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    LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC   
         VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

     HỘI THƯ VIỆN VIỆT NAM 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
     Hà Nội, ngày 24  tháng 01  năm 2022 

    Số: 02 /BC-HTVVN 
 

BÁO CÁO 
   KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, 

  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2022 
------------------------------------ 

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

 I. Kết quả hoạt động năm 2021 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 2021, dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp ở Việt 
Nam, song Hội Thư viện Việt Nam đã tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức về thư 
viện, tranh thủ thời cơ, 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  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, hội nghị, hội thảo, hội thi, tập huấn...); đồng thời Hội Thư viện Việt 
Nam đã tham gia góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các Thông 
tư của Bộ VHTTDL; của các Bộ, ngành Trung ương về công tác thư viện v.v.... 

2. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức. 
 - Về phát triển hội viên mới: Năm 2021, Hội Thư viện Việt Nam đã kết 
nạp 01 Chi hội thư viện mới, đó là: Chi hội Thư viện Công ty Cổ phần Sách Việt 
Nam (với 30 hội viên). 
 - Lãnh đạo Hội thư viện đã ban hành các Quyết định về tổ chức, bộ máy 
của 02 Liên Chi hội thư viện các trường đại học phía Bắc và phía Nam (ngay sau 
khi 02 Liên Chi hội Thư viện Đại học này vừa hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ vào 
tháng 12/2020). 
 - Đặc biệt, Hội Thư viện Việt Nam đã tổ chức một số Hội nghị Ban Thường 
trực/Ban Thường vụ và Hội nghị Ban Chấp hành  (hình thức trực tiếp/ trực tuyến), 
để xây dựng kế hoạch, chương trình. nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu 
toàn quốc Hội Thư viện Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2027; dự kiến vào  
quý I năm 2022, tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19); Đồng thời Hội đã thành 
lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội, đó là: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, 
tiểu ban Hậu cần-Tổ chức Đại hội v,v.... Hiện nay các Tiển ban chuẩn bị Đại hội 
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IV Hội Thư viện Việt Nam đã và đang hoàn tất nội dung, chương trình (kể cả việc 
sửa đổi Điều lệ Hội Thư viện năm 2012, công tác Thi đua-khen thưởng), để báo 
cáo các cơ quan có thẩm quyền (Bộ VHTTDL, Bội Nội vụ và Liên hiệp các Hội 
KHKT Việt Nam), xin ý kiến chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội thư viện Việt Nam. 
 3. Công tác thông tin và phổ biến kiến thức. 
 Trong năm 2021, 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 mừng Đảng, mừng Xuân 2021- 
chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII và nhất là tổ chức Ngày Sách và Văn hóa 
đọc lần thứ 8 (21.4) trên nhiều địa bàn, khu dân cư từ Trung ương đến các địa 
phương. 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 Việt Nam năm 2021, các đ/c Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam 
đã đi dự ở các đơn vị như: Hội sách Trực tuyến Quốc gia do Bộ TT&TT tổ chức; 
Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện TW Quân đội, Thư viện Bộ Công an, các 
thư viện: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Mở Hà Nội; Đại học Sư 
phạm 2 Hà Nội và một số số địa phương: TP. Hải Phòng, TP. Hà Nội, tỉnh Thái 
Nguyên, Bắc Giang v.v..... Đồng thời Lãnh đạo Hội thư viện Việt Nam đã tham 
dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII (hình thức trực 
tuyến); do Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tổ chức... 
 Bên cạnh đó Hội thư viện Việt Nam đã tích cực tham gia 01 Đề tài khoa 
học (do Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức là Chủ nhiệm đề tài), và đ/c Chủ 
tịch Hội Thư viện đã tham gia 05 Hội thảo khoa học công tác Tư vấn, phản biện 
và về Truyền thông & Phổ biến kiến thức (do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức). 
Tất cả những tham luận của Hội Thư viện VN được Ban tổ chức HN-HT Liên 
hiệp Hội Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao. 
 4. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. 
 Năm 2021, Hội thư viện Việt Nam đã góp ý 4 Dự thảo văn bản pháp quy 
về thư viện và văn hóa đọc như sau: 
 - Dự thảo của Chính phủ về sửa đổi Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 
24/2/2014 về Ngày sách Việt Nam (nay goi là QĐ về tổ chức Ngày sách và Văn 
hóa đọc Việt Nam). 
 - Dự thảo văn bản pháp quy của Bộ VHTTDL, đó là Thông tư Bộ VHTTDL 
về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện 
công cộng cấp tỉnh. 
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 - Dự thảo văn bản pháp quy của Bộ VHTTDL, đó là Thông tư Bộ VHTTDL 
Về ngạch, bậc thư viện và hệ số lương trong hệ thống thư viện công cộng Việt 
Nam. 

- Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia “Thông tin và tư liệu-liên kết hệ thống mở-
xác định dịch vụ mượn liên thư viện (xây dựng trên cơ sở chấp nhận tương đương 
ISO 10160: 2015”, do Thư viện Quốc gia VN nghiên cứu và xây dựng.  

