tài liệu, phục vụ
nghiên cứu và học tập; Tham mưu xây dựng giải pháp, kế hoạch thực hiện
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ứng dụng công nghệ thông tin theo các chuẩn nghiệp vụ; Hỗ trợ, tư vấn về
nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin cho các thư viện huyện, thị xã,
thành phố.
Phòng Công tác bạn đọc: Tổ chức quản lý vốn tài liệu; bảo quản hệ
thống kho tài liệu; Tổ chức phục vụ cho mọi đối tượng bạn đọc khai thác
và đáp ứng nhu cầu của bạn đọc sử dụng vốn tài liệu của Thư viện theo
chức năng, nhiệm vụ của Thư viên tỉnh Quảng Ninh.
Phòng Thông tin Thư mục và Phong trào cơ sở: Hướng dẫn và hỗ trợ
nghiệp vụ cho các thư viện huyện, thị, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ
của Thư viện; Thực hiện biên soạn các sản phẩm thông tin thư mục đảm
bảo chất lượng phục vụ nhu cầu thông tin của bạn đọc; Tổ chức phục vụ
luân chuyển sách báo đến các thư viện cơ sở; Tổ chức các hoạt động thông
tin tuyên truyền trong và ngoài thư viện.
Phòng Hành chính tổng hợp: Xây dựng, theo dõi việc thực hiện kế
hoạch tài chính; Tham mưu về công tác tổ chức cán bộ; Bảo đảm kinh phí,
quản lý tài sản, cung ứng vật tư và cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của
đơn vị; Đảm bảo an ninh trật tự, cơ sơ vật chất, trang thiết bị kỹ thuật trong
thư viện. [42]
2.1.2.2. Nhân sự
Tổng số lượng nhân sự của Thư viện tỉnh Quảng Ninh có chiều
hướng giảm dần qua các năm. Năm 2013, khi Thư viện bắt đầu chuyển
sang trụ sở mới tổng số nhân sự là 34 người, hiện nay giảm xuống còn 27
người, trong đó viên chức là 17 người và hợp đồng là 10 người [41, tr.2].
Cơ cấu nhân sự tại Thư viện giữa nhu cầu sử dụng và số lượng thực tế vẫn
có sự chênh lệch. Số nhân sự thực tế thường thấp hơn so với nhu cầu sử
dụng. Nguyên nhân là do tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện đề án tinh giảm
bộ máy biên chế, mặc dù Thư viện đã có các văn bản kiến nghị xin tuyển
viên chức nhưng số lượng được tuyển thường rất ít so với nhu cầu thực tế
của Thư viện.
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Thư viện tỉnh Quảng Ninh là đơn vị hành chính sự nghiệp nên việc
tuyển dụng biên chế phải theo quy định của nhà nước, quy định của tỉnh
Quảng Ninh, đặc biệt tại tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện Đề án đổi mới
phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực
hiện tinh giản bộ máy, biên chế (Đề án 25) nên việc tuyển dụng viên
chức tại Thư viện gặp nhiều khó khăn. So với nhu cầu nhân lực hiện tại
của đơn vị và chỉ tiêu biên chế giao hàng năm thì vẫn còn thiếu. Do vậy,
đơn vị vẫn tiếp tục sử dụng hình thức hợp đồng lao động để bổ sung
nguồn nhân lực đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Việc sắp xếp, tổ chức nhân lực là nội dung quan trọng trong quản lý
thư viện. Để thực hiện tốt nội dung này yêu cầu lãnh đạo Thư viện phải vận
dụng sáng tạo chức năng tổ chức của quản lý, trong đó những vấn đề liên
quan trực tiếp gồm mô hình cơ cấu tổ chức và biên chế nhân sự trong cơ
cấu tổ chức. Việc bố trí, phân công nhiệm vụ cho VCNLĐ của đơn vị do
Giám đốc Thư viện quyết định trên cơ sở căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu
chức danh nghề nghiệp viên chức và theo quy định của pháp luật.
Hàng năm, Thư viện đều xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ viên chức và người lao động. Đơn vị
cũng đã có định hướng cụ thể về quá trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ
cũng như bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ viên chức và người lao động tại
Thư viện qua các năm. Ban Lãnh đạo Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã rất quan
tâm, chú trọng và tạo điều kiện tối đa về thời gian, kinh phí cho công tác đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực. Kết quả, từ năm 2013 đến nay có 01 cán bộ
đang theo học trình độ thạc sỹ, 02 cán bộ tốt nghiệp lớp Đại học chuyên
ngành thư viện, 02 cán bộ hoàn thành chương trình học lớp Trung cấp Chính
trị, 15 cán bộ được tham gia lớp học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thư
viện [41, tr.2]. Nhìn chung, trình độ cán bộ Thư viện tỉnh Quảng Ninh hiện
nay ở mức đồng đều, phần lớn có trình độ Đại học trở lên.
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Trình độ
Năm

Tổng số
nhân sự

2013

34

2014

30

23

76.7%

05

16.7%

02

6.6%

2015

28

21

75%

04

14.2%

03

10.7%

2016

28

23

82.2%

02

7.1%

03

10.7%

2017

27

21

77.8%

03

11.1%

03

11.1%

Đại học trở lên
Số lượng
Tỷ lệ %
(người)
20
58.9%

Cao đẳng/THCN
Số lượng
Tỷ lệ %
(người)
11
32.3%

THPT
Số lượng
Tỷ lệ %
(người)
03
8.8%

Bảng 2.1. Cơ cấu nhân sự theo trình độ của Thư viện tỉnh Quảng Ninh
giai đoạn 2013-2017 (Nguồn: Thư viện tỉnh Quảng Ninh).
2.2. Quản lý các hoạt động
2.2.1. Triển khai các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên
Trên cơ sở Pháp lệnh thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã
không ngừng nỗ lực xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
có giá trị thực tiễn cao, vừa đáp ứng với yêu cầu quản lý về thư viện trong
thời kỳ mới, vừa đáp ứng với yêu cầu phát triển của ngành, phù hợp với xu
thế phát triển chung của thế giới,… từng bước chỉ đạo, hướng dẫn cho hệ
thống thư viện phát triển đúng hướng.
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cũng
như Thư viện tỉnh đã luôn nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động
thư viện trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác
triển khai các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên rất được quan
tâm, chú trọng và thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời.
Với những văn bản chỉ đạo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và
Vụ Thư viện, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Văn hóa và Thể thao Quảng
Ninh tham mưu, đề xuất nội dung và lộ trình triển khai thực hiện. Trên cơ
sở những tham mưu của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND tỉnh Quảng Ninh
sẽ ban hành các Quyết định, phê duyệt các Đề án, Quy hoạch, Kế hoạch về
việc củng cố và phát triển hệ thống thư viện trên địa bàn toàn tỉnh.
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Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Sở Văn hóa và Thể thao
chỉ đạo Thư viện tỉnh triển khai thực hiện các nội dung cụ thể trong công
tác thư viện phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chung
của tỉnh.
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo các cấp, Thư viện tỉnh xây dựng kế
hoạch, triển khai các hoạt động cụ thể và hướng dẫn các thư viện cơ sở
thực hiện.
Công tác phổ biến văn bản chỉ đạo được thư viện tỉnh triển khai một
cách nghiêm túc đến toàn thể CBVCNLĐ cũng như trong hệ thống thư viện
công cộng trên địa bàn tỉnh, từ đó giúp mọi người nhận thức rõ hơn, sâu sắc
hơn về quan điểm của Đảng trong xây dựng và phát triển hệ thống thư viện.
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn ở từng thời điểm khác nhau, Thư
viện tỉnh sẽ tham mưu cho Sở Văn hóa và Thể thao những lộ trình phù hợp
với tình hình thực tế của địa phương.
Năm 2017, thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017
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, UBND tỉnh Quảng
Ninh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh chủ trì, phối hợp các
Sở, ban, ngành địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, báo
cáo UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ
của Đề án thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh đảm bảo theo
quy định.
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao
Quảng Ninh, Thư viện tỉnh đã xây dựng nội dung, tham mưu cho UBND
tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND năm 2017 về thực
hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
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Thực hiện văn bản chi đạo số 2024/BVHTTDL-TV ngày 15/5/2018
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hiện đại hóa, nâng cao chất
lượng phục vụ của hệ thống thư viện công cộng, UBND tỉnh Quảng Ninh
đã giao Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh rà soat, tham mưu, đề xuất
sửa đổi cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện cho hệ thống thư viện tiến
hành hiện đại hóa thư viện. Phối hợp với các ngành liên quan đề xuất lộ
trình ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thư viện phù hợp với
nhu cầu thực tế của tỉnh. Chỉ đạo Thư viện tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh
công tác kết nối, chia sẻ thông tin cho người sử dụng.
Hiện Thư viện tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng nội dung, tham mưu
cho Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh về Kế hoạch hiện đại hóa thư
viện theo lộ trình cụ thể.
Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động thư viện, việc triển khai các
văn bản quản lý và hướng dẫn của cấp trên là công tác quan trọng, cần
được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng thời cần có phương thức triển
khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
2.2.2. Xây dựng kế hoạch cho các hoạt động
Để hoàn thiện công tác quản lý thư viện, trước hết phải thực hiện tốt
việc xây dựng kế hoạch. Xây dựng kế hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng
và là cơ sở cho các hoạt động khác của quản lý thư viện. Căn cứ vào những
mục tiêu đặt ra trong kế hoạch, lãnh đạo thư viện sẽ thiết lập cơ cấu tổ
chức, xác định chính xác nguồn nhân lực, phân công lao động và lựa chọn
phương thức kế hoạch hoạt động trên cơ sở những căn cứ như sau:
Căn cứ vào công tác chỉ đạo của Vụ Thư viện, nắm bắt chương trình
hoạt động của ngành để xây dựng kế hoạch bám sát, hiệu quả.
Căn cứ vào chỉ đạo và kế hoạch hoạt động chung của Sở VH&TT
Quảng Ninh.
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Căn cứ vào tình hình thực tế của thư viện: Cơ sở vật chất,trang thiết
bị, nhu cầu bạn đọc, vốn tài liệu…
Đồng thời, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Thư viện, lãnh đạo
Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành xây dựng các kế hoạch hoạt động phù
hợp với những bước đi cụ thể và thiết thực, bao gồm cả các kế hoạch dài
hạn cũng như kế hoạch công tác năm, tháng, quý, trong đó đề ra các mục
tiêu cụ thể tập hợp trình Sở VH&TT xét duyệt và cho ý kiến chỉ đạo.
Kế hoạch dài hạn: Là những kế hoạch có nội dung lớn, quan trọng,
có phạm vi ảnh hưởng rộng và thời gian tác động lâu dài với cơ quan, tổ
chức. Đây là công việc rất quan trọng đối với lãnh đạo Thư viện nhằm xác
định, lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai, từ đó
đề ra những phương thức hoạt động thích hợp nhằm đảm bảo đạt được các
mục tiêu đề ra. Năm 2017, Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu cho Sở
VH&TT tỉnh Quảng Ninh và UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế
hoạch thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc cộng đồng đến năm 2020
định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Kế hoạch công tác năm: Bao gồm tổng quát các định hướng, các
nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp lớn trên tất cả các lĩnh vực công tác của
thư viện. Hàng năm, Thư viện tỉnh Quảng Ninh đều tiến hành tổng kết,
đánh giá các hoạt động, sau đó lập Kế hoạch công tác cho năm tiếp theo.
Quy trình lập kế hoạch công tác tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh như sau:
Bước 1: Các phòng lập bảng chỉ tiêu, công việc cụ thể căn cứ vào
chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, tập hợp gửi Phòng HCTH tổng hợp.
Bước 2: Ban lãnh đạo nghiên cứu, chọn lựa và dự kiến nội dung đưa
vào kế hoạch.
Bước 3: Trên cơ sở phân tích các nguồn lực, căn cứ vào chức năng,
nhiệm vụ chung của Thư viện cũng như chương trình, kế hoạch công tác
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được giao, đồng thời trên cơ sở các chỉ tiêu, báo cáo của các phòng, đơn vị
sẽ soạn thảo dự thảo kế hoạch công tác cho năm tới.
Bước 4: Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch
Bước 5: Trình Sở VH&TT phê duyệt và đưa vào thực hiện.
Trong Kế hoạch công tác năm của Thư viện tỉnh Quảng Ninh tập
trung vào việc đề ra mục tiêu và các phương thức triển khai cụ thể một số
nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác phục vụ bạn đọc; công tác nghiệp vụ;
công tác thông tin tuyên truyền; công tác phong trào cơ sở; công tác tài
chính, hành chính.
Kế hoạch công tác quý: Là những kế hoạch cụ thể hóa nội dung của
Kế hoạch công tác năm, chỉ ra những công việc cụ thể, được thiết lập để
thực hiện những mục tiêu ngắn hạn, cụ thể hóa bằng các hoạt động trực tiếp
làm sản sinh ra kết quả. Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm, các phòng xây
dựng kế hoạch cụ thể trong từng quý, tháng sau đó tập hợp trình lãnh đạo
phê duyệt và thực hiện.
2.2.3. Tổ chức thực hiện các hoạt động
2.2.3.1. Bổ sung và xử lý tài liệu
Bổ sung tài liệu
Xây dựng vốn tài liệu được xác định là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm, quyết định tới chất lượng hoạt động của thư viện. Tại Thư viện
tỉnh Quảng Ninh, tài liệu truyền thống vẫn giữ vai trò chủ đạo trong thành
phần vốn tài liệu thư viện. Bên cạnh đó, cùng với mức độ tin học hóa hoạt
động thư viện, Thư viện tỉnh Quảng Ninh cũng đã chú trọng bổ sung các
dạng tài liệu điện tử, tăng cường kết nối internet. Tài liệu ngoại văn có giá
trị cao, hầu như được nhận qua con đường trao đổi và tặng biếu, chủ yếu
qua nguồn tặng của Quỹ Châu Á.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, dựa trên nguồn kinh phí
được cấp hàng năm, Thư viện tỉnh Quảng Ninh bổ sung vốn tài liệu đa
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dạng, chất lượng đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của mọi đối tượng
bạn đọc theo chỉ tiêu được giao.
Thông thường, đến Quý IV của năm trước, Thư viện tỉnh Quảng
Ninh sẽ tiến hành lập dự toán ngân sách và lên kế hoạch bổ sung vốn tài
liệu cho năm sau. Kế hoạch bổ sung vốn tài liệu được xây dựng trên cơ sở
những nội dung chính như: Phân tích nhu cầu bạn đọc, xây dựng chính sách
bổ sung và xác định phương thức bổ sung (bao gồm nguồn ngân sách nhà
nước, nguồn xã hội hóa, nguồn biếu tặng).
Về tổ chức triển khai thực hiện, Thư viện tỉnh Quảng Ninh thực hiện
quy trình bổ sung sách với các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng
chuyên môn như sau:
Phòng Nghiệp vụ: được phân công chịu trách nhiệm chính về công
tác bổ sung, liên hệ với các nhà sách để chọn sách qua danh mục. Khi các
Nhà sách gửi danh mục sách về Thư viện, cán bộ bổ sung sẽ trực tiếp tra tìm,
lựa chọn sách phù hợp theo tỷ lệ giữa các môn loại tri thức và căn cứ vào nhu
cầu thực tế của độc giả hoặc trực tiếp đến các Nhà sách chọn sách.
Sau khi chọn được sách phù hợp, phòng Nghiệp vụ làm giấy đề nghị
mua sách (kèm theo danh mục sách đã chấm chọn) trình Ban Giám đốc
duyệt và chuyển danh mục tới các nhà sách.
Các Nhà sách gửi sách thực tế kèm danh mục về Thư viện tỉnh.
Phòng Nghiệp vụ kiểm kê số lượng, chất lượng, làm phiếu nhập kho để xử
lý nghiệp vụ và chuyển đến các kho sách tại Thư viện (Các bộ phận nhận
sách và ký nhận theo phiếu xuất kho phòng Nghiệp vụ gửi kèm).
Phòng Hành chính tổng hợp (bộ phận kế toán) thực hiện thanh quyết
toán theo các chứng từ, hóa đơn và số lượng sách nhập kho thực tế từ
phòng Nghiệp vụ.
Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa
phương cũng như xu thế phát triển chung của ngành, Ban lãnh đạo Thư
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viện tỉnh Quảng ninh đã có sự chỉ đạo mới trong công tác bổ sung với định
hướng nâng cao chất lượng bổ sung tài liệu truyền thống, tăng cường bổ
sung các tài liệu điện tử và đa dạng hóa các nguồn thông tin, phong phú về
thể loại.

2013

Số lượng sách bổ
sung
5.813

2014

1.715

200 loại

2015

6.060

203 loại

2016

5.946

200 loại

2017

5.719

202 loại

Năm

Báo - tạp chí
201 loại

Bảng 2.2. Số lượng vốn tài liệu bổ sung giai đoạn 2013-2017
(Nguồn: Thư viện tỉnh Quảng Ninh).
Ngoài tài liệu truyền thống, Thư viện quan tâm bổ sung các tài liệu
điện tử, cơ sở dữ liệu toàn văn có chất lượng thông tin cao, phù hợp với
tình hình phát triển, đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và
đáp ứng được nhu cầu thông tin đa dạng của bạn đọc, đảm bảo tính hợp lý
giữa các môn loại tri thức. Bên cạnh việc trang bị kho tài liệu đa dạng về
các loại hình như sách, báo, tạp chí, luận văn, luận án, báo cáo, các công
trình nghiên cứu khoa học… thì triển khai thư viện điện tử đã giúp Thư
viện Quảng Ninh đa dạng hóa các loại hình tài liệu này như sách điện tử,
các bài báo, báo cáo chuyên đề, luận văn, luận án,… điện tử. Hiện Thư viện
đang thuê quyền truy cập trên 1.300.000 tài liệu số; số hóa 57.100 trang tài
liệu địa phương [41, tr.2]. Nguồn tài nguyên điện tử của thư viện rất dễ
dàng cho việc tìm kiếm, lưu trữ và download.
Xử lý tài liệu
Xử lý tài liệu là công đoạn trung gian được thực hiện sau khi bổ sung
tài liệu và là tiền đề để tạo ra các công cụ tra cứu thư mục và các xuất bản
phẩm thông tin trong thư viện. Xử lý tài liệu được thực hiện với nhiều khâu
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khác nhau như: biên mục mô tả, phân loại, định chủ đề, định từ khoá, tóm tắt,
chú giải tài liệu. Về bản chất, xử lý tài liệu là quá trình phân tích, rút ra từ tài
liệu những dữ liệu đặc trưng về hình thức và nội dung nhằm tạo ra những
điểm truy cập giúp cho bạn đọc có thể tìm được tài liệu trong mục lục hoặc
CSDL. Các thư viện không thể triển khai các khâu công việc nếu không tiến
hành việc xử lý tài liệu.
Việc quản lý tốt công tác xử lý tài liệu theo các quy chuẩn, quy tắc
của nghiệp vụ thư viện không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động
nghiệp vụ thư viện mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với người dùng tin,
giúp tra cứu và sử dụng tài liệu nhanh chóng và hiệu quả.
Công tác xử lý tài liệu được Ban Giám đốc giao cho Phòng Nghiệp
vụ trực tiếp thực hiện. Phòng Nghiệp vụ có trách nhiệm lập kế hoạch xử lý
tài liệu theo quy trình cụ thể và tham mưu cho lãnh đạo những phương thức
xử lý phù hợp, đạt hiệu quả nhất trên cơ sở tuân theo các quy chuẩn, quy
tắc của nghiệp vụ thư viện.
Căn cứ vào số lượng tài liệu bổ sung mới trong năm, Phòng Nghiệp
vụ lập kế hoạch xử lý tài liệu cụ thể theo từng tháng,quý. Đồng thời phân
công cán bộ xử lý theo dây chuyền phù hợp. Nội dung kế hoạch bao gồm:
Tổng số lượng tài liệu xử lý: Bao gồm cả tài liệu truyền thống và tài liệu số;
Thời gian xử lý: Thời gian cụ thể thoàn thiện xử lý tài liệu theo chỉ tiêu đã
đặt ra; Chỉ tiêu cụ thể: Số lượng tài liệu cần xử lý hoàn thiện đối với mỗi
cán bộ trong phòng Nghiệp vụ.
Phòng Nghiệp vụ Thư viện tỉnh Quảng Ninh hiện có 06 viên chức
chịu trách nhiệm thực hiện các chu trình, xử lý kỹ thuật vốn tài liệu, xây
dựng các CSDL, tổ chức hệ thống tra cứu theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn
nghiệp vụ thư viện. Phân loại tài liệu theo bảng phân loại DDC. Biên mục
theo chuẩn quốc tế trên phần mềm ILIB. Xử lý tài liệu phải tuân thủ theo
quy tắc, quy trình của nghiệp vụ thư viện nhằm mang lại hiệu quả cao trong
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việc quản lý, tra cứu và sử dụng tài liệu. Tận dụng kết quả xử lý nội dung
tài liệu của các thư viện lớn, đầu ngành để đảm bảo tính chính xác, thống
nhất và tiết kiệm thời gian, công sức, kinh phí của thư viện.
2.2.3.2. Thông tin, tuyên truyền tài liệu và phục vụ bạn đọc
Công tác thông tin tuyên truyền
Công tác thông tin - tuyên truyền có ý nghĩa rất quan trọng trong việc
thông tin về tài liệu cũng như cung cấp thông tin trực tuyến một cách nhanh
chóng, chính xác, đầy đủ giúp cho thư viện thực hiện tốt chức năng định
hướng, dẫn dắt việc đọc và là cầu nối giữa Thư viện với bạn đọc.
Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác tuyên
truyền - giới thiệu sách. Trong những năm qua, Thư viện tỉnh Quảng Ninh
đã thực sự coi trọng công tác này, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế
và đạt được những kết quả nhất định.
Phòng TTTM&PTCS có trách nhiệm tổ chức, thực hiện công tác
thông tin tuyên truyền trong và ngoài thư viện. Trên cơ sở chỉ đạo, định
hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, căn cứ vào kế hoạch hoạt động
của Thư viện, lãnh đạo Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng
TTTM&PTCS lập kế hoạch tuyên truyền trong năm, bám sát vào các ngày
lễ, các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước cũng như của tỉnh.
Kế hoạch tuyên truyền cho năm sau được Phòng TTTM&PTCS lập
và trình lãnh đạo vào cuối năm trước, bao gồm: Nội dung tuyên truyền;
Thời gian, địa điểm; Phương thức thực hiện; Kinh phí thực hiện.
Về tổ chức triển khai thực hiện, cán bộ phòng TTTM&PTCS có trách
nhiệm xây dựng chương trình, kịch bản và chịu trách nhiệm chính về các nội
dung tuyên truyền. Các phòng, ban trong cơ quan phối hợp và thực hiện các
nhiệm vụ cùng Phòng TTTM&PTCS khi có sự phân công, điều động.
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Công tác thông tin tuyên truyền tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh
thường được thực hiện với các hình thức như: Trưng bày, triển lãm sách; tổ
chức nói chuyện chuyên đề, thảo luận về sách; hội thi tuyên truyền, giới
thiệu sách; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, các sản
phẩm thông tin thư viện.
Thư viện tỉnh Quảng Ninh thường tổ chức trưng bày triển lãm sách
với các hình thức: triển lãm sách mới, triển lãm sách chuyên đề. Ngoài ra
hàng năm còn phối hợp với Hội Nhà báo Quảng Ninh tổ chức triển lãm báo
xuân. Tổ chức các cuộc tọa đàm, mời diễn giả nói chuyện theo chủ đề về
sách với các diễn giả là nhà văn, nhà thơ, hay những người có ảnh hưởng
lớn đến công chúng. Thông qua mỗi buổi nói chuyện, Thư viện giúp bạn
đọc hiểu hơn về tầm quan trọng của sách và hình thành thói quen đọc
sách, góp phần xây dựng, phát triển văn hóa đọc nói chung. Từ năm
2013 đến nay, Thư viện đã tổ chức rất nhiều cuộc nói chuyện chuyên đề
với các chủ đề ý nghĩa, thiết thực, tiêu biểu như: “Văn hóa đọc, Sách với
học tập suốt đời”, “Văn hóa đọc và kỹ năng đọc sách thế kỷ 21”, “Sách tri thức, khởi nguồn thành công”, “Sách với việc hoàn thiện nhân cách,
phát triển bản thân…”.[41, tr.3]
Đặc biệt, để tuyên truyền, cỗ vũ việc đọc sách trong xã hội, thúc đẩy
phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc, Thư viện Quảng Ninh đã
phối hợp với nhiều cơ quan, ban ngành tổ chức Ngày Hội Sách hàng năm.
Đây là hoạt động thường niên của đơn vị hưởng ứng ngày sách Việt Nam
21/4, ngày sách và bản quyền thế giới 23/4. Ngày Hội Sách được tổ chức
với nhiều hoạt động ý nghĩa, chú trọng đầu tư về chiều sâu đã thu hút được
số lượng đông đảo công chúng và bạn đọc tham dự và đạt được hiệu ứng xã
hội tốt.
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Thư viện tỉnh Quảng Ninh còn thường xuyên phối hợp với Phòng
Văn nghệ và giải trí - Đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh xây dựng
phóng sự về phong trào đọc trong thanh thiếu niên, các cuộc sinh hoạt
chuyên đề tại Thư viện. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyên trên trangWeb
và thông qua các sản phẩm thông tin của Thư viện.
Các hoạt động tuyên truyền tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã tạo
được hiệu ứng xã hội tốt, thu hút được hàng nghìn bạn đọc, các tầng lớp
nhân dân trên địa bàn tới tham gia. Đây cũng là tiền đề để củng cố, phát
triển văn hóa đọc, từ đó có giúp mọi người nhận thức đúng hơn về vai trò
của thư viện trong đời sống xã hội.
Công tác phục vụ bạn đọc
- Quản lý hoạt động cấp thẻ
Phòng HCTH được phân công chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động
cấp thẻ và quản lý thẻ bạn đọc. Việc cấp thẻ thư viện được cán bộ Phòng
HCTH thực hiện từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần.
Đối tượng được cấp thẻ thư viện: Mọi công dân Việt Nam; Người
nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại Quảng Ninh.
Việc quản lý thẻ bạn đọc được Phòng HCTH quản lý trên cả hai
phương tiện máy tính và sổ sách. Do phần mềm ILIB chưa hoàn thiện về
các loại báo cáo đầu ra nên hiện tại việc quản lý trên cả sổ sách là cần thiết
để cán bộ hành chính theo dõi và quản lý thẻ bạn đọc được chính xác hơn.
Các loại thẻ và mức thu phí: Hiện việc thu phí thẻ bạn đọc được Thư
viện tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo Quyết định số 2096/2014/QĐ-UBND
ngày 25/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thu phí Thư
viện tỉnh và phí tham quan Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh (áp dụng từ ngày
01/01/2015). Mức thu phí cụ thể như sau:
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STT Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu phí

