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MỞ  ẦU 

 1. L  do chọn đề tài  

 Văn hóa đọc là khái niệm mới xuất hiện ở nƣớc ta th i gian gần đây. Nhƣng cho 

đến nay vẫn c n nhiều quan niệm khác nhau về khái niệm này.  

Từ khi chữ viết và văn bản xuất hiện việc đọc có vị trí quan trọng trong đ i s ng 

của con ngƣ i, không chỉ ở nƣớc ta mà c n ở nhiều nƣớc khác.  ọc sách đƣợc coi là 

m t trong những phƣơng  thức giúp con ngƣ i thƣ giản, giải trí, thỏa m n nhu cầu tinh 

thần, hoàn thiện bản thân.  ó c n là kênh quan trọng của học tập su t đ i, giúp con 

ngƣ i tích lũy kiến thức, biến thành sức mạnh cải tạo cu c s ng, nâng cao năng xuất 

lao đ ng, tăng cƣ ng khả năng cạnh tranh của bản thân, c ng đồng, đất nƣớc mình với 

cá nhân, c ng đồng, đất nƣớc khác.      

 ác tổ chức qu c tế, đặc biệt là Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa 

(UNES O) luôn đánh giá cao vai tr  của việc đọc. Trong thông điệp năm 2013 nhân 

ngày Sách và bản quyền thế giới, Tổng Giám đ c (UNES O) đ  kh ng định: Sách có 

khả năng giúp nâng tầm tƣ duy của mỗi con ngƣ i để từ đó c ng nhau thực hiện những 

tiến b  x  h i mà không gì có thể so sánh đƣợc. Sách báo là phƣơng tiện thể hiện r  

nhất, sinh đ ng nhất các hình thức đ i thoại giữa con ngƣ i với nhau, đ i thoại trong 

từng x  h i và từng giai đoạn lịch sử khác nhau [48].  ể khuyến khích việc đọc trên 

thế giới, tại kỳ họp lần thứ 28 của  ại H i đồng Liên hợp qu c tại Paris (ngày 25/10 - 

16/11/1995), UNES O đ  quyết định chọn ngày 23/4 hàng năm (là ngày mất của ba 

đại văn hào thế giới  ervantes, Shakespeare và Inca Garcilaso de la Vega) làm “Ngày 

sách và bản quyền thế giới” (World  ook and  opyright  ay). Ngày này sẽ đƣợc tổ 

chức hàng năm tại mỗi qu c gia nhằm bảo đảm cho mọi ngƣ i dân khám phá và thỏa 

m n sở thích đọc của mình, đồng th i là dịp để tôn vinh những tác giả đ  có nhiều 

đóng góp cho sự tiến b  văn hóa, văn minh ở từng nƣớc cũng nhƣ của nhân loại, là dịp 

để đề cao vai tr  của xuất bản, phát hành sách, thƣ viện… trong tổ chức đƣa các giá trị 

của sách báo đến với ngƣ i dân.      

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc đọc, nhất là  đọc sách báo truyền 

th ng  đang có xu hƣớng “đi xu ng”. Trên các phƣơng tiện truyền thông đại chúng, 

văn hóa đọc xu ng cấp, yếu thế trƣớc văn hóa nghe - nhìn, thực chất là vô tuyến, 

Internet, đ  đƣợc nêu ra khá gay gắt.  ằng chứng cho sự đi xu ng của văn hóa đọc 
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sách, báo in là thị trƣ ng sách hiện nay ở nƣớc ta hàng năm ra đ i trên dƣới 30.000 tên 

sách, với hàng chục triệu bản, vô c ng phong phú về n i dung cũng nhƣ về hình thức 

nhằm phục vụ t i đa cho nhu cầu đọc sách của ngƣ i dân nhƣng s  lƣợng bản sách 

đƣợc bán ra là rất khiêm t n.  

Nhƣng đánh giá văn hóa đọc không chỉ căn cứ vào việc xuất bản và phát hành 

sách mà phải căn cứ vào việc đọc sách. Hiện nay ngƣ i Việt Nam dành bao nhiêu th i 

gian cho việc đọc sách, báo? Những sách, báo nào đƣợc quan tâm đọc nhiều nhất? 

Những điều đọc đƣợc trong sách, báo giúp ích gì cho con ngƣ i trong cu c s ng hàng 

ngày?  

Thực tế hiện nay ở nƣớc ta, tại các thƣ viện công c ng (TV  ), thiết chế đƣợc 

x  h i giao cho nhiệm vụ là tổ chức sử dụng có tính chất sâu r ng sách, báo trong nhân 

dân, nhìn chung s  lƣợng ngƣ i vào sử dụng có xu hƣớng giảm dần.  ó thƣ viện tỉnh 

trung bình mỗi ngày chỉ khoảng 30-40 lƣợt ngƣ i đến đọc. Thực trạng ngƣ i dân nƣớc 

ta “ngại” đọc sách không chỉ phổ biến ở thành thị mà cả ở v ng nông thôn và miền núi.  

 ác tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, 

qu c ph ng, phát triển kinh tế - x  h i, đ i với qu c gia. Nhƣng do ảnh hƣởng của lịch 

sử, của điều kiện địa lý nơi cƣ trú, thành phần dân cƣ, trình đ  văn hóa và do đất nƣớc 

ta đ  trải qua nhiều cu c chiến tranh để dành đ c lập và dựng xây đất nƣớc… nên đồng 

bào các dân t c thiểu s  ở miền núi v ng cao, v ng sâu, v ng xa, biên giới, nơi căn cứ 

địa cách mạng, an toàn khu trƣớc đây… vẫn gặp rất nhiều thiếu th n trong cu c s ng. 

Mặc d  đ  đƣợc  ảng và Nhà nƣớc ta trong những năm gần đây đầu tƣ lớn cho phát 

triển kinh tế - x  h i, giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế… nhƣng s  lƣợng ngƣ i 

nghèo, h  nghèo, s  ngƣ i m  chữ và tái m  chữ vẫn c n rất cao. Những hạn chế về 

hiểu biết pháp luật, về nhận thức, trình đ  văn hóa, về thông tin, kinh nghiệm phát triển 

sản xuất… đƣợc coi là những nguyên nhân ảnh hƣởng rất lớn đến việc giúp đồng bào 

các dân t c miền núi, đặc biệt là dân t c thiểu s  định hƣớng phát triển sản xuất bền 

vững, từng bƣớc làm giàu và h i nhập nền kinh tế thị trƣ ng. 

Vì thế, để phát triển kinh tế - văn hóa x  h i và nâng cao trình đ  dân trí, đặc 

biệt là đ i s ng văn hóa của ngƣ i dân các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam cũng nhƣ 

cần phải xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
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t c, trƣớc xu thế h i nhập và phát triển của đất nƣớc. Trong rất nhiều giải pháp khác 

nhau thì cần phải có giải pháp phát triển văn hóa, trong đó có phát triển văn hóa đọc. 

Trong hàng chục năm qua,  ảng và Nhà nƣớc đ  chú trọng đầu tƣ phát triển các 

hệ th ng thiết chế phục vụ nhu cầu hƣởng thụ văn hóa và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt 

văn hóa của ngƣ i dân.  ác TV  , thƣ viện trƣ ng học, thƣ viện - tủ sách đồn  iên 

ph ng, tủ sách pháp luật, các điểm  ƣu điện - Văn hóa x , thƣ viện tƣ nhân có phục vụ 

c ng đồng đ  đƣợc thành lập r ng khắp từ tỉnh, huyện, đến bản làng.  ác thiết chế này 

đ  bền bỉ tiến hành những hoạt đ ng phục vụ bạn đọc, kể cả luân chuyển sách báo đến 

các điểm dân cƣ cách xa thƣ viện trung tâm hàng trăm km để mọi ngƣ i dân đều có cơ 

h i ngang nhau trong sử dụng nguồn tài liệu của hệ th ng TV  . 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn c n nhiều điều cần hoàn thiện trong tổ chức và 

hoạt đ ng của các loại thƣ viện khác nhau nhƣ mạng lƣới thƣ viện chƣa với tới mọi 

điểm dân cƣ; s  sách, báo bình quân trên mỗi đầu ngƣ i dân thấp, các dịch vụ thông tin 

- thƣ viện c n nghèo nàn; việc luân chuyển sách báo xu ng cơ sở do khó khăn về giao 

thông, phƣơng tiện, kinh phí nên c n hạn chế về s  lƣợt, s  điểm, s  sách, báo luân 

chuyển của mỗi đợt, việc phát huy tác dụng của các sách, báo đ  luân chuyển cũng 

chƣa có cách để thẩm định, đánh giá… Mặt khác, phần lớn ngƣ i dân ở đây chƣa có 

đƣợc các kỹ năng tìm, chọn những tài liệu ph  hợp để đọc, biết đọc, biết ghi chép, đánh 

giá và ứng dụng những gì đ  đọc vào trong đ i s ng hàng ngày.  

Phát triển văn hóa đọc là giải pháp quan trọng không thể thiếu để xây dựng 

thành công m t x  h i học tập hƣớng tới mục tiêu phát triển bền vững nguồn nhân lực 

của các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam. 

   Mặt khác, Việt Nam ta đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và h i nhập qu c tế, để vƣơn lên thành m t nƣớc công nghiệp trong th i gian 

không xa. Vì vậy, việc đọc sách hơn lúc nào hết là rất cần thiết cho mọi ngƣ i dân 

trong cả nƣớc nói chung và ngƣ i dân v ng miền núi phía  ắc Việt Nam nói riêng.  

 ể phát triển văn hóa đọc cho ngƣ i dân các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam, 

thì cần phải tìm ra những giải pháp ph  hợp, khả thi cho các vấn đề nêu trên. 

Xuất phát từ những lý do đó, tôi lựa chọn vấn đề:  Nghiên cứu phát triển văn 

h a đọc ở các tỉnh miền n i ph a Bắc Việt Nam  làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành 

khoa học Thông tin - Thƣ viện. 
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2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Văn hóa đọc thu hút đƣợc sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong nƣớc 

cũng nhƣ trên thế giới.  

Về khái niệm và các thành tố cấu thành văn hóa đọc  

Ở nước ngoài 

Nhiều tác phẩm đ  đề cập đến vấn đề này nhƣ: Гринюк O.I. Парадоксы 

понимания термина “культура чтения (Nghịch lý của sự hiểu biết về thuật ngữ “văn 

hóa đọc”) [151]; Культура чтения - культура познания (văn hóa đọc - văn hóa nhận 

thức) [152] tác phẩm “Reading  ultures and Education” (Văn hóa đọc và giáo dục) 

William Johnson [147]: 

Nhiều tác giả cũng đ  làm sáng tỏ bản chất và vai tr  của việc đọc.  shwin, 

Ram, MoormanKenneth trong“Towards a theoryof readingand understanding” [140]. 

Nghiên cứu  việc đọc nhƣ là m t quá trình hoạt đ ng, trong đó ngƣ i đọc xử lý văn bản 

để tìm kiếm thông tin, tạo ra các giả thuyết, đặt câu hỏi, theo đuổi những ý tƣởng thú 

vị.  ác tác giả của Reading - Instructional Design [147] đ  đề cập đến  lý thuyết về 

đọc, trong đó đáng chú ý là quan niệm của Gibson & Levin (1975).  ác tác giả này đề 

ra m t lý thuyết về đọc dựa trên nguyên tắc phát triển nhận thức, bao gồm: (1) tính 

năng đặc biệt, (2) quan hệ bất biến trong các sự kiện, (3) các cấu trúc bậc cao, (4) trừu 

tƣợng (5) bỏ qua không liên quan thông tin, (6) cơ chế ngoại vi, (7) và giảm sự không 

chắc chắn. Tác giả của bài viết Развитие критического мышления через чтение и 

письмо (теоретические основы) - Phát triển tƣ duy phê phán thông qua việc đọc và 

viết ( ơ sở lý thuyết) [154] nhấn mạnh: Trong m t thế giới thay đổi thì điều cần thiết 

cho sinh viên để có thể phân tích các thông tin và đƣa ra những quyết định ph  hợp, có 

thể bày tỏ thái đ  của họ với những ý tƣởng và kiến thức mới để cung cấp cho các khái 

niệm về m t cái gì đó mới, để từ ch i thông tin không ph  hợp và không cần thiết. 

Nhƣng để đọc và viết với tƣ duy phê phán cần có những điều kiện nhất định. Trong bài 

viết Reading culture - Văn hóa đọc [143], Tổ chức H I-Book Strategic Research 

Cluster của Trƣ ng đại học Victoria (Oxtralia) bàn về sự liên hệ của ngƣ i đọc với nhà 

văn trong không gian văn bản đa tuyến và đề xuất m t thuật ngữ mới đ i với hành vi 

tham gia với các văn bản điện tử: “Wreading”. Tác giả của What Is Reading [148] đ  

đƣa ra định nghĩa hữu ích về nhận thức:  ọc sách là m t quá trình tƣơng tác giữa 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dtheory%2Babout%2Breading%26biw%3D1280%26bih%3D627&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.transy.edu/homepages/kmoorman/&usg=ALkJrhjckqfqYBghG4KmNlPVDt0QsGemrw
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIwBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.cc.gatech.edu%2Ffaculty%2Fashwin%2Fulu%2Fintroduction.html&ei=p671Ur-nM4SXigfQ7oHYDw&usg=AFQjCNE1mCp25OwalFC_uqIrJm_yQSE72w&sig2=ITcXkWPM_ADJ3ttWhdvVdQ
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CDIQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.instructionaldesign.org%2Fdomains%2Freading.html&ei=dbH1UvW7KO6UiQeD-IGgDQ&usg=AFQjCNFfniBojEqcmzWLJSF48lycnfKqBQ&sig2=LnWxxhDI6FPuHzE_X8vphg
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0CEEQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.hci-book.org%2Fcluster%2Fculture.php&ei=1KZPU4_7JYXr8AW0_YKQAg&usg=AFQjCNG5jXRI2CjqCoknyheNfCflkBPdSA&sig2=tavCbgyJB2C-ZyEM_GW4Sw
http://www.uvic.ca/
http://www.tesol.org/docs/books/bk_ELTD_Reading_998
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ngƣ i đọc và các văn bản, trong đó ngƣ i đọc sử dụng kiến thức của họ để xây dựng, 

để tạo ra, và để cấu trúc ý nghĩa của những gì đ  đọc. Tác giả cho rằng đọc có thể đƣợc 

xem nhƣ là m t hiện tƣợng văn hóa. Tác giả đ  nghiên cứu bản chất của việc đọc trên 

ba khía cạnh: Nhận thức, văn hóa và tình cảm. 

Ở nhiều nƣớc có những tác phẩm nghiên cứu về lịch sử đọc sách.  Ю. П. 

Мелентьева trong bài nghiên cứu Понятие “культура чтения” в контексте русской 

культурной традиции“Khái niệm “văn hóa đọc” trong ngữ cảnh truyền th ng văn hóa 

Nga” [153]  đ  trình bày lịch sử “đọc sách” của nƣớc Nga có từ Thế kỷ thứ IX-XVIII. 

Tuy nhiên, khái niệm “đọc” chỉ ra đ i vào Thế kỷ XVII. Tác giả cho rằng khái niệm 

“văn hóa đọc” nhận đƣợc trong truyền th ng văn hóa Nga có ý nghĩa liên quan đến thái 

đ  đánh giá những gì để đọc và chất lƣợng của việc đọc.   n Johnson, William A. 

trong “ ạn đọc và văn hóa đọc trong tầng lớp quý t c của  ế chế La M ” [146], căn cứ 

vào những chứng cứ của m t s  t c ngƣ i đ  lý giải hệ th ng x  h i và văn hóa đọc 

của các tầng lớp quý t c trong Thế kỷ thứ II của  ế chế La M . Kết quả đ  làm sáng r  

m t lịch sử văn hóa phong phú của từng c ng đồng đọc riêng biệt và những khác biệt 

của các c ng đồng đó ở  ế chế La M . Từ đó tìm ra những nét gi ng và khác nhau 

trong văn hóa đọc th i cổ đại với ngày nay. 

Trong nước 

 ông trình “Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp duy trì và phát triển văn 

hóa đọc của người Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước”(2007) [116] do TS Nguyễn  n Tiêm,  an tuyên giáo Trung ƣơng làm chủ 

nhiệm đề tài; “Phát triển văn hóa đọc trong thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh” do thạc sĩ V   ông Nam Trƣ ng  ại học Văn hóa thành ph  Hồ  hí 

Minh làm chủ nhiệm đề tài (2011)[58]; “Nghiên cứu đánh giá nhu cầu đọc sách để 

định hướng việc xuất bản sách phục vụ bạn đọc góp phần phát triển văn hóa đọc tại 

các vùng miền núi nước ta” do TS  ỗ Thị Kim Thịnh,    Thông tin và Truyền thông 

làm chủ nhiệm đề tài (2009) [94]; “Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng và giải pháp” do TS Nguyễn Thế  ũng, Trƣ ng 

 ại học Văn hóa thành ph  Hồ  hí Minh làm chủ nhiệm đề tài (2015) [25];“Giáo dục 

văn hóa đọc cho lứa tuổi nhi đồng ở Hà Nội” do PGS. TS. Trần Thị Minh Nguyệt, 

Trƣ ng  ại học Văn hóa Hà N i làm chủ nhiệm đề tài (2015) [67]. Mỗi đề tài nêu trên 
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đều đƣa ra định nghĩa của mình về văn hóa đọc.  ên cạnh đó, có không ít các cá nhân 

cũng nhƣ các nhà quản lý và nghiên cứu cũng đƣa ra những quan điểm về văn hóa đọc 

nhƣ tác giả Nguyễn Hữu Viêm trong bài viết “Văn hóa đọc và thƣ viện”[133] đ  phát 

triển khái niệm văn hóa đọc, ông cho rằng văn hóa đọc là m t khái niệm có hai nghĩa, 

m t nghĩa r ng và m t nghĩa hẹp. Tác giả Nguyễn  ông Phúc trong bài viết “Văn hóa 

đọc và công tác đào tạo hƣớng dẫn bạn đọc - ngƣ i d ng tin” [75] quan niệm: Văn hóa 

đọc bao hàm toàn b  những kiến thức, kỹ năng, thói quen cần cho ngƣ i đọc để đạt tới 

mục tiêu đọc. M t s  tác giả khác lại đƣa ra quan niệm về văn hóa đọc bằng những 

thành phần cấu tạo nên nó. Nhƣ giáo sƣ  hu Hảo cho rằng văn hóa đọc có ba yếu t  đó 

là “thói quen đọc, khả năng lựa chọn tài liệu, và cách đọc - hợp thành c t l i của cái mà 

chúng ta gọi là văn hóa đọc” [72].  

