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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Bƣớc vào thế kỷ XXI, nền kinh tế thế giới chuyển từ kỷ nguyên công nghiệp 

sang kỷ nguyên thông tin và kinh tế tri thức. Thông tin giữ vai trò quan trọng đố với 

sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia hay tổ chức. Thông tin nói chung và 

thông tin khoa học và công nghệ nói riêng đã trở thành nguồn lực quan trọng đối 

với tất cả các quốc gia trên thế giới, đồng thời đóng vai trò trực tiếp tạo ra của cải 

vật chất của nền kinh tế xã hội. Sự phát triển của khoa học và công nghệ (KH&CN) 

mà đặc biệt là công nghệ thông tin & truyền thông (CNTT & TT) đã tác động tới tất 

cả các lĩnh vực làm biến đổi nhanh chóng đời sống vật chất và tinh thần của xã hội. 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi các công nghệ thông minh nhƣ: Trí tuệ 

nhân tạo, Internet vạn vật, tự động hoá, công nghệ in 3D và ngƣời máy…Cuộc cách 

mạng công nghiệp này đã và đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống 

xã hội trong đó có lĩnh vực thông tin – thƣ viện (TT-TV). Các yếu tố quan trọng cốt 

lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến lĩnh vực TT – TV đó là: Cơ 

sở dữ liệu lớn (hay nói cách khác là nguồn lực lớn thông tin số), con người và công 

nghệ thông tin. Điều này đặt ra, xu thế tất yếu của sự phát triển là kho tàng thông 

tin, tri thức của nhân loại ngày càng cần phải đa dạng và phong phú, nên vấn đề 

bùng nổ thông tin là một tất yếu đã và đang diễn ra. Do vậy, một trong những yêu 

cầu bức thiết đặt ra là phải lựa chọn phát triển nguồn lực thông tin (PT NLTT) này 

nhƣ thế nào để đảm bảo về chất lƣợng và cả số lƣợng là vấn đề cấp thiết đang đặt ra 

đối với các cơ quan TT-TV  trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Việt Nam đang trong quá trình đổi mới đất nƣớc và thực hiện công cuộc 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển KT-XH của đất nƣớc.Để đáp ứng sự 

nghiệp cách mạng này, Đảng và Nhà nƣớc đã rất chú trọng đến phát triển khoa học 

& công nghệđào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao.Đã xác định “cùng với giáo dục 

và đào tạo, KH&CN là quốc sách hàng đầu”.Để đạt đƣợc mục tiêu của nhiệm vụ 

này, chủ trƣơng của Đảng và Chính sách của Nhà nƣớc đang hƣớng đến đổi mới 

toàn diện giáo dục đại học. Trong đó có giải pháp đổi mới phƣơng thức đào tạo từ 
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niên chế sang tín chỉ. Với phƣơng thức đào tạo này, hơn bao giờ hết nhu cầu thông 

tin và tri thức không ngừng tăng lên của xã hội nói chung và môi trƣờng giáo dục 

đại học nói riêng. Ngƣời dạy và ngƣời học rất cần đến thông tin để đáp ứng yêu cầu 

tự học, tự nghiên cứu dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên.Do vậy, vai trò của các cơ 

quan TT-TV đại học là rất quan trọng trong việc đảm bảo thông tin cho thầy và trò 

của nhà trƣờng đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học và đào tạo. Sứ mệnh của các 

cơ quan thông tin - thƣ viện là tạo lập và duy trì quá trình trao đổi thông tin, tạo 

điều kiện cho ngƣời dùng tin tái sản xuất ra thông tin mới/tri thức mới từ đó phát 

triển kinh tế - xã hội.Hơn  nữa, đối với một cơ quan TT-TV, một trong những yếu tố 

quan trọng cấu thành cơ quan thông tin - thƣ viện đó chính là nguồn lực thông tin. 

Nguồn lực thông tin tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của cơ quan TT-TV. 

Nếu nguồn lực thông tin đƣợc chú trọng phát triển không ngừng cả về lƣợng và chất 

đáp ứng và thỏa mãn tối đa nhu cầu thông tin của ngƣời dùng tin sẽlà động lực quan 

trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thông tin- thƣ viện.  

Trƣờng Đại học Giao thông Vận tải nằm trong hệ thống giáo dục đại học 

Việt Nam, có nhiệm vụ và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới giáo 

dục.Trƣờng Đại học Giao thông Vận tải là một trong những trƣờng đầu ngành của 

cả nƣớc đào tạo kỹ sƣ về lĩnh vực Giao thông Vận tải, trong nhiều năm qua trƣờng 

đã đào tạo và cung cấp hàng vạn kỹ sƣ giao thông cho đất nƣớc về các lĩnh vực nhƣ: 

Công trình, Cơ khí, Kinh tế, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin…Nhu cầu sử dụng 

tài liệu của cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên ngày càng cao. 

Những năm gần đây, Nhà Trƣờng đã dịch chuyển phƣơng thức đào tạo từ đào tạo 

theoniên chế sang đào tạo theotín chỉ thể hiện triết lý giáo dục lấy ngƣời học làm 

trung tâm, tăng tính chủ động của ngƣời học. Do vậy, Trung tâm TT-TV của Nhà 

trƣờng có vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình tự học, đặc biệt là nguồn lực 

thông tin, bởi nó quyết định tới chất lƣợng trong việc giảng dạy, học tập, nghiên 

cứu khoa học của thầy và trò. Cuối cùng là quyết định đến chất lƣợng nguồn nhân 

lực của đất nƣớc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. 

Trƣớc nhu cầu thực tiễn đó, Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Trƣờng Đại học 
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Giao thông Vận tải đã có nhiều đổi mới. Đã chú trọng đến phát triển mọi mặt trong 

đó có phát triển nguồn lực thông tin.Trung tâm đã là địa chỉ quan trọng cung cấp 

nguồn thông tin mà chủ yếu là thông tin, tài liệu khoa học và công nghệcho ngƣời 

dùng tin. Tuy nhiên, trƣớc yêu cầu của việc tự học, tự nghiên cứu và đào tạo từ 

xa… của Nhà trƣờng, nguồn lực thông tin, tài liệu của Trung tâm đến nay cũng còn 

nhiều vấn đề chƣa đáp ứng đƣợc tối đa nhu cầu tin của thầy và trò Trƣờng Đại học 

Giao thông Vận tải. Một bài toán đang đặt ra cần có lời giải của TTTT-TV là làm 

nhƣ thế nào để phát triển nguồn lực thông tin hơn nữa? Ngƣời dùng tincó thể biết 

đến và tiếp cận dễ dàng, thuận tiện nhanh chóng và sử dụng hiệu quả NLTT là vấn 

đề vô cùng cấp thiết, đòi hỏi cấp bách về nguồn tài nguyên thông tin - tài liệu phục 

vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập hiện nay. Do vậy, việc nghiên cứu thực trạng 

NLTT tại Trung tâm là nhiệm vụ có tính thời sự và cấp thiết. Trên cơ sở kết quả 

nghiên cứu Trung tâm sẽ đƣa ra các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả phát 

triển NLTT đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi đối tƣợng ngƣời dùng tin trong 

Trƣờng, phục vụ đắc lực công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập.Xuất phát từ 

thực tế trên, tôi đã lựa chọn đề tài: “Phát triển nguồn lực thông tin tại trung tâm 

Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải” để làm để tài cho luận 

văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Khoa học Thông tin – Thƣ viện của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nƣớc 

Theo hƣớng nghiên cứu của đề tài đã có nhiều tác giả ở trong và ngoài nƣớc 

quan tâm. Trong số đó chúng ta phải kể đến những công trình nghiên cứu nhƣ sau: 

Những công trình đề cập đếnkhái niệm “nguồn lực thông tin” 

Tiêu biểu là các công trình nhƣ: "Developing library and information centre 

collection - Phát triển vốn tài liệu của thƣ viện và trung tâm thông tin" của Evans G. 

Edward và Margaret Zarnosky Saponaro;"Pháp luật thông tin và quản lý thông tin - 

Information law and information management” của J.V.Knoppers ; "Chính sách 

thông tin quốc gia và việc chia sẻ nguồn tài liệu" của Tiêu Hy Minh; “Phát triển 

thông tin để trở thành nguồn lực”; “Vấn đề phát triển và chia sẻ NLTT số hóa tại 

Việt Nam” (Tạp chí thông tin và tƣ liệu, số 1 năm 2005 và số 1 năm 2006) của 
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PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng. “Phương pháp luận xây dựng chính sách phát triển 

nguồn tin” (Tạp chí Thông tin và tƣ liệu, số 1, năm 2001) của TS. Nguyễn Viết 

Nghĩa. Công trình “Thông tin từ lý luận đến thực tiễn” của PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hùng do nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin ấn hành năm 2005. Tài liệu bao gồm 

nhiều bài nghiên cứu đề cập đến lý luận nguồn lực thông tin đặc biệt là nguồn lực 

thông tin KH&CN trong các cơ quan thông tin thƣ viện nhƣ: “Thông tin khoa học 

và kỹ thuật ngày nay”; “Cuộc khủng hoảng thông tin”; “Phát triển NLTT trong bối 

cảnh công nghệ thông tin mới”. Một số công trình của TS. Lê Văn Viết nhƣ:“Thử 

bàn về chính sách quốc gia trong công tác thư viện Việt Nam thập niên đầu thế kỷ 

XXI”; “Phác thảo sơ bộ chính sách quốc gia về NLTT” trong cuốn: “Thư viện học - 

những bài viết chọn lọc” do nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin ấn hành năm 2006. 

Dƣới những cách tiếp cận khác nhau nhƣng các công trìnhđều đã xác định 

đƣợc nội hàm khái niệm cũng nhƣ vai trò của NLTT. Tuy nhiên, tùy theo cách tiếp 

cận, hiện có nhiều quan điểm khác nhau về NLTT. Một số tác giả cho rằng NLTT 

bao gồm cả nguồn tin và các yếu tố khác tạo nên nguồn tin nhƣ: cơ sở vật chất, kinh 

phí và nhân lực. Một số nhà khoa họclại coi NLTT chính là phần tiềm lực thông 

tin, vốn tài liệu đƣợc tổ chức và kiểm soát để có thể truy cập và chia sẻ dễ dàng.  

Những công trình nghiên cứu về khái niệm “chính sách” và “chính sách 

phát triển nguồn lực thông tin”tiêu biểu là: “Phát triển bộ sưu tập trong môi 

trường kỹ thuật số: Nhu cầu cấp thiết của các tổ chức thông tin trong thế kỷ XXI - 

Collection development in a digiital environment : An imperative for information 

organizations in the twenty-first century)của Barbara Susana Sanchez Vignau, 

Ileana Lourdes Presno Queada”;“Những nguyên tắc cơ bản quản lý và phát triển vốn 

tài liệu”- Fundamentals of collection development and management”củaJohnson 

Peggy; “Xây dựng chính sách phát triển nguồn tài nguyên thông tin của thư viện 

đại học Việt Nam “ của Bùi Loan Thùy.“Phương pháp luận xây dựng chính sách 

phát triển nguồn tin”của Nguyễn Viết Nghĩa;“Phác thảo sơ bộ chính sách về nguồn 

lực thông tin” của TS. Lê Văn Viết trong Tập san Thƣ viện, Thƣ viện Quốc gia, Hà 

Nội, số 3 năm 2000. "Một số quan niệm về chính sách phát triển nguồn tư liệu", của 
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ông Vũ Văn Sơn Tạp chí Thông tin & Tƣ liệu số 3 năm 1994... 

Nội dung các công trình trên, các tác giả đều coi chính sách là văn bản chính 

thức quy định các phƣơng hƣớng cũng nhƣ cách thức xây dựng phát triển NLTT. 

Chính sách phát triển NLTT/ Vốn tài liệu/ Nguồn tin đƣợc coi là tầm nhìn xa trong 

quản lý của lãnh đạo về phát triển NLTT. Chính sách phát triển NLTT có lộ trình 

xác định những bƣớc đi và biện pháp thực hiện cụ thể; Là thƣớc đo phản ánh hiệu 

quả và trình độ, hiệu quả hoạt động của cơ quan TT-TV, là công cụ để điều tiết hoạt 

động bổ sung, thanh lý tài liệu..., chủ động tạo động lực phát triển nguồn tài nguyên 

thông tin với định tính và định lƣợng rõ ràng. 

Các công trình nghiên cứu về phát triển nguồn lực thông tin: 

Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu nhƣ luận án tiến sỹ bảo vệ ở Nga “Xu 

hướng phát triển nguồn lực thư viện của các khu vực liên bang trong bối cảnh biến 

đổi có hệ thống xã hội - Тенденции развития библиотечных ресурсов 

федерального округа в контексте системныхтрансформаций социума) của. Л. 

Ю. Данилова ; “Hướng tới chia sẻ nguồn lực toàn cầu - Phát triển bộ sưu tập trong 

các trường đại học ở Trung Quốc - Toward Worldwide Resource Sharing - 

Collection Development in China Higher Educational Institutions” của Yafan Song; 

“Phát triển thông tin để trở thành nguồn lực”trong “Thông tin từ lý luận đến thực 

tiễn”; "Vấn đề phát triển nguồn lực thông tin trong bối cảnh công nghệ thông tin 

mới" của PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng. Ngoài ra, còn những công trình về phát triển 

nguồn lực thông tin của các cơ quan TT-TV trong các trƣờng đại học đã đƣợc công 

bố dƣới hình thức luận văn nhƣ: “Xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin tại 

Viện nghiên cứu Đông Nam Á trong xu thế hội nhập khu vực” của tác giả Nguyễn 

Thị Đức Hạnh; “Xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin tại Viện Khoa học xã 

hội” của Vũ Thị Hồng Quyên; “Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện học viện 

Quân Y” của tác giả Nguyễn Trung Thành; “Phát triển nguồn lực thông tin tại Thư 

viện Trường Đại học Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình”của Lê Thị Tuyết Nhung; “Phát triển 

nguồn lực thông tin tại Thư viện Trường Đại học An Ninh nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh” của Nguyễn Công Trứ (2013); Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung 
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tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Đồng Nai” của  Đinh Thị Nhàn (2013); 

“Phát triển NLTT tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí 

Minh đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ” của Trần  Thị Thanh Thủy (2013); “Phát 

triển NLTT tại Trung tâm TT-TV Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội” của Trần 

Thị Anh Đào (2013); “Phát triển NLTT tại Thư viện trường Đại học Ngoại Thương 

Hà nội” (2013) của tác giả Phan Thị Lệ;“Phát triển NLTT tại Thư viện tỉnh Thanh 

Hóa” (2014) của tác giả Nguyễn Thị Hƣờng;“NLTT tại Thư viện trường Đại học 

Hải Phòng” (2015) của tác giải Trần Thị Thu Hiền (2015) “Phát triển NLTT tại 

trung tâm TT-TV Đại học Thủy Lợi” (2014) của Vũ Văn Tiếp...  

Các công trình trên đều đã đề cập đến nội dung của vấn đề phát triển NLTT. 

Theo các tác giả, muốn phát triển NLTT hiệu quả, cần xác định rõ mục tiêu phát 

triển trên cơ sở nắm rõ nhu cầu của NDT, xác định rõ nội dung, hình thức của thông 

tin cần bổ sung, chia sẻ, tăng cƣờng hợp tác liên kết phát triển NLTT… mà NDT 

mong muốn để nâng cao hiệu quả phát triển NLTT. Các luận văn đề cập đến vấn đề 

tăng cƣờng, tổ chức và quản lý nguồn lực thông tin của các trƣờng đại học. Hầu hết 

các tác giả đi sâu nghiên cứu nguồn lực thông tin tại một đơn vị hay một trƣờng cụ 

thể, sau đó đƣa ra các giải pháp nâng cao chất lƣợng và số lƣợng nguồn lực thông 

tin mang tính đặc thù, riêng lẻ gắn với từng cơ quan nghiên cứu. 

Các công trình nghiên cứu về xu hướng hợp tác phát triển nguồn lực 

thông tin, tiêu biểu nhƣ: “Tìm kiếm mô hình mới: Chia sẻ nguồn lực thông tin ở 

Trung Quốc - Nghiên cứu so sánh - In search of new model: Library resource 

sharing in China - A comparative study” của Elaine Xiaofen Dong; “Sự sợ hãi và 

chán nản trong hợp tác phát triển bộ sưu tập - Fear and loathing in cooperative 

collection development) của Peter Collins; “Mạng thư viện ở Ấn Độ chia sẻ nguồn 

lực: Hiện trạng và triển vọng - Library Networking in India for Resources Sharing: 

Present Status and Prospects” của  Debal C Kar, Parha Bhattacharya, Subrata Deb; 

“Xây dựng siêu dữ liệu nguồn lực điện tử ở Nga: Vấn đề và triển vọng - Creation of 

the electronic resources Meta-database in Russia: problems and prospects”của N. 

Kasparova và M. Shwartsman; “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng 
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và phát triển liên hợp thư viện Việt Nam để chia sẻ nguồn lực thông tin khoa học và 

công nghệ” của Vũ Anh Tuấn; “Liên thông chia sẻ nguồn lực thông tin – Yếu tố 

quan trọng để các cơ quan Thông tin – Thư viện Việt Nam phát triển bền vững” của 

PGS.TS. Trần Thị Quý; “Một số vấn đề xung quanh việc bổ sung tài liệu hiện nay” 

và “Consortium - Hình thức có hiệu quả để bổ sung nguồn tin điện tử” của Nguyễn 

Viết Nghĩa; "Vấn đề phát triển và chia sẻ nguồn lực thông tin số hóa tại Việt Nam” 

của Nguyễn Hữu Hùng…  Trong các công trình trên, các tác giảđều cùng quan 

điểm: nhấn mạnh vai trò và các hình thức liên kết chia sẻ phát triển nguồn lực thông 

tin; để liên kết phát triển NLTT hiệu quả cần có chính sách cụ thể, quy định rõ trách 

nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên. Khẳng định sự hợp tác, liên kết 

phát triển NLTT đã và đang là xu hƣớng tất yếu và đồng hành cùng với sự phát triển 

và hội nhập quốc tế của các cơ quan thông tin - thƣ viện. Các công trình đã đề xuất 

các hình thức phát triển NLTT hiệu quả nhƣ “TOP DOWN - Tập trung” và 

“BOTTOM UP - Phân tán” trên cơ sở tập hợp các cơ quan TT-TV cùng hệ thống 

tham gia cùng đóng góp kinh phí và cùng truy cập tới các nguồn thông tin phong phú, 

thỏa mãn tốt hơn nhu cầu tin của NDT. Các tác giả cho rằng cần có những giải pháp 

chia sẻ khả thi để duy trì hoạt động bền vững. 

Các công trình nghiên cứu về phát triển nội dung số, tiêu biểu có công trình: 

“Yếu tố kỹ thuật số trong các dịch vụ thông tin thư viện - The digital factor in library 

and information services” của G.E Gorman; “Lý thuyết thư viện 2.0: Web 2.0 và tác 

động của nó tới các thư viện - Library 2.0 theory: Web 2.0 and its implications for 

libraries” của J.M Maness; Luận án tiến sỹ “Hệ thống quản lý tự động nguồn lực thông 

tin của thư viện điện tử - Автоматизированная система управления 

информационными ресурсами электронной библиотеки” củaА. А.Леонтьев; “Phát 

triển tài liệu số - Yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng đào tạo cho các trường đại 

học ở Việt Nam”và “Phát triển nguồn tài liệu số - cơ sở quan trọng để xây dựng thư 

viện điện tử trong các trường đại học” và công trình “Số hóa tài liệu từ  nhận thức 

đến triển khai đào tạo tại Khoa Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã 

hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội”của PGS. TS. Trần Thị Quý; ... Các 
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công trình trên đã đề cập đến các giải pháp công nghệ trong việc tạo dựng và chia sẻ tài 

nguyên thông tin số, nhƣng tác giả cũng khẳng định hoạt động thông tin - thƣ viện 

truyền thống vẫn đồng hành. Đồng thời các tác giả cũng đề cập tới các ứng dụng 

Website, các phƣơng pháp, mô hình quản lý tự động để xây dựng, vận hành thƣ 

việnđiện tử hiệu quả cũng nhƣ tầm quan trọng của việc phát triển NLTT số thông 

qua hoạt động số hóa tài liệu phát triển sƣu tập số. 

Các công trình nghiên cứu về bản quyền của thông tin, tài liệu, có một số 

công trình  tiêu biểu nhƣ “Quan điểm của IFLA về vấn đề quyền tác giả trong môi 

trường điện tử” của IFLA; “Phân tích vấn đề bản quyền trong việc xây dựng các 

nguồn thông tin thực của thư viện số” của Jiang Xiang Dong; “Vấn đề bản quyền 

tác giả trong kỷ nguyên số: Góc nhìn từ thư viện” của Phạm Trúc Trƣơng Lƣơng; 

“Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới trong việc bảo hộ quyền tác giả đối với 

tài liệu phi hƣ cấu và hƣ cấu” của Ths.Trần Thị Thanh Vân;“Hoạt động TT-TV với 

vấn đề ở hữu trí tuệ ở Việt Nam” của  PGS.TS.Trần Thị Quý và Vũ Huy Thắng. 

Các công trình trên đề cập nhiều đến việc phát triển tài liệu số để phục vụ lợi 

ích chung cần chú ý tới vấn đề bản quyền hay quyền tác giả và quyền liên quan. Đối 

với ngƣời khiếm thị, khiếm thính thì không nên coi là vi phạm các nguyên tắc về 

quyền tác giả mà nên coi là cách tiếp cận hợp lý. Luật Quyền tác giả không nên cản 

trở hoạt động chuyển dạng tài liệu dƣới hình thức điện tử để dễ bảo quản, phục vụ 

và việc bảo vệ quyền tác giả khích lệ chứ không ngăn cản việc sử dụng tài liệu và 

khả năng sáng tạo. Các quan điểm cho rằng “dịch”&số hóa tác phẩm là vi phạm bản 

quyền ... 

Nhƣ vậy, qua nghiên cứu tình hình các công trình đã công bố theo hƣớng đề 

tài, các tác giả đều có cách tiếp cận riêng cả về lý luận và thực tiễn của đối tƣợng 

nghiên cứu là NLTT. Phát triển nguồn lực thông tin đƣợc xem xét xuất phát từ điều 

kiện cụ thể của các đơn vị trên cơ sở áp dụng các nguyên lý về phát triển NLTT. Do 

vậy mỗi tổ chức, cơ quan lại có những tính chất, đặc thù riêng và các tác giả đã có 

cách giải quyết vấn đề khác nhau đối với từng đơn vị mình nghiên cứu và khảo sát. 

Các công trình có nội dung liên quan đến phạm vi không gian nghiên 
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cứu là Trung tâm Thông tin - Thƣ viện trƣờng Đại học Giao thông Vận tải 

nhƣ: Công tác xử lý tài liệu;Ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác bạn đọc; Phát 

triển dịch vụ thƣ viện; Tổ chức và hoạt động kho mở; Nghiên cứu nhu cầu tin. Nhƣ 

vậy, cho đến nay chƣa có công trình nghiên cứu nào khảo sát về Phát triển nguồn 

lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường  Đại học Giao thông Vận 

tải. Chính vì vậy, đề tài “Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin – 

Thƣ viện Trƣờng Đại học Giao thông Vận tải” là hoàn toàn mới không trùng lắp với 

bất kỳ đề tài nghiên cứu nào trƣớc đó. 

3.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1.Đối tƣợng nghiên cứu: 

Phát triển nguồn lực thông tin  

3.2. Phạm vi nghiên cứu: 

- Phạm vi thời gian: Hiện nay 

- Phạm vi không gian: Trung tâm TT-TV trƣờng Đại học Giao thông Vận tải. 

- Phạm vi nội dung: Phát triển cả về lƣợng và chất nguồn lực thông tin tại 

Trung tâm Thông tin - Thƣ viện trƣờng Đại học Giao thông Vận tải. 

4.Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

4.1.Mục tiêu nghiên cứu 

Đề suất các giải pháp nâng cao hiệu quảphát triển NLTTtại Trung tâm TT-

TV trƣờng Đại học Giao thông Vận tải, nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo 

và NCKH đáp ứng công cuộc “đổi mới toàn diện giáo dục đại học” của Việt Nam. 

4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, luận văn sẽ giải quyết những nhiệm vụ sau đây: 

- Nghiên cứuđầy đủ cơ sở lý luận vềphát triển nguồn lực thông tin. 

-Nghiên cứu thực trạng vốn thông tin, hoạt động PT NLTT, các yếu tố tác 

động đến PT NLTT. Đồng thời có nhận xét những ƣu điểm, hạn chế trong hoạt 

động PT NLTT tại Trung tâm TT-TV viện trƣờng Đại học Giao thông Vận tải. 

- Đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển NLTT 

tại Trung tâm TT-TV trƣờng Đại học Giao thông Vận tải cả về lƣợng và chất. 
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5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phƣơng pháp tƣ duy nghiên cứu:  

Dựa trên cơ sở phƣơng pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của 

triết học Mác – Lê nin kết hợp với các quan điểm, đƣờng lối, chính sách của Đảng 

và Nhà nƣớc vềhoạt động TT-TV trong lĩnh vực giáo dục đại học ở Việt Nam. 

5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể: 

 Đề tài sử dụng một số phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể sau: 

+ Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: Tiến hành sƣu tầm, tìm hiểu, 

đọc, phân tích các tài liệu liên quan đến PT NLTT để có đƣợc cái nhìn chính xác, 

đầy đủ, toàn diện về hoạt động này từ đó đƣa ra những phân tích, tổng hợp đƣợc 

khách quan, chính xác, rõ ràng. 

+ Phương pháp phỏng vấn, quan sát: Tiến hành phỏng vấn và thu thập ý 

kiến trực tiếp của bạn đọc tại Thƣ viện. Quan sát mọi hoạt động liên quan đến PT 

NLTT tại Trung tâm. 

+ Phương pháp điều tra thực tế và phát phiếu hỏi: Tiến hành phát phiếu hỏi 

dành cho 100% cán bộ thƣ viện và 500 phiếu hỏi cho NDT của các ngành/chuyên 

ngành đào tạo trong Trƣờng, số lƣợng thu về 87 % 

+ Phương pháp thống kê, so sánh: Tiến hành so sánh các số liệu thu thập 

đƣợc với những nội dung tƣơng quan với hoạt động PT NLTT.  

+ Phương pháp thống kê: Xem xét các vấn đề trong mối quan hệ logic hệ 

thống và thống kê các số liệu theo nhiệm vụ nghiên cứu. 

6. Giả thuyết khoa học 

Một trong những nội dung của đổi mới giáo dục đại học hiện nay là thực 

hiện với triết lý lấy ngƣời học làm trung tâm. Triết lý này đòi hỏi nguồn tài nguyên 

thông tin phải đƣợc đáp ứng tối đa cho ngƣời học và  cả ngƣời dạy về lƣợng và 

chất. Vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để trƣờng Đại học Giao thông Vận tải đáp 

ứng tối đa nhu cầu thông tin cho NDT trong khi nguồn lực thông tin tại đây cũng 

nhƣ các yếu tố tác động đến phát triển NLTT còn nhiều hạn chế.Để giải đáp đƣợc 

bài toán này, trƣớc hết cần làm rõ thực trạng NLTT của Trung tâm đã và đang đáp 
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ứng đến đâu NCT của thầy và trò trong Trƣờng? Nội dung và hình thức thông tin, 

tài liệu nào phù hợp với NDT để bổ sung trong thời gian tới? Các yếu tố nào 

đangảnh hƣởng đến hoạt động phát triển NLTT tại đây? Phải chăng là yếu tố con 

ngƣời?, chính sách?, quy trình nghiệp vụ bổ sung?, vấn đề chia sẻ?, vấn đề bản 

quyền?, vấn đề hạ tầng CNTT?, vấn đề tài chính?... Giải pháp nào sẽ là lời giải cho 

vấn đề này để phát triển NLTT đáp ứng tối đa nhu cầu tin của NDT? Phải chăng cần 

phải thay đổi trong nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của xây dựng 

văn bản pháp quy về chính sách PT NLTT; Phát triển bộ sƣu tập số; Tổ chức khoa 

học quy trình bổ sung; Nâng cao trình độ cho cán bộ?; Tăng cƣờng phát triển thông 

tin nội sinh, chia sẻ thông tin; Đầu tƣ phần mềm tích hợp và sử dụng phần mềm mã 

nguồn mở quản lý sƣu tập số… Trên đây là hàng loạt các luận đề của giả thuyết mà 

đang cần các luận chứng, luận cứ cần giải quyết để minh chứng làm sáng tỏ giả 

thuyết nghiên cứu về phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin – Thƣ 

viện của Nhà trƣờng. 

7. Ý nghĩa khoa học và ứng dụng của đề tài 

7.1.Ý nghĩa về mặt lý luận 

Việc thực hiện công trình nghiên cứu này sẽ góp phần hoàn thiện lý luận về 

phát triển nguồn lực thông tin trong hoạt động thông tin - thƣ viện cho hệ thống 

giáo dục đại học ở Việt Nam 

7.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu giúp Lãnh đạo Trƣờng và lãnh đạo Trung tâm tham khảo 

để có chiến lƣợc và kế hoạch phát triển NLTT phù hợp với nhiệm vụ chính trị của 

nhà Trƣờng trong giai đoạn đổi mới phƣơng thức đào tạo theo tín chỉ, góp phần 

nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực cho đất nƣớc. Ngoài ra, luận văn còn 

có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong 

lĩnh vực TT-TV và những ai quan tâm đến hƣớng nghiên cứu này. 
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8.Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận 

văn gồm 3 chƣơng: 

CHƢƠNG 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nguồn lực thông tin tại 

Trung tâm Thông tin – Thƣ viện trƣờng Đại học Giao thông Vận tải 

CHƢƠNG 2: Thực trạng phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông 

tin – Thƣ viện trƣờng Đại học Giao thông Vận tải  

CHƢƠNG 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển nguồn lực thông tin 

tại Trung tâm Thông tin – Thƣ viện trƣờng Đại học Giao thông Vận tải 
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CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM 

THÔNG TIN – THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

1.1. Khái niệm nguồn lực thông tin, phát triển nguồn lực thông tin 

1.1.1. Khái niệm nguồn lực thông tin 

Nguồn lực thông tin(NLTT) là một khái niệm của ngành TT-TV . Khái 

niệm“Nguồn lực thông tin” đƣợc dịch từ thuật ngữ tiếng Anh là “Information 

Resource”. Đến nay, thuật ngữ này vẫn tồn tại một số quan điểm khác nhau:  

Theo Từ điển tiếng Việt: “nguồn”  đƣợc hiểu là nơi bắt đầu, nơi phát sinh ra 

hay là nơi có thể cung cấp. Từ đó nhiều quan điểm cho rằng: NLTT bao hàm cả về 

tiềm lực thông tin và khả năng “với tới” các nguồn thông tin khác nhau. Hiểu theo 

nghĩa này thì tất cả các nguồn thông tin có trong “tay” hoặc có thể “với tới” đƣợc từ 

“tay” của các đơn vị/tổ chức hay cá nhân khác đƣợc gọi là NLTT.  

Còn khái niệm “thông tin-Information” cũng có nhiều cách hiểu khác nhau. 

Nếu tiếp cận theo nghĩa hiểu thông thƣờng thì “thông tin” là nội dung của mọi quan 

hệ giao tiếp. Theo quan niệm của Triết học thì “thông tin” là nội dung phản ánh của 

thế giới vật chất (tự nhiên & xã hội) đƣợc bộ não con ngƣời tiếp nhận thông qua các 

phƣơng tiện tác động tới tất cả các giác quan của con ngƣời. Còn theo quan niệm 

của đời sống thực tiễn thì “thông tin” chính là một trong những nội dung nhu cầu cơ 

bản của con ngƣời để phục vụ mọi hoạt động của đời sống. Quá trình sử dụng 

“thông tin” không bao giờ mất đi mà luôn đƣợc phát triển theo cấp số nhân.Theo 

quan niệm của Lý thuyết thông tin thì “thông tin” là lƣợng đo trật tự nhân tạo chống 

lại sự hỗn độn của tự nhiên. Hay nói cách khác cái gì con ngƣời hiểu biết đƣợc về 

bản chất, quy luật vận động và phát triển của sự vật và hiện tƣợng trong xã hội và 

thế giới tự nhiên thì cái đó mới là “thông tin”. Từ những cách tiếp cận nhƣ trên về 

“thông tin”, để phục vụ cho công trình nghiên cứu này, tác giả hiểu “thông tin chính 

là nội dung của tất cả sự hiểu biết của con người về bản chất, quy luật vận động 
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của sự vật, hiện tượng tự nhiên và xã hội. Các nội dung này tồn tại dưới nhiều dạng 

phong phú như chữ viết, con số, âm thanh, hình ảnh…  được lưu trong tất cả các 

dạng vật chất khác nhau mà được gọi là tài liệu”. 