1

Thẻ đọc

-

Đối với người lớn (từ 16 tuổi trở lên)

đồng/thẻ/năm

40.000

-

Đối với trẻ em (dưới 16 tuổi)

đồng/thẻ/năm

20.000

2

Thẻ mượn

-

Đối với người lớn (từ 16 tuổi trở lên)

đồng/thẻ/năm

40.000

-

Đối với trẻ em (dưới 16 tuổi)

đồng/thẻ/năm

20.000

3

Thẻ đọc tài liệu quý hiếm đặc biệt, đa
phương tiện, thẻ phòng đọc đặc biệt.

-

Đối với người lớn (từ 16 tuổi trở lên)

đồng/thẻ/năm

200.000

-

Đối với trẻ em (dưới 16 tuổi)

đồng/thẻ/năm

100.000

Bảng 2.3. Các mức thu phí thẻ tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh
(Nguồn: Thư viện tỉnh Quảng Ninh)
- Quản lý người dùng tin
Phòng Công tác bạn đọc trực tiếp tổ chức các hoạt động phục vụ bạn
đọc đồng thời thực hiện việc quản lý bạn đọc đến thư viện. Thông tin cá
nhân của bạn đọc được nhập và lưu trữ tại modul quản lý bạn đọc trên phần
mềm ILIB. Khi cần thiết, cán bộ thư viện có thể dễ dàng tra tìm thông tin
bạn đọc một cách chính xác và dễ dàng.
Để quản lý bạn đọc đến thư viện, phòng CTBĐ tham mưu, xây dựng
nội quy tại các phòng phục vụ, trình Ban Giám đốc phê duyệt và thông báo
đến bạn đọc thực hiện.
- Quản lý mượn trả tài liệu:
Việc mượn trả tài liệu được thực hiện trên modul lưu thông của phần
mềm ILIB và được thực hiện theo nội quy, quy định chung của Thư viện.
Đối với các kho đóng, bạn đọc gửi yêu cầu mượn sách thông qua thủ thư.
Sau khi lấy tài liệu cho bạn đọc, thủ thư nhập thông tin bạn đọc, thông tin
tài liệu và kiểm soát qua modul mượn trả tài liệu trên phần mềm ILIB. Đối
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với kho mở, bạn đọc tra cứu thông tin, tự vào kho tìm tài liệu cần mượn,
sau đó đưa sách tới quầy để thủ thư làm thủ tục cho mượn sách.Thủ thư
nhập thông tin bạn đọc, thông tin tài liệu và kiểm soát qua modul mượn trả
tài liệu trên phần mềm ILIB.
+ Gia hạn sách: Bạn đọc mang sách, thẻ đến gia hạn tại quầy thủ
thư. Nếu tên sách đó còn trong kho bạn đọc sẽ được gia hạn tiếp 07 ngày.
Nếu tên sách đó trong kho đã hết, sẽ không được gia hạn thêm, Thư viện
giữ lại để bạn đọc khác mượn. Bạn đọc nhận lại thẻ, sách (nếu được gia hạn
tiếp) và ra về.
+ Quy định đền sách: Bạn đọc làm mất sách đều phải đền sách đúng
quy định của thư viện dưới hai hình thức: Đền đúng tên sách mà bạn đọc đã
làm mất hoặc đền tiền theo quy định chung của thư viện.
- Tổ chức phục vụ bạn đọc:
Với sự chỉ đạo và định hướng của lãnh đạo Thư viện, Thư viện tỉnh
Quảng Ninh hiện đang tổ chức phục vụ bạn đọc theo mô hình của cơ quan
cung cấp dịch vụ.
Các dịch vụ đã triển khai tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh bao gồm: Dịch
vụ lưu thông tài liệu (bao gồm dịch vụ cung cấp tài liệu đọc tại chỗ và mượn
về nhà); Dịch vụ tra cứu và cung cấp thông tin; Dịch vụ sao chụp tài liệu;
Dịch vụ khai thác tài liệu đa phương tiện; Dịch vụ triển lãm sách; Dịch vụ hỏi
đáp trực tuyến; Dịch vụ tư vấn, tổ chức thư viện. Theo kết quả khảo sát các
dịch vụ bạn đọc thường xuyên sử dụng là: Dịch vụ mượn về nhà (94%), dịch
vụ đọc tại chỗ (74%), dịch vụ sao chụp tài liệu (72%), dịch vụ khai thác tài
liệu đa phương tiện (70%), dịch vụ hỏi đáp trực tuyến (68%), dịch vụ tra cứu
và cung cấp thông tin (50%)… [Phụ lục 3, tr.136]. Các dịch vụ khác tuy tỷ lệ
ít hơn nhưng cũng được bạn đọc bắt đầu tiếp cận, quan tâm và sử dụng thường
xuyên hơn trước.
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Năm

Lượt bạn đọc

Lượt sách báo luân chuyển

2013

42.721

210.010

2014

279.641

396.171

2015

322.759

468.475

2016

178.402

390.096

2017

268.536

860.000

Bảng 2.4. Lượt bạn đọc tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2017
(Nguồn: Thư viện tỉnh Quảng Ninh).
Thư viện tỉnh Quảng Ninh mở cửa phục vụ bạn đọc và khách tham
quan 6 ngày /tuần, 8 giờ/ngày, mở cửa tất cả các ngày lễ tết trong năm. Các
đối tượng phục vụ được mở rộng, đặc biệt Thư viện đã tổ chức các hoạt
động sáng tạo, bổ ích phục vụ bạn đọc thiếu nhi và lứa tuổi mẫu giáo.
Ngoài ra, Thư viện còn thường xuyên phục vụ tài liệu nghiên cứu chuyên
đề, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, các đề tài nghiên cứu, các cuộc thi tìm
hiểu; phối hợp với hệ thống thư viện trường học trên địa bàn phục vụ học
tập ngoại khóa cho các em học sinh với nhiều chủ đề như: lịch sử, khoa
học, văn học, về sử dụng thư viện và hướng dẫn đọc…; Mỗi năm phục vụ
hàng nghìn lượt khách tham quan Thư viện.
2.2.3.3. Tổ chức, phát triển văn hóa đọc tại cơ sở
Quảng Ninh hiện có 13 thư viện cấp huyện. Các Thư viện chịu sự
quản lý của Trung tâm truyền thông và văn hóa, Phòng Văn hóa thông tin.
Cụ thể, hiện Quảng Ninh có 12/13 Thư viện trực thuộc Trung tâm Truyền
thông và văn hóa; 01/13 Thư viện thuộc Phòng Văn hóa thông tin.
Song song với công tác phục vụ bạn đọc tại trụ sở của Thư viện, Thư
viện tỉnh Quảng Ninh luôn chủ động, tích cực trong hoạt động phát triển
văn hóa đọc tại cơ sở. Trong những năm qua, Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã
phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, huy động nhiều nguồn lực để xây
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dựng mạng lưới thư viện cơ sở, đẩy mạnh hoạt động luân chuyển nhằm đưa
sách, báo tới tận tay người dân.
Phòng TTTM&PTCS được phân công chịu trách nhiệm chính về
công tác xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện. Hàng năm, trưởng
phòng tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa đọc tại cơ sở với
những định hướng và chỉ tiêu cụ thể, báo cáo Ban Giám đốc xem xét và
phê duyệt. Nội dung kế hoạch tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ trọng
tâm như sau:
Mở các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ (Số lượng cụ thể phụ
thuộc vào tình hình thực tế trong từng năm căn cứ vào các chỉ đạo, hướng
dẫn nghiệp vụ từ Vụ Thư viện, Thư viện Quốc Gia Việt Nam)
Luân chuyển sách định kỳ và theo chương trình phối hợp công tác tới
các thư viện huyện, thị xã, thành phố và các thư viện trường học, thư viện
ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Tư vấn, xây dựng các thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Sau khi Kế hoạch được Ban Giám đốc ký duyệt, Phòng Nghiệp vụ và
Phòng TTTM&PTCS có trách nhiệm phối hợp và triển khai các nội dung
theo kế hoạch đã đề ra. Các phòng chuyên môn khác cùng thực hiện các
nhiệm vụ theo sự phân công, điều động căn cứ vào tình hình thực tế.
+ Mở các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ: Thư viện tỉnh thường
xuyên hỗ trợ về mặt chuyên môn nghiệp vụ cho hệ thống thư viện cấp
huyện và cơ sở; hỗ trợ sách, báo và nghiệp vụ tổ chức các hoạt động trưng
bày, triển lãm phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đặc biệt định
hướng cho các thư viện cơ sở đẩy mạnh hoạt động thư viện gắn với phong
trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.
Từ năm 2013 đến nay, Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã mở 05 lớp tập
huấn cho các thư viện huyện với các nội dung: hướng dẫn sử dụng khung
phân loại DDC 14, DDC 23, hướng dẫn sử dụng phần mềm ILIB, bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Thư viện [41, tr. 3].
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+ Công tác luân chuyển sách, báo tới các thư viện cơ sở: Năm 2012,
UBND tỉnh Quảng Ninh đã triển khai dự án trang bị, lắp đặt hệ thống
Internet, tủ sách cho nhà văn hóa thôn (làng, bản) trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, UBND
tỉnh Quảng Ninh ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh
giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tiêu chí cần thiết cho các thôn, xã về đích
nông thôn mới là phải có tủ sách, nhà văn hóa.
Thực hiện chủ trương và định hướng của UBND tỉnh, Thư viện tỉnh
Quảng Ninh đã phối hợp với Ban Xây dựng nông thôn mới xây dựng và
phát triển các tủ sách tại nhiều thôn (làng, bản) trên địa bàn trên toàn tỉnh.
Định hướng cho các thư viện huyện, thị xã xây dựng và phát triển phong
trào đọc sách gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mới. Thư viện
tỉnh Quảng Ninh thường xuyên luân chuyển sách, báo định kỳ xuống các
thư viện huyện, thị xã để chuyển tới tủ sách các xã. Một số thư viện huyện
đã tiếp nhận và phát huy tốt hiệu quả nguồn sách luân chuyển này như: Thư
viện thành phố Uông Bí, Thư viện thành phố Cẩm Phả, Thư viện Đông
Triều, Thư viện Hải Hà, Thư viện Hoành Bồ…
Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDLBTTTT ngày 04 tháng 2 năm 2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động
phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã giai đoạn 2013 2020, Sở VH&TT, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã xây
dựng kế hoạch phối hợp tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo
tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã giai đoạn 2013 - 2020. Được sự phân
công của Sở Văn hóa và Thể thao, Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp
với Bưu điện tỉnh xây dựng kế hoạch, quy chế luân chuyển, quản lý tài sản
một cách chặt chẽ, phù hợp với nghiệp vụ thư viện cũng như yêu cầu thực
tế của địa phương.
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Thư viện tỉnh Quảng Ninh còn tham mưu, xây dựng kế hoạch và
triển khai các chương trình phối hợp khác như: Chương trình phối hợp
công tác số 2645/CTr-BVHTTDL-BCA năm 2014 giữa Bộ VHTT&DL và
Bộ Công an về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể
dục, thể thao trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc,
trường giáo dưỡng giai đoạn 2014-2018 (trong đó có hoạt động thư viện);
Chương trình phối hợp công tác số 122/CTPH-BVHTTDL-BGDĐT năm
2016 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo
trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh
các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016 2020. Qua đó, Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã thường xuyên luân chuyển
sách, báo tới các trại giam, các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Năm

2013

2014

2015

2016

2017

Số lượng sách luân

8.000

8.000

11.000

9.500

11.455

chuyển (bản)

Bảng 2.5. Số liệu luân chuyển sách báo xuống cơ sở giai đoạn 2013-2017.
(Nguồn: Thư viện tỉnh Quảng Ninh).
2.2.3.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện
Ngày nay, việc ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực hoạt động của đời
sống dần trở nên phổ biến và có những ảnh hưởng nhất định đến chất
lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Đối với ngành thông tin thư
viện, việc ứng dụng các công cụ, sản phẩm công nghệ thông tin vào quá
trình triển khai hoạt động, xây dựng các sản phẩm dịch vụ thông tin hơn
bao giờ hết càng trở nên quan trọng và cần thiết.
Nhận thức được điều đó, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa
dạng và phong phú của bạn đọc trên địa bàn tỉnh, ngoài việc đầu tư cơ sở
vật chất, trang thiết bị, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, Thư viện tỉnh
Quảng Ninh cũng đặc biệt quan tâm tới việc chỉ đạo, định hướng và đầu tư
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ứng dụng CNTT vào các hoạt động chuyên môn. Công tác quản lý quá
trình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện được thực hiện
theo các quy trình sau:
Lập kế hoạch ứng dụng CNTT:
Ban Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm
vụ của phòng Nghiệp vụ, trong đó có nội dung về CNTT : Tham mưu xây
dựng giải pháp, kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin theo các
chuẩn nghiệp vụ; Hỗ trợ, tư vấn về nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông
tin cho các thư viện huyện, thị xã, thành phố.
Như vậy, bộ phận tin học - phòng Nghiệp vụ chịu trách nhiệm chính
về công tác ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện. Hàng năm bộ phận
này tham mưu, xây dựng kế hoạch, lộ trình ứng dụng CNTT đối với từng
hoạt động cụ thể, trình Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt. Nội dung ứng
dụng CNTT được triển khai với nhiệm vụ của các phòng chức năng như:
Phòng CTBĐ: Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả hoạt động tra
cứu, tìm tin trực tuyến, phục vụ mượn trả tài liệu.
Phòng TTTM&PTCS: Ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền,
tạo lập các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện.
Phòng HCTH: Ứng dụng CNTT về cấp thẻ, quản lý thông tin bạn đọc.
Phòng Nghiệp vụ: Ứng dụng CNTT trong việc xây dựng vốn tài liệu
và xử lý nghiệp vụ sách, báo, tạp chí, tài liệu điện tử.
Việc triển khai các nội dung ứng dụng CNTT được thực hiện bởi tất
cả các phòng chức năng, dưới sự kiểm tra, giám sát của Phó Giám đốc phụ
trách phòng và trưởng bộ phận tin học.
Tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT vào các hoạt động thư viện:
Các phần mềm đang được sử dụng tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh:
Phần mềm ILIB: Từ năm 2005 đến nay, Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã
chuyển sang sử dụng phần mềm ILIB thay cho phần mềm CDS/ISIS. Việc
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lựa chọn phần mềm đó là phù hợp với điều kiện thực tiễn cũng như
khả năng của thư viện. Thư viện đang đầu tư, nâng cấp phần mềm ILIB
nhằm phù hợp hơn nữa với nhu cầu sử dụng thực tế tại đơn vị.
Phần mềm thư viện số: Phần mềm thư viện số cho phép số hoá các
loại dữ liệu như luận văn, luận án, ảnh, giáo trình, sách điện tử, đưa các loại
dữ liệu này trở thành các dữ liệu của thư viện, cho phép bạn đọc truy cập và
khai thác trực tuyến. Đây là phần mềm áp dụng các công nghệ hiện đại để
đưa thư viện trở thành thư viện số, kết hợp với phần mềm thư viện điện tử
để hiện đại hóa thư viện một các toàn diện, nâng cao năng lực và vai trò
của thư viện. Phần mềm cung cấp các tính năng quản lý truy cập để đảm
bảo tính bảo mật và phân quyền sử dụng các tư liệu số.
Ứng dụng CNTT trong công tác bổ sung tài liệu: Phòng Nghiệp vụ
chịu trách nhiệm chính về công tác bổ sung. Trưởng phòng Nghiệp vụ điều
hành và chỉ đạo các nhân viên trong phòng thực hiện các quy trình bổ sung
và ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả của công tác này. Cán bộ nghiệp
vụ thực hiện đơn đặt và nhận sách qua Modul Bổ sung trên phần mềm
ILIB. Với Modul này Thư viện Quảng Ninh quản lý và theo dõi dễ dàng và
chặt chẽ hơn các nguồn bổ sung, số lượng cũng như kinh phí bổ sung.
Ứng dụng CNTT trong xử lý nghiệp vụ: Căn cứ vào điều kiện thực
tiễn, bằng việc ứng dụng phần mềm thư viện cùng với hệ thống trang thiết
bị kỹ thuật hiện đại vào quá trình hoạt động, Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã
rút ngắn được thời gian xử lý kỹ thuật tài liệu, tiết kiệm chi phí, đổi mới
phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyên môn. Từ
khi ứng dụng phần mềm mới vào xử lý nghiệp vụ, Thư viện tiến hành triển
khai hồi cố dữ liệu cũ và cập nhật dữ liệu mới. Qua việc sử dụng và khai
thác những tiện ích của các modul kho, modul biên mục,… trên phần mềm
ILIB đã cho phép Thư viện thống kê, quản lý, nắm bắt tình hình vốn tài liệu
từng lĩnh vực một cách rất cụ thể.
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Ứng dụng CNTT trong công tác phục vụ bạn đọc: Thư viện đã bắt
đầu hoàn thiện và sử dụng modul lưu thông, mượn trả tài liệu qua phần
mềm ILIB, tiến hành đầu tư nâng cấp các tính năng của phần mềm cho phù
hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị, từ đó nâng cao hiệu quả hơn nữa trong
công tác phục vụ bạn đọc cũng như các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
Ứng dụng CNTT trong phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin hiện
đại: Hiện nay, nhu cầu của người dùng tin về các sản phẩm và dịch vụ
thông tin ngày càng tăng, cùng với các sản phẩm và dịch vụ thông tin
truyền thống, việc ứng dụng CNTT vào trong hoạt động của thư viện đã
giúp thư viện có thể tạo ra các sản phẩm và dịch vụ thông tin có giá trị cao.
Từ năm 2003 Thư viện thiết lập trang Web và đưa vào sử dụng với
địa chỉ: Thuvienquangninh.org.vn, đến nay đã được nâng cấp thêm nhiều
nội dung phong phú hơn, thu hút nhiều bạn đọc đến với trang WEB của Thư
viện tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, Thư viện còn cập nhật định kỳ các bản thư
mục trên website như: thư mục chuyên đề, thư mục giới thiệu sách mới,…