Về lịch sử xuất hiện văn hóa đọc, PGS.TS. Hoàng Nam trong bài viết “ ọc và 

ƣu thế của văn hóa đọc trong tiếp nhận thông tin”[59] đ  lý giải văn hóa đọc chỉ xuất 

hiện khi có chữ viết. Tác giả Nguyễn  ông Phúc trình bày quá trình hình thành và phát 

triển các hoạt đ ng nghiên cứu việc đọc ở Liên bang Nga (từ Thế kỷ XIX đến những 

năm đầu của Thế kỷ XXI) trong tác phẩm “Nghiên cứu việc đọc tại các thƣ viện: Thực 

trạng ở Liên bang Nga” [74]. Tác giả Hoàng Sơn  ƣ ng lại cho rằng “ngƣ i Việt xƣa 

có bi kịch của thói quen đọc sách” (việc đọc sách (học) của ngƣ i Việt xƣa có thể 

mang lại nhiều lơi l c (đỗ đạt, làm quan, có l c (đất đai...)  cần đƣợc hóa giải bằng 

cách phải làm cho việc đọc sách để phát triển sản xuất, phát triển x  h i văn minh, để 

lao đ ng sáng tạo... [21]. TS Phạm Hồng Toàn, khi phân tích sự biến đ ng của các 

quan niệm về đọc sách ở nƣớc ta từ xa xƣa tới nay:  ọc sách trƣớc kia đƣợc coi là 

công việc thanh cao, là hành vi văn hóa cao cả đ  kh ng định nay đọc sách chỉ c n là 

m t nhu cầu trong vô vàn nhu cầu khác của con ngƣ i, đồng th i xây dựng thói quen 

đọc trên nền “văn hóa đọc” phải  đƣợc coi là công việc su t đ i của mỗi cá nhân và 

toàn x  h i [119].  

 Tác giả Nguyễn Hữu Viêm trong bài “Nhu cầu đọc và văn hóa đọc” [132] đ  

luận giải thuật ngữ nhu cầu đọc, tầm quan trọng, bản chất cũng nhƣ cách xác định nhu 

cầu đọc. Tác giả lần đầu tiên đƣa ra 3 loại nhu cầu đọc hay nhƣ l i tác giả là ba thành 

phần cấu thành nhu cầu đọc (nhu cầu đọc, công việc, nghề nghiệp; nhu cầu đọc vì hiểu 

biết chung; nhu cầu đọc hoàn toàn giải trí), trong đó tập trung nghiên cứu n i dung và 
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cách thức đáp ứng nhu cầu đọc nghề nghiệp, phân tích m i liên hệ tƣơng hỗ giữa nhu 

cầu đọc và văn hóa đọc. Theo PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt trong tác phẩm “Hƣớng 

dẫn thiếu nhi đọc sách trong thƣ viện”[69] đ  nghiên cứu tác đ ng của đọc sách tới sự 

phát triển nhân cách tuổi thiếu nhi; Lý giải nhu cầu và hứng thú đọc của trẻ em; Trình 

bày các hình thức, phƣơng pháp hƣớng dẫn thiếu nhi đọc và nâng cao hiệu quả đọc 

sách cho thiếu nhi trong thƣ viện. Về các kỹ năng đọc thì có rất nhiều tài liệu đề cập 

đến nhƣ “Nghệ thuật đọc sách báo” của  drien Jean; Tế Xuyên dịch [2]. Hay cu n 

sách “ ọc sách nhƣ m t nghệ thuật” đƣợc Nxb Lao đ ng X  h i tổ chức dịch và xuất 

bản năm 1984, đƣợc tái bản nhiều lần và đƣợc dịch ra nhiều thứ tiếng. Trình bày kỹ 

năng đọc với các cấp đ  khác nhau, từ đọc sơ cấp, đọc lƣớt có hệ th ng đến đọc kiểm 

soát và đọc siêu t c. Từ đó hƣớng dẫn cách tiếp cận để đọc và nắm vững n i dung tất 

cả các loại văn bản, d  đó là sách thực hành, khoa học, toán học, triết học, lịch sử hay 

các tác phẩm văn học [24]. M t cu n sách về kỹ năng đọc sách khá t t đƣợc dịch từ 

tiếng Nga là “ àn về cách đọc sách và tự học” [6].  ể cho ngƣ i dân có kỹ năng đọc 

t t, nhiều ngƣ i đ  mở các lớp đào tạo cách đọc nhƣ “ ạy cách đọc” của Phạm Toàn 

[118]... 

Về vai trò của thư viện trong phát triển văn hóa đọc  

Ở nƣớc ta, các thƣ viện đóng vai tr  quan trọng trong hình thành và phát triển 

văn hóa đọc ở các tầng lớp ngƣ i dân.  ác công trình nghiên cứu khoa học cấp    

nhƣ: Tiến sĩ Lê Văn Viết [135; 136] đ  đề xuất mô hình tổ chức và hoạt đ ng của 

TV   từ cấp tỉnh đến cơ sở và ứng dụng  NTT vào thƣ viện cấp huyện. Nhiều tác giả 

khác cũng đề cập đến vai tr  của thƣ viện TV  , thƣ viện trƣ ng học trong hình thành 

và phát triển văn hóa đọc ở mọi tầng lớp ngƣ i dân nhƣ các tác giả: Lê Văn  ài [4], 

Nguyễn Thị Phƣơng Lan [49]… M t s  nhà khoa học của Việt Nam cũng đ  nghiên 

cứu, viết luận án tiến sĩ về việc các thƣ viện khoa học tổng hợp nhƣ Thƣ viện qu c gia 

Việt Nam, Thƣ viện khoa học kỹ thuật Trung ƣơng, Thƣ viện khoa học x  h i... nƣớc 

ta đáp ứng nhu cầu đọc của bạn đọc. Tiến sĩ Hà Thu  úc (1977) đề tài “Vấn đề hoàn 

thiện công tác phục vụ cán b  khoa học và các chuyên gia trong các thƣ viện khoa học 

tổng hợp” [19], TS Nguyễn Thế  ũng (2011) đề tài: “Hệ th ng phục vụ ngƣ i đọc 

trong các thƣ viện công c ng tại Việt Nam” [24].  

http://192.168.50.49/libol50/search/detail.asp?aID=2&ID=14574
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Ở nƣớc ta, trong những năm gần đây đ  tiến hành nhiều hoạt đ ng nhằm tôn 

vinh văn hóa đọc trong x  h i. Từ lâu những ngƣ i làm sách, phổ biến sách mong 

mu n có ngày sách Việt Nam, nhƣ tác giả Nguyễn Kiểm đ  phản ảnh trong bài viết 

“Phát triển văn hóa đọc - cần lắm m t ngày sách Việt Nam” [46]. 

Về hoạt đ ng đọc và đáp ứng nhu cầu đọc văn hóa đọc ở các v ng đồng bào dân 

t c thiểu s  và miền núi nƣớc ta cũng là m t chủ đề lớn đƣợc rất nhiều tác giả đề cập 

đến trong nhiều tác phẩm. Tác giả Triệu M i Say, trong bài viết “Văn hóa đọc với vấn 

đề nâng cao dân trí cho đồng bào các dân t c thiểu s ” [81] nhấn mạnh đến những hạn 

chế về hiểu biết pháp luật, về nhận thức, trình đ  văn hóa, phong tục tập quán, về thông 

tin, kinh nghiệm phát triển sản xuất… và chủ trƣơng, chính sách của  ảng, Nhà nƣớc 

ta trong phát triển văn hóa đọc ở miền núi phía  ắc Việt Nam,  ồng th i tác giả cũng 

đề xuất nhiều giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả những ấn phẩm văn hóa, đẩy mạnh 

văn hóa đọc của đồng bào các dân t c thiểu s  miền núi phía  ắc Việt Nam. TS Trần 

Hữu Sơn, Giám đ c Sở VHTT L tỉnh Lào  ai, đ  phân tích những hạn chế và đề xuất 

những giải pháp nâng cao hoạt đ ng thƣ viện, tủ sách cơ sở ở miền núi [84]. Tác giả 

Ngô Quang lại đề xuất những giải pháp tạo lập sách chữ nổi cho ngƣ i khiếm thị v ng 

dân t c thiểu s , miến núi nƣớc ta [77]. 

 ể đáp ứng nhu cầu đọc nhiều lực lƣợng đ  và sẽ tham gia trong đó có hệ th ng 

các TV  .  hỉ tính riêng trong mấy năm gần đây đ  có khá nhiều bài viết về vấn đề 

này. Trong cu c h i thảo của Liên hiệp Thƣ viện các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam 

đƣợc tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên vào tháng 5 năm 2012, tất cả 13 tỉnh của Liên Hiệp 

đều có tham luận trình bày những hoạt đ ng trong th i gian qua nhằm phục vụ cho 

công cu c phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân của các tỉnh miền núi phía  ắc 

Việt Nam.  ó m t s  tham luận về vai tr  của hệ th ng TV   trong việc thúc đẩy các 

hoạt đ ng văn hóa đọc và tuyên truyền sách, báo; thƣ mục; luân chuyển sách, báo 

xu ng cơ sở của thƣ viện tỉnh, huyện và những biện pháp thƣ viện tỉnh hỗ trợ cho thƣ 

viện cơ sở để tủ sách cơ sở hoạt đ ng t t; nêu những khó khăn tồn tại của hệ th ng 

TV   trong việc phục vụ nhu cầu đọc của ngƣ i dân tại các v ng này... Trong H i 

nghị sơ kết 3 năm hoạt đ ng của hệ th ng TV   (2011 - 2013),    Văn hóa, Thể thao 

và  u lịch tổ chức tại  à Nẵng (2013), nhiều tham luận về các khía cạnh khác nhau 

của hoạt đ ng thƣ viện các tỉnh về công tác phát triển bạn đọc, phát triển v n tài liệu… 
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Thƣ viện tỉnh Hà Giang ( ặng Tiến Thành) công tác phục vụ sách lƣu đ ng ở địa 

phƣơng đáp ứng nhu cầu đọc ngƣ i dân [92]; TV tỉnh H a  ình nói về kết quả ứng 

dụng công nghệ thông tin trong việc phục vụ bạn đọc và tra cứu   S L sách của TV 

tỉnh H a  ình [89]... Trên các tạp chí chuyên ngành cũng xuất hiện m t s  bài viết về 

hoạt đ ng của m t s  thƣ viện trong khu vực miền núi phía  ắc Việt Nam, tác giả Vũ 

Trí Tĩnh “Nâng cao công tác phục vụ bạn đọc tại TV tỉnh  ắc Giang” [117]; Phạm Thị 

 ích Liên (TV Yên  ái) hoạt đ ng “Xe thƣ viện lƣu đ ng” - mô hình phục vụ c ng 

đồng thiết thực, hiệu quả [51]; Nguyễn  ông Hoan (TV Phú Thọ) nghiên cứu về công 

tác ph i kết hợp hoạt đ ng của 3 loại hình thiết chế văn hóa cơ sở: Thƣ viện - điểm 

 ƣu điện - Văn hóa x  - Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh [38]. Về tổ chức phục vụ 

ngƣ i khiếm thị v ng đồng bào  TTS và miền núi nói chung tại Thƣ viện tỉnh Phú 

Thọ nói riêng của tác giả Ngô Quang [77]…  ồng th i c n có tác giả đề cập mô mình 

thƣ viện tƣ nhân trong việc phục vụ nhu cầu đọc của ngƣ i dân (Huy Thắng giới thiệu 

m t mô hình thƣ viện tƣ nhân trong không gian Văn hóa Mƣ ng của ông Vũ  ức Hiếu 

[93].  ây có thể là mô hình t t cho x  h i hóa hoạt đ ng thƣ viện ở miền núi phía  ắc 

Việt Nam). 

Ngoài các hệ th ng TV  , c n có các lực lƣợng khác tham gia đáp ứng nhu cầu 

đọc của ngƣ i dân các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam.  ó là điểm  ƣu điện - Văn 

hóa x , Tủ sách pháp luật, tủ sách b  đ i  iên ph ng [15], thƣ viện trƣ ng học [18; 

49]. 

Về phƣơng hƣớng phát triển văn hóa đọc, TV trên địa bàn, ngoài các ý kiến của 

các tác giả nêu ở trên, tác giả luận án chú ý đến vấn đề hoàn thiện chính sách của Nhà 

nƣớc cho hoạt đ ng TV [62; 63], giáo dục kỹ năng đọc, hình thành thói quen đọc, kỹ 

năng thông tin cho học sinh [123; 138].v.v. Ngoài ra, trong những năm vừa qua, m t s  

luận văn thạc sỹ chuyên ngành văn hóa học và thƣ viện học có đề cập đến văn hóa đọc 

nhƣ: “Văn hóa đọc trong đ i s ng thiếu nhi hôm nay” (2003) của Phạm Quang Vinh; 

“Văn hóa đọc trong thanh niên học sinh Trung học phổ thông Hà N i hiện nay” (2005) 

của Vũ Nhƣ Trừ; “Nghiên cứu phát triển văn hóa đọc cho học sinh phổ thông Tiểu học 

trong thƣ viện tại Thủ đô Viêng  hăn” (2006) của Onta Samuntry… 

  ác công trình nghiên cứu nói trên nhìn chung mới chỉ đề cập đến vai tr  của 

văn hóa đọc trong đ i s ng hoặc vấn đề giáo dục văn hóa đọc cho thanh niên và thiếu 



14 

nhi nói chung, hoặc nghiên cứu thực trạng văn hóa đọc trên m t địa bàn, m t s  đ i 

tƣợng cụ thể.  hƣa có công trình nghiên cứu nào đề cập m t cách toàn diện và có hệ 

th ng về mặt lý luận để nghiên cứu và phát triển văn hóa đọc của ngƣ i dân Việt Nam, 

đặc biệt các tỉnh miền núi Việt Nam và v ng đồng bào  TTS. 

 3.  iả thuyết nghiên cứu 

Văn hóa đọc của ngƣ i dân cá tỉnh v ng núi phía  ắc Việt Namđặc biệt v ng 

đồng bào  TTS hiện c n thấp, m t b  phận khá lớn ngƣ i dân miền núi phía  ắc Việt 

Nam chƣa có nhu cầu đọc, thói quen đọc, kỹ năng đọcvà điều kiện tiếp cận tới sách 

báo… Nếu các loại hình thƣ viện ở v ng này đƣợc phát triển về s  lƣợng TV, nguồn 

nhân lực TV, cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí đƣợc tăng cƣ ng, biết ph i hợp với các 

ngành, các cấp, các tổ chức, các đ i tác khác để hình thành, phát triển nhu cầu đọc, thói 

quen, kỹ năng đọc ở ngƣ i dân, mở r ng các sản phẩm và dịch vụ tới tận cơ sở thì văn 

hóa đọc sẽ phát triển mạnh ở v ng đất có tầm quan trọng đặc biệt này của qu c gia. 

 4. Mục đ ch và nhiệm vụ nghiên cứu 

* Mục đích 

  ánh giá m t cách khách quan, khoa học hiện trạng văn hóa đọc tại các tỉnh 

miền núi phía  ắc Việt Nam, làm r  những mặt mạnh, mặt yếu và yếu t  đặc th  ảnh 

hƣởng tới văn hóa đọc ở v ng này, từ đó đề xuất những giải pháp phát triển văn hóa 

đọc trên địa bàn trong th i gian tới. 

* Nhiệm vụ 

  ể thực hiện đƣợc mục tiêu trên, đề tài tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau:  

 Hệ th ng hóa cơ sở lý luận về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc, từng bƣớc 

góp phần hoàn thiện và phát triển lý luận về vấn đề này. Nghiên cứu yếu t , đặc biệt là 

các yếu t  riêng của v ng miền tác đ ng đến văn hóa đọc, phát triển văn hóa đọc ở các 

tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam. 

 Khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc ở các tỉnh 

miền núi phía  ắc Việt Nam, chủ yếu thông qua, hoạt đ ng của các loại thƣ viện khác 

nhau trên địa bàn: TV công c ng, thƣ viện trƣ ng học, thƣ viện - tủ sách đồn  iên 

ph ng, tủ sách pháp luật, điểm  ƣu điện - Văn hóa x , TV tƣ nhân có phục vụ c ng 
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đồng; Làm r  những mặt mạnh, mặt yếu của hiện trạng văn hóa đọc ở v ng này (thành 

phần dân t c thiểu s , đ  tuổi, nghề nghiệp ở thành thị và nông thôn). 

  ề xuất giải pháp phát triển văn hóa đọc v ng núi phía  ắc Việt Nam đặc biệt 

v ng đồng bào các  TTS. 

 5.  ối tƣợng nghiên cứu 

Phát triển văn hóa đọc của ngƣ i dân các tỉnh miền núi. 

 6. Phạm vi nghiên cứu 

 * Phạm vi không gian 

 ác tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam (14 tỉnh), nhƣng chỉ tập trung khảo sát 

điều tra, nghiên cứu ở 6 tỉnh và các TV tỉnh, huyện đ  nêu:  ắc Kạn, Hà Giang, H a 

 ình, Lạng Sơn, Lai  hâu, Yên  ái.  

Phát triển văn hóa đọc thông qua hoạt đ ng của mạng lƣới thƣ viện tại các tỉnh 

miền núi phía  ắc Việt Nam, gồm hệ th ng thƣ viện công c ng, thƣ viện trƣ ng học, 

điểm  ƣu điện - Văn hóa x ; Tủ sách pháp luật; Thƣ viện, tủ sách b  đ i  iên ph ng; 

Thƣ viện tƣ nhân phục vụ c ng đồng.  