Đồng tình với cách lý giải trên, PGS.TS. Trần Thị Quý cho rằng “NLTT là kho 

tàng tri thức nhân loại. NLTT chính là vốn thông tin được chứa đựng trong các 

dạng vật chất khác nhau thuộc sở hữu của một tổ chức (cơ quan thông tin-thư viện, 

cơ quan lưu trữ…) và bao gồm cả quyền khai thác, truy cập tới vốn thông tin của 

các tổ chức khác đang sở hữu (thông qua các thỏa thuận hợp tác chia sẻ). NLTT 

này phù hợp với nhu cầu tin của nhóm NDT nhất định và được thu thập, xử lý, tổ 

chức lưu trữ, tra cứu phục vụ NDT hay nói cách khác có thê kiểm soát để có thể 

truy cập và chia sẻ dễ dàng”[25, 26, 27]. Theo Tiến sĩ Lê Văn Viết: Nội hàm của 

thuật ngữ này vẫn chƣa đƣợc thống nhất. Có ý kiến cho rằng “NLTT” tƣơng đƣơng 

nhƣ vốn tài liệu trong các cơ quan thông tin-thƣ viện. Ý kiến khác cho rằng 

“NLTT” không chỉ bao hàm các nguồn lực về tài liệu, mà còn gồm các thành phần 

khác nhƣ tài liệu thông tin, nhân lực thông tin. Và có ý kiến thì cho rằng “NLTT” là 

nguồn tin… [35, tr 163]. “NLTT là tổ hợp các tài liệu phản ánh những kết quả 

NCKH trong hoạt động nhận thức thực tiễn của con người”[35, tr. 164], nếu NLTT 

đƣợc tổ chức một cách khoa học, đƣợc bảo quản ở cơ quan thông tin thƣ viện hay 

đƣợc gọi là kho tin. Nguồn tin ở đây đƣợc xem nhƣ là kho tin, cung cấp cho ngƣời 

dùng các NLTT của mình.Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Hùng: NLTT bao gồm các dữ 

liệu thể hiện dƣới dạng văn bản, số, hình ảnh hoặc âm thanh đƣợc ghi lại trên 

phƣơng tiện theo quy ƣớc và không theo quy ƣớc, các sƣu tập, những kiến thức của 

con ngƣời, những kiến thức của tổ chức có thể truy cập và có giá trị cho ngƣời sử 

dụng [11. tr.240].  Và theo PGS.TS Nguyễn Hữu Hùng: NLTT là sản phẩm trí óc, 

trí tuệ của con người, là những thông tin được tổ chức, kiểm soát và có giá trị trong 

hoạt động thực tiễn của con người[9]. Tác giả Nguyễn Viết Nghĩa trong tập bài 

giảng “Phát triển và quản trị vốn tài liệu” dành cho học viên cao học ngành Khoa 

học Thƣ viện tại Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia 

Hà Nội cho rằng: NLTT là tập hợp có tổ chức các loại hình tài liệu dưới mọi định 
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dạng khác nhau của một cơ quan thông tin- thư viện nhằm thỏa mãn nhu cầu 

NDT[17]. Nhƣ vậy, NLTT phản ánh các quá trình đƣợc ghi nhận trong kết quả của 

công trình NCKH và trong các dạng tài liệu khác nhau của hoạt động nhận thức và 

thực tiễn. NLTT do con ngƣời tạo ra, và thông tin đƣợc kiểm soát, tổ chức và có giá 

trị đối với hoạt động thực tiễn của con ngƣời.  

Tại Điều 3 của Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính 

phủ về “Hoạt động  thông tin khoa học và công nghệ”, khái niệm  "Nguồn tin khoa 

học và công nghệ" đã được giải thích “là các thông tin khoa học và công nghệ 

được thể hiện dưới dạng sách, báo, tạp chí khoa học; kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa 

học; thuyết minh nhiệm vụ, báo cáo kết quả thực hiện, ứng dụng kết quả nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ; tài liệu sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

catalô công nghiệp; luận án khoa học; tài liệu thiết kế, kỹ thuật; cơ sở dữ liệu; 

trang thông tin điện tử; tài liệu thống kê khoa học và công nghệ; tài liệu đa phương 

tiện và tài liệu trên các vật mang tin khác”[3]. NLTT của cơ quan TT-TV trong các 

trƣờng đại học chính là NLTT khoa học và công nghệ hay nguồn tin KH&CN. Hay 

có một số khái niệm khác đƣợc hiểu tƣơng đồng nhƣ khái niệm“nguồn học 

liệu”.“Nguồn học liệu” là thuật ngữ dùng chỉ NLTT trong các đơn vị nghiên cứu, 

đào tạo. Tại các trung tâm học liệu (Learning Resource Center ) của một số các 

trƣờng đại học nhƣ: Trung tâm học liệu Thái Nguyên, Trung tâm học liệu Đà nẵng, 

Trung tâm học liệu Huế … thì nguồn học liệu đƣợc hiểu là nguồn thông tin để sử 

dụng, đáp ứng nhu cầu quản lý, lãnh đạo, học tập, NCKH... cũng nhƣ phục vụ quá 

trình NCKH &đạo tạo của nhà trƣờng. 

Sau khi nghiên cứu, tác giả luận văn đã kê thừa những tri thức đó và đƣa ra 

cách hiểu của mình về NLTT nhƣ sau: Nguồn lực thông tin bao gồm toàn bộ nội 

dung về mọi lĩnh vực khác nhau của đời sống thực tiễn được lưu dưới dạng mọi loại 

hình tài liệu mà cơ quan thông tin-thư viện đang sở hữu hoặc có quyền đồng sở 

hữu, được tổ chức trật tự trong quá trình hoạt động khoa học và hoạt động thực 

tiễn của con người. Hay nói cách khác “NLTT là kho tàng tri thức nhân loại. NLTT 

chính là vốn thông tin được chứa đựng trong các dạng vật chất khác nhau thuộc sở 
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hữu của một tổ chức (cơ quan TT, TV, lưu trữ) và bao gồm cả quyền khai thác, truy 

cập tới vốn thông tin của các tổ chức khác đang sở hữu (trên cơ sở thỏa thuận về 

hợp tác và chia sẻ). NLTT này phù hợp với nhu cầu tin của nhóm NDT nhất định và 

được thu thập, tổ chức, kiểm soát để có thể truy cập và chia sẻ dễ dàng”. 

1.1.2. Phát triển nguồn lực thông tin 

Trong hoạt động thông tin – thƣ viện thì vấn đề phát triển NLTT là vô cùng 

quan trọng, bởi vì không có NLTT thì không có cơ sở để duy trì hoạt động và phát 

triển hoạt động TT-TV. Chính vì thế để phát triển tốt NLTT thì đòi hỏi các cơ quan 

TT-TV phải tích cực, chủ động khai thác nhiều nguồn thông tin, nhiều kênh thông 

tin khác nhau sao cho tiết kiệm nhất nhƣng lại đảm bảo phong phú về nội dung và 

hình thức, phù hợp với nhu cầu của NDT.  

Theo quan điểm Triết học, “phát triển” là một phạm trù Triết học chỉ quá 

trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện 

đến hoàn thiện hơn của sự vật, hiện tƣợng, tƣ duy. Sự phát triển không bao quát 

toàn bộ sự vận động nói chung. Sự phát triển là một trƣờng hợp đặc biệt của sự vận 

động. Sự phát triển thể hiện rất khác nhau trong hiện thực, tùy thuộc vào hình thức 

tồn tại cụ thể của các sự vật và hiện tƣợng.Theo Từ điển tiếng Việt: “Phát triểnlà 

biến đổi hoặc làm cho biến đổi từ ít đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn 

giản đến phức tạp”. Nhƣ vậy, "phát triển" là sự biến đổi cả về chất lƣợng và số 

lƣợng của sự vật, hiện tƣợng, sự kiện từ trạng thái tồn tại cũ sang trạng thái tồn tại 

mới theo xu hƣớng tốt hơn, hiệu quả hơn.  

Theo cách hiểu về bản chất của khái niệm “phát triển” nhƣ trên,tác giả định 

nghĩa “Phát triển NLTT” là quá trìnhtạo ra sự biến đổi căn bản về chất và lƣợng của 

“nguồn lực thông tin”  nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của mọi loại hình thông tin 

với mục đích đáp ứng tốt hơn nhu cầu tin của ngƣời dùng tin”. Hay nói cách khác 

“phát triển NLTT là phát triển vốn thông tin được chứa đựng trong các dạng vật 

chất khác nhau thuộc sở hữu của một cơ quan TT-TV và bao gồm cả quyền sử dụng 

vốn thông tin của các tổ chức khác đang sở hữu thông qua các nguyên tắc hợp tác 

chia sẻ. NLTT này phù hợp với nhu cầu tin của nhóm NDT nhất định và được kiểm 
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soát để có thể truy cập và chia sẻ dễ dàng”. 

1.2. Vai trò của phát triển nguồn lực thông tin 

1.2.1. Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

 Nguồn lực thông tin là nguồn tài nguyên quý báu và là động lực phát triển 

kinh tế - xã hội của bất cứ quốc gia nào. Quốc gia nào, tổ chức nào nắm đƣợc đầy 

đủ thông tin, đặc biệt là thông tin KH&CN một cách nhanh chóng, cập nhật, đầy đủ 

và phù hợp với nhu cầu thì tổ chức đó nhất định giành đƣợc thắng lợi trong cuộc 

cạnh tranh. Bởi NLTT không bao giờ mất đi trong quá trình sử dụng. Càng sử dụng 

càng có giá trị gia tăng cao hơn cả tài nguyên thiên nhiên và làm biến đổi về chất 

sức mạnh của mỗi tổ chức. Nếu quốc gia nào, tổ chức nào chú trọng đến phát triển 

NLTT thì nhất định quốc gia đó sẽ phát triển bền vững về KT-XH. Bởi, đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội, NLTT còn là kho tàng văn hóa của nhân loại. Nhờ có 

NLTT, con ngƣời đƣợc đảm bảo thỏa mãn nhu cầu thông tin - một trong những nhu 

cầu thiết yếu của cuộc sống nhƣ những nhu cầu về ăn, mặc, ở hay đi lại… Qua đó 

con ngƣời đƣợc đáp ứng mọi nhu cầu về mọi lĩnh vực khác nhƣ thông tin, văn hóa, 

giáo dục và khoa học. Nhờ có NLTT mà tri thức/hiểu biết của thế hệ đi trƣớc có thể 

đƣợc lƣu truyền qua thời gian cho các thế hệ sau. Thế hệ sau có thể kế thừa thành 

tựu của các thế hệ đi trƣớc, qua đó rút ngắn đƣợc quá trình nghiên cứu, giúp đẩy 

nhanh tốc độ phát triển của xã hội. Những thông tin giá trị đƣợc ghi lại trong tài liệu 

là kho tàng văn hóa của nhân loại, tài liệu đƣợc coi là di sản văn hóa của nhân loại. 

Với vai trò là kho tàng tri thức, kho tàng văn hóa của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc nên 

NLTT cũng phản ánh trình độ phát triển của xã hội. 

1.2.2. Đối với sự phát triển của cơ quan thông tin – thư viện 

 Đối với sự nghiệp phát triển của cơ quan thông tin - thƣ viện: NLTT là cơ sở 

để các cơ quan TT-TV hình thành, tồn tại và phát triển. NLTT có vai trò đặc biệt 

quan trọng đƣợc thể hiện ở các mặt sau: 

NLTT là tiền đề, là điều kiện tiên quyết để thành lập một cơ quan TT-TV. 

Muốn xây dựng một cơ quan thông tin - thƣ viện, việc đầu tiên là phải có đƣợc một 

khối lƣợng nhất định tài liệu – cơ sở để đảm bảo cho thƣ viện có thể mở cửa phục 
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vụ bạn đọc (Điều 9 Pháp lệnh Thƣ viện Việt Nam năm 2000). 

NLTT là cơ sở cho mọi hoạt động của cơ quan thông tin - thƣ viện.Các hoạt 

động nghiệp vụ từ khâu sƣu tầm, lựa chọn thu thập phát triển NLTT tới khâu xử lý, 

tổ chức, sắp xếp và phục vụ NDT đều gắn liền với NLTT- đặc biệt là công tác phục 

vụ. Mặt khác, NLTT càng phong phú, đa dạng thì hiệu quả hoạt động càng đƣợc 

nâng cao, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng, phong phú và phức tạp của 

NDT. NLTT giúp các cơ quan thông tin-thƣ viện hoàn thành chức năng xã hội, 

nhiệm vụ chính trị của mình. Thông qua NLTT, cơ quan TT-TV thực hiện các chức 

năng của mình nhƣ: Chức năng thông tin, chức năng giáo dục, chức năng văn hóa 

và chức năng giải trí. 

1.2.3.  Đối với hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học 

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà bối cảnh nền kinh tế thế giới đã 

chuyển biến từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên hạn hẹp sang một 

nền kinh tế của thông tin và trí tuệ. Trong nền kinh tế mới này, Cùng với sự phát 

triển của khoa học và công nghệ, thông tin KH&CN đã trở thành nguồn tài nguyên 

đặc biệt và là nguồn lực phát triển của mỗi quốc gia trong công cuộc phát triển kinh 

tế-xã hội nói chung và đối với hoạt động chuyển giao tri thức nói riêng. NLTT có 

vai trò quan trọng trong hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của 

hệ thống giáo dục, đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Do vậy, đối với 

các trƣờng đại học, NLTT và phát triển NLTT có ý nghĩa quyết định đến chất lượng 

hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Cơ quan TT-

TV đã trở thành tiêu chí không thể thiếu để đánh giá kiểm định chất lƣợng của một 

trƣờng đại học. Trong đó tiêu chí về NLTT có vị trí rất quan trọng. NLTT là một 

trong các tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá kiểm định chất lƣợng của một 

trƣờng đại học. Đó là căn cứ là cơ sở trong việc xếp hạng các trƣờng đại học, trong 

việc đảm bảo thông tin cho thầy và cho trò trong việc NCKH, giảng dạy và học tập 

góp phần quan trọng để đảm bảo chất lƣợng đầu ra là nguồn nhân lực cho đất nƣớc. 

Hơn nữa, trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của CNTT và truyền thông đã và 

đang tác động mạnh, ảnh hƣởng không nhỏ đến việc tìm kiếm thông tin, vì vậy mỗi 
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cơ quan TT-TV sẽ là cầu nối giúp NDT của các trƣờng đại học trong việc lựa chọn, 

tiếp cận đƣợc một cách nhanh chóng, đầy đủ, cập nhật, phù hợp nhất với nhu cầu tới 

nguồn tin có chất lƣợng phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo trong bối cảnh 

bùng nổ thông tin mạnh mẽ hiện nay. 

1.3. Các yếu tố tác động đến phát triển nguồn lực thông tin 

1.3.1. Quy luật phát triển của nguồn lực thông tin 

Nguồn lực thông tin KH&CN cũng nhƣ bất cứ một sự vật, hiện tƣợng nào 

trong tự nhiên cũng nhƣ xã hội, đềuphát triển theo quy luật nhất định, đó là: Quy 

luật gia tăng số lượng thông tin; Quy luật tập trung và phân tán thông tin; Quy luật 

lỗi thời của thông tin; Quy luật giá cả tăng lên liên tục. 

 Quy luật gia tăng số lượng thông tin 

Thông tin nói chung đặc biệt là thông tin KH&CN ngày càng cógiá trị gia tăng 

cao đối với sự phát triển KT-XH, chính vì vậy hoạt động NCKH đã đƣợc các quốc 

gia chú trọng phát triển. Một khi hoạt động NCKH đƣợc chú trọng phát triển thì số 

lƣợng các nhà khoa học cũng ngày một gia tăng. Vòng quay của tri thức ngày càng 

đƣợc rút ngắn, bởi từ kết quả nghiên cứu đến triển khai thực tiễn rất nhanh chóng. 

Điều đó tất yếu dẫn tới thành tựu KH&CN mà họ tạo ra cũng ngày càng đƣợc gia 

tăng về số lƣợng và nội dung. Hơn nữa, sự phát triển CNTT, việc in ấn, xuất bản, 

phát hành theo truyền thống và theo phƣơng thức hiện đại… cũng rất đơn giản do 

vậy số lƣợng thông tin ngày càng gia tăng hơn bao giờ hết. Sự gia tăng về số lượng 

thông tin đã tác động không nhỏ đến hoạt động của việc phát triển NLTT của mỗi 

cơ quan TT-TV nói chung và đặc biệt đối với cơ quan TT-TV của các trường đại 

học nói riêng cả về mặt tích cực và tiêu cực. 

+Về ảnh hưởng tích cực,các cơ quan TT-TV có nhiều cơ hội cho việc bổ sung 

thông tin chứa đựng trong các dạng vật chất khác nhau hay nói cách khác là tài liệu. 

Một khi số lƣợng thông tin, các nhà xuất bản, phát hành đƣợc phát triển ngày càng 

nhiều thìcác cơ quan TT-TV có điều kiện lựa chọn những thông tin có chất lƣợng, 

thông tin đƣợc cập nhật để phục vụ NDT. Đồng thời cập nhật  thông tin nhanh 

chóng, bổ sung kịp thời về cơ quan TT-TV để phục vụ NDT. Có nhiều cơ hội lựa 
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chọn các nguồn cung cấp thông tin là các tổ chức phát hành hay các nhà xuất bản có 

uy tín. Việc in ấn thông tin dễ dàng cũng nhƣ việc gia tăng số lƣợng các loại hình 

xuất bản phẩm với các hình thức khác nhau nhƣ truyền thống dƣới dạng in ấn, hiện 

đại dƣới dạng sách, báo, tạp chí điện tử, CSDL các bộ sƣu tập; các loại băng từ, đĩa 

từ CD. DVD… tạo điều kiện cho các cơ quan TT-TV có điều kiện đa dạng hóa và 

nâng cao chất lƣợng các loại sản phẩm & dịch vụ TT-TVkhác nhau.  

+Về ảnh hưởng tíêu cực: Cơ quan TT-TV mất nhiều thời gian hơn trong việc 

lựa chọn thông tin và xác định thông tin có chất lƣợng để bổ sungkịp thời. Nếu bổ 

sung chậm trễ sẽ làm thông tin bị lạc hậu, ảnh hƣởng đến nhu cầu tin của NDT. Đối 

với NDT thì rất khó khăn trong tra cứu, tìm kiếm thông tin phù hợp, hơn nữa họ dễ 

“bị chìm ngập trong thông tin nhƣng vẫn thiếu tri thức”. 

 Quy luật tập trung và phân tán thông tin 

Quy luật tập trung và phân tán thông tin diễn ra do sự phát triển nhanh chóng 

của các lĩnh vực khoa học. Con đƣờng dẫn đến hình thành một bộ môn hay 

ngành/chuyên ngành khoa học có thể trên cơ sở sự liên kết phƣơng pháp nghiên cứu 

từ hai bộ môn khoa học đã có để tạo thành lĩnh vực khoa học mới là khoa học liên 

ngành. Vì vậy, các thông tin đƣợc lƣu trên các dạng vật chất khác nhau về lĩnh vực 

khoa học liên ngành chịu ảnh hƣởng của quy luật tập trung liên quan đến nhiều lĩnh 

vực khoa học. Nhƣng cũng có bộ môn khoa học ra đời từ việc tách chia đối tƣợng 

nghiên cứu từ bộ môn khoa học mẹ để tạo thành bộ môn khoa học độc lập mới. Do 

vậy, các thông tin đƣợc lƣu trên các dạng vật chất khác nhau về lĩnh vực khoa học 

đơn ngành mới xuất hiện sẽ chịu ảnh hƣởng của quy luật phân tán.Quy luật tập 

trung và phân tán của thông tin đã ảnh hƣởng trực tiếp đến việc phát triển NLTT 

cho các cơ quan TT-TV: 

+Về ảnh hưởng tích cực: Đối với Quy luật phân tán thông tin sẽ giúp cho công 

tác bổ sung tìm đƣợc thông tin đã đƣợc nghiên cứu chuyên sâu cho từng lĩnh vực 

khoa học giúp ngƣời dùng tin không bị nhiễu tin. Ngoài ra trong hoạt động nghiệp 

vụ còn giúp các cơ quan TT-TV dễ dàng sắp xếp kho theo nội dung và xác định các 

tạp chí hạt nhân cho từng ngành và chuyên ngành. Đồng thời thuận loại trong việc 
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tìm kiếm thông tin, không bị lọt thông tin chuyên sâu. Đối với quy luật tập trung: 

Dễ dàng tìm kiếm đầy đủ thông tin, thuận lợi.Dễ dàng kiểm soát và kiểm kê tài liệu 

định kỳ và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin của ngƣời sử dụng. 

+Về ảnh hưởng tíêu cực: Đối với Quy luật phân tán thông tin: khó khăn trong 

việc xác định nguồn cung cấp thông tin, xác định tạp chí hạt nhân; xác định loại 

hình thông tin đúng, trúng ngành/chuyên ngành khoa học. Khó kiểm soát và kiểm 

kê tài liệu, cũng nhƣ sắp xếp thông tin theo nội dung, vì chiếm nhiều chỗ, dễ sắp 

xếp nhầm lẫn. Việc tìm tài liệu bị mất thời gian.Đối với Quy luậttập trung thông tin: 

rất dễ bị nhiễu tin đối với cán bộ sổ sung và NDT khi tìm tài liệu phù hợp với nhu 

cầu. Quy luật sẽ gây cho cơ quan TT-TV gặp nhiều bất lợi trong việc trao đổi tài 

liệu. (Có khi tài liệu của đơn vịnày không cần thiết, nhƣng lại rất cần và quý giá đối 

với đơn vị thƣ viện kia và ngƣợc lại). Đồng thời việc quản lý tài liệu cũng gặp nhiều 

khó khăn đối với thƣ viện nào có nhiều cơ sở hoặc phân hiệu thành viên. Sẽ gây nên 

tình trạng thừa hoặc thiếu tài liệu ở từng điểm hay khu vực cụ thể. 

 Quy luật lỗi thời của thông tin 

Khi nghiên cứu tần suất sử dụng của tài liệu, ngƣời ta thấy những tài liệu ngay 

sau khi xuất bản, có số lƣợng ngƣời sử dụng khá nhiều. Nhƣng theo thời gian, ngày 

càng giảm đi, hiện tƣợngnày gọi là tính lỗi thời của thông tin: thông tin không còn 

mới, không còn ý nghĩa đối với người dùng. Những tài liệu KH&CN mũi nhọn,  thì 

tốc độ già hóa thông tin càng nhanh. 

+ Về ảnh hưởng tích cực: Giúp cho các cơ quan TT-TV nhanh chóng xác định 

những tài liệu không còn phù hợp đối với NDT, giảm thiểu sự nhiễu tin trong quá 

trình tra cứu cũng nhƣ hộp phiếu tra cứu truyền thống bị đầy hay dữ liệu trong máy 

chủ, máy trạm và diện tích chứa tài liệu không cần thiết bị chiếm chỗ. Giúp việc lựa 

chọn tài liệu thanh lý nhanh chóng. 

+Về ảnh hưởng tiêu cực:nguồn tài chính hiện còn eo hẹp, việc thay đổi 

thông tin mới cần khoản ngân sách mới để bổ sung tài liệu mới, thanh lý tài liệu lỗi 

thời. Ngoài ra những tài liệu lỗi thời nếu chƣa đƣợc thanh lý kịp thời dẫn đến một 

số tài liệu ở dạng “chết”, chiếm diện tích và hao tổn công sức bảo quản, lƣu giữ. 
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 Quy luật gia tăng của giá thành thông tin 

Giá thành tài liệu đƣợc hình thành từ giá của thông tin chứa đựng trong tài 

liệu và giá cả phần vật chất mang thông tin cùng với các phƣơng tiện phân phối tài 

liệu đến tay ngƣời tiêu dùng nhƣ chi phí quảng cáo, phát hành. 

+ Về ảnh hưởng tích cực: Quy luật này là “động lực thúc đẩy” các cơ quan 

TT-TV sẽ phải tìm tòi, sáng tạo cách thức để cải tiến phƣơng pháp hoạt động phục 

vụ ngƣời dùng tin.  

+Về ảnh hưởng tiêu cực: Việc xây dựng kế hoạch bổ sung gặp nhiều khó 

khăn tài chính không có đủ kinh phí để bổ sung đầy đủtài liệu phục vụ cho nhu cầu 

ngƣời dùng tin, dẫn đến hiệu quả hoạt động không cao. 

1.3.2. Chính sách phát triển nguồn lực thông tin 

 Bất kỳ một cơ quan TT-TV nào muốn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ 

của mình, điều quan tâm trƣớc tiên là phải xây dựng, phát triển cho đƣợc một vốn 

thông tin hay tài liệu đủ lớn về số lƣợng với tốt về chất lƣợng, phù hợp với yêu cầu 

ngày càng cao của NDT[19].Để xây dựng đƣợc một NLTT lớn về số lƣợng và mạnh 

về chất lƣợng cần phải có chính sách PT NLTT. Chính sách này đƣợc coi là kim chỉ 

nam cho hoạt động bổ sung thông tin hay tài liệu cho đơn vị khoa học, phù hợp với 

điều kiện mọi nguồn lực của cơ quan TT-TV một cách tốt nhất. 

1.3.3. Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin 

Cơ sở vật chất trang thiết bị là một trong bốn yếu tố cấu thành nên hoạt động 

của một cơ quan TT, TV. Trong bối cảnh CNTT phát triển rất mạnh mẽ và tác động 

vào mọi hoạt động nghiệp vụ TT-TV, trong đó công tác PT NLTT. Nếu hạ tầng 

CNTT (Phần cứng, phần mềm và các trang thiết bị ngoại vi đƣợc đầu tƣ đầy đủ và 

hiện đại sẽ giúp công tác bổ sung đƣợc hiệu quả cả về chất và lƣợng của thông tin, 

và cuối cùng là đáp ứng yêu cầu phục đƣợc nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ, phù hợp 

với ngƣời sử dụng, đặc biệt là những cán bộ và sinh viên trong các trƣờng đại học. 

1.3.4. Trình độ của cán bộ phát triển nguồn lực thông tin 

 Ngƣời cán bộ trực tiếp phụ trách công tác phát triển NLTT rất quan trọng 

trong việc đảm bảo cho cơ quan có đƣợc vốn thông tin chất lƣợng và đủ về số 
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lƣợng. Nếu ngƣời cán bộ có năng lực, họ tuân thủ nghiêm túc quy trình các bƣớc 

khi tiến hành bổ sung. Nhiều khi, với một nguồn kinh phí không cao, nhƣng ngƣời 

cán bộ bổ sung biết thẩm định chất lƣợng nguồn tài liệu, bổ sung đƣợc nguồn tài 

liệu đáng kể, phù hợp với nhu cầu của ngƣời dùng tin. Ngƣợc lại, nếu ngƣời cán bộ 

bổ sung năng lực yếu thì sẽ dẫn đến tình trạng bổ sung lãng phí, lệch lạc, trùng lặp, 

hiệu quả thấp. Ngƣời cán bộ phát triển NLTT có tác động rất trực tiếp đến hiệu quả 

công tác PT NLTT, do vậy đòi hỏi họ cần có kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách 

nhiệm cao đối với nghiệp vụ bổ sung và ngoài ra còn cần có trình độ ngoại ngữ, tin 

học đƣợc đào tạo bài bản, thƣờng xuyên học hỏi, nâng cao trình trình độ, biết thẩm 

định chất lƣợng nguồn tài liệu để đáp ứng công việc một cách hiệu quả nhất.  

1.3.5. Kinh phí phát triển nguồn lực thông tin 

Kinh phí là một trong bốn nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực và tin lực) để 

một tổ chức duy trì và phát triển. Do nhu cầu thông tin của con ngƣời càng ngày 

càng phát triển, thông tin ngày một gia tăng về giá thành, kinh phí lại ngày càng hạn 

hẹp đặc biệt cho hoạt động phát triển nguồn lực thông tin… Nếu không có kinh phí 

chắc chắn không thể xây dựng và phát triển NLTT đƣợc. Việc bổ sung NLTT có 

đảm bảo đƣợc chất và số lƣợng hay không, phụ thuộc vào nhiều yêu tố, nhƣng kinh 

phí bổ sung vẫn là yếu tố đặc biệt quan trọng. Việc đầu tƣ kinh phí cho hoạt động 

bổ sung NLTT phụ thuộc vào cơ quan chủ quản trực tiếp của thƣ viện. 

1.3.6. Nhu cầu tin của người dùng tin 

NCT là đòi hỏi khách quan của con ngƣời đối với việc tiếp nhận và sử dụng 

thông tin nhằm duy trì và phát triển hoạt động sống của mình. Khi đòi hỏi về thông 

tin của con ngƣời trở nên cấp thiết thì NCT xuất hiện[23].Trong hoạt động học tập, 

nghiên cứu và giảng dạy, NCT là sự thể hiện mong muốn có thêm nhiều kiến thức 

để giúp cho NDT hoàn thành và đạt hiệu quả cao nhất mục đích mà họ đang theo 

đuổi. NCT là nguồn gốc tạo ra hoạt động thông tin và là yếu tố quan trọng tạo nên 

động lực phát triển hoạt động thông tin, thƣ viện. Ngƣời dùng tin, mà trƣớc hết là 

ngƣời có nhu cầu tin, là chủ thể của nhu cầu tin. NDT là nguồn gốc nảy sinh hoạt 

động thông tin. Không có NDT các cơ quan TT, TV sẽ mất đi mục đích tồn tại hoạt 
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động của mình.NDT là yếu tố cơ bản của mọi hệ thống thông tin. Đó là đối tƣợng 

của công tác thông tin tƣ liệu. NDT vừa là khách hàng của dịch vụ thông tin, đồng 

thời cũng là ngƣời sản sinh ra thông tin mới [21].NDT là ngƣời sử dụng các 

SP&DV thông tin. Ý kiến đánh giá của họ góp phần điều chỉnh hoạt động thông 

tin. NDT là nhân tố điều chỉnh, định hƣớng cho hoạt động TT, TV. 

1.4. Các yêu cầu đối với  phát triển nguồn lực thông tin 

1.4.1. Đảm bảo tính khoa học và kế hoạch 

Để đảm bảo đƣợc tính khoa học cần phải bổ sung tài liệu phù hợp với nhu 

cầu của NDT. Kế hoạch đƣa ra cần dựa trên đặc điểm, tính chất, nhu cầu của từng 

đối tƣợng NDT khác nhau theo từng giai đoạn cụ thể. Kế hoạch phải phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ và mọi nguồn lực của đơn vị. 

1.4.2. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và chính xác 

 Cần phải có chiến lƣợc và kế hoạch bổ sung tài liệu đa dạng về ngôn ngữ, 

đầy đủ chủng loại phù hợp với nhu cầu NDT. Diện bổ sung tài liệu cần đƣợc lập kế 

hoạch thăm dò, lựa chọn một cách kỹ càng. Đối với những tài liệu sát thực với nhu 

cầu NDT, cần bổ sung nhanh chóng, kịp thời, để nguồn tài liệu đƣợc sử dụng một 

cách có hiệu quả nhất. 

1.4.3. Đảm bảo hiệu quả kinh tế 

 Dựa vào nguồn kinh phí đƣợc cấp duyệt bổ sung nguồn tài liệu, cơ quan TT, 

TV cần phải sử dụng nguồn kinh phí bổ sung phù hợp với nhu cầu NDT. Tránh 

những trƣờng hợp bổ sung dàn chải nhƣng không đƣợc sử dụng hoặc tần suất sử 

dụng không cao. Tận dụng tối đa những nguồn tài liệu đƣợc tài trợ của các nhà 

doanh nghiệp, các nguồn biếu tặng của các tổ chức tập đoàn, tổ chức chính trị xã 

hội.  

1.4.4.  Đảm bảo sự chia sẻ phối hợp bổ sung 

 Để đảm bảo tính phối hợp và chia sẻ NLTT, các cơ quan TT-TV cần phải 

xây dựng đƣợc mối liên hệ hợp tác với nhau. Trên cơ sở đó xác định rõ mức độ 

trách nhiệm của từng thành viên tham gia trƣớc khi bổ sung sao cho hợp lý, tính 

toán chính xác phạm vi thu thập cũng nhƣ luân chuyển tài liệu.Trên cơ sở đó, cần có 
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sự trao đổi, thỏa thuận chiến lƣợc đối với những đơn vị có khả năng chia sẻ, trao đổi 

NLTT, từ đó thƣ viện sẽ lập kế hoạch bổ sung thích hợp, thuận lợi cho việc trao đổi, 

phối hợp đối với các hình thức cũng nhƣ chủng loại tài liệu, để thƣ viện đạt đƣợc 

hiệu quả về chất lƣợng bổ sung cũng nhƣ hiệu quả về kinh phí cần bổ sung. 