Hình 2.1. Giao diện Website Thư viện tỉnh Quảng Ninh
(Nguồn: Tác giả luận văn chụp,ngày 23/11/2017)
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Bên cạnh đó, cho đến nay đã có một số dịch vụ của thư viện được
triển khai nhờ sử dụng CNTT, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất
định như: Dịch vụ tư vấn thông tin; Tra cứu và tìm tin trực tuyến (OPAC);
Dịch vụ khai thác tài liệu đa phương tiện; Dịch vụ sao chụp tài liệu, in ấn,
truy xuất các thông tin số hoá theo định dạng mong muốn của bạn đọc.
2.2.4. Công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động
Giám sát, kiểm tra là hoạt động quan trọng và cần thiết trong công
tác quản lý. Đối với lĩnh vực thư viện, để đảm bảo thực hiện những mục
tiêu đã đề ra, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hoạt động cần
phải tiến hành công tác kiểm tra một cách thường xuyên, từ đó đánh giá
được những điểm mạnh cũng như những tồn tại, hạn chế và đưa ra các biện
pháp giải quyết kịp thời.
Trong những năm qua, Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã rất quan tâm,
chú trọng tới công tác kiểm tra và duy trì hoạt động này một cách thường
xuyên dưới nhiều hình thức.
Thư viện tỉnh Quảng Ninh với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan
chuyên môn về lĩnh vực thư viện đã thường xuyên khảo sát, đánh giá thực
trạng hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh, từ đó
tham mưu cho lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, phối hợp với phòng
Phòng Nghiệp vụ văn hóa và Gia đình tổ chức các đợt khảo sát, kiểm tra
thực tế các hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn toàn
tỉnh. Thông qua đó giúp các nhà quản lý kịp thời đưa ra những định hướng,
chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục những tồn tại, phát huy
những điểm mạnh để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống
thư viện trên toàn tỉnh.
Đối với các toàn bộ hoạt động tại Thư viện, Thư viện tỉnh Quảng
Ninh cũng rất chú trọng tới công tác kiểm tra và duy trì thường xuyên hoạt
động này thông qua Ban Thanh tra nhân dân. Ban Thanh tra nhân dân Thư
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viện tỉnh thực hiện những nhiệm vụ sau: Giám sát, kiểm tra việc thực hiện
chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ
công tác năm của đơn vị; Giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ
nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài
chính, tài sản và công cụ tự kiểm tra tài chính của đơn vị; Giám sát việc
thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; Giám sát việc thực hiện chế độ,
chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo
quy định của pháp luật; Tiếp nhận các ý kiến của CBVC-NLĐ kịp thời
phản ánh với Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.
Đối với công tác chuyên môn nghiệp vụ, Ban Giám đốc Thư viện
kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của CBVC-NLĐ thông
qua kế hoạch công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu đạt được của
từng cá nhân và tập thể.
Đối với từng hoạt động chuyên môn cụ thể, việc giám sát, kiểm tra
được phân công trực tiếp cho lãnh đạo các phòng và thực hiện như sau:
Giám sát, kiểm tra hoạt động bổ sung và xử lý tài liệu:
Việc giám sát và kiểm tra trong suốt quy trình bổ sung vốn tài liệu
do Ban Giám đốc thực hiện. Công tác này được thực hiện từ đầu quy trình
bổ sung đến kết thúc quy trình, với sự phối hợp từ phòng Nghiệp vụ, phòng
HCTH. Khi có sự sai lệch trong công tác bổ sung, sẽ có sự chỉ đạo và quyết
định điều chỉnh kịp thời.
Tập thể viên chức, người lao động phòng Nghiệp vụ chịu trách
nhiệm thực hiện các quy trình xử lý nghiệp vụ tài liệu dưới sự giám sát,
điều hành của lãnh đạo phòng. Lãnh đạo phòng có trách nhiệm kiểm tra và
đưa ra những quyết định điều chỉnh đối với những sai sót trong quá trình
xử lý tài liệu, báo cáo tiến trình xử lý nghiệp vụ, những vấn đề phát sinh
hoặc đề xuất ý kiến liên quan đến công tác xử lý tài liệu với Phó Giám đốc
Thư viện phụ trách nghiệp vụ.
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Giám sát, kiểm tra hoạt động thông tin tuyên truyền:
Trưởng phòng TTTM&PTCS chịu trách nhiệm theo dõi và điều
hành, kiểm tra trực tiếp các hoạt động trong quá trình tổ chức thực hiện và
tham mưu, đề xuất, báo cáo kịp thời với Phó Giám đốc phụ trách về các
vấn đề phát sinh cũng như kết quả sau khi hoàn thành công việc.
Giám sát, kiểm tra hoạt động phục vụ bạn đọc:
Phòng HCTH có nhiệm vụ giám sát, trực tiếp điều hành hoạt động
cấp thẻ. Đồng thời tổng hợp và báo cáo tình hình cấp thẻ định kỳ vào cuối
tháng cho Ban Giám đốc. Kế toán phối hợp cùng Phụ trách Phòng HCTH
theo dõi, kiểm tra, tổng hợp về mặt tài chính số lệ phí, tiền cược thu được
hàng tháng cũng như số tiền hoàn trả bạn đọc khi bạn đọc trả thẻ.
Thủ thư phụ trách các phòng đọc, mượn, thiếu nhi, đa phương tiện
trực tiếp thực hiện các khâu trong quy trình mượn trả tài liệu, phục vụ bạn
đọc, đồng thời báo cáo các nội dung thực hiện cho trưởng phòng CTBĐ
trong từng tuần. Trưởng phòng CTBĐ chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc
về mọi hoạt động liên quan đến công tác này và tổng hợp, báo cáo định kỳ
cho Ban Giám đốc vào cuối tháng. Giám sát, kiểm tra và phát hiện kịp thời
các vấn đề cần điều chỉnh trong quá trình tổ chức phục vụ, đồng thời tham
mưu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này trình Ban Giám
đốc xem xét và quyết định.
Giám sát, kiểm tra hoạt động phát triển văn hóa đọc cơ sở:
Phòng TTTM&PTCS có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo toàn bộ quá
trình triển khai hoạt động cũng như kết quả đạt được tới Ban Giám đốc,
đồng thời trực tiếp điều hành hoạt động và có những tham mưu, đề xuất kịp
thời khi gặp những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. Phó
Giám đốc Thư viện phụ trách giám sát toàn bộ hoạt động, tiếp nhận báo cáo
và đưa ra những quyết định cần thiết khi có vấn đề cần giải quyết.
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Giám sát, kiểm tra hoạt động ứng dụng CNTT
Ban Giám đốc phê duyệt các nội dung, kế hoạch và lộ trình ứng dụng
CNTT. Trưởng phòng Nghiệp vụ, cán bộ phụ trách bộ phận tin học có trách
nhiệm kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động cụ thể và báo cáo kịp thời
kết quả cũng như đề xuất giải pháp khi có vấn đề phát sinh trong quá trình
ứng dụng CNTT cho Ban Giám đốc bằng văn bản. Trong quá trình thực
hiện, khi xảy ra lỗi, trưởng phòng Nghiệp vụ có trách nhiệm liên hệ với các
đơn vị hợp tác như: Công ty VDOC, CMC,… để phối hợp, xử lý kịp thời.
Duy trì thường xuyên hoạt động giám sát, kiểm tra về chuyên môn,
nghiệp vụ giúp Ban Giám đốc đánh giá chính xác và khách quan hơn hiệu
quả hoạt động cũng như năng lực, chuyên môn của từng cá nhân và tập thể,
từ đó kịp thời nắm bắt được những tồn tại hạn chế để đưa ra các hướng đi
đúng đắn và phù hợp.
2.3. Đánh giá
2.3.1. Ưu điểm
Công tác quản lý được quan tâm, chú trọng:
Hiện nay, công tác quản lý trong lĩnh vực thư viện ngày càng được
quan tâm, chú trọng. Các văn bản pháp quy về thư viện được nhà nước ban
hành đã tác động sâu sắc, tích cực, tạo ra bước đột phá về mô hình tổ chức
thư viện, đánh dấu bước phát triển mới của ngành, góp phần hoàn thiện thể
chế, thiết chế thư viện, tăng cường sự quan tâm, đầu tư của nhà nước ở các
cấp đối với hoạt động thư viện, tạo điều kiện cho thư viện phát triển, đáp
ứng với yêu cầu phát triển mới của đất nước, của ngành.
Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của
tỉnh, Sở VH&TT Quảng Ninh, đồng thời căn cứ vào tình hình hoạt động
thực tế đã ban hành một số quy định, nội quy, quy chế làm việc và thực
hiện các chế độ, chính sách theo quy định đối với cán bộ, viên chức trong
Thư viện.
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Bên cạnh đó, Thư viện tỉnh thường xuyên quan tâm, khảo sát, đánh
giá hiệu quả hoạt động của mạng lưới thư viện cơ sở, từ đó tham mưu kịp
thời cho các cấp quản lý định hướng xây dựng và phát triển phù hợp đối
với thư viện ở từng địa phương.
Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp quy về thư viện, đặc
biệt là pháp lệnh thư viện đã được quan tâm và tiến hành thường xuyên.
Thư viện tỉnh thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh, Sở VH&TT Quảng
Ninh đưa ra những định hướng, kế hoạch phát triển hệ thống thư viện công
cộng trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở những văn bản chỉ đạo của ngành và
căn cứ vào những tham mưu của Thư viện tỉnh, chính quyền địa phương đã
ban hành các văn bản nhằm xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện tỉnh
phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
Các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ có nhiều đổi mới theo hướng
hiện đại:
Bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, công tác tổ chức, quản lý,
khai thác nguồn lực và các sản phẩm, dịch vụ thư viện tại Thư viện tỉnh
Quảng Ninh có những bước thay đổi lớn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu
cầu của đông đảo bạn đọc và người dùng tin. Theo bà Bùi Thúy Hải - Phó
phòng Nghiệp vụ văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh
(Phụ trách trực tiếp lĩnh vực thư viện): “Việc ứng dụng Công nghệ thông
tin vào phát triển văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã tạo ra
những bước chuyển đổi lớn, thay đổi diện mạo của văn hóa đọc, không chỉ
là văn hóa đọc truyền thống mà còn đẩy mạnh phong trào đọc sách, báo
điện tử, tài liệu số,… Hoạt động của hệ thống thư viện tỉnh Quảng Ninh đã
thực sự trở thành yếu tố quan trọng trong việc xây dựng phong trào văn hóa đọc
trong tầng lớp nhân dân, đặc biệt phát triển văn hóa đọc trong xu thế của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Qua đó, khẳng định được vai trò, vị trí
của thư viện trong đời sống xã hội hiện đại, góp phần nâng cao dân trí, bồi

64
dưỡng nhân tài, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.” [Phụ lục 4.1, tr.138].
Việc ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin và các công
nghệ mới đã làm thay đổi về cơ bản hoạt động thư viện theo hướng tự động
hóa. Ban lãnh đạo Thư viện biết vận dụng tốt quy trình của quản lý để đạt
được hiệu quả cao. Các hoạt động thư viện được tổ chức hợp lý từ khâu lập
kế hoạch, xây dựng vốn tài liệu, xử lý kỹ thuật, công tác tuyên truyền, phát
triển văn hóa đọc cơ sở,… Việc được trang bị và hỗ trợ khá đầy đủ các cơ
sở vật chất, sử dụng trang thiết bị máy tính, phần mềm trong quản lý đã
giúp cho hiệu quả công tác quản lý được nâng cao, giải quyết kịp thời các
nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong việc cung cấp thông tin nhanh hơn,
đầy đủ và chất lượng hơn.
Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, cùng quá trình
quản lý khoa học, phù hợp, hoạt động Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã có
nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình
với hiệu quả cao. Công tác phục vụ bạn đọc đi vào chiều sâu, thư viện
không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu thông tin của bạn đọc để bổ
sung nguồn tài liệu hợp lý, khoa học, nâng cao cả về chất lượng và số
lượng. Từ khi chuyển sang trụ sở mới, với cơ sở vật chất và trang thiết bị
hiện đại, Thư viện tỉnh đã thực hiện có hiệu quả hơn trong mọi hoạt động
đặc biệt là việc tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin và chú trọng thực hiện
biện pháp xã hội hóa, cải tiến và nâng hiệu quả các qui trình hoạt động nhằm
phục vụ tốt hơn cho Bạn đọc. Các chỉ số hoạt động trọng tâm trong năm đều
đạt và vượt. Số lượng bạn đọc đến với Thư viện ngày càng tăng, điều đó thể
hiện rõ ở số lượt bạn đọc cũng như số thẻ cấp mới hàng năm. Theo kết quả
khảo sát nhóm bạn đọc được lấy ý kiến về mức độ sử dụng thư viện: có 34%
sử dụng rất thường xuyên, 40% thường xuyên và 26% thỉnh thoảng [Phụ lục
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3, tr.134]; mức độ hài lòng với các dịch vụ thư viện là: 50% rất hài lòng,
48% hài lòng, 2% bình thường và 0% không hài lòng [Phụ lục 3, tr.136].

