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

 I. Kết quả hoạt động năm 2019 của Hội Thư viện Việt Nam. 

 1. Công tác tập hợp trí thức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật 
của Nhà nước về công tác thư viện.  

Năm 2019, Hội Thư viện Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý 
Nhà nước triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước 
về công tác thư viện. Các Chi hội-Liên Chi hội thành viên trực thuộc Hội đã chủ động triển 
khai thực hiện các văn bản pháp quy của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về công tác thư 
viện (bằng các hình thức: tuyên truyền, phổ biến thông tin; triển lãm sách báo-tư liệu, tập 
huấn, hội nghị, hội thảo-hội thi...); đồng thời Hội Thư viện VN đã tham gia góp ý Dự thảo 
các Thông tư, Quy chế của Bộ VHTTDL; của các Bộ, ngành Trung ương về công tác thư 
viện-trong đó đặc biệt nhiều đồng chí trong BCH đã tham gia góp ý Dự thảo Luật Thư viện 
qua các lần dự thảo; tham gia Hội nghị góp ý kiến Dự thảo Luật Thư viện (do Ủy ban 
VHGDTTNNĐ Quốc hội tổ chức vào cuối tháng 7/2019 tại 3 miền Bắc –Trung-Nam). Cả 
năm 2019, Hội Thư viện Việt Nam đã phối hợp chỉ đạo các Chi hội thành viên triển khai 
mạnh mẽ các hoạt động thông tin, truyên truyền, trong đó có các cuộc trưng bày, triển lãm 
sách, báo, tư liệu và nhất là tổ chức Ngày hội Sách và văn hóa đọc (21.4) trên nhiều địa 
bàn, khu dân cư từ Trung ương đến các địa phương (Đặc biệt năm 2019, Chính phủ đã tổ 
chức tổng kết 5 năm Ngày sách Việt Nam), đã thu hút hàng chục ngàn, hàng triệu độc giả 
và nhân dân cả nước tham dự. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, là dịp để bạn đọc và nhân dân 
tiếp cận thông tin, tri thức và nhiều chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, của Chính phủ; đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Về hoạt động 
ngày sách VN năm 2019, các đ/c Lãnh đạo Hội Thư viện VN đã đi dự ở các đơn vị như: 5 
năm Ngày sách VN tại Công viên Thống nhất, Thư viện Quốc gia VN, Thư viện TW Quân 
đội, Thư viện Bộ Công an, các thư viện: Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư Pháp và 1 số 
số địa phương: TP. Hải Phòng, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Hà Nam; tỉnh Ninh 
Bình v.v…. 

2. Về công tác tổ chức, bộ máy và phát triển hội viên. 
 - Về công tác tổ chức-nhân sự của Hội: Tại Hội nghị BCH lần thứ 7 Hội Thư viện 
VN tại tỉnh Quảng Ninh, các đại biểu đã cho ý kiến biểu quyết, nhất trí 100% đồng ý về 