Bên cạnh đó, năm 2021, Hội Thư viện Việt Nam đã tích cực tham gia góp ý 
một số dự thảo văn bản pháp quy (do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức). Đó là: 

-  Góp ý cho Luật Phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi (năm 2021). 
- Góp ý cho Luật Thi đua-khen thưởng sửa đổi (năm 2021). 
- Góp ý cho Luật Công đoàn sửa đổi (năm 2021). 
Đồng thời, Hội Thư viện Việt Nam đã tích cực tham dự Hội nghị-Hội thảo 

của Liên hiệp Hội Việt Nam, như: “Đổi mới hình thức hoạt động Liên hiệp Hội VN, 
đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới”. Tham dự Hội nghị Văn hóa toàn 
quốc, triển khai Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII (do Ban Tuyên giáo Trung 
ương Đảng chủ trì). 
 5. Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. 
 - Tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VIII Hội Thư viện 
Việt Nam và tổ chức Hội thảo “Hội Thư viện Việt Nam họat động trong bối cảnh 
đại dịch Covvid-19” (tại tỉnh Bà riạ- Vũng tàu tháng 4/2021). 
 - Lãnh đạo Hội Thư viện đã tham dự /và giảng bài tại Hội nghị tập huấn 
của Bộ Công an Về nghiệp vụ thư viện và chuyển đổi số trong công tác thư viện 
(tại Hà Nội, tháng 7/2021). 
 - Lãnh đạo Hội Thư viện đã tham dự Hội nghị Tập huấn về chuyển đổi số 
trong thư viện (hình thức trực tuyến tại Hà Nội cho 63 điểm cầu là Thư viện tỉnh, 
thành phố trong cả nước, tháng 10/2021). 

- 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. 

- Trong tháng 4/2021, lãnh đạo Hội đã tham dự tổ chức Ngày sách và văn 
hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 (hình thức trực tuyến) và triển khai cuộc thi Đại sứ 
văn hóa đọc năm 2021 ở một số cơ quan-đơn vị. 

- Tháng 9/2021, lãnh đạo Hội thư viện Việt Nam đã phối hợp với Công ty 
Sao Mai Education Group tổ chức Hội thảo khoa học (hình thức trực tuyến) cho 
hơn 400 đại biểu tham dự về nghiệp vụ thư viện hiện đại. 

- Tháng 9/2021, Hội Thư viện Việt Nam đã tham dự Hội nghị trực tuyến 
"Khai trương Trung tâm tri thức số dùng chung cho các thư viện đại học ở khu 
vực phía Bắc” (do Liên Chi hội thư viện các trường Đại học khu vực phía Bắc 
phối hợp với Trung tâm Thông tin-thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty 
D&L tổ chức). 
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- Trong tháng 10/2021, lãnh đạo Hội đã tham gia Ban Giám khảo Chung 
kết cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 (do Bộ VHTTDL tổ chức). 

- 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 30 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. 

- Bên cạnh đó lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam cũng tích cực tham gia góp 
ý các nội dung và dự thảo văn bản (bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến) của 
Liên hiệp Hội Việt Nam (hoặc trả lời các Bảng hỏi) kịp thời và chất lượng theo 
yêu cầu của Ban Tổ chức Liên hiệp Hội VN. 

5.  Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 
Trong năm 2021, một số thư viện lớn ở nước ta, như: Thư viện Quốc gia 

Việt Nam, Thư viện KHTH TP Hồ Chí Minh, Trung tâm thông tin-thư viện Đại 
học Quốc gia Hà Nội đã nghiên cứu khoa học trong thư viện, ứng dụng mạnh mẽ 
CNTT, từng bước Chuyển đổi số thư viện theo Quyết định của Chính phủ năm 
2021; góp phần xây dựng thư viện điện từ/thư viện số/ Trung tâm tri thức số ở 
Việt Nam, phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hiệu quả hơn... 

6. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. 
Do tình hình dịch bệnh covid-19 nên hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc 

tế năm 2021 có nhiều hạn chế. Hội Thư viện chỉ có một số hoạt động sau: 
1- Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam tham dự Lễ khánh thành “Dream Plus 

Library” (Điểm cộng giấc mơ cho Thư viện) tại Thư viện Thành phố Hà Nội vào 
ngày 27.01.2021 (dự án này do Bộ Văn hóa Hàn Quốc tài trợ cho Việt Nam, với 
tổng trị giá gần 30 ngàn đôla Mỹ). 