2%
Rất hài lòng
50%

48%

Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng

Biểu đồ 2.1. Mức độ hài lòngcủa bạn đọc đối với
các dịch vụ tại Thư viện (Nguồn: tác giả luận văn)
Khi được hỏi về mức độ hài lòng đối với các dịch vụ tại Thư viện
tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Quý - bạn đọc lâu lăm của Thư viện đã
trả lời: “Các dịch vụ tại Thư viện hiện nay có rất nhiều đổi mới. Trước kia
thường chúng tôi chỉ đến Thư viện để đọc và mượn sách, báo tạp chí. Tuy
nhiên, hiện nay với những đổi mới về phương thức phục vụ thì ngoài việc
đọc và mượn tài liệu, tôi còn thường xuyên sử dụng các dịch vụ tại Thư
viện như: dịch vụ khai thác tài liệu tại phòng đa phương tiện, dịch vụ hỏi
đáp trực tuyến, tra cứu và cung cấp thông tin,… Có những lúc cần phải sử
dụng tài liệu nhưng chưa có thời gian đến Thư viện, tôi thường truy cập và
sử dụng tài liệu trên trang Web của Thư viện. Cá nhân tôi cảm thấy hài
lòng với những dịch vụ đã từng sử dụng tại Thư viện” [Phụ lục 4.2, tr.141].
Sự phối kết hợp giữa Thư viện Tỉnh với các ban ngành, địa phương
trong và ngoài tỉnh được thực hiện đa dạng hình thức và có hiệu quả hơn
trong việc tổ chức các hoạt động.
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Các mô hình phục vụ bạn đọc được đổi mới và đạt hiệu quả cao,thu
hút đông đảo bạn đọc và mọi tầng lớp nhân dân tham gia như: Tổ chức các
kho mở; Cập nhật tài liệu trên thư viện số và tra cứu chuyên đề; liên kết các
ngành trong tỉnh tổ chức phục vụ miền núi, vùng sâu vùng xa; tổ chức sinh
hoạt câu lạc bộ thiếu nhi; kể chuyện bằng tiếng Anh; vẽ tranh theo
sách,...Về thái độ phục vụ của cán bộ thư viện, mức độ cập nhật thông tin
tài liệu, quy trình sử dụng tài liệu,... được bạn đọc đánh giá tương đối cao.
Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, Thư viện tỉnh đã hướng dẫn các
Thư viện huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả hơn về nghiệp vụ thư
viện, ứng dụng CNTT vào công tác thư viện, công tác tổ chức kho, tra cứu
tài liệu, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ khác.
Công tác xử lý kỹ thuật tài liệu được thực hiện theo một quy trình
nhất định trên phần mềm ILIB, việc cập nhật và áp dụng những chuẩn
nghiệp vụ mới cho thấy sự hòa nhập của Thư viện Quảng Ninh với xu thế
phát triển chung của hệ thống thư viện công cộng trên cả nước.
Nhìn chung, các hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã góp
phần rất lớn và đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng và phát triển
văn hóa đọc trên địa bàn, hình thành thói quen đọc sách, báo trong mọi tầng
lớp nhân dân.
2.3.2. Hạn chế
Bộ máy quản lý chưa được kiện toàn, còn thiếu một số chức danh quản
lý tại các phòng chuyên môn, chưa thành lập được Hội đồng khoa học.
Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Phần lớn cán bộ thư viện
Quảng Ninh có trình độ đại học, được đào tạo một cách có hệ thống. Tuy
nhiên số cán bộ thành thạo tất cả các kỹ năng cần thiết trong hoạt động thư
viện chiếm tỷ lệ không cao. Đội ngũ cán bộ chưa thật sự năng động, thiếu
kiến thức chuyên môn mới, các kiến thức quản lý và hoạt động trong môi
trường hiện đại chưa được cập nhật, tác phong làm việc của cán bộ còn
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thiếu chuyên nghiệp. Trình độ tin học và ngoại ngữ còn nhiều hạn chế. Một
bộ phận cán bộ, viên chức, người lao động thư viện chưa thật sự chủ động
trong công việc, còn tư tưởng “ỉ lại” và “trông chờ”, chưa nhận thức đầy đủ
về cơ chế tự chủ để chủ động tham mưu và tổ chức thực thi nhiệm vụ được
giao. Người làm công tác thư viện chưa thích ứng kịp với cơ chế tự chủ đối
với thiết chế văn hóa thư viện.
Do việc thực hiện cơ chế tự chủ nên kinh phí hoạt động còn gặp khó
khăn. Hiện nay, trung bình hàng năm Thư viện tỉnh Quảng Ninh được cấp
trên 3 tỷ cho tất cả các hoạt động về chuyên môn, con người. Tuy nhiên,
thực hiện cơ chế tự chủ, Thư viện tỉnh Quảng Ninh phải tự chủ 20% kinh
phí. Đây thực sự là bài toán khó với đơn vị trong quá trình triển khai các
hoạt động.
Công tác xây dựng kế hoạch nhiều khi chưa thật sự mang tính hệ
thống, chưa bám sát vào xu hướng phát triển chung của ngành và tình hình
thực tế của đơn vị.
Các văn bản quản lý được ban hành tại thư viện còn thiếu, đặc biệt là
văn bản quản lý về công tác chuyên môn như công tác thanh lọc tài liệu,
bảo quản kho tàng,…
Công tác kiểm tra chưa triệt để, nhiều khi còn mang tính hình thức vì
vậy hoạt động trong thư viện chưa đồng bộ, đôi lúc tạo cho một số nhân
viên thư viện tư tưởng làm việc đối phó.
Chưa tạo ra một môi trường thật sự hiện đại trong công tác phục vụ.
Mặc dù Thư viện tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh phát triển theo hướng
hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa. Tuy nhiên với đa số các dịch vụ đang
được triển khai trong Thư viện hiện nay mới tạo ra sự tương tác với bạn
đọc mang tính một chiều. Bạn đọc đơn thuần là người sử dụng thông tin.
Thư viện chưa phát huy được thế mạnh các sản phẩm thông tin hiện đại.
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Mạng Internet đã được kết nối, nhưng dịch vụ khai thác thông tin qua mạng
chưa phát huy được hiệu quả.
Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho mạng lưới thư viện
huyện, cơ sở còn nhiều hạn chế. Việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ
cho cán bộ thư viện cơ sở chưa thường xuyên, thời gian tập huấn còn ngắn
chưa đáp ứng được với nội dung tập huấn.
Công tác thông tin, tuyên truyền đã được Thư viện quan tâm, chú
trọng hơn. Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Thư viện và các
sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện chưa thật sự đa dạng và đi sâu tới mọi
đối tượng bạn đọc.
Chưa phát huy được tối đa hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động
xử lý tài liệu cũng như một số hoạt động khác của thư viện. Thư viện đã
được trang bị hệ thống máy tính với phần mềm xử lý kỹ thuật hiện đại,
đồng bộ. Tuy nhiên, do năng lực, trình độ về công nghệ thông tin của cán
bộ thư viện còn hạn chế, mặt khác phần mềm còn một số tồn tại chưa khắc
phục được nên việc triển khai các khâu tự động hóa trong quá trình xử lý và
khai thác tài liệu chưa thật sự đạt được hiệu quả cao. Các tính năng của
phần mềm thư viện số chưa được triển khai và khai thác có hiệu quả.
Quá trình hội nhập quốc tế, việc ứng dụng các thành tựu công nghệ
thông tin và các công nghệ mới đã làm thay đổi hoạt động thư viện theo
hướng tự động hóa mang lại nhiều lợi ích cho người dùng tin và đem đến
cho các thư viện nhiều cơ hội và thách thức mới. Chính vì vậy, Thư viện
Quảng Ninh cần phải chú trọng xây dựng một mô hình thư viện hiện đại,
năng động hơn nữa với các nội dung hoạt động phong phú, phù hợp hơn.
Tiểu kết
Nhìn chung, công tác quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng
Ninh trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả
nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế cần
được khắc phục trong thời gian tới.
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Trong chương 2 của luận văn, tác giả đã nghiên cứu, phân tích rõ
thực trạng quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Khẳng định
tầm quan trọng của bộ máy quản lý các cấp từ Trung ương đến cấp tỉnh và
Thư viện. Qua đó phân tích điểm mạnh, điểm yếu về thực trạng quản lý
hoạt động Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Những phân tích về thực trạng tại
chương 2 cùng với lý luận ở chương 1 là cơ sở để đề xuất các giải pháp
nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động Thư viện tỉnh Quảng Ninh trong thời
gian tới.
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Chương 3
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG NINH
3.1. Những vấn đề đặt ra về quản lý hoạt động thư viện tỉnh Quảng Ninh
3.1.1. Những thách thức trong quản lý hoạt động của thư viện tỉnh
Quảng Ninh hiện nay
Thách thức từ sự bùng nổ thông tin và các thiết bị nghe nhìn
Hiện nay, trong thời kỳ bùng nổ thông tin, sự phát triển vượt bậc, đa
dạng của văn hóa nghe, nhìn, các loại hình giải trí, internet, máy tính
bảng,… rất phổ biến và tiếp cận sâu rộng tới mọi người, từ đó khiến thời
gian đọc sách bị co hẹp hơn. Sự phát triển của công nghệ thông tin đã làm
cho tính chất nghề thư viện có nhiều thay đổi, một số chức năng của việc
đọc đã được các phương tiện nghe nhìn đảm nhận.
Thế giới đang chuyển mình để hòa vào dòng chảy của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 và Việt Nam cũng không thể nằm ngoài xu thế ấy.
Trước tình hình đó, hệ thống thư viện cần có những bước biến chuyển
mạnh mẽ, không chỉ là nơi lưu trữ, phục vụ tài liệu truyền thống, mà sẽ trở
thành các trung tâm thông tin điện tử với một đội ngũ cán bộ thư viện thực
sự là những chuyên gia thông tin. Để làm được điều đó, đòi hỏi chúng ta phải
chuyển sang phương thức quản lý mới, quản lý một cách khoa học, năng
động, luôn luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường
nguồn lực thông tin, thường xuyên quảng bá hình ảnh thư viện hơn nữa.
Thách thức từ việc thực hiện cơ chế tự chủ:
Từ năm 2014, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng và triển khai thực
hiện Đề án đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế, giao quyền tự chủ cho các
đơn vị sự nghiệp.
Mục tiêu của thực hiện tự chủ kinh phí các đơn vị sự nghiệp công lập
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nhằm tăng cường tính tự chủ, nâng cao chất lượng dịch vụ, thay đổi
phương thức từ cấp phát, phân bổ ngân sách theo sản phẩm “đầu vào” trước
đây sang cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ theo sản phẩm “đầu ra” đối với các
đơn vị. Trên cơ sở đó, Quảng Ninh đã tập trung từng bước triển khai các nghị
định của Chính phủ về công tác tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp.
Thực hiện theo Quyết định số 4217/QĐ-UBND năm 2015 của UBND
tỉnh Quảng Ninh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài
chính đối với sự nghiệp công lập, Thư viện tỉnh Quảng Ninh được giao tự
chủ tài chính 20%. Thư viện là một thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng, là
một đơn vị sự nghiệp có thu có xuất phát điểm thấp, hơn nữa tại Quảng
Ninh bạn đọc chưa có thói quen sử dụng các dịch vụ thư viện, nguồn thu
của Thư viện chủ yếu từ phí thư viện (Phí sử dụng thư viện đối với trẻ em:
20.000vnd/thẻ/năm, người lớn: 40.000vnd/thẻ/năm) vì vậy khi thực hiện
hoạt động theo cơ chế tự chủ thật thật sự đã có những áp lực không nhỏ
trong quá trình điều hành quản lý thư viện.
Lãnh đạo thư viện cần thay đổi cơ chế hoạt động, tìm nguồn thu để
vừa đảm bảo lương cho CBVCNLĐ, vừa đảm bảo các hoạt động đạt hiệu
quả cao. Mặt khác, một bộ phận cán bộ, viên chức, người lao động thư viện
chưa chưa kịp thích ứng, chưa nhận thức đầy đủ về cơ chế tự chủ để chủ
động tham mưu và tổ chức thực thi nhiệm vụ được giao.
Thách thức từ chất lượng nguồn nhân lực:
Chất lượng nguồn nhân lực đã và đang là thách thức đối với công tác
quản lý thư viện trên cả nước nói chung và của Thư viện tỉnh Quảng Ninh
nói riêng. Trong kỷ nguyên thông tin như hiện nay, cán bộ thư viện không
chỉ đơn thuần thực hiện các quy trình mượn trả sách, mà còn phải có kiến
thức, kỹ năng và công cụ trong việc xử lý thông tin kỹ thuật số để trở thành
người sáng tạo, thu thập, tổng hợp và truyền thông tin đầy đủ năng lực. Cán
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bộ thư viện vẫn luôn là nhân tố thành công chủ yếu, cho phép thư viện thực
hiện vai trò của mình là một hệ thống cung cấp thông tin cho xã hội.
Tuy nhiên, để có thể phát huy hết vai trò đó theo đúng nghĩa, bên
cạnh những yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đòi hỏi người cán
bộ thư viện phải có cả những yêu tố cần thiết khác như: lòng yêu nghề; sự
năng động, sáng tạo trong công việc; có trình độ tin học và ngoại ngữ; có
kiến thức xã hội và các kỹ năng mềm như khả năng làm việc nhóm, khả
năng giao tiếp, khả năng thuyết trình… để có thể quảng bá hình ảnh, giới
thiệu những sản phẩm và dịch vụ thông tin hiện đại của thư viện tới người
dùng, thu hút được ngày càng đông bạn đọc đến với thư viện. Đây là những
kỹ năng còn đang thiếu đối với cán bộ thư viện tỉnh Quảng Ninh nói riêng
cũng như hệ thống thư viện trên cả nước nói chung. Hơn nữa, với chính
sách và chế độ đãi ngộ dành cho ngành thư viện còn hạn chế như hiện nay,
rất khó để giữ vững sự tâm huyết, nhiệt tình của cán bộ thư viện đối với sự
nghiệp hoạt động chung. Đây chính là thách thức đối với người làm công
tác quản lý trong thời kỳ hiện nay.
Thách thức từ yêu cầu của thời kỳ kinh tế thị trường:
Thư viện tỉnh Quảng Ninh là một trong những thư viện thuộc nhóm
đầu cả nước về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Song song với sự quan tâm,
đầu tư về trụ sở, hạ tầng của tỉnh là sự kỳ vọng vào một thiết chế văn hóa
có những bước phát triển nhảy vọt xứng tầm với những thế mạnh đã có.
Chính vì vậy, mặc dù không đòi hỏi ngành thư viện làm ra của cải
vật chất như các doanh nghiệp nhưng lại có sự đòi hỏi gắt gao hơn về hiệu
quả trong hoạt động thư viện. Thách thức đối với công tác quản lý của Thư
viện tỉnh Quảng Ninh là làm sao tìm ra những bước đi phù hợp với định
hướng phát triển chung của tỉnh, làm tốt công tác chấn hưng văn hóa đọc,
góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương,... phát huy tối
đa những tiềm năng và thế mạnh hiện có để thực sự là một thiết chế văn
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hóa năng động, hiện đại xứng tầm với sự đầu tư và kỳ vọng của lãnh đạo
các cấp cũng như quần chúng nhân dân.
Những thách thức trên đối với Thư viện tỉnh Quảng Ninh cũng chính là
cơ hội để Thư viện thay đổi, chuyển mình, phát triển theo mô hình thư viện
năng động và hiện đại hơn, đúng như bà Bùi Thúy Hải - Phó phòng Nghiệp
vụ Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh (Phụ
trách trực tiếp lĩnh vực thư viện) đã trả lời trong cuộc phỏng vấn: “Trước
bối cảnh mới, vận hội mới, nhìn nhận nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài
của hệ thống thư viện trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh nói riêng, chúng ta thấy bên cạnh những cơ hội vẫn còn nhiều khó
khăn và thách thức cần phải đối mặt, đòi hỏi mỗi cán bộ thư viện cũng như
các cấp quản lý cần cần có tư duy mới, phù hợp với xu thế thời đại, năng
động, sáng tạo, nỗ lực làm việc và cống hiến nhiều hơn. Đó là bước chuyển
quan trọng của văn hóa đọc trong xu thế toàn cầu hóa, là sự sự chuyển
mình có tính quy luật của hoạt động thư viện từ truyền thống sang hiện đại
trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” [Phụ lục 4.1, tr.139].
3.1.2. Dự báo về sự phát triển của thư viện tỉnh Quảng Ninh
Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay,
hệ thống thư viện công cộng trên cả nước nói chung và Thư viện tỉnh
Quảng Ninh nói riêng đang từng bước phát triển theo hướng hiện đại hóa
và hội nhập. Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã xác định rõ một số mục tiêu cụ
thể về củng cố và phát triển văn hóa đọc đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trên cơ sở đó đề ra những bước đi
mới cho thư viện trong thời gian tới.
Một số mục tiêu cụ thể đặt ra đến năm 2020 như sau:
+ Củng cố, kiện toàn, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa
các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội,
doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng và phát
triển văn hóa đọc trong cộng đồng của tỉnh Quảng Ninh;
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+ Phấn đấu 25 - 30% người dân ở khu vực nông thôn, 20 - 25%
người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được
tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại
các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng,…
+ Phấn đấu 50 - 60% người dân có kỹ năng tiếp cận và sử dụng
thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời;
+ Phấn đấu 90% người sử dụng thư viện (với tất cả các đối
tượng) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông
qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí;
+ Phấn đấu đạt mức hưởng thụ bình quân sách/tài liệu là 03 bản
sách/tài liệu/ người dân và đạt 1,0 bản sách/tài liệu/ người dân
trong hệ thống thư viện công cộng (xuất bản phẩm in và điện tử);
mỗi người dân đọc trung bình 02 bản sách/tài liệu/ năm;
- Phấn đấu đến năm 2025:
+ Phấn đấu 70 - 80% người dân có kỹ năng tiếp cận và sử dụng
thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời;
+ Phấn đấu 100% người sử dụng thư viện (với tất cả các đối
tượng) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông
qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí;
+ Phấn đấu đạt mức hưởng thụ bình quân sách/tài liệu là 05 bản /
người dân và đạt 1,5 bản / người dân trong hệ thống thư viện
công cộng (xuất bản phẩm in và điện tử); mỗi người dân đọc
trung bình 04 bản sách/tài liệu/ năm;
- Định hướng đến năm 2030:
+ Người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông
tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Các chỉ tiêu phát
triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố. Môi trường đọc tiếp
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tục được cải thiện. Hoạt động thư viện và các hoạt động khác liên
quan đến văn hóa đọc có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của
người dân (bao gồm cả xuất bản phẩm in và điện tử);
+ Mức hưởng thụ bình quân sách/tài liệu là 07 bản/người dân và
đạt 1,8 bản/người dân trong hệ thống thư viện công cộng (xuất
bản phẩm in và điện tử); mỗi người dân đọc trung bình 06 bản
sách/tài liệu/năm [48, tr.1-3].
Để hiện thực hóa được các mục tiêu như trên và thực hiện tốt chức
năng, nhiệm vụ của mình với vai trò tham mưu trong công tác thư viện trên
địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Thư viện tỉnh Quảng Ninh cần có những
bước đi tích cực, phù hợp với những nội dung cụ thể và thiết thực. Thư
viện xác định đẩy mạnh phát triển theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xây
dựng và phát triển thư viện số, thực hiện hội nhập, liên thông với cộng
đồng thông tin - thư viện trong nước và quốc tế. Đa dạng hoá phương thức
hoạt động, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ thông tin, phục vụ tốt
nhu cầu đọc; Tích cực quảng bá hoạt động thư viện, từng bước tạo lập và
đưa vào khai thác các dịch vụ mới và hiện đại nhằm thu hút bạn đọc đến
thư viện.
Trên quan điểm phục vụ mới: hướng tới người sử dụng, tạo điều kiện
để bạn đọc khai thác, thỏa mãn nhu cầu thông tin một cách thuận lợi, nhanh
chóng, hiệu quả, tích cực quảng bá, tuyên truyền văn hóa đọc, khuyến
khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời trong mọi tầng lớp nhân dân.
Để quản lý hoạt động ở Thư viện tỉnh Quảng Ninh đạt hiệu quả cao,
công tác quản lý thư viện không thể nằm ngoài xu hướng phát triển chung
như đã nêu trên. Tuy nhiên, Thư viện cần căn cứ vào tình hình thực tế của
đơn vị để triển khai một cách linh hoạt các định hướng cho phù hợp và đạt
hiệu quả.
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3.2. Các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của Thư
viện tỉnh Quảng Ninh
3.2.1. Về kiện toàn bộ máy quản lý và hoàn thiện văn bản quản lý
3.2.1.1. Kiện toàn bộ máy quản lý và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ
lãnh đạo, quản lý
Kiện toàn bộ máy quản lý và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý từ các phòng đến lãnh đạo đơn vị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn là
biện pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động Thư viện tỉnh
Quảng Ninh hiện nay.
Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh là cơ quan tham mưu giúp
UBND tỉnh quản lý các hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh cần phối hợp
với các ngành có liên quan, rà soát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, nhân sự
thuộc ngành văn hoá ở các cấp; kiện toàn hệ thống quản lý Nhà nước về
lĩnh vực thư viện.
Thư viện tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp Sở
Văn hoá và Thể thao thực hiện công tác quản lý mạng lưới thư viện công
cộng trên địa bàn. Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Thư viện tỉnh có
khối lượng công việc lớn nhưng điều kiện về tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán
bộ, viên chức còn ít. Do vậy cần kiện toàn bộ máy, bổ sung thêm cán bộ có
trình độ chuyên môn về thư viện, ngoại ngữ và CNTT.
Xây dựng bộ máy quản lý Thư viện đồng bộ, bao gồm Giám đốc,
Phó Giám đốc và các Trưởng, Phó phòng. Bổ sung thêm các chức danh còn
thiếu để kiện toàn bộ máy quản lý. Cần quy định rõ trách nhiệm của từng
cá nhân, tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý, đồng thời phát huy
được sức mạnh của tổ chức trong quá trình triển khai các hoạt động của thư
viện. Cần thành lập Hội đồng khoa học để tư vấn cho Ban Giám đốc Thư
viện về phương hướng phát triển ngắn hạn, dài hạn và những vấn đề khoa
học có liên quan.
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Hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý ở Thư viện tỉnh Quảng Ninh có
trình độ chuyên môn nghiệp vụ tương đối cao và đáp ứng được những yêu
cầu, xu thế phát triển mới của ngành. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa
chức năng, nhiệm vụ của Thư viện tỉnh Quảng Ninh trong thời kỳ mới, đội
ngũ cán bộ quản lý cần chủ động cập nhật, bổ sung kiến thức mới và tham
gia các lớp bồi dưỡng chuyên ngành quản lý, đặc biệt là các kiến thức về
lập kế hoạch, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra cũng như việc ứng dụng
CNTT vào công tác quản lý.
3.2.1.2. Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các văn bản quản lý tại Thư viện
Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quản lý tại Thư viện tỉnh Quảng
Ninh có ý nghĩa quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu hoạt động của
Thư viện. Đây có thể được coi là các quy chuẩn, điều lệ mà CBVCNLĐ
thư viện cần tuân thủ chấp hành, là cơ sở để đảm bảo ổn định công tác nội
bộ thư viện.
Trong thời gian qua, Thư viện đã quan tâm thực hiện về vấn đề này.
Tuy nhiên, cần phải chi tiết và đầy đủ hơn nữa những nội dung cụ thể để
CBVCNLĐ có cơ sở, căn cứ để giải quyết công việc. Thời gian tới, trên cơ
sở các văn bản luật và dưới luật được Nhà nước và cấp trên ban hành, Thư
viện tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục kiện toàn các văn bản phục vụ cho công
tác quản lý thư viện như: quy chế tổ chức và hoạt động thư viện, quy định
dành cho bạn đọc và khách tham quan, quy tắc ứng xử…
Đối với công tác chuyên môn, lãnh đạo Thư viện cần ban hành các văn
bản quy định chi tiết về việc quản lý kho tàng, quy định thanh lọc tài liệu,…
đồng thời phải tiến hành kiểm tra theo định kì đối với các công tác này.
Các văn bản quản lý được ban hành cần đảm bảo tuân thủ theo pháp
luật, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị và được
CBVCNLĐ chấp hành, thực hiện nghiêm túc.
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3.2.2. Về tổ chức thực hiện các hoạt động thư viện
3.2.2.1. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch cho hoạt động thư viện
Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch là một trong những yếu tố
quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động thư viện. Thông qua kế hoạch
sẽ thiết lập được những tiêu chuẩn, đưa ra mục tiêu gắn với thời gian cụ thể
tạo điều kiện để kiểm tra tiến độ hoàn thành công việc. Với tất cả các hoạt
động, Thư viện đều nên bắt đầu bằng việc lập kế hoạch, từ những kế hoạch
công tác năm, tháng, quý đến các kế hoạch hoạt động chuyên môn cụ thể
như kế hoạch bổ sung sách, kế hoạch luân chuyển, kế hoạch tuyên truyền,
kế hoạch xử lý tài liệu, kế hoạch và lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin
tại thư viện,…
Kế hoạch được xây dựng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của
Thư viện và đáp ứng được chủ trương, quyết định của cấp trên. Nội dung
kế hoạch cần chỉ rõ danh mục cụ thể các công việc dự kiến, nguồn nhân lực
thực hiện và rõ mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp và tiến độ cụ thể với từng
việc, các công việc được sắp xếp có hệ thống, có trọng tâm, trọng điểm, tránh
ôm đồm quá nhiều việc. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập kế
hoạch tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh cần tuân thủ những nguyên tắc sau:
- Tính khoa học: Nội dung kế hoạch phải được sắp xếp một cách hệ
thống, khoa học. Các chỉ tiêu phải được đưa ra trên cơ sỏ nghiên cứu, tính
toán phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của Thư viện.
- Tính thiết thực: Kế hoạch xây dựng phải mang tính khả thi, tránh
ôm đồm quá nhiều việc, phải đảm bảo thực hiện có hiệu quả, chất lượng.
- Tính bắt buộc: Kế hoạch lập ra phải được các bộ phận chủ chốt của
Thư viện thảo luận và trao đổi kỹ lưỡng trước khi ban lãnh đạo ký duyệt.
Các nội dung trong kế hoạch cần được các phòng ban và CBVCNLĐ triển
khai thực hiện như một nhiệm vụ bắt buộc.
- Tính quần chúng: Trong kế hoạch phải đặt việc phục vụ bạn đọc
làm mục tiêu chung. Các nội dung hoạt động cần gắn với nhu cầu thực tế
của đa số bạn đọc.
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3.2.2.2. Phát triển đa dạng hóa nguồn tài liệu, xây dựng các bộ sưu tập số,
các sản phẩm thông tin mới
Trong giai đoạn hiện nay, khi cách thức tiếp cận thông tin có những
thay đổi, người dùng tin có xu hướng ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất
lượng các dịch vụ thông tin hiện đại, thì việc đa dạng hóa nguồn tài liệu,
tạo lập các bộ sưu tập số, những sản phẩm, dịch vụ thông tin mới là công
việc cần phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên và có kế hoạch, để
đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của thư viện.
Với những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi
hoạt động thư viện cần phải phát triển theo hướng tiếp tục kế thừa, củng cố
hoạt động truyền thống, vừa phải tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm
của thế giới để ứng dụng và phát triển thành những thành tựu khoa học
công nghệ thông tin mới.
Bên cạnh việc bổ sung tài liệu truyền thống, Thư viện cần tiếp tục
củng cố và nâng cao chất lượng các cơ sở dữ liệu, đặc biệt là cơ sở dữ liệu
toàn văn. Đầu tư hơn nữa kinh phí cho việc số hóa các tài liệu, đặc biệt là
tài liệu địa chí, tài liệu quý hiếm. Thời gian qua, thư viện đã rất chú trọng
đến vấn đề này, tuy nhiên số lượng sản phẩm còn hạn chế.
Về nguồn kinh phí bổ sung, Thư viện có thể chủ động khắc phục
thông qua việc vận động xã hội hóa từ các đơn vị hợp tác và phát triển các
dịch vụ tăng nguồn thu như: dịch vụ cà phê sách, dịch vụ tổ chức sự
kiện,…
3.2.2.3. Nâng cao hiệu quả quá trình tự động hóa trong xử lý tài liệu
Cán bộ phòng Nghiệp vụ cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu nâng
cao kiến thức về tin học nói chung cũng như về phần mềm quản lý thư viện
nói riêng.
Các tính năng trong phần mềm ILIB cần được khai thác với hiệu quả
cao hơn. Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các khâu trong quá
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trình xử lý nghiệp vụ. Lãnh đạo phòng cần tăng cường sự điều hành, giám
sát và tham gia xử lý trực tiếp để kịp thời đưa ra những biện pháp điều
chỉnh, khắc phục khi có sai sót.
Mở rộng mối quan hệ, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đối với các thư viện,
trung tâm thông tin trên toàn quốc, qua đó tận dụng kết quả xử lý nội dung
tài liệu của các thư viện lớn, đầu ngành để đảm bảo tính chính xác, thống
nhất và tiết kiệm thời gian, công sức và kinh phí của thư viện. Áp dụng
công nghệ, quy tắc và tiêu chuẩn tạo thành hệ thống hoàn chỉnh, là điều
kiện quan trọng để chia sẻ, phối hợp, trao đổi giữa Thư viện tỉnh Quảng
Ninh với các thư viện khác trên toàn hệ thống.
3.2.2.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về thư viện, kết nối
người sử dụng với các dịch vụ và sản phẩm của thư viện
Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền sẽ giúp cho thư viện
xây dựng và quảng bá được hình ảnh tích cực đối với người sử dụng, từ đó
thu hút được đông đảo bạn đọc đến với thư viện.
Khi được hỏi Thư viện cần phải làm gì để thu hút đông đảo hơn nữa
các đối tượng bạn đọc, bạn Đoàn Thị Lan Anh - Sinh viên trường Đại học
Hạ Long, bạn đọc của Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã trả lời như sau: “để có
thể thu hút đông đảo hơn nữa bạn đọc, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh
viên, trước hết Thư viện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các
hoạt động cũng như sản phẩm thông tin thư viện. Việc tuyên truyền tốt sẽ
là tiền đề để bạn đọc tiếp cận được các tài nguyên thư viện, từ đó tìm hiểu,
nghiên cứu và sử dụng thư viện một cách thường xuyên hơn. Thực tế cho
thấy, nhiều khi bạn đọc vẫn còn ngại đến thư viện bởi chưa được tiếp cận
và biết đến các dịch vụ và sản phẩm thông tin đa dạng, phong phú tại Thư
viện” [Phụ lục 4.2, tr.143 ].
Như vậy, có thể thấy, công tác tuyên truyền, quảng bá về thư viện
chưa được thực hiện một cách sâu rộng. Để đạt được hiệu quả cao hơn nữa
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trong quá trình hoạt động, Thư viện cần đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên
truyền và đa dạng hóa các phương thức thực hiện như: tăng cường hơn nữa
sự phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, xây dựng bản tin, phóng
sự; giới thiệu trên Website, liên kết Website hoặc gửi qua email, thiết kế và
xuất bản tờ rơi;…; tăng cường tổ chức các sự kiện gắn với hoạt động
chuyên môn thư viện như: tổ chức các cuộc thi kể chuyện sách, vẽ tranh
theo sách,... chú trọng phối hợp với các đơn vị như các nhà sách, các
trường học, công ty, doanh nghiệp,… cùng tham gia tổ chức sự kiện. Cán
bộ thư viện cần phải nâng cao kỹ năng giao tiếp, chủ động tuyên truyền và
giới thiệu các hoạt động cũng như sản phẩm, dịch vụ thư viện, để thu hút
bạn đọc đến với thư viện.
3.2.2.5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và tạo lập môi trường hiện
đại trong công tác phục vụ
Hiện nay, ngoài việc duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ đọc,
mượn tài liệu truyền thống, Thư viện cần xác định nội dung và xây dựng
chiến lược phát triển các loại hình dịch vụ mới dựa trên cơ sở nhu cầu của
người dùng tin cũng như xu thế phát triển chung của ngành. Các dịch vụ
thư viện phải mang tính hiện đại, phù hợp với nhu cầu và tình hình mới, lấy
việc đáp ứng nhu cầu của người dùng tin làm mục tiêu phát triển.
Thư viện tỉnh Quảng Ninh cần xây dựng và phát triển thêm một số
dịch vụ thông tin thư viện mới như: Dịch vụ mượn liên thư viện, Dịch vụ
cung cấp sản phẩm thông tin theo chuyên đề,… để làm được điều này Thư
viện cần đầu tư nhiều hơn nữa về kinh phí, thời gian và công sức, đồng thời
tham khảo các sản phẩm và dịch vụ thông tin của các thư viện khác để từ
đó tạo ra được các sản phẩm và dịch vụ thông tin có giá trị cao, tiến tới xây
dựng một môi trường phục vụ hiện đại và năng động.
Tăng cường mở rộng nhiều phòng đọc tự chọn hơn nữa và hướng tới
việc cho mượn tài liệu tự động, tra cứu nội dung, tình trạng tài liệu, mượn
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sách, gia hạn,… thông qua Website Thư viện. Thực hiện được điều này sẽ
giúp thư viện giảm được số lượng cán bộ thủ thư phục vụ và làm thủ tục
cho mượn, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ, đồng thời giúp người
đọc nảy sinh nhiều nhu cầu hứng thú đọc, giảm thời gian trong việc chờ
mượn tài liệu.
Bên cạnh đó, Thư viện tỉnh Quảng Ninh cần tăng cường công tác
nghiên cứu nhu cầu tin định kỳ và xây dựng chương trình đào tạo người
dùng tin hiệu quả. Công tác đào tạo người dùng tin là nhiệm vụ cần được
chú trọng, quan tâm, làm tốt điều này sẽ tạo ra sự tương tác, gắn kết chặt
chẽ hơn giữa thư viện và người dùng tin. Thư viện không chỉ có nhiệm vụ
trong việc thoả mãn nhu cầu tin của người đọc mà còn có trách nhiệm trong
việc giúp cho người đọc có được những kỹ năng thông tin thông qua các
biện pháp như: thường xuyên mở các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện, dán
các chỉ dẫn ở đầu các giá sách, bên cạnh máy tính dùng tra cứu, phát tài
liệu hướng dẫn hay gửi email, thiết kế các giao diện màn hình dễ sử dụng
có phần trợ giúp tra cứu tìm kiếm thông tin.
3.2.2.6. Tăng cường công tác chỉ đạo, đào tạo, tập huấn cho các thư viện cơ sở
Có sự phối hợp và liên kết chặt chẽ hơn nữa đối với các thư viện, tủ
sách cơ sở. Tăng cường công tác luân chuyển sách báo, đặc biệt tới các
vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo như: Tiên Yên, Ba Chẽ, Cô Tô,… Có thể
sử dụng hình thức luân phiên tổ chức các sự kiện lớn gắn với hoạt động thư
viện(các cuộc thi tuyên truyền, giới thiệu sách, Hội Báo xuân, tổ chức
đường sách,…) tại các thư viện huyện, thị, thành phố để tuyên truyền rộng
rãi hơn nữa các hoạt động , dịch vụ và sản phẩm thư viện tới đông đảo quần
chúng nhân dân.
Củng cố về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thư viện cơ sở thông qua
việc thường xuyên mở các lớp tập huấn, các hội nghị, hội thảo,… Thông
qua đó, cán bộ thư viện có thể cập nhật kịp thời những kiến thức cũng như
xu thế phát triển mới của ngành.
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Các lớp tập huấn cần được đảm bảo đáp ứng được cả về nội dung,
thời gian và phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, cần từng bước tạo sự
đồng bộ, thống nhất về nghiệp vụ giữa các thư viện trên địa bàn toàn tỉnh.
Mở lớp củng cố kiến thức vể bảng phân loại DDC và cử cán bộ thư viện
tỉnh trực tiếp xuống các thư viện cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng tại thư
viện. Hiện, một số thư viện cơ sở vẫn sử dụng bảng phân loại 19 lớp, phần
lớn các thư viện chưa ứng dụng được công nghệ thông tin, chưa được đầu
tư hệ thống máy móc, trang thiết bị,… nên rất khó khăn trong quá trình trao
đổi nghiệp vụ cũng như tổ chức các hoạt động.
Cần chủ động nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng mô hình phục vụ
sách báo lưu động tại vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn,...Tại những khu
vực này việc tiếp cận thông tin đối với người dân còn gặp rất nhiều khó
khăn. Có thể tổ chức thực hiện phục vụ định kỳ theo thời gian từ 2-3
tháng/1 lần. Thực hiện tốt mô hình này, sẽ góp phần mở rộng địa bàn phục
vụ của Thư viện tỉnh tới các xã vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc
ít người, khai thác hiệu quả vốn sách báo của thư viện tỉnh phục vụ cộng
đồng và nâng cao dân trí của người dân trên địa bàn tỉnh.
3.2.2.7. Tăng cường và nâng cao hơn hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt
động thư viện
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện nhằm mục
đích hình thành hệ thống tự động hoá trong các hoạt động Thư viện. Đây là
xu thế phát triển tất yếu của hệ thống thư viện trong giai đoạn hiện nay
cũng như trong tương lai.
Thư viện Quảng Ninh cần tiếp tục hiện đại hoá các quy trình nghiệp
vụ như: công tác bổ sung và xử lý tài liệu, tìm kiếm thông tin; Tự động hoá
các thao tác thống kê và kiểm kê. Để đạt được điều này, Thư viện cần thực
hiện các giải pháp như sau:
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Tiếp tục đầu tư CSVC kỹ thuật, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ cho
việc tạo lập các sản phẩm và dịch vụ thư viện mới. Tiến tới đầu tư lắp đặt
cổng từ an ninh thư viện để nâng cao hơn nữa tính hiện đại hóa thư viện.
Nâng cấp phần mềm quản lý thư viện theo hướng hiện đại: Hiện Thư
viện tỉnh Quảng Ninh đang sử dụng phần mềm ILIB 4.0. Đây là phần mềm
quản trị các quy trình nghiệp vụ chuẩn của một thư viện hiện đại. Tuy
nhiên, với phiên bản hiện tại vẫn còn một số bất cập chưa phù hợp với tình
hình thực tế của đơn vị như mẫu báo cáo chưa hoàn thiện theo chuẩn
nghiệp vụ, rất khó khăn trong việc thống kê báo cáo từng kho sách riêng
biệt, phần bộ tập còn bị lỗi nhiều… Để việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác thư viện được hoàn thiện hơn, Thư viện cần chú trọng đầu tư
kinh phí để nâng cấp phần mềm Ilib lên phiên bản mới, từ đó chuẩn hóa các
chu trình nghiệp vụ, tiến tới trao đổi dữ liệu với các thư viện trong nước và
quốc tế, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin của bạn đọc
Hoàn thiện và khai thác có hiệu phần mềm Thư viện số: Hiện phần
mềm quản lý thư viện số đã được đưa vào sử dụng và bước đầu đã đạt được
những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần có kế hoạch
cụ thể để khai thác tốt hơn nữa các tính năng của phần mềm này. Hiện phần
mềm mới chỉ được sử dụng chủ yếu để biên mục tài liệu số, các modul
dành cho bạn đọc chưa được khai thác có hiệu quả do một số vướng mắc
trong quá trình triển khai. Cán bộ tin học cần nghiên cứu và tham mưu cho
lãnh đạo để hoàn thiện các modul phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị
nhằm phục vụ bạn đọc tốt hơn.
Đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ
thư viện, đặc biệt là nâng cao trình độ sử dụng các thiết bị, phần mềm
chuyên ngành và quản trị mạng.
3.2.2.8. Tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra
Cần tăng cường sự chỉ đạo và phối hợp nhịp nhàng giữa Ban Giám
đốc và các phòng ban trong quản lý hoạt động của thư viện, tránh việc thực
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hiện một cách hình thức. Công tác chỉ đạo cần có sự sát sao, kịp thời và
phù hợp với định hướng phát triển chung. Phối hợp sử dụng biện pháp hành
chính, kinh tế, thi đua khen thưởng tạo ra động lực thúc đẩy người lao động
nâng cao năng suất, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
Công tác giám sát, kiểm tra là hoạt động quan trọng với mục đích
phát hiện, ngăn chặn và khắc phục những tồn tại, phát huy những yếu tố
tích cực, từ đó giúp lãnh đạo Thư viện nắm bắt kịp thời, đầy đủ các thông
tin để tìm phương hướng và biện pháp điều khiển hoạt động của đơn vị.
Để thực hiện tốt công tác này, Thư viện cần thường xuyên tổ chức
các đợt kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất, trên tất cả các hoạt động của 4
phòng chức năng: hoạt động bổ sung, xử lý tài liệu, công tác phục vụ bạn
đọc,… cũng như mạng lưới thư viện cơ sở. Qua đó có hình thức và phương
hướng giải quyết kịp thời đối với những vấn đề còn tồn tại.
Khi thực hiện công tác kiểm tra hoạt động thư viện, người kiểm tra
cần nắm chắc cách thức tổ chức choạt động của Thư viện và phải thường
xuyên kiểm tra toàn diện các công tác hoạt động tại thư viện như: công tác
bổ sung, xử lý tài liệu, công tác tuyên truyền, công tác phục vụ,… và cần
chú trọng vào các nội dung như sau :
- Đối với công tác bổ sung: Có thể kiểm tra các bước trong quy trình
bổ sung thực tế, phân tích sổ đăng ký cá biệt, sổ tổng quát, xem các nguồn
cung cấp tài liệu, nội dung tài liệu,... qua đó có thể kết luận được sự hợp lý
về tỷ lệ giữa các môn loại tri thức hay chất lượng tài liệu đã đạt hay chưa.
Từ đó có sự định hướng và chỉ đạo bổ sung kịp thời cho phù hợp với tình
hình thực tế.
- Đối với công tác phục vụ: Thường xuyên kiểm tra để xác đối tượng
bạn đọc, nhu cầu thông tin chủ yếu,… thông qua việc nghiên cứu số liệu
thống kê, sổ nhật ký thư viện,… từ đó đưa ra các hình thức phục vụ và định
hướng phát triển nguồn thông tin phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời
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kiểm tra quy trình mượn trả tài liệu, trình độ, thái độ phục vụ của cán bộ
thư viện....và thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của bạn đọc, nghiên cứu để
phục vụ bạn đọc tốt hơn.
- Kiểm tra quy trình xử lý tài liệu: Các khâu trong quy trình xử lý tài
liệu phải đảm bảo chính xác. Số liệu cần được cập nhật thường xuyên, liên
tục. Kiểm tra sổ đăng ký cá biệt, sổ tổng quát và hệ thống mục lục để phát
hiện những sai sót nếu có và khắc phục kịp thời.
Hình thức kiểm tra có thể thực hiện thông qua sổ sách và khảo sát
hoạt động thực tế. Sau khi kiểm tra cần tiến hành các phương pháp phân
tích về số lượng, chất lượng các nội dung trong quá trình hoạt động. Về số
lượng căn cứ vào chỉ tiêu số lượng đặt ra và số lượng đã thực hiện. Về chất
lượng của công việc được tiến hành theo hướng : cơ cấu tổ chức, phân công
lao động, các chỉ tiêu chất lượng của công tác chuyên môn. Trên cơ sở
kiểm tra sẽ đưa ra đánh giá, kết luận về những điểm mạnh cũng như những
vấn đề còn tồn tại, từ đó Ban Lãnh đạo sẽ có những phương hướng hoạt
động phù hợp hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện.
3.2.3. Về nâng cao chất lượng các nguồn lực thư viện
3.2.3.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Trong kỷ nguyên thông tin hiện nay, người cán bộ thư viện ngoài
những kỹ năng thư viện truyền thống cần phải cập nhật và trang bị những
kiến thức mới như: các công nghệ liên quan đến thư viện số, kỹ thuật phân
phối các dạng thức mới của nguồn và dịch vụ thông tin, … bên cạnh đó cần
phải có khả năng thích nghi và làm việc hiệu quả với môi trường năng động
và luôn tiềm ẩn sự thay đổi như môi trường mạng. Hơn nữa, tại Thư viện
tỉnh Quảng Ninh đang hoạt động theo cơ chế tự chủ, chính vì vậy việc nâng
cao trình độ cho đội ngũ cán bộ thư viện hiện nay là hết sức cần thiết, đặc
biệt là các kiến thức về công nghệ thông tin hiện đại.
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Thư viện cần rà soát, đánh giá lại năng lực của CBVCNLĐ cơ quan
để sắp xếp khoa học, hợp lý trong từng bộ phận, từ bộ phận hành chính đến
các bộ phận chuyên môn.
Tăng cường hợp tác, liên kết với các trường Đại học để gửi cán bộ đi
đào tạo sau đại học và quản lý nhà nước. Xây dựng kế hoạch và cơ chế đưa
vào quy chế chi tiêu nội bộ để hỗ trợ kinh phí đào tạo cho CBVCNLĐ.
Việc đào tạo cần có mục đích để xây dựng nguồn nối tiếp không bị gián
đoạn, tránh đào tạo tràn lan. Các nội dung cần chú trọng đào tạo cho
CBVCNLĐ tại Thư viện bao gồm: Kỹ năng biên tập, xử lý tài liệu; Khả
năng sử dụng phần mềm hiện có và ứng dụng các phần mềm mới trong
vĩnh vực thư viện; Kỹ năng tìm kiếm và phát hiện những nguồn tin có giá
trị; Kỹ năng tổ chức sự kiện;…
3.2.3.2. Tăng cường nguồn lực tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết
bị cho hoạt động hiện đại hóa thư viện
Trên thực tế, các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ thư viện là không
đáng kể, trong khi đó Thư viện tỉnh Quảng Ninh phải tự chủ 20% kinh phí,
đây thực sự là khó khăn, thách thức rất lớn đối với đơn vị. Đứng trước bài
toán đó, đa dạng hóa nguồn kinh phí hoạt động là giải pháp then chốt để
củng cố và phát triển hoạt động thư viện.
Trước mắt, Thư viện tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục thực hiện tốt việc
thu chi tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, mặt khác cần phát triển
các dịch vụ hiện đại có thu phí, phải tạo cho người dùng tin thấy được hiệu
quả của việc thu phí các dịch vụ theo quy định nhằm thúc đẩy hoạt động
của Thư viện. Bên cạnh đó phải vận động các nguồn xã hội hóa từ các cơ
quan, ban ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị, doanh nghiệp. Thư
viện cần quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn đóng góp và không
ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò quan
trọng của thư viện trong thời kỳ mới.
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Tiếp tục đầu tư trang bị máy móc, trang thiết bị hiện đại, phương tiện
vận chuyển phục vụ cho phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, từ đó góp
phần tăng nguồn thu cho Thư viện. Hiện nay Thư viện tỉnh Quảng Ninh
không có phương tiện vận chuyển (xe ô tô đã hết khấu hao, hư hỏng và
không sử dụng được). Muốn thực hiện các mô hình hoạt động như phục vụ
lưu động, luân chuyển sách,… việc trang bị xe ô tô làm phương tiện vận
chuyển là thực sự cần thiết trong thời điểm này đối với Thư viện tỉnh
Quảng Ninh.
Tiểu kết
Trong những năm gần đây, hoạt động thư viện ở nước ta chịu nhiều
tác động mạnh mẽ bởi những thành tựu của khoa học công nghệ, công nghệ
thông tin và truyền thông, cùng với xu thế hội nhập quốc tế đã khiến các
thư viện công cộng nói chung và Thư viện tỉnh Quảng Ninh nói riêng có
thêm nhiều cơ hội, nhưng đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức.
Điều đó đã đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác tổ chức quản lý và
phương thức hoạt động trong thư viện.
Trong chương 3 của Luận văn, những thách thức đối với công tác
quản lý hoạt động Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã được tác giả phân tích trên
các bình diện như: sự bùng nổ thông tin và các thiết bị nghe nhìn, việc thực
hiện cơ chế tự chủ, chất lượng nguồn nhân lực và thách thức từ yêu cầu của
thời kỳ kinh tế thị trường. Cùng với dự báo về phát triển của Thư viện tỉnh
Quảng Ninh trong thời gian tới, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nâng
cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
Những giải pháp này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nên cần phải thực
hiện đồng bộ, có như vậy mới nâng cao được hiệu quả công tác quản lý,
phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của Thư viện tỉnh Quảng Ninh trong
thời gian tới.