các trường hợp sau:  01 Ủy viên BTV Hội, Phó Chủ tịch Hội có Đơn xin thôi không tham 
gia BCH Hội khóa III: đó là đ/c Nguyễn Chí Bính, Phó Cục trưởng cục Cơ sở vật chất, 
trang thiết bị và đồ chơi trẻ em (Bộ GĐ&ĐT); do chuyển công tác khác); bầu bổ sung 
01đồng chí tham gia BTV, Phó Chủ tịch Hội (nhiệm kỳ 2016-2021), Đó là đ/c Phạm Văn 
Sinh- Phó Cục trưởng cục Cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ chơi trẻ em (Bộ GĐ&ĐT); 
Ban Thường trực Hội Thư viện VN đã có Quyết định về cả 2 trường hợp này. 
 - Về phát triển hội viên mới, năm 2019, Hội Thư viện VN đã kết nạp 03 Chi hội thư 
viện mới, đó là: Chi hội Thư viện Viên Hán-Nôm; Chi hội Thư viện Học viện Dân tộc; Chi 
hội Thư viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (tổng số 89 hội viên); Nâng tổng 
số hội viên của Hội Thư viện VN đến cuối năm 2019 là: 5.892 người (gồm có: 338 Chi hội 
& Liên Chi hội; Hội viên cá nhân là 5.892 người). 
 3. Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 
 - Tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Hội Thư viện VN lần thứ 6 (tại tỉnh 
Lâm Đồng, tháng 3/2019) và Hội nghị Ban chấp hành Hội Thư viện VN lần thứ 7 (tại tỉnh 
Quảng Ninh, tháng 8/2019); sau đó BTV Hội có gửi Thông báo kết quả 02 Hội nghị này 
cho các đ/c Ủy viên BCH Hội và Báo cáo Lãnh đạo Bộ VHTTDL; lãnh đạo LHH Việt Nam 
(bằng văn bản). 
 - Cả năm 2019, Lãnh đạo Hội Thư viện VN và một số đ/c trong BCH Hội đã rất tích 
cực tham gia Tổ chuyên gia thẩm định, góp ý kiến cho Dự thảo Luật Thư viện 2019 (do Ủy 
ban VHGDTTNNĐ Quốc hội thành lập); nhìn chung các đ/c lãnh đạo Hội Thư viện VN đã 
phát huy tinh thần trách nhiệm; để đóng góp nhiều ý kiến tại các cuộc họp của Tổ chuyên 
gia (trên 25 cuộc họp); góp phần tạo nên thành công là Luật Thư viện đã được Quốc hội 
Việt Nam thông qua ngày 21/11/2019. Đây là chức năng rất quan trọng của tổ chức Hội 
Thư viện Việt Nam, góp phần xây dựng cơ chế-chính sách cho ngành Thư viện Việt Nam. 
 - Hội Thư viện đã tham gia góp ý cho dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia “Thông tin và tư 
liệu: Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện” (do Thư viện Quốc gia VN 
nghiên cứu và xây dựng) tháng 2/2019.  
 - Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức tốt Ngày sách Việt Nam lần thứ 
5 (21.4.2019); lãnh đạo Hội đi dự Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 ở một số địa phương, đơn 
vị trong ngành thư viện (Ngày sách VN tại Công viên Thống nhất;Thư viện Quốc gia Việt 
Nam; Thư viện Quân đội; Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp và các địa phương: 
TP. Hải Phòng, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Hà Nam; Ninh Bình). Theo báo cáo 
các của đơn vị; nhìn chung việc tổ chức Ngày sách VN năm 2019 trong cả nước, đã được 
tổ chức tốt, nhiều đơn vị làm rất bài bản, chuyên nghiệp, với nhiều nội dung phong phú, 
hiệu quả, thiết thực,có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. (điểm mới trong Ngày sách 
VN 2019, đó là:Thư viện Quốc gia VN đã tham gia rất tích cực với 1 gian Triển lãm sách 
báo-tư liệu rất trang trọng, đẹp và ấn tượng; Hội Thư viện Việt Nam đã đưa 01 xe ô-tô thư 
viện lưu động về Công viên thống nhất (Hà Nội) tham dự Ngày sách Việt Nam, để quảng 
bá mô hình hoạt động mới-hiện đại của ngành thư viện VN trong việc phục vụ bạn đọc). 

- Hội Thư viện Việt Nam (Thư viện Quốc gia Việt Nam và Trung tâm TT-TV Đại 
học Quốc gia Hà Nội) đã tích cực tham gia thực hiện “Đề án Hệ tri thức Việt Số hóa” của 



Chính phủ; đến nay đã cung cấp nhiều thông tin, dữ liệu & bộ câu hỏi, phục vụ nội dung 
quan trọng này. 
 - Hội Thư viện Việt Nam đã tích cực phối hợp với Hiệp Hội các trường đại học và 
cao đẳng Việt Nam; Hội Tin học Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo  khoa học “Xây 
dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở” (tháng 10/2019). 

- Đặc biệt, năm 2019, Hội Thư viện VN đã phối hợp với Liên chi hội Thư viện các 
trường đại học và cao đẳng phía Bắc và Liên chi hội Thư viện các trường đại học và cao 
đẳng phía Nam tổ chức thành công 02 Lớp tập huấn “Nâng cao Kỹ năng tổ chức phục vụ 
người đọc trong các thư viện điện tử-thư viện số ở Việt Nam”, cho hơn 180 hội viên của 
NALA và VILASAL. (Kinh phí do Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam hỗ trợ là 55 triệu 
đồng). 