1.5. Khái quát về Trƣờng Đại học Giao thông Vận tải 

1.5.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Trƣờng Đại học Giao thông Vận tải (ĐHGTVT) có tiền thân là Trƣờng Cao 

đẳng Công chính, thành lập ngày 5 tháng 11 năm 1945 theo sắc lệnh của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, Nghị định của Bộ giáo dục và Bộ Giao thông Công chính.Ngày 24 

tháng 03 năm 1962, Trƣờng đƣợc đổi tên thành Trƣờng ĐHGTVT theo Quyết định 

số 42/CP của Hội đồng chính phủ.Ngày 27 tháng 4 năm 1990 phân hiệu tại Tp. Hồ 

Chí Minh của trƣờng đƣợc thành lập theo QĐ số 139/TCCB của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và đào tạo.Cùng với sự ra đời và phát triển của Trƣờng ĐHGTVT, năm 1962 

thƣ viện đƣợc thành lập. Ngày 21 tháng 2 năm 2002, Thƣ viện Trƣờng ĐHGTVT 

đƣợc đổi tên thành Trung tâm Thông tin - Thƣ viện (sau đây gọi tắt là Trung tâm) 

theo Quyết định số 763QĐ - BGD&ĐT- TCCB.Hơn 70 năm qua, Trƣờng đã đào 

tạo đƣợc trên 60.000 kỹ sƣ và hàng trăm thạc sỹ, tiến sỹ, phó giáo sƣ và giáo sƣ 

phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nƣớc trong lĩnh vực GTVT. 

1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ 

Trƣờng Đại học Giao thông Vận tải có sứ mệnh đào tạo cho đất nƣớc những 

cán bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực GTVT có năng lực và lòng yêu nghề, có khả 

năng sáng tạo và tính nhân văn. Trƣờng Đại học Giao thông Vận tải hƣớng tới mô 

hình đại học đa ngành về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế; Trở thành đại học trọng 

điểm, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững 

ngành giao thông vận tải và đất nƣớc; là trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín về 

giao thông vận tải và một số lĩnh vực khác; có đẳng cấp trong khu vực và hội nhập 

quốc tế; là địa chỉ tin cậy của ngƣời học, nhà đầu tƣ và toàn xã hội. 

Trƣờng hiện đang đào tạo 23 ngành với hơn 70 chuyên ngành bậc đại học, 13 

ngành đào tạo thạc sỹ, 18 chuyên ngành bậc tiến sỹ. Quy mô đào tạo của trƣờng có 
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trên 30.000 sinh viên các hệ trong đó có gần 20.000 sinh viên hệ chính quy, trên 

2.000 học viên cao học và gần 100 nghiên cứu sinh. Hàng năm, các nhà khoa học 

của Trƣờng tiến hành nghiên cứu hàng chục đề tài cấp Nhà nƣớc và cấp Bộ, hàng 

trăm đề tài cấp cơ sở, đề tài liên kết với các địa phƣơng, doanh nghiệp trong và 

ngoài nƣớc. Trƣờng có nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực GTVT, góp phần 

thúc đẩy sự phát triển của Ngành. Các ngành đào tạo của trƣờng bao gồm: 

1. Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

2. Ngành quản lý xây dựng 

3. Nghành kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

4. Ngành kỹ thuật xây dựng 

5. Ngành kỹ thuật cơ khí 

6. Ngành kỹ thuật nhiệt 

7. Ngành kỹ thuật điện tử viễn thông 

8. Ngành kỹ thuật điện 

9. Ngành kỹ thuật điện tử và tự động hóa 

10.  Ngành công nghệ thông tin 

11.  Ngành kinh tế xây dựng 

12.  Ngành kinh tế vận tải 

13.  Ngành khai thác vận tải 

14.  Ngành kế toán 

15.  Ngành quản trị kinh doanh 

16.  Ngành kinh tế 

17.  Ngành công nghệ kỹ thuật giao thông 

18.  Ngành kỹ thuật môi trƣờng 

19.  Ngành toán ứng dụng 

20.  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chƣơng trình CLC- 

Khoa Đào tạo quốc tế) 

21.  Ngành kỹ thuật xây dựng (chƣơng trình CLC- Khoa Đào tạoa quốc tế) 

22.  Ngành kinh tế xây dựng (chƣơng trình CLC- Khoa Đào tạo quốc tế) 
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23.  Ngành kế toán  (chƣơng trình CLC- Khoa Đào tạo quốc tế) 

1.5.3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ 

 Cơ cấu tổ chức của nhà trường được mô hình hóa dưới sơ đồ sau: 

 

Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Giao thông Vận tải 

Về nhân lực: tính đến tháng 8/2018, Trƣờng cótổng số CB-GV-CNV là 

1.185 ngƣời trong đó số ngƣời có trình độ giáo sƣ, phó giáo sƣ và tiến sĩ là 313 

ngƣời. Trƣờng có 878 giảng viên (giảng viên cơ hữu: 836; giảng viên thỉnh giảng: 

42) với 101 GS-PGS (cơ hữu 79; thỉnh giảng 22); 223 TSKH- TS (Cơ hữu: 196; 

thỉnh giảng: 27),  509 Thạc sỹ (Cơ hữu: 492; thỉnh giảng 17); toàn trƣờng có 133 

Giảng viên chính (bao gồm cả các GVC là GS; PGS; TSKH; TS; ThS). 
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1.6. Đặc điểm Trung tâm Thông tin – Thƣ viện 

1.6.1. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. 

Trung tâm TT- TV, có chức năng thu thập, xử lý, lƣu trữ, cung cấp thông tin 

về lĩnh vực giao thông, vận tải, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế,….phục vụđào tạo, 

NCKH của cán bộ và ngƣời học; Thu thập tất cả các tài liệu tham khảo, giáo trình, 

bài giảng, các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, các đề tài NCKH của cán bộ, giảng 

viên, học viên, sinh viên; Xử lý, tổ chức sắp xếp, lƣu trữ tất cả các loại hình tài liệu 

và vật mang tin. Xây dựng hệ thống tra cứu tin thích hợp, thiết lập mạng lƣới truy 

cập thông tin truyền thống & hiện đại, tổ chức tìm kiếm, khai thác, sử dụng thuận 

lợi và hiệu quả kho tài liệu của Trung tâm; Cung cấp các tài liệu giáo trình, bài 

giảng, tài liệu tham khảo và các dạng tài liệu khác cho cán NDT của Trƣờng.Trung 

tâm có nhiệm vụ:phục vụ hiệu quảthông tin, tài liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, 

giảng dạy, học tập,… của NDT trong Trƣờng để đảm bảo chất lƣợng đào tạo; Tổ 

chức, phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin đáp ứng nhu cầu của NDT; Hợp 

tác và trao đổi thông tin với các thƣ viện và cơ quan thông tin trong và ngoài nƣớc. 

1.6.2. Cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ 

 Về cơ cấu tổ chức, TT TT-TV đƣợc chia thành 4 bộ phận chính gồm: 

- Ban Giám đốc: Có nhiệm vụ tổ chức, quản lý nhân sự và mọi hoạt động 

chung của Trung tâm. 

- Phòng nghiệp vụ: Có nhiệm vụ thu thập, bổ sung, xử lý tài liệu, xử lý thƣ 

mục, làm thẻ thƣ viện. 

- Phòng mƣợn - trả sách: Có nhiệm vụ quản lý và phục vụ mƣợn- trả giáo 

trình, bài giảng, tài liệu tham khảo cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên. 

- Hệ thống phòng đọc gồm: Phòng đọc sách tiếng Việt; Phòng đọc sách 

ngoại văn, báo, tạp chí, luận án, luận văn, tạp chí đóng quyển; Phòng đọc điện tử.  

Cơ cấu tổ chức của TT TT-TV ĐHGTVT đƣợc thể hiện qua sơ đồ 1.2. 
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Sơ đồ 1.2.  Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin- Thư viện 

Về đội ngũ cán bộ: Đội ngũ cán bộ của TT TT-TV nhìn chung ở độ tuổi khá 

trẻ, trung bình khoảng 34 tuổi. Tính đến tháng 8/2018, Trung tâm có 20 ngƣời, 

(gồm 01 giám đốc, 1 phó giám đốc và 18 nhân viên). Trong đó: 

- Phân theo ngành đào tạo: 

+ Ngành thông tin-thƣ viện: 9 cán bộ (45%) 

+ Các ngành khác: 11 cán bộ (55%) 

- Phân theo trình độ học vấn: 

+Tiến sĩ: 01 cán bộ (5%) 

+ Cao học: 07 cán bộ (35%) 

+ Đại học: 12 cán bộ (60%) 

1.7. Tầm quan trọng của phát triển nguồn lực thông tin đối với nhà Trƣờng 

1.7.1. Ý nghĩa đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Trung tâm TT-TV, Trƣờng ĐHGTVT  đang từng bƣớc hiện đại hóa, đƣợc 

coi là giảng đƣợc thứ hai và có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động phục vụ 

thông tin đáp ứng các hoạt động nhƣlãnh đạo, quản lý, giảng dạy, học tập, 
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NCKHcủa nhà trƣờng. Đối với Trƣờng ĐHGTVT, các nhà lãnh đạo quản lý vừa 

thực hiện chức năng quản lý giáo dục đào tạo, vừa là ngƣời xây dựng các chiến lƣợc 

phát triển của nhà trƣờng nên họ cần rất nhiều loại thông tin, đảm bảo thông tin phải 

đƣợc cung cấp đầy đủ đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung, phù hợp với 

yêu cầu, sẽ giúp họ đƣa ra các quyết định đúng đắn nhất. Tạo sự phát triển lâu dài 

cho Trƣờng. Giúp lãnh đạo quản lý  định hƣớng đƣợc xu hƣớng phát triển của khoa 

học để xây dựng chiến lƣợc phát triển Trƣờng đáp ứng yêu cầu thực tiễn đất nƣớc. 

1.7.2. Ý nghĩa đối với giảng viên 

 Chất lƣợng đào tạo một phần quan trọng vào chất lƣợng giảng dạycủa thầy. 

Ngƣời thầy ngoài việc đòi hỏi họ kỹ năng sƣ phạm còn rất cần đến tầm hiểu biết về 

lĩnh vực chuyên môn. Mà muốn có trình độ chuyên môn sâu và hiểu biết rộng, 

ngƣời thầy phụ thuộc quan trọng vào nguồn lực thông tin đầy đủ, cập nhật, phù hợp, 

chính thống, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. NLTT nếu đƣợc đáp ứng đầy đủ 

sẽ cải tiến chất lƣợng dạy học, từ đó chất lƣợng đào tạo sẽ đƣợc nâng cao đáp ứng 

yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Nếu NLTT nghèo nàn lạc hậu thì kết 

quả tất yếu ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng đào tạo, NCKH của nhà trƣờng . 

1.7.3. Ý nghĩa đối với người học. 

 Đối với sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, nhiệm vụ chính của họ là 

học tập, nghiên cứu để tích lũy đƣợc khối kiến thức đáp ứng yêu cầu của nghề 

nghiệp và đòi hỏi của xã hội. Trong bối cảnh hiện nay khi giáo dục đại học đang 

đƣợc đổi mới, việc học tập trong các trƣờng đại học đang đƣợc đề cao vai trò tự 

học, tự nghiên cứu của sinh viên. Ngƣời thầy chỉ nhƣ ngƣời “nhạc trƣởng” hƣớng 

dẫn ngƣời học, truyền tải phƣơng pháp tƣ duy, tự nghiên cứu cho sinh viên mà thôi. 

Chính vì vậy việc PT NLTT đối với sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 

là cực kỳ quan trọng để đảm bảo cho họ tự nghiên cứu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC 

THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƢ VIỆN 

TRƢỜNGĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

2.1.Đặc điểm nguồn lực thông tin tại Trung tâm 

2.1.1. Đặc điểm chung 

Để đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của mình, TT TT-TV ĐHGTVT đã xây dựng 

cho mình nguồn lực thông tin khá phong phú. Bao gồm giáo trình, bài giảng, sách 

tham khảo, luận văn, luận án, công trình NCKH, báo, tạp chí,... Theo số liệu thống 

kê của TT TT-TV đến tháng 08 năm 2018 NLTT của Trùng tâm gồm có: 

Giáo trình, bài giảng có 772 tên sách (tƣơng đƣơng với 99.022 cuốn); sách tham 

khảo có 3800 tên (tƣơng đƣơng với 43629 cuốn); luận văn, luận án có 7472 tên 

(tƣơng đƣơng với 7472 cuốn); đề tài NCKH 1312 tên (tƣơng đƣơng với 1312 bản); 

báo, tạp chí có 135 tên (tƣơng đƣơng 2124 bản); CD-ROM có 6500  đĩa.  

Cụ thể đƣợc thể hiện qua bảng 2.1. 

Bảng 2.1: Thống kê số lượng tài liệu tại Trung tâm Thông tin- Thư viện 

STT Loại hình tài liệu Số đầu Số bản Tỷ lệ số bản (%) 

1 Giáo trình, bài giảng 772 99.022 61.8% 

2 Sách tham khảo 3800 43629 27.2% 

3 Luận văn, luận án 7472 7472 4.6% 

4 Tài liệu NCKH 1312 1312 0.8% 

5 Báo, tạp chí 135 2124 1.3% 

6 CD-ROM 6500 6500 4.06% 

Tổng 19991 160059 100% 
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Biểu đồ 2.1: Thành phần vốn tài liệu tại Trung tâm TT - TV 

Kể từ khi có dự án giáo dục đại học mức C, Trung tâm đã bổ sung rất nhiều và 

phong phú về loại hình để đáp ứng nhu cầu đa dạng của ngƣời dùng tin. Số lƣợng 

giáo trình, bài giảng đƣợc chú trọng bổ sung nhiều nhất 61.8% (99.022 cuốn sách) 

chú trọng đến đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy những môn học theo hƣớng 

đào tạo chính của Nhà trƣờng. Sách tham khảo cũng đƣợc chú trọng trong diện bổ 

sung 27.2% (43.629 cuốn). Báo, tạp chí đƣợc nhà trƣờng xét duyệt bổ sung định kỳ 

hàng năm chiếm 1.3%, ngoài việc bổ sung các ấn phẩm báo ngày, Trung tâm còn 

chú trọng các báo, tạp chí chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải. Ngoài 

tạp chí Việt,còn bổ sung thêm tạp chí tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp. Nguồn tài 

liệu nội sinh cũng rất phong phú và đa dạng. Luận văn, luận án chiếm 4.6% (7472 

cuốn), đây là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá dùng làm tài liệu tham khảo cho 

sinh viên, học viên và cán bộ trong trƣờng. Số lƣợng đĩa CD – ROM 4.06% (6500 

bản đĩa) đƣợc chuyển dạng lƣu trữ trên hệ thống máy tính. 

2.1.2. Đặc điểm nguồn lực thông tin hiện đại 

Hiện tại nguồn lực thông tin hiệnđại của Trung tâm còn rất hạn chế, công tác 

khai thác và truy nhập tạm thời gián đoạn. Số lƣợng tài liệu hiện đại có tại Trung 

tâm hiện nay: 1 CSDL giáo trình, bài giảng toàn văn của Bộ Giáo dục và đào tạo 

(51 tên tài liệu); 1 CSDL (140.000 tên sách); 1 CSDL báo, tạp chí của Dự án giáo 

dục đại học mức C từ năm 2004 (7000 biểu ghi); 1 CSDL Luận văn và đề tài 

61.8 

27.2 

4.6 

0.8 
1.3 

4.06 

Giáo trình, bài giảng 

Sách tham khảo 

Luận văn, luận án 

Tài liệu NCKH 

Báo, tạp chí 

CD-ROM



 41 

NCKH (200 luận văn thạc sỹ + 150 đề tài NCKH). Nhƣng hiện nay việc khai thác 

nguồn lực thông tin này không thể tiến hành tra cứu do hệ thống phần mềm dữ liệu 

số ILIB đã quá cũ không đƣợc nâng cấp. Vì vậy, việc triển khai xây dựng CSDL 

mới cũng gặp nhiều khó khăn không thể tiến hành phục vụ việc làm dữ liệu số. 

Trong thời gian tới thƣ viện đang có chủ trƣơng bổ sung thêm NLTT điện tử và đã 

đƣợc sự chấp thuận của Ban Giám hiệu trƣờng. Bổ sung thêm CSDL thƣ mục, 

CSDL toàn văn trƣớc mắt là bộ sƣu tập luận văn, luận án. Đây là nguồn tài liệu nội 

sinh vô cùng quý giá, phục vụ thiết thực cho nhu cầu nghiên cứu, học tập của toàn 

bộ đối tƣợng NDT trong toàn trƣờng. Nhìn chung, NLTT truyền thống của Trung 

tâm vẫn là chủ yếu.  

2.1.3.Đặc điểm nguồn lực thông tin theo mục đích sử dụng 

Căn cứ theo mục đích sử dụng có thể chia NLTT ra thành các nhóm sau: 

Nhóm tài liệu phục vụ công tác quản lý: Gồm có các chỉ thị, nghị quyết, văn 

kiện, tài liệu hƣớng dẫn học tập của Đảng và Nhà nƣớc. Các tác phẩm của C.Mác, 

P.Ăng ghen, V.Lênin, Hồ Chí Minh… Đây là nhóm tài liệu chứa đựng thông tin về 

chủ trƣơng đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nƣớc, những chính sách 

về kinh kế văn hóa xã hội. 

Nhóm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập, NCKH: Gồm có sách 

giáo trình,  giáo khoa, tham khảo, sách bài tập … dành cho giảng viên, học viên, 

sinh viên. Đây là nhóm tài liệu chiếm phần lớn trong số tài liệu  của Trung tâm và 

đƣợc đa số mọi đối tƣợng NDT thƣờng xuyên sử dụng.  

Nhóm tài liệu tra cứu: Gồm có Từ điển, bách khoa toàn thƣ, sổ tay, cẩm 

nang, niên giám, CSDL …Nhóm tài liệu này thông thƣờng đƣợc NDT sử dụng tại 

chỗ, nhằm tra cứu nhanh những số liệu, dữ kiện, thuật ngữ gắn gọn, xúc tích 

Bảng 2.2: Cơ cấu loại hình sách phân theo mục đích sử dụng 

Loại tài liệu SL đầu sách SL cuốn sách Tỷ lệ % 

TL quản lý, chỉ đạo 2030 6420 4.01% 

TL phục vụ giảng dạy, 

NCKH, học tập 
15.430 142.765 89.1% 

TL tra cứu  1943 7234 4.51% 

TL khác 588 3640 2.27% 

Tổng 19.991 160.059 100% 
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Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nguồn lực thông tin theo mục đích sử dụng 

Qua biểu đồ trên ta thấy số lƣợng tài liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học, học tập chiếm tỷ lệ rất lớn 89% trong tổng số tài liệu có trong thƣ viện. 

Đây là loại hình tài liệu chủ lực phục vụ đa số  đối tƣợng NDT trong trƣờng. Diện 

bổ sung loại tài liệu này đƣợc ƣu tiên trong chính sách bổ sung của trung tâm. Tài 

liệu quản lý chỉ đạo, tài liệu tra cứu, tài liệu khác chiếm một tỷ lệ rất thấp. 

2.1.4.Đặc điểm nguồn lực thông tin theo phạm vi phổ biến 

Theo phạm vi phổ biến thông tin gồm hai loại: Tài liệu công bố và tài liệu 

không công bố.Hiện tại, Trung tâm đã thu thập đƣợc các loại tài liệu xám nhƣ: Báo 

cáo khoa học tại hội thảo, hội nghị, công trình NCKH của giảng viên, các luận án 

tiến sỹ, luận văn cao học.  Hiện nay, Trung tâm có 126 luận án, 7346 luận văn và 

1312 đề tài NCKH, 6500 đĩa CD – ROM. Đây là nguồn tài liệu tham khảo chính, vô 

cùng quý giá đối với sinh viên và giảng viên trong trƣờng phục vụ đắc lực công tác 

đào tạo của nhà trƣờng chiếm 90.3% tổng số tài liệu có trong Trung tâm và bám sát 

từng môn học từng chuyên đề đáp ứng nhu cầu thông tin của mọi đối tƣợng NDT. 

2.1.5.Đặc điểm nguồn lực thông tin theo ngôn ngữ tài liệu. 

Hiện nay, Trung tâm đã có bộ sƣu tập tài liệu với mọi loại hình ngôn ngữ, bên 

cạnh tài liệu Tiếng Việt là chủ yếu (95,3%), có rất nhiều tài liệu với nhiều ngôn ngữ 
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khác nhau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Trung… 

Bảng 2.3. Cơ cấu nguồn lực thông tin theo ngôn ngữ 

Ngôn ngữ tài liệu SL đầu sách SL bản sách Tỷ lệ % 

Tài liệu tiếng Việt 16.856 152.558 95.3% 

Tài liệu tiếng Anh 1223 3250 2.03% 

Tài liệu tiếng Đức 381 1250 0.78% 

Tài liệu tiếng Pháp 967 1796 1.12% 

Tài liệu tiếng Trung 564 1205 0.75% 

Tổng 19.991 160.059 100% 

 

 

Biểu đồ: 2.3: Cơ cấu loại hình tài liệu theo ngôn ngữ 

Hiện nay, kho tạp chí có số lƣợng nhƣ sau: Tiếng Anh: 440 cuốn; Tiếng Việt: 

1136 cuốn; Tiếng Đức: 41 cuốn; Tiếng Pháp: 260 cuốn; Tiếng Trung: 13 cuốn. Việc 

bổ sung tài liệu tiếng nƣớc ngoài cũng cần phải chú trọng tại Trung tâm. Đây là vấn 

đề cần đầu tƣ tài chính, bởi tài liệu/CSDL tiếng nƣớc ngoài là rất đắt. 

2.1.6.Đặc điểm nguồn lực thông tin theo nội dung 

Trƣờng ĐH GTVT là một trong số các trƣờng chuyên đào tạo các ngành thuộc 

khối kỹ thuật, đào tạo cho đất nƣớc nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật có năng lực 

và lòng yêu nghề, có khả năng sáng tạo đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành 

95% 

2% 
1% 1% 1% 

Tài liệu tiếng Việt 

Tài liệu tiếng Anh 

Tài liệu tiếng Đức 

Tài liệu tiếng Pháp 

Tài liệu tiếng Trung 



 44 

GTVT, là trung tâm NCKH có uy tín về GTVT và một số lĩnh vực khác. Do vậy, 

đặc thù nội dung tài liệu là về công trình, cơ khí, kinh tế, CNTT, điện – điện tử và 

có một số lƣợng lớn nguồn tài liệu về khoa học cơ bản: Toán, lý, hóa, ngoại ngữ, lý 

luận chính trị và pháp luật. .... Nội dung tài liệu hiện có ở Trung tâm đều đáp ứng 

cho việc giảng dạy, học tập, NCKH. Số tài liệu phục vụ cho nhu cầu giải trí và văn 

hóa nghệ thuật rất ít. Trƣớc năm 2004 tài liệu còn nghèo nàn về số lƣợng nhƣng kể 

từ khi đƣợc nâng cấp hiện đại hóa, Trung tâm đã bổ sung đƣợc một số lƣợng tài liệu 

rất lớn và phong phú về nội dung đáp ứng các ngành nghề đào tạo tại Trƣờng. 

Bảng 2.4:  Cơ cấu tài liệu theo nội dung 

Tên môn loại SL đầu sách SL bản sách Tỷ lệ % 

Khoa học  cơ bản 1994 10.724 6.7% 

Lý luận chính trị, pháp luật 1085 6075 3.7% 

Công trình 3918 42.715 26.6% 

Công nghệ thông tin 2496 19.576 12.2% 

Điện – điện tử 2632 21.089 13.1% 

Cơ khí 3256 32.857 20.5% 

Kinh tế 2886 23.145 14.4% 

Sách khác 1724 3878 2.4% 

Tổng 19.991 160.059 100% 

 

Biểu đồ 2.4. Cơ cấu tài liệu theo nội dung 
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Qua bảng số liệu và biểu đồ cơ cấu tài liệu theo nội dung ta nhận thấy rõ rằng: 

Tài liệu về ngành công trình và cơ khí chiếm tỷ lệ rất lớn (26.6% và 20,5%) trong 

tổng số tài liệu hiện có tại thƣ viện. Đây là 2 ngành đào tạo mũi nhọn và truyền 

thống của trƣờng nên việc bổ sung tài liệu cho các ngành này đƣợc đặc biệt quan 

tâm phát triển. Bên cạnh đó số lƣợng tài liệu của các ngành: Kinh tế, điện – điện tử, 

CNTT cũng chiếm số lƣợng tƣơng đối lớn. Tài liệu Lý luận chính trị và các khoa 

khoa học cơ bản cũng đƣợc quan tâm phát triển về lƣợng và chất. Tài liệu về giải trí 

và văn hóa nghệ thuật chiếm một số lƣợng tƣơng đối ít 2,4%. 

2.2. Hoạt động phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm. 

2.2.1. Chính sách phát triển nguồn lực thông tin. 

Công tác bổ sung NLTT là một trong những yếu tố quyết định chất lƣợng hoạt 

động của các cơ quan TT-TV. Do vậy, Trung tâmđã chú trọng tới công tác bổ sung 

để NLTT có chất lƣợng, phù hợp vớiNDT về các lĩnh vực và các chuyên ngành đào 

tạo của Trƣờng. Hàng năm Trung tâm cũng đã xây dựng kế hoạch bổ sung. Diện bổ 

sung xây dựng trên cơ sở đƣợc trợ giúp của Ban giám hiệu, cán bộ chuyên môn để 

dự kiến đúng số lƣợng cho mỗi ngành, chuyên ngành đào tạo, có xem xét tới từng 

tên tài liệu. Để xác định số lƣợng bản, bƣớc đầu Trung tâmcũng đã căn cứ vào: cơ 

cấu, thành phần kho tài liệu và số lƣợng ngƣời dùng tin của mỗi ngành; Khả năng 

tài chính dành cho công tác bổ sung tài liệu…Diện bổ sung tài liệu, Trung tâm cũng 

đã dựa vào các ngành nghề đào tạo trong nhà trƣờng bao gồm các tài liệu sau: Tài 

liệu phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập là: Bài giảng, sách giáo trình, 

sách tham khảo, tài liệu tra cứu và các báo thông dụng và một số loại tạp chí chuyên 

ngành. Các tài liệu chỉ đạo, sách pháp luật, tạp chí của cơ quan trung ƣơng xuất 

bản.Tuy nhiên, Trung tâm vẫn chƣa có một chính sách bổ sung nào chính thức đƣợc 

biên soạn một cách bài bản, đúng quy trình và đầy đủ nội dung. Nguyên nhân chính 

là do Trung tâm ngay từ đầu vẫn chƣa đặt chú trọng đến các yếu tố tác động khách 

quan đến công tác bổ sung, vẫn còn cảm tính, dựa chủ yếu vào kinh nghiệm của cán 

bộ bổ sung, nên hiệu quả công tác bổ sung chƣa cao. Trung tâm cần phải có văn bản 

chính thức về chính sách bổ sung tài liệu.  
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2.2.2. Phương thức phát triển nguồn lực thông tin 

Hiện tại, Trung tâm đang phát triển NLTT với hai phƣơng thức bổ sung chính là:  

bổ sung phải trả tiền và không phải trả tiền 

Phương thức bổ sung phải trả tiền: 

Đây thực chất là hình thức mua với các loại hình tài liệu sau: Sách tham khảo, 

báo - tạp chí trong nƣớc và nƣớc ngoài, sách tham khảo và các CSDL online (Sách 

tham khảo chiếm số lƣợng lớn nhất). Cán bộ bổ sung của Trung tâm luôn luôn bổ 

sung kịp thời các loại hình tài liệu có giá trị nội dung và phù hợp với các chuyên 

ngành đào tạo, ngoài ra còn có sách về chính trị, pháp luật, văn hóa giải trí, sách tra 

cứu...Theo định kỳ hằng năm, Trung tâm sẽ tiến hành 2 đợt bổ sung đó là vào tháng 

10 của học kỳ trƣớc và vào tháng 5 của học kỳ sau. Thông thƣờng, cán bộ bổ sung 

sẽ nhận danh mục từ các nhà xuất bản chuyên về các ngành kỹ thuật nhƣ: Nhà xuất 

bản Xây dựng, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Nhà xuất bản Giao thông Vận 

tải, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật...sau đó gửi danh mục đã lọc xuống 

từng khoa, từng bộ môn và yêu cầu các khoa có nhu cầu mua sách thì phản hồi lại 

danh mục tài liệu cần mua về Trung tâm. Cán bộ bổ sung sẽ tập hợp lại danh sách 

và gửi lại cho nhà xuất bản lựa chọn sách phù hợp với danh mục các khoa yêu cầu 

và tiến hành các thủ tục mua và vận chuyển. Đối với báo và tạp chí trong nƣớc, 

Trung tâm có danh mục sẵn và bổ sung theo từng năm. Những ngành khoa học mới 

cũng đƣợc bổ sung vào danh mục làm tăng số lƣợng đầu báo. Đầu mỗi năm, Trung 

tâm tiến hành thanh lý hợp đồng và tiến hành ký hợp đồng mới với các công ty phát 

hành báo chí trong nƣớc.Đối với tạp chí ngoại: Kinh phí bổ sung dành cho loại hình 

tài liệu rất lớn (riêng năm học 2017 – 2018 thƣ viện tiến hành mua 12 đầu báo ngoại 

với kinh phí 27.319,96 $). Hiện nay bổ sung chưa có sự tư vấn của các nhà khoa 

học đầu ngành để lựa chọn.Đối với các CSDL: Để tiết kiệm chi phí, Trung tâm đã 

tiến hành mua các CSDL dùng chung với các trƣờng đại học thuộc khối kỹ thuật. 

Các CSDL online để phục vụ nhu cầu của bạn đọc. Nhưng hiện nay đã hết thời hạn 

thuê bao nên các CSDL nên hầu như không khai thác được. Phƣơng thức nàyhoàn 

toàn phụ thuộc vào ngân sách của Nhà trƣờng, khi ngân sách không đƣợc cân đối 
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thì sẽ gặp khó khăn trong việc bổ sung định kỳ 1 năm 2 lần của thƣ viện. Trong năm 

học 2018 – 2019, Nhà trƣờng tạm dừng bổ sung các loại hình tài liệu với phƣơng 

thức này. Đây thực sự là thách thức không nhỏ đối với Trung tâm. 

Phương thức bổ sung không phải trả tiền:Trung tâm bổ sung chủ yếu từ 

việc thu nhận nguồn tài liệu nội sinh và tặng biếu, tài trợ: 

Về thu nhận nguồn tài liệu nội sinh:Theo Quyết định số 668/QĐ ngày 14 

tháng 7 năm 1986 của Bộ trƣởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, tại Điều 

7, chƣơng 1 chỉ rõ: “Thư viện trường đại học được quyền thu nhận những ấn phẩm 

do trường xuất bản, cũng như các luận văn tốt nghiệp, luận án tiến sĩ,  khi luận án 

được bảo vệ tại trường, hoặc người viết luận án là cán bộ, sinh viên của trường”. 

Đây là cơ sở pháp lý giúp cho Trung tâm bổ sung tài liệu nội sinh.Các nguồn tài 

liệu nội sinh đều có giá trị cao, đƣợc sinh ra từ công tác đào tạo và NCKH trong 

Nhà trƣờng. Đồng thời đây cũng là nguồn tài liệu phục vụ đắc lực cho công tác 

nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên. Việc thu 

nhận tài liệu này diễn ra rất đều đặn do có sự phối hợp giữa Trung tâm và phòng 

đào tạo, phòng khoa học công nghệ, các khoa – bộ môn trong trƣờng. Hiện nay 

nguồn tài liệu này rất phong phú và đa dạng. 

Theo quy định Nhà trƣờng thu nhận các dạng tài liệu nội bộ nhƣ sau: 

- Các tập bài giảng, giáo trình sau khi đƣợc hội đồng khoa học nghiệm thu, 

sẽ phải giao nộp vào Trung tâm 01 bản. 

- Các đề tài NCKH các cấp sau nghiệm thu và luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ 

, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo NCKH của sinh viên nộp về Trung tâm 01 bản. 