89
KẾT LUẬN
1. Xã hội càng phát triển thì vai trò của sách, báo và thư viện ngày
càng quan trọng. Nằm trong mạng lưới thư viện công cộng của quốc gia,
với sự quan tâm đầu tư và chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, Thư viện
tỉnh Quảng Ninh đã có những đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao dân
trí và đời sống văn hóa tinh thần, văn hóa đọc trong nhân dân, góp phần
quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Với công tác quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh, mặc
dù vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế nhất định nhưng về cơ bản đã
phát huy được hiệu quả cùng với sự quan tâm, chú trọng và những bước đổi
mới từ quan điểm nhận thức đến xây dựng bộ máy quản lý, từ chính sách
tài chính và đầu tư đến định hướng nâng cao chất lượng các hoạt động,...
2. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, hệ thống thư viện
đang từng bước biến chuyển mạnh mẽ, các thư viện sẽ trở thành các trung
tâm thông tin điện tử, theo đúng nghĩa của nó, với một đội ngũ cán bộ thư
viện thực sự là những chuyên gia thông tin. Việc chuyển đổi từ thư viện
truyền thống sang thư viện điện tử là xu hướng chung của các thư viện Việt
Nam nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu của bạn đọc. Để
đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, bên cạnh mô hình hoạt động
truyền thống, mạng lưới thư viện nói chung và Thư viện tỉnh Quảng Ninh
nói riêng cần chú trọng xây dựng nguồn lực thông tin điện tử đích thực, có
như vậy môi trường hoạt động thông tin - thư viện mới có được những thay
đổi về chất: người dùng tin sẽ có thêm nhiều cơ hội, không còn bị rào cản
về không gian và thời gian, cộng đồng người dùng tin sẽ bình đẳng hơn
trong sử dụng và khai thác thông tin.
3. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, vấn đề đặt ra cho các cấp quản lý
ngành và Thư viện tỉnh Quảng Ninh là cần tăng cường và nâng cao hơn nữa
hiệu quả quản lý trong lĩnh vực thư viện, không chỉ quản lý bằng phương
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pháp hành chính với các văn bản pháp quy mà phải kết hợp nhiều phương
pháp và đổi mới cơ chế quản lý cho phù hợp với tình hình cụ thể.
4. Luận văn Quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã
đánh giá được những ưu điểm và hạn chế của công tác quản lý hoạt động
Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, luận
văn đã đề xuất một số giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt
động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Từ đó giúp các nhà quản lý có những
bước đi thích hợp, phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của Thư viện tỉnh
Quảng Ninh trong thời kỳ hiện nay. Những nội dung nghiên cứu trong luận
văn cũng là cơ sở để tác giả có thể nghiên cứu về những vấn đề liên quan
và mở rộng hơn trong thời gian tới như hoạt động quản lý mạng lưới thư
viện công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là đầu tư cho Thư viện là đầu
tư cho giáo dục, cho phát triển nguồn nhân lực Việt Nam. Bên cạnh việc nỗ
lực đẩy mạnh các hoạt động thư viện gắn với tiếp tục đổi mới và phát huy
hiệu quả công tác quản lý, chúng ta tin tưởng rằng sự nghiệp thư viện Việt
Nam nói chung và Thư viện tỉnh Quảng Ninh nói riêng sẽ có những bước phát
triển mới, toàn diện hơn, theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, hội
nhập với xu thế phát triển chung của thế giới trong giai đoạn hiện nay.
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Phụ lục 1
MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THƯ VIỆN
1.1. Thông tư quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng12 năm 2014