- Hoàn thiện Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính 
trị và xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ VIII (2020-2025) của Liên hiệp các Hội KH&KT 
Việt Nam (kèm theo Phụ lục Báo cáo). 

- Lãnh đạo Hội tham dự các hội nghị-hội thảo-hội thi do Bộ VHTTDL tổ chức, đó 
là: Chung kết Hội thi cán bộ thư viện giỏi toàn quốc 2019 tại Tp Điện Biên phủ-nhân kỷ 
niệm 65 năm Chiến thắng điện Biên phủ; Hội thảo”Thư viện với chương trình nông thôn 
mới”; Hội nghị tổng kết 10 năm “Mô hình Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng”; Hội 
nghị triển khai Luật Thư viện năm 2019, lãnh đạo Hội Thư viện tham gia BGK “Cuộc thi 
Đại sứ văn hóa đọc năm 2019”; Tham gia Hội Thi và BGK Hội thi “Liên hoan tuyên truyền, 
giới thiệu sách ngành Công an nhân dân năm 2019” và một số Hội nghị-hội thi-hội thảo-
tập huấn ở các đơn vị thành viên trực thuộc Hội Thư viện Việt Nam như: Thư viện Tạ 
Quang Bửu; Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Liên chi hội thư viện 
các trường Đại học phía Nam, Liên chi hội thư viện các trường Đại học phía Bắc; Thư 
viện Trung ương Quân đội, Thư viện Bộ Công an... về lĩnh vực thư viện và văn hóa đọc.  

- Duy trì, nâng cấp Trang WEB của Hội Thư viện Việt Nam (thêm 1 số mục mới, 
cập nhật thông tin, đã đăng được hơn 40 tin & bài về hoạt động Hội); đặc biệt kết nối gần 
180 trang web của các hệ thống Thư viện trong cả nước, phục vụ tra cứu, nghiên cứu cho 
hội viên và cán bộ thư viện cả nước. Đây là việc làm rất có ý nghĩa trong thời đại CNTT, 
kết nối tri thức; mang lại hiệu quả cho hoạt động của Hội Thư viện Việt Nam. 

- Hội đã hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xét và tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2019 cho 01 đ/c là Lãnh đạo Hội Thư 
viện Việt Nam (tháng 11/2019; đ/c Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam đã được Liên hiệp các 
Hội KHKT Việt Nam tôn vinh danh hiệu này). 

- Hội Thư viện VN đã triển khai 03Hội nghị (lồng ghép) của Hội Thư viện Việt Nam 
trong khuôn khổ Dự án: “Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tuyên truyền về quyền lao 
động và công đoàn cho các hội nghề nghiệp Khoa học và kỹ thuật, năm 2019-2020” (Do 
Viện Công nhân Công đoàn phối hợp với Quỹ Châu Á  tài trợ, kinh phí là 56 triệu đồng) ở 
các tỉnh/ TP: Quảng Ninh, Bạc Liêu, TP Hồ Chí Minh, cho hơn 200 hội viên của Hội Thư 
viện VN. 

- Liên Chi hội Thư viện các trường Đại học Khu vực phía Bắc (NALA); Liên Chi 
hội Thư viện Đại học Khu vực phía Nam (VILASAL) đã phối hợp với Trung tâm Thông 



tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội và Thư viện trường Đại học Nha Trang tổ chức 
thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - 
Doanh nghiệp – Thư viện” (Tham gia Hội thảo có hơn 120 đại biểu cả nước về dự). 

-  Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam (VILASAL) đã phối hợp với Trường Đại 
học Công nghệ TP.HCM tổ chức thành công lớp Tập huấn “Kỹ năng tập huấn kiến thức 
thông tin trong Thư viện”. Tập huấn đã quy tụ 116 học viên đến từ 53 Thư viện thuộc các 
Trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam. 