 * Phạm vi thời gian 

Trong giai đoạn từ 2010 - 2015, giai đoạn các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam  

đƣợc Nhà nƣớc đầu tƣ lớn cho phát triển kinh tế - văn hóa x  h i, giáo dục, ý tế và giao 

thông… đ  có những kết quả bƣớc đầu ảnh hƣởng tích cực đến đ i s ng tinh thần của 

ngƣ i dân. Hoạt đ ng TV có những bƣớc phát triển mới trong xây dựng cơ sở vật chất, 

các dự án về tin học hóa thƣ viện, đặc biệt chú trọng việc luân chuyển sách báo xu ng 

cơ sở, tuyên truyền giới thiệu sách… 

 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 

    * Về phương pháp luận 

 Nghiên cứu sinh sử dụng phƣơng pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, 

nhận thức luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ  hí Minh, quan điểm của  ảng 

và Nhà nƣớc ta về văn hóa, giáo dục, thƣ viện… để xem xét, đánh giá về văn hóa đọc 

của ngƣ i dân ở các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam.  

 * Phương pháp nghiên cứu     

 Phương pháp nghiên cứu phân tích và tổng hợp tài liệu 
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 Luận án thu thập, phân tích, tổng hợp nhiều tài liệu trong và ngoài nƣớc có liên 

quan đến luận án. Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng nhằm làm r  những khái niệm nhƣ: 

 ọc, văn hóa đọc, trình đ  đọc, kỹ năng đọc, thói quen đọc và phát triển.v.v. đồng th i 

để tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề và xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề 

cần nghiên cứu. 

Phương pháp điều tra xã hội học    

Luận án sử dụng các phƣơng pháp điều tra bằng bảng hỏi thu thập thông tin về 

nhu cầu đọc, trình đ  đọc của ngƣ i dân (miền núi phía  ắc Việt Nam) cũng nhƣ hiện 

trạng tổ chức và hoạt đ ng của các TV miền núi phía  ắc Việt Nam. Những dữ liệu thu 

nhận đƣợc giúp tác giả luận án đƣa ra những phân tích đánh giá hiện trạng văn hóa đọc 

và giải pháp phát triển văn hóa đọc ở các địa phƣơng nghiên cứu. 

Về mẫu phiếu khảo sát điều tra và phương pháp phát phiếu 

Luận án xây dựng mẫu phiếu khảo sát điều tra theo 3 mẫu,với tổng s  1600 phiếu 

 (1) Mẫu phiếu s  1có 26 n i dung câu hỏi: Phiếu dành cho hoạt đ ng đọc của 

ngƣ i dân thành thị và nông thôn, v ng sâu, v ng xa, v ng đồng bào  TTS và miền 

núi, s  phiếu 1500 phiếu gồm: 

 Thành thị 1000 phiếu: Tỷ lệ phản hồi ở thành thị là 750 phiếu/1000 phiếu đạt 

75% (Tập trung chủ yếu vào thƣ viện 6 tỉnh: Hà Giang, Yên  ái, Lai  hâu,  ắc Kạn, Lạng 

Sơn, H a  ình) 

 Nông thôn 500 phiếu: Tỷ lệ phản hồi nông thôn, v ng sâu, v ng xa là 320 

phiếu/500 phiếu đạt 64%, (mỗi tỉnh có 2 huyện; Hà Giang gồm các huyện:  ồng Văn, 

 ắc Mê; Yên  ái gồm các huyện:  át Sát, Than Uyên; Lai  hâu gồm các huyện: 

Phong Thổ, Sìn Hồ;  ắc Kạn gồm các huyện:  a  ể,  ạch Thông; H a  ình gồm các 

huyện: Mai  hâu, Kỳ Sơn; Lạng Sơn gồm các huyện:  hi Lăng, Văn Quan),  ình quân 

40 phiếu /huyện. Tổng s  phiếu của mẫu s  1 thành thị và nông thôn là 1600 phiếu phát 

ra và thu về 1070 phiếu đúng (thành thị phiếu thu về 750/1000; nông thôn 320/500) 

 Tất cả bảng hỏi có nhiều phƣơng án lựa chọn trả l i tác giả luận án th ng kê 

theo từng phƣơng án trả l i của ngƣ i dân thành thị và nông thôn, v ng sâu, v ng xa).  
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 (2) Mẫu phiếu s  2 có 11 n i dung câu hỏi: Phiếu dành cho các hoạt đ ng TV, 

s  phiếu 80 (trong phạm vi khảo sát điều tra đ  nêu trên). S  phiếu thu về 56 tỷ lệ phản 

hồi 56/80 đạt 70%. Tổng s  phiếu của mẫu s  2 là 56 phiếu 

 (3) Mẫu phiếu s  3 có 3 n i dung câu hỏi: Phiếu dành cho các nhà chuyên môn, 

quản lý trong lĩnh vực văn hóa đọc tại các thƣ viện tỉnh về hiện trạng và giải pháp phát 

triển văn hóa đọc ở địa phƣơng. S  phiếu 20, s  phiếu thu về 12 tỷ lệ phản hồi 12/20 

đạt 60%. Tổng s  phiếu của mẫu s  3 là 12 phiếu 

 * Giới tính:  

 (1) Nam580 ngƣ i /1070 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 54,2% 

 (2) Nữ 490 ngƣ i /1070 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 45,8 % 

 * Thành phần dân t c thiểu s  s ng ở thành thị và nông thôn, v ng sâu, v ng xa, 

v ng đồng bào  TTS và miền núi (có phân chia theo hệ ngôn ngữ). 

 Thành thị  

 N i dung phiếu hỏi tập trung chủ yếu và các thành phần dân t c thiểu s  ( TTS)  

thành thị và nông thôn nhƣ sau: 

 1.  ân t c Tày có 112 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 

14,9% 

 2.  ân t c Thái có 109 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 

14,5% 

 3.  ân t c N ng có 103 ngƣ i/750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 

13,7% 

 4.  ân t c Mƣ ng có 107 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 14,3% 

 5.  ân t c  ao có 97 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 

12,9% 

 6.  ân t c H
‟
Mông  có 91 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 12,1% 

 7.  ân t c Kinh (Việt) có 108 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 14,4% 
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 8.  ân t c thiểu s  ít ngƣ i và các dân t c khác có ngƣ i 23 ngƣ i/750 tổng s  

ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 3,1% 

 Nông thôn 

  N i dung phiếu hỏi tập trung chủ yếu và các thành phần dân t c thiểu s  ( TTS) 

thành thị và nông thôn nhƣ sau: 

 1.  ân t c Tày có 57 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 

17,8% 

 2.  ân t c Thái có 52 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 

16,3% 

 3.  ân t c N ng có 47 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 

14,7% 

 4.  ân t c Mƣ ng có 39 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 12,2% 

 5.  ân t c  ao có 35 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 

10,9% 

 6.  ân t c H
‟
Mông có 25 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 7,8% 

 7.  ân t c Kinh (Việt) có 19 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 5,9% 

 8.  ân t c thiểu s  ít ngƣ i và các dân t c khác có ngƣ i 46 ngƣ i/320 tổng s  

ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 6,4% 

 *  ộ tuổi tham gia trả lời bảng hỏi: Thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i (nhóm người cùng độ tuổi) 

 Thành thị 

 1.    tuổi từ 10 - 15 tuổi có 87 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 11,6% 

 2.    tuổi từ 16 - 20 tuổi có 199 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 26,5% 

 3.    tuổi từ 21 - 30 tuổi có 187 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 24,9% 
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 4.    tuổi từ 31 - 40 tuổi có 123 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 16,4% 

 5.    tuổi từ 41 - 50 tuổi có 98 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 13,1% 

 6.    tuổi từ 51 tuổi trở lên có 56 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 7,5% 

 Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 1.    tuổi từ 10 - 15 tuổi có 40 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 12,5% 

 2.    tuổi từ 16 - 20 tuổi có 51 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 14,8% 

 3.    tuổi từ 21 - 30 tuổi có 98 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 28,3% 

 4.    tuổi từ 31 - 40 tuổi có 81 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 30,4% 

 5.    tuổi từ 41 - 50 tuổi có 30 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 8,2% 

 6.    tuổi từ 51 tuổi trở lên có 20 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 6,3% 

 * Nghề nghiệp thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 

DTTS và miền n i  

 Thành thị  

 1. S  ngƣ i đang theo học (học sinh, sinh viên) có 447 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i 

tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 59,6% 

 2. S  ngƣ i là cán b  công chức, viên chức có 201 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham 

gia trả l i bảng hỏi chiếm 26,8% 

 3. S  ngƣ i lao đ ng tự do, nông dân có 102 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia 

trả l i bảng hỏi chiếm 13,6% 
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 Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i  

 1. S  ngƣ i đang theo học (học sinh, sinh viên) có 120 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i 

tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 37,5% 

 2. S  ngƣ i là cán b  công chức, viên chức có 90 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham 

gia trả l i bảng hỏi chiếm 28,1% 

 3. S  ngƣ i lao đ ng tự do, nông dân có 110 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia 

trả l i bảng hỏi chiếm 34,4% 

Về mặt địa lý 

Trong đó có 2 tỉnh miền Tây  ắc (H a  ình, Lai  hâu) 2 tỉnh v ng  ông  ắc 

(Lạng Sơn,  ắc Kạn), 2 tỉnh tiếp giáp hai v ng (Hà Giang, Yên  ái). Trong 6 tỉnh đó 

có 2 tỉnh mới tách  ắc Kạn, Lai  hâu, điều kiện phát triển kinh tế gặp khó khăn về 

kinh tế, văn hóa, giáo dục (trong đó tỷ lệ m  chữ ở tỉnh Lai  hâu cao nhất nƣớc - ở đ  

tuổi từ 15 trở lên với 40% dân s )…  ó 3 tỉnh khó khăn về giao thông (Hà Giang, Yên 

 ái, Lai  hâu), 2 tỉnh có điều kiện thuận lợi hơn các tỉnh trên: H a  ình,Lạng Sơn. 

 Phương pháp chọn mẫu 

 Mẫu khảo sát đƣợc chọn theo nguyên tắc phân tầng không đồng nhất, ngƣ i đọc 

là đ i tƣợng và nhiều dân t c thiểu s : Tày, N ng, H‟Mông, Thái, Mƣ ng…, ngƣ i 

Kinh tại các thƣ viện:  ắc Kạn, H a  ình, Yên  ái, Lạng Sơn… trong đó có 1 s  

trƣ ng dân t c n i trú cấp ba của tỉnh (Lạng Sơn, H a  ình, Yên  ái, Hà Giang). 

Trong mỗi thƣ viện và thƣ viện trƣ ng học lựa chọn theo mẫu ngẫu nhiên, phát phiếu 

điều tra cho bạn đọc khi đến sử dụng thƣ viện. 

 Phương pháp quan sát 

 Nghiên cứu sinh tiến hành quan sát trực tiếp để thu thập thông tin từ ngƣ i đọc tại 

thƣ viện tỉnh Lạng Sơn, H a  ình, Yên  ái,  ắc Kạn… mỗi thƣ viện nghiên cứu sinh 

đến từ 3-4 lần vào các th i  điểm khác nhau đẻ quan sát và lấy thông tin bạn đọc. 

 Phương pháp thống kê 

Tác giả d ng phƣơng pháp này để lập bảng th ng kê các s  liệu điều tra x  h i 

học về hiện trạng văn hóa đọc, các hoạt đ ng hệ th ng TV  , c ng với s  liệu báo cáo 

của các thƣ viện tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam gửi Vụ Thƣ viện,    Văn hóa, Thể 

thao và  u lịch, Thƣ viện qu c gia Việt Nam. 
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 8. Ý nghĩa l  luận và thực tiễn của luận án 

* Ý nghĩa lý luận 

 ổ sung vào phần lí luận về định nghĩa, bản chất, vai tr  của văn hóa đọc đ i 

với sự phát triển cá nhân và x  h i, những yếu t  ảnh hƣởng đến văn hóa đọc. Tổng kết 

bƣớc đầu về mặt lý luận hoạt đ ng nhằm phát triển văn hóa đọc của các loại hình thƣ 

viện ở khu vực miền núi phía  ắc Việt Nam. Luận giải với những luận cứ khoa học 

điều kiện để phát triển văn hóa đọc tại các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam. 

* Ý nghĩa thực tiễn  

Luận án sẽ cung cấp những thông tin chính xác về thực trạng văn hóa đọc của 

ngƣ i dân các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam thông qua hoạt đ ng của các loại hình 

thƣ viện ở đây, những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó đồng th i đề xuất những giải 

pháp có tính khả thi để phát triển văn hóa đọc ở v ng đất có tầm quan trọng của qu c 

gia về nguồn tài nguyên thiên nhiên, qu c ph ng an ninh… 

Làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền xây dựng chính sách văn hóa nói 

chung và phát triển văn hóa đọc nói riêng tại các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam và 

các địa phƣơng khác có điều kiện tƣơng tự; Giúp các cơ quan có thẩm quyền đề ra các 

biện pháp, kế hoạch tăng cƣ ng những điều kiện cần thiết cho các loại hình thƣ viện để 

đẩy mạnh văn hóa đọc ở v ng này trong th i gian tới. 

Làm án c n làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo về thƣ viện, văn hóa…  

 9.  ấu tr c của luận án 

  hƣơng 1 

  ơ sở lý luận về văn hóa đọc và vai tr  của văn hóa đọc trong đ i s ng x  h i.

  hƣơng 2 

 Thực trạng văn hóa đọc và công tác phát triển văn hóa đọc ở các tỉnh miền núi 

phía  ắc Việt Nam.  

  hƣơng 3 

 Giải pháp phát triển văn hóa đọc ở các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam. 
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 hƣơng 1 

 Ơ SỞ LÝ LUẬN VỂ V N         V  V   TRÒ  

 Ủ  V N         TRON   Ờ  SỐN  XÃ     

 

 1.1.  ơ sở l  luận về văn h a đọc 

 1.1.1. Khái niệm văn hóa đọc  

   1.1.1.1.Văn hóa  

 Trong Tuyên ngôn của H i nghị qu c tế về chính sách văn hóa do UNES O tổ 

chức vào tháng 8 năm 1982 tại Mêhicô, văn hóa đƣợc xác định là: “Tổng thể các dấu 

hiệu tinh thần, vật chất, trí tuệ và tình cảm đặc biệt, xác định tính cách của một xã hội 

hay một nhóm xã hội. Nó bao hàm không chỉ cuộc sống nghệ thuật và khoa học, mà 

còn cả lối sống, các quyền cơ bản của sự tồn tại nhân sinh, những hệ thống giá trị, các 

truyền thống và các quan niệm”…[127; tr.216] 

Theo quan điểm của  hủ tịch Hồ  hí Minh, văn hóa là toàn b  những gì do con 

ngƣ i sáng tạo ra, là “thiên nhiên thứ hai”, ở đâu có con ngƣ i, quan hệ giữa con ngƣ i 

với con ngƣ i thì ở đó có văn hóa.  ản chất của văn hóa là có tính ngƣ i và tính x  

h i: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát 

minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ 

thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử 

dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa” [ 55, tr. 431 ] . 

Giáo sƣ, tiến sĩ Trần Ngọc Thêm cho rằng “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các 

giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động 

thực tiễn trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của 

mình” [110]. 

 Nhìn chung, khái niệm về văn hóa đƣợc xác lập trên hai phƣơng diện: Thứ nhất 

văn hóa gắn với sự thể hiện, phát huy, giải phóng “năng lực bản chất ngƣ i” trong tất 

cả mọi dạng hoạt đ ng và quan hệ của con ngƣ i, văn hóa xuất hiện trong mọi lĩnh vực 

của đ i s ng x  h i; Thứ hai, văn hóa bao gồm thế giới các giá trị đƣợc kết tinh trong 

“thiên nhiên thứ hai” với tƣ cách là sản phẩm của hoạt đ ng sáng tạo của con ngƣ i. 

Nhƣ vậy, ta có thể hiểu văn hóa là tổng hoà các giá trị mà con ngƣ i sáng tạo ra 

trong su t quá trình hoạt đ ng thực tiễn lịch sử - x  h i của mình. Trong bất cứ hoạt 
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đ ng nào của con ngƣ i, khía cạnh văn hóa đƣợc nhìn nhận ở mức đ  sáng tạo và nhân 

văn của con ngƣ i - cái thể hiện năng lực bản chất ngƣ i và đƣợc kết tinh thành các giá 

trị và biểu hiện ra trong các chuẩn mực của hoạt đ ng. 

 1.1.1.2.Văn hóa đọc 

Khoảng hai chục năm trở lại đây, thuật ngữ “Văn hóa đọc” xuất hiện rất thƣ ng 

xuyên trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng ở nƣớc ta. Tuy nhiên, cho đến nay chƣa 

có m t cách hiểu th ng nhất về “Văn hóa đọc”. Trƣớc khi xác định m t định nghĩa 

khoa học về văn hóa đọc, chúng ta nên có cái nhìn sơ lƣợc về những quan niệm ở trong 

và ngoài nƣớc về khái niệm này. Trong rất nhiều quan niệm đó, tác giả luận án mu n 

nêu lên 2 quan niệm cơ bản: 

 Văn hóa đọc là việc đọc 

  ây là quan điểm có tính chất chung nhất không chỉ của nhiều ngƣ i dân mà cả 

của nhiều nhà nghiên cứu, nhà hoạt đ ng văn hóa [21; 26; 29; 40; 64; 71; 83…].  ách 

đây vài năm, c n có nhiều ngƣ i cho rằng văn hóa đọc là đọc sách, báo, tài liệu in thì 

ngày nay hầu nhƣ mọi ngƣ i đều nhất trí rằng văn hóa đọc là đọc tài liệu in và đọc các 

dạng tài liệu khác: Tài liệu điện tử, đọc tài liệu trên mạng… [95; 137 ].  

  ây là quan niệm đúng nhƣng chƣa đầy đủ về văn hóa đọc. 

 Văn hóa đọc là biểu hiện trình độ đọc  

   có nhiều tác giả nƣớc ngoài đề cập đến bản chất việc đọc và văn hóa đọc. 

Tsvetkova trong bài viết “máy tính làm hồi sinh văn hóa đọc” cho rằng việc đọc là m t 

hoạt đ ng nhận thức đặc biệt quan trọng đ i với việc hình thành văn hóa thông tin của 

con ngƣ i: Hiểu đƣợc các ý tƣởng phát minh, tiếp nhận, lƣu giữ cải biến và tổ chức 

thông tin, sáng tạo ra tri thức mới - và áp dụng chúng trong thực tiễn [145]. Nhƣ vậy, 

bản chất của việc đọc là lĩnh h i và vận dụng tri thức trong tài liệu vào cu c s ng. 