Số: 18/2014/TT-BVHTTDL

THÔNG TƯ
Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện
Căn cứ Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28
tháng 12 năm 2000 và Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm
2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy
định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của
thư viện.
2. Thông tư này áp dụng đối với các thư viện quy định tại Điều 13
Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện; cơ quan, tổ chức, cá nhân
Việt Nam tham gia thành lập và quản lý thư viện.
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Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện là những hoạt động
được thực hiện theo quy tắc, quy trình của nghiệp vụ thư viện, bao gồm:
xây dựng vốn tài liệu; xử lý tài liệu; tổ chức bộ máy tra cứu; tổ chức tài
liệu; bảo quản tài liệu; kiểm kê, thanh lọc tài liệu; tổ chức dịch vụ thư viện;
biên soạn ấn phẩm thông tin thư viện; hoạt động truyền thông, vận động;
thống kê thư viện.
2. Thư viện điện tử là thư viện trong đó tài liệu được thu thập, lưu giữ,
xử lý, tổ chức, tra cứu, sử dụng dưới dạng điện tử.
3. Tài liệu điện tử là tài liệu dưới dạng số hoá, bao gồm báo, tạp chí
điện tử, sách điện tử, tài liệu tham khảo dưới dạng trực tuyến hoặc đĩa (CDROM), cơ sở dữ liệu toàn văn, thư mục và các thông tin trên mạng.
4. Tài liệu thư viện là những tài liệu được tạo lập trong quá trình xây
dựng vốn tài liệu thư viện và bao gồm một số dạng thức chủ yếu sau: giấy,
điện tử, đa phương tiện và các dạng thức khác.
5. Xây dựng vốn tài liệu thư viện là việc thực hiện thường xuyên quá
trình thu thập, lựa chọn, thanh lọc tài liệu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ
của thư viện và nhu cầu của đối tượng người sử dụng mà thư viện có trách
nhiệm phục vụ.
6. Xử lý tài liệu thư viện là quá trình thực hiện việc xử lý kỹ thuật,
hình thức và nội dung tài liệu theo quy tắc của nghiệp vụ thư viện.
7. Tổ chức tài liệu thư viện là việc bố trí, sắp xếp tài liệu theo nội
dung, hình thức và mục đích sử dụng tài liệu.
8. Bảo quản tài liệu thư viện là hoạt động bảo vệ, giữ gìn, phòng ngừa và
loại trừ các yếu tố gây hại cho tài liệu do thiên nhiên hoặc con người gây ra.
9. Dịch vụ thư viện là các công việc, hoạt động, quá trình hay cách
thức mà thư viện tổ chức thực hiện nhằm phục vụ, đáp ứng nhu cầu người
sử dụng.
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10. Người sử dụng là người có nhu cầu tra cứu, tìm thông tin, tài liệu,
sử dụng tài liệu, sản phẩm, dịch vụ thư viện, hoặc tham gia các hoạt động
khác do thư viện tổ chức.
Điều 3. Yêu cầu của việc tổ chức và thực hiện các hoạt động
chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện
Việc tổ chức và thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của
thư viện phải bảo đảm các yêu cầu sau:
1. Theo đúng quy định của pháp luật về thư viện; quy tắc, quy trình
của nghiệp vụ thư viện.
2. Đáp ứng và phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của
từng loại hình thư viện đã được pháp luật quy định; phù hợp với quy mô
thư viện và đối tượng người sử dụng mà thư viện có trách nhiệm phục vụ.
3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm từng bước thực
hiện tự động hoá thư viện; chú trọng xây dựng vốn tài liệu điện tử, tổ chức
các dịch vụ thư viện điện tử nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ
thư viện, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người sử dụng.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Xây dựng vốn tài liệu
1. Xây dựng vốn tài liệu nhằm tạo lập, tăng cường và nâng cao chất
lượng nguồn lực thông tin của thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng và luôn
thay đổi của người sử dụng.
2. Xây dựng vốn tài liệu bao gồm một số nội dung chính sau đây:
a) Xác định chính sách phát triển vốn tài liệu phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ, đối tượng người sử dụng mà thư viện có trách nhiệm phục vụ;
b) Tổ chức thu thập tài liệu bằng các hình thức sau:
- Mua tại các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phát hành, hoặc các tổ
chức, doanh nghiệp có chức năng kinh doanh, xuất nhập khẩu sách, báo,
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tạp chí, văn hoá phẩm theo quy định của pháp luật, hoặc cá nhân sở hữu
các tài liệu mà thư viện có nhu cầu bổ sung;
- Nhận theo chế độ lưu chiểu các xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền xuất bản theo quy định của pháp luật;
- Tự chuyển dạng (vi dạng, số hóa) tài liệu của thư viện mình theo quy
định của pháp luật về bản quyền;
- Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu, tài liệu điện tử;
- Liên thông tài liệu giữa các thư viện trong nước bằng các hình thức:
mượn tài liệu; phối hợp bổ sung, chia sẻ dùng chung cơ sở dữ liệu hoặc
quyền truy cập tài liệu điện tử;
- Mượn, trao đổi tài liệu với tổ chức, cá nhân trong nước; trao đổi tài
liệu với thư viện, cơ quan, tổ chức nước ngoài, quốc tế; tiếp nhận tài liệu do
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chuyển giao, hiến tặng;
Việc trao đổi tài liệu với thư viện, cơ quan, tổ chức nước ngoài, quốc
tế và tiếp nhận tài liệu chuyển giao, hiến tặng của tổ chức, cá nhân nước
ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật.
c) Thực hiện thanh lọc tài liệu.
3. Việc xây dựng vốn tài liệu thư viện phải phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ, quy mô, loại hình thư viện và nhu cầu của đối tượng người sử
dụng mà thư viện có trách nhiệm phục vụ.
Điều 5. Xử lý tài liệu
1. Tài liệu bổ sung vào thư viện được xử lý theo quy tắc, quy trình của
nghiệp vụ thư viện để phục vụ cho việc quản lý, tra cứu và sử dụng.
2. Xử lý tài liệu bao gồm:
a) Xử lý kỹ thuật: đăng ký tài liệu vào sổ tài sản của thư viện (sổ đăng
ký tổng quát, đăng ký cá biệt); đóng dấu; tạo lập ký hiệu xếp giá; dán nhãn,
chỉ từ, mã vạch, nhận dạng tần số, hoặc một số dạng thức khác;
b) Xử lý hình thức: Biên mục mô tả tài liệu;
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c) Xử lý nội dung: định chỉ số phân loại; định chủ đề, từ khoá; chú
giải; tóm tắt nội dung; tổng quan tài liệu.
3. Việc xử lý tài liệu phải tuân thủ theo các quy tắc, quy chuẩn của
nghiệp vụ thư viện; tận dụng kết quả xử lý nội dung tài liệu của các thư
viện lớn, đầu ngành để bảo đảm tính chính xác, thống nhất và tiết kiệm thời
gian, công sức và kinh phí của thư viện.
Điều 6. Tổ chức bộ máy tra cứu
1. Bộ máy tra cứu của thư viện giúp người sử dụng tra cứu, tìm thông
tin, tài liệu có ở trong hoặc ngoài thư viện.
2. Bộ máy tra cứu bao gồm một số hình thức chủ yếu sau:
a) Hệ thống tra cứu mục lục truyền thống giúp người sử dụng tra cứu,
tìm tài liệu có trong thư viện qua phích mô tả tài liệu, bao gồm: mục lục
chữ cái (tên tác giả, tên tài liệu); mục lục phân loại; mục lục chủ đề;
b) Hệ thống tra cứu điện tử giúp người sử dụng tra cứu, tìm tài liệu có
trong và ngoài thư viện thông qua máy tính và mạng máy tính truy nhập
được tới các cơ sở dữ liệu thư mục, toàn văn cho từng loại hình tài liệu:
sách; báo, tạp chí, bài trích và các loại hình tài liệu khác;
c) Kho tài liệu tra cứu.
3. Bộ máy tra cứu phải được tổ chức khoa học, chính xác, thống nhất,
phản ánh đầy đủ các tài liệu có trong thư viện, cập nhật kịp thời các tài liệu
mới bổ sung vào thư viện; tiếp cận được với nguồn thông tin, tài liệu bên
ngoài thư viện; đồng thời dễ tra cứu đối với người sử dụng.
Điều 7. Tổ chức tài liệu
1. Tổ chức tài liệu để xác định vị trí của tài liệu trong thư viện giúp
cho công tác quản lý, bảo quản và phục vụ người sử dụng được nhanh
chóng, dễ dàng, thuận tiện.
2. Các hình thức tổ chức tài liệu trong thư viện:
a) Tài liệu giấy chủ yếu được tổ chức theo các hình thức sau:
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- Kho mở (tài liệu được sắp xếp theo chỉ số phân loại, hoặc chủ đề, kết
hợp với ký hiệu tên tác giả hoặc nhan đề), người sử dụng tiếp cận trực tiếp
với tài liệu thư viện;
- Kho đóng (tài liệu được sắp xếp theo số đăng ký cá biệt, kết hợp với
khổ sách, ngôn ngữ và loại hình tài liệu), người sử dụng tiếp cận tài liệu thư
viện thông qua cán bộ thư viện.
b) Tài liệu số được tổ chức dưới dạng cơ sở dữ liệu;
c) Tài liệu đa phương tiện được tổ chức thành kho/phòng đọc riêng đi
kèm với trang thiết bị chuyên dụng phù hợp.
3. Việc tổ chức tài liệu trong thư viện phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Khoa học, phù hợp với quy mô, loại hình, nội dung vốn tài liệu,
mục đích sử dụng và đối tượng người sử dụng;
b) Bảo đảm thuận lợi cho việc phục vụ người sử dụng và bảo quản,
giữ gìn an toàn cho tài liệu.
Điều 8. Bảo quản tài liệu
1. Thực hiện việc bảo quản tài liệu để có thể sử dụng được lâu dài,
góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước.
2. Các hình thức bảo quản tài liệu giấy trong thư viện bao gồm:
a) Tổ chức, sắp xếp tài liệu và tổ chức kho một cách khoa học, tuân
thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường để không làm hư hại tài liệu
trong quá trình lưu giữ và phục vụ;
b) Gia cố, đóng bìa các tài liệu thuộc diện được lưu giữ lâu dài trong
thư viện;
c) Làm vệ sinh lau chùi, hút bụi, hút ẩm; khử nấm mốc, chống côn
trùng có hại cho tài liệu; có các thiết bị phòng chống cháy, nổ phù hợp;
d) Phục chế kịp thời các tài liệu bị hư hỏng trong quá trình sử dụng,
hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, hoặc do không được thực hiện các biện pháp
bảo quản theo quy định;
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đ) Chuyển dạng tài liệu quý hiếm.
3. Việc bảo quản tài liệu phải được thực hiện với mọi tài liệu khi đưa
ra phục vụ cũng như lưu giữ trong thư viện và phải tuân thủ quy trình,
nguyên tắc, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật phù hợp với từng loại hình tài liệu.
Việc chuyển dạng tài liệu theo phương thức số hoá phải bảo đảm tính
tương thích về mặt công nghệ trong tương lai cho định dạng dữ liệu được
dùng để số hoá.
Điều 9. Kiểm kê, thanh lọc tài liệu
1. Kiểm kê tài liệu:
a) Kiểm kê tài liệu nhằm đánh giá hiện trạng vốn tài liệu của thư viện
trong một giai đoạn, từ đó đề ra các biện pháp củng cố, hoàn thiện, nâng
cao chất lượng vốn tài liệu thư viện;
b) Kiểm kê tài liệu được thực hiện đối với tất cả các kho tài liệu được
tổ chức trong thư viện;
c) Kiểm kê tài liệu phải được thực hiện thường xuyên, theo định kỳ,
gắn với công tác thanh lọc tài liệu trong thư viện.
Việc kiểm kê đột xuất được thực hiện trong các trường hợp thay đổi
viên chức phụ trách kho tài liệu, hoặc khi có thiên tai, hỏa hoạn, hoặc theo
yêu cầu của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý thư viện.
2. Thanh lọc tài liệu:
a) Thanh lọc tài liệu thư viện nhằm nâng cao chất lượng vốn tài liệu
thư viện, tiết kiệm chi phí cho công tác tổ chức kho, bảo quản tài liệu; góp
phần giảm bớt thời gian lấy tài liệu phục vụ người sử dụng; đồng thời tận
dụng giá trị sử dụng của tài liệu, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước;
b) Việc thanh lọc tài liệu thực hiện theo quy định tại Thông tư số
21/2012/BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư
viện;
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c) Việc thanh lọc tài liệu thư viện phải được thực hiện thường xuyên,
theo định kỳ và được tiến hành đối với các kho tài liệu được tổ chức trong
thư viện.
Điều 10. Tổ chức dịch vụ thư viện
1. Tổ chức dịch vụ thư viện là một trong những hoạt động chuyên
môn, nghiệp vụ quan trọng nhất của thư viện, nhằm cung cấp thông tin, tri
thức đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của người sử
dụng.
2. Dịch vụ thư viện được tổ chức theo phương thức dịch vụ thư viện
truyền thống, hoặc dịch vụ thư viện điện tử, bao gồm các dịch vụ chủ yếu
sau:
a) Dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu: cung cấp tài liệu; thông tin về
tài liệu; tra cứu, tìm, phổ biến và xử lý thông tin, tài liệu;
b) Dịch vụ hỗ trợ việc học tập ngoài nhà trường: hướng dẫn sử dụng
thư viện; tổ chức các chương trình giáo dục theo nhu cầu của cộng đồng,
người sử dụng; hội thảo, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề;
c) Dịch vụ văn hoá và giải trí;
d) Dịch truy nhập máy tính công cộng;
đ) Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và một
số dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động của thư viện.
3. Việc tổ chức dịch vụ thư viện phải phù hợp, đáp ứng nhu cầu của
đối tượng người sử dụng mà thư viện có trách nhiệm phục vụ; bảo đảm
việc tiếp cận bình đẳng, thuận lợi, dễ dàng cho người sử dụng.
Điều 11. Biên soạn ấn phẩm thông tin thư viện
1. Biên soạn ấn phẩm thông tin thư viện nhằm phổ biến, quảng bá,
giới thiệu vốn tài liệu thư viện; tài liệu mới xuất bản, bổ sung vào thư viện;
đồng thời cũng chỉ chỗ nguồn tài liệu, giúp người sử dụng tiếp cận được tài
liệu phù hợp với nhu cầu.
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2. Ấn phẩm thông tin thư viện được biên soạn dưới dạng giấy, điện tử,
bao gồm một số loại hình chủ yếu sau:
a) Thông tin thư mục: Thư mục Quốc gia do Thư viện Quốc gia Việt
Nam biên soạn; thư mục thông báo tài liệu mới bổ sung vào thư viện; thư
mục chuyên đề; thư mục các bài trích báo, tạp chí;
b) Thông tin chọn lọc, chuyên đề có tóm tắt nội dung tài liệu;
c) Một số loại hình khác.
3. Việc biên soạn ấn phẩm thông tin thư viện phải kịp thời, thường
xuyên; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình thư viện và
đối tượng người sử dụng mà thư viện có trách nhiệm phục vụ.
Điều 12. Hoạt động truyền thông, vận động
1. Hoạt động truyền thông, vận động của thư viện nhằm thu hút người
sử dụng tới thư viện, sử dụng dịch vụ thư viện.
2. Hoạt động truyền thông, vận động của thư viện bao gồm một số
hình thức chủ yếu sau:
a) Trưng bày, triển lãm giới thiệu sách mới, chuyên đề tại thư viện,
ngoài thư viện, trên các phương tiện thông tin đại chúng và một số hình
thức khác nhằm giới thiệu vốn tài liệu thư viện;
b) Tổ chức các sự kiện văn hóa tại thư viện nhằm thu hút người sử
dụng đến thư viện, từ đó khuyến khích đọc, xây dựng thói quen đọc;
c) Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của công chúng, người sử dụng về hoạt
động, dịch vụ của thư viện;
đ) Xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân có liên quan để phát triển
hoạt động thư viện.
3. Hoạt động truyền thông, vận động của thư viện phải phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng phục vụ của thư viện và tuân thủ
các quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 13. Thống kê thư viện
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1. Thống kê thư viện nhằm đánh giá kết quả hoạt động, mức độ đáp
ứng của thư viện đối với nhu cầu của người sử dụng; qua đó cung cấp các
số liệu cần thiết để cơ quan quản lý thư viện và thư viện có căn cứ xây
dựng kế hoạch, duy trì và cải thiện các dịch vụ từ đó nâng cao chất lượng,
hiệu quả phục vụ của thư viện.
2. Một số nội dung thống kê chủ yếu:
a) Thống kê về tài liệu:
- Số lượng vốn tài liệu, bao gồm: đầu sách/bản sách; đầu báo, tạp chí;
số lượng tài liệu theo nội dung, dạng thức của tài liệu; số đầu tài liệu/cơ sở
dữ liệu;
- Lượt tài liệu được lưu hành, bao gồm: lượt tài liệu được sử dụng tại
thư viện, hoặc ngoài thư viện, được truy nhập đối với tài liệu điện tử, tài
liệu đa phương tiện; lượt sử dụng tài liệu theo môn loại tri thức.
b) Thống kê về người sử dụng:
- Số người đăng ký sử dụng thư viện thường xuyên; số người lần đầu
tiên đến đăng ký sử dụng thư viện trong năm;
- Thành phần người sử dụng thư viện;
- Lượt người sử dụng thư viện.
c) Một số nội dung thống kê khác tuỳ theo từng loại hình thư viện, yêu
cầu của cơ quan trực tiếp quản lý thư viện và cơ quan quản lý nhà nước về
thư viện.
3. Thống kê thư viện phải được thực hiện theo quy định của pháp luật
về thống kê.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2015.
Điều 15. Tổ chức thực hiện
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Thông tư này là căn cứ để thư viện xây dựng kế hoạch phát triển, công
tác năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện việc phân
công viên chức thư viện phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
viên chức chuyên ngành thư viện theo quy định của pháp luật.
Điều 16. Trách nhiệm thi hành
1. Vụ trưởng Vụ Thư viện chịu trách nhiệm tổ chức theo dõi, giám sát
và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện và thư
viện chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các
cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch (qua Vụ thư viện) để xem xét, bổ sung, sửa đổi./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

BỘ TRƯỞNG
(đã ký)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các Hội, đoàn thể’
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Hoàng Tuấn Anh
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1.2. Thông tư quy định quy chế mẫu hoạt động của thư viện công cộng
cấp tỉnh, huyện, xã
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng12 năm 2016

Số: 13/2016/TT-BVHTTDL

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH QUY CHẾ MẪU HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN CÔNG
CỘNG CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ
Căn cứ Pháp lệnh thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28
tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2002 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 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;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện;
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy
định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định quy chế mẫu hoạt động của thư viện công
cộng cấp tỉnh, huyện, xã (sau đây gọi là thư viện công cộng các cấp), bao
gồm:
a) Thư viện cấp tỉnh;
b) Thư viện cấp huyện: thư viện trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện,
quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoặc thư viện trực thuộc Phòng Văn
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hóa-Thông tin hoặc Trung tâm Văn hóa-Thông tin hoặc Trung tâm Văn
hóa-Thể thao hoặc Nhà Văn hóa huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc
tỉnh;
c) Thư viện cấp xã: thư viện trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường,
thị trấn hoặc thư viện trực thuộc Trung tâm Văn hóa-Thể thao hoặc Nhà
Văn hóa xã, phường, thị trấn.
2. Thông tư này áp dụng đối với thư viện công cộng các cấp và các
tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Tên gọi của thư viện công cộng các cấp
1. Tên gọi thư viện công cộng các cấp như sau: Thư viện + cấp hành
chính + tên địa phương nơi đặt thư viện.
2. Các trường hợp đặt tên khác do Ủy ban nhân dân cùng cấp xem
xét quyết định. Việc đặt tên phải đảm bảo phù hợp với truyền thống lịch sử,
văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Điều 3. Đối tượng và yêu cầu phục vụ của thư viện công cộng các
cấp
1. Đối tượng phục vụ là mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá
nhân nước ngoài có nhu cầu sử dụng vốn tài liệu thư viện.
2. Thư viện công cộng các cấp tổ chức phục vụ bằng các hình thức
đa dạng, phong phú; mở cửa thư viện theo đúng quy định tại Nội quy thư
viện phù hợp với điều kiện lao động và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn,
khuyến khích mở cửa phục vụ ngoài giờ hành chính; tạo điều kiện thuận lợi
cho người sử dụng thư viện; không đặt ra các quy định hạn chế quyền sử
dụng thư viện của người đọc.
Điều 4. Vị trí, chức năng của thư viện công cộng các cấp
1. Thư viện công cộng các cấp do Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết
định thành lập, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử
dụng vốn tài liệu, bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định
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của pháp luật; xây dựng, hình thành thói quen đọc trong nhân dân; tham gia
xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở.
2. Thư viện công cộng các cấp giữ vai trò phối hợp hoạt động trao
đổi tài liệu, nghiệp vụ với các thư viện khác trên địa bàn, trên cơ sở đảm
bảo các tiêu chuẩn về thư viện cấp tương ứng theo quy định của pháp luật;
được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hoạt động bằng ngân sách nhà nước
và các nguồn thu khác.
Điều 5. Kinh phí hoạt động
Nguồn tài chính của thư viện công cộng các cấp bao gồm nguồn
ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp bao gồm:
a) Kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ, các
dịch vụ sự nghiệp công và kế hoạch được giao;
b) Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị, phương
tiện vận chuyển tài liệu phục vụ lưu động, vốn tài liệu thư viện, tuyên
truyền giới thiệu sách, báo, luân chuyển vốn tài liệu, phục vụ lưu động và
ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động sự nghiệp theo kế hoạch đã
được giao hàng năm.
2. Nguồn thu khác bao gồm:
a) Thu từ phí làm thẻ thư viện;
b) Thu từ các hoạt động cung ứng dịch vụ thư viện-thông tin, dịch vụ
hỗ trợ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của
pháp luật;
c) Các khoản thu như nhận tài trợ, xã hội hóa, quà biếu, tặng của các
tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các khoản thu khác theo quy định
của pháp luật.
3. Việc thu, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được thực hiện theo
quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.
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Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CHUNG VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT
ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA THƯ VIỆN CÔNG CỘNG CÁC CẤP