- Thư viện Quân đội tổ chức thành công “Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ thư 
viện Khu vực phía Bắc - năm 2019” cho hơn 120 cán bộ thư viện khu vực phía Bắc (tháng 
7/2019). 

- Thư viện Tạ Quang Bửu tổ chức thành công Hội thảo “Sử dụng phần mềm Sierra 
trong quản lý thư viện hiện đại và ứng dụng công nghệ thư viện thông minh - kết nối đa 
lĩnh vực” được Trường ĐHBK Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và tích hợp 
Công nghệ D&L (tháng 5/2019). 

- Bên cạnh đó lãnh đạo Hội Thư viện VN cũng tích cực tham gia các Hội nghị.-Hội 
thảo-Tập huấn-Diễn đàn của Liên hiệp Hội VN (thường xuyên có tham luận/phát biểu ý 
kiến, trao đổi tại các Diễn đàn của Liên hiệp Hội VN). Trong năm qua lãnh đạo Hội Thư 
viện đã viết một số bài báo để tuyên truyền Luật Thư viện. 
 4. Về công tác hợp tác quốc tế. 
 Lĩnh vực hợp tác quốc tế của Hội Thư viện Việt Nam năm 2019 đã đạt được một số 
kết quả tốt đẹp, đó là: 
 - Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam tham dự Hội thảo Quốc tế “Cửa ngõ của các nền 
văn hoá: từ văn học tới khoa học nhân văn Pháp - Việt Nam” (tại Paris tháng 5 năm 2019). 
 - Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành 
Consal XVIII do Campuchia đăng cai tổ chức đã diễn ra từ ngày 21-22/6/2019 tại Thủ đô 
Phnôm Pênh, Campuchia. 

- Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam tham dự Đại hội Thư viện-Thông tin thế giới lần 
thứ 85 do IFLA tổ chức, với chủ đề “Thư viện: Đối thoại để thay đổi”. (tại Thành phố 
Athens, Hy Lạp, từ ngày 25-30/8/2019). 
 - Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam tham dự Chương trình phối hợp công tác với Thư 
viện Quân đội CHDC nhân dân Lào, đã tài trợ cho hệ thống thư viện Quân đội CHDC nhân 
dân Lào một số trang thiết bị thư viện để phục vụ bạn đọc (tại Thủ đô Viên-Chăn, tháng 8 
năm 2019). 
 - Chi hội Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi 
tọa đàm “Thư viện số tương lai” với 2 diễn giả: Giáo sư Gobinda Chowdhury và Giáo sư 
Sudatta Chowdhury – 2 chuyên gia về thư viện số và hệ thống quản trị thông tin, dữ liệu 
(Đại học Northumbria-Anh Quốc); đồng thời là Chủ tịch Hội các trường đào tạo khoa học 
thông tin Châu Âu (European iSchools)- thành viên điều hành Hội các trường đào tạo khoa 
học thông tin toàn cầu (Global iSchools Organization). 

- Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam phối hợp với Viện Thông tin Khoa học xã hội 
(KHXH) và Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) 
và Đại học Kyoto, Nhật Bản tổ chức Hội thảo quốc tế: “Hoạt động hợp tác nhằm thiết lập 
cơ sở thông tin khoa học giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương”  (tháng 9/2019). 
 - Hội Thư viện Việt Nam phối hợp với Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin 
(TTHL&CNTT), Đại học Thái Nguyên; Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên; Tổ chức Đại 



học Pháp ngữ (AUF) và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), tổ chức Hội 
thảo khoa học “Quản trị thư viện, trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0”. (tháng 10/2019) 

- Hội Thư viện VN phối hợp với Thư viện Tạ Quang Bửu- Trường Đại học Bách 
Khoa Hà Nội và Công ty Igroup tổ chức Hội thảo khoa học “Bổ sung nguồn lực thông tin 
trong cơ chế tự chủ đại học” (tại Trường Đại học Bách khoa HN, có sự phối hợp với chuyên 
gia của các nước: Hồng Kông, Singapore. Malaysia v.v..) 