T y theo những khía cạnh tiếp cận khác nhau mà có rất nhiều ý kiến xung quanh 

khái niệm văn hóa đọc, nhƣng về cơ bản văn hóa đọc đƣợc tiếp cận dƣới hai góc đ : 

Văn hóa đọc nhƣ m t lớp văn hóa x  h i và văn hóa đọc với tƣ cách văn hóa hành vi 

của mỗi cá nhân. Theo Tsvetkova, văn hóa đọc đƣợc xem xét ở hai góc đ : Theo nghĩa 

r ng văn hóa đọc đƣợc coi nhƣ m t lớp văn hóa thể hiện trình đ  phát triển của văn 

minh nhân loại, văn hóa đọc hình thành và phát triển c ng với sự ra đ i của chữ viết và 

văn tự, theo nghĩa hẹp, văn hóa đọc đƣợc xem xét nhƣ văn hóa hành vi của mỗi cá 
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nhân trong x  h i, thể hiện ở khả năng giải m  và lĩnh h i thông tin, tri thức trong tài 

liệu của mỗi cá nhân. 

Tiếp cận văn hóa đọc nhƣ văn hóa hành vi của mỗi ngƣ i, William  . Johnson 

trong tác phẩm “Văn hóa đọc và giáo dục” nhấn mạnh việc đọc không phải là m t hoạt 

đ ng, hay thậm chí m t quá trình, mà là m t hệ th ng, m t hệ th ng văn hóa rất phức 

tạp, ảnh hƣởng tới nhiều cách hiểu khác nhau trong việc ngƣ i đọc giải m  ngôn từ của 

tác giả [147]. Kết quả của việc đọc không chỉ đơn thuần là hiểu ý nghĩa của những điều 

trình bày trong sách mà là sự thể hiện chiều sâu trong văn hóa và nhận thức của mỗi cá 

nhân.  iều đó có nghĩa là trình đ  văn hóa và trình đ  hiểu biết của mỗi cá nhân ảnh 

hƣởng quyết định tới chất lƣợng của việc đọc.  hính vì vậy, c ng đọc m t loại văn 

bản, những ngƣ i có tầm văn hóa khác nhau có thể giải m  văn bản theo những cách 

thức khác nhau. 

Ở nƣớc ta, cũng có khá nhiều tác giả đề cập đến văn hóa đọc nhƣ m t thu c tính 

sáng tạo của con ngƣ i.  

Tác giả Nguyễn Hữu Viêm cho rằng “Văn hóa đọc là m t khái niệm có hai 

nghĩa m t nghĩa r ng và m t nghĩa hẹp. Ở nghĩa r ng, đó là ứng xử đọc, giá trị đọc và 

chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân, của c ng. đồng x  h i và của các nhà quản lý và cơ 

quan quản lý nhà nƣớc. Nhƣ vậy, văn hóa đọc ở nghĩa r ng là sự hợp thành của ba yếu 

t , hay chính xác hơn là ba lớp nhƣ ba v ng tr n không đồng tâm, ba v ng tr n giao 

nhau.   n ở nghĩa hẹp đó là ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân. Ứng 

xử, giá trị và chuẩn mực này cũng gồm ba thành phần: Thói quen đọc, sở thích đọc và 

kỹ năng đọc.  a thành phần này cũng là ba lớp, ba v ng tr n không đồng tâm, ba v ng 

tr n giao nhau” [134].   ề cập đến sở thích đọc và kỹ năng đọc của mỗi cá nhân, tác 

giả cũng đ  xem xét văn hóa đọc nhƣ thƣớc đo chất lƣợng đọc của mỗi cá nhân.  

M t s  tác giả khác cũng quy văn hóa đọc thành các yếu t  liên quan với nhau 

tạo nên hiệu quả của việc tiếp nhận thông tin từ tài liệu: Giáo sƣ  hu Hảo quan niệm: 

Văn hóa đọc đƣợc cấu thành từ ba yếu t  c t l i: Thói quen đọc, khả năng lựa chọn và 

cách đọc [72]. Tác giả Nguyễn Quang   lại cho rằng tập quán, thói quen về đọc, cách 

đọc, cách ứng xử với  sách, báo.v.v. tạo thành văn hóa đọc [1]. 

 Theo PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt, “Văn hóa đọc xem xét ở cấp đ  cá nhân 

bao hàm khía cạnh định hƣớng của chủ thể tới đ i tƣợng đọc (nhu cầu đọc), khả năng, 
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trình đ  lĩnh h i, thông tin (kỹ năng đọc), cả ở phản ứng với đ i tƣợng đọc (ứng xử văn 

hóa)”. Theo quan điểm này, văn hóa đọc của mỗi cá nhân là sự biểu hiện r  nét xu 

hƣớng tinh thần và năng lực nhận thức của chính họ trong m i tƣơng quan với các điều 

kiện văn hóa của x  h i đƣơng th i” [69].  

 Tiến sĩ Vũ  ƣơng Thúy Ngà cho rằng văn hóa đoc là m t hoạt đ ng văn hóa của 

con ngƣ i, thông qua việc đọc chỉ để tiếp nhận thông tin và tri thức. Việc tiếp nhận này 

sẽ đạt đƣợc thông qua “sự tích hợp của các yếu t  nhu cầu đọc, thói quen đọc và  đƣợc 

biểu hiện qua hành vi, tập quán đọc của cá nhân và c ng đồng” [62, tr.16]. 

Từ các quan điểm trên có thể thấy mặc d  đƣợc phát biểu theo những cách thức 

khác nhau, văn hóa đọc đều đƣợc nhìn nhận nhƣ thu c tính sáng tạo của con ngƣ i 

trong quá trình đọc.  

Với tƣ cách là m t hoạt đ ng tiếp nhận thông tin trong tài liệu của con ngƣ i, 

khía cạnh văn hóa trong hoạt đ ng đọc có thể đƣợc xem xét ở mức đ  sáng tạo và nhân 

văn đƣợc kết tinh trong kết quả của hoạt đ ng đó. 

 ể hiểu r  hơn về quan điểm này, cần phải xác định thế nào là “hoạt đ ng đọc 

và trình đ ”.  

Hoạt động đọc:  ọc là m t hoạt đ ng đặc trƣng của con ngƣ i, hơn nữa những 

ngƣ i có trình đ  học vấn cao trong x  h i.  ọc là m t quá trình giải m  thông tin 

đƣợc phản ánh dƣới dạng tài liệu.  ó ngƣ i đọc chỉ để hiểu và tiếp nhận tri thức, ngƣ i 

khác lại có xu hƣớng vận dụng triệt để những điều đ  đọc vào hoạt đ ng thực tiễn hoặc 

sáng tạo ra những tri thức mới. Sự khác nhau trong việc đọc đƣợc quy định bởi trình đ  

văn hóa, sự hiểu biết và năng lực tƣ duy của mỗi ngƣ i. 

Nhƣ vậy, có thể thấy con ngƣ i biết chữ thì việc đọc mới đƣợc thực hiện, nhƣng 

việc đọc của mỗi ngƣ i có thể đạt đƣợc các mức đ  khác nhau t y theo các đặc điểm 

văn hóa cá nhân hay trình đ  văn hóa của mỗi ngƣ i, nghĩa là phụ thu c vào trình đ  

đọc. 

Trình độ đọc: Trình đ  là mức đ  về sự hiểu biết, về kỹ năng đƣợc xác định 

hoặc đánh giá theo tiêu chuẩn nhất định nào đó [126, tr. 1329]. Từ định nghĩa về trình 

đ  ở trên, ta có thể kh ng định rằng trình đ  đọc là hiểu biết về việc đọc và kỹ năng 

tiến hành hoạt đ ng đọc. Trình đ  nhất định đó đƣợc xem xét trong cả quá trình đọc, từ 
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khi cá nhân nảy sinh ý định đọc cho tới khi tiếp cận đƣợc tài liệu, giải m  và lĩnh h i 

tài liệu. 

Tiếp cận việc đọc nhƣ m t dạng hoạt đ ng sáng tạo của con ngƣ i, có bản chất 

văn hóa, tác giả luận án cho rằng văn hóa đọc là tổng thể các năng lực của chủ thể 

hướng tới việc tiếp nhận và sử dụng thông tin trong tài liệu. Nhƣ vậy mỗi cá nhân 

trong x  h i khi biết giải m  tài liệu đều có thể có văn hóa đọc ở m t mức đ  nhất định, 

t y theo năng lực giải m  và tiếp nhận tài liệu của họ. Văn hóa đọc của mỗi cá nhân 

biểu hiện ra bên ngoài ở mức đ  định hƣớng tới tài liệu, hiểu, đánh giá, vận dụng tri 

thức, thông tin trong tài liệu vào hoạt đ ng thực tiễn. Nói cách khác, văn hóa đọc là đọc 

ở m t trình đ  nhất định.  

 1.1.2.  ác thành tố c  bản của văn hóa đọc 

Theo Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên [126, tr.330].  ọc là sự tiếp 

nhận n i dung của tập hợp ký hiệu bằng cách nhìn vào các kí hiệu. Nhƣ vậy, ngƣ i ta 

có thể đọc nhiều dạng ký hiệu khác nhau:  ản nhạc, bản vẽ, mật m , phim X quang, đồ 

thị, bản thiết kế, chữ cái... 
 

 ọc là thiết lập m t m i quan hệ giữa văn bản đƣợc đọc và các văn bản khác để 

giải thích, minh họa, đầy đủ, hoặc mở r ng những gì đang đƣợc đọc.  ản chất của việc 

đọc là “Sự tương tác của những gì có trong đầu với những gì trên trang tài liệu trong 

một bối cảnh cụ thể giúp người đọc hiểu những gì họ đọc”.  ọc c n là quá trình tƣơng 

tác giữa ngƣ i đọc và các văn bản, trong đó ngƣ i đọc sử dụng kiến thức của họ để xây 

dựng, để tạo ra, và để cấu trúc ý nghĩa của những gì đ  đọc [148]. 

Nhƣ vậy, có thể hiểu văn hóa đọc là sự thể hiện các năng lực bản chất ngƣ i 

trong hoạt đ ng đọc, bao gồm các năng lực định hƣớng tới đ i tƣợng đọc (nhu cầu đọc, 

hứng thú đọc); năng lực lĩnh h i tài liệu (kỹ năng đọc) và thái đ  ứng xử văn hóa với 

tài liệu. 

Năng lực định hướng tới đối tượng đọc của chủ thể  

Năng lực định hƣớng tới đ i tƣợng đọc đƣợc thể hiện ở nhu cầu, hứng thú đọc; 

mục đích đọc  và khả năng lựa chọn tài liệu ph  hợp của mỗi ngƣ i. Năng lực đó là kết 

quả của sự phát triển tinh thần, văn hóa của mỗi ngƣ i. 

Nhu cầu đọc: Là đ i hỏi khách quan của cá nhân, nhóm, c ng đồng đ i với việc 

tiếp nhận và sử dụng tài liệu nhằm duy trì và phát triển các hoạt đ ng s ng của con 
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ngƣ i. Nhu cầu đọc đƣợc nảy sinh từ nhu cầu nhận thức và hiểu biết về thế giới khách 

quan cũng nhƣ những nhu cầu giao tiếp trong x  h i của mỗi cá thể ngƣ i. Mỗi ngƣ i 

cần xây dựng cho mình hứng thú đọc lành mạnh, ph  hợp với nhu cầu công việc, học 

tập và giải trí của mình. 

Hứng thú đọc: Là sự ham thích đọc sách thu c môn loại nào đó, thể loại tài liệu 

nào đó. Hứng thú đọc là thái đ  chọn lựa tích cực của ngƣ i đọc khi đọc những tài liệu 

hấp dẫn về mặt cảm xúc hoặc có giá trị đ i với chủ thể ở m t khía cạnh nào đó. Hứng 

thú đọc ảnh hƣởng tới việc lựa chọn, cảm thụ và đánh giá tác phẩm. Hứng thú đọc là 

đ ng cơ thúc đẩy việc đọc. Hứng thú đọc liên quan đến nhu cầu đọc. Hứng thú đọc 

càng cao, nhu cầu đọc càng lớn. Khi nhu cầu đọc thay đổi có thể dẫn đến sự thay đổi 

của hứng thú đọc. Tuy nhiên cũng có lúc, có ngƣ i nhu cầu đọc lệch pha với hứng thú 

đọc. Vì thế, mỗi ngƣ i phải c  gắng hạn chế sự lệch pha đó để việc đọc trở nên bổ ích 

và hiệu quả cao. 

Mục đích đọc: Mỗi ngƣ i trƣớc khi đọc phải xác định mục đích đọc là gì? 

Mục đích là cái đƣợc đặt ra làm đích để mọi ngƣ i, tập thể, c ng đồng cần đạt 

cho đƣợc. Mục đích đọc cũng là những đích đƣợc đặt ra, để cá nhân, tập thể đạt tới 

thông qua việc đọc. Xác định mục đích đọc sách là trả l i câu hỏi: “đọc để làm gì”. Từ 

đó mới trả l i đƣợc câu hỏi: “ ọc sách gì, đọc chỗ nào và đọc nhƣ thế nào?”. 

Mỗi ngƣ i có những mục đích đọc khác nhau nhƣng tựu trung lại có các mục 

đích đọc sau:  ọc để lấy thông tin và để hiểu biết; đọc là học; đọc để giải trí [2, tr. 21 - 

27].  

 Mục đích đọc chi ph i toàn b  quá trình đọc. Xác định đƣợc mục đích đọc sẽ 

giúp tránh đƣợc việc đọc tràn lan, kém hiệu quả. Mục đích đọc c n giúp cho ngƣ i đọc 

lựa chọn m t cách đọc hợp lí, ph  hợp với nhiệm vụ và th i gian có thể dành cho đọc. 

Với những mục đích khác nhau sẽ có những tài liệu khác nhau, do đó phải xác định 

mục đích đọc r  rệt trƣớc khi đọc để đạt đƣợc hiểu quả cao trong việc đọc.  

Năng lực tìm kiếm và lựa chọn tài liệu: Ngày nay, lƣợng sách báo xuất bản 

trong x  h i ngày càng gia tăng.  ể thỏa m n nhu cầu đọc, hứng thú đọc m t cách hiệu 

quả nhất… mỗi ngƣ i cần phải có năng lực sử dụng các công cụ và phƣơng tiện thích 

hợp để tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn tài liệu cho mình mỗi khi cần.  

Năng lực lĩnh hội các giá trị trong tài liệu 
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Kết quả của hoạt đ ng đọc là tri thức, giá trị văn hóa, kinh nghiệm x  h i chứa 

đựng trong tài liệu đƣợc ngƣ i đọc lĩnh h i, vận dụng vào cu c s ng và làm thay đổi 

nhận thức, hành vi của họ theo hƣớng tích cực, thậm chí sản sinh ra tri thức mới. 

Năng lực lĩnh h i các giá trị trong tài liệu đƣợc thể hiện ở hai n i dung chính: 

Phƣơng pháp đọc và kỹ năng đọc của mỗi ngƣ i. 

Phương pháp đọc:  ƣợc hiểu là cách thức tiến hành đọc. Ngày nay, phƣơng 

pháp đọc đ  đƣợc đúc rút, tổng kết lại thành quy trình thích hợp hỗ trợ cho mọi ngƣ i 

hiểu sách đƣợc dễ dàng hơn: Trƣớc hết cần đọc lƣớt để nắm sơ lƣợc vấn đề trong tác 

phẩm, sau đó đọc kỹ có suy ngẫm, đánh giá, ghi chép n i dung và nhận xét sau khi 

đọc… 

Mỗi loại tài liệu lại có những kỹ thuật trình bày riêng, do đó kỹ thuật đọc cũng 

phải thay đổi tƣơng ứng:  h ng hạn đọc sách khoa học kỹ thuật khác với đọc sách văn 

học nghệ thuật… 

Kỹ năng đọc:  ƣợc hiểu là khả năng hiểu đúng văn bản, biết phân tích, đánh giá 

và vận dụng những kiến thức có đƣợc từ trong sách vào thực tiễn cu c s ng. 

Theo Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên “kỹ năng là khả năng vận dụng 

những kiến thức thu nhận đƣợc trong m t lĩnh vực nào đó và đƣợc áp dụng vào thực 

tiễn” [126, tr.667] là giai đoạn trung gian giữa tri thức và kỹ xảo trong quá trình nắm 

vững m t phƣơng thức hành đ ng đ i hỏi sự tập trung chú ý cao, sự kiểm soát chặt chẽ 

của thị giác, hành đ ng chƣa bao quát. Nhƣ vậy, kỹ năng vô c ng quan trọng đ i với 

m t ngƣ i mu n thành công. M t ngƣ i nếu chỉ có tri thức mà không có kỹ năng, tức 

là khả năng vận dụng sáng tạo những tri thức mình có đƣợc vào trong thực tiễn đ i 

s ng để hoạt đ ng có hiệu quả. 

Kỹ năng đọc gồm nhiều yếu tố: Hiểu đúng những vấn đề trình bày trong tài liệu; 

 iết cách tiếp nhận t i đa và sâu sắc n i dung tài liệu đọc, soạn tóm tắt, viết nhận xét 

về những gì đ  đọc, trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp;  iết vận dụng những điều đ  đọc 

vào thực tiễn. 

Kỹ năng đọc phụ thuộc nhiều yếu tố như: Tri thức, kinh nghiệm, năng lực đồng 

th i cũng là kết quả của quá rình rèn luyện của bản thân chủ thể đọc. 

Theo Polzova T. . kỹ năng đọc của mỗi ngƣ i có thể đánh giá ở ba mức đ  

chính: 
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Mức thấp nhất:  hỉ nhớ đƣợc các chi tiết gây ấn tƣợng mạnh mà chƣa hiểu 

đƣợc n i dung của toàn b  tác phẩm. 

Mức trung bình: Hiểu đƣợc n i dung tác phẩm, nghĩa là có thể nhớ và kể lại tác 

phẩm m t cách vắn tắt. 

Mức cao: Là hiểu và đánh giá đƣợc n i dung cu n sách, đồng th i có khả năng 

vận dụng tri thức tiếp nhận đƣợc trong sách vào cu c s ng.  

Ngoài kỹ năng và kỹ thuật đọc c n có thêm yếu t  mục đích đọc - hƣớng ngƣ i 

đọc vào đúng trọng tâm cần đọc.  