- Ấn phẩm thông tin nhƣ tạp san, chuyên san cũng giao nộp về Trung tâm. 

Về tài liệu từ nguồn tặng biếu, tài trợ:Nhận tài liệu thông qua tặng biếu là 

một kênh rất quan trọng cho Trung tâm. Đội ngũ cán bộ trong Trƣờng đang công 

tác hoặc đã nghỉ hƣu hết sức quan tâm thƣờng mua biếu tặng tài liệu cho Trung 

tâm.Tuy nhiên, số lƣợng tài liệu thu thập đƣợc qua con đƣờng tặng biếu thƣờng 

chiếm tỷ lệ thấp. Chính vì vậy, việc tiếp nhận nguồn tài liệu này cũng cần phải đƣợc 

chọn lọc cẩn thận. Trung tâm cũng đã tăng cƣờng quan hệ, hợp tác với các tổ chức 
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xã hội, từ đó mở cửa đón nhận những nguồn tài liệu đƣợc viện trợ. Thƣ viện liên tục 

nhận đƣợc sách tặng của Thƣ viện Quốc gia và quỹ Châu Á, đây là nguồn tài liệu 

rất hữu ích trong việc phục vụ cho công tác đào tạo cũng nhƣ ngiên cứu khoa học 

của Nhà trƣờng.Tuy nhiên,chất lượng tài liệu thu nhận được thông qua con đường 

tặng, biếu không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Việc hạ thấp các tiêu chuẩn 

để nhập các tài liệu tặng biếu sẽ dẫn đến việc làm tăng chi phí và xử lý kho.  

Sơ đồ 2.1: Các phương thức phát triển nguồn lực thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Kinh phí phát triển nguồn lực thông tin. 

Hiện nay, toàn bộ kinh phí bổ sung dựa vào nguồn tài chính của Nhà trƣờng. Những 

năm gần đây, Lãnh đạo Trƣờng đã đầu tƣ thêm kinh phí bổ sung nguồn tài liệu phục 

vụ nhu cầu hoạt động đào tạo, NCKH bình quân khoảng 550 triệu đồng/ năm, 

nhƣng hai năm gần đây lại bị giảm. Trong đó, kinh phí bổ sung dùng để mua báo 

ngoại và tài liệu tham khảo thƣờng chiếm đa phần trong tổng số kinh phí bổ sung 

hàng năm. Vì vậy, Trung tâm đã giải quyết đƣợc một phần những hạn chế về 

NLTT. Tuy nhiên, so với nhu cầu tin của cán bộ và ngƣời học thì với khoản kinh 

phí này chƣa đáp ứng đủ. Nhiều tài liệu cần thiết nhƣng không có tiền mua. Phần 

lớn SV sử dụng thời gian ngoài giờ lên lớp để tìm kiếm và khai thác thông tin trên 

mạng Internet chiếm tỉ lệ rất cao.  
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Bảng 2.5: Kinh phí phát triển vốn tài liệu từ năm 2012 đến 2017 

       Đơn vị tính: triệu đồng 

NĂM KINH PHÍ 

2012 478.663 

2013 582.711 

2014 686.743 

2015 752.431 

2016 420.147 

2017 342.246 

 

 

 

Biểu đồ 2.5: Kinh phí phát triển vốn tài liệu từ năm 2012 – 2017 

 

        Qua biểu đồ trên ta thấy kinh phí dành cho việc phát triển vốn tài liệu tăng đều 

từ năm 2012 đến năm 2015. Kinh phí dành cho bổ sung năm 2015 là cao nhất lên 

tới 752.431 triệu đồng, năm học 2014 – 2015 nhà trƣờng đầu tƣ mua CSDL Ebrary 

của Nhà xuất bản Proquest từ công ty Igroup và một số đầu báo ngoại quan trọng. 

Kinh phí bổ sung trong năm 2016 và năm 2017 giảm đi rất nhiều so với các năm 

học trƣớc trong việc mua báo ngoại để nâng cấp, tu bổ trang thiết bị cho Trung tâm. 
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2.2.4 Công tác thanh lý tài liệu. 

Việc thanh lý tài liệu cũng là một mặt của bổ sung hiện tại, trên cơ sở thực trạng 

NLTT vốn có, Trung tâm đã thực hiện thông tƣ theo thông tƣ số 28/12/2012 của Bộ 

Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu. Việc 

thanh lý tiến hành thận trọng (nhiều trƣờng hợp có sự trợ giúp của các chuyên 

gia,…), Trung tâm đã  ít các tài liệu là giáo trình thanh lý do sự lạc hậu trong nội 

dung (tức là một số thông tin, kiến thức trong học liệu không còn phù hợp với sự 

tiến bộ của khoa học - công nghệ, với nội dung chƣơng trình đào tạo…). Ngoài ra, 

số lƣợng các đầu tên tài liệu do bổ sung trùng lặp; các loại báo và tạp chí đã cũ, rách 

và không còn giá trị sử dụng, Trung tâm cũng đã đƣa vào danh mục thanh lý. Thanh 

lý học liệu cũ không còn giá trị sử dụng đã góp phần tăng chất lƣợng NLTT, hạn 

chế vấn đề nhiễu tin khi tra cứu cũng nhƣ tiết kiệm diện tích kho; điều chỉnh khối 

lƣợng tài liệu, đảm bảo cho NLTT luôn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 

Trung tâm cũng nhƣ NCT của cán bộ giảng viên và học sinh viên trong Nhà trƣờng. 

2.2.5 Phối hợp bổ sung và chia sẻ nguồn lực thông tin 

 Năm 2014, Trung tâm đã phối hợp mua CSDL EBRARY của công ty IGROUP 

cùng với các thƣ viện khác. Đây là gói CSDL rất lớn với đa dạng các chuyên ngành: 

Kỹ thuật, cơ khí, công trình, điện tử điện lạnh… bƣớc đầu đáp ứng nhu cầu nghiên 

cứu, giảng dạy và học tập của mọi đối tƣợng NDT.Tuy vậy, đến nay gói CSDL này 

đã hết thời hạn truy cập Trung tâm vẫn chƣa tiến hành phối hợp bổ sung với bất kể 

một đơn vị thƣ viện nào.... Đến nay, việc chia sẻ thông tin, vẫn chƣa triển khai 

đƣợc, còn nhiều khó khăn. Nhƣng đây là công việc quan trọng, hết sức cần thiết, 

cần phải đƣợc chú trọng triển khai trong thời gian tới vì vấn đề bùng nổ thông tin và 

giá cả thông tin KH&CN ngày càng gia tăng, trong khi NCT của NDT lại ngày càng 

thay đổi, đòi hỏi ngày một cao hơn về chất lƣợng và số lƣợng. 

2.2.6. Quy trình phát triển nguồn lực thông tin. 

Để thực hiện kế hoạch, chính sách bổ sung TT TT-TV,  Trƣờng ĐH GTVT 

đã tiến hành bổ sung tài liệu theo quy trình  sau: 

- Về Bổ sung tài liệu  của các nhà xuất bản, công ty phát hành sách: 
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Bƣớc 1: Cán bộ thƣ viện nhận danh mục sách mới xuất bản tại các NXB 

hoặc công ty phát hành sách để thăm dò nguồn tài liệu chuẩn bị đƣợc bổ sung. Tiến 

hành tra trùng sách trên CSDL thƣ mục và khảo sát thực tế nhu cầu tin của ngƣời 

dùng tại hệ thống các phòng đọc để bổ sung hợp lý, chính xác, sát nhu cầu. 

Bƣớc 2: Sau khi thu thập và thống kê danh mục tài liệu của các Nhà xuất 

bản, các cơ quan phát hành sách. Cán bộ bổ sung gửi danh sách các tài liệu mới 

cho các khoa, các bộ môn trực thuộc để lựa chọn các đầu sách phù hợp với yêu 

cầu đào tạo của khoa, bộ môn. Trƣờng hợp, cán bộ giảng viên cần đăng ký bổ sung 

những đầu sách không có trong danh sách đó, thì cần lập một bảng yêu cầu bổ sung 

tài liệu riêng gửi kèm với danh sách tài liệu mới của nhà xuất bản đó. 

Bƣớc 3: Sau khi các khoa, các bộ môn thống nhất tài liệu đã lựa chọn (có 

sự đồng ý và ý kiến của Trƣởng khoa hoặc Cố vấn khoa học khoa) danh mục này 

sẽ đƣợc các khoa gửi lại cán bộ bổ sung của Trung tâm. 

Bƣớc 4: Cán bộ bổ sung tập hợp lại danh mục và xem xét dựa trên loại hình 

tài liệu cần mua, rà soát lại đầu sách và số lƣợng bản sách hiện có trong Trung tâm 

với danh sách tài liệu cần đƣợc bổ sung, cân đối nguồn kinh phí bổ sung để lên kế 

hoạch cân đối ngân sách cho phù hợp. 

 Bƣớc 5: Danh mục tài liệu đƣợc ban giam đốcxét duyệt lần cuối trƣớc khi 

gửi đến Nhà xuất bản, thực hiện hợp đồng mua bán và chuyển tài liệu theo danh 

mục đặt mua và kế hoạch bổ sung vốn tài liệu đó đƣợc hoàn thành. 

- Bổ sung tài liệu nội sinh trong nhà trường. 

Bƣớc 1: Trung tâm thông tin - thƣ viện kết hợp với Khoa sau đại học xây 

dựng văn bản quy định bắt buộc về việc thu nhận tài liệu nội sinh trong nhà trƣờng 

và trình Ban giám hiệu duyệt làm cơ sở pháp lý để thực hiện. 

Bƣớc 2: Phổ biến văn bản quy định về việc thu nhận tài liệu nội sinh tới từng 

đơn vị trong nhà trƣờng, để các tập thể và cá nhân trong toàn trƣờng thực hiện. 

(Trong trƣờng hợp, cá nhân nào không thực hiện theo văn bản này, nhà trƣờng sẽ có 

hình thức kỷ luật thích đáng) 

Bƣớc 3: Trung tâm tiến hành thu nhận tài liệu của các cán bộ giảng viên, học 

viên, sinh viên trong nhà trƣờng. 
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Đối với mỗi loại hình tài liệu nội sinh lại có các hình thức thu thập khác 

nhau. Đối với Luận văn, luận án (trong nƣớc và nƣớc ngoài) sau khi bảo vệ xong sẽ 

phải giao nộp cho thƣ viện 1 bản cứng + 1 đĩa CD – ROM để Trung tâm tiến hành 

lƣu trữ. Đối với đề tài NCKH sau khi nghiệm thu phòng KHCN sẽ tập hợp lại và 

chuyển về thƣ viện định kỳ 1 năm 2 lần. Quy trình bổ sung tài liệu đƣợc tiến hành 

theo một kế hoạch cụ thể với nhiều công đoạn tỉ mỉ những Trung tân đã bắt buộc 

phải thực hiện theo đúng quy trình đã quy định.  

2.3. Thực trạng các yếu tố tác động đến phát triển nguồn lực thông tin 

2.3.1.Nhận thức của lãnh đạo các cấp 

 Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác PT NLTT, lãnh đạo Trƣờng và Trung 

tâm luôn chú trọng công tác này đểđảm bảo cả về lƣợng và chất của thông tin. 

Đối với lãnh đạo nhà trường: Những  năm gần đây việc quan tâm đến công tác phát 

triển NLTT thể hiện qua các hoạt động sau: 

 Thƣờng xuyên đầu tƣ kinh phí bổ sung tài liệu đều đặn 

 Tăng cƣờng chỉ đạo thu thập tài liệu nội sinh trong Nhà trƣờng 

 Nâng cấp thêm cở sở vật chất, trang thiết bị 

 Cùng với việc đề xuất của TT TT-TV. Lãnh đạo nhà trƣờng  thƣờng xuyên tạo 

điều kiện để cán bộ đi dự các hội nghị, hội thảo trong cả nƣớc. Cử cán bộ của 

Trung tâm đi học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ. 

Đối với lãnh đạo thư viện: Sự quan tâm đến công tác phát triển NLTT thể hiện qua 

các công việc cụ thể sau: 

 Thƣờng xuyên đẩy mạnh việc lập kế hoạch bổ sung nguồn tài liệu. 

 Tăng cƣờng chỉ đạo cán bộ thƣ viện chú tâm đến phát triển NLTT 

 Nghiên cứu kỹ lƣỡng quy trình tiến hành bổ sung nguồn tài liệu 

 Quyết định bổ sung nguồn tài liệu đối với nhà xuất bản, nhà sách có uy tín cao 

 Thƣờng xuyên lập kế hoạch rà soát lại tài liệu có tần suất sử dụng thấp hoặc tài 

liệu không còn phù hợp với NDT (Tài liệu hƣ hỏng, lỗi thời…) để từ đó, lập kế 

hoạch cho công tác thanh lý tài liệu 

 Đề xuất với lãnh đạo nhà trƣờng về việc đề cử cán bộ đi học tập nâng cao trình 
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độ chuyên môn 

Nhƣ vậy, qua những hoạt động trên cũng đã thấy, trong những năm qua đƣợc sự 

quan tâm chỉ đạo của Nhà trƣờng, NLTT của Trung tâm không ngừng tăng lên, (đặc 

biệt từ năm 2004 đến năm 2015). Sau năm 2015 công tác bổ sung tài liệu bị hạn chế 

do sự điều chỉnh ngân sách của nhà trƣờng đối với việc bổ sung tài liệu. 

2.3.2.Chính sách phát triển nguồn lực thông tin 

 Chính sách phát triển NLTT là công cụ tiền kết hoạch và là công cụ định 

hƣớng cho công tác bổ sung, là kim chỉ nam cho các hoạt động xây dựng nguồn tin, 

đƣa ra những chỉ dẫn cần thiết cho việc thực hiện công tác bổ sung, là công cụ làm 

cho việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan TT – TV trở nên dễ dàng hơn 

 Hiệu quả hoạt động của Trung tâm TT – TV phụ thuộc trƣớc hết vào chất 

lƣợng, sự đa dạng, đầy đủ của NLTT tại Trung tâm TT – TV.Vì vậy cần phải có 

chính sách tạo nguồn cho phù hợp với nhu cầu của NDT.Chính sáh phát triển NLTT 

là một văn bản đƣợc biên soạn nhằm nêu lên những phƣơng hƣớng chính trong 

công tác xây dựng vốn tài liệu của một cơ quan thông tin. Trên cơ sở đó đƣa ra 

những hƣớng dẫn chi tiết cho cán bộ bổ sung tài liệu, giúp cho việc bổ sung tài liệu 

đƣợc tiến hành một cách khách quan và chính xác, không phụ thuộc vào điều kiện 

chủ quan của ngƣời làm công tác bổ sung. Do đó, việc tăng cƣờng phát triển NLTT 

có định hƣớng phải đƣợc coi trọng hàng đầu. Hiện nay Trung tâm TT – TV vẫn 

chƣa có một chính sách bổ sung cụ thể và nhất quán đƣợc ban hành. Vì vậy, trong 

thời gian tới Trƣờng ĐGTVT và Ban giám đốc trung tâm TT – TV cần đặc biệt chú 

trọng vấn đề này. 

2.3.3. Trình độ đội ngũ cán bộ 

Tính đến tháng 8/2018 tổng số cán bộ của Trung tâm là 20 ngƣời, (gồm 01 

giám đốc, 1 phó giám đốc và 18 nhân viên). Trong đó:Tiến sĩ: 01 cán bộ (5%); thạc 

sĩ: 07 cán bộ (35%); cử nhân 12 cán bộ (60%). So với mặt bằng chung, trình độ học 

vấn của cán bộ tại Trung tâm là cao, tuy nhiên khả năng đáp ứng công việc đặc biệt 

là các mảng công việc đòi hỏi phải có trình độ CNTT còn ở mức độ thấp. Tỷ lệ cán 

bộ đƣợc đào tạo đúng chuyên ngành chiếm 45%, còn lại 55% là cán bộ trái chuyên 

ngành đào tạo. Hiện nay, ngƣời cán bộ phát triển NLTT cần phải có năng lực (Kiến 
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thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp) về lĩnh vực bổ sung, đƣợc đào tạo bài bản, có ý 

thức học hỏi, nâng cao trình trình độ, để đáp ứng yêu cầu hiệu quả nhất. Họ phải 

biết thẩm định chất lƣợng nguồn tài liệu. Nghiêm túc thực hiện theo quy trình và 

tuân thủ các bƣớc khi tiến hành bổ sung. Nhiều khi, với một nguồn kinh phí không 

cao, nhƣng ngƣời cán bộ bổ sung biết thẩm định chất lƣợng nguồn tài liệu tốt sẽ 

nâng cao chất lƣợng và số lƣợng NLTT. Ngƣợc lại, nếu ngƣời cán bộ bổ sung có 

anwng lực kém thì sẽ dẫn đến tình trạng bổ sung lãng phí, trùng lặp, hiệu quả thấp. 

2.3.4. Nhu cầu tin của người dùng tin. 

Có thể phân chia NDT thành ba nhóm chính nhƣ sau: 

-Nhóm cán bộ lãnh đạo, quản lý: Bao gồm Ban giám hiệu, trƣởng phó các khoa, 

bộ môn, phòng, ban, khoa, trung tâm…chịu trách nhiệm chính về tình hình hoạt 

động đào tạo và NCKH của nhà trƣờng, chiếm tỷ lệ ít (13,6%).Do tính chất công 

việc đặc thù về quản lý và điều hành, nhu cầu sử dụng thƣ viện là không cao, thời 

gian sử dụng hạn chế.  

- Nhóm Cán bộ Nghiên cứu, giảng dạy (CBNCGD):bao gồm giảng viên ở các 

khoa, bộ môn. Các chuyên viên ở các phòng, ban, trung tâm chiếm 22,3%…  

-Nhóm nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên (NCS,HV,SV):Đây là nhóm NDT 

chính của thƣ viện nhà trƣờng chiếm 64% (theo kết quả khảo sát). Bao gồm các 

nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, sinh viên chính quy, cao đẳng chính quy... 

Tỷ lệ giữa các nhóm NDT nhƣ sau: 

Bảng 2.6: Tỷ lệ đối tượng người dùng tin 

STT NHÓM NDT SỐ LƢỢNG TỶ LỆ % 

1 Cán bộ lãnh đạo, quản lý 65 13,6% 

2 Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy 106 22,3% 

3 Nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên 304 64% 

TỔNG SỐ 475 100% 
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Biểu đồ 2.6: Cơ cấu các nhóm người dùng tin 

Đặc điểm NCT của các nhóm NDT trên tác động trực tiếp đến công tác PT 

NLTT của Trùng tâm. 

 Về mục đích sử dụng thông tin của các nhóm NDT như sau: 

Bảng 2.7: Mục đích sử dụng tài liệu tại thư viện 

MỤC ĐÍCH ĐẾN THƢ VIỆN CỦA ANH (CHỊ)? SỐ LƢỢNG TỶ LỆ % 

Phục vụ Nghiên cứu khoa học 154 21.9% 

Phục vụ công tác quản lý 65 9.2% 

Phục vụ công tác giảng dạy 106 15.1% 

Phục vụ học tập 346 49.2% 

Bồi dƣỡng kiến thức 32 4.6% 

 

13.6 

22.3 

64 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý 

Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy 

Học viên, sinh viên 
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Biểu đồ 2.7: Mục đích sử dụng tài liệu tại thư viện. 

Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học là sức sống của một trƣờng đại học, là 

thƣớc đo cho mọi hoạt động của nhà trƣờng. Ngƣời dùng tin đến thƣ viện để khai 

thác tài liệu phục vụ chủ yếu cho việc học tập (49,2%) và nghiên cứu khoa học 

(21,9%). Ngƣời dùng tin là cán bộ quản lý, giảng viên sử dụng thƣ viện để đọc tài 

liệu với mục đích chính là phục vụ cho nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác 

giảng dạy (15,1)  và một số ít phục vụ cho công tác quản lý của mình (9,2%). Bên 

cạnh đó học viên và sinh viên với mục đích đọc tài liệu để phục vụ cho công việc 

học tập, nghiên cứu khoa học và bồi dƣỡng thêm kiến thức của  mình. 

 Về mức độ sử dụng cácloại hình tài liệu: 

      Sự phát triển của KH&CNN đã tạo ra rất nhiều loại hình tài liệu khác nhau. 

NDT có rất nhiều cơ hội lựa chọn cho mình những loại hình tài liệu phù hợp với 

nhu cầu, sở thích của mình. Hầu hết các nhóm NDT đều đã sử dụng CSDL trực 

tuyến và từ nguồn Internet mức độ thƣờng xuyên có đển 95,7% và thỉnh thoảng 

4,3%. Tiếp đến là giáo trình, bài giảng ở mức thƣởng xuyên là 70,7%; Tài liệu tham 

khảo mức thƣờng xuyên 46,3%....Luận văn, luận án mức thƣờng xuyên 41,03%... 

 

 

  

21.90% 

9.20% 

15.10% 

49.20% 

4.60% 

Phục vụ Nghiên cứu khoa học 

Phục vụ công tác quản lý 

Phục vụ công tác giảng dạy 

Phục vụ học tập 

Bồi dƣỡng kiến thức 
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Bảng 2.8: Nhu cầu về mức độ sử dụng loại hình tài liệu 

Loại hình tài liệu và 

mức độ sử dụng. 

Số lƣợng mức độ Tỷ lệ 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chưa 

bao 

giờ 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chưa 

bao giờ 

Sách giáo trình, bài 

giảng 

336 117 22 70,7% 24,6 % 4,63% 

Sách tra cứu 70 130 275 14,7% 27,3% 57,8% 

Tài liệu tham khảo 220 168 85 46,3% 35,3% 17,8% 

Báo, tạp chí 125 204 138 26,3% 42,9% 29,05% 

Luận văn, luận án 195 44 236 41,05% 9,2% 49,6% 

Tài liệu NCKH 62 242 171 13,05% 50,9% 36% 

CD – ROM 5 9 461 1,05% 1,89% 97,05% 

Internet 455 20 0 95,7% 4,2% 0% 

CSDL online 180 206 89 37,8% 43,3% 18,7% 

Các loại hình tài liệu 

khác 

41 70 323 8,6% 14,7% 68% 

 

Trên cơ sở nắm rõ nhu cầu về loại hình tài liệu giúp Trung tâm có kế hoạch xây 

dựng chính sách bổ sung hợp lý nhằm cân đối giữa các loại hình tài liệu, đáp ứng 

nhu cầu NDT. Trung tâm cần tập trung đặc biệt đến việc bổ sung CSDL, tài liệu 

trực tuyến; bổ sung giáo trình, bài giảng, sách tham khảo.. để bắt kịp và đáp ứng 

nhu cầu của NDT. 

 Về nhu cầu đối với nội dung tài liệu: 

Trƣờng ĐH GTVT là trƣờng đầu ngành về lĩnh vực giao thông vận tải và phát triển 

theo hƣớng trƣờng đại học đa ngành về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế. Vì vậy, NCT 

của các nhóm NDT tại đây cũng rất phù hợp với các ngành/chuyên ngành đào tạo 

của Nhà trƣờng. 
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Bảng  2.9: Nhu cầu về các lĩnh vực khoa học 

Lĩnh vực khoa học anh (chị) 

thƣờng khai thác. Số lƣợng Tỷ lệ 

Kỹ thuật đƣờng bộ 92 19,3% 

Kỹ thuật đƣờng sắt 85 17,8% 

Kỹ thuật XD dân dụng 89 18,7% 

Kỹ thuật môi trƣờng 37 7,7% 

Kỹ thuật thủy lực 60 12,6% 

Kỹ thuật vận tải 71 14,9% 

Khoa học máy tính 185 38,9% 

Điện – điện tử 94 19,7% 

Bƣu chính viễn thông 85 17,8% 

Vật lý cơ học ứng dụng 63 13,2% 

Cơ học và vật liệu kỹ thuật 85 17,8% 

Kỹ thuật điều khiển tự động 103 21,6% 

Kế toán 48 10,1% 

Vật liệu xây dựng 65 13,6% 

Quản trị kinh doanh 76 16% 

Kinh tế 80 16,8% 

Toán học 75 15,7% 

Vật lý 76 16% 

Ngoại ngữ 175 36,8% 

Hóa học 58 12,2% 

Vận tải 87 18,3% 

Lĩnh vực khác 34 7,1% 
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Biểu đồ 2.8: Nhu cầu về lĩnh vực khoa học 

Qua số liệu trên ta thấy rằng, hiện nay mối quan tâm của bạn đọc là các tài liệu về 

Khoa học máy tính (38,9%), ngoại ngữ (36,8%) và kỹ thật điều khiển tự động 

(21,6%). Nhu cầu bồi dƣỡng kiến thức để theo kịp sự phát triển nhƣ vũ bão của 

công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã trở thành xu hƣớng 

chung. Cán bộ lãnh đạo quản lý, giảng viên, học viên, sinh viên có nhu cầu nắm bắt 

sự phát triển của thế giới, không để kiến thức bị tụt hậu lỗi thời nên việc tìm đến 

những lĩnh vực khoa học trên là điều cần thiết. Ngoài ra, các ngành truyền thống và 

mũi nhọn của trƣờng vẫn luôn đƣợc chú trọng nhƣ: Kỹ thuật đƣờng bộ, kỹ thuật 

đƣờng sắt, kỹ thuật xây dựng dân dụng, điện – điện tử, vận tải, kinh tế, toán...trên 

cơ sở điều tra trên thƣ viện sẽ có những chính sách bổ sung tài liệu phù hợp với 

từng lĩnh vực khoa học mà NDT quan tâm. 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

K
ỹ
 t

h
u
ật

 đ
ƣ

ờ
n
g
 b

ộ
 

K
ỹ
 t

h
u
ật

 đ
ƣ

ờ
n
g
 s

ắt
 

K
ỹ
 t

h
u
ật

 X
D

 d
ân

 d
ụ
n
g

 

K
ỹ
 t

h
u
ật

 m
ô

i 
tr

ƣ
ờ

n
g
 

K
ỹ
 t

h
u
ật

 t
h
ủ
y
 l

ự
c 

K
ỹ
 t

h
u
ật

 v
ận

 t
ải

 

K
h
o

a 
h
ọ

c 
m

áy
 t

ín
h
 

Đ
iệ

n
 –

 đ
iệ

n
 t

ử
 

B
ƣ

u
 c

h
ín

h
 v

iễ
n
 t

h
ô

n
g

 

V
ật

 l
ý
 c

ơ
 h

ọ
c 

ứ
n
g
 d

ụ
n
g

 

C
ơ

 h
ọ

c 
v
à 

v
ật

 l
iệ

u
 k

ỹ
 …

 

K
ỹ
 t

h
u
ật

 đ
iề

u
 k

h
iể

n
 …

 

K
ế 

to
án

 

V
ật

 l
iệ

u
 x

ây
 d

ự
n
g
 

Q
u
ản

 t
rị

 k
in

h
 d

o
an

h
 

K
in

h
 t

ế 

T
o

án
 h

ọ
c 

V
ật

 l
ý
 

N
g
o

ại
 n

g
ữ

 

H
ó

a 
h
ọ

c 

V
ận

 t
ải

 

L
ĩn

h
 v

ự
c 

k
h
ác

 

Series1



 60 

 Về nhu cầu đối với ngôn ngữ tài liệu: 

 

Bảng 2.10: Nhu cầu về ngôn ngữ tài liệu 

Anh (chị) thƣờng sử dụng tài liệu bằng ngôn ngữ nào Số lƣợng Tỷ lệ 

Tiếng Việt  475 100% 

Tiếng Anh 223 46,9% 

Tiếng Nga 21 4,4% 

Tiếng Pháp 94 19,7% 

Tiếng Trung 9 1,89 

Tiếng  Đức 3 0,63% 

Ngôn ngữ khác 1 0,21% 

 

 

Biểu đồ 2.9: Nhu cầu về ngôn ngữ tài liệu 

Kết quả điều tra cho thấy, 100% NDT có nhu cầu sử dụng tài liệu bằng tiếng Việt, 

Tiếng Anh chiếm tỷ lệ khá cao 46,9%, Tiếng Pháp 19,7%, tiếng Nga 4,4%, Tiếng 

Trung 1,8%, Tiếng Đức 0,63%, ngôn ngữ khác 0,21%. Tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ 

đẻ, mọi đối tƣợng NDT sử dụng rất thành thạo, Tiếng Việt cũng là ngôn ngữ chứa 

đựng các thông tin mà NDT quan tâm, tài liệu tiếng Việt tại trung tâm khá phong 

phú và đa dạng bổ sung thƣờng xuyên hơn các loại hình tài liệu bằng ngôn ngữ 
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khác. Ngoài ra, tài liệu bằng Tiếng Anh và Tiếng Pháp cũng đƣợc NDT quan tâm và 

có nhu cầu sử dụng cao. 

2.3.5. Hợp tác, chia sẻ và phát triển nguồn lực thông tin 

Hiện nay, không có bất cứ một cơ quan TT –TV nào trên thế giới cũng nhƣ ở Việt 

Nam có thể có đủ tiềm lực, khả năng độc lập để phát triển NLTT nhằm thoả mãn 

nhu cầu tin ngày càng phong phú, đa dạng của NDT trong xã hội. Do đó, nhu cầu 

phối hợp, liên kết hoạt động để tăng cƣờng NLTT đang là nhu cầu cấp thiết đối với 

các cơ quan TT – TV ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, hội nhập với hoạt động 

thƣ viện trong nƣớc, khu vực và trên thế giới. 

      Thực hiện chia sẻ NLTT trong hệ thống thƣ viện các trƣờng đại học Việt Nam 

nhằm tăng cƣờng NLTT cho thƣ viện các trƣờng đại học đáp ứng tốt nhu cầu thông 

tin cho hoạt động NCKH, giảng dạy và học tập góp phần nâng cao chất lƣợng giáo 

dục, đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để 

triển khai hiệu quả, các thƣ viện cần tập trung vào việc phối hợp các hình thức trao 

đổi: Dịch vụ mƣợn liên thƣ viện, mục lục liên hợp trực tuyến, hợp tác trong việc bổ 

sung tài liệu, chia sẻ nguồn thông tin số 

Đến nay, công tác chia sẻ nguồn lực thông tin tại Trung tâm TT – TV đại học Giao 

thông vận tải còn chƣa mang lại hiệu quả. Đây cũng là một hạn chế mà thƣ viện cần 

khắc phục trong thời gian tới. 

2.3.6. Cơ sở vật chất và mức dộ ứng dụng công nghệ thông tin. 

Về cơ sở vật chất, từ năm 2004, Trung tâm đã đƣợc xây dựng trên khuôn viên 

khá rộng với diện tích 3000 m2, khang trang, thoáng mát, đƣợc trang bị hệ thống 

cơ sở vật chất kỹ thuật đầy đủ nhƣ: Hệ thống bàn ghế, tủ kệ, quạt, bóng điện, 

máy điều hoà, máy chủ, máy tính, máy quét thẻ, camera, cổng từ, máy in, máy 

photo,…Chỗ ngồi cho bạn đọc có 630 chỗ, trong đó:Phòng đọc sách tiếng Việt: 300 

chỗ; Phòng đọc báo tạp chí, sách ngoại văn, luận văn, luận án: 250 chỗ; Phòng đọc 

điện tử: 80 chỗ.Tháng 10 năm 2018 nhà trƣờng lại tiếp tục tiến hành cải tạo phòng 

đọc sách ngoại văn, luận văn, luận án, báo - tạp chí thành mô hình thƣ viện thân 

thiện. Với sự đầu tƣ trang thiết bị vô cùng hiện đại và tiện ích, với mong muốn có 

một môi trƣờng học tập và làm việc chuyên nghiệp hơn. Nếu mô hình hoạt động 
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này có hiệu quả Nhà trƣờng sẽ tiếp tục cải tạo những phòng học có quy mô và chất 

lƣợng hoạt động hiệu quả hơn.Trung tâm đã có cơ sở vật chất và trang thiết bị khá 

tốt, đã từng là một trong số các cơ quan TTTVhiện đại nhất khu vực phía Bắc. 