- Hội Thư viện Việt Nam phối hợp với Thư viện Thành phố Cần Thơ tổ chức Triển 
lãm-trưng bày sách, báo-tư liệu,với chủ đề “Bản sắc văn hóa Việt Nam” (trong khuôn khổ 
Tuần Văn hóa Hungaria tại T.P Cần Thơ), từ ngày 15/11 đến 17/11/2019). 
 5. Về công tác tài chính. 
 1) Thu Hội phí và tiền Quảng cáo:  Tính cả năm 2019, Hội Thư viện đã thu Hội phí 
của 62/63 đơn vị trong hệ thống TVCC được  63 triệu đồng và các Chi hội/Liên Chi hội 
Thư viện chuyên ngành nộp hội phí (2019) là 38 triệu 250 ngàn đồng. Tổng cộng thu hội 
phí cả năm 2019 là 101 triệu 250 ngàn đồng (đạt tỷ lệ hơn 98 %). Đồng thời thu tiền Hỗ trợ 
quảng cáo năm 2019 của 02 doanh nghiệp trong lĩnh vực thư viện, được 10.000.000 
đồng.Tổng cộng số tiền thu được là: 101 triệu 250 ngàn đồng. 
 2) Tiền hỗ trợ lớp tập huấn và tổ chức Hội nghị của Hội Thư viện VN.  
 - Căn cứ Kế hoạch công tác 2019 và đề xuất của Lãnh đạo Hội Thư viện VN; năm 
2019, Liên Hiệp các Hội KHKT VN đã phê duyệt kế hoạch và cấp tiền Hỗ trợ cho Hội Thư 
viện triển khai 02 Lớp tập huấn về nghiệp vụ Thư viện (tổng kinh phí là 55 triệu đồng). 
 - Căn cứ Kế hoạch công tác và đề xuất của Hội Thư viện VN 2 năm (2019+2020), 
Viện Công nhân Công đoàn phối hợp với Quỹ Châu Á tài trợ kinh phí là 56 triệu đồng 
(cho các hoạt động tuyên truyền về “Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tuyên truyền về 
quyền lao động và công đoàn” cho các hội viên Hội thư viện Việt Nam). Như vậy tổng 
cộng số kinh phí Hội Thư viện VN nhận được hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn năm 
2019 là: 111 triệu đồng chẵn. 

 
II. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 

Năm 2020. Hội Thư viện Việt Nam xác định thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm 
sau đây: 

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

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

- Hội chỉ đạo các Chi hội/Liên Chi hội thành viên tích cực tham gia xây dựng cơ chế, 
chính sách pháp luật về thư viện ở Việt Nam, trong đó trọng tâm là tuyên truyền và triển khai 
Luật Thư viện (vừa được ban hành ở Việt Nam) vào cuộc sống, tích cực đóng góp cho các dự 
thảo Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ VHTTDL thi hành Luật Thư viện và các dự 
thảo Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ VHTTDL, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc 
phòng v.v...về công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Đây là nhiệm vụ quan 



trọng của Hội Thư viện VN để triển khai Luật Thư viện đi vào cuộc sống một cách thiệt thực 
& hiệu quả. 

- Phối hợp với Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) chỉ đạo 
các Chi hội thư viện thành viên trực thuộc Hội đẩy mạnh các hoạt động thư viện tại Ngày sách 
VN (21.4.2020): đồng thời tổ chức các hội nghị-hội thảo-hội thi, tập huấn về thư viện; thường 
xuyên trưng bày, triển lãm tư liệu, sách báo phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, 
của đất nước; của các trường đại học; nhằm ngày càng thu hút bạn đọc đến thư viện; đồng 
thời tăng cường và đổi mới phương thức phục vụ bạn đọc, thông qua các kho tư liệu thư viện 
và cơ sở dữ liệu thư viện..... 

2. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức. 
- Phát triển tổ chức Liên chi hội, chi hội mới, tăng cường kết nạp hội viên và củng cố 

bền vững những tổ chức Hội đã có. Đẩy mạnh công tác tuyền truyền-thông tin về hoạt động 
Hội, thành lập các Chi hội mới ở tỉnh/TP. (dự kiến thành lập từ 2 đến 3 Chi hội thư viện ở 
TW hoặc tỉnh/thành phố, kết nạp từ 100-150 hội viên mới). 