Thái độ ứng xử với tài liệu 

Thái đ  ứng xử là tâm trạng và hành vi của chủ thể với khách thể trong hoạt đ ng 

giao tiếp. Thái đ  ứng xử của m t cá nhân đ i với cá nhân hoặc với m t đ i tƣợng vật 

chất, tinh thần là sự biểu hiện tâm trạng, tình cảm và hành đ ng của cá nhân đó với đ i 

tƣợng mà mình tiếp xúc. 

Sách, báo, tài liệu là sản phẩm văn hóa, do đó phải đƣợc ứng xử có văn hóa. Ứng 

xử có văn hóa là phạm vi r ng và đƣợc nghiên cứu dƣới nhiều góc đ , đ i tƣợng khác 

nhau: ứng xử có văn hóa đ i với tài liệu đ i hỏi ngƣ i đọc phải có thái đ  và hành vi 

ph  hợp:  iết trân trọng, giữ gìn tài liệu, biết cách sử dụng tài liệu có hiệu quả mà 

không làm hƣ hỏng tài liệu nhƣ không đƣợc cắt xét, làm nhầu sách, viết bậy lên sách; 

khi đọc không đƣợc gấp sách về phía sau, gập t  giấy để đánh dấu chỗ dừng lại để đọc 

tiếp; Không nên thấm nƣớc vào tay để giở sách, vừa mất vệ sinh vừa có thể làm hƣ 

sách do nƣớc.  

Ngƣ i đọc phải có hiểu biết về vai tr  của tác giả tài liệu, tôn trọng bản quyền của 

tác giả. Khi trích dẫn tài liệu tham khảo cần phải ghi r  nguồn trích theo đúng quy định 

hiện hành. 

 Ứng xử có văn hóa với tài liệu c n đƣợc thể hiện qua tƣ thế, tâm thế của ngƣ i 

sử dụng, qua tác phong khi đọc và “làm việc” với các nguồn tài liệu.   

1.1.3. Phát triển và phát triển văn hóa đọc 

Phát triển 

Phát triển, theo quan niệm triết học, là thu c tính phổ biến của vật chất. Theo đó, 

mọi sự vật và hiện tƣợng của hiện thực không tồn tại trong trạng thái bất biến mà trải 
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qua m t loạt trạng thái từ khi xuất hiện đến lúc tiêu vong.  iều đó có nghĩa là bất kỳ 

m t sự vật, m t hiện tƣợng, m t hệ th ng nào, cũng nhƣ cả thế giới nói chung không 

đơn giản chỉ có biến đổi, luôn luôn chuyển sang trạng thái mới, tức là những trạng thái 

trƣớc đây chƣa từng có và không bao gi  lặp lại hoàn toàn những trạng thái trƣớc đây 

đ  có, bởi vì trạng thái của bất kỳ sự vật, hiện tƣợng nào cũng đều đƣợc quyết định 

không chỉ bởi các m i liên hệ bên trong mà cả những m i liên hệ bên ngoài [125, tr. 

424].  

Theo từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên ghi:  

“Phát triển là biến đổi hay làm cho biến đổi theo chiều hướng tăng, từ ít tới 

nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp” [126, tr. 989]. 

Từ điển Oxford của  nh đƣa ra định nghĩa về phát triển: 

“Quá trình, trong đó một người nào đó hoặc một cái gì đó phát triển hay thay đổi 

và trở nên tiến bộ hơn” (the process in which someone or something grows or changes 

and becomes more advanced) [141]. 

Từ điển Macmillan lại cho rằng:  

“Phát triển là sự thay đổi, tăng trưởng, hoặccải thiệnquamộtgiai đoạn nhất định 

củathời gian” (change, growth, orimprovementoveraperiodoftime) [142].  

Nhƣ vậy có thể hiểu phát triển là quá trình biến đổi cả về s  lƣợng và chất lƣợng 

theo chiều hƣớng tăng lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. 

Phát triển văn hóa đọc 

Từ quan niệm trên về phát triển, tác giả luận án cho rằng phát triển văn hóa đọc là 

m t quá trình làm thay đổi văn hóa đọc từ trạng thái cũ sang trạng thái mới, đó là sự 

biến đổi cả về chất và lƣợng của quá  trình đọc của từng cá nhân, tập thể hay c ng 

đồng.  

  i với cá nhân mỗi ngƣ i, phát triển văn hóa đọc là hình thành và ngày càng 

tăng cƣ ng nhu cầu đọc, thói quen đọc, kỹ năng tìm kiếm, xử lý và lĩnh h i thông tin, 

trong đó đặc biệt chú ý tới hình thành và nâng cao năng lực đọc: năng lực định hƣớng 

đọc, năng lực lĩnh h i tài liệu và thái đ  ứng xử văn hóa với tài liệu, với môi trƣ ng 

đọc… Văn hóa đọc của mỗi cá nhân có thể đƣợc hình thành từ rất sớm trong cu c đ i 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/grow&usg=ALkJrhg3Jc_UhrzKfP_8OP3TgnD2Cpo6mA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/change&usg=ALkJrhgYroq_TecUE2vPoGDV5xPGmsTN9w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/become&usg=ALkJrhjoTUr_OyPgLMTyKhRr2hQMkZWeRA
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/process
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/grow
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/change
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/become
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/advanced
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/%3Fq%3Dchange&usg=ALkJrhhv_QlngsZayU1_i46Lzo0bVKiZxA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/%3Fq%3Dgrowth&usg=ALkJrhiwVOajfmsUiLeL0Q19R61x8iT5Kg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/%3Fq%3Dor&usg=ALkJrhiWKSPy_GgGFMJCHohRL8mnPZkLUw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/%3Fq%3Dor&usg=ALkJrhiWKSPy_GgGFMJCHohRL8mnPZkLUw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/%3Fq%3Dover&usg=ALkJrhgnuDF8EQsoLdxZy-UFtwtaZpz5AA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/%3Fq%3Dover&usg=ALkJrhgnuDF8EQsoLdxZy-UFtwtaZpz5AA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/%3Fq%3Dperiod&usg=ALkJrhiqeLrLf57z7P6oFmt4jxd-JMlXnA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/%3Fq%3Dof&usg=ALkJrhiz5HqSTFio8yOi_5JlRRhv6Tp4iw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/%3Fq%3Dof&usg=ALkJrhiz5HqSTFio8yOi_5JlRRhv6Tp4iw
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=change
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=growth
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=or
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=or
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=over
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=over
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=period
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=period
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=time
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con ngƣ i. Ở mỗi cá nhân, văn hóa đọc phát triển trên cơ sở sự thay đổi, phát triển các 

năng lực của cá nhân đó đ i với việc đọc.  

Tuy nhiên sự phát triển các năng lực cá nhân lại đƣợc diễn ra dƣới tác đ ng của 

nhiều yếu t : môi trƣ ng s ng, gia đình, nhà trƣ ng, các tổ chức x  h i..., trong đó thƣ 

viện có vai tr  đặc biệt quan trọng.  

Thƣ viện tham gia vào phát triển văn hóa đọc cho c ng đồng x  h i với những ƣu 

thế đặc biệt: 

Thƣ viện, đặc biệt các TV   đƣợc tổ chức theo địa bàn cƣ trú của cƣ dân, hoạt 

đ ng với phƣơng châm tạo điều kiện thuận lợi t i đa cho các tầng lớp nhân dân sử 

dụng tài liệu đ  và đang thu hút đƣợc s  lƣợng ngày càng đông ngƣ i tới sử dụng thƣ 

viện hoặc tham gia các hoạt đ ng do thƣ viện tổ chức.  ây là nhân t  tích cực trong 

việc hình thành thói quen đọc, nhu cầu đọc cho mỗi ngƣ i dân. 

Với các hoạt đ ng hƣớng dẫn đọc đa dạng, hiệu quả, thƣ viện góp phần hình 

thành và phát triển kỹ năng đọc, tiếp nhận và sử dụng thông tin; thái đ  trân trọng với 

tài liệu của bạn đọc… 

Nhƣ vậy, phát triển văn hóa đọc đ i với thƣ viện là việc tạo ra những điều kiện 

thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều ngƣ i dân tới sử dụng các sản phẩm và dịch vụ 

của thƣ viện, để ngƣ i dân ứng dụng có hiệu quả các thông tin nhận đƣợc qua việc đọc 

vào công việc, cu c s ng hàng ngày. 

Nhƣ vậy, phát triển văn hóa đọc của mỗi ngƣ i hay của m t c ng đồng chính là 

tạo những điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân hay c ng đồng đó có thể nâng cao năng 

lực đọc, hiểu và vận dụng tri thức đ  đọc vào cu c s ng. 

1.1.4.  ác yếu tố ảnh hưởng đến phát triển văn hóa đọc 

Văn hóa đọc chịu ảnh hƣởng bởi rất nhiều yếu t , có thể phân ra yếu t  bên 

ngoài nhƣ: Yếu t  chính trị, sự phát triển của khoa học kỹ thuật; kinh tế, văn hóa, x  

h i, lịch sử, gia đình, nhà trƣ ng, thƣ viện, xuất bản - phát hành sách, các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng... và yếu t  bên trong của ngƣ i tham gia trực tiếp vào văn hóa đọc: 

Nghề nghiệp; lứa tuổi; trình đ  văn hóa... 

1.1.4.1. Yếu tố khách quan 

Yếu tố chính trị 
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Văn hóa nói chung và văn hóa đọc nói riêng là những lĩnh vực của đ i s ng x  

h i, do đó luôn bị chính trị tác đ ng, chi ph i. Sự tác đ ng của chính trị đ i với văn hóa 

đọc luôn diễn ra theo m t trong hai hƣớng: Tích cực hay tiêu cực. Sự ảnh hƣởng tích 

cực đến văn hóa đọc trong x  h i có đƣợc khi hệ th ng quan điểm, đƣ ng l i, chính 

sách, các quy phạm pháp luật và sự quản lý hàng ngày của chính quyền ph  hợp với 

quy luật khách quan, với điều kiện kinh tế, x  h i của đất nƣớc trong từng th i kỳ lịch 

sử, cũng nhƣ ph  hợp với nhu cầu và lợi ích của x  h i... Kết quả là hoạt đ ng của văn 

hóa đọc ngày càng phát triển, tác đ ng đ i với x  h i ngày càng lớn. Ngƣợc lại, khi hệ 

th ng quan điểm, đƣ ng l i, chính sách, các quy phạm pháp luật và sự quản lý hàng 

ngày của chính quyền không ph  hợp với quy luật khách quan, với điều kiện kinh tế, x  

h i của đất nƣớc trong từng th i kỳ lịch sử, cũng nhƣ không ph  hợp với nhu cầu và lợi 

ích của x  h i thì lúc đó văn hóa đọc của m t qu c gia, m t địa phƣơng, m t lĩnh vực 

không thể phát triển, có khi bị lụi tàn, diệt vong… 

 Yếu tố kinh tế 

Yếu t  kinh tế tác đ ng rất lớn đến bất kỳ hiện tƣợng, hoạt đ ng x  h i nào, 

trong đó có văn hóa đọc. Sự tác đ ng này có hai hƣớng: Trực tiếp và gián tiếp. 

 Tác đ ng trực tiếp của kinh tế đ i với văn hóa đọc:  

    ầu tƣ cơ sở vật chất, nhân lực, hoạt đông chuyên môn và hoạt đ ng x  h i của 

các thiết chế chịu trách nhiệm chính về văn hóc đọc trong x  h i. 

   Tác đ ng gián tiếp:  

    ầu tƣ cho các lĩnh vực liên quan đến văn hóa đọc: Nhƣ đầu tƣ cho nghiên cứu 

khoa học để có nhiều công trình khoa học có chất lƣợng cao; đầu tƣ cho sáng tạo văn 

học - nghệ thuật để có những tác phẩm hay, ph  hợp với mọi lứa tuổi, dân t c; đầu tƣ 

cho các thiết chế nhƣ xuất bản-phát hành, báo chí và truyền thông.v.v. Tác đ ng của 

kinh tế đ i với văn hóa đọc cũng có hai hƣớng: Tích cực và tiêu cực. Nếu đầu tƣ đủ 

hoặc vƣợt nhu cầu thì văn hóa đọc phát triên. Nếu đầu tƣ ít hoặc không đầu tƣ - văn 

hóa đọc sẽ xu ng cấp và dần đi vào lụi tàn. 

 Yếu tố văn hóa - xã hội 

Yếu t  văn hóa - x  h i có ảnh hƣởng lớn tới văn hóa đoc. Văn hóa đọc ở mỗi 

giai đoạn, mỗi th i kỳ lịch sử lại có những biểu hiện khác nhau.  ó thể có m t s  yếu 

t  văn hóa - x  h i sau ảnh hƣởng đến văn hóa đọc. 
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 ản sắc văn hóa của từng dân t c, truyền th ng văn hóa đọc của đất nƣớc, của 

từng dân t c, học vấn của ngƣ i dân 

  ơ cấu dân t c, dân cƣ. Yếu t  này cũng tác đ ng đến văn hóa đọc.  h ng hạn, 

có những dân t c chƣa có chữ viết thì họ phải tiếp cận tới tài liệu bằng ngôn ngữ khác. 

 iều này ít nhiều cũng ảnh hƣởng tới văn hóa đọc của họ. 

   i s ng vật chất - tinh thần của ngƣ i dân. Hiện nay, đại đa s  ngƣ i dân nƣớc 

ta có đ i s ng kinh tế ngày càng tăng. Phần lớn dân cƣ ít phải lo đến cái ăn, cái mặc 

nhƣ xƣa mà có thể quan tâm đến các vấn đề khác liên quan tới đ i s ng tinh thần, tới 

hoàn thiện con ngƣ i, trong đó có văn hóa đọc. 

 ác hình thức giải trí. Trƣớc kia, các hình thức giải trí chƣa phát triển, ngƣ i có 

học ƣa thích giải trí thông qua đọc sách. Ngày nay, các hình thức giải trí ngày càng 

phong phú, hấp dẫn, lại không đ i hỏi sâu về kiến thức, đặc biệt công nghệ nghe - nhìn, 

Internet, nên ngƣ i dân sử dụng các hình thức này nhiều hơn. 

Th i gian rỗi của ngƣ i dân. Nếu ngƣ i dân có th i gian nhàn rỗi nhiều, họ sẽ 

dành cho các hoạt đ ng giải trí. Trƣớc kia, đọc sách luôn đứng ở vị trí thứ nhất hoặc 

thứ hai trong các hoạt đ ng giải trí của ngƣ i có học. Ngày nay, ở nƣớc ta th i gian 

nhàn rỗi tăng lên do đƣợc nghỉ lao đ ng vào những ngày cu i tuần nhƣng việc đọc sách 

của ngƣ i dân có xu hƣớng giảm. Nguyên nhân đƣợc nhiều ngƣ i nhắc tới là do có 

nhiều hoạt đ ng khác lôi cu n ngƣ i dân hơn nhƣ: Lễ h i, du lịch trong và ngoài nƣớc, 

tham gia các hoạt đ ng khác… 

Hiện nay nƣớc ta đang xây dựng x  h i học tập vì thế nhu cầu đọc để đáp ứng 

các mục tiêu của chƣơng trình học tập là điều bắt bu c đ i với những ngƣ i tham gia 

vào quá trình này. 

Xuất hiện nhiều cơ quan xử lý và cung cấp thông tin, kiến thức.  iều đó làm 

giảm nhẹ, giảm bớt việc đọc của nhiều ngƣ i. 

X  h i ngày càng dân chủ hơn, kể cả trong tiếp nhận thông tin. Nếu trƣớc kia 

ngƣ i dân tiếp nhận chủ yếu thông tin chính th ng thì ngày nay họ có thể tiếp cận, khai 

thác thông tin đa chiều hơn c ng các loại hình dịch vụ 

Tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
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 ác tiến b  của khoa học, công nghệ đều có ảnh hƣởng tới văn hóa đọc.  ó m t 

s  tiến b  ảnh hƣởng tích cực đến văn hóa đọc; đồng th i có những yếu t  ảnh hƣởng 

vừa tích cực vừa tiêu cực đến phát triển văn hóa đọc. 

Trong s  các tiến b  ảnh hƣởng tới văn hóa đọc, trƣớc hết phải kể đến công nghệ 

in ấn. Từ trƣớc khi nghề in xuất hiện, tài liệu đƣợc phổ biến thông qua việc sao chép 

bằng tay, văn hóa đọc chƣa phổ biến. Kể từ khi công nghệ in trên m c bản ra đ i và 

đặc biệt từ khi máy in của Gutenberg xuất hiện vào giữa Thế kỷ XV và liên tục phát 

triển, nguồn thông tin ngày càng phong phú và đa dạng lại đƣợc xuất bản với s  lƣợng 

bản lớn đ  tạo điều kiện cho ngƣ i dân mua sử dụng riêng hoặc thƣ viện mua để mở 

r ng hoạt đ ng phục vụ bạn đọc. 

 ông nghiệp sản xuất n i dung thông tin đang phát triển mạnh, khả năng liên 

kết các nguồn thông tin khác nhau trên thế giới đang tạo điều kiện cho việc sản xuất tri 

thức, thông tin nhanh hơn, chính xác hơn... Việc này giúp cho hoạt đ ng đọc có chất 

lƣợng cao hơn và phong phú. 

 ông nghệ sao chụp tài liệu (fotocopy) đ  giúp ngƣ i dân có đƣợc những bản 

sao tài liệu cần thiết để có thể sử dụng bất cứ lúc nào, tại những địa điểm ph  hợp. 

 ông nghệ viễn thông giúp ngƣ i dân có đƣợc những tài liệu từ các nơi khác. 

 iều đó giúp họ có đủ thông tin để nghiên cứu, giải quyết các công việc của mình. 

  Internet là công cụ đang ảnh hƣởng lớn đến cu c s ng của ngƣ i dân.   i với 

văn hóa đọc, nó giúp ngƣ i d ng có thể với tới nhiều nguồn tin khác nhau trong nƣớc 

và nƣớc ngoài, đồng th i ngƣ i d ng cũng có thể đăng tải các bài viết của mình lên 

mạng để ngƣ i khác c ng xem.  ặc biệt, trên Internet có những thông tin quá hấp dẫn 

ngƣ i d ng nhƣ Game, các Website giải trí... đ  tạo nên m t c ng đồng không nhỏ 

ngƣ i d ng “nghiện” Game, chỉ dành th i gian rỗi cho Game mà quên đi các hoạt đ ng 

khác, trong đó có đọc sách. 