Về Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin: Trung tâm đƣợc đầu tƣ nâng cấp  

hạ tầng công nghệ thông tin ngay từ năm 2004. Hệ thống máy chủ, máy trạm đƣợc đầu 

tƣ hiện đại. Đặc biệt hệ thống phần mềm quản trị thƣ viện cũng đƣợc ứng dụng trong 

toàn bộ chu trình nghiệp vụ. Trung tâm đã ứng dụng  phần mềm quản lý thƣ viện ILIB  

của công ty CMC. Phần mềm ILIB hay còn gọi là phần mềm thƣ viện tích hợp gồm 8 

module: 1.Modun mƣợn trả; 2.Modun báo, tạp chí; 3.Modun thống kê lƣợt bạn đọc; 

4.Modun quản lý bạn đọc; 5.Modun kho; 6.Modun quản trị hệ thống; 7.Modun biên 

mục; 8.Modun bổ sung. Mỗi modun đều có chức năng riêng song nó đều có sự liên kết 

với nhau. Phần mềm này đƣợc ứng dụng trong các hoạt động nghiệp vụ, công tác phục 

vụ NDT của Trung tâm. Đây có thể coi là một đặc điểm rất mới trong quá trình tổ chức 

và quản lý hoạt động của thƣ viện. Với những tiện ích nổi bật của các modul trong 

phần mềm tất cả các khâu nhƣ: Quản lý bổ sung, biên mục, tra cứu tài liệu, quản lý thẻ, 

tra trùng dữ liệu, …đƣợc thực hiện hoàn toàn tự động hóa. Tháng 10/2018, Phòng đọc 

tầng 6 của Thƣ viện đã đƣợc trang bị lại toàn bộ hệ thống máy tính điện tử, hệ thống 

internet, NDT của nhà trƣờng đƣợc truy cập miễn phí. Hệ thống máy chủ, máy 

trạm, máy in và đọc mã vạch, máy in mạng, máy quét chuyên dụng, chip điện tử 

RFID, hệ thống cổng từ, camera giám sát,….Trung tâm đã cập nhật  danh mục giáo 

trình, tài liệu tham khảo theo từng môn học/ ngành học lên mạng internet thông qua 

Website của Trƣờng. Chính điều này góp phần giảm công sức, tăng hiệu quả làm việc 

cho cán bộ, phục vụ ngày càng tốt hơn mọi yêu cầu của ngƣời dùng.Nhƣng hiện nay, 

việc hiện đại hóa đang gặp khó khăn: Modul tra cứu tài liệu (OPAC) đã không còn hoạt 

động đƣợc, việc tìm kiếm tài liệu đều phải tiến hành thủ công. Phần mềm đã mua từ 

năm 2004 đến nay chƣa một lần đƣợc nâng cấp nên những modul hoạt động hay gặp 

trục trặc hoặc trả về những kết quả tra cứu không chính xác. Phần mềm DILP (quản lý 

dữ liệu số) không hoạt động, nên không tra cứu đƣợc dữ liệu.Với những khó khăn trên 

rất cần một phần mềm thƣ viện mới. 
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2.4.Nhận xét chung về hoạt động phát triển nguồn lực thông tin 

2.4.1. Về đảm bảo tính khoa học và kế hoạch 

2.4.1.1. Ưu điểm vềđảm bảo tính khoa học và kế hoạch 

 Nhƣ trên đã phân tích về thực trạng phát triển NLTT tại Trung tâm, việc 

tiến hành bổ sung đã bƣớc đầu đảm bảo tính khoa học và kế hoạch. Trƣớc khi bổ 

sung đã tính tới các yếu tố khách quan: nhƣ có tính toán tới tài chính đƣợc Nhà 

trƣờng cấp hàng năm, ngành/chuyên ngành đào tạo, môn học dựa trên phiếu thăm 

dò nhu cầu của NDT, nguồn cung cấp, kho thông tin hiện có...Nhờ vậy, về cơ bản, 

các môn học tƣơng ứng với các ngành, chuyên ngành đào tạo của Nhà trƣờng.  

2.4.1.2. Hạn chế về việc đảm bảo tính khoa học và kế hoạch 

 Chƣa xây dựng chính sách PT NLTT thành văn bản, đúng quy trình và đầy 

đủ nội dung của một chính sách. Nên PT NLTT còn mang tính chủ quan, cảm tính, 

thiếu đồng bộ, chƣa chuyên nghiệp, dựa chủ yếu vào kinh nghiệm, thói quen của 

cán bộ bổ sung,. Quy trình bổ sung còn thiếu những công đoạn cần thiết nhƣ: trƣớc 

khi bổ sung chƣa triển khai nghiên cứu NCT một cách khoa học, đa chiều.  

2.4.2. Về sự đầy đủ, kịp thời và chính xác phù hợp với người dùng tin 

2.4.2.1. Ưu điểm về sự đầy đủ, kịp thời và chính xác của thông tin  

- Ưu điểm về sự đầy đủ:phần lớn nội dung NLTT bám sát đƣợc chƣơng trình 

đào tạo và đã đáp ứng đƣợc NCT của NDT. Số lƣợng tài liệu không liên quan đến 

nội dung đào tạo chiếm tỷ lệ rất ít. NDT đã đánh giá sự đầy đủ nội dungcủa thông 

tinở mức rất tốtvà tốt 55,5% (mức rất tốt 19,1 %, mức tốt 36.4 %) và chƣa tốt chiếm 

44,4 %. Mặc dù vậy, số lƣợng đầu sách đối với các ngành nghề đào tạo đã đáp ứng 

đƣợc yêu cầu kiểm định chất lƣợng của Bộ GD & ĐT.  

-  Ưu điểm về mức độ kịp thời:Tính kịp thời của thông tin thể hiện rõ ở các 

khía cạnh: Nội dung thông tin mới, cập nhật  và đƣợc phục vụ đúng thời điểm NDT 

cần hay có nhu cầu tìm kiếm.Đã tiến hành bổ sung có chọn lọc và nhanh chóng. 

NDT đánh giá về tính kịp thời của thông tin ở mức rất tốt và tốt khá cao (rất tốt 17 

%; tốt 33, 8%). 

- Ưu điểm về mức độ chính xác, phù hợp: Nội dung tài liệu đƣợc bổ sung 

đã chính xác, phù hợp đáp ứng tốt nhu cầu của NDT. Tỷ lệ đánh giá của NDT ở 
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mức độ chính xác, phù hợp với yêu cầu về nội dung tài liệu là khá cao. Cụ thể, đánh 

giá ở mức tốt trở lên đạt 77,5% (Mức rất tốt 19,7 %, mức tốt 57,8 %). 

2.4.2.2. Hạn chếvề sự đầy đủ, kịp thời và chính xác phù hợp của thông tin  

-Hạn chế về mức độ đầy đủ: Có tới 44,4 % NDT đánh giá NLTT của Trung 

tâm chƣa đầy đủ, ảnh hƣởng rất nhiều đến NCT của NDT.Tài liệu điện tử còn rất 

thiếu. CSDL hiện có không đáng kể và CSDL mua không khai thác đƣợc nữa do 

mua chung với TV khác và hết thời hạn thuê bao &phần mềm không truy cập 

đƣợc.Tài liệu truyền thống chiếm chủ yếu.Cơ cấu nội dung tài liệu chƣa phù hợp 

với sự phát triển quy mô đào tạo. Tài liệuthiếu về số lƣợng bản, tài liệu giải trí, tác 

phẩm văn học, nghệ thuật còn quá ít. Bổ sung mất cân đối giữa tài liệu tiếng Việt và 

tài liệu nƣớc ngoài đã làm ảnh hƣởng đến mức độ thỏa mãn NCT của NDT. 

- Hạn chế mức độ kịp thời:vẫn còn gần 50% NDT đánh giá là ở mức  chƣa 

tốt  (49,2%). Đây là vấn đề Trung tâm rất cần phải chú trọng, trong bối cảnh thông 

tin KH&CN đang phát triển rất mạnh hiện nay. Nếu không bổ sung kịp thời rất dễ 

dẫn đến tình trạng thông tin bị lạc hậu.  

 - Hạn chế về mức độ chính xác& phù hợp:trong công tác bổ sung vẫn còn 

bị mất cân đối đối chủ yếu tập trung cho tài liệu học tập mà không chú trọng đến tài 

liệu giải trí, các tác phẩm văn học, nghệ thuật… Tập trung tài liệu truyền thống, 

chƣa chú trọng đến tài liệu hiện đại, tài liệu số.  

2.4.3. Về hiệu quả kinh tế 

2.4.3.1. Ưu điểm về hiệu quả kinh tế 

- Nguồn tài liệu nội sinh đƣợc thu thập tƣơng đối đầy phong phú và đa dạng mà 

chi phí bỏ ra để PT NLTT rất nhỏ. Tiết kiệm đƣợc nhiều kinh phí bổ sung. Hiệu quả 

kinh tế còn cao hơn nữa, bởi nguồn tài liệu này lại có hàm lƣợng tri thức cao, vô 

cùng quý giá trong giảng dạy, học tập và NCKH của NDT. Do có cơ chế, chính 

sách rõ ràng trong công tác thu nhận tài liệu nội sinh. 

- Chất lƣợng NLTT đạt đƣợcđã mang lại hiệu quả kinh tế cao: Tác động tốt đến 

việc thực hiện nhiệm vụ NCKH, đào tạo của NDT. Góp phần nâng cao chất lƣợng 

nguồn nhân lực cho đất nƣớc. Cụ thể khi hỏi, nguồn tài liệu đã tác động tới công 
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việc của NDT nhƣ thế nào? Đã có tới 2/3 số NDT trả lời ở mức rất tốt và tốt (32,4 

% mức rất tốt và 44 % mức tốt).  

2.4.3.2. Hạn chế về hiệu quả kinh tế 

- Nguồn tài liệu số/CSDL thiếu, số CSDL tài liệu nội sinh Trung tâm có lại 

không khai thác đƣợc, số đã mua thì hết hạn khai thác, vì vậy đã ảnh hƣởng không 

nhỏ đến hiệu quả kinh tế về khai thác CSDL có giá trị khoa học cao này ở mọi lúc, 

mọi nơi khi cần  

- Sự thiếu hụt tài liệu số đã tác động  tới của NDT. Một số tài liệu đƣợc bổ sung 

còn bị trùng lặp, gây lãng phí tài chính và sức ngƣời, thời gian khi xử lý và chiếm 

diện tích kho. Vì vậy, còn có tới 23,5 % NDT cho rằng tác động chƣa tốt đến hiệu 

quả NCKH và giảng dạy, học tập của họ. 

2.4.4. Về việc phối hợp chia sẻ thông tin 

2.4.4.1. Ưu điểm về việc phối hợp chia sẻ thông tin 

 Nhận thức về tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin đã đƣợc lãnh đạo 

Nhà trƣờng và Trung tâm coi trọng. Vì vậy, năm 2014, Trung tâm đã phối hợp mua 

CSDL EBRARY của công ty IGROUP cùng với các thƣ viện khác.  

2.4.4.2. Hạn chế về việc phối hợp chia sẻ thông tin 

- Việc trao đổi, phối hợp và bổ sung tài liệu cũng nhƣ chia sẻ NLTT của 

Trung tâm với các thƣ viện khác chƣa đƣợc tiến hành bài bản, còn bị gián đoạn.  

 - Tính độc quyền của tài liệu ở Trung tâm không có nên rất khó chia sẻ với 

các cơ quan TT-TV khác. Có tới 53,8 % NDT trả lời là tính độc quyền về NLTT 

của Trung tâm chƣa có và còn ở mức thấp. 

- Chƣa hợp tác chia thông tin nên dẫn đến sẻ đƣợc Mức độ đáp ứng đối với 

nhu cầu của NDT còn hạn chế, có 41 % NDT cho rằng họ chƣa thỏa mãn NCT. 

2.4.5. Về các yếu tố tác động đến phát triển nguồn lực thông tin 

2.4.5.1. Ưu điểm 

- Đã đƣợc sự quan tâm của Ban Giám hiệu đến công tác PT NLTT  nên nhiều 

năm liền Trung tâmđã đƣợc đầu tƣ kinh phí khá tốt. Mặc dù ngân sách đƣợc phân 

bổ giảm, nhƣng mức kinh phí đầu tƣ cho Trung tâm tƣơng đối ổn định. 
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- Đội ngũ cán bộ có chuyên môn đã đáp ứng đƣợc yêu cầu của hoạt động PT 

NLTT. Nhà trƣờng luôn tạo điều kiện thời gian, kinh phí cho cán bộ đi học nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

- Cơ sở vật chất đƣợc nâng cấp: diện tích đƣợc mở rộng khang trang, các 

phòng chức năng đƣợc phân định rất rõ ràng, hệ thống kho đƣợc bố trí khoa học.. 

nên NLTT đƣợc bố trí hợp lý, thuận lợi cho NDT tìm kiếm tài liệu. Hạ tầng công 

nghệ đƣợc nâng cấp hiện đại, đầu tƣ đồng bộ.Môi trƣờng làm việc tốt, tác động ích 

cực đến hiệu quả lao động. 

2.4.5.2. Hạn chế 

- Sự quan tâm của lãnh đạo nhà trƣờng chƣa thật triệt để, chƣa có chiến lƣợc. Sự 

đầu tƣ chƣa xứng tầm đối với việc phát triển của ngành/chuyên ngành đang mở 

rộng. Nhận thức về vai trò của thƣ viện trong việc cung cấp thông tin nhằm nâng 

cao chất lƣợng công tác đào tạo, NCKH… của cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo 

viên, ngƣời học học viên, chƣa sâu sắc.  

- Việc tổ chức khai thác NLTT còn hạn chế. Việc tìm kiếm tài liệu tại Trung 

tâm hoàn toàn phụ thuộc vào phần mềm tra cứu (OPAC), trong khi đó modul này từ 

2018 đã không còn hoạt động đƣợc,việc tìm kiếm tài liệu đều phải tiến hành thủ 

côngvô cùng khó khăn và mất thời gian. Điều này đã ảnh hƣởng rất lớn đến hiệu 

quả hoạt động của Trung tâm. 

- Mặc dù đƣợc bố trí trên một diện tích rộng nhƣng vẫn chƣa có phòng học 

nhóm, phòng học đa phƣơng tiện phục vụ phƣơng thức đào tạo theo tín chỉ. 

- Đội ngũ cán bộ thƣ viện mặc dù rất đông đảo nhƣng còn chƣa đồng đều về 

chuyên môn nghiệp vụ. Cán bộ đúng chuyên ngành chỉ chiếm 45% còn lại đƣợc đào 

tạo ở các ngành khác nên công tác bổ sung NLTT còn nhiều bất cập và hạn chế.Cán 

bộbổ sung liên tục thay thế, làm gián đoạn hoạt động bổ sung, tính chuyên nghiệp 

không có. 

 - Sự đầu tƣ ngân sách hai năm trở lại đây bị giảm ảnh hƣởng đến việc PT 

NLTT, đặc biệt là tài liệu tiếng nƣớc ngoài. 
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2.4.6 Nguyên nhân 

- Chƣa nhận thức thật đúng vai trò của PT NLTT đặc biệt là phát triển nguồn tài 

liệu số trong bối cảnh đổi mới phƣơng thức đào tạo theo tín chỉ, ngƣời học cần có 

đầy đủ thông tin và cơ sở vật chất để tự học, tự nghiên cứu. 

- Chƣa nhận thức đầy đủ về tính cấp thiết của việc xây dựng thƣ viện số mà 

trong đó vấn đề quan trọng hàng đầu là cần xây dựng đƣợc các bộ sƣu tập số theo 

ngành/chuyên ngành đào tạo của Nhà trƣờng. 

- Chƣa nhìn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc xây dựng một chính 

sách bổ sung bài bản, khoa học trong hoạt động PT NLTT. 

- Nhu cầu thông tin của NDT ngày càng thay đổi, gia tăng tăng cao hơn do việc 

mở rộng quy mô đào tạo, dẫn đến đòi hỏi phục vụ thông tin cho NDT càng lớn.  

- Năng lực chuyên môn của cán bộ còn hạn chế, chƣa đƣợc thƣờng xuyên bồi 

dƣỡng kiến thức về tin học, ngoại ngữ. Việc tuyển dụng, phân công lao động chƣa 

hợp lý nên chƣa phát huy hết năng lực, động lực làm việc của cán bộ. 

- Chƣa tạo đƣợc cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa Trung tâm và các bộ phận khác 

trong Trƣờng cũng nhƣ với các đơn vị khác ngoài Trƣờng. 
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CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƢ VIỆN 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

3.1. Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về vai trò của công tác bổ sung 

3.1.1. Đối với lãnh đạo của Nhà trường 

Trong nhiều năm qua, lãnh đạo của Nhà trƣờng đã rất quan tâm tới việc hiện 

đại hóa hoạt động thông tin – thƣ viện nói chung và công tác phát triển nguồn lực 

thông tin nói riêng. Chính vì vậy, hiện nay Trung tâm mới có NLTT đa dạng về 

hình thức và đảm bảo chất lƣợng về nội dung. NLTT của Trung tâm đã và đang đáp 

ứng tƣơng đối tốt nhu cầu của ngƣời dùng tin  trong NCKH, giảng dạy và học tập. 

Tuy nhiên trƣớc bối cảnh CNTT và truyền thông phát triển nhƣ hiện nay, Trung tâm 

rất cần sự quan tâm hơn nữa của Hiệu trƣởng và các phó hiệu trƣởng đề xây dựng 

Trung tâm TT-TV của Nhà trƣờng trở thành Trung tâm TT-TV số. Sẵn sàng đáp 

ứng nhu cầu tin của ngƣời dùng tin ở mọi lúc mọi nơi, không cần phải đến trực tiếp 

Trung tâm để sử dụng thông tin hay tài liệu. Trƣớc hết cần duy trì kinh phí đầu tƣ 

cho việc phát triển NLTT, cho phép xây dựng các bộ sƣu tập số, mua phần mềm 

quản trị thông tin, thƣ viện tích hợp. Cho phép triển khai ứng dụng phần mềm mã 

nguồn mở trong việc quản lý các bộ sƣu tập số. 

3.1.2. Đối với lãnh đạo của Trung tâm 

Đối với lãnh đạo Trung tâm, rất cần quan tâm đến việc phát triển nguồn lực 

thông tin số. Dƣới góc độ chuyên môn và quyền lãnh đạo, giám đốc Trung tâm cần 

chỉ đạo xây dựng và ban hành “Chính sách phát triển nguồn lực thông tin” bài bản, 

khoa học. Trong đó chú trọng đến kế hoạch phát triển các bộ sƣu tập tài nguyên 

thông tin số theo các chuyên đề/học phần của các ngành/chuyên ngành đào tạo của 

Nhà trƣờng trên cơ sở vốn thông tin nội sinh và ngoại sinh hiện có. Cân đối lại 

những bất cập trong việc bổ sung trƣớc đó đã để lại nhƣ mất cân đối giữa các 

ngành, ngôn ngữ, loại hình thông tin số, thông tin truyền thống,…của thông 

tin.Đông thời, với nhận thức phát triển NLTT là bƣớc đi đầu tiên của dây chuyền 
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thông tin thƣ liệu trong các hoạt động nghiệp vụ của một cơ quan thông tin-thƣ 

viện. Bên cạnh việc xây dựng các bộ sƣu tập số, với triết lý “đầu xuôi đôi mới lọt” 

rất cần đến sự chỉ đạo của lãnh đạo trong việc phát triển NLTT với phƣơng thức 

chia sẻ thông tin với các cơ quan thông tin thƣ viện khác… Cần có chính sách ổn 

định biên chế, vị trí cho cán bộ bổ sung để tạo điều kiện cho cán bộ có thời gian rèn 

luyện kỹ năng thành thạo trong việc phát triển NLTT. 

3.2. Hoàn thiện chính sách bổ sung và nâng cao chất lƣợng công tác bổ sung 

3.2.1. Xây dựng văn bản cho chính sách bổ sung 

NLTT là yếu tố đầu tiên để các cơ quan TT-TV hình thành, tồn tại và phát 

triển. Trong công tác PT NLTT, xây dựng văn bản chính sách PT NLTT một cách 

khoa học là điều rất cần thiết và bắt buộc đối với bất cứ cơ quan TT – TV nào. Bởi 

lẽ, chính sách PT NLTT là một tài liệu thành văn, một công bố chính thức đƣợc ban 

hành bởi lãnh đạo cao nhất của cơ quan TT-TV. Chính sách PT NLTT chính là văn 

bản pháp quy nhƣ kim chỉ nam hƣớng dẫn cho cán bộ TT-TV khi đƣa ra quyết định 

liên quan đến các nội dung của hoạt động phát triển NLTT. Hay nói cách khác văn 

bản pháp quy đƣa ra các quy định các phƣơng thức cũng nhƣ cách thức xây dựng và 

phát triển NLTT để đảm bảo chất lƣợng nhất phù hợp nhất với NCT của NDT và 

các điều kiện tác động đến công tác này.   

Nội dung của chính sách PT NLTT, trong đó xác định chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan TT-TV cụ thể; Xác định rõ đối tượng NDT của đơn vị; Xác định 

phương hướng PT NLTT với các quy định, thủ tục lựa chọn thông tin, tài liệu; 

nguồn cung cấp; số lượng, nội dung thông tin; xác định NCT của NDT so sánh với 

thực trạng kho thông tin của đơn vị; Xác định các hình thức và phƣơng thức bổ 

sung; Xây dựng nội dung ngành/chuyên ngành (lĩnh vực tri thức) cần bổ sung; phân 

bổ ngân sách bổ sung (tùy theo loại hình, môn loại, ngôn ngữ,…) cho thƣ viện; 

thông báo cho NDT biết những nguyên tắc, quy định quản lý sự phát triển NLTT 

của thƣ viện; tạo nên tuyên bố chung về cam kết của thƣ viện, đó là những nguyên 

tắc truy cập tự do tới NLTT của thƣ viện ở tất cả các loại hình khác nhau; là cơ sở 

để phối hợp và hợp tác trong việc chia sẻ và phát triển NLTT vì lợi ích của mỗi thƣ 
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viện nói riêng và lợi ích quốc gia nói chung. NLTT trong thƣ viện có vai trò rất 

quan trọng tới việc phát triển chiến lƣợc của thƣ viện, đồng thời thƣ viện đáp ứng 

đƣợc bao nhiêu phần trăm nhu cầu của NDT là do nội lực NLTT của một thƣ viện 

đó. Hoạt động phát triển NLTT là công việc quan trọng có tính chất quyết định đến 

toàn bộ hoạt động của TT-TV của trƣờng đại học. Tại Trung tâm TT-TV Trƣờng 

ĐH GTVT, việc xây dựng và phát triển NLTT chủ yếu dựa vào nhiệm vụ chính là 

cung cấp tài liệu/ học liệu phục vụ cho việc giảng dạy, NCKH và học tập của cán bộ 

giảng viên, học viên, sinh viên trong toàn trƣờng. Chất lƣợng phục vụ NDT của thƣ 

viện phụ thuộc rất nhiều vào khâu bổ sung NLTT và tổ chức kho. Trong những năm 

gần đây, đặc biệt là từ 2004 khi Trung tâm đƣợc nâng cấp thành hiện đại, NLTT của  

nhà trƣờng cũng có biến chuyển rõ rệt. NLTT cũng đƣợc phát triển cả quy mô lẫn 

chất lƣợng, từng bƣớc đáp ứng nhu cầu thông tin của NDT tại Trƣờng. TT TT-TV 

Nhà trƣờng đã đƣợc trang bị thêm về cơ sở vật chất, cán bộ thƣ viện, và bổ sung 

thêm tài liệu mới, đặc biệt là nhóm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và NCKH 

của nhà trƣờng. Mặc dù, trong thời gian qua, công tác phát triển NLTT cũng đã có 

cố gắng và có đƣợc một số thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, công tác phát triển NLTT 

tại đây vẫn còn nhiều điểm hạn chế và chƣa phù hợp với tình hình khách quan cũng 

nhƣ điều kiện thực tế. 

Hiện nay, Chính sách bổ sung của Trung tâm chƣa thật đầy đủ nội dung, đa 

dạng về loại hình tài liệu vì vậy, trong thời gian tới Chính sách phát triển NLTT của 

thƣ viện nhà trƣờng cần phải bao quát đƣợc những điểm sau: 

- Cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ định hƣớng phát triển thƣ viện. Nêu 

lên bản chất và phạm vi của NLTT mà cơ quan có ý định cần xây dựng. 

- Xác định rõ phƣơng thức bổ sung, nguồn bổ sung. Hiện nay, phƣơng thức 

bổ sung NLTT của thƣ viện trƣờng  gồm hai phƣơng thức: Phải trả tiền và không 

phải trả tiền. Nguồn mua học liệu: từ các nhà xuất bản trong và ngoài nƣớc; Ngoài 

ra còn nguồn không phải trả tiền nhƣ thu thập nguồn học liệu của các cán bộ giáo 

viên trong Nhà trƣờng; trao đổi học liệu với các đối tác của Nhà trƣờng.  

- Đƣa ra các tiêu chuẩn để lựa chọn các loại hình tài liệu cụ thể cũng nhƣ các 
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tiêu chí thanh lọc và loại bỏ các tài liệu không còn phù hợp. 

- Đảm bảo tính nhất quán và tính liên tục trong các giai đoạn phát triển 

NLTT trong thƣ viện. 

- Đảm bảo sự cân đối giữa các loại hình tài liệu trong thƣ viện. Chỉ rõ hƣớng 

bổ sung ƣu tiên cũng nhƣ các mức độ bổ sung đối với từng chuyên ngành cụ thể. 

- Xuất phát từ thực trạng chƣa xây dựng đƣợc quan điểm mang tính phƣơng 

pháp luận, chi phối nội dung liên quan đến việc xây dựng và phát triển nguồn học 

liệu; đồng thời mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành NLTT chƣa đƣợc khảo sát, 

phân tích một cách đầy đủ. Với nhu cầu tìm kiếm thông tin và đọc tài liệu trong thƣ 

viện là yêu cầu bắt buộc, giúp giảng viên xây dựng, thu thập, phân loại, hƣớng dẫn 

sử dụng các tài liệu, học liệu phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu của học viên 

sinh viên trong đề cƣơng bài giảng. Từ đó học viên sinh viên lập kế hoạch để tìm, 

đọc, ghi chép những tài liệu liên quan...  

3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác bổ sung thông tin 

Tuy nhiên, qua khảo sát và nghiên cứu tại Trung tâm cho thấy NLTT chƣa 

đáp ứng đƣợc yêu cầu đào tạo. Do đó, Trung tâm phải có nhiệm vụ đƣa ra chính 

sách bổ sung NLTT đầy đủ về số lƣợng và đảm bảo chất lƣợng, đƣợc thể hiện qua 

một số nội dung sau: 

Một là, trong chính sách phát triển NLTT, diện bổ sung phải sát hợp với từng 

đề cƣơng môn học đã đƣợc thông qua ở cấp tổ chuyên môn, Khoa, Bộ môn và đƣợc 

Nhà trƣờng phê duyệt. Trong đề cƣơng môn học, giảng viên đƣa ra danh mục tài liệu 

phục vụ giảng dạy và học tập cho ngƣời học, đây là căn cứ quan trọng cho thƣ viện 

xây dựng kế hoạch bổ sung theo từng đề tài/ môn học. Trong đó, chú ý đến việc phát 

triển kho tài liệu là giáo trình phục vụ ngƣời học có vai trò đặc biệt quan trọng. 

Hai là, khi xây dựng kế hoạch bổ sung NLTT, thƣ viện tiến hành cập nhật 

danh mục tài liệu bắt buộc và danh mục tài liệu tham khảo từng môn học. Việc 

cập nhật này chỉ có thể làm tốt nếu có sự hỗ trợ nhiệt tình của phòng Đào tạo và 

các Khoa, Bộ môn để TT TT-TV có thể nắm bắt kịp thời các thay đổi về chƣơng 

trình, thay đổi trong danh mục tài liệu các giảng viên cung cấp cho ngƣời học 
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theo từng học kỳ, kể cả học kỳ phụ. Đặc biệt, khi các môn học chung và các môn 

học chuyên ngành của các khoa, tổ chuyên môn sau mỗi lần điều chỉnh, thay đổi 

hay bổ sung chƣơng trình chi tiết; do từng giảng viên có thể có những điều 

chỉnh, thay đổi hoặc bổ sung mới theo từng năm học, hoặc cùng một môn học có 

thể do các giảng viên khác nhau đảm nhiệm, giảng viên có thể đòi hỏi ngƣời học 

đọc những tài liệu khác nhau, nên việc cập nhật các danh mục tài liệu bắt buộc 

và danh mục tài liệu tham khảo của từng môn học hết sức quan trọng. Đồng thời, 

thƣ viện phải có danh sách các giảng viên cơ hữu theo các môn học của các Khoa, 

Bộ môn về trình độ, học hàm, học vị, chức danh, kế cả số điện thoại, email của 

giảng viên khi cần thiết có thể liên hệ trực tiếp, đề nghị giảng viên cung cấp các tài 

liệu mà thƣ viện không thể bổ sung đƣợc.  

Ba là: Trong chính sách bổ sung thƣ viện cũng cần chú ý đến về mức độ bổ 

sung NLTT, bao gồm có 4 mức độ khác nhau cần phải xác định đó là: Mức tối 

thiểu, cung cấp những thông tin về đƣờng lối, chính sách, nhiệm vụ và phƣơng 

hƣớng phát triển kinh tế xã hội, khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nƣớc. Đó 

là sách về chính trị - xã hội nhƣ: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, các 

Văn kiện của Đảng Cộng Sản Việt Nam, các tài liệu tra cứu nhƣ từ điển, bách khoa 

toàn thƣ, các thƣ mục… và các giáo trình thuộc các nhóm môn đại cƣơng phải có 

nhƣ: Lịch sử Đảng, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Triết học,… 

Trong quá trình bổ sung NLTT, cần đặc biệt chú ý phát triển kho giáo trình - 

kho tài liệu chính mà ngƣời học trong nhà trƣờng bắt buộc phải đọc. TT TT-TVcủa 

Nhà trƣờng lâu nay đã có kho giáo trình, tài liệu giảng dạy của giảng viên biên 

soạn; vào đầu khóa học Trung tâm đã cấp phát tài liệu, giáo trình và tập bài giảng 

(là tài liệu học tập các môn học đại cƣơng và các môn chuyên ngành), giúp ngƣời 

học nhận dạng đƣợc chuyên ngành của mình. Bên cạnh đó, nguồn báo và tạp chí 

chuyên ngành cũng cần phải đƣợc đầu tƣ mua bổ sung, đảm bảo cung cấp phục vụ 

cho các chuyên ngành đào tạo trong nhà trƣờng. Ở mức độ này, học liệu sách giáo 

khoa, giáo trình tùy theo môn học để mua bổ sung với số lƣợng nhiều hay ít. 

Mức cơ bản, bao gồm sách tham khảo về chuyên ngành, đó là những tài liệu 
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tham khảo về chuyên môn hết sức cơ bản về các chuyên ngành đào tạo.  

Mức nghiên cứu, là những học liệu cung cấp những thông tin phục vụ nghiên 

cứu, đa số là các tài liệu về khoa học xã hội và nhân văn, tài liệu lý luận chuyên 

ngành đƣợc bổ sung ở mức này. 

Mức đầy đủ, áp dụng đối với toàn bộ lĩnh vực, ngành học đào tạo bậc Đại 

học và nhóm ngành đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ nhƣ: Công trình, Cơ khí,  Điện – điện 

tử, CNTT, Kinh tế 

 Do phƣơng pháp dạy và học mới quy định, kho giáo trình hiện nay đƣợc 

hiểu rộng hơn, gồm cả những bài giảng của giảng viên ở dạng giấy và dạng điện tử 

(tài liệu đƣợc số hóa, tài liệu dạng này cần phải chiếm 30% tổng số học liệu ở mức 

độ 1). Thƣ viện cần phải thu thập, lƣu giữ học liệu dƣới dạng các file văn bản *.doc, 

*.ppt* là tập bài giảng, đề cƣơng chi tiết bài giảng, phƣơng án thực hành - thực tập, 

thiết kế bài giảng,… do các giảng viên thuộc các tổ chuyên môn biên soạn, nhằm 

tạo ra các bộ sƣu tập số/ học liệu điện tử theo từng chuyên ngành đào tạo trong Nhà 

trƣờng, đồng thời phân quyền truy cập đối với từng đối tƣợng NDT.  

Cần phải xác định rằng, giáo trình có thể đƣợc xây dựng bằng nhiều đơn vị 

học liệu điện tử; đồng thời, từ một đơn vị học liệu, có thể tái sử dụng để xây dựng 

giáo trình. Đây chính là các yêu cầu về tính mở của học liệu điện tử. Việc số hóa tài 

liệu phải đảm bảo mức độ đầy đủ, chính xác, tin cậy, có khả năng mở rộng bộ sƣu 

tập số hóa. Thƣ viện cần ƣu tiên số hóa các loại học liệu là đề cƣơng chi tiết bài 

giảng và thiết kế bài giảng trƣớc nhằm đảm bảo đƣợc tính thực tiễn và hiệu quả sử 

dụng cho đối tƣợng NDT là học viên sinh viên các ngành học. 