- Chỉ đạo một số Chi hội thư viện/Liên Chi hội Thư viện tiến hành đại hội theo nhiệm 
kỳ. 

- Tổ chức các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội theo lệ kỳ. 
 3. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn và nghiên cứu khoa 

học. 
- Hội phối hợp với các đơn vị chức năng, chỉ đạo các Chi hội thành viên triển khai tổ chức 
hiệu quả các cuộc trưng bày, triển lãm sách, báo, tư liệu, nhân dịp Kỷ niệm các ngày lễ lớn 
trong năm 2020 ở Trung ương và các tỉnh/thành phố, các trường đại học và cao đẳng trong 
cả nước....đặc biệt trong CMCN 4.0, cần thúc đẩy việc kết nối & chia sẻ tài nguyên thông 
tin giữa các thư viện với nhau; tăng cường liên kết & liên thông tài nguyên thông tin giữa 
Hội Thư viện với các tổ chức thành viên. 

- Hội tiếp tục tổ chức Hội nghị triển khai Dự án: “Nâng cao hiệu quả thực hiện công 
tác tuyên truyền về quyền lao động và công đoàn cho các hội nghề nghiệp Khoa học và kỹ 
thuật, năm 2019-2020” (Do Viện Công nhân Công đoàn phối hợp với Quỹ Châu Á  tài trợ 
năm 2019 + 2020). 

- Dự kiến Hội sẽ tổ chức 01 Tọa đàm-Thông tin chuyên đề “Quản trị thư viện, trí tuệ 
nhân tạo và công nghệ 4.0” (mời Chuyên gia Thư viện CH Pháp tới để hỗ trợ & thỉnh giảng 
chuyên đề này) . 

- Hội sẽ phối hợp với Liên chi hội Thư viện các trường đại học và cao đẳng phía Bắc; 
Phía Nam tổ chức 01 Lớp tập huấn nghiệp vụ và 01 Hội thảo khoa học về thư viện cho các 
hội viên của VILASAL và NALA.  

- Các đơn vị thành viên trực thuộc Hội đẩy mạnh tiến độ nghiên cứu khoa học về thư 
viện (đặc biệt ưu tiên xây dựng thư viện điện tử-thư viện số; hiện đại hóa thư viện trong 
bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam). 

4. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. 
- Các Chi hội thành viên trực thuộc Hội triển khai công tác hợp tác quốc tế về thư viện 

theo kế hoạch và nhiệm vụ của đơn vị. 
5. Các công tác khác. 
- Củng cố, duy trì & phát triển Trang thông tin điện tử (trang WEB) của Hội Thư viện 

Việt Nam. 



- Hội tham dự đầy đủ hội nghị-hội thảo, tập huấn của Liên Hiệp Hội VN. 
- Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. 
- Thu Hội phí năm 2020 đầy đủ theo quy định Điều lệ Hội. 
 Ngoài ra Hội cần nghiên cứu để các Hội nghị BCH Hội có những hoạt động chuyên 

sâu/chuyên đề; Bên cạnh đó, Hội nghiên cứu để thành lập CLB diễn giả (để giới thiệu cho các 
địa phương khi cần mời diễn giả nói chuyện)…  

III. Đề xuất và kiến nghị 
- Đề nghị Bộ chủ quản (Bộ VHTTDL) và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, tạo điều 

kiện cho Hội Thư viện Việt Nam được tham vấn, góp ý, tư vấn, phản biện và giám định xã 
hội ... trong lĩnh vực thư viện ở Việt Nam (theo chức năng). 

- Đề nghị Liên hiệp hội KH&KT Việt Nam quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để Hội 
Thư viện được tham gia nhiều hơn các hoạt động của Liên hiệp Hội./. 

Trân trọng ! 
 

N  Nơi nhận: 
-    - Như trên; 
    - Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 
    - Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KHKT VN (để báo cáo); 
   - Vụ Tổ chức Phi chính phủ, Bộ Nội vụ (để báo cáo); 

     - Các đ/c Ủy viên BTV, BCH Hội (để biết); 
-   - Lưu VP. HTVVN. NXD 60. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
CHỦ TỊCH 
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