2- Lãnh đạo Hội Thư viện dự Lễ khai trương Cổng thông tin Pháp – 
Việt/Thư viện số Hoa phượng vĩ ngày 16.4.2021 (đây là dự án hợp tác giữa Thư 
viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Quốc gia Pháp). Dự án được triển khai trong 
gần hai năm (2019-2020) với sự hợp tác tích cực của cả hai thư viện quốc gia để 
huy động nguồn lực và tích hợp các dữ liệu số. Nội dung của Cổng thông tin 
nhằm tái hiện những mối tương tác về văn hoá, lịch sử và khoa học giữa Pháp và 
Việt Nam từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XX. Với vai trò kết nối ký ức Pháp và 
Việt Nam, các tài liệu được chia vào 8 đầu mục chính: Lưu trữ, Truyền thống, Tư 
tưởng, Văn học, Chuyển giao văn hoá, Các triều đại và chính quyền, Khoa học 
và Xã hội, Đời sống kinh tế v.v…  

3- Hội Thư viện Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Sao Mai 
Education Group tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến "Phần mềm quản lý thư 
viện Liberty- Giải pháp quản lý thư viện thế hệ mới", tháng 9/2021 (do Bà Sarah 
Thompson, chuyên gia Thư viện Úc và một số chuyên gia thư viện Việt Nam 
trình bày). 
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4- Hội Thư viện Việt Nam tham gia Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành 
CONSAL XVIII (các nước Đông Nam Á) theo hình thức trực tuyến do 
Campuchia đăng cai tổ chức, diễn ra vào ngày 22/10/2021. Tham dự Hội nghị có 
50 đại biểu và quan sát viên đến từ 10 nước thành viên CONSAL bao gồm Brunei 
Darusalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, 
Singapore, Thái Lan và Việt Nam.  

5- Hội Thư viện Việt Nam tham gia Hội thảo quốc tế (trực tuyến), chủ đề  
“Kho tư liệu EFFO lưu trữ tại Thư viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm KHXH 
Việt Nam” (do Viện Thông tin Khoa học xã hội phối hợp với Viện Viễn Đông 
Bác cổ tại Paris, Pháp tổ chức ngày 25/11/2021). 

 Do tình hình dịch bệnh Covid-19, nên cả năm 2021, Hội Thư viện Việt 
Nam không có đoàn ra hợp tác quốc tế về thư viện. 

7. Các công tác khác. 
Bên cạnh các hoạt động trên, năm 2021, với chức danh Ủy viên UBKT 

Liên hiệp Hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 30/3/2021 đến ngày 
02/4/2021, đ/c Chủ tịch Hội Thư viện được Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt 
Nam phân công và giao nhiệm vụ phối hợp với Đoàn công tác liên ngành của 
Liên hiệp Hội VN đi kiểm tra hoạt động của một số tổ chức trực thuộc Liên hiệp 
các Hội KHKT Việt Nam, đó là: 1.Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh (Greenhub). 
2. Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Việt (VietNature) 3. Trung tâm phát triển nông 
thôn bền vững (SRD). Đ/c Chủ tịch Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

II. Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022. 
       Hội Thư viện Việt Nam sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1- 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”; Triển khai Luật 
Thư viện và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội, của Bộ VHTTDL và 
các Bộ, ngành TW; các Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL với 
các Bộ, ngành TW về hoạt động thư viện, nhằm tăng cường, 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. 

     2- 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: 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; đẩy mạnh chuyển đổi 
số và hiện đại hóa thư viện, nhằm ngày càng thu hút bạn đọc đến thư viện. Hội 
Thư viện lưu ý đẩy mạnh công tác truyền thông để triển khai Luật Thư viện đi 
vào cuộc sống một cách thiệt thực & hiệu quả nhất. 

       3- Hội Thư viện Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Hội Thư viện Việt Nam lần 
thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 (hình thức trực tiếp/trực tuyến, dự kiến quý I/2022), 
tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam. 
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      4- 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. Chỉ đạo một số Chi hội thư 
viện tiến hành đại hội theo nhiệm kỳ.  

       5- 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 (kể cả 
hình thức trực tuyến) 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 giữa 
Hội Thư viện với các tổ chức thành viên.  

       6- 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; 
chuyển đổi số, hiện đại hóa thư viện trong bối cảnh CMCN 4.0 ở Việt Nam). 

      7- 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 được giao. 

      8- Củng cố, duy trì & phát triển Trang thông tin điện tử (trang WEB) của 
Hội Thư viện Việt Nam. 

     9- Hội tham dự đầy đủ và tích cực các hội nghị-hội thảo, hội thi, tập huấn 
về thư viện và văn hóa đọc, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. 

     10- Hội tham dự đầy đủ và tích cực các hội nghị-hội thảo, tập huấn, diễn 
đàn do Liên Hiệp các Hội KHKT Việt Nam tổ chức. 

     11- Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. 
     12- Thu Hội phí năm 2022 đầy đủ theo quy định Điều lệ Hội. 

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 thực hiện 1 số công việc dịch vụ công trong lĩnh vực thư viện ở Việt 
Nam (theo chức năng). 

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

Trân trọng ! 

N   Nơi nhận: 
-    - Như trên; 
    - Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 

       - Bộ Nội vụ (để báo cáo); 
       - Các đ/c ủy viên BCH Hội TV VN (để biết); 

V    - Lưu VP. HTVVN. NXD (08) . 

                        
TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
 
 

Nguyễn Hữu Giới 
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