           Bốn là: Vấn đề về thanh lọc tài liệu. Kho học liệu cần phải thƣờng xuyên 

đƣợc xem xét để đảm bảo tính cập nhật và mức độ phù hợp theo chiến lƣợc phát 

triển, chƣơng trình giảng dạy và học tập của Nhà trƣờng. Quá trình thanh lọc học 

liệu cũ thƣờng đi đôi với quá trình bổ sung học liệu mới. Tuy nhiên, quá trình thanh 

lọc tài liệu tại Thƣ viện Trƣờng chƣa đƣợc thực hiện một cách thƣờng xuyên, định 

kỳ. Vì vậy, vẫn còn tình trạng trong kho còn lƣu giữ tài liệu không thích hợp vẫn 

đƣợc duy trì lƣu trữ; một số tài liệu có giá trị không cao nhƣng có quá nhiều bản; 
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một số tài liệu là các bản photo kém chất lƣợng, ít hoặc không sử dụng chƣa đƣợc 

mua bổ sung thay thế… Thƣ viện cần phải có những quy định về việc thanh lọc các 

học liệu cũ không có giá trị, không phù hợp với diện bổ sung; các học liệu photo 

hoặc quá cũ trong thời gian dài không sử dụng. 

3.3. Tăng cƣờng kinh phí bổ sung và hạ tầng công nghệ thông tin 

3.3.1. Tăng cường kinh phí bổ sung. 

Ngoài ngân sách đƣợc Nhà nƣớc cấp theo quy định hàng năm, Ban Giám 

hiệu Nhà trƣờng, lãnh đạo TT TT-TV cần có những biện pháp nhằm đẩy mạnh công 

tác phát triển nguồn tài liệu nhƣ: Thu hút các nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức cá 

nhân đóng góp kinh phí nhằm tăng cƣờng việc bổsung các nguồn tài liệu có chất 

lƣợng, sát hợp với nhu cầu học tập, nghiên cứu, sát với chƣơng trình đào tạo. Việc 

đầu tƣ kinh phí cho hoạt động bổ sung phải đƣợc giám sát chặt chẽ, công khai, đồng 

thời thăm dò lấy ý kiến từ các chuyên gia để việc bổ sung nguồn tài liệu trở nên có 

giá trị cao phù hợp với nội dung chƣơng trình đào tạo, với nhu cầu của NDT, đảm 

bảo chất lƣợng nguồn tài liệu, tránh bổ sung trùng lặp, gây lãng phí. 

Trong hoạt động thông tin thƣ viện cũng vậy, nhất là thời điểm cơ chế thị 

trƣờng nhƣ hiện nay giá cả về nguồn tài liệu tăng cao. Nếu các nhà quản lý thƣ viện 

không quan tâm đến công tác tăng cƣờng bổ sung tài liệu thì chắc chắn hoạt động 

của thƣ viện sẽ không đƣợc phát triển, thậm chí còn bị tụt hậu rất nhiều so với các 

thƣ viện khác. 

Quyết định 688/QĐ ngày 14 tháng 7 năm 1986 của Bộ Đại học và Trung học 

Chuyên nghiệp (nay là Bộ GD & ĐT) chỉ rõ: “Thư viện trường đại học là trung tâm 

thông tin, văn hóa, khoa học đồng thời là đơn vị trực thuộc ban giám hiệu”. Thƣ 

viện của trƣờng đại học là một bộ phận luôn gắn liền và có những đóng góp tích cực 

cho công tác đào tạo và NCKH. Ngƣời ta nhìn nhận thƣ viện đó phát triển hay 

không phát triển là có thể đánh giá đƣợc chất lƣợng đào tạo giáo dục của nhà 

trƣờng. Ở các nƣớc phát triển trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, họ rất coi trọng công 

tác thƣ viện, ngƣời làm cán bộ thƣ viện phải là ngƣời có trình độ hiểu biết cao, có 

đầu óc tổng hợp, khái quát. Nói nhƣ vậy để thấy rằng, công tác thƣ viện là một công 
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việc cũng hết sức cần thiết và phải đƣợc xã hội quan tâm đúng mức. 

Hiện nay, đƣợc sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc, thƣ viện tại các trƣờng 

đại học ở Việt Nam cũng đang cố gắng bắt cùng nhịp với thƣ viện của các trƣờng 

đại học khác trên thế giới. Trong nguồn kinh phí dành cho thƣ viện đƣợc đầu tƣ từ 

dự án “Đầu tƣ giáo dục đại học” của Ngân hàng Thế giới, cũng nhấn đến việc tăng 

cƣờng NLTT, bổ sung vốn tài liệu cần thiết: “Bổ sung các tài liệu cần thiết mang 

tính cơ bản và mũi nhọn theo lĩnh vực đào tạo của Nhà trường. Chọn lọc để bổ sung 

các nguồn thông tin điện tử trên CD-ROM của trong và ngoài nước nhằm làm tăng 

năng lực cung cấp thông tin cho người dùng”. Đây là yếu tố đánh dấu một bƣớc 

phát triển mới trong công tác thông tin thƣ viện của các trƣờng đại học. 

Hầu nhƣ thƣ viện các trƣờng đại học, đều có một nguồn kinh phí tƣơng đối 

để cung cấp tối thiểu những tài liệu phục vụ cho nhu cầu học tập, giảng dạy và 

NCKH của ngƣời học. 

TT TT-TV, Trƣờng ĐH GTVT những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của 

Ban Giám hiệu Nhà trƣờng, kinh phí cho công tác bổ sung tài liệu dù có bị giảm đôi 

chút nhƣng bù lại nhà trƣờng đang đầu tƣ để hiện đại hóa cơ sở vật chất và hạ tầng 

công nghệ thông tin. Để đáp ứng đủ tài liệu phục vụ cho ngƣời học trong toàn 

trƣờng thì phải có sự đầu tƣ kinh phí nhiều hơn nữa cho công tác bổ sung nguồn tài 

liệu, nhất là nguồn tài liệu chuyên ngành.  

Kinh phí cho công tác bổ sung nguồn tài liệu cho hoạt động thông tin - tƣ 

liệu dựa cơ bản trên ngân sách của Nhà trƣờng. Hàng năm, để chuẩn bị nguồn kinh 

phí hoạt động cho năm sau thì ngay từ cuối năm trƣớc thƣ viện phải có kế hoạch dự 

trù mua tài liệu cho năm sau, với số lƣợng và số kinh phí cụ thể trình Ban Giám 

hiệu để Nhà trƣờng căn cứ vào kế hoạch cụ thể của thƣ viện mà cấp. Thƣ viện cần 

phải xây dựng một chính sách bổ sung khoa học và phù hợp, từ đó làm căn cứ để 

nhà trƣờng xét duyệt trong công tác bổ sung tài liệu. Hiện nay việc bổ sung hoàn 

toàn trên cơ sở tự phát bởi Thƣ viện chƣa xây dựng đƣợc chính sách bổ sung lâu dài 

và hợp lý. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng để có 

nguồn kinh phí ổn định lâu dài đảm bảo công tác bổ sung từng năm của thƣ viện. 
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3.3.2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư cơ sở vật chất 

Thời đại ngày nay là thời đại của kinh tế trí thức và khoa học công nghệ. Đặc 

biệt khi nền công nghiệp 4.0 đã và đang tác động tích cực vào mọi lĩnh vực trong 

đời sống xã hội. Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại Mỹ, Châu Âu và một 

số nƣớc phát triển của Châu Á. Khoảng cách về kinh tế chính trị giữa các quốc gia 

trên thế giới ngày càng đƣợc thu hẹp. Việc ứng dụng những thành tựu mà công 

nghệ thông tin mang lại nó nhƣ là một nhu cầu cấp thiết của mỗi quốc gia trong quá 

trình hội nhập và phát triển. Nhu cầu tìm kiếm thông tin ngày càng trở nên cần thiết 

đối với mỗi quốc gia, dân tộc, với mỗi tập thể và cá nhân. Với chức năng của mình, 

mỗi cơ quan thông tin thƣ viện đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung 

cấp thông tin cho ngƣời dùng. Một cơ quan thông tin - thƣ viện lớn mạnh, đáp ứng 

tốt NCT của NDT hay không phụ thuộc phần lớn vào việc cơ quan đó có triển khai 

áp dụng CNTT vào hoạt động của mình. 

Ban Giám hiệu nhà trƣờng đã có chiến lƣợc đầu tƣ phát triển lâu dài cho thƣ 

viện. Từ những năm 2004, với dự án giáo dục Đại học mức C, cơ sở hạ tầng thông 

tin đã đƣợc trang bị rất đầy đủ và hiện đại đảm bảo cho thƣ viện hoạt động tốt với 

17 máy chủ và 140 máy trạm phục vụ công tác nghiệp vụ và tra cứu tài liệu. Hệ 

thống máy tính chất lƣợng tốt, đƣờng truyền tốc độ cao, việc tra cứu tài liệu luôn 

sẵn sàng để phục vụ bạn đọc Phần mềm ILIB 2.0 đã đƣợc đầu tƣ. Trung tâm Thông 

tin – thƣ viện ĐHGTVT trở thành một trong số thƣ viện các trƣờng đại học đầu tiên 

mua phần mềm quản trị thƣ viện tích hợp. Mọi khâu trong chu trình nghiệp vụ đều 

đƣợc chuẩn hóa và chuyên nghiệp hơn. Từ khâu bổ sung tài liệu đến biên mục, nhập 

máy và tra cứu đều đƣợc thực hiện hoàn toàn trên hệ thống một cách dễ dàng. Việc 

quản lý mọi nguồn tài liệu bổ sung về thƣ viện đƣợc tự động hóa và sắp xếp khoa 

học trên hệthống. Việc tra cứu và mƣợn trả tài liệu đƣợc thực hiện dễ dàng và thuận 

lợi hơn bao giờ hết. 

Tuy nhiên cho đến nay sau 14 năm hoạt động thì hệ thống hạ tầng công nghệ 

thông tin đã trong tình trạng xuống cấp, phần mềm đã trở nên lạc hậu lỗi thời. Từ 

một thƣ viện tốp đầu trong hệ thống các thƣ viện hiện đại, hiện nay thƣ viện 
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ĐHTGT đang dần tụt hạng lại phía sau do sự vƣơn lên mạnh mẽ của các thƣ viện 

cùng hệ thống. Sau một thời gian hoạt động các phân hệ của phần mềm đã trục trặc, 

phân hệ mƣợn trả và phân hệ tra cứu tài liệu đã không còn hoạt động. Có thể coi 

OPAC nhƣ là một cầu nối giữa bạn đọc và tài liệu thì 2 năm nay phân hệ này đã 

không còn tra cứu đƣợc tài liệu, nhu cầu của bạn đọc không đƣợc đáp ứng, lƣợng 

bạn đọc đến thƣ viện giảm rõ rệt. Bên cạnh đó những năm gần đây BGH Nhà 

trƣờng chủ trƣơng  cắt giảm những hạng mục bổ sung tài liệu. Tài liệu điện tử đã 

không đƣợc mua mới vì hết thời hạn thuê bao, tài liệu truyền thống không đƣợc 

duyệt bổ sung do đó lƣợng tài liệu tham khảo bổ sung mới giảm rõ rệt. 

Để hoạt động thông tin thƣ viện có hiệu quả. Trungtâm cần có kế hoạch và chiến 

lƣợc phát triển dài hạn. Các CSDL phải đƣợc xây dựng lại, đầu tƣ mua thêm các 

nguồn tài liệu điện tử, hạ tầng công nghệ thông tin phải đƣợc đầu tƣ, phần mềm thƣ 

viện cần đƣợc nâng cấp hoặc thay mới, đảm bảo bạn đọc đến với thƣ viện đƣợc học 

tập trong một môi trƣờng chuyên nghiệp hơn, nhu cầu của họ đƣợc đáp ứng đầy đủ. 

Đó là cơ sở để tăng lƣợng bạn đọc đến với thƣ viện nhiều hơn. Là căn cứ để nhà 

trƣờng đầu tƣ tài chính để phát triển thƣ viện. 

Khi hạ tầng công nghệ thông tin đƣợc đáp ứng, nguồn lực trong trung tâm dồi 

dào thƣ viện cần tăng cƣờng liên kết trao đổi, đặc biệt là với hệ thống thƣ viện các 

trƣờng đại học của Việt Nam. Khai thác triệt để mối liên hệ với các thƣ viện trong 

cùng khối các trƣờng Đại học kỹ thuật hay với các thƣ viện trong Liên hiệp thƣ viện 

các trƣờng đại học khu vực phía Bắc để phối hợp, chia sẻ NLTT, trao đổi các CSDL 

nhằm làm phong phú đa dạng NLTT cho TT TT-TV của Nhà trƣờng.  

Nhƣ vậy, để ứng dụng CNTT vào công tác tăng cƣờng NLTT cho TT TT-TV, 

Nhà trƣờng cần hết sức quan tâm đến việc đầu tƣ trang thiết bị máy tính, đầu tƣ mua 

mới phần mềm quản trị thƣ viện tích hợp, mua CSDL điện tử, kinh phí cũng nhƣ 

việc đào tạo đội ngũ cán bộ sử dụng tin học. Đối với công tác bổ sung tài liệu, máy 

tính tạo điều kiện thuận lợi cho việc lƣu trữ những tài liệu đã đặt mua và trao đổi, 

nhận biết những tài liệu đã nhập về, tính giá trị của chúng và nhất là tránh trùng lặp 

khi mua hoặc trao đổi tài liệu. Đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu, khai thác và sử 
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dụng mạng cục bộ, mạng quốc gia thậm chí cả mạng toàn cầu. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị  là yếu tố quan trọng để cấu thành lên hoạt động 

của thƣ viện. Trong những năm qua, thƣ viện luôn đƣợc nhà trƣờng  quan tâm, đầu 

tƣ đáng kể. Năm 2004 Trung tâm thông tin – Thƣ viện đã đƣợc đầu tƣ dự án giáo 

dục đại học mức C để xây dựng và phát triển thƣ viện. Toàn bộ trang thiết bị cơ sở 

vật chất đƣợc xây mới và trang bị lại từ đầu. Trên khuôn viên hơn 1000 m2 Trung 

tâm mới đƣợc xây dựng với tòa nhà 8 tầng. Ngoài 4 tầng dành cho các phòng học 

thông minh thì 4 tầng còn lại là diện tích sử dụng của thƣ viện. Năm 2014, diện tích 

của Thƣ viện bị co hẹp lại trong 3 tầng của tòa nhà. Tổng diện tích dành cho thƣ 

viện hiện nay là 3000 m2 đƣợc bố trí các phòng chuyên môn và phòng phục vụ. Hệ 

thống máy chủ và máy trạm đƣợc đầu tƣ đầy đủ phục vụ công tác chuyên môn và 

mọi đối tƣợng bạn đọc. Hệ thống bàn ghế và trang thiết bị hiện đại đƣợc trang bị rất 

đầy đủ từ năm 2004 với 6 máy chủ và 80 máy trạm, hệ thống quản lý RFID ngăn 

chặn việc mất sách của thƣ viện, hệ thống máy camera đƣợc lắp đặt cả trong và 

ngoài phòng học, các khâu trong chu trình nghiệp vụ đƣợc xử lý hoàn toàn trên 

phần mềm quản lý thƣ viện tích hợp ILIB, bạn đọc tự động tra cứu sách trên máy 

tính thông qua modul tra cứu trực tuyến OPAC (Online Public Access Catalog), hệ 

thống tra cứu truyền thống hầu nhƣ không còn, các chuẩn biên mục và phân loại 

mới nhất đƣợc áp dụng, hình thức tổ chức kho mở đã đƣợc tiến hành...do vậy,Trung 

tâm TT-TV trƣờng ĐHGTVT là  một trong những thƣ viện hiện đại nhất miền Bắc 

thời bấy giờ. 

Tuy nhiên đến nay do những nguyên nhân chủ quan và khách quan TT TT-

TV Trƣờng ĐHGTVT đã không còn giữ đƣợc vị thế của mình so với các thƣ viện 

của các trƣờng đại học lân cận thuộc khu vực Hà Nội. Phần mềm quản lý thƣ viện 

ILIB đã sử dụng từ lâu vẫn không đƣợc nâng cấp và thay mới, các modul đã không 

đáp ứng đƣợc sự phát triển của kho tài liệu với số lƣợng ngày càng tăng, Modul 

mƣợn trả liên tục gặp trục trặc, Modul tra cứu tài liệu (OPAC) đã không còn hoạt 

động kể từ 2 năm trở lại đây nên việc tìm sách hoàn toàn thủ công và dựa vào kinh 

nghiệm của cán bộ...Ngoài những nguyên nhân khách quan thì phải kể đến những 
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nguyên nhân chủ quan: Cán bộ lãnh đạo không ổn định vì thƣờng xuyên thay mới 

nên việc tiếp nhận và điều hành công tác chuyên môn thƣờng gián đoạn không đƣợc 

xuyên suốt. Trình độ của cán bộ thƣ viện còn hạn chế về tin học và ngoại ngữ. Nhà 

trƣờng 3 năm trở lại đây nhận thấy thƣ viện hoạt động không hiệu quả nên không 

tiến hành đầu tƣ đặc biệt trong việc bổ sung tài liệu. 

Nhà trƣờng muốn nâng cao vai trò và vị thế của mình trong hệ thống giáo 

dục Đại học thì không thể bỏ qua việc đầu tƣ cho thƣ viện, bởi thƣ viện là một trong 

số các yếu tố vô cùng quan trọng trong việc đánh giá xếp hạng Nhà trƣờng, Thƣ 

viện cần phải tiếp tục đƣợc đầu tƣ nâng cấp xây dựng, bổ sung trang thiết bị, mở 

rộng phòng, kho sách. Tất cả việc tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị 

cần phải đầy đủ và đồng bộ. Mục đích phục vụ hoạt động đào tạo và NCKH của nhà 

trƣờng, tạo ra các giá trị thông tin phục vụ hữu ích cho NDT, phát huy hiệu quả tối 

đa khai thác và sử dụng NLTT Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục vụ NCT đƣợc 

tốt hơn nữa của NDT nơi đây. 

Tháng 10 năm 2018. Phòng đọc Luận văn, luận án, NCKH và sách - báo – 

tạp chí ngoại đã đƣợc cải tạo thành phòng học thân thiện với mục đích thu hút thêm 

số lƣợng sinh viên đến với thƣ viện. Toàn bộ cơ sở vật chất đƣợc thay mới từ bàn 

học của bạn đọc đến bàn ghế thủ thƣ, hệ thống máy tính tra cứu đƣợc lắp đặt mới tại 

các nơi để bạn đọc tiện tra cứu tài liệu, các khu vực học tập cũng đƣợc bố trí hợp lý 

và khoa học, không gian phòng học đƣợc bài trí lại với tiêu chí hiện đại và thân 

thiện. Nếu phòng đọc này đi vào hoạt động hiệu quả nhà trƣờng sẽ tiếp tục tiến hành 

sửa chữa tiếp các phòng còn lại trong thƣ viện. Phần mềm quản lý thƣ viện cũng 

đƣợc BGH nhà trƣờng xem xét tiến tới nâng cấp hoặc thay mới để thuận lợi hơn 

trong mọi chu trình hoạt động của Trung tâm.  

Bên cạnh việc cải tạo hiện đại các phòng chức năng TT-TV cần đƣợc mở 

rộng thêm diện tích, xây dựng thêm các phòng học ở các cơ sở gần với sinh viên 

hơn để tiện cho việc học tập của sinh viên. Do đặc thù trƣờng học và ký túc xá ở xa 

nhau nên nhà trƣờng có phƣơng án xây dựng thêm một trung tâm học liệu khu ký 

túc xá để sinh viên có môi trƣờng và không gian học tập tốt hơn nữa. 
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Trung tâm cần đầu tƣ nâng cấp phần mềm quản lý thƣ viện. Phiên bản 2.0 

của phần mềm ILIB đã quá cũ và lạc hậu, các phân hệ theo thời gian đã xuống cấp 

không còn phát huy đƣợc chức năng của mình. Trong thời đại bùng nổ thông tin 

nhƣ hiện nay. Việc sử dụng phần mềm quản lý thƣ viện hiện đại trong hoạt động 

thƣ viện là đang hết sức cần thiết và cấp bách. Là trung tâm TT-TVcủa một trƣờng 

đại học từng đi đầu trong việc trang bị phần mềm quản lý thƣ viện vào công tác 

nghiệp vụ nhƣng do phần mềm đã quá cũ và lạc hậu nên việc nâng cấp hay thay mới 

phần mềm là vấn đề  đặc biệt cấp thiết trong giai đoạn hiện nay 

Cần đầu tƣ và bảo trì trang thiết bị chuyên dùng cho cơ quan thông tin, thƣ 

viện đặc biệt là hệ thống cổng từ và hệ thống camera. Do toàn bộ số sách trong kho 

mở của thƣ viện đƣợc dán chip RFID nên việc mang sách qua cổng hệ thống sẽ tự 

động tích hợp và phát ra tín hiệu để cán bộ biết sách đƣợc mang vô tình hay cố ý ra 

ngoài. Hiện nay hệ thống cổng từ và máy camera đã hỏng và đôi khi không nhận biết 

đƣợc chip này. Tình trạng mất sách ngày một nhiều ảnh hƣởng đến số lƣợng sách có 

trong kho. 

3.4. Chú trọng thu thập tài liệu nội sinh và hợp tác chia sẻ  thông tin 

3.4.1. Chú trọng thu thập tài liệu nội sinh 

Tài liệu xám (grey literature) là các loại tài liệu đƣợc sản sinh ra bởi các cơ 

quan chính phủ, các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp,… ở cả dạng in ấn 

và dạng điện tử mà không đƣợc kiểm soát bởi các nhà xuất bản thƣơng mại và hoạt 

động xuất bản không phải là hoạt động chủ yếu của các tổ chức này 

Nguồn tài liệu xám bao gồm: Báo cáo khoa học tại hội thảo, hội nghị. Các 

tổng kết nghiên cứu, công trình NCKH. Các bộ tiêu chuẩn. Tài liệu sáng chế, sáng 

kiến, hợp lý hóa. Bản tin nội bộ. Văn bản và tài liệu đƣợc ban hành bởi cơ quan 

chính phủ, luận văn, luận án, NCKH, bài giảng, bài thuyết trình, bảng thống kê, báo 

cáo của các đoàn cơ quan khảo sát trong và ngoài nƣớc, các tạp chí, bản dịch tài liệu 

nƣớc ngoài, bản thảo của bài báo - sách, tờ rơi, thƣ mục, danh mục. Các ấn phẩm 

miễn phí khác ... 

 Ở Trƣờng ĐH GTVT tài liệu xám gồm có: Các công trình NCKH, luận án 
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tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp đại học, tập bài giảng của cán bộ giảng 

viên, Kỷ yếu tài liệu hội nghị, hội thảo NCKH ... Đây là nguồn thông tin có giá trị 

cao, phục vụ đắc lực cho hoạt động đào tạo và NCKH của nhà trƣờng. 

Số lƣợng tài liệu xám tại thƣ viện trƣờng hiện nay là: Bài giảng (200 cuốn, 

Luận án (126 cuốn), Luận văn (7346 cuốn), Nghiên cứu khoa học (1312 cuốn), đĩa 

CD (6500 đĩa). 

Trong thời gian qua, công tác thu thập tài liệu xám đã đƣợc nhà trƣờng quan 

tâm. Hoạt động thu thập loại hình tài liệu này đã có tiền lệ từ rất lâu. Kể từ năm 

2004 thƣ viện tiến hành thu thập thêm đĩa CD – ROM đối với việc giao nộp luận 

văn, luận án đã hoàn thành và nộp về để thƣ viện lƣu trữ. Ngoài ra, trong thời gian 

gần đây thƣ viện đã phối hợp với nhà trƣờng ban hành quy định thu nộp đối với 

những luận án, luận văn của cán bộ nhà trƣờng đã hoàn thành chƣơng trình học tập 

ở nƣớc ngoài. Thƣ viện luôn luôn tích cực chủ động phối hợp với nhà trƣờng để 

đảm bảo nguồn tài liệu quý này ngày càng phong phú và đa đạng bởi ngoài việc 

không mất kinh phí bổ sung đây còn là nguồn tài liệu nội sinh vô cùng quý giá giúp 

đáp ứng nhu cầu của bạn đọc và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và NCKH của 

nhà trƣờng. 

Để thư viện nhà trường thực hiện tốt hơn nữa công tác thu thập tài liệu xám, 

cần thực hiện một số nội dung sau: 

+ Giải pháp chung: 

- Cần phải có văn bản hƣớng dẫn, quy định bắt buộc của nhà nƣớc đối với 

các cơ quan thông tin thƣ viện về việc thu nhận tài liệu xám. Đề nghị Vụ Thƣ viện 

ban hành các văn bản về vấn đề thu thập, khai thác tài liệu xám . 

- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, giới thiệu về vai trò của tài liệu xám 

trong hoạt động thông tin thƣ viện, để các đơn vị, cá nhân biết. 

  + Giải pháp cho Thư viện Đại học Giao thông Vận tải. 

- Nhà trƣờng và thƣ viện cần đƣa ra chính sách khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân khi giao nộp nguồn tài liệu xám. 

- Nhà trƣờng cần đƣa ra chính sách trên cơ sở xem xét hệ thống pháp luật 
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hiện hành (Luật khoa học và công nghệ, Nghị định số 159/2004/NĐ-CP về hoạt 

động thông tin KH &CN…), chính sách về giáo dục đào tạo, về định hƣớng chiến 

lƣợc trong hoạt động khoa học công nghệ. Khi xây dựng chính sách cần qui định rõ 

trách nhiệm, quyền lợi cả về mặt vật chất cũng nhƣ tinh thần của các tác giả tạo ra 

tài liệu, cũng nhƣ trách nhiệm của ngƣời sử dụng và khai thác nguồn tin đó. 

- Hoàn thiện hơn chính sách xây dựng quy chế về việc thu thập tài liệu xám 

trong nội tại nhà trƣờng  

- Các hoạt động tạo ra nguồn tin nội sinh về cơ bản đều là các hoạt động có kế 

hoạch, do Thƣ viện đƣợc cấp kinh phí và chịu sự quản lý trực tiếp của nhà trƣờng. 

Bởi vậy, cần đƣợc quản lý và khai thác nhƣ một loại nguồn lực, một loại tài sản của 

nhà trƣờng. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng chính sách quản lý và khai thác 

nguồn tin này. Điều này chỉ có thể thực hiện đƣợc khi các cấp lãnh đạo quan tâm và 

đội ngũ cán bộ thƣ viện tích cực, chủ động trong công tác phát triển nguồn tài liệu 

xám. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, phát triển nguồn tài liệu xám thành các bộ 

sƣu tập dƣới dạng số hóa: bộ sƣu tập các luận văn/luận án; bộ sƣu tập các chƣơng 

trình, bài giảng, bộ sƣu tập các kỷ yếu hội nghị hội thảo tạo thành một hệ thống các 

tƣ liệu khoa học về một chủ đề xác định, trở thành nguồn tài liệu quý phục vụ công 

tác đào tạo và nghiên cứu của nhà trƣờng. 

- Có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các khoa, phòng ban và Thƣ viện, để thu 

thập các tài liêu xám của Trƣờng. 

- Điều quan trọng hơn cả là Thƣ viện Trƣờng có chiến lƣợc hội nhập, trao đổi 

bổ sung (phối hợp, liên kết) nguồn tài liệu xám hợp lý đối với các cơ quan thƣ viện 

khác.  

Nhƣ vậy, từ những tình hình thu thập tài liệu xám và một số các giải pháp cụ 

thể đối với việc thu thập tài liệu xám trên. Chúng ta thấy, tình hình thu thập và khai 

thác tài liệu xám của thƣ viện nhà trƣờng vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Bởi 

tài liệu xám có ảnh hƣởng rất lớn tới việc phát triển nguồn tin trong thƣ viện cũng 

nhƣ đánh giá chất lƣợng nguồn tài liệu trong một cơ quan thông tin thƣ viện. Với 
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việc nguồn kinh phí hạn hẹp, giá cả của tài liệu tăng lên liên tục. Việc phát triển 

nguồn tài liệu nội sinh và đặc biệt là nguồn tài liệu xám trở lên cấp thiết và quan 

trọng trong hoạt động thông tin thƣ viện nhà trƣờng. 

3.4.2. Chú trọng hợp tác trao đổi chia sẻ nguồn lực thông tin. 

 Hợp tác giữa các cơ quan thông tin - thƣ viện và chia sẻ nguồn lực có 

nguồn gốc từ ý tƣởng thƣ viện cần phải tìm cách để cung cấp cho bạn đọc khả 

năng khai thác nguồn tin, không phải chỉ từ thƣ viện cơ sở, mà còn từ nhiều thƣ 

viện khác trong vùng hay trong khu vực. Chia sẻ nguồn lực, tri thức, CSDL và 

dịch vụ đƣợc xem nhƣ phƣơng tiện hợp tác có hiệu quả của các trung tâm thông 

tin - thƣ viện, nhằm tối đa hoá khả năng phục vụ thông tin, tối đa hoá nguồn lực 

sẵn có của mỗi cơ sở thƣ viện. Trong quá trình đào tạo, với rất nhiều chuyên 

ngành đào tạo trong một trƣờng, mỗi chuyên ngành lại triển khai nhiều môn học 

khác nhau, số lƣợng tài liệu tối thiểu cần đảm bảo phục vụ học tập sẽ rất lớn, khó 

có thể tập trung trong một thƣ viện, cũng do điều kiện kinh phí có hạn mà thông 

tin khoa học đang trong quá trình gia tăng mạnh mẽ. Trong khi đó, có rất nhiều 

môn học sẽ cũng đƣợc giảng dạy trong nhiều trƣờng đại học và cao đẳng khác 

nhau, trong những thời điểm khác nhau, nhất là các trƣờng có đào tạo những 

chuyên ngành gần gũi với nhau. Do đó, sẽ tiết kiệm kinh phí chung, đồng thời sử 

dụng tối đa các nguồn tài liệu của các trƣờng đại học, cao đẳng nếu có biện pháp 

hữu hiệu trong việc chia sẻ nguồn tài liệu giữa các trƣờng.  

Chính vì thế, phối hợp bổ sung là một hình thức hợp tác, chia sẻ NLTT giữa 

các đơn vị thƣ viện. Việc chia sẻ nguồn tài liệu có thể đƣợc thực hiện theo nhiều 

cách khác nhau nhƣ: thiết lập hệ thống mục lục liên hợp trực tuyến, thực hiện việc 

cho mƣợn liên thƣ viện, trao đổi thông tin, chia sẻ các các CSDL toàn văn,… Quá 

trình chia sẻ nguồn tài liệu sẽ đạt hiệu quả cao khi nguồn tài liệu của các thƣ viện đã 

đƣợc điện tử hoá, đƣợc quản lý và khai thác bằng những phần mềm thích hợp và đạt 

chất lƣợng cao.  

Bƣớc đầu tiên tiến tới chia sẻ NLTT một cách thuận lợi giữa TT TT-TV 

Trƣờng ĐH GTVT với thƣ viện các trƣờng đại học khác là thống nhất áp dụng các 
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chuẩn nghiệp vụ thông tin-thƣ viện. Và chính Vụ thƣ viện – Bộ Văn hóa Thể thao 

và Du lịch là đơn vị quản lý sự nghiệp thông tin thƣ viện trong cả nƣớc là đơn vị có 

trách nhiệm triển khai, thực thi đối với các đơn vị thƣ viện trong cả nƣớc thực hiện. 

Nhƣng đến nay, Vụ Thƣ viện mới dừng lại ở mức khuyến cáo áp dụng chuẩn 

nghiệp vụ thƣ viện đối với các trƣờng đại học. 

Trong Điều 14 của Pháp lệnh Thƣ viện năm 2001 đã chỉ rõ: “Trao đổi tài 

liệu và tham gia vào các mạng thông tin - thư viện trong nước; trao đổi tài liệu và 

tham gia vào các mạng thông tin - thư viện nước ngoài theo quy định của Chính 

Phủ”, là cơ sở hợp pháp để các cơ quan thông tin - thƣ viện tham gia hợp tác, chia 

sẻ NLTT trong thƣ viện Nhà trƣờng. Phối hợp bổ sung và chia sẻ NLTT là một 

nguyên tắc không thể thiếu đƣợc của hoạt động thông tin thƣ viện trong điều kiện 

của sự bùng nổ thông tin, thiếu hụt kinh phí. Phối hợp và chia sẻ tài liệu nhằm tránh 

mua tài liệu trùng lặp ở một mức độ nhất định, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả 

nguồn kinh phí do Nhà nƣớc cấp. Vì vậy, các thƣ viện cần phải hợp tác với nhau, 

trƣớc hết là hợp tác về nguồn tài liệu.  