Giáo dục 

Giáo dục trong nhà trường. 

Việc đọc bao gi  cũng đi sau và bắt nguồn từ việc học. Học sinh ngoài các kiến 

thức trong sách giáo khoa cũng rất cần sự tích luỹ về văn hóa, tri thức, v n hiểu biết, 

kinh nghiệm s ng, cách s ng... mà việc tích luỹ đó chỉ có thể có đƣợc qua việc đọc. 

 ần phải hình thành văn hóa đọc ngay từ những ngày đang ngồi trên ghế nhà trƣ ng. 
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Vì thế vai tr  của nhà trƣ ng trong hình thành và phát triển văn hóa đọc ở trẻ em là hết 

sức lơn và rất cần thiết.  hỉ khi ngƣ i học xem việc đọc nhƣ m t niềm say mê tự thân 

thì mới ham đọc và hiểu hết những tri thức nằm trong sách vở.  ởi đọc xét cho c ng 

là m t công việc gian nan, phải có kinh nghiệm và phải trang bị m t tri thức nền cần 

có và đồng th i nó cũng có tác dụng trong việc nâng cao hiệu quả học tập.  

 Giáo dục tại gia đình.  

Gia đình đóng m t vai tr  quan trọng trong hình thành và phát triển văn hóa đọc 

của các thành viên trong gia đình. Nhiều ngƣ i cho rằng có thể hình thành tình yêu với 

sách từ ngay những tháng ngày c n nhỏ. Văn hóa đọc của cha mẹ, ông bà có thể ảnh 

hƣởng tích cực hay tiêu cực đ i với văn hóa đọc của con, em họ sau này. 

Thư viện 

 ó thể nói rằng thƣ viện có sự tác đ ng mạnh mẽ đến văn hóa đọc. Sự tác đ ng 

đƣợc thể hiện ở m t s  mặt cơ bản sau đây: 

V n tài liệu của thƣ viện nhiều, phong phú, đƣợc chọn lọc kỹ và luôn cập nhật, 

ph  hợp với mọi đ i tƣợng ngƣ i d ng khác nhau. 

Thƣ viện có cơ sở vật chất chuyên dụng và đ i ngũ nhân viên đƣợc đào tạo để 

hƣớng dẫn ngƣ i đọc sử dụng t t v n tài liệu của mình. 

Thƣ viện tổ chức nhiều sản phẩm và dịch vụ giúp ngƣ i đọc tìm kiếm nhanh 

chóng và khai thác t i đa tài liệu của thƣ viện mình và tài liệu từ các nguồn khác trong 

và ngoài nƣớc.  

Tổ chức các lớp đào tạo, hƣớng dẫn ngƣ i đọc cách tìm và đọc sách, hƣớng dẫn 

sử dụng thƣ viện để gây dựng, nuôi dƣỡng và định hình thói quen đọc, giúp hình thành 

sở thích đọc tích cực, lành mạnh, u n nắn những sở thích đọc lệch lạc và góp phần 

từng bƣớc giáo dục kỹ năng đọc cho họ, đặc biệt là các em học sinh. 

 ạn đọc có thể tận dụng sự giúp đỡ về mọi mặt của các thƣ viện và các cơ quan 

khác trong việc chọn sách báo và các nguồn thông tin. Nếu chƣa biết cách tự mình 

chọn sách và tìm những cu n sách cần thiết, thì bạn đọc nên nh  sự giúp đỡ về mặt 

phƣơng pháp để nắm đƣợc những tri thức, kỹ năng và kỹ xảo lựa chọn và tìm sách báo. 

  ác thiết chế văn hóa khác 

 Nhà Xuất bản, In và Phát hành sách.  
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Là ngành cung cấp tài liệu khoa học, tác phẩm văn học, nghệ thuật cho ngƣ i 

dân sử dụng. S  lƣợng tài liệu càng phong phú n i dung thiết thực, ph  hợp với nhu 

cầu đọc của mọi ngƣ i sẽ giúp thu hút đƣợc nhiều ngƣ i c n tâm huyết với việc đọc và 

đặc biệt là lôi kéo lớp trẻ vào việc đọc sách. Ngƣợc lại, văn hóa đọc sẽ kém phát triển. 

 ồng th i, sách báo bằng các tiếng dân t c thiểu s , về các dân t c càng nhiều thì văn 

hóa đọc ở v ng miền núi, nhiều dân t c càng phát triển.Mặt khác, giá cả của các xuất 

bản phẩm phải ở mức mà đa s  ngƣ i đọc chấp nhận đƣợc thì ngƣ i dân mới ham đọc 

sách, báo....  

Các phương tiện thông tin đại chúng 

Phƣơng tiện thông tin đại chúng có đóng góp to lớn vào khuếch trƣơng văn hóa 

đọc. Trƣớc hết đó là kênh quan trọng cung cấp những thông tin, tác phẩm mới đáp ứng 

m t phần nhu cầu đọc của ngƣ i dân.  ác phƣơng tiện thông tin đại chúng là kênh 

quan trọng để giới thiệu các sách (tác phẩm mới). Những bài phê bình sách, cảm nghĩ 

của ngƣ i đọc về cu n sách (tác phẩm) nào đó cũng giúp m t phần định hƣớng thị hiếu 

đọc của ngƣ i dân.  

1.1.4.2. Yếu tố chủ quan 

Nghề nghiệp: Lao đ ng có ảnh hƣởng r  nét tới mọi mặt của đ i s ng tinh thần 

của con ngƣ i. Tính chất hoạt đ ng lao đ ng ảnh hƣởng lớn tới nhu cầu đọc. Tính chất 

nghề nghiệp của mỗi ngƣ i sẽ chi ph i nhu cầu và phƣơng thức sử dụng thông tin và 

đọc tài liệu của mỗi con ngƣ i.  

Ví dụ: Với những ngƣ i lao đ ng chân tay, vai tr  của văn hóa đọc không r  

ràng và cụ thể nhƣ với những ngƣ i lao đ ng trí óc. 

 Lứa tuổi: Ở mỗi đ  tuổi khác nhau, văn hóa đọc lại có những cấp đ  khác nhau 

do ảnh hƣởng của tâm sinh lý lứa tuổi. 

Ở lứa tuổi trƣớc khi đến trƣ ng:  ắt đầu có thể hình thành thói quen đọc sách. 

Trong lứa tuổi này, gia đình đóng vai tr  rất quan trọng trong hình thành thói quen, kỹ 

năng đọc sách cho trẻ. 

Ở lứa tuổi thiếu nhi, văn hóa đọc đang trong quá trình hình thành và phát triển, 

có nhiều biến đ ng. 
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Ở tuổi trƣởng thành, đây là giai đoạn nhận thức đƣợc mở r ng, do đó việc đọc 

tập trung chủ yếu phục vụ cho việc học tập, hoàn thiện bản thân và giải trí. 

   tuổi lao đ ng: Là lúc văn hóa đọc biểu hiện r  nét nhất. Việc đọc chủ yếu 

phục vụ cho quá trình nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu công việc lao đ ng sản xuất và 

hiểu biết x  h i… 

Mỗi lứa tuổi nên có m t loại sách thích hợp.  ó những cu n sách nên đọc lúc trẻ 

và có những cu n sách nên đọc lúc đ  lớn tuổi. 

Trình độ văn hóa: Trình đ  văn hóa là yếu t  tác đ ng nhiều nhất tới văn hóa 

đọc. Tri thức càng cao thì nhu cầu đọc càng nhiều, càng đa dạng, n i dung các tài liệu 

càng cao, càng sâu, đ i hỏi nhiều phƣơng thức, nhiều nguồn thỏa m n khác nhau, kỹ 

năng đọc càng hoàn thiện. Trình đ  văn hóa đọc của m t ngƣ i không tách khỏi trình 

đ  chung về văn hóa của ngƣ i ấy, không tách khỏi trình đ  giáo dục và học vấn. 

Thông thƣ ng, những ngƣ i có trình đ  văn hóa (học vấn) cao thƣ ng thích đọc và đọc 

nhiều. 

Giới tính: Giới tính cũng tác đ ng lên văn hóa đọc. Trên phƣơng diện tâm lý học, 

nam giới thƣ ng đƣợc coi là mạnh mẽ, can đảm, thích khoa học, công nghệ.   n nữ 

giới thì tình cảm, nhẹ nhành, không thích bạo lực, khoa học tự nhiên, công nghệ. Vì 

thế, xu hƣớng chung nữ giới thích đọc sách văn học, sách tình cảm hơn, trong khi đó 

nam giới thích đọc sách khoa học kỹ thuật hơn.v.v. 

Ngoài ra, các đặc điểm địa lý, kinh tế, văn hóa, x  h i của các tỉnh miền núi phía 

 ắc Việt Nam cũng ảnh hƣởng tới văn hóa đọc của ngƣ i dân. Phần tác giả xin này 

được trình bày riêng ở mục sau. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ của 

luận án, nghiên cứu sinh chỉ đề cập tới m t s  yếu t  nêu trên. 

 1.2. Vai tr  của văn h a đọc trong đời sống xã hội 

1.2.1. Làm phong ph  đời sống tinh th n của người đọc 

Trong đ i s ng tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai tr  rất quan trọng, là 

ngƣ i thầy vĩ đại thắp sáng trong chúng ta nguồn tri thức vô tận, dạy cho chúng ta cách 

s ng, cách làm ngƣ i, hƣớng tới các giá trị nhân văn cao cả.  ó thể nói, sách chính là 

ngƣ i bạn gần gũi chia sẻ mọi nỗi vui, buồn của mỗi ngƣ i, và đọc sách đ  trở thành 

m t nhu cầu cần thiết, không thể thiếu của mọi ngƣ i trong x  h i. Ở th i đại nào con 

ngƣ i cũng lấy việc học, việc đọc sách làm phƣơng cách để hoàn thiện nhân cách con 
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ngƣ i, để tiến b  trong cu c s ng cá nhân và cu c s ng x  h i. Và cho đến tận hôm 

nay, sách vẫn là nguồn s ng quý giá nhất mà không có món ăn tinh thần nào có thể so 

sánh đƣợc. 

Đọc sách giúp tăng cường khả năng giao tiếp 

 ọc sách thực chất là m t quá trình giao tiếp, khi đó tác giả quyển sách và 

ngƣ i đọc là những bên tham gia giao tiếp.  hỉ có điều quá trình giao tiếp này thƣ ng 

diễn ra thông qua những ý tƣởng, những thông tin mà tác giả cung cấp cho ta. Ta có thể 

đồng ý hay phản đ i tác giả về những gì tác giả đ  viết ra. Ta cũng có thể rút ra những 

bài học từ những gì đ  đọc, có thể đƣa ra những cảm xúc, những phản xạ và sự nhạy 

cảm, linh hoạt cần thiết khi đ i mặt với những tình hƣ ng tƣơng tự trong sách từ thực 

tiễn của cu c sông.  

 ên cạnh những m i giao tiếp giữa cá nhân với tác giả, những cu n sách c n là 

cây cầu xây dựng những mỗi quan hệ t t đẹp trong x  h i. Ta đọc m t cu n sách hay 

và mu n đem chia sẻ với mọi ngƣ i. Khi ta mua đƣợc cu n sách quý và mu n lƣu lại 

cho con cháu... Những cu n sách đó là sợi dây n i liền tình cảm gia đình khi cha mẹ 

c ng con đọc sách, thông qua sách để dạy con và hiểu con.  

Đọc sách giúp rèn luyện năng lực tưởng tượng, liên tưởng, phân tích, sáng tạo 

Trong quá trình đọc, chúng ta cũng hình thành sự liên tƣởng, so sánh, những vấn 

đề, những sự vật, sự việc trong cu n sách với những gì ngoài thực tế, cũng nhƣ với 

những thông tin chúng ta đ  biết ở m t cu n sách khác, trong quan điểm của ngƣ i này 

ngƣ i khác, cái gi ng và khác nhau, tại sao lại có gi ng và khác nhƣ vậy… Nếu ta có 

trí tƣởng tƣợng phong phú, suy nghĩ cặn kẽ, kết hợp với những đ ng lực khám phá tìm 

t i, biết n i kết các thông tin, sự kiện với nhau, biết phân tích phê phán, ta sẽ nghĩ ra 

cái mới, tìm ra cái mới và từ đó tạo ra thông tin mới, tri thức mới. Tác giả Trần Tấn 

Ngô cho rằng đọc có tác dụng sâu sắc đến tâm hồn con ngƣ i.  ọc giúp con ngƣ i ta 

phong phú về trí tƣởng tƣợng, c ng m t cu n sách, c ng m t nhân vật, nhƣng mỗi 

ngƣ i tƣởng tƣợng ra nhân vật ấy khác nhau theo suy nghĩ của riêng mình.  ó là sự kỳ 

diệu của việc đọc [65, tr. 25 - 26]. 

Đọc sách giúp rèn luyện năng lực ngôn ngữ, kỹ năng viết tốt hơn 

Năng lực ngôn ngữ của chúng ta đƣợc hình thành dựa trên nhiều yếu t , trong 

đó đọc sách là m t cách tiếp cận với ngôn ngữ có hiệu quả, giúp chúng ta nâng cao 
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năng lực ngôn ngữ của mình.  ọc những tác phẩm văn chƣơng ta học đƣợc ở tác giả 

cách d ng những từ ngữ rất hay để miêu tả hiện tƣợng thiên nhiên kỳ thú, những tình 

hu ng, tình cảm éo le, những mảnh đ i bất hạnh... Thông qua quá trình đọc, chúng sẽ 

tích lũy cho mình v n từ vựng phong phú, điều đó giúp chúng ta có thể hiểu và trình 

bày, diễn đạt làm sáng tỏ m t vấn đề nào đó m t cách khéo léo, uyển chuyển, logich 

hơn, thuyết phục hơn. Ta cũng trƣởng thành hơn về ngữ pháp… Tiếp xúc với các tác 

phẩm khác, quan sát nhịp, trạng thái, và phong cách viết của các tác giả khác, sẽ ảnh 

hƣởng đến cách viết của riêng mỗi ngƣ i.  

Giải trí tích cực 

Nhà nghiên cứu Trần  ạch  ằng cho rằng việc đọc, đ i với ngƣ i Việt, vƣợt khỏi 

cái nhu cầu giao tiếp thông thƣ ng giữa con ngƣ i với nhau để trở thành m t sinh hoạt 

ở tầm hƣởng thụ văn hóa. Hơn thế, đọc là m t cái thú, m t thói quen, m t đ i hỏi tinh 

thần không thể thiếu [29, tr. 14 - 15]. 
 

 ọc sách vừa giúp ta giải trí sau những gi  phút làm việc mệt nhọc, bận r n, vừa 

dẫn ta vào thế giới những suy tƣởng, những rung đ ng của ngƣ i khác, dẫn ta tới 

những xứ sở khác, những th i đại khác. 

Nếu chịu quan tâm đến bản thân mình, tập đƣợc thói quen tận dụng ngay cả 

những “mẩu th i gian” rảnh nhỏ nhất, thì ta có thể sử dụng những khoảng th i gian ấy 

để đọc sách. 

1.2.2. Đọc sách gi p làm giàu kiến thức 

 ọc sách sẽ giúp ta tích lũy nhiều kinh nghiệm, mở mang kiến thức trong mọi 

lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học x  h i, tăng cƣ ng khả năng tƣ duy. Sách làm ta 

thấy thoải mái và yêu đ i hơn; đƣa ta vƣợt th i gian, không gian để tìm hiểu lịch sử 

hay khám phá những ý tƣởng, phát minh mới trong tƣơng lai.  ọc sách c n cho ta biết 

thêm về tinh hình trong và ngoài nƣớc, giúp ta tìm ra giá trị bản thân và chấp cánh cho 

những ƣớc mơ, sáng tạo. 

Ông Lê Hữu Tình, đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục, khi đƣợc hỏi thế nào là văn 

hóa đọc, ông chocho rằng văn hóa đọc đó là một loại hình văn hóa mà qua đó người 

đọc thu lượm thông tin và tự mình lớn lên về phương diện tri thức qua việc tiếp xúc với 

các ấn phẩm [47, tr.17 - 18].  ọc sách giúp chúng ta tích lũy tri thức.  ọc sách thể dục 

thể thao, chúng ta biết rèn luyện sức khỏe dẻo dai bền bỉ hơn.  ọc sách triết học, chúng 
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ta nhận ra những quy luật và những diễn biến ý thức hệ trong cu c s ng, từ đó hình 

thành cách s ng.  ọc sách vật lý chúng ta hiểu biết về quy luật vận đ ng của thế giới 

tự nhiên hơn, từ đó ứng dụng vào cu c s ng.  ọc sách văn học để hình thành cảm xúc, 

thái đ  hợp lý trƣớc mọi cảnh ng , cu c đ i; xây dựng đ i s ng hài h a, nhân văn, có 

chiều sâu. Những cu n sách chính trị - x  h i chân chính giúp chúng ta hiểu về lịch sử 

và hƣớng phát triển tất yếu của loài ngƣ i, vững tin với những gì đ  chọn.  ọc sách 

lịch sử giúp chúng ta hiểu về dân t c mình, hiểu đƣợc các dân t c khác, cảm thông với 

họ và nh  thế có thể tránh đƣợc những cu c chiến tranh phi nghĩa…  

  ọc sách sẽ giúp giáo dục đạo đức cho ngƣ i đọc, hình thành những thị hiếu 

thẩm mỹ, luyện tập kỹ xảo tự kiểm tra, sẽ có ảnh hƣởng đến tâm trạng và cảm giác bản 

thân của ngƣ i đọc, thậm chí đến cả tình trạng sức khoẻ ngƣ i đọc nữa (phƣơng pháp 

chữa bệnh bằng đọc sách). 

Tóm lại, những giá trị tinh thần khoa học, lành mạnh của những cu n sách luôn 

hƣớng chúng ta tới cái hay, cái đẹp; đem đến cho mỗi ngƣ i m t cu c s ng t t đẹp, h a 

hợp giữa bản thân với c ng đồng, môi trƣ ng xung quanh, x  h i và cả nhân loại.  

1.2.3. Đọc sách gi p hoàn thiện từng cá nhân, phát triển xã hội 

Trên bình diện x  h i, văn hóa đọc ngoài việc góp phần nâng cao dân trí; góp 

phần xây dựng x  h i học tập, xóa đói giảm nghèo, c n thúc đẩy phát triển kinh tế - x  

h i và thực hiện đƣợc các mục tiêu  ảng và Nhà nƣớc ta đ  đặt ra:  ân giàu, nƣớc 

mạnh, x  h i công bằng, dân chủ, văn minh. 

