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KẾ HOẠCH KHẢO SÁT 

Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng 

khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam” 

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-BVHTTDL ngày       tháng      năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Thực hiện Quyết định số 1227/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 5 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch xây 

dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư 

viện ở Việt Nam”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch khảo sát 

một số đơn vị về thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động 

thư viện ở Việt Nam, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khảo sát tại 03 khu vực Bắc, Trung, Nam về tình hình ứng dụng khoa 

học và công nghệ trong hoạt động thư viện nhằm đánh giá thực trạng; xác định 

những thuận lợi, khó khăn; đề xuất, kiến nghị của các đơn vị để từ đó tổng hợp 

dữ liệu, đánh giá xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ 

trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung khảo sát, đánh giá toàn diện, đảm bảo thiết thực, phù hợp với 

tình hình thực tế, đáp ứng được yêu cầu xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng 

khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”. 

- Các đơn vị được khảo sát có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, cung cấp 

đầy đủ các tài liệu, số liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu khảo sát. 

- Đoàn khảo sát có trách nhiệm thu thập đầy đủ, chính xác các tài liệu, 

thông tin cần thiết, đánh giá đúng năng lực thực hiện đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung khảo sát 

Khảo sát tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Khảo sát, đánh giá tình hình thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ 

trong hoạt động thư viện, đặc biệt là đối với hệ thống thư viện công cộng; 

- Đánh giá nhu cầu thực tế và năng lực hiện tại của các thư viện trong việc 

ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động; 
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- Khảo sát, tổ chức điều tra nhu cầu của bạn đọc về tăng cường nâng cao 

chất lượng dịch vụ thư viện theo hướng ứng dụng khoa học và công nghệ. 

2. Phương pháp khảo sát 

- Tiến hành khảo sát thực tế tại các địa phương khác nhau về điều kiện địa 

lý, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và tại các thư viện công cộng, thư viện đại 

học, thư viện chuyên ngành phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu phục 

vụ xây dựng Đề án. 

- Hình thức khảo sát: Khảo sát thực tế; tổ chức phỏng vấn; khảo sát thông 

qua báo cáo của địa phương. 

3. Địa điểm, đối tượng và thời gian khảo sát  

a) Tỉnh Yên Bái, Lai Châu. 

- Đối tượng: Thư viện công cộng, thư viện trường học. 

 - Thời gian dự kiến: Tháng 6 năm 2020 (03 ngày). 

b) Tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. 

 - Đối tượng: Thư viện công cộng, thư viện trường học. 

- Thời gian dự kiến: Tháng 6 năm 2020 (05 ngày). 

c) Tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. 

- Đối tượng: Thư viện công cộng, thư viện đại học. 

- Thời gian dự kiến: Tháng 6 năm 2020 (03 ngày). 

d) Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Hậu Giang, Cần Thơ. 

- Đối tượng: Thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện trường học. 

- Thời gian dự kiến: Tháng 7 năm 2020 (06 ngày). 

đ) Tỉnh Quảng Ninh. 

 - Đối tượng: Thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện trường học. 

- Thời gian dự kiến: Tháng 7 năm 2020 (01 ngày). 

e) Tỉnh Hà Nam. 

- Đối tượng: Thư viện công cộng, thư viện trường học. 

- Thời gian dự kiến: Tháng 7 năm 2020 (01 ngày). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Vụ Thư viện chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này, cụ thể như sau: 

- Gửi công văn khảo sát tới các cơ quan, đơn vị được khảo sát (có kèm 

theo mẫu báo cáo, phiếu điều tra phục vụ công tác khảo sát xây dựng Đề án); 

- Thu thập và xử lý, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát, điều tra; 

- Hoàn thiện báo cáo kết quả tại các địa điểm khảo sát phục vụ xây dựng 

Đề án báo cáo Lãnh đạo Bộ. 

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính bố trí ngân sách triển khai thực hiện. 
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3. Văn phòng Bộ phê duyệt dự toán theo quy định. Bố trí phương tiện đi 

lại trong quá trình khảo sát xây dựng Đề án. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các 

tỉnh/thành phố trong phạm vi khảo sát bố trí thời gian, chuẩn bị nội dung, tạo 

điều kiện để đoàn khảo sát thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là Kế hoạch khảo sát xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam” của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Vụ 

Thư viện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc, báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./. 
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DANH SÁCH  

Các đoàn khảo sát xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng 

khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam” 

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-BVHTTDL ngày       tháng      năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

I. TỈNH YÊN BÁI, LAI CHÂU 

 1. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện. 

 2. Ông Đặng Thế Tưởng - Chuyên viên Vụ Thư viện. 

II.  TỈNH KHÁNH HÒA, NINH THUẬN, BÌNH THUẬN 

 1. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện. 

2. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Chuyên viên Vụ Thư viện. 

III. TỈNH THANH HÓA, NGHỆ AN 

 1. Ông Phạm Quốc Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện. 

2. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Chuyên viên Vụ Thư viện. 

IV. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BẾN TRE, HẬU GIANG, CẦN THƠ 

  1. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện. 

2. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Chuyên viên Vụ Thư viện. 

 V. TỈNH QUẢNG NINH 

 1. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện. 

2. Bà Trần Ngọc Mai - Chuyên viên Vụ Thư viện. 

VI. TỈNH HÀ NAM 

 1. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện. 

2. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly - Chuyên viên Vụ Thư viện./. 

 
 

 