Phối hợp bổ sung thực hiện trƣớc hết bằng cách phân chia ranh giới trách 

nhiệm, thu thập từng loại hình tài liệu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ định hƣớng 

phát triển ngành nghề cụ thể của nhà trƣờng. Với mục đích tránh trùng lặp, tiết 

kiệm, tăng số lƣợng tài liệu mới, làm phong phú vốn tài liệu trong kho nhằm thỏa 

mãn nhu cầu thông tin ngày càng cao của NDT.  

Công tác phối hợp bổ sung, chia sẻ nguồn tài liệu thường được tiến hành 

theo các phương thức sau: 

- Trao đổi, nhƣợng tặng các tài liệu dƣ thừa, trùng bản. 

- Phân phối các tài liệu nhận đƣợc qua các chƣơng trình Quốc tế viện trợ 

sách, báo, tạp chí. 

- Cho mƣợn tài liệu giữa các thƣ viện với nhau trên cơ sở xây dựng các loại 

mục lục liên hợp dƣới hình thức thủ công và tự động hóa. 

- Sao chụp các chƣơng, đoạn cần thiết trong sách, các số và bài tạp chí theo 

yêu cầu của bạn đọc. 
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Những thách thức và khó khăn trong qúa trình thực hiện trao đổi, chia sẻ 

NLTT giữa thư viện các Trường đại học: 

- Các thƣ viện chƣa thấy đƣợc vai trò, vị  trí và lợi ích to lớn của công tác 

này nên việc phối hợp, chia sẻ tài liệu chỉ mang tính chất tự phát, chƣa thoát khỏi 

tình trạng mạnh ai ngƣời ấy lo. Và cứ có kinh phí đƣợc cấp là có thể mua đƣợc tài 

liệu nên gây ra một sự lãng phí không cần thiết.  

- Do không có những thỏa thuận cụ thể giữa các thƣ viện trong việc cung cấp 

bản sao nên khi có nhu cầu cung cấp bản sao là thƣờng gặp khó khăn ngay nhƣ vấn 

đề giá cả, vấn đề bản quyền tác giả, hay quyền lƣu trữ nó. 

- Do chƣa thành lập đƣợc hội đồng phối hợp bổ sung giữa thƣ viện các trƣờng 

đại học với nhau nên hoạt động này còn rất lỏng lẻo không có sự giám sát, kiểm tra, 

đôn đốc nên không có gì để ràng buộc trách nhiệm của mỗi đơn vị thành viên. 

Hiện tại, TT TT-TV Trƣờng ĐH GTVT đã tham gia vào Liên hiệp thƣ viện 

các trƣờng đại học khu vực phía bắc từ năm 2003. Và dự kiến thƣ viện nhà trƣờng 

sẽ tham gia vào mạng lƣới liên hiệp thƣ viện Việt Nam do Cục Thông tin khoa học 

và công nghệ Quốc Gia chủ trì thực hiện cung cấp gói dịch vụ CSDL số - proquest 

center. Nhƣng về cơ bản, công tác phối hợp bổ sung, chia sẻ nguồn tài liệu vẫn chƣa 

đƣợc tiến hành. Để có nguồn tài liệu trao đổi, tiết kiệm tối đa nguồn kinh phí đƣợc 

cấp, mà lại có đƣợc những tài liệu mình cần, nhất thiết Thƣ viện nhà trƣờng cần 

phải có các mối quan hệ, hợp tác giữa các thƣ viện cùng khối ngành kỹ thuật trong 

cả nƣớc. Thƣ viện nhà trƣờng cần thực hiện chức năng kết hợp chặt chẽ với Trung 

tâm Thông tin - Thƣ viện của các trƣờng đại học có cùng khối, ngành, chuyên 

ngành đào tạo. Cần thực hiện ngay mục lục liên hợp sách mới để giới thiệu cùng 

bạn đọc và bổ sung cho nhau. Mục lục liên hợp sách sẽ là công cụ để cán bộ thƣ 

viện nắm vững khả năng của các nguồn trong các thƣ viện hợp tác với nhau và cũng 

là công cụ đem lại thuận lợi cho ngƣời sử dụng thông tin giữa các thƣ viện. Thƣ 

viện nhà trƣờng cần có những hoạt động thiết thực và cụ thể để có đƣợc sự trao đổi 

về tài liệu nhƣ: 

- Xây dựng mục lục liên hợp về nguồn thông tin hiện có. 



 86 

- Xây dựng nguồn tài liệu điện tử, nhất là CSDL nhƣ CSDL toàn văn, CSDL 

thƣ mục, CSDL dữ kiện và CSDL chuyên ngành hẹp. Từ đó, có sự mua bán, trao 

đổi lẫn nhau qua mạng Internet, CD-Rom.  

- Chuẩn hóa khổ mẫu trao đổi thông tin. 

- Dịch vụ sao chụp, nhân bản tài liệu cần đƣợc chú trọng nhiều hơn, nhất là 

những tài liệu quý hiếm. 

- Tăng cƣờng phối kết hợp trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ thông 

tin thƣ viện về giảng dạy của giảng viên, các vấn đề về học và tự học của ngƣời học, 

về công tác NCKH…. 

- Cần xây dựng Website của riêng TT TT-TV Trƣờng ĐH GTVT, thông qua 

Website của Nhà trƣờng đồng thời truy cập thông tin trên mạng Internet, tìm kiếm 

các địa chỉ thích hợp. Các hoạt động chia sẻ NLTT trên sẽ mang lại nhiều lợi ích 

cho hoạt động tăng cƣờng NLTT. NDT truy cập thông tin về nguồn tài liệu đƣợc 

nhiều hơn, cung cấp các dịch vụ thƣ viện tốt hơn mà giá cả lại phải chăng.  

Thực tế năm 2014 dƣới sự chỉ đạo của liên hiệp thƣ viện các trƣờng đại học 

khu vực phía bắc Trung tâm TT – TV ĐHGTVT đã tham gia Consortium để chia sẻ 

nguồn thông tin điện tử EBRARY của công ty IGROUP gồm rất nhiều bài báo, tạp 

chí chuyên ngành của các nhà xuất bản lớn trên thế giới nhƣ IEEE, SPRINGER 

SCIENCE, TAYLOR & FRANCIS GROUP, AMER SOCIETY CIVIL 

ENGINEERS. Bạn đọc đặc biệt là cán bộ giảng viên trong trƣờng đã phản hồi rất 

tốt về CSDL này. Tuy nhiên kể từ năm 2016 nhà trƣờng đã cắt giảm tài chính không 

mua CSDL này nữa. 

Rõ ràng, việc phối hợp bổ sung và chia sẻ NLTT là một công việc không đơn 

giản và dễ dàng. Song song với với đó là sự  lợi ích rất to lớn nếu nhƣ công tác phối 

hợp, chia sẻ NLTT của thƣ viện nhà trƣờng đƣợc tiến hành một cách có hiệu quả. 

Nhƣ vậy, để công tác này đƣợc tiến hành và thực hiện có hiệu quả tốt. Thƣ viện 

Trƣờng ĐH GTVT cần phải có một nguồn kinh phí nhất định cho hoạt động phối 

hợp, chia sẻ NLTT, đồng thời cần có đội ngũ cán bộ nhiệt huyết, năng động và sáng 

tạo phục vụ tốt cho công tác phối hợp, chia sẻ NLTT. 
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3.5. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực bổ sung 

3.5.1. Chú trọng đào tạo và đào tạo lại chuyên môn 

Tri thức nhân loại  ngày càng phát triển với tốc độ rất nhanh chóng, vì vậy 

những kiến thức đƣợc trang bọ khi ngồi trên ghế nhà trƣờng chỉ là nền tảng để làm 

việc. Do vậy việc cập nhật tri thức mới, thành tự KH&CN mới trong lĩnh vực 

chuyên môn cần đƣợc sự quan tâm của các lãnh đạo của các tổ chức cũng nhƣ của 

từng cá nhân. Con ngƣời luôn là nhân tố quyết định đến mọi lĩnh vực trong hoạt 

động của một cơ quan, đơn vị nào đó, là điều kiện tiên quyết để hoạt động trong 

một tổ chức, xã hội. Thƣ viện không ngoại lệ, và trong vị thế thƣ viện là đơn vị đặc 

biệt quan trọng trong hoạt động đào tạo của nhà trƣờng, nên công tác phát triển đội 

ngũ và nâng cao trình độ cán bộ thƣ viện đƣợc đặt ra là rất cần thiết trong quá trình 

phát triển thƣ viện nhà trƣờng. Hiện tại đa phần cán bộ Trung tâm đang đảm nhiệm 

công tác chuyên môn là kiêm nhiệm. Cho nên, khi có sự cố trong công tác, việc quy 

trách nhiệm cho cá nhân là rất khó khăn. Mặt khác, khi công tác chuyên môn mang 

tính chất kiêm nhiệm thì hiệu quả công việc cũng chƣa đạt năng suất cao, và thƣờng 

dẫn đến hệ lụy công việc không đƣợc tốt. 

Sau khi phát triển, xây dựng đội ngũ thƣ viện tƣơng xứng với quy mô đào tạo 

của nhà trƣờng, thƣ viện nhà trƣờng cần phải có chiến lƣợc phát triển về trình độ 

cho đội ngũ cán bộ thƣ viện, cụ thể:  

Trong những năm tới, cần tiếp tục cử một số cán bộ thƣ viện tham gia học 

thạc sỹ, tiến sỹ… 

Thƣờng xuyên cử đội ngũ cán bộ thƣ viện tham gia học tập các khóa học bồi 

dƣỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin thƣ viện do một số các tổ chức uy tín 

trong và ngoài nƣớc tổ chức học tập. 

Cử cán bộ tham gia tích cực vào các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên đề để 

nắm bắt xu thế phát triển chung của ngành. 

Thƣờng xuyên tổ chức các buổi họp chuyên đề về nghiệp vụ chuyên môn 

giữa các cán bộ trong thƣ viện với nhau. Để từ đó,  các cán bộ thƣ viện tự học hỏi 

lẫn nhau, cùng trau dồi kiến thức, làm tăng thêm đoàn kết và tạo ra môi trƣờng làm 
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việc tƣơng thân tƣơng ái và cuối cùng là đạt đƣợc năng suất, hiệu quả lao động cao. 

Định kỳ mời các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thƣ viện tới để giảng 

bài về các chuyên đề liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ và công tác phục vụ. Từ 

đó, để cán bộ cập nhật những vấn đề mới phục vụ công tác chuyên môn của mình. 

Thƣ viện cần cử một số cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ về khả 

năng ngoại ngữ. Hiện nay, nhìn chung, không chỉ riêng thƣ viện nhà trƣờng, mà rất 

nhiều các cán bộ thƣ viện của các trƣờng Đại học nói chung cũng có khả năng về 

ngoại ngữ là yếu, kém. Việc cử cán bộ thƣ viện tham gia các lớp học nâng cao trình 

độ về ngoại ngữ là hết sức quan trọng. Bởi, trong thời đại kinh tế hội nhập nhƣ hiện 

nay, cán bộ thƣ viện có khả năng tốt về ngoại ngữ sẽ phục vụ công tác thông tin thƣ 

viện một cách linh hoạt và đắc lực, góp phần thúc đẩy tìm tòi, sáng tạo trong sự 

nghiệp phát triển thƣ viện nhà trƣờng. 

          BGĐ Trung tâm cần có kế hoạch xin nhà trƣờng tổ chức học tập các lớp về 

tin học văn phòng đối với toàn thể cán bộ trong Trung tâm. Nâng cao khả năng 

ngoại ngữ và tin học trong thời kỳ hiện nay là rất cần thiết đối với cán bộ thƣ viện. 

Công tác thƣ viện dần tiến tới tự động hóa tất cả các khâu trong chu trình hoạt động. 

Nắm vững và am hiểu ngoại ngữ, tin học là vấn đề bức thiết đƣợc đặt ra. 

       Bên cạnh vấn đề nâng cao trình độ cho cán bộ, hiện nay để phát triển lâu dài 

cho thƣ viện tác giả xin mạnh dạn đề xuất những giải pháp sau đây: 

+ Ổn định lại bộ máy lãnh đạo trung tâm. Cán bộ làm quản lý cần phải là ngƣời am 

hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thông công nghệ thông tin và ngoại ngữ, hiểu 

rõ mỗi cá nhân trong thƣ viện, có đạo đức và phải chịu trách nhiệm chính về công 

tác chuyên môn. 

+ Tổ chức, phân công phân nhiệm lại vị trí làm việc cho toàn thể  cán bộ phù hợp 

với trình độ, năng lực chuyên môn để ngƣời lao động phát huy hết khả năng của 

mình. 

+ Với lực lƣợng cán bộ quá đông nhƣ hiện nay (20 cán bộ), nhà trƣờng cần luân 

chuyển cán bộ sang các bộ phận hành chính khác bởi quá nhiều cán bộ sẽ tạo ra môi 

trƣờng làm việc ỷ lại, chây ỳ, không chuyên nghiệp. Ảnh hƣởng tới năng xuất lao 
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động và ảnh hƣởng tới hình ảnh của thƣ viện đối với nhà trƣờng. 

+ Tạo môi trƣờng làm việc văn minh hơn để nâng cao hình ảnh của thƣ viện, thƣ 

viện hoạt động có hiệu quả thì nhà trƣờng mới có cơ sở để đầu tƣ. 

3.5.2. Vấn đề sử dụng bố trí cán bộ bổ sung 

Việc tuyển dụng cán bộ khác chuyên ngành là công việc bình thƣờng. Điều 

quan trọng là ngoài việc đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực thì việc bố trí cán bộ 

và  tiếp tục sử dụng, bố trí phân công công việc cho nguồn nhân lực đó nhƣ thế 

nào,có đúng khả năng của họ hay không cũng là vấn đề quan trọng để phát huy tối 

đa sức ngƣời, sức của. Đối với yêu cầu đào tạo và NCKH của Nhà trƣờng đặt ra. 

Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm là đáp ứng tốt nhất NLTT hiện đang có đối với 

nhu cầu sử dụng thƣ viện của ngƣời học trong nhà trƣờng. Số lƣợng cán bộ thƣ viện 

hiện có tại Thƣ viện hiện nay là 20 ngƣời. Trong đó, 9 cán bộ đƣợc đào tạo đúng 

chuyên ngành thƣ viện (chiếm 45%), còn lại 11 cán bộ đƣợc đào tạo tại những 

ngành học khác (chiếm 55%). 1 cán bộ có trình độ tiến sỹ, 1 cán bộ nghiên cứu 

sinh, 6 cán bộ có trình độ thạc sỹ, 12 cán bộ còn lại có trình độ đại học. So với mặt 

bằng chung trình độ của cán bộ Thƣ viện trƣờng tƣơng đối cao. Tuy nhiên, mảng tài 

liệu điện tử hiện nay cán bộ thƣ viện vẫn chƣa phát triển đƣợc, chủ yếu vẫn là tài 

liệu truyền thống. Đây cũng là bài toán đặt ra với toàn thể cán bộ thƣ viện, làm thế 

nào để phát triển đƣợc mảng tài liệu này thu hút đông đảo bạn đọc đến sử dụng thƣ 

viện của nhà trƣờng. 

Với sự  gia tăng quy mô đào tạo hằng năm, các ngành học mới đƣợc mở ra 

để đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội, lƣợng học viên tăng tên tại các cấp 

học và ngành học. Nhiệm vụ đặt ra cho nhà trƣờng là hết sức khó khăn, làm thế nào 

để đáp ứng nhu cầu học tập cho toàn thể các đối tƣợng học viên trong toàn trƣờng?. 

Thƣ viện là một bộ phận gắn liền với đào tạo, vì vậy vấn đề thỏa mãn mọi nhu cầu 

của sinh viên đặc biệt trong lĩnh vực học tập và tìm kiếm tài liệu là vấn đề bức thiết 

đặt ra. 

Trung tâm cần phát triển đội ngũ cán bộ thƣ viện nhanh chóng, để đáp ứng 

đƣợc hơn nữa trong công tác phục vụ nhu cầu NDT. Đồng thời đạt đƣợc hiệu quả 
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tốt trong công việc. Từ đó thƣ viện nhà trƣờng trên cơ sở đó có thể phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân cán bộ thƣ viện theo trình độ, năng lực, sở trƣờng  

Đối với TT TT-TV của Nhà trƣờng, rất cần nhận đƣợc sự quan tâm của Ban 

giám hiệu trong việc đầu tƣ kinh phí, thời gian để đào tạo và đào tạo lại chuyên môn 

cho đội ngũ, nhất là những cán bộ chƣa học đúng chuyên ngành. Yếu tố con ngƣời 

là quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay tại trung tâm Thông tin – Thƣ viện 

trƣờng ĐH GTVT cần chú trọng việc ổn định vị trí công việc và phân công công 

việc hợp lý hơn nữa sẽ góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, tạo thêm 

động lực cho ngƣời lao động. Tổ chức phân công công việc hợp lý với khả năng 

chuyên môn của mỗi  ngƣời sẽ là điều quan trọng động viên khuyến khích cán bộ 

hăng say làm việc. Muốn vậy, trƣớc mắt Trung tâm cần ổn định lại bộ máy cán bộ 

lãnh đạo; Ổn định cơ cấu tổ chức, Tạo môi trƣờng làm việc văn minh và đoàn kết 

hơn..., rất nhiều câu hỏi đƣợc đặt ra và cần lời giải đáp trong tình hình của Trung 

tâm hiện nay. Một đơn vị dù đƣợc đầu tƣ hiện đại đến đâu nhƣng yếu tố con ngƣời 

không đƣợc chú trọng về mọi mặt sẽ không thể đƣa đơn vị phát triển với đúng chức 

năng và nhiệm vụ của nó. 

3.6. Chú trọng phát triển năng lực thông tin cho ngƣời dùng tin 

 Để phát huy hết thế mạnh nội dung cũng nhƣ loại hình NLTT của Trung tâm 

cần chú trọng đến phát triển năng lực thông tin cho NDT. Kho thông tin dù có chất 

lƣợng đến mấy nhƣng nếu NDT không biết cách tra cứu, khai thác, sử dụng thì cũng 

vô ý nghĩa. Chính vì vậy, Trung tâm cần chú trọng đến một số nội dung liên quan 

đến NDT và ảnh hƣởng không nhỏ đến công tác phát triển NLTT đó là:  

 Thường xuyên nắm bắt nhu cầu của người dùng tin: 

NDT là yếu tố cơ bản của mọi hệ thống thông tin. NDT vừa là khách hàng của các 

dịch vụ thông tin, đồng thời họ cũng là ngƣời sản sinh ra thông tin mới. Năng lực 

thông tin (NLTT) của NDT giữ vai trò quan trọng. NDT là yếu tố tƣơng tác hai chiều 

với các đơn vị thông tin. NDT luôn là cơ sở để định hƣớng các hoạt động của đơn vị 

thông tin. NDT tham gia vào hầu hết các công đoạn của dây chuyền thông tin. Họ 

biết  các nguồn thông tin và có thể thông báo, đánh giá các nguồn tin đó. Giữa NDT 
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và Trung tâm có mối quan hệ tƣơng hỗ, phụ thuộc vào NLTT của NDT. Mối quan hệ 

này chính là thƣớc đo hiệu quả hoạt động TT-TV. Hoạt động TT-TV hiệu quả phải 

thu hút đƣợc nhiều NDT chứ không giới hạn ở một nhóm ngƣời dùng tin.  Khối 

lƣợng thông tin và hình thức phục vụ thông tin ở các hệ thống khác nhau có thể 

khác nhau, song ở bất kỳ điều kiện nào thông tin cũng đem lại lợi ích cho việc giải 

quyết các nhiệm vụ đặt ra trƣớc NDT. Thông tin phải đƣợc đáp ứng đầy đủ để đảm 

bảo tính liên tục của quá trình nghiên cứu khoa học và bảo đảm mối quan hệ hỗ 

tƣơng giữa khoa học và sản xuất. Việc cung cấp thông tin phải đƣợc thực hiện để 

mang lại lợi ích tối đa cho NDT. Thông thƣờng NDT không quan tâm đến bản thân 

tài liệu mà chỉ quan tâm đến thông tin đƣợc chứa trong tài liệu đó. Sự quan tâm, chú 

ý đến thông tin và mức độ sử dụng thông tin của NDT phụ thuộc vào các hoạt động 

của thƣ viện nhà trƣờng. 

Ở mức đầu tiên, do có hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên ngƣời dùng tin 

cần có sự giúp đỡ của ngƣời khác mới diễn đạt đƣợc nhu cầu tin của mình. 

Ở mức độ tiếp theo. Ngƣời dùng tin đã có khái niệm nhất định về vấn đề họ quan 

tâm và có thể diễn đạt đƣợc nhu cầu tin sau khi đã tham khảo ý kiến của chuyên gia. 

Ở mức cuối cùng, ngƣời dùng tin có thể trình bày nhu cầu tin của mình một cách 

độc lập. 

Trên thực tế, phần lớn ngƣời dùng tin ở mức độ đầu tiên. Vì vậy, họ rất cần sự hỗ 

trợ của thƣ viện nhà trƣờng trong việc xác định nhu cầu tin của mình. 

Để có thể xác định rõ nhu cầu tin của ngƣời dùng tin, thƣ viện nhà trƣờng cần 

nắm đƣợc: lĩnh vực quan tâm; Nội dung thông tin quan tâm; Mục đích sử dụng 

thông tin; Ai sẽ sử dụng thông tin; Loại tài liệu thích hợp nhất; Các hình thức cung 

cấp thông tin thích hợp; Mức độ xử lý thông tin thích hợp; Thời hạn đáp ứng yêu 

cầu tin; Mức độ cấp bách của nhu cầu tin 

Để nắm bắt đƣợc nhu cầu của NDT. Trung tâm cần phải nghiên cứu NDT và 

NCT. Việc nghiên cứu NDT thông qua các phƣơng pháp nghiên cứu để nắm bắt 

đƣợc nhu cầu của NDT nhƣ sau : 

Phương pháp nghiên cứu: Phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại; Điều tra qua 
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phiếu thăm dò; Quan sát trực tiếp các tập quán thông tin; Phân tích các số liệu thống 

kê về yêu cầu tin và tình hình phục vụ của thƣ viện nhà trƣờng; Tổ chức hội thảo, 

tọa đàm… 

Các bước tiến hành nghiên cứu  

Bƣớc 1:  Xác định mục đích và đối tƣợng nghiên cứu. 

Bƣớc 2: Chọn các phƣơng pháp nghiên cứu thích hợp; Chọn phƣơng pháp nghiên 

cứu; Soạn tài liệu cần thiết cho việc thực hiện phƣơng pháp đã chọn. 

Bƣớc 3: Thu thập và phân tích dữ liệu: Chọn phƣơng pháp phân tích dữ liệu; Tổ 

chức thu thập các dữ liệu ban đầu; Phân tích sơ bộ dữ liệu ban đầu; Thu thập dữ liệu 

bổ sung; Phân tích các số liệu. 

Bƣớc 4: Tổng hợp kết quả nghiên cứu 

     Nhƣ vậy, việc nắm bắt đƣợc nhu cầu của NDT là một yếu tố rất quan trọng trong 

công tác phát triển NLTT. Việc nắm bắt đƣợc nhu cầu của NDT cần phải đƣợc điễn 

ra thƣờng xuyên và đều đặn, giúp cho công tác phát triển NLTT sát thực với nhu 

cầu NDT và đảm bảo hiệu quả cao nhất trong công tác bổ sung tài liệu. 

 Đào tạo người dùng tin: 

NDT cũng là một trong 4 yếu tố cấu thành nên thƣ viện. Đây là yếu tố quan 

trọng để thúc đẩy phát triển thƣ viện. Tùy nhu cầu của từng đối tƣợng mà NCT của 

từng thƣ viện có mức độ và loại hình tài liệu khác nhau. NDT cũng chính là khách 

hàng, là cơ sở để cho thƣ viện thành lập và hoạt động. Họ chính là ngƣời trực tiếp 

sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin của thƣ viện,  tạo ra đƣợc các nguồn 

thông tin có giá trị cao hơn, đồng thời họ vừa là ngƣời sản xuất ra thông tin mới, 

đáp ứng ngay cả cho thƣ viện, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và 

kinh tế xã hội. Hiện nay, số lƣợng NDT của thƣ viện nhà trƣờng dồi dào, có nhu cầu 

về tài liệu cao. Đặc biệt là những học viên, sinh viên năm thứ nhất, khi bƣớc vào 

môi trƣờng đại học và sau đại học, ngƣời học còn nhiều bỡ ngỡ và chƣa hình dung 

đƣợc phƣơng thức để sử dụng thƣ viện nhà trƣờng sao cho đạt đƣợc hiệu quả nhƣ 

mong muốn. Cho nên, thƣ viện nhà trƣờng cần phải có những kế hoạch, chiến lƣợc 

tập huấn, đào tạo cho đối tƣợng NDT một cách đầy đủ nhất, để làm sao khi NDT 
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đến với thƣ viện, họ sẽ có đƣợc một tâm lý thoải mái, kiến thức cơ bản về tra cứu 

thông tin cũng nhƣ tìm đƣợc những loại hình tài liệu mà mình mong muốn một cách 

hiệu quả và nhanh nhất. 

 Trong chƣơng trình đào tạo NDT của thƣ viện. Thƣ viện đặc biệt quan tâm, 

chú trọng đến việc triển khai gặp mặt học viên, sinh viên đầu khóa. Tùy vào tình 

hình kế hoạch đào tạo nhà trƣờng, thƣ viện cử cán bộ chuyên trách trao đổi trực tiếp 

với ngƣời học. Thời điểm thích hợp nhất là khi học viên, sinh viên học chính trị đầu 

khóa. Đó là thời điểm ngƣời học còn đang học tập trung và thuận tiện cho việc sắp 

lịch lên lớp của cán bộ thƣ viện. Cán bộ thƣ viện phải có giờ lên lớp cụ thể, do 

phòng đào tạo đại học và sau đại học sắp xếp. Khi đó, cán bộ thƣ viện sẽ chủ động 

triển khai chƣơng trình hƣớng dẫn ngƣời học đầu khóa phƣơng thức sử dụng thƣ 

viện nhà trƣờng. Và cán bộ thƣ viện cần trao đổi và hƣớng dẫn ngƣời học một số 

công việc cơ bản khi tham gia sử dụng thƣ viện nhà trƣờng nhƣ sau:  

- Trƣớc tiên, tất cả những ngƣời học trong nhà trƣờng, đều có quyền lợi đƣợc 

sử dụng thƣ viện của nhà trƣờng.  

- Trƣớc khi sử dụng thƣ viện, NDT cần tìm hiểu và nắm rõ nội quy của thƣ 

viện,  

- Hƣớng dẫn ngƣời học biết thủ tục quy trình làm thẻ thƣ viện (Ngƣời học 

chỉ khi có thẻ thƣ viện mới đƣợc sử dụng thƣ viện nhà trƣờng) 

-  Hƣớng dẫn cho ngƣời học cụ thể về cách tra cứu thông tin trong thƣ viện 

- Hƣớng dẫn ngƣời học cách sử dụng cụ thể của phòng truy tra cứu và truy 

cập internet, phòng mƣợn sách, phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí … 

- Hƣớng dẫn ngƣời học chi tiết quy trình và thủ tục mƣợn tài liệu thƣ viện 

đối với ngƣời học. Bởi vì, ở bất kỳ một môi trƣờng đào tạo nào cũng vậy, việc 

ngƣời học quan tâm nhất vẫn chính là tài liệu để phục vụ họ trong công tác đào tạo 

của nhà trƣờng. 

- Trao đổi, tọa đàm về tạo dựng cảnh quan môi trƣờng học tập và NCKH 

trong thƣ viện. Đồng thời, giữ gìn, bảo quản tài sản thƣ viện là nghĩa vụ và trách 

nhiệm của mọi ngƣời. 
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- Sau khi ngƣời học có tham gia sử dụng thƣ viện nhà trƣờng. Cán bộ thƣ 

viện cần phải trao đổi và yêu cầu đối với ngƣời học về việc đánh giá, phản hồi ý 

kiến của ngƣời sử dụng đối với toàn bộ các yếu tố về thƣ viện (Đánh giá ƣu, nhƣợc 

điểm). Để từ đó, trên cơ sở đánh giá này, thƣ viện nhà trƣờng sẽ tiếp thu và không 

ngừng cải tiến để thƣ viện đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu NDT. Và đồng thời việc 

đánh giá phản hối ý kiến của ngƣời học đối với thƣ viện, sẽ giúp cho cán bộ thƣ 

viện sẽ làm tốt hơn trong công tác điều tra NCT ở tại đây. 

Đối với học viên, sinh viên nói chung, thƣ viện cần tổ chức thƣờng xuyên 

hội nghị bạn đọc. Đây là một hình thức nắm bắt tình hình, nhu cầu của bạn đọc rất 

hữu ích, qua đó, có thể đánh giá đƣợc mức độ đáp ứng sử dụng thông tin của bạn 

đọc. Đồng thời thƣ viện tìm ra các giải pháp sát thực để khắc phục những nhƣợc 

điểm và phát huy những ƣu điểm trong thời gian tiếp sau. 

 

 

  



 95 

KẾT LUẬN 

 

Trong tình hình bối cảnh chung của thế giới hiện nay, khi mà cuộc cách 

mạng  công nghệ thông tin và nền kinh tế tri thức đóng vai trò chủ đạo chi phối mọi 

lĩnh vực của đời sống xã hội. Việt Nam không nằm ngoài quy luật phát triển chung 

đó. Làm thế nào để theo kịp xu thế phát triển nhƣ vũ bão, hòa vào cuộc cách mạng 

công nghệ toàn cầu. Thông tin ngày càng đóng một vai trò vô cùng to lớn trong xã 

hội hiện nay, chi phối mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Nền kinh tế tri thức mở 

ra cho chúng ta thời kỳ bùng nổ thông tin trong xã hội tiên tiến. Nhiều năm trở lại 

đây, sự phát triển vƣợt bậc của CNTT và truyền thông đã tác động mạnh mẽ đến 

hoạt động của xã hội, trong đó có hoạt động thông tin thƣ viện và đặc biệt là hoạt 

động thƣ viện các trƣờng đại học.  

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học với phƣơng 

châm lấy ngƣời học làm trung tâm, phát huy tính tích cực chủ động của ngƣời 

học...đòi hỏi sự tham gia ngày càng tích cực và sâu rộng của Trung tâm Thông tin – 

thƣ viện các trƣờng đại học.  

Tại mỗi Thƣ viện, có bốn vấn đề hạt nhân đƣợc quan tâm hàng đầu đó là: 

Cán bộ thƣ viện, ngƣời dùng tin, nguồn lực thông tin và cơ sở vật chất kỹ thuật. Tác 

giả luận văn quyết định nghiên cứu và thực hiện đề tài “Phát triển nguồn lực thông 

tin tại Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Trƣờng Đại học Giao thông vận tải” với mục 

đích nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác phát triển NLTT tại Thƣ viện nhà trƣờng, 

đồng thời đáp ứng và thỏa mãn hơn nhu cầu của NDT và nâng cao chất lƣợng hoạt 

động đào tạo, NCKH của nhà trƣờng. Phƣơng châm hoạt động của Thƣ viện luôn 

gắn liền với mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm mà nhà trƣờng giao phó trong công 

cuộc đổi mới và phát triển bền vững của nhà trƣờng. 

Phát triển nguồn lực thông tin là vấn đề cốt lõi đối với  hoạt động của mỗi 

thƣ viện. Đây là điều kiện tiên quyết đảm bảo hoạt động hiệu quả của một cơ quan 

thông tin. Nguồn lực thông tin là cơ sở để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phục vụ 

mọi nhu cầu tin của bạn đọc. Nhu cầu của bạn đọc ngày càng cao, làm thế nào để 

đáp ứng và thỏa mãn tối đa nhu cầu của bạn đọc là bài toán đặt ra và rất cần lời giải 

đáp trong tình hình bùng nổ thông tin nhƣ hiện nay. Thông tin cần cung cấp nhanh 
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chóng, đầy đủ và kịp thời tới cán bộ giảng viên, học viên và sinh viên trong toàn 

trƣờng mục đích đáp ứng mục tiêu đổi mới chƣơng trình, nâng cao chất lƣợng giáo 

dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của xã hội trong bối cảnh hiện nay. 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng nguồn lực thông tin tại trung tâm  thông tin 

– thƣ viện trƣờng, xem xét những ƣu điểm và hạn chế còn tồn tại, đƣa ra một số 

nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động đến việc phát triển nguồn lực thông 

tin. Tác giả đã đƣa ra các giải pháp phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm 

Thông tin – thƣ viện trƣờng Đại học Giao thông vận tải với mục đích nhằm nâng 

cao chất lƣợng hoạt động thông tin thƣ viện cũng nhƣ nâng cao chất lƣợng hoạt 

động đào tạo và NCKH của Nhà trƣờng. Và để đề tài đƣợc áp dụng và triển khai 

thực tiễn vào công tác phát triển nguồn lực thông tin, rất cần có chủ trƣơng đầu tƣ 

định hƣớng lâu dàicủa Ban giám hiệu Nhà trƣờng đối với thƣ viện trong thời gian 

tới. 