Tác giả Nguyễn Quang   cho rằng m t dân t c không mê đọc sẽ không thể phát 

triển đƣợc, sẽ phải s ng trong nghèo khổ và ngu d t [1].  húng ta đang phấn đấu xây 

dựng m t x  h i học tập, tri thức hóa toàn dân.  ọc sách, nghiên cứu sách đ  và đang 

trở thành m t cách học đơn giản, phổ biến, tiện ích, rẻ tiền mà hiệu quả rất lớn.  hính 

vì lẽ đó, hơn bao gi  hết đọc sách đang là m t nhu cầu không thể thiếu của cu c tranh 

đấu s ng c n để kh ng định các giá trị của bản thân ở m t đất nƣớc đang từng bƣớc 

hoà nhập với khu vực và toàn cầu.  

Mỗi ngƣ i phải xem đọc sách nhƣ m t phƣơng tiện gây ảnh hƣởng đến cu c 

s ng, và coi sách nhƣ m t công cụ lao đ ng trí óc phục vụ cho sự nghiệp thực tiễn, cho 

sự nghiệp biến đổi con ngƣ i, biến đổi tự nhiên, biến đổi x  h i, phục vụ cho công 

cu c xây dựng đấtt nƣớc ngày càng phồn vinh.  
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1.3.  ác tiêu ch  đánh giá văn h a đọc và phát triển văn h a đọc 

 ó nhiều tiêu chí đánh giá về vai tr  của thƣ viện trong phát triển văn hóa đọc ở 

m t địa phƣơng. Tác giả luận án đ  tham khảo tài liệu “ ung cấp thông tin thông qua 

thƣ viện công c ng Việt Nam: Chuẩn đánh giá hoạt đ ng và tác đ ng” do H i Thƣ viện 

Việt Nam biên soạn dựa trên tài liệu hƣớng dẫn của UNES O/IFL  về chủ đề này. Tài 

liệu trên chỉ chọn 12 chỉ s  (tiêu chí) từ 24 chỉ s  của UNES O/IFL  [36].  ồng th i, 

kết hợp với các tài liệu khác, tác giả luận án đề xuất những tiêu chí dƣới đây để đánh 

giá văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc ở các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam. 

Tiêu chí đánh giá văn hóa đọc 

 ánh giá VH  của ngƣ i đọc đƣợc xem xét ở 3 khía cạnh: Năng lực định 

hƣớng của chủ thể tới đ i tƣợng đọc; năng lực, trình đ  lĩnh h i thông tin trong tài liệu 

và thái đ  ứng xử của ngƣ i đọc với đ i tƣợng đọc (tình cảm, hành vi văn hóa). 

Tiêu chí đánh giá phát triểnvăn hóa đọc 

Tiêu chí 1: Khả năng tiếp cận thư viện của người dân: 

Tiêu chí này thể hiện ở các vấn đề: Thƣ viện có cách xa nơi ở, nơi làm việc, học 

tập của ngƣ i dân; thƣ viện có những quy định tạo điều kiện cho ngƣ i dân sử dụng 

các sản phẩm và dịch vụ của thƣ viện nhƣ thế nào.  ác sản phẩm và dịch vụ của thƣ 

viện có thu phí hay không thu phí… 

Tiêu chí 2: Mức độ đáp ứng của vốn tài liệu với yêu cầu của người dân 

Tiêu chí này thể hiện ở các n i dung sau: Tổng s  v n tài liệu có trong thƣ viện 

và tính cập nhật trong việc bổ sung v n tài liệu có đáp ứng nhu cầu đọc của ngƣ i dân; 

s  tài liệu tính cho mỗi đầu ngƣ i của nhóm dân cƣ trên địa bàn; s  lƣợng tài liệu bằng 

tiếng các dân t c ở địa phƣơng; s  lƣợng tài liệu phân theo lĩnh vực và theo từng loại 

ngôn ngữ của địa phƣơng; tài liệu địa chí…  ác tài liệu này có đáp ứng đƣợc yêu cầu 

của ngƣ i dân? 

Tiêu chí 3: Bạn đọc và Lượt bạn đọc 

Tiêu chí này thể hiện ở các chỉ s  sau: Tổng s  bạn đọc của thƣ viện và phân 

theo dân t c, trình đ  học vấn, tổng s  lƣợt ngƣ i sử dụng các dịch vụ thƣ viện trên 

tổng s  dân, tính theo từng dân t c và tính trên đầu ngƣ i.  

Tiêu chí 4: Lượt sử dụng thư viện 
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Trong đó phân ra: 

Lƣợt mƣợn tài liệu của thƣ viện (cả trong và ngoài thƣ viện) tính theo đầu ngƣ i 

của c ng đồng dân cƣ nói chung và từng dân t c trong c ng đồng 

Lƣợt ngƣ i tham gia các hoạt đ ng do thƣ viện tổ chức (Triển l m sách, nói 

chuyện chuyên đề, thi kể sách… 

Tiêu chí 5: Các sản phẩm, dịch vụ của tài liệu 

Tiêu chí này thể hiện ở các n i dung sau: Tổng s  các sản phẩm và dịch vụ do 

thƣ viện tổ chức. Mức đ  ph  hợp và hiệu quả (s  ngƣ i tham gia/sử dụng) của từng 

sản phẩm và dịch vụ đ i với các nhóm bạn đọc, trong đó có các nhóm dân t c. 

 ác hoạt đ ng hình thành phát triển thói quen đọc, kỹ năng đọc, kỹ thuật đọc 

của ngƣ i dân. 

Tiêu chí 6: Vai trò của chính quyền địa phương và các ngành liên quan đối với 

hoạt động thư viện 

Tiêu chí này đƣợc đo bằng: Mức đ  tham gia của chính quyền vào việc đề ra 

chủ trƣơng, chính sách, đầu tƣ về cơ sở vật chất - kỹ thuật, v n tài liệu, nhân sự) và 

quản lý (kiểm tra, thanh tra…) thƣ viện trên địa bàn. 

Tiêu chí 7. Tiện nghi và văn hóa phục vụ bạn đọc của thư viện 

Tiêu chí này thể hiện ở các n i dung sau:  iện tích nhà, trang thiết bị, tổ chức 

không gian, các quy định của thƣ viện dành cho ngƣ i dân trong sử dụng thƣ viện.  

S  lƣợng nhân sự, trình đ  chuyên môn, ngoại ngữ, tin học; kỹ năng mềm trong 

giao tiếp, phục vụ bạn đọc. Sự hài l ng của bạn đọc đ i với thủ thƣ và thƣ viện. 

1.4.  ặc điểm địa l , kinh tế, văn h a, xã hội ở các tỉnh miền n i ph a Bắc 

Việt Nam  

1.4.1. Đặc điểm địa lý  

V ng miền núi phía  ắc Việt Nam là khu vực sơn địa và bán sơn địa ở miền 

 ắc Việt Nam.  ó là các tỉnh:  ắc Giang,  ắc Kạn,  ao  ằng,  iện  iên, Hà Giang, 

H a  ình, Lai  hâu, Lào  ai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên 

Quang, Yên  ái.  ây là v ng l nh thổ có diện tích lớn nhất nƣớc ta, 95.272.3 km
2
, 

chiếm khoảng 28,6 % diện tích cả nƣớc [131]. 
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Vị trí địa lý: Phía  ông giáp Vịnh  ắc   , phía  ắc và  ông  ắc giáp với 3 

tỉnh Quảng  ông, Quảng Tây và Vân Nam của Trung Qu c, phía Tây giáp với Thƣợng 

Lào, phía Nam giáp với các tỉnh  ồng bằng sông Hồng. 

Địa hình: Mang đặc điểm địa hình của miền núi và Trung du. 

 ác tỉnh ở miền núi phía  ắc Việt Nam đƣợc chia làm hai v ng  ông  ắc và 

Tây  ắc.  

Vùng Đông Bắc gồm các tỉnh: Lào  ai, Yên  ái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên 

Quang,  ao  ằng,  ắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn,  ắc Giang.  

Vùng Tây Bắc gồm các tỉnh: Lai  hâu,  iện  iên, Sơn La, H a  ình.  

Dân số: Khoảng 11.290.5 nghìn ngƣ i. Mật đ  dân s  119 ngƣ i/km
2
[120] 

1.4.2. Điều kiện tự nhiên 

 ây là v ng có địa hình tƣơng đ i phức tạp với những d y núi cao chạy theo 

hƣớng Tây  ắc -  ông Nam.  a phía Tây,  ắc và  ông đều là đồi núi, phía Nam là b  

biển và ở giữa là đồng bằng, chủ yếu là do sông Hồng và sông Thái  ình bồi đắp qua 

hàng triệu năm tạo nên. Xen giữa các d y núi là m t s  đồng bằng nhỏ và thung lũng... 

V ng miền núi phía  ắc Việt Nam là v ng có nhiều điểm khác biệt so với các 

v ng khác.  ây là v ng giàu tài nguyên khoảng sản, nhất là với quặng  patít,  ôxit, 

Than đá, Sắt, Nhôm....và có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhƣ:   ng Tam 

Thanh, Nhị Thanh (Lạng Sơn), hang Pắc  ó, thác  ản Gi c ( ao  ằng), hồ  a  ể 

( ắc Kạn), núi Yên Tử, Vịnh Hạ Long -  i sản Thế giới (Quảng Ninh)…  ây là v ng 

núi cao h ng vĩ có Sa Pa (Lào  ai) ở đ  cao 1.500m so với mặt biển - nơi nghỉ mát lý 

tƣởng, tập trung đông các t c ngƣ i H'Mông,  ao, Kinh, Tày, Giáy, Hoa, Xá Phó... 

V ng núi Tây  ắc c n có di tích chiến trƣ ng lừng danh  iện  iên và đỉnh núi Phan Si 

Păng cao 3.143m, cao nhất  ông  ƣơng. Với sự đa dạng về địa hình, đồng bằng nhỏ, 

hẹp, đ  cao và d c c ng với khí hậu thay đổi thƣ ng xuyên và chịu tác đ ng trực tiếp 

của gió m a cũng nhƣ b o, lũ đ  tác đ ng không nhỏ đến sinh kế của ngƣ i dân và phát 

triển kinh tế của v ng, cũng nhƣ đ i s ng văn hóa thƣ ng ngày của các đồng bào dân 

t c thiểu s . 

V ng núi phía  ắc Việt Nam có khí hậu nhiệt đới chịu ảnh hƣởng của gió m a. 

 hế đ  gió m a có sự tƣơng phản r  rệt: M a hè gió m a Tây Nam nóng khô, mƣa 
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nhiều, m a đông gió m a  ông  ắc lạnh, khô, ít mƣa. Khí hậu thu c miền nhiệt đới, 

nhiệt đ  cao đ  ẩm lớn, sinh vật phong phú với các loại rừng và các thảm thực vật. Tuy 

nhiên, chế đ  gió m a cũng tạo ra th i tiết có phần khắc nghiệt, gây nên khô nóng, hạn 

hán, sƣơng mu i gây trở ngại cho sản xuất và sinh hoạt. 

1.4.3. Đặc điểm kinh tế 

Trung du và miền núi  ắc    có tài nguyên thiên nhiên đa dạng, có khả năng đa 

dạng hóa cơ cấu kinh tế, với thế mạnh về công nghiệp khai thác và chế biến khoáng 

sản, thủy điện, nền nông nghiệp nhiệt đới có cả những sản phẩm cận nhiệt và ôn đới, 

phát triển tổng hợp kinh tế nông nghiệp và du lịch. 

Hệ th ng đƣ ng ô tô bao gồm các tuyến qu c l  2 dài 312 km chạy từ Hà N i - 

Việt Trì - Phú Thọ - Tuyên Quang - Mèo Vạc, đi qua các thành ph  công nghiệp và địa 

bàn giàu khoáng sản, lâm sản và v ng chăn nuôi gia súc lớn; Qu c l  3 Hà N i - Thái 

Nguyên -  ắc Kạn -  ao  ằng - Thuỷ Khẩu dài 382 km n i liền v ng kim loại màu với 

Thái Nguyên và Hà N i; Qu c l  18 (ngang)  ắc Ninh - Uông  í -  ông Triều - Móng 

 ái đi qua v ng sản xuất than đá và điện lực của v ng; Qu c l  4 từ Mũi Ngọc - Móng 

 ái - Lạng Sơn -  ao  ằng -  ồng Văn đi qua v ng cây ăn quả, và n i liền với cửa 

khẩu Việt Trung...;  ƣ ng 3  (13 ) từ Lạng Sơn-  ắc Sơn- Thái Nguyên- Tuyên 

Quang - Yên  ái gặp đƣ ng S  2 có ý nghĩa về mặt kinh tế; Qu c l  s  6 Hà N i - H a 

 ình - Sơn La - Lai  hâu dài 425 km; Qu c l  37 chạy từ  hí Linh (Hải  ƣơng) đi 

Sơn La dài 422 km. Qu c l  4  chạy dọc tuyến biên giới phía  ắc n i với Sapa Lào 

Cai...[50]. Vừa qua, tuyến đƣ ng cao t c dài nhất nƣớc ta n i Hà N i với Lào  ai đ  

đƣợc đƣa vào sử dụng, hứa hẹn mang lại nhiều cơ h i phát triển kinh tế - văn hóa x  

h i cho toàn v ng và bảo đảm an ninh qu c ph ng... 

Hệ th ng đƣ ng sắt tuyến Hà N i -  ồng  ăng dài 123 km n i với ga  ằng 

Tƣ ng (Trung Qu c).  ây là tuyến đƣ ng sắt quan trọng trong việc tạo ra các m i liên 

hệ qua m t s  khu vực kinh tế và qu c ph ng xung yếu  ắc Giang-  hi Lăng - Lạng 

Sơn; Tuyến Hà N i - Việt Trì - Yên  ái - Lào  ai; Tuyến đƣ ng sắt Hà N i - Quán 

Triều (Thái Nguyên) n i liền Hà N i với nhiều cụm công nghiệp cơ khí, luyện kim 

quan trọng nhƣ  ông  nh, G   ầm, Uông  í... 

Việc phát triển mạng lƣới giao thông vận tải đ  giúp cho việc thông thƣơng trao 

đổi hàng hóa dễ dàng với các v ng  ồng bằng sông Hồng và  ắc trung   , cũng nhƣ 
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giúp cho việc phát triển nền kinh tế - văn hóa x  h i của các tỉnh v ng núi phía  ắc 

Việt Nam. 

Tuy nhiên, hiện nay trong s  637 x  thu c khu vực miền núi phía  ắc Việt Nam 

c n có tới 170 x , chiếm 28% s  x  chƣa có đƣ ng giao thông đến trung tâm x , đó là 

chƣa kể đến những x  đ  có đƣ ng nhƣng xu ng cấp hƣ hỏng nặng, m t s  x  khác chỉ 

đi lại đƣợc vào m a khô vì đƣ ng chƣa hoàn chỉnh, thiếu cầu c ng. Nếu vấn đề giao 

thông chậm đƣợc thông su t thì cơ h i để đồng bào thóat nghèo vẫn là vấn đề nan giải 

...[149]. 

Ngoài ra, các tỉnh v ng núi phái  ắc Việt Nam c n có nguồn tài nguyên nƣớc 

phong phú với các sông su i có trữ năng thủy điện khá lớn. Hệ th ng sông Hồng (11 

triệu KW chiếm hơn 1/3 trữ năng thủy điện của cả nƣớc. Riêng Sông  à chiếm gần 6 

triệu KW. Nguồn thủy năng lớn này đ  và đang đƣợc khai thác. Nhà máy thủy điện 

Thác  à trên Sông  hảy (110 MW). Nhà máy thủy điện H a  ình trên Sông  à (1.920 

MW). Hiện nay, đang triển khai xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La trên sông  à 

(2.400 MW), thủy điện Tuyên Quang trên Sông Gâm (300 MW)... Nhiều nhà máy thủy 

điện nhỏ đang đƣợc xây dựng trên các phụ lƣu của các sông. Việc phát triển thủy điện 

sẽ tạo ra đ ng lực mới cho sự phát triển của v ng, nhất là việc khai thác và chế biến 

khoáng sản trên cơ sở nguồn điện rẻ và dồi dào. 

  ng với xu thế chung của nền kinh tế qu c gia, kinh tế - x  h i v ng miền núi 

những năm vừa qua có sự tăng trƣởng và phát triển đáng kể. T c đ  tăng trƣởng kinh tế 

v ng miền núi phía  ắc Việt Nam đạt hơn 10%.  ơ cấu kinh tế cũng có sự thay đổi 

theo hƣớng tăng tỷ trọng các ngành:  ịch vụ, thƣơng mại, du lịch, công nghiệp; tỷ 

trọng ngành nông, lâm nghiệp giảm nhƣng bình quân các tỉnh thu c v ng vẫn chiếm 

trên 50%. Trong ngành nông, lâm nghiệp - ngành chủ đạo của v ng này đ  bƣớc đầu 

đƣợc định hƣớng phát triển sản xuất hàng hóa, tiếp cận thị trƣ ng với những sản phẩm 

nông nghiệp qua sơ chế nhƣ:  hè, Thảo quả, thủy  sản (các nuôi trên sông)…Sự tăng 

trƣởng kinh tế có đƣợc nh  những chính sách kinh tế vĩ mô cũng nhƣ các chƣơng trình 

đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng đ  làm nên m t diện mạo mới cho v ng miền núi về hạ 

tầng kinh tế - x  h i, các dịch vụ công và thƣơng mại từng bƣớc phát triển. 

Trong những năm qua việc ứng dụng khoa học công nghệ và tiến b  khoa học 

kỹ thuật phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đ  đạt đƣợc nhiều kết quả đáng 
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khích lệ. Trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật đ  phát triển thành công 19 gi ng 

 hè mới có năng suất, chất lƣợng cao, trong đó có 8 gi ng  hè qu c gia, nâng tỷ lệ 

trồng chè gi ng mới lên 51%; chuyển giao nhiều gi ng ngô chịu hạn với giá bán giảm 

30% so với gi ng của các công ty nƣớc ngoài, giúp bà con giảm chi phí và lợi nhuận 

trong canh tác.  ác gi ng lúa thuần bao gồm gi ng cực ngắn ngày nhƣ: P6  , GL 102, 

GL1... đƣợc áp dụng r ng r i cho chất lƣợng gạo ngon, đặc biệt thích hợp cho các tỉnh 

miền núi phía  ắc Việt Nam. M t s  gi ng đậu đỗ và cây có củ, gi ng cây ăn quả, cao 

su, nấm... đ  xây dựng đƣợc các mô hình cho hiệu quả kinh tế cao ở các địa phƣơng... 