Mục 1. THƯ VIỆN CẤP XÃ
Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của thư viện cấp xã
1. Các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp lệnh thư viện
số 31/2000/PL-UBTVQH10ngày 28 tháng 12 năm 2000 (sau đây gọi là
Pháp lệnh thư viện) và Nghị định số số 72/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 8
năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện (sau
đây gọi là Nghị định số 72/2002/NĐ-CP).
2. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện thuộc
thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08
tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa
phương, kế hoạch công tác hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã, của Ban
Văn hóa-xã hội và kế hoạch hoạt động của thư viện tại địa phương để xây
dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
4. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm và báo cáo đột xuất,
báo cáo chuyên đề về tình hình hoạt động của thư viện với cơ quan chủ
quản và thư viện cấp huyện.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ
của thư viện theo sự phân công của cơ quan chủ quản.
Điều 7. Trách nhiệm trong thực hiện hoạt động chuyên môn của
thư viện cấp xã
1. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu của thư viện:
a) Xây dựng kế hoạch bổ sung vốn tài liệu từ nguồn ngân sách phù
hợp với trình độ và nhu cầu của nhân dân, với đặc điểm và yêu cầu phát
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triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; trình cơ quan chủ quản để
đưa vào kế hoạch xây dựng phát triển vốn tài liệu hàng năm;
b) Tăng cường vốn tài liệu thông qua việc tiếp nhận sách, báo luân
chuyển từ thư viện tỉnh, huyện; sách báo do các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước tài trợ, biếu, tặng hoặc trao đổi với các thư viện, phòng đọc
sách khác trên địa bàn;
c) Tổ chức khảo sát nhu cầu của người sử dụng trên địa bàn để xây
dựng kế hoạch bổ sung cho phù hợp;
d) Tham gia và phối hợp hỗ trợ thư viện cấp tỉnh, cấp huyện trong
việc xây dựng và phát triển vốn tài liệu địa chí của địa phương;
2. Xử lý thông tin và tổ chức bộ máy tra cứu:
a) Tổ chức hình thức tra cứu phù hợp, tối thiểu có danh mục tài liệu
trong thư viện. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong xây
dựng hệ thống tra cứu điện tử;
b) Khuyến khích sử dụng kết quả xử lý kỹ thuật, xử lý hình thức của
thư viện cấp tỉnh, cấp huyện và kết quả xử lý của các thư viện đầu ngành để
đảm bảo tính chính xác, thống nhất, tiết kiệm thời gian, công sức và kinh
phí.
3. Tổ chức sắp xếp tài liệu khoa học, thuận tiện cho người sử dụng,
phải đảm bảo tối thiểu các bộ phận kho tài liệu người lớn và kho tài liệu
thiếu nhi.
4. Xây dựng và triển khai các biện pháp bảo quản tài liệu, phòng
cháy chữa cháy; thực hiện kiểm kê, thanh lọc tài liệu phù hợp với quy mô,
số lượng, tính chất tài liệu của thư viện theo quy định pháp luật.
6. Tổ chức các hoạt động giới thiệu, thông báo sách, báo, tài liệu mới
cho người sử dụng thư viện.
7. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên
truyền theo kế hoạch hoặc yêu cầu của cơ quan chủ quản; xây dựng phong
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trào và hình thành thói quen đọc và làm theo sách, báo của nhân dân trên
địa bàn.
8. Tham gia xây dựng và phát triển mạng lưới tủ sách, phòng đọc
sách khu dân cư. Phát huy vai trò là điểm luân chuyển tài liệu trong mạng
lưới thư viện trên địa bàn.
9. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định, tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo thống kê.
Điều 8. Quan hệ công tác của thư viện cấp xã
1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy
ban nhân dân cấp xã hoặc Ban Văn hóa-xã hội theo phân cấp của Ủy ban
nhân dân cấp xã.
2. Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Phòng Văn hóa-Thông
tin cấp huyện và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của thư viện cấp
tỉnh, cấp huyện trên địa bàn.
3. Phối hợp công tác với các thư viện, tủ sách thuộc các cơ quan, tổ
chức, cá nhân trên địa bàn để phục vụ, đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của
các tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác tại thư viện xã.
Mục 2. THƯ VIỆN CẤP HUYỆN
Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của thư viện cấp huyện
1. Các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp lệnh thư viện
và Nghị định số 72/2002/NĐ-CP.
2. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện thuộc
thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08
tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới thư viện đã được
phê duyệt, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương
để xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn của thư viện trình Ủy
ban nhân dân cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
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4. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, hằng năm và báo cáo đột xuất
về tình hình hoạt động của thư viện huyện và các thư viện cấp xã trên toàn
huyện với cơ quan chủ quản và thư viện tỉnh theo phân cấp.
5. Đối với thư viện có tư cách pháp nhân có nhiệm vụ quản lý tổ
chức, nhân sự, tài chính, tài sản của thư viện và được ký kết hợp đồng lao
động, quản lý lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật và phân cấp
của cơ quan có thẩm quyền.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ
của thư viện theo sự phân công của cơ quan chủ quản.
Điều 10. Trách nhiệm trong thực hiện hoạt động chuyên môn
của thư viện cấp huyện
1. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu của thư viện:
a) Xây dựng và trình cơ quan chủ quản kế hoạch bổ sung vốn tài liệu
từ nguồn ngân sách phù hợp với trình độ và nhu cầu của nhân dân, với đặc
điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; tổ chức
khảo sát nhu cầu của người sử dụng trên địa bàn để xây dựng diện bổ sung
cho phù hợp;
b) Bổ sung vốn tài liệu thông qua việc đặt mua, trao đổi, nhận biếu
tặng từ các nhà xuất bản, cơ quan phát hành, các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước theo quy định của pháp luật; tiếp nhận tài liệu luân chuyển của
thư viện tỉnh và các thư viện khác trên địa bàn;
c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thư viện, phối hợp
với các đơn vị có năng lực tổ chức chuyển dạng tài liệu đặc thù của địa
phương theo quy định pháp luật;
d) Sưu tầm, bổ sung, tham gia và phối hợp thư viện các cấp trong
việc xây dựng và phát triển vốn tài liệu địa chí của địa phương;
2. Xử lý thông tin và tổ chức bộ máy tra cứu:
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a) Thực hiện xử lý tài liệu theo đúng quy tắc, quy chuẩn, yêu cầu về
tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện. Khuyến khích sử dụng kết quả xử lý tài liệu
của thư viện cấp tỉnh, Thư viện Quốc gia Việt Nam và các thư viện đầu
ngành để đảm bảo tính chính xác, thống nhất, tiết kiệm thời gian, công sức
và kinh phí;
b) Tổ chức bộ máy tra cứu phù hợp quy mô và hình thức phục vụ của
thư viện, khuyến khích xây dựng mục lục chữ cái, mục lục phân loại.
Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng các cơ sở dữ
liệu, mục lục điện tử.
3. Tổ chức kho đảm bảo tối thiểu các bộ phận: kho báo/tạp chí, kho
tài liệu thiếu nhi, kho tài liệu người lớn. Khuyến khích thành lập kho luân
chuyển.
4. Xây dựng kế hoạch hàng năm để bảo vệ môi trường, hệ thống kho
tàng, xây dựng các phương án bảo quản tài liệu, phòng cháy chữa cháy
trong thư viện, thực hiện kiểm kê, thanh lọc tài liệu phù hợp với quy mô, số
lượng, tính chất tài liệu của thư viện theo quy định pháp luật.
5. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thư viện:
a) Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin thư mục;
b) Triển khai các dịch vụ: đọc tại chỗ; mượn về nhà; sử dụng máy
tính và truy nhập internet; luân chuyển sách, báo, tài liệu khác.
6. Xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cấp xã, tủ sách cơ sở,
thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trên địa bàn. Tổ chức tốt công tác
luân chuyển sách báo trên địa bàn.
7. Triển khai các hình thức tiếp thị và truyền thông vận động bao
gồm: triển lãm, trưng bày sách, báo, tư liệu, tuyên truyền giới thiệu sách, tổ
chức ngày hội đọc sách, thiếu nhi kể chuyện theo sách.
8. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định, tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo thống kê.
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Điều 11. Quan hệ công tác của thư viện cấp huyện
1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động thư
viện của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Phòng Văn hóa và Thông tin
hoặc Trung tâm Văn hóa-Thông tin hoặc Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp
huyện theo phân cấp.
2. Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin và
hướng dẫn nghiệp vụ của thư viện cấp tỉnh theo sự phân công của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao.
3. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện, phòng
đọc sách ở cơ sở theo kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
4. Phối hợp công tác, trao đổi tài liệu với các thư viện của các cơ
quan, tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn huyện.
Mục 3. THƯ VIỆN CẤP TỈNH
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của thư viện cấp tỉnh
1. Các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp lệnh thư viện
và Nghị định số 72/2002/NĐ-CP.
2. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện thuộc
thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08
tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc
Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
quy hoạch mạng lưới thư viện, kế hoạch dài hạn về lĩnh vực thư viện của
địa phương.
4. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn
hạn, hàng năm của thư viện trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi
được phê duyệt.
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5. Khuyến khích mở cửa phục vụ người sử dụng tại thư viện vào các
ngày thứ 7 và Chủ nhật.
6. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, tự động hóa vào
hoạt động thư viện; tham gia xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin số,
đẩy mạnh xây dựng thư viện điện tử và trang thông tin điện tử của thư viện.
7. Tham gia xây dựng thư viện cấp huyện, cấp xã, thư viện, tủ sách
cơ sở, tổ chức việc luân chuyển tài liệu theo quy định; tổ chức thư viện lưu
động phục vụ nhân dân trên địa bàn.
8. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức các lớp bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện tại địa phương.
Chủ trì, phối hợp hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ với các thư viện, cơ
quan, ban ngành khác.
9. Hợp tác quốc tế về mọi mặt trong lĩnh vực thư viện: tham gia các
hoạt động của các tổ chức quốc tế về thư viện; xây dựng và tiếp nhận các
dự án tài trợ tài liệu, trang thiết bị thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng
người làm công tác thư viện do các thư viện, tổ chức nước ngoài tài trợ
hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo
đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(qua Vụ Thư viện).
11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính
sách, chế độ đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý
theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao giao.
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Điều 13. Trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn của thư viện
cấp tỉnh
1. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu của thư viện:
a) Xây dựng và trình cơ quan chủ quản kế hoạch bổ sung vốn tài liệu
hằng năm từ nguồn ngân sách, phù hợp với trình độ và nhu cầu của nhân
dân, với đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa
phương;
b) Bổ sung vốn tài liệu truyền thống, tài liệu điện tử, quyền truy cập
các cơ sở dữ liệu thông qua hình thức mua, trao đổi, tiếp nhận tài liệu lưu
chiểu, nhận biếu tặng từ các nhà xuất bản, cơ quan phát hành, các tổ chức,
cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; chuyển dạng tài
liệu theo quy định của pháp luật; tham gia các liên hợp thư viện trong nước
và quốc tế, mở rộng sự liên thông giữa thư viện với các thư viện trong nước
và nước ngoài bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng
để tăng cường nguồn vốn tài liệu giữ vai trò là đầu mối trong hoạt động
liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin đối với các loại hình thư viện khác trên
địa bàn;
c) Kiểm tra thư mục, tra trùng, xây dựng danh mục tài liệu bổ sung;
d) Ưu tiên xây dựng vốn tài liệu dành cho thiếu nhi, người khuyết
tật; vốn tài liệu bằng tiếng dân tộc phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa
bàn đối với thư viện ở vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với các tỉnh
có đường biên giới quốc gia, xây dựng vốn tài liệu để trao đổi, luân chuyển,
phục vụ người sử dụng tại các địa phương giáp ranh theo quy định của
pháp luật;
đ) Tổ chức khảo sát nhu cầu của người sử dụng trên địa bàn để xây
dựng kế hoạch bổ sung cho phù hợp; khảo sát yêu cầu về vốn tài liệu của
các thư viện trên địa bàn để xây dựng kế hoạch bổ sung vốn tài liệu luân
chuyển;
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e) Đảm bảo nội dung tài liệu trong thư viện đáp ứng nhu cầu của
người sử dụng trong thư viện. Việc bổ sung, tổ chức khai thác các tài liệu
có nội dung quy định tại Điều 5 Pháp lệnh thư viện phải tuân thủ quy định
tại Điều 12 Nghị định số 72/2002/NĐ-CP;
2. Xử lý thông tin và tổ chức bộ máy tra cứu:
a) Thực hiện xử lý tài liệu theo đúng quy tắc, quy chuẩn, yêu cầu về
tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện, sử dụng các tiêu chuẩn nghiệp vụ trong xử
lý tài liệu đảm bảo tính thống nhất trong liên kết chia sẻ giữa các thư viện;
ưu tiên sử dụng các kết quả xử lý nội dung tài liệu của các thư viện lớn như
Thư viện Quốc gia Việt Nam và các thư viện đầu ngành khác;
b) Thực hiện xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu; tổ chức theo định kỳ
việc hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu biểu ghi thư mục sách và các dạng tài liệu
khác nhằm bảo đảm tính chính xác và hiệu quả;
c) Tạo lập các sản phẩm thông tin: thư mục, tổng quan, bài trích và
một số dạng thức cung cấp thông tin khác;
d) Tổ chức bộ máy tra cứu gồm: hệ thống tra cứu truyền thống gồm:
mục lục chữ cái, mục lục phân loại; hệ thống tra cứu hiện đại gồm các cơ
sở dữ liệu thư mục cơ sở dữ liệu toàn văn, cơ sở dữ liệu chuyên đề và các
loại cơ sở dữ liệu khác; tổ chức kho tài liệu tham khảo.
3. Tổ chức kho tài liệu đảm bảo các loại hình chủ yếu sau: kho báo,
tạp chí; kho người lớn; kho thiếu nhi; kho tài liệu luân chuyển; kho tài liệu
cho người khuyết tật.
4. Triển khai các hoạt động bảo quản tài liệu:
a) Xây dựng kế hoạch hàng năm để bảo vệ môi trường hệ thống kho
tàng, xây dựng các phương án bảo quản tài liệu, phòng cháy chữa cháy
trong thư viện theo quy định pháp luật;
b) Triển khai các hoạt động bảo quản tài liệu truyền thống và bảo
đảm an toàn đối với tài liệu điện tử, chú trọng công tác phục chế các tài
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liệu; ưu tiên chuyển dạng tài liệu sang định dạng phù hợp (số hóa, vi phim)
đối với các tài liệu quý hiếm, dễ hư hỏng, xây dựng vốn tài liệu điện tử
nhằm tăng cường liên kết chia sẻ, hỗ trợ cho thư viện các cấp trên địa bàn.
c) Thực hiện kiểm kê, thanh lọc tài liệu phù hợp với quy mô, số
lượng, tính chất tài liệu của thư viện theo quy định của pháp luật;
d) Hỗ trợ nghiệp vụ, xử lý bảo quản tài liệu cho thư viện cấp huyện,
cấp xã và các đơn vị khác có nhu cầu.
5. Cung cấp sản phẩm và dịch vụ thư viện:
a) Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin thư viện: thư mục
thông báo sách mới, thư mục chuyên đề, thư mục các bài trích báo, tạp chí,
các sản phẩm thông tin thư viện khác như: thư mục tài liệu toàn văn, tập
san, các sản phẩm phục vụ người khiếm thị và các sản phẩm khác phù hợp
với chức năng của thư viện;
b) Dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu: đọc tại chỗ, mượn về nhà,
mượn liên thư viện, phục vụ lưu động, phục vụ người khuyết tật, tra cứu,
tìm kiếm, cung cấp thông tin theo yêu cầu, phổ biến thông tin có chọn lọc,
sao chụp tài liệu và các loại hình phù hợp với chức năng của thư viện;
c) Các dịch vụ hỗ trợ việc học tập ngoài nhà trường: hướng dẫn sử
dụng thư viện; tổ chức không gian tự học, tự nghiên cứu; tổ chức các
chương trình giáo dục theo nhu cầu của cộng đồng, người sử dụng thư viện;
hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề;
d) Dịch vụ hỗ trợ giải trí: cà phê sách và các dịch vụ khác;
đ) Dịch vụ truy nhập máy tính internet công cộng;
e) Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện
khác trên địa bàn.
6. Tổ chức công tác địa chí:
a) Xây dựng kế hoạch phát triển vốn tài liệu địa chí của thư viện.
Nghiên cứu, phát hiện, tổ chức sưu tầm, thu thập và phát huy vốn tài liệu
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địa chí, chú trọng các tài liệu quý hiếm, tài liệu Hán Nôm, chữ Thái cổ và
tài liệu của các dân tộc thiểu số trên địa bàn;
b) Xử lý tài liệu, số hóa tài liệu, quản lý và bảo quản tài liệu địa chí
theo quy trình chuyên môn, nghiệp vụ thư viện. Thực hiện các hoạt động
nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác địa chí
của thư viện. Biên soạn và xuất bản thư mục chuyên đề tài liệu địa chí;
c) Tổ chức phục vụ và các hoạt động tư vấn, hướng dẫn khai thác,
tuyên truyền về tài liệu địa chí cho người sử dụng;
7. Phát triển mạng lưới thư viện và văn hóa đọc:
a) Thực hiện việc tư vấn, hướng dẫn, tham gia xây dựng, củng cố và
phát triển mạng lưới thư viện cấp huyện, cấp xã, thư viện, tủ sách, phòng
đọc sách cơ sở và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo chức năng,
nhiệm vụ và theo sự phân công của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc
Sở Văn hóa và Thể thao;
b) Tổ chức luân chuyển tài liệu và phục vụ lưu động;
c) Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo
dục, học tập suốt đời trong và ngoài thư viện. Tổ chức các hoạt động phong
trào nhằm tăng cường, khuyến khích và tạo thói quen đọc sách cho người
dân trên địa bàn.
8. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động:
a) Xây dựng và thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông
vận động của thư viện phù hợp theo quy định pháp luật, gắn liền với các sự
kiện của đất nước, các chương trình, hoạt động của trung ương và địa
phương và các sự kiện khác tại thư viện;
b) Tổ chức trưng bày, triển lãm theo chuyên đề nhân các sự kiện
trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, của các ngành,
đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã hội; giới thiệu sách mới tại thư viện,
ngoài thư viện; tổ chức ngày hội sách và văn hóa đọc; các cuộc thi dành
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cho mọi đối tượng bạn đọc, đặc biệt cho đối tượng thanh, thiếu niên và nhi
đồng; các cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách và tổ chức các sự kiện văn
hóa khác tại thư viện nhằm thu hút người sử dụng thư viện, từ đó khuyến
khích đọc, xây dựng thói quen đọc và văn hóa đọc;
c) Tiếp thị, tuyên truyền, quảng bá về thư viện, sản phẩm và dịch vụ
thư viện trên trang thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông đại
chúng khác; tổ chức các hình thức sinh hoạt như: Hội nghị bạn đọc định kỳ,
phát triển bạn đọc tiềm năng; thành lập các nhóm, câu lạc bộ những người
bạn của thư viện; thu thập và lấy ý kiến phản hồi của bạn đọc. Hỗ trợ các
thư viện cấp huyện và thư viện cấp xã trên địa bàn xây dựng các phương án
truyền thông vận động phù hợp nhằm thu hút người sử dụng đến thư viện;
d) Thực hiện xã hội hóa, vận động, thu hút các tổ chức, cá nhân tham
gia hoạt động thư viện.
9. Thực hiện chế độ báo cáo và thống kê thư viện:
a) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định, tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo thống kê;
b) Tổ chức thu thập và cung cấp các số liệu về mạng lưới thư viện tại
địa phương cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể
thao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo tính chính xác, đúng thời
hạn theo quy định của pháp luật;
c) Hướng dẫn thư viện cấp huyện, cấp xã thực hiện chế độ thống kê
thư viện.
Điều 14. Quan hệ công tác của thư viện cấp tỉnh
1. Chịu sự quản lý nhà nước về chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch. Tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, thực
hiện việc triển khai hoạt động hàng năm và báo cáo, thống kê theo sự chỉ
đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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3. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh. Chịu sự chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn và kiểm tra của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao theo phân cấp.
4. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ và xây dựng vốn tài
liệu cho Thư viện cấp huyện, Thư viện công cộng cấp xã, thư viện, tủ sách,
phòng đọc sách cơ sở và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trên địa
bàn tỉnh.
5. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của địa phương chủ động
thực hiện các chương trình phối hợp công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch với các Bộ, ngành khác liên quan và các chương trình phối hợp
công tác khác của địa phương. Phối hợp công tác, trao đổi tài liệu với các
thư viện cơ sở giáo dục, quân, đội, công an và các cơ quan, ban, ngành,
đoàn thể, đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội nghề
nghiệp, các tổ chức xã hội khác trên địa bàn tỉnh.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Tổ chức thực hiện
1. Vụ Thư viện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi, giám
sát và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao có
trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng, thực hiện quy chế hoạt động của thư
viện theo quy định của Thông tư này ở địa phương.
3. Giám đốc, người phụ trách thư viện công cộng các cấp căn cứ
Thông tư này tổ chức xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm
quyền ban hành quy chế hoạt động của thư viện.
Điều 16. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 01 năm 2017.
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2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Quyết định
số 16/2005/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Văn
hóa-Thông tin ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 49/2006/QĐBVHTT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin
ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện huyện, quận,
thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Quyết định số 77/2008/QĐBVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư
viện xã, phường, thị trấn hết hiệu lực.
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc,
các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch (qua Vụ Thư viện) để xem xét, bổ sung, sửa đổi./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của
Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể;
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và
các đơn vị trực thuộc;
- Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, TV, QD.300.

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện
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1.3. Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ
cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Quảng Ninh
UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 672 /QĐ- SVHTT

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Quảng Ninh
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Quyết định số 1271/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “V/v kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh và quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh
Quảng Ninh”;
Căn cứ Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh "Về việc ban hành Quy định phân cấp quản
lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh";
Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND
tỉnh Quảng Ninh "V/v giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và hợp
đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho
Sở Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh;
Xét đề nghị của Văn phòng Sở và Thư viện tỉnh Quảng Ninh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí, chức năng:
1.1. Thư viện tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, có chức năng thu thập, giữ
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gìn di sản thư tịch của dân tộc; bổ sung, bảo quản, tổ chức khai thác và sử
dụng chung vốn tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp
thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi
tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng
nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá, phục vụ sự
nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh trong thời kỳ công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước.
1.2. Thư viện tỉnh Quảng Ninh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức,
biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh.
1.3. Thư viện tỉnh Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, có con dấu và
tài khoản riêng theo quy định. Trụ sở của Thư viện đặt tại thành phố Hạ
Long, tỉnh Quảng Ninh.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Trình Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh quy
hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của thư viện và tổ
chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2.2. Tổ chức phục vụ, tư vấn, hướng dẫn cho người đọc trong nước và
nước ngoài sinh sống, làm việc tại địa phương được sử dụng vốn tài liệu thư viện
phù hợp với nội quy thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức theo
quy định của Pháp lệnh Thư viện và các quy định hiện hành.
2.3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu trong đó có bộ phận tài liệu
dành cho trẻ em, người khiếm thị... phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế,
văn hoá, xã hội của tỉnh Quảng Ninh và đối tượng phục vụ của thư viện.
2.4. Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản
tại địa phương và viết về địa phương. Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu
địa phương do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chuyển
giao; sưu tầm các tài liệu quý hiếm của địa phương hoặc liên quan đến địa
phương, các bản sao khoá luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các
trường đại học được mở tại địa phương.
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2.5. Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên
thông giữa thư viện với các thư viện trong và ngoài nước bằng hình thức
cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính.
2.7. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu kịp thời,
rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến người đọc, đặc biệt là các tài liệu phục vụ
công cuộc phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội ở địa phương; xây dựng
phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương. Tổ chức các hoạt
động truyền thông, vận động thông qua các hình thức như: Trưng bày sách
theo chuyên đề, triển lãm sách, Tọa đàm, giao lưu tác giả tác phẩm, nói
chuyện chuyên đề.....; Tổ chức Ngày hội sách và Văn hóa đọc; các cuộc
thi, liên hoan cho các đối tượng là thanh thiếu nhi, cán bộ thư viện tuyên
truyền, giới thiệu sách...
2.8. Xử lý thông tin, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối
tượng phục vụ của thư viện
2.9. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư
viện; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ
thống thư viện công cộng.
2.10. Thực hiện việc thanh lọc khỏi kho các tài liệu không có giá trị
sử dụng theo quy định của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.
2.11. Hướng dẫn tư vấn tổ chức thư viện: tổ chức bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện trong toàn hệ thống thư
viện công cộng ở địa phương (kiến thức về xử lý, biên mục tài liệu, công
tác tuyên truyền giới thiệu sách...; Tổ chức luân chuyển sách, báo xuống
các thư viện cơ sở; Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động thư viện với các
thư viện (Thư viện trường học, thư viện ngành than...) trên địa bàn tỉnh
2.12. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.
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2.13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; Thực hiện các chế độ, chính
sách đối với cán bộ, viên chức, lao động thuộc phạm vị đơn vị quản lý theo
quy định của Pháp luật và phân cấp của Sở Văn hoá và Thể thao.
2.14. Xây dựng các quy chế làm việc của đơn vị. Thực hiện báo cáo
định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Giám đốc Sở Văn
hoá và Thể thao, Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.
2.15. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản (vốn tài liệu,
phương tiện, trang thiết bị....), ngân sách được phân bổ hàng năm và các
nguồn thu khác theo quy định của pháp luật
2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá và Thể
thao tỉnh Quảng Ninh giao.
Điều 3: Cơ cấu tổ chức và biên chế
3.1. Lãnh đạo Thư viện tỉnh Quảng Ninh gồm: Giám đốc và không
quá 02 Phó giám đốc.
3.1.1. Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm trước
Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, trước Pháp luật về
toàn bộ các hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh và việc thực hiện
nhiệm vụ được giao. Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm
quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, phân công nhiệm vụ cụ thể, bố
trí, sắp xếp viên chức và người lao động Thư viện tỉnh theo vị trí việc làm.
3.1.2. Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm
trước Giám đốc Thư viện và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được
phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, 01 Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ
quyền điều hành các hoạt động của đơn vị.
3.1.3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và
Phó giám đốc, trưởng, phó các phòng thuộc Thư viện tỉnh Quảng Ninh do
Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo phân
cấp về công tác tổ chức và cán bộ của tỉnh.
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3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:
3.2.1. Phòng Hành chính tổng hợp.
3.2.2. Phòng Công tác Bạn đọc.
3.2.3. Phòng Nghiệp vụ.
3.2.4. Phòng Thông tin - Thư mục và Phong trào cơ sở.
3.3. Biên chế: Biên chế của Thư viện tỉnh Quảng Ninh là biên chế sự
nghiệp nhà nước nằm trong tổng biên chế của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh
Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh giao theo kế hoạch hàng năm.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết
định trước đây về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ
chức của Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh
Quảng Ninh, Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng các
phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như điều 5;
- BGĐ Sở;
- Lưu TCCB, VP.

(Đã ký)
Hà Quang Long
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Phụ lục 2
BẢNG HỎI VỀ TÌNH HÌNH PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN
TỈNH QUẢNG NINH
Để tổng hợp ý kiến đánh giá về tình hình phục vụ tại Thư viện tỉnh
Quảng Ninh, từ đó tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và cải tiến dịch vụ
thông tin đáp ứng nhu cầu học tập - nghiên cứu, giải trí của bạn đọc, đề
nghị bạn đọc vui lòng trả lời các câu hỏi sau bằng cách đánh dấu X vào ô
thích hợp, và ghi ý kiến vào các dòng để trống.
1.Thông tin bạn đọc:
- Giới tính:

 Nam

 Nữ

- Tuổi: ……………………………………………………………………….
- Nghề nghiệp :……………………………………………………………...
2. Mức độ sử dụng thư viện của bạn?
 Rất thường xuyên

 Thường xuyên

 Thỉnh thoảng

 Không bao giờ

3. Mức độ hài lòng của bạn về cơ sở vật chất, trang thiết bị của thư
viện?
 Rất hài lòng

 Hài lòng

 Bình thường

 Không hài lòng

- Ý kiến khác:………………………………………………………………..
4. Thư viện có đáp ứng được nhu cầu thông tin của bạn không?
 Đáp ứng được nhu cầu

 Còn thiếu

 Không đáp ứng được nhu cầu
- Ý kiến khác:………………………………………………………………..
5. Mức độ cập nhật tài liệu ở kho sách, báo & tạp chí của Thư viện như
thế nào?
 Rất thường xuyên
 Không thường xuyên

 Thường xuyên
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6. Quy trình tìm kiếm, tra cứu nguồn tài liệu, sách, báo, tạp chí,… ở
Thư viện đạt ở mức độ nào dưới đây:
 Rất dễ hiểu, thuận tiện

 Dễ hiểu, thuận tiện

 Bình thường

 Không dễ hiểu, không thuận tiện

- Ý kiến khác:………………………………………………………………..
7. Quy trình Mượn - Trả nguồn tài liệu, sách, báo, tạp chí,… ở Thư
viện là:
 Rất dễ hiểu, thuận tiện

 Dễ hiểu, thuận tiện

 Bình thường

 Không dễ hiểu, không thuận tiện

- Ý kiến khác:………………………………………………………………..
8. Các hình thức phục vụ tại Thư viện đã phù hợp với nhu cầu thực tế
của bạn đọc hiện nay chưa?
 Rất phù hợp

 Phù hợp

 Bình thường

 Không phù hợp

9. Thời gian nhân viên thư viện giao tài liệu, sách, báo, tạp chí,… đến
bạn đọc:
 Rất nhanh

 Nhanh

 Bình thường

 Lâu

10. Tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên Thư Viện:
 Rất nhiệt tình, trách nhiệm cao

 Nhiệt tình

 Bình thường

 Không nhiệt tình

11. Loại dịch vụ nào trong Thư viện bạn hay sử dụng?(Có thể chọn
nhiều ý)
 Dịch vụ đọc tại chỗ
 Dịch vụ mượn về nhà
 Dịch vụ tra cứu và cung cấp thông tin
 Dịch vụ khai thác tài liệu đa phương tiện
 Dịch vụ sao chụp tài liệu
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 Dịch vụ triển lãm sách
 Dịch vụ tư vấn, tổ chức thư viện
 Dịch vụ hỏi đáp trực tuyến
12. Mức độ hài lòng của bạn về thái độ phục vụ của cán bộ thư viện
khi cung cấp dịch vụ thông tin?
 Rất hài lòng

 Hài lòng

 Bình thường

 Không hài lòng

- Ý kiến khác:………………………………………………………………..
13. Mức độ hài lòng của bạn về các dịch vụ Thư viện mà bạn đã sử
dụng?
 Rất hài lòng

 Hài lòng

 Bình thường

 Không hài lòng

- Ý kiến khác:………………………………………………………………..
14. Bạn có đề xuất gì về công tác phục vụ tại Thư viện?
……………………………………………………………………………….
Xin trân trọng cảm ơn!
Quảng Ninh, ngày
Bạn đọc
(Ký tên)

tháng năm

134
Phụ lục 3
TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẢNG HỎI VỀ TÌNH HÌNH PHỤC VỤ
BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG NINH

Tổng số

Tỷ lệ
%

50

100

Rất thường xuyên

17

34

Thường xuyên

20

40

Thỉnh thoảng

13

26

Không bao giờ

0

0

Rất hài lòng

32

64

Hài lòng

17

34

Bình thường

1

2

Không hài lòng

0

0

Đáp ứng được nhu cầu

47

94

Còn thiếu

3

6

Không đáp ứng được nhu cầu

0

0

Rất thường xuyên

21

42

Thường xuyên

28

56

Nội dung câu hỏi và trả lời

1.Tổng số phiếu
2. Mức độ sử dụng thư viện của bạn?