Với các giải pháp khả thi đƣợc tác giả đƣa ra cùng với sự nỗ lực của toàn thể 

cán bộ thƣ viện, tác giả luận văn tin tƣởng trong thời gian tới trung tâm TT – TV 

ĐHGTVT sẽ hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình. Thƣ viện sẽ 

thực sự trở thành “giảng đƣờng thứ hai” của Nhà trƣờng, là địa chỉ tin cậy và quen 

thuộc của mọi đối tƣợng bạn đọc, NCT của NDT tại đây sẽ đƣợc đáp ứng tốt hơn, 

và quan trọng nhất là thƣ viện Nhà trƣờng sẽ lớn mạnh dần lên cùng với sự phát 

triển bền vững của nhà trƣờng. Góp phần cùng nhà trƣờng hoàn thành sứ mệnh đào 

tạo cho đất nƣớc những cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, có 

khả năng sáng tạo và tính nhân văn. 
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PHỤ LỤC 1: MẪU PHIẾU ĐIỀUTRAVỀ NGUỒN LỰC  

THÔNG TIN 

 

(Phiếu dành cho người dùng tin) 

 Với mục đích nâng cao hiệu quả công tác phục vụ tài liệu cho cán bộ và 

sinh viên của Nhà trường trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập. Thư 

viện tiến hành nghiên cứu thực trạng nguồn lực thông tin nhằm bổ sung được 

phong phú  nguồn tài liệu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Rất mong 

quý Anh/Chị trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô phù hợp với 

câu trả lời của mình và ghi ý kiến vào các dòng để trống (nếu có). Những thông tin 

mà quý vị cung cấp chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, thông tin cá nhân của 

quý vị được bảo mật và ẩn danh trong kết quả nghiên cứu.  

 Xin trân trọng cảm ơn Anh/chị!  

1. Xin Anh/Chị vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân? 

Giới tính:     Nam                                                 Nữ   

Lứa tuổi: 

 18 – 24     41 – 55   

 25 – 40        Trên 55 tuổi   

Trình độ học vấn, học hàm, học vị: 

                Giáo sƣ   Thạc sỹ  

                Phó Giáo sƣ    Kỹ sƣ   

                Phó giáo sƣ    Sinh viên  

                Tiến sỹ           

 

Công việc chính Anh/ Chị đang làm? (Anh/Chị chọn 1 trong 3 mục sau). 

               Lãnh đạo, quản lý       Học tập  

               Nghiên cứu, giảng dạy   

2. Anh/ Chịcó thƣờngxuyênlênthƣ việnkhông? 

Thƣờngxuyên Thỉnhthoảng Khôngbao giờ  
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3. Mục đích đếnthƣ viện đểkhaitháctàiliệucủaAnh/ Chịlà? 

Phụcvụnghiêncứukhoahọc  Phụcvụcôngviệchọctập  

Phụcvụcôngtácquảnlý Bồidƣỡngkiếnthức  

Phụcvụcôngtácgiảngdạy  

4. Anh/ Chịthƣờngsửdụngtàiliệubằngngônngữnào? 

TiếngViệt TiếngAnh TiếngNga  

TiếngPháp TiếngTrung Tiếng Đức  

Ngônngữkhác (cụthể):       

5. MỗingàyAnh/ Chịdànhbaonhiêuthờigian đểsửdụngthƣ viện? 

Dƣới 1h              1h – 3h               3h – 5h Trên 5h  

6. LoạihìnhtàiliệunàoAnh/ Chịquantâmvà mức độsửdụng ? 

STT LOẠI HÌNH TÀI LIỆU 

Mức độ sử dụng 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chƣa sử 

dụng 

1 Sách giáo trình, bài giảng    

2 Sách tra cứu    

3 Tài liệu tham khảo    

4 Báo, tạp chí    

5 Luận văn, luận án    

6 Tài liệu NCKH    

6 CD – ROM    

7 Internet    

8 CSDL online    

9 Các loại hình tài liệu khác    
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7.  Khi đến thƣ viện Anh/ Chị thƣờng khai thác tài liệu về những lĩnh vực 

khoa học nào dƣới đây (có thể đánh dấu nhiều lĩnh vực)? 

Kỹ thuật đƣờng bộ              Kỹ thuật điều khiển tự động   

Kỹ thuật đƣờng sắt         Kế toán                                   

Kỹ thuật xây dựng dân dụng  Vật liệu xây dựng                   

Kỹ thuật môi trƣờng    Quản trị kinh doanh                

Kỹ thuật thủy lực     Kinh tế                                    

Kỹ thuật vận tải  Toán học                                 

Khoa học máy tính   Vật lý                                      

Điện điện tử   Ngoại ngữ                               

Bƣu chính viễn thông   Hóa học                                   

Vật lý cơ học ứng dụng  Vận tải                                     

Cơ học và vật liệu kỹ thuật   

Lĩnh vực khác (xin nêu cụ thể):   

 .....................................................................................................................................      

8. Anh/ Chị thƣờng sử dụng hình thức phục vụ nào dƣới đây? 

Đọc tài liệu tại chỗ   Đọc trên mạng internet           

Mƣợn tài liệu về nhà     Đọc trên đĩa CD – ROM         

Sao chụp tài liệu     Tra cứu tài liệu trên OPAC     

9. Khi đến thƣ viện Anh/ Chị có tìm đƣợc tài liệu mình cần không? 

Tìm đƣợc dễ dàng     Khó tìm   

Thỉnh thoảng   Không tìm đƣợc    

10. Anh/Chị đánh giá nhƣ  thế nào về mức độ đầy đủ của nguồn lực thông 

tin có trong thƣ viện? 

Rất đầy đủ               Đầy đủ             Chƣa đầy đủ        Rất thiếu  

11. Mức độ đáp ứng của thƣ viện đối với nhu cầu tài liệu của Anh/Chị? 

Rất thỏa mãn         Thỏa mãn         Không thỏa mãn   
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12. Đánh giá của Anh/ Chị về chất lƣợng nguồn lực thông tin của Thƣ viện?. 

Nội dung chất lƣợng tài liệu của thƣ viện 

Mức độ chất lƣợng 

Rất tốt Tốt 
Chƣa 

tốt 

Độ phù hợp/ chính xác với yêu cầu về nội dung    

Tinh kịp thời của thông tin    

Mức độ đầy đủ chi tiết của thông tin    

Tính độc quyền của tài liệu mà TV khác không có    

Nguồn tài liệu đã tác động tới công việc    

13. Thƣ viện nên bổ sung loại hình tài liệu nào dƣới đây và mức độ? 

STT LOẠI HÌNH TÀI LIỆU 

Mức độ 

Rất cần Cần Chƣa cần 

1 Sách giáo trình, bài giảng 
   

2 Sách tra cứu 
   

3 Tài liệu tham khảo 
   

4 Báo, tạp chí 
   

5 Luận văn, luận án 
   

6 Tài liệu NCKH 
   

6 CD – ROM 
   

7 Internet 
   

8 CSDL online 
   

9 Các loại hình tài liệu khác 
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14.Anh/Chị đã bao giờ bị từ chối khi mƣợn tài liệu ở thƣ viện chƣa? 

Chƣa                                             Vài lần                                  Nhiều lần  

Lý do bị từ chối: 

Không có tài liệu                                              Từng có nhƣng bị mất   

Ngƣời khác mƣợn                                             Có nhƣng đang chờ xử lý   

 Lý do khác:………………………………….. 

 

15.Anh/ Chị có nhu cầu đƣợc học các lớp hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện 

không? 

                     Có                                            Không    

  

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/ Chị! 
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PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ  ĐIỀU TRA  VỀ NGUỒN LỰC  

THÔNG TIN 

(Phiếudànhchongườidùngtin) 

- Sốlƣợngphiếuphátralà: 500 phiếu 

- Sốlƣợngphiếuthuvềvà hợplệ : 475 phiếu 

NỘI DUNG CÂU HỎI KẾT QUẢ TRẢ LỜI 

SỐ LƢỢNG TỶ LỆ % 

1.Xin anh (chị) cho biết một số thông tin cá nhân? 

1.1.Giới tính  

Nam 340 71,5 % 

Nữ 135 28,4 % 

1.2. Lứa tuổi 

18 – 24 304 64 % 

25 – 40 72 15,1 % 

41 – 55 68 14,3 % 

Trên 55 tuổi 23 4,8 % 

1.3. Trình độ học vấn học hàm, học vị 

Giáo sƣ 6 1,2 % 

Phó giáo sƣ 20 4,2 % 

Tiến sỹ 45 9,4 % 

Thạc sỹ 104 21,9 % 

Kỹ sƣ 46 9,7 % 

Sinh viên 254 53,4 % 

1.4. Công việc chính anh (chị) đang làm? 

Lãnh đạo, quản lý 65 13,6% 

Nghiên cứu giảng dạy 106 22,3% 

Học tập 304 64% 

2. Anh (chị) có thường xuyên lên thư viện không? 

Thƣờng xuyên 295 62,1 % 

Thỉnh thoảng 156 32,8 % 

Chƣa bao giờ 24 5, 05 % 
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NỘI DUNG CÂU HỎI KẾT QUẢ TRẢ LỜI 

SỐ LƢỢNG TỶ LỆ % 

3. Mục đích đến thư viện để khai thác tài liệu của anh (chị) là? 

Phục vụ nghiên cứu khoa học 154 21.9% 

Phục vụ công tác quản lý 65 9.2% 

Phục vụ công tác giảng dạy 106 15.1% 

Phục vụ công việc học tập 346 49.2% 

Bồi dƣỡng kiến thức 32 4.6% 

4. Anh (chị) thường sử dụng tài liệu bằng ngôn ngữ nào? 

Tiếng Việt 475 100 % 

Tiếng Anh 223 27 % 

Tiếng Nga 21 2,5 % 

Tiếng Pháp 94 11,4 % 

Tiếng Trung 9 1,1 % 

Tiếng Đức 3 0,4 % 

Ngôn ngữ khác 1 0,1 % 

5. Mỗi ngày Anh (chị)  dành bao nhiêu thời gian để sử dụng thư viện?  

Dƣới 1h 60 12,6 % 

1h – 3h 230 48,4 % 

3h – 5h 105 22,1 % 

Trên 5h 80 16,8 % 

6. Loại hình tài 

liệu nào anh (chị) 

quan tâm và mức 

độ sử dụng? 

Mức độ sử dụng 

Số lượng mức độ Tỷ lệ mức độ 

Thƣờng xuyên Thỉnh 

thoảng 

Chƣa sử 

dụng 

Thƣờng 

xuyên 

Sách giáo trình, 

bài giảng 

336 117 22 70,7% 

Sách tra cứu 70 130 275 14,7% 

Tài liệu tham 

khảo 

220 168 85 46,3% 

Báo, tạp chí 125 204 138 26,3% 

Luận văn, luận án 195 44 236 41,05% 

Tài liệu NCKH 62 242 171 13,05% 

CD – ROM 5 9 461 1,05% 

Internet 455 20 0 95,7% 
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NỘI DUNG CÂU HỎI KẾT QUẢ TRẢ LỜI 

SỐ LƢỢNG TỶ LỆ % 

CSDL online 180 206 89 37,8% 

Các loại hình tài 

liệu khác 

41 70 323 8,6% 

7. Khi đến thư viện anh (chị) thường khai thác tài liệu về lĩnh vực khoa học 

nào dưới đây? 

Kỹ thuật đƣờng bộ 92 5.05% 

Kỹ thuật đƣờng sắt 85 4.66% 

Kỹ thuật XD dân dụng 89 4.88% 

Kỹ thuật môi trƣờng 37 2.03% 

Kỹ thuật thủy lực 60 3.29% 

Kỹ thuật vận tải 71 3.89% 

Khoa học máy tính 185 10.15% 

Điện – điện tử 94 5.16% 

Bƣu chính viễn thông 85 4.66% 

Vật lý cơ học ứng dụng 63 3.46% 

Cơ học và vật liệu kỹ thuật 85 4.66% 

Kỹ thuật điều khiển tự động 103 5.65% 

Kế toán 48 2.63% 

Vật liệu xây dựng 65 3.57% 

Quản trị kinh doanh 76 4.17% 

Kinh tế 80 4.39% 

Toán học 75 4.11% 

Vật lý 76 4.17% 

Ngoại ngữ 175 9.60% 

Hóa học 58 3.18% 

Vận tải 87 4.77% 

Lĩnh vực khác 34 1.87% 

8. Anh/ Chị thường sử dụng hình thức phục vụ nào dưới đây. 

Đọc tài liệu tại chỗ 302 63,5 % 
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NỘI DUNG CÂU HỎI KẾT QUẢ TRẢ LỜI 

SỐ LƢỢNG TỶ LỆ % 

Đọc trên mạng internet 107 22,5 % 

Mƣợn tài liệu về nhà 287 60,4% 

Đọc trên đĩa CD - ROM 0 0 % 

Sao chụp tài liệu 94 19,7 % 

Tra cứu tài liệu trên OPAC 203 42,7 % 

9. Khi đến thư viện Anh (Chị) có tìm được tài liệu mình cần không? 

Tìm đƣợc dễ dàng 94 19,7 % 

Thỉnh thoảng 184 38,7 % 

Khó tìm 108 22,7 % 

Không tìm đƣợc 89 18,7 % 

10. Anh (Chị) đánh giá như thế nào về mức độ đầy đủ của nguồn lực thông 

tin có trong thư viện? 

Rất đầy đủ 45 9,5 % 

Đầy đủ 146 30,7 % 

Chƣa đầy đủ 230 48,4 % 

Rất thiếu 54 11,3 % 

11. Mức độ đáp ứng của thư viện đối với nhu cầu tài liệu của Anh (Chị)? 

Rất thỏa mãn 102 21,4 % 

Thỏa mãn 178 37,4 % 

Không thỏa mãn 195 41 % 

12. Đánh giá của Anh (Chị) về 

chất lượng nguồn lực thông 

tin của thư viện 

Nội dung chất lượng tài liệu của thư viện 

Số lượng mức độ Tỷ lệ mức độ 

Rất 

tốt 

Tốt Chƣa tốt Rất tốt 

Độ phù hợp/ chính xác với yêu 

cầu về nội dung 

94 275 106 19,7% 

Tính kịp thời của thông tin 81 160 234 17% 

Mức độ đầy đủ chi tiết của 

thông tin 

91 173 211 19,1% 

Tính độc quyền của tài liệu mà 

TV khác không có 

88 131 256 18,5% 

Nguồn tài liệu đã tác động tới 154 209 112 32,4% 
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NỘI DUNG CÂU HỎI KẾT QUẢ TRẢ LỜI 

SỐ LƢỢNG TỶ LỆ % 

công việc 

13. Thư viện nên bổ sung loại 

hình tài liệu nào dưới đây và 

mức độ 

Số lượng mức độ Tỷ lệ mức độ 

Rất 

cần 

Cần Chƣa 

cần 

Rất cần 

Sách giáo trình, bài giảng 315 120 40 66,3 % 

Sách tra cứu 172 205 98 36,2 % 

Tài liệu tham khảo 160 302 13 33,6 % 

Báo, tạp chí 150 235 90 31,5 % 

Luận văn, luận án 180 257 38 37,8 % 

Tài liệu NCKH 122 305 48 25,6 % 

CD – ROM 157 265 53 33,05 % 

Internet 475 0 0 100 % 

CSDL online 357 94 24 75,1 % 

Các loại hình tài liệu khác 0 0 0 0 % 

14. Anh (Chị) đã bao giờ bị từ chối khi mượn tài liệu ở thư viện chưa? 

Chƣa 365 76,8 % 

Vài lần 105 22,1 % 

Nhiều lần 10 2,1 % 

Lý do bị từ chối 

Không có tài liệu 95 20 % 

Từng có nhƣng bị mất 105 22,1 % 

Ngƣời khác mƣợn 78 16,4 % 

Có nhƣng đang chờ xử lý 24 5,05 % 

15. Anh (Chị) có nhu cầu được học các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện 

không? 

Có 475 100 % 

Không 0 0 

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị! 
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PHỤ LỤC 3: BẢNG HỎI VỀ NGUỒN LỰC THÔNG TIN 

(Dành cho cán bộ thông tin - thư  viện) 

Với mục đích phát triển nguồn lực thông tin tốt nhất nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động của Thư viện Trường Đại học Giao thông Vận tải, rất mong quý 

Anh, Chị giúp trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng 

(Những thông tin mà Anh, Chị cung cấp được bảo mật). Xin trân thành cảm ơn sự 

hợp tác của Anh, Chị. 

Câu 1. Nhận xét của anh, chị về mức độ đầy đủ của thông tin, tài liệu đối với 

các ngành,chuyên ngành đang đào tạo tại Trƣờng 

TT Nội dung Rất 

Đầy đủ 

Đầy 

đủ 

Chƣa  

đầy đủ 

1 Kỹ thuật đƣờng bộ    

2 Kỹ thuật đƣờng sắt                                    

3 Kế toán    

4 Kỹ thuật xây dựng dân dụng    

5 Kỹ thuật môi trƣờng                                  

6 Quản trị kinh doanh    

7 Kỹ thuật thủy lực    

8 Kỹ thuật vận tải    

9 Kinh tế    

10 Khoa học máy tính    

11 Vật lý    

12 Hóa học    

13 Điện điện tử    

14 Bƣu chính viễn thông    

15 Vật lý cơ học ứng dụng    

16 Cơ học và vật liệu kỹ thuật    

17 Kỹ thuật điều khiển tự động    

18 Vật liệu xây dựng    

19 Toán học          

20 Ngoại ngữ    

21 Vận tải    
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Câu 2. Anh, chị cho biết mức độ ƣu tiên loại hình tài liệu mà Thƣ viện Trƣờng 

cần chú trọng bổ sung? 

TT Nội dung Rất 

cần  

Cẩn  Chƣa  

Cần 

1 Sách giáo trình, bài giảng    

2 Sách tra cứu    

3 Sách chuyên khảo    

4 Báo, tạp chí    

5 Luận văn, luận án, Khóa luận    

6 Công trình NCKH các cấp, Kỷ yếu NCKH    

7 CD – ROM    

8 Khai thác tài liệu số trên Internet    

9 CSDL online    

10 Thông tin số    

11 Thông tin dƣới dạng in ấn    

12 Các loại hình tài liệu khác (cần ghi cụ thể) 

………………………………………….. 

……………………………………………. 

   

 

Câu 3. Anh, chị cho biết mức độ các yếu tố tác động đến hiệu quả phát triển 

nguồn lực thông tin hiện nay của Thƣ viện Trƣờng? 

TT Nội dung Rất 

tác động 

Tác 

động 

Không 

tác động 

1 Quy luật phát triển của thông tin  

 

   

2 Chính sách phát triển  thông tin    

3 Cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT    

4 Trình độ cán bộ/chuyên gia thông tin    

5 Đầu tƣ tài chính     

6 Nhu cầu tin của ngƣời dùng tin    

7 Liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin    

8 Thu thập nguồn tin nội sinh    

9 Khai thác tìm kiếm thông tin trên mạng    

10 Công tác thanh lý tài liệu, thông tin    
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Câu 4. Nhận xét của Anh/ Chị về chất lƣợng nguồn lực thông tin của Thƣ viện? 

TT Nội dung Rất 

Tốt 

Tốt Chƣa  

Tốt 

1 Độ phù hợp/ chính xác với yêu cầu về nội 

dung 

   

2 Tinh kịp thời của thông tin    

3 Mức độ đầy đủ chi tiết của thông tin    

4 Tính độc quyền của TT mà TV khác không 

có 

   

5 Nguồn thông tin tác động tới NCKH, Đào 

tạo  

   

 

Câu 5. Anh, chị cho biết mức độ quan trọng và nguyên tắc bổ sung nào phù 

hợp với Thƣ viện của Trƣờng? 

TT Nội dung Rất 

Quan 

trọng 

Quan 

trọng  

Không 

Quan 

trọng 

1 Đảm bảo tính khoa học và kế hoạch bổ 

sung 

 

   

2 Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và chính xác 

 

   

3 Đảm bảo hiệu quả kinh tế 

 

   

4 Đảm bảo nguyên tắc phối hợp chia sẻ 
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Câu 6. Theo Anh, chị cho biết thứ tự ƣu tiên các yếu tố cần chú trọng của Thƣ 

viện Trƣờng trong thời gian tới? (sắp xếp thứ tự từ 1 đến 12 yếu tố sau. Số 1 là 

yếu tố quan trọng nhất, cần ưu tiên chú trọng đầu tiên) 

- Nâng cao trình độ cán bộ      - Số hóa tài liệu     

- Tăng kinh phí bổ sung   - Đào tạo ngƣời dùng tin      

- Thanh lý tài liệu, thông tin   - Phát triển thông tin nội sinh  

- Phát triển thông tin ngoại sinh     - Nghiên cứu nhu cầu của NDT  

- Ứng dụng CNTT hiện đại               - Phối hợp chia sẻ thông tin         

- Xây dựng chính sách bổ sung      - Quy trình bổ sung    

Câu 7. Theo Anh, chị cho một số thông tin về bản thân? 

- Giới tính:  Nam     Nữ  

- Độ tuổi:  Từ 22-35  Từ 35-50 Từ 50 trở lên  

- Công việc đang đảm trách: (bộ phận nào của thư viện)? 

Bộ phận phục vụ bạn đọc   Bộ phận tin học  

Bộ phận nghiệp vụ   Lãnh đạo/ Quản lý     

- Ngành tốt nghiệp cử nhân:……………………………………………… 

- Ngành tốt nghiệp sau đại học:………………………………………….. 

- Trình độ học vấn:……………………………………………………….. 

 

  Trân trọng cảm ơn! 
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PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỂ NGUỒN LỰC 

THÔNG TIN 

(Dành cho cán bộ thư viện) 

Số phiếu phát ra: 19- số phiếu thu về 19 – số phiếu hợp lệ 11 – số phiếu không 

hợp lệ 8 

Câu 1. Nhận xét của anh, chị về mức độ đầy đủ của thông tin, tài liệu đối với 

các ngành,chuyên ngành đang đào tạo tại Trƣờng 

TT Nội dung 

Rất 

Đầy 

đủ 

% 
Đầy 

đủ 
% 

Chƣa 

đầy 

đủ 

% 

1 Kỹ thuật đƣờng bộ 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 

2 Kỹ thuật đƣờng sắt                                 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 

3 Kế toán 2 18.18% 3 27.27% 6 54.55% 

4 Kỹ thuật xây dựng dân 

dụng 
1 9.09% 2 18.18% 8 72.73% 

5 Kỹ thuật môi trƣờng                               1 9.09% 6 54.55% 4 36.36% 

6 Quản trị kinh doanh 0 0% 10 90.91% 1 9.09% 

7 Kỹ thuật thủy lực 0 0% 11 100% 0 0% 

8 Kỹ thuật vận tải 0 0% 7 63.64% 4 36.36% 

9 Kinh tế 1 9.09% 4 36.36% 6 54.55% 

10 Khoa học máy tính 0 0% 1 9.09% 10 90.91% 

11 Vật lý 1 9.09% 8 72.73% 2 18.18% 

12 Hóa học 1 9.09% 8 72.73% 2 18.18% 

13 Điện điện tử 1 9.09% 4 36.36% 6 54.55% 

14 Bƣu chính viễn thông 1 9.09% 5 45.45% 5 45.45% 

15 Vật lý cơ học ứng dụng 0 0% 8 72.73% 3 27.27% 

16 Cơ học và vật liệu kỹ 1 9.09% 7 63.64% 3 27.27% 



 119 

thuật 

17 Kỹ thuật điều khiển tự 

động 
0 0% 4 36.36% 7 63.64% 

18 Vật liệu xây dựng 0 0% 11 100% 0 0% 

19 Toán học       1 9.09% 9 81.82% 1 9.09% 

20 Ngoại ngữ 0 0% 6 54.55% 5 45.45% 

21 Vận tải 1 9.09% 4 36.36% 6 54.55% 

 

Câu 2. Anh, chị cho biết mức độ ƣu tiên loại hình tài liệu mà Thƣ viện Trƣờng 

cần chú trọng bổ sung? 

TT Nội dung 
Rất 

cần 
% Cẩn % 

Chƣa 

Cần 
% 

1 Sách giáo trình, bài giảng 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 

2 Sách tra cứu 3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 

3 Sách chuyên khảo 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 

4 Báo, tạp chí 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 

5 Luận văn, luận án, Khóa 

luận 
6 54.55% 5 45.45% 0 0% 

6 Công trình NCKH các cấp, 

Kỷ yếu NCKH 
6 54.55% 5 45.45% 0 0% 

7 CD – ROM 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 

8 Khai thác tài liệu số trên 

Internet 
9 81.82% 2 18.18% 0 0% 

9 CSDL online 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 

10 Thông tin số 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 

11 Thông tin dƣới dạng in ấn 4 36.36% 7 63.64% 0 0% 

12 Các loại hình tài liệu khác 

(cần ghi cụ 

thể).................................. 

0 0% 0 0% 0 0% 
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Câu 3. Anh, chị cho biết mức độ các yếu tố tác động đến hiệu quả phát triển 

nguồn lực thông tin hiện nay của Thƣ viện Trƣờng? 

TT Nội dung 

Rất 

tác 

động 

% 
Tác 

động 
% 

Không 

tác 

động 

% 

1 Quy luật phát triển của 

thông tin  
3 27.27% 8 72.73% 0 0% 

2 Chính sách phát triển  

thông tin 
7 63.64% 4 36.36% 0 0% 

3 Cơ sở vật chất, hạ tầng 

CNTT 
5 45.45% 6 54.55% 0 0% 

4 Trình độ cán bộ/chuyên 

gia thông tin 
5 45.45% 6 54.55% 0 0% 

5 Đầu tƣ tài chính  5 45.45% 6 54.55% 0 0% 

6 Nhu cầu tin của ngƣời 

dùng tin 
6 54.55% 5 45.45% 0 0% 

7 Liên kết chia sẻ nguồn lực 

thông tin 
2 18.18% 8 72.73% 1 9.09% 

8 Thu thập nguồn tin nội 

sinh 
4 36.36% 7 63.64% 0 0% 

9 Khai thác tìm kiếm thông 

tin trên mạng 
3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 

10 Công tác thanh lý tài liệu, 

thông tin 
0 0% 10 90.91% 1 9.09% 
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Câu 4. Nhận xét của Anh/ Chị về chất lƣợng nguồn lực thông tin của Thƣ viện? 

TT Nội dung 
Rất 

Tốt 
% Tốt % 

Chƣa 

Tốt 
% 

1 Độ phù hợp/ chính xác với 

yêu cầu về nội dung 
0 0% 8 72.73% 3 27.27% 

2 Tinh kịp thời của thông tin 0 0% 5 45.45% 6 54.55% 

3 Mức độ đầy đủ chi tiết của 

thông tin 
0 0% 6 54.55% 5 45.45% 

4 Tính độc quyền của TT mà 

TV khác không có 
6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 

5 Nguồn thông tin tác động tới 

NCKH, Đào tạo  
0 0% 6 54.55% 5 45.45% 

Câu 5. Anh, chị cho biết mức độ quan trọng và nguyên tắc bổ sung nào phù 

hợp với Thƣ viện của Trƣờng? 

TT Nội dung 

Rất 

Quan 

trọng 

% 
Quan 

trọng 
% 

Không 

Quan 

trọng 

% 

1 

Đảm bảo tính khoa học 

và kế hoạch bổ sung 

 

6 54.55% 5 45.45% 0 0% 

2 

Đảm bảo đầy đủ, kịp thời 

và chính xác 

 

8 72.73% 3 27.27% 0 0% 

3 

Đảm bảo hiệu quả kinh 

tế 

 

5 45.45% 6 54.55% 0 0% 

4 

Đảm bảo nguyên tắc 

phối hợp chia sẻ 

 

3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 
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Câu 6. Theo Anh, chị cho biết thứ tự ƣu tiên các yếu tố cần chú trọng của Thƣ 

viện Trƣờng trong thời gian tới? (sắp xếp thứ tự từ 1 đến 12 yếu tố sau. Số 1 là 

yếu tố quan trọng nhất, cần ưu tiên chú trọng đầu tiên) 

Nâng cao trình độ cán bộ      Số hóa tài liệu   Tăng 

kinh phí bổ sung   Đào tạo ngƣời dùng tin      

Thanh lý tài liệu, thông tin   Phát triển thông tin nội sinh 

Phát triển thông tin ngoại sinh     Nghiên cứu nhu cầu của NDT  

Ứng dụng CNTT hiện đại         Phối hợp chia sẻ thông tin         

Xây dựng chính sách bổ sung     Quy trình bổ sung    

Số liệu thống kê trả lời câu hỏi số 6: Tính theo mức độ ƣu tiên từ 1 - 12 

1- Số hóa tài liệu 

2- Ứng dụng CNTT hiện đại 

3- Xây dựng chính sách bổ sung 

4- Tăng kinh phí bổ sung 

5- Phát triển thông tin nội sinh 

6- Phát triển thông tin ngoại sinh 

7- Nâng cao trình độ cán bộ 

8- Đào tạo NDT 

9- Phối hợp chia sẻ thông tin 

10- Nghiên cứu nhu cầu của NDT 

11- Quy trình bổ sung 

12- Thanh lý tài liệu 

Câu 7. Theo Anh, chị cho một số thông tin về bản thân? 

Giới tính:   

Nữ  9 (81.82%)   Nam 2 (18.18%) 

Độ tuổi:   

Từ 22-35 0 (0%)  Từ 35-5011 (100%) Từ 50 trở lên 0 (0%) 
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Công việc đang đảm trách: (bộ phận nào của thư viện)? 

Bộ phận phục vụ bạn đọc 6 (54.55%) Bộ phận tin học  2 (18.18%) 

Bộ phận nghiệp vụ   2 (18.18%)    Lãnh đạo/ Quản lý    1 (9.09%) 

- Ngành tốt nghiệp cử nhân: 

1 Kinh tế (9.09%) 1 Kỹ thuật Nhiệt (9.09%) 1 Luật (9.09%) 1 quản trị kinh 

doanh (9.09%) 6 thƣ viện (54.55%) 1 Tin học (9.09%) 

- Ngành tốt nghiệp sau đại học: 

6 Cán bộ Không -  (54.55%) ; 1 cán bộ Kỹ thuật nhiệt (9.09%) ;

 1cán bộ Tin học (9.09%); 3 cán bộ thƣ viện (27.27%) 

- Trình độ học vấn: 

Cử nhân: 6(54.55%); Thạc sĩ : 4 (36.36%) ;Tiến sĩ: 1 (9.09%) 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà nội, ngày 28  tháng 06  năm 2019 

 BẢN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHỈNH SỬA LUẬN VĂN 

(Theo biên bản họp đánh giá luận văn thạc sỹ của học viên ngày 28 tháng 6 năm 2019) 

Kính gửi: 

- BGH trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội. 

- Phòng Đào tạo trƣờng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội. 

- Ban Chủ nhiệm Khoa Thông tin – Thƣ viện Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội. 

Họ và tên học viên: Đỗ Thanh Huyền. SN 22/08/1982 

Tên đề tài: Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông Tin – Thƣ viện 

trƣờng Đại học Giao thông Vận tải 

- Chuyên ngành: Khoa học Thông tin – Thƣ viện Mã số: 60320203 

- Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Quý 

- Ngày bảo vệ: 28/06/2019 

Tôi đã chỉnh sửa luận văn theo ý kiến của các thành viên trong hội đồng và kết luận 

của Hội đồng cụ thể nhƣ sau: 

- Làm rõ tính đặc thù của NLTT tại Trung tâm TT – TV đại học GTVT 

- Thống nhất giữa khung lý thuyết và phần triển khai thực trạng 

- Rà soát số liệu và trình bày sáng hơn các bảng số liệu 

Tôi xin cam đoan đã sửa những nội dung trên theo đúng yêu cầu của hội đồng chấm 

luận văn thạc sỹ. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC HỌC VIÊN 

 

 

 

 

PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt PGS.TS. Trần Thị Quý Đỗ Thanh Huyền 

 