3.Mức độ hài lòng của bạn về cơ sở vật chất, trang
thiết bị của thư viện?

4. Thư viện có đáp ứng được nhu cầu thông tin của
bạn không?

5. Mức độ cập nhật tài liệu ở kho sách, báo & tạp chí
của TV như thế nào?
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Không thường xuyên

1

2

Rất dễ hiểu,thuận tiện

22

44

Dễ hiểu, thuận tiện

23

46

Bình thường

3

6

Không dễ hiểu, không thuận tiện

2

4

Rất dễ hiểu, thuận tiện

29

58

Dễ hiểu, thuận tiện

19

38

Bình thường

2

4

Không dễ hiểu, không thuận tiện

0

0

Rất phù hợp

11

22

Phù hợp

35

70

Bình thường

4

8

Không phù hợp

0

0

Rất nhanh

24

48

Nhanh

24

48

Bình thường

2

4

Lâu

0

0

35

70

6. Quy trình tìm kiếm, tra cứu nguồn tài liệu ở Thư
viện đạt ở mức độ nào dưới đây:

7. Quy trình Mượn - Trả nguồn tài liệu, sách, báo,
… ở Thư viện là:

8. Các hình thức phục vụ tại TV đã phù hợp với nhu
cầu thực tế của bạn đọc hiện nay chưa?

9. Thời gian nhân viên thư viện giao tài liệu, sách,
báo, tạp chí,… đến bạn đọc:

10. Tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên Thư
Viện:
Rất nhiệt tình, trách nhiệm cao
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Nhiệt tình

14

28

Bình thường

1

2

Không nhiệt tình

0

0

DV đọc tại chỗ

37

74

DV mượn về nhà

47

94

DV tra cứu và cung cấp thông tin

25

50

DV khai thác tài liệu đa phương tiện

35

70

DV sao chụp tài liệu

36

72

DV triển lãm sách

10

20

DV tư vấn, tổ chức TV

7

14

DV hỏi đáp trực tuyến

34

68

Rất hài lòng

34

68

Hài lòng

16

32

Bình thường

0

0

Không hài lòng

0

0

Rất hài lòng

25

50

Hài lòng

24

48

Bình thường

1

2

Không hài lòng

0

0

11. Loại dịch vụ nào trong Thư viện bạn hay sử
dụng

12. Mức độ hài lòng của bạn về thái độ phục vụ của
cán bộ thư viện khi cung cấp dịch vụ thông tin?

13. Mức độ hài lòng của bạn về các dịch vụ Thư viện
mà bạn đã sử dụng?
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Phụ lục 4
PHỎNG VẤN
4.1 Phỏng vấn Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh
Người phỏng vấn: Tác giả luận văn.
Người được phỏng vấn: Bà Bùi Thúy Hải - Phó phòng Nghiệp vụ
Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh (Phụ trách trực
tiếp lĩnh vực thư viện)
Địa điểm: Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh
Tác giả luận văn: Kính thưa Bà Bùi Thúy Hải, Bà có nhận xét gì về
hiệu quả hoạt động Thư viện tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây?
Bà Bùi Thúy Hải: Thư viện tỉnh Quảng Ninh là một trong những
thiết chế văn hóa quan trọng, được UBND tỉnh rất quan tâm chú trọng.
Năm 2013, Thư viện chuyển ra trụ sở mới tại đường Trần Quốc Nghiễn,
phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Đây là một trong những công trình
trọng điểm chào mừng 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Với sự quan tâm
của các cấp lãnh đạo, thời gian qua, Thư viện Quảng Ninh đã có những
bước phát triển vững chắc, là trung tâm học tập cộng đồng, góp phần chia
sẻ nguồn lực thông tin, truyền bá trí thức, lưu giữ văn hóa của địa phương
và dân tộc. Các hoạt động của thư viện tỉnh Quảng Ninh đang hướng theo
mô hình thư viện hiện đại, năng động. Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã và
đang hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Cùng
với những thiết chế văn hóa khác, Thư viện với nhiệm vụ đưa tri thức đến
với nhân dân đã có những đóng góp quan trọng cùng toàn ngành thực hiện
tiến trình xã hội hóa văn hóa và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc theo đúng
tinh thần Nghị quyết trung ương 5, khóa VIII.
Tác giả luận văn:Thưa bà, trong thời kỳ công nghệ thông tin như
hiện nay, Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã thể hiện vai trò quan trọng như thế
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nào trong việc củng cố và phát triển văn hóa đọc theo hướng hiện đại và
hội nhập?
Bà Bùi Thúy Hải: Phát triển văn hóa đọc luôn là vấn đề mang ý
nghĩa chiến lược của mọi quốc gia trong việc nâng cao dân trí, phát triển
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, là nhân tố quyết định của sự phát triển bền
vững và thành công. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng
Ninh đang nỗ lực triển khai có hiệu quả Đề án phát triển văn hóa đọc trong
cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính
phủ trên địa bàn tỉnh. Trong đó có vai trò quan trọng không thể thiếu của
Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
Nhận thức rõ được tầm quan trọng cũng như xu thế phát triển mới của
văn hóa đọc trong thời kỳ hiện nay, Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã có những
bước đi tích cực, từng bước thay đổi quy trình, mô hình thư viện truyền
thống sang mô hình thư viện điện tử, hòa nhập xu hướng phát triển của
Việt Nam nói riêng và xu hướng toàn cầu hóa nói chung. Để đáp ứng tốt
hơn nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của bạn đọc, ngoài việc đầu
tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, Thư
viện tỉnh Quảng Ninh cũng đặc biệt quan tâm tới việc đổi mới phương thức
phục vụ, phát triển các sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện theo hướng
hiện đại góp phần vào xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.
Nhìn chung, việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào phát triển văn
hóa đọc tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã tạo ra những bước chuyển đổi
lớn, thay đổi diện mạo của văn hóa đọc, không chỉ là văn hóa đọc truyền
thống mà còn đẩy mạnh phong trào đọc sách, báo điện tử, tài liệu số,…
Hoạt động của hệ thống thư viện tỉnh Quảng Ninh đã thực sự trở thành yếu tố
quan trọng trong việc xây dựng phong trào văn hóa đọc trong tầng lớp nhân
dân, đặc biệt phát triển văn hóa đọc trong xu thế của cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 hiện nay. Qua đó, khẳng định được vai trò, vị trí của thư viện trong
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đời sống xã hội hiện đại, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đóng
góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tác giả luận văn: Theo bà, để đạt được những kết quả như vậy, công
tác quản lý đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với các hoạt động của
Thư viện tỉnh Quảng Ninh?
Bà Bùi Thúy Hải: Thế giới đang chứng kiến sự hình thành và phát
triển của xã hội thông tin, trong đó thông tin và tri thức ngày càng có vai
trò quan trọng hơn trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Phát triển
mạng lưới thư viện công cộng nói chung và Thư viện tỉnh Quảng Ninh nói
riêng là một trong những yêu cầu quan trọng đối với tỉnh nhà trong thời kỳ
hiện nay. Trong các yếu tố tác động đến chất lượng và hiệu quả của hoạt
động thư viện nói chung và Thư viện tỉnh nói riêng, quản lý đóng vai trò
quyết định. Cơ chế và những biện pháp quản lý thích hợp sẽ phát huy được
mọi tiềm năng của tổ chức, tận dụng mọi thời cơ mà môi trường đem lại,
làm tăng thêm giá trị và sức mạnh của các nguồn lực trong hoạt động thư
viện.
Tác giả luận văn: Trong thời gian tới, Sở VH&TT có sự chỉ đạo,
định hướng phát triển như thế nào đối với Thư viện tỉnh Quảng Ninh?
Bà Bùi Thúy Hải: Với cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, để
tương xứng với vai trò thông tin hiện nay, Sở VH&TT chỉ đạo các hoạt
động và định hướng phát triển Thư viện tỉnh Quảng Ninh theo hướng
chuẩn hoá, hiện đại hoá, xây dựng và phát triển thư viện số, thực hiện
hội nhập, liên thông với cộng đồng thông tin - thư viện trong nước và
quốc tế.
Trước bối cảnh mới, vận hội mới, nhìn nhận nhiệm vụ trước mắt cũng
như lâu dài của hệ thống thư viện trên cả nước nói chung và trên địa bàn
tỉnh Quảng Ninh nói riêng, chúng ta thấy bên cạnh những cơ hội vẫn còn
nhiều khó khăn và thách thức cần phải đối mặt, đòi hỏi mỗi cán bộ thư viện
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cũng như các cấp quản lý cần cần có tư duy mới, phù hợp với xu thế thời
đại, năng động, sáng tạo, nỗ lực làm việc và cống hiến nhiều hơn. Đó là
bước chuyển quan trọng của văn hóa đọc trong xu thế toàn cầu hóa, là sự
sự chuyển mình có tính quy luật của hoạt động thư viện từ truyền thống
sang hiện đại trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Xin cảm ơn Bà đã tham gia cuộc phỏng vấn!
4.2. Phỏng vấn Bạn đọc Thư viện tỉnh Quảng Ninh
4.2.1. Phỏng vấn bạn đọc Nguyễn Đức Quý - Cán bộ nghỉ hưu.
Người phỏng vấn: Tác giả luận văn
Người được phỏng vấn: Ông Nguyễn Đức Quý - Nghề nghiệp: Cán
bộ nghỉ hưu - Bạn đọc Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
Địa điểm: Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
Tác giả LV:Kính thưa Ông, với tư cách là bạn đọc lâu năm của Thư
viện, Ông có nhận xét gì về những đổi mới của Thư viện trong những năm
gần đây?
Ông Nguyễn Đức Quý: Là một bạn đọc gắn bó lâu năm của Thư
viện, chứng kiến từng giai đoạn phát triển, tôi thật sự rất vui mừng về
những thay đổi của Thư viện trong những năm gần đây. Trước hết, Thư
viện hiện nay có một trụ sở thực sự khang trang, với sơ sở vật chất, trang
thiết bị hiện đại, đồng bộ. Điều này thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh
đạo đối với thiết chế thư viện cũng như với việc nâng cao dân trí của nhân
dân. Không gian Thư viện được thiết kế rất hiện đại nhưng vẫn thoáng
đãng và yên tĩnh rất phù hợp với việc học tập, nghiên cứu.Các hình thức
phục vụ cũng đa dạng hơn, từ việc đọc sách báo truyền thống đến việc khai
thác các tài liệu đa phương tiện.
Tác giả LV: Thưa ông, ông có thể cho biết các dịch vụ ông hay sử
dụng tại Thư viện là gì? Và mức độ hài lòng của ông đối với dịch vụ mình
đã sử dụng?
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Ông Nguyễn Đức Quý: Các dịch vụ tại Thư viện hiện nay có rất
nhiều đổi mới. Trước kia thường chúng tôi chỉ đến Thư viện để đọc và
mượn sách, báo tạp chí. Tuy nhiên, hiện nay với những đổi mới về phương
thức phục vụ thì ngoài việc đọc và mượn tài liệu, tôi còn thường xuyên sử
dụng các dịch vụ tại Thư viện như: dịch vụ khai thác tài liệu tại phòng đa
phương tiện, dịch vụ hỏi đáp trực tuyến, tra cứu và cung cấp thông tin,….
Có những lúc cần phải sử dụng tài liệu nhưng chưa có thời gian đến Thư
viện, tôi thường truy cập và sử dụng tài liệu trên trang Web của Thư viện.
Cá nhân tôi cảm thấy hài lòng với những dịch vụ đã từng sử dụng tại Thư
viện.
Tác giả LV: Theo ông, với nguồn tài liệu Thư viện hiện tại đã đáp
ứng được nhu cầu của đông đảo bạn đọc hay chưa?
Ông Nguyễn Đức Quý: Tôi nhận thấy nguồn tài liệu hiện nay tại thư
viện đã được nâng cao hơn cả về chất lượng nội dung và thể loại. Ngoài tài
liệu truyền thống, Thư viện còn phục vụ các tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu
toàn văn phù hợp với tình hình phát triển, đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội
của địa phương và đáp ứng được nhu cầu thông tin đa dạng của bạn đọc.
Tuy nhiên, cá nhân tôi thấy Thư viện cần phải chú trọng hơn nữa tới công
tác thu thập các tài liệu quý hiếm, các tài liệu địa phương.
Tác giả LV: Ông nhận xét thế nào về thái độ phục vụ, văn hóa ứng
xử của đội ngũ cán bộ làm việc tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh?
Ông Nguyễn Đức Quý: Tôi nghĩ trong thời kỳ phát triển của công
nghệ thông tin như hiện nay, vai trò của cán bộ thư viện đã có sự thay đổi.
Cán bộ thư viện không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý tài liệu, mà còn trở
thành những chuyên gia thông tin trong xã hội. Văn hoá ứng xử ở thư viện
chính là văn hoá tri thức. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ thư viện hiện nay
phải luôn luôn đặt mình trong tâm thế thường xuyên học hỏi , trau dồi tri
thức và các kỹ năng, trong đó có kỹ năng giao tiếp. Đối với Thư viện tỉnh
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Quảng Ninh, tôi nhận thấy họ đã thực hiện tương đối tốt vấn đề này. Đơn vị
đã rất quan tâm, chú trọng tới kỹ năng giao tiếp và thái độ ứng xử của cán
bộ đối với bạn đọc thông qua việc xây dựng nội quy cụ thể dành cho cán bộ
thư viện. Từ các đội ngũ trực lễ tân đến thủ thư tại các bộ phận,… đều có
tác phong làm việc nghiêm túc, thời gian thực hiện các thủ tục rất đảm bảo,
thái độ ứng xử rất nhẹ nhàng, đúng mực.
Xin cảm ơn Ông đã tham gia cuộc phỏng vấn!
4.2.2. Phỏng vấn bạn đọc Đoàn Thị Lan Anh - Sinh viên
Người phỏng vấn: Tác giả luận văn
Người được phỏng vấn: Bạn Đoàn Thị Lan Anh - Sinh viên trường
Đại học Hạ Long.
Địa điểm: Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
Tác giả luận văn: Chào bạn, bạn có thường xuyên đến Thư viện
không?
Bạn Đoàn Thị Lan Anh: Em thường xuyên đến Thư viện vào những
ngày cuối tuần hoặc trong dịp nghỉ hè, khi rảnh rỗi.
Tác giả luận văn: Bạn có thể cho biết, mục đích của bạn khi đến Thư
viện là gì?
Bạn Đoàn Thị Lan Anh: Em thường đến thư viện cùng một số bạn
trong nhóm để tự học trên phòng đọc tổng hợp và mượn tài liệu về nhà. Và
em rất thích phòng đọc đa phương tiện của Thư viện. Chúng em thường sử
dụng để khai thác tài liệu số, tra cứu qua mạng internet,…
Tác giả luận văn: Theo bạn, việc truy cập các tài liệu trên trang thư
viện số của Thư viện có dễ dàng không?
Bạn Đoàn Thị Lan Anh: Có thể nói Thư viện tỉnh Quảng Ninh có hệ
thống máy tính rất hiện đại, tốc độ truy cập mạng rất nhanh. Các chỉ dẫn
truy cập tại Thư viện số rất rõ ràng và dễ hiểu. Theo em thấy, tất cả mọi
người đều có thể dễ dàng truy cập ngay từ lần đầu tiên theo đúng chỉ dẫn.
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Tác giả luận văn: Theo bạn, thời gian mở cửa phục vụ hiện nay của
Thư viện đã thực sự phù hợp với bạn đọc chưa?
Bạn Đoàn Thị Lan Anh: Khi còn ở trụ sở cũ, Thư viện mở cửa phục
vụ từ thứ 3 đến thứ 7. Sau khi chuyển ra trụ sở mới, thời gian phục vụ của
Thư viện cũng được tăng cường, thuận tiện hơn cho bạn đọc khi sử dụng.
Hiện Thư viện phục vụ từ thứ 3 đến chủ nhật, chỉ nghỉ phục vụ thứ 2 hàng
tuần. Đây là sự đổi mới rất kịp thời của Thư viện để phục vụ tốt hơn nữa
cho mọi đối tượng bạn đọc thư viện. Đặc biệt rất thuận tiện cho sinh viên
chúng em có thể thường xuyên đến thư viện trong những ngày nghỉ ở
trường.
Tác giả luận văn: Bạn đánh giá như thế nào về quy trình cấp, đổi thẻ
tại Thư viện?
Bạn Đoàn Thị Lan Anh: Thủ tục cấp đổi thẻ của Thư viện hiện đã có
nhiều đổi mới hơn rất nhiều so với thời gian trước, do Thư viện đã thực
hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cấp, đổi thẻ. Thời gian
trả thẻ cho bạn đọc chỉ sau khoảng 5 phút. Hơn nữa về hình thức thẻ cũng
đẹp, hiện đại và dễ dàng bảo quản hơn.
Tác giả luận văn: Theo bạn, Thư viện cần phải làm gì để thu hút
được đông đảo bạn đọc hơn nữa, đặc biệt với đối tượng là học sinh, sinh
viên?
Bạn Đoàn Thị Lan Anh: Cá nhân em thấy, thời gian qua Thư viện đã
rất quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động. Những kết quả
mà Thư viện đạt được thể hiện rõ qua số lượng lớn bạn đọc đến với thư
viện. Tuy nhiên, để có thể thu hút đông đảo hơn nữa bạn đọc, đặc biệt là
đối tượng học sinh, sinh viên, trước hết Thư viện cần đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, quảng bá các hoạt động cũng như sản phẩm thông tin thư
viện. Việc tuyên truyền tốt sẽ là tiền đề để bạn đọc tiếp cận được các tài
nguyên thư viện, từ đó tìm hiểu, nghiên cứu và sử dụng thư viện một cách
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thường xuyên hơn. Thực tế cho thấy, nhiều khi bạn đọc vẫn còn ngại đến
thư viện bởi chưa được tiếp cận và biết đến các dịch vụ và sản phẩm thông
tin đa dạng, phong phú tại Thư viện.
Xin cảm ơn bạn đã tham gia cuộc phỏng vấn!
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Phụ lục 5
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN
TỈNH QUẢNG NINH

5.1. Toàn cảnh trụ sở Thư viện tỉnh Quảng Ninh
(Nguồn: Tư liệu của Thư viện tỉnh Quảng Ninh,tháng 13/10/2013)

5.2. Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Thư viện tỉnh Quảng Ninh
(Nguồn: Tư liệu của Thư viện tỉnh Quảng Ninh, ngày 22/8/2016)
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5.3. Hội nghị CBVCNLĐ và triển khai nhiệm vụ năm 2017
của Thư viện tỉnh Quảng Ninh (Nguồn: Tư liệu của Thư viện tỉnh QN,
tháng 12/2016)

5.4. Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thư viện cho cán bộ
thư viện cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
(Nguồn: Tư liệu của Thư viện tỉnh QN, ngày 17/10/2016)
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5.5. Hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách hưởng ứng Ngày Sách
Việt Nam (Nguồn: Tư liệu của Thư viện tỉnh Quảng Ninh,ngày 18/4/2017)

5.6. Hoạt động vui chơi sáng tạo – thi tạo hình bằng đất nặn cho bạn đọc
thiếu nhi (Nguồn: Tác giả chụp, ngày 18/4/2017)
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5.7. Trưng bày giới thiệu sách kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2017 (Nguồn: Tác giả chụp, ngày
28/4/2017)

5.8. Hoạt động sinh hoạt hè Câu lạc bộ bạn đọc thiếu nhi
Thư viện tỉnh Quảng Ninh (Nguồn: Tác giả chụp, ngày 3/8/2017 )
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5.9. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao
Quảng Ninh thăm quan và kiểm tra các không gian trưng bày tại Thư viện
(Nguồn: Tư liệu của Thư viện tỉnh QN, ngày 2/9/2017)

5.10. Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
(Nguồn: Tư liệu của Thư viện tỉnh Quảng Ninh, ngày 2/10/2017)
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5.11. Các Thư viện cấp huyện, thị xã, thư viện khối trường học trên địa bàn
tỉnh tham gia Tọa đàm về ứng dụng công nghệ thông tin do Thư viện tỉnh
QN tổ chức (Nguồn: Tư liệu của Thư viện tỉnh QN, ngày 3/10/2017)

5.12. Bạn đọc tại Phòng đọc sách tổng hợp
(Nguồn: Tư liệu của Thư viện tỉnh Quảng Ninh, ngày 22/11/2017)
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5.13. Không gian phòng thiếu nhi
(Nguồn: Tác giả chụp, ngày 16/12/2017)

5.14. Hoạt động Trưng bày Báo xuân Mậu Tuất 2018
(Nguồn: Tư liệu của Thư viện tỉnh Quảng Ninh, ngày 9/2/2018)

152

5.15. Thư viện tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trường Đại học Hạ Long tổ
chức tọa đàm “Văn hóa đọc – Thơ với cuộc sống”
(Ảnh: Tác giả chụp ngày 14/4/2018)

5.16. Thư viện tỉnh Quảng Ninh tổ chức giao lưu với nhà văn Dương
Hướng nhân Ngày Sách Việt Nam (Ảnh: Tác giả chụp ngày 20/4/2018)