 Hiện nay, cơ cấu các ngành công nghiệp tại các tỉnh miền núi phía  ắc Việt 

Nam  đ  có nhiều biến  đổi. S  xí nghiệp công nghiệp nặng với qui mô lớn chiếm tỷ 

trọng lớn nhất trong cả nƣớc nhƣ khai thác năng lƣợng, luyện kim, cơ khí, hóa chất... 

Ngành công nghiệp khai thác năng lƣợng (Than) cung cấp tới 98% Than đá cho nhu 

cầu trong nƣớc và chiếm tỷ trọng 22,7 % trong giá trị gia tăng công nghiệp của cả 

nƣớc; công nghiệp hóa chất chiếm 78,5%; công nghiệp vật liệu xây dựng chiếm 

13,8%... Trong v ng hình thành các v ng l nh thổ tập trung công nghiệp chuyên môn 

hóa nhƣ khu công nghiệp luyện kim đen Thái Nguyên; khu công nghiệp điện tử Sam 

sung (Yên  ình-Thái Nguyên); khu công nghiệp khai thác than Quảng Ninh; khu công 

nghiệp hóa chất Lâm Thao - Việt Trì; khu công nghiệp sản xuất phân bón  ắc Giang... 

[120]. 

Nhiều khu công nghiệp trở thành hạt nhân hình thành lên các đô thị vệ tinh và 

giữ vai tr  trung tâm tác đ ng đến sự phát triển kinh tế chung của toàn v ng. Ngoài ra 

m t s  ngành công nghiệp nhẹ cũng phát triển trên cơ sở khai thác nguồn nông lâm sản 

của v ng nhƣ công nghiệp Giấy (  i  ằng), công nghiệp mía đƣ ng, ép dầu... 

Về du lịch: Với các tiềm năng phát triển ngành du lịch ở các di tích lịch sử, đền 

ch a ở Tuyên Quang,  ền H ng - Phú Thọ... các hang đ ng ở Lạng Sơn,  ao  ằng, du 

lịch H a  ình...  ác loại hình du lịch địa phƣơng mang sắc thái và bản sắc dân t c 

chƣa đƣợc phát huy hết thế mạnh.  Thƣơng mại phát triển ở khu vực cửa khẩu biên giới 

c n nhiều hạn chế về giao thông liên v ng, liên tỉnh nên cũng gây trở ngại đáng kể cho 

phát triển kinh tế. 

Nhìn chung, c ng với xu thế chung của nền kinh tế qu c gia, kinh tế - x  h i 

v ng miền núi những năm qua có sự tăng trƣởng và phát triển đáng kể. T c đ  tăng 
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trƣởng kinh tế v ng miền núi phía  ắc Việt Nam đạt hơn 10% (miền Trung 12%, Tây 

Nguyên 12,5% và Nam b  là 12%).  ơ cấu kinh tế cũng có sự thay đổi theo hƣớng 

tăng tỷ trọng các ngành:  ịch vụ, thƣơng mại, du lịch, công nghiệp; tỷ trọng ngành 

nông, lâm nghiệp giảm (nhƣng bình quân các tỉnh thu c v ng vẫn chiếm trên 50%). 

Trong ngành nông, lâm nghiệp - ngành chủ đạo của những v ng này đ  bƣớc đầu đƣợc 

định hƣớng phát triển sản xuất hàng hóa, tiếp cận thị trƣ ng với những sản phẩm nông 

nghiệp qua sơ chế nhƣ: Hồi, Thảo quả, Vỏ Quế... các sản phẩm tinh chế nhƣ:  hè, 

Ngô, Mận… Sự tăng trƣởng kinh tế có đƣợc nh  những chính sách kinh tế vĩ mô cũng 

nhƣ các chƣơng trình đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng đ  làm nên m t diện mạo mới cho 

v ng miền núi về hạ tầng kinh tế - x  h i, các dịch vụ công và thƣơng mại. 

1.4.4. Đặc điểm văn hóa 

Đặc trưng của văn hóa truyền thống 

Khu vực miền núi, v ng dân t c là khu vực có đặc điểm riêng, khác với khu vực 

đồng bằng, ven biển, hải đảo.  ây là địa bàn sinh s ng lâu đ i của c ng đồng các dân 

t c thiểu s  Việt Nam.Trong quá trình sinh s ng tại các khu vực địa lý khác nhau từ 

 ắc vào Nam, từ các khu vực rẻo cao, rẻo giữa, cao nguyên hay thung lũng, chân núi, 

đồng bằng, ven biển, châu thổ… đồng bào các dân t c thiểu s  đ  sáng tạo ra nhiều giá 

trị văn hóa vât thể, phi vật thể đặc sắc mang đậm dấu ấn gắn với các điều kiện tự nhiên, 

v ng địa lý.  ó là những giá trị văn hóa do các c ng đồng dân t c thiểu s  sáng tạo 

trong quá trình th ng nhất của văn hóa Việt Nam. 

Đặc trưng về văn hóa của các dân tộc thiểu số Tây Bắc 

Văn hóa các dân t c thiểu s  khu vực Tây  ắc bao gồm văn hóa của trên 20 t c 

ngƣ i sinh s ng trên địa bàn các tỉnh  iện  iên, Lai  hâu, Sơn La, H a  ình.  ây là 

khu vực thu c sƣ n phía Tây d y Hoàng Liên Sơn với đặc điểm địa hình chia cắt, núi 

cao, đứt g y địa hình và tạo thành hệ th ng thung lũng, sông su i theo hƣớng Tây  ắc - 

 ông Nam; với hệ th ng các con sông lớn nhƣ sông  à, sông M ... Khí hậu ít chịu ảnh 

hƣởng của gió m a  ông  ắc, hình thành hai m a khô và m a mƣa trong năm, mang 

tính lục địa r  nét hơn v ng  ông  ắc. Hệ th ng thực vật điển hình cho loại rừng 

thƣ ng xanh nhiệt đới và cận nhiệt đới. Phƣơng thức canh tác nƣơng rẫy của cƣ dân 

trong v ng đ  tác đ ng không ít đến sự suy giảm của diện tích rừng. 
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Trong v ng hiện có trên 20 t c ngƣ i cƣ trú, trong đó ngƣ i Thái có dân s  

đông hơn, có trình đ  kinh tế - x  h i phát triển và có ảnh hƣởng không nhỏ đến các 

dân t c trong v ng. Văn hóa dân t c Thái có quan hệ và ảnh hƣởng tới văn hóa các dân 

t c Mƣ ng, dân t c Xinh Mun, dân t c Khơ Mú, dân t c Mảng, dân t c Kháng, dân t c 

Ơ  u trên nhiều bình diện nhà cửatrang phục, ẩm thực và trong tín ngƣỡng dân gian, 

văn học nghệ thuật. Ở v ng núi Sơn La, H a  ình, giao thoa văn hóa Thái- Mƣ ng khá 

mật thiết giữa hai c ng đồng ngƣ i này. M i quan hệ giữa dân t c Thái với các dân t c 

Ph  Lá, dân t c La Hủ, dân t c   ng, dân t c Si La, dân t c Lô Lô, dân t c Hà Nhì, 

dân t c H‟Mông, dân t c  ao... tuy không chật chẽ, lâu đ i nhƣ với dân t c Mƣ ng, 

dân t c Xinh Mun, dân t c Khơ Mú, dân t c Mảng, dân t c Kháng, dân t c Ơ  u, song 

ngôn ngữ của dân t c Thái trở thành ngôn ngữ giao tiếp chung trong v ng cũng nhƣ 

m t s  hiện tƣợng văn hóa Thái đƣợc các t c ngƣ i ƣa chu ng và sử dụng nhƣ túi thổ 

cẩm, khăn Piêu, phong cách kiến trúc nhà sàn... 

V ng văn hóa này có thể nhận thấy gồm các tiểu v ng cơ bản: Tiểu v ng văn 

hóa Tây  ắc và tiểu v ng văn hóa hỗn hợp Mƣ ng-Thái (M c  hâu, Thƣ ng Xuân, 

Ph  Yên, Mai  hâu…) [97]. 

Tiểu vùng văn hóa Tây Bắc 

 ao gồm l nh thổ các tỉnh: Lai  hâu, Sơn La,  iện  iên, H a  ình… hay phía 

Tây của d y Hoàng Liên Sơn với 12 châu Thái, với các trung tâm: Mƣ ng L , Mƣ ng 

Thanh, Mƣ ng Muổi, Mƣ ng Lay, Mƣ ng Tấc, Mƣ ng Vạt, Mƣ ng  hiến… nơi diễn 

ra quá trình giao thoa văn hóa giữa các nhóm ngƣ i Thái Trắng, ngƣ i Thái  en, với 

các c ng đồng dân t c trong khu vực. Tiểu v ng hỗn cƣ Mƣ ng-Thái thu c địa phận 

các tỉnh Sơn La, H a  ình. Tại m t s  huyện thu c các tỉnh trên, đồng bào Thái, đồng 

bào Mƣ ng có quá trình sinh s ng lâu đ i nên văn hóa có sự giao thoa và ảnh hƣởng 

lẫn nhau m t cách sâu sắc.  ó là sự ảnh hƣởng qua lại giữa ngƣ i Thái đ i với ngƣ i 

Mƣ ng và giữa ngƣ i Mƣ ng đ i với Thái. Sự giao thoa đó đ  để lại những kết quả mà 

đôi khi chúng ta khó phân biệt đâu là ngƣ i Thái và ngƣ i Mƣ ng (qua trang phục, nhà 

cửa, ẩm thực…). Sắc thái văn hóa v ng Tây  ắc c n biểu hiện qua cảnh quan sinh thái 

gắn với môi trƣ ng và địa bàn cƣ trú.  ân t c Thái, dân t c Mƣ ng thƣ ng gắn bó với 

các thung lũng, v ng thấp với kinh tế lúa nƣớc là chủ đạo; cƣ dân các dân t c khác sinh 

tụ làm ăn ở khu vực rẻo giữa và khu vực rẻo cao [121]. 
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 Đặc trưng văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực Đông Bắc 

Ở v ng  ông  ắc văn hóa có nét đẹp riêng thu c tiểu v ng văn hóa  ông  ắc 

(Việt  ắc). V ng  ông  ắc là v ng núi rừng gồm phần đất các tỉnh: Lạng Sơn,  ao 

 ằng, Lào  ai,  ắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang.  ƣ dân các sắc t c 

sinh s ng nơi đây là ngƣ i Tày,ngƣ i N ng, ngƣ i H‟Mông, ngƣ i  ao, ngƣ i Hoa... 

trong đó ngƣ i Tày là cƣ dân bản địa lâu đ i nhất, có s  dân đông nhất.  ác sinh hoạt 

văn hóa c ng đồng thể hiện qua các hình thức lễ h i cổ truyền, qua sinh hoạt văn hóa 

chợ, qua m t nền văn học dân gian phong phú: Pú Lƣơng Quân,  hín  húa Tranh Vua, 

Then  ách  iểu, Lấy  hồng  é,  h ng Ép  uyên... mà các mẫu đề và hình tƣợng thể 

hiện quá trình giao lƣu văn hóa giữa nhiều sắc t c núi rừng.  

V ng văn hóa  ông  ắc trƣớc hết là quê hƣơng của h i Lồng Tồng (xu ng 

đồng). H i này là sản phẩm văn hóa của cƣ dân nông nghiệp Tày, N ng, t i thiểu diễn 

ra trong phạm vi m t bản (làng), thông thƣ ng m t s  bản gần gũi nhau liên kết c ng 

tổ chức, có khi mở r ng ra m t v ng vài chục bản.  ự h i đông đảo nhất là ngƣ i Tày, 

ngƣ i N ng nhƣng luôn có nhiều sắc t c láng giềng tham gia, kể cả những ngƣ i đồng 

t c ở bên kia biên giới Việt - Trung và ngƣ i Việt ở miền xuôi lên.  

H i tổ chức ngoài tr i, trên m t thửa ru ng lớn gọi là ru ng xu ng đồng. Tất cả 

gia đình tham dự h i đều mang theo cỗ để làm lễ vật cúng thần đất, Thần Núi, Thần 

Nông và Thành Hoàng:  ó là những mâm cỗ thịnh soạn, trình bày đẹp. Ở m t s  h i 

qui mô lớn, ngƣ i chủ trì c n cho tổ chức lễ hiến Tam Sinh (Trâu, Heo, Gà hay Heo, 

 ê, Gà). Là lễ h i quan trọng nhất của v ng  ông  ắc nên mọi ngƣ i đều mặc y phục 

sắc t c đẹp nhất, các bà, các cô đƣợc tô điểm bằng đồ trang sức quí nhất. H i thƣ ng 

diễn ra trong m t ngày, có nơi kéo dài đến ba, b n ngày.  ác bản không tổ chức h i 

m t cách đồng loạt để c n có dịp dự h i ở các bản láng giềng gần xa, cho nên hàng 

chục h i Lồng Tồng đƣợc tổ chức luân phiên, bắt đầu từ ngày Mồng 2 Tết Nguyên  án 

cho đến hết tháng Giêng, thậm chí có khi sang tháng hai, nhƣ ngƣ i Việt v ng  ắc 

Ninh tổ chức luân phiên mƣ i mấy h i quan họ của th i xuân xƣa... 

Trên thửa ru ng xu ng đồng đàn tế Thần Nông và các thần khác đƣợc trần thiết. 

Lễ h i bắt đầu khi chiêng tr ng nổi lên, rồi các bô l o và tráng đinh rƣớc Thần Nông và 

Thành Hoàng từ đình ra ru ng, c n các gia đình thì rƣớc cỗ bày ra trên b i h i. Ngƣ i 

chủ trì h i xƣớng bài mo cúng chƣ thần rồi tuyên b  phá cỗ. Gia đình nào có cỗ thịnh 
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soạn và m i đƣợc nhiều khách dự h i đến thƣởng thức cỗ nhà mình thì xem đó là điều 

may mắn cho cả năm.  ó nơi các vị bô l o đƣợc m i đi thƣởng cỗ, có thanh niên gái 

trai đi theo múa hát, chúc cho từng gia đình vạn sự t t lành.  n cỗ xong, mọi ngƣ i 

tiếp tục ca hát và tham gia các tr  chơi dân gian:  uớp   n (nhƣ ngƣ i Mƣ ng, ngƣ i 

Việt v ng Trung du chơi cƣớp N n Nƣ ng), Ném   n, Kéo co, đánh Quay, đánh Yến, 

đánh  u, múa Kỳ lân, múa Sƣ Tử, múa V , múa Giáo...  

Trong khi chơi tr  ném c n, gái trai chia làm hai phe để hát Sli, Lƣợn, là hai 

hình thức đ i ca giao duyên nam nữ thể hiện tục cầu m a, c n tr  chơi kéo co giữa các 

cô gái chàng trai ngƣ i Tày và ngƣ i N ng vừa mang tính chất cầu m a, cầu mƣa, cầu 

nƣớc nhƣ m t nghi lễ tín ngƣỡng nông nghiệp lâu đ i.  iệu múa tiêu biểu của h i 

Lồng Tồng là múa Sƣ Tử. Những điệu múa lễ h i khác của ngƣ i Tày, ngƣ i N ng là 

X e  hiêng, múa Then. 

Ngoài h i Lồng Tồng, v ng văn hóa  ông  ắc c n có những lễ h i lớn khác là 

h i Lƣợn Nàng Hai (lễ h i Mẹ Trăng) đƣợc tổ chức ba năm m t lần ở m t s  địa 

phƣơng tại Lạng Sơn,  ao  ằng để bày tỏ sự s ng bái nữ thần Trăng.  ó cũng là 

những lễ h i cầu m a, nhƣng tổ chức về đêm, là m t loạt h i m a xuân diễn ra trong 

những đêm trăng đẹp vào trung tuần các tháng Giêng, Hai,  a. Mẹ Trăng là m t hình 

thức nữ tính của Thần Nông đƣợc ca ngợi qua các điệu Lƣợn Hai là hàng trăm bài ca 

cầu nguyện và bài ca tình yêu mà các cô gái, chàng trai Tày và N ng say sƣa hát đ i 

đáp trong hơn m t chục đêm H i Lƣợn Nàng Hai [122]. 

Tóm lại, tiến trình địa chất, lịch sử, văn hóa của các c ng đồng t c ngƣ i và 

qu c gia đ  hình thành nên nhiều v ng văn hóa ở nƣớc ta hiện ta.   ng với văn hóa 

của mỗi t c ngƣ i, văn hóa v ng góp phần làm giàu có, phong phú thêm văn hóa qu c 

gia Việt Nam.  ƣới góc đ  quản lý văn hóa các cấp nói chung và cấp cơ sở nói riêng, 

hiểu biết về văn hóa v ng của công chức, viên chức làm công tác văn hóa nói chung và 

thƣ viện nói riêng là m t yêu cầu tất yếu, là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng góp 

phần nâng cao chất lƣợng và hiệu quả trong việc tham mƣu, tƣ vấn cũng nhƣ tổ chức 

các hoạt đ ng, xây dựng đ i s ng văn hóa, x  h i và bảo vệ môi trƣ ng ở địa phƣơng 

m t cách có hiệu quả, chất lƣợng, đáp ứng đ i hỏi của sự nghiệp xây dựng nông thôn 

mới hiện nay.  

1.4.5. Đặc điểm xã hội 



51 

Trƣớc  ách mạng Tháng Tám năm 1945, miền núi phía  ắc Việt Nam là v ng 

đất lạc hậu, đói nghèo, “rừng thiêng, nƣớc đ c” của nƣớc ta… 

Từ khi có  ảng   ng sản Việt Nam ra đ i,  ảng luôn luôn đề cao vị trí, vai tr  

và tầm quan trọng của tinh thần đại đoàn kết đồng bào các dân t c thiểu s , trong thƣ 

gửi  ại h i các dân t c thiểu s  miền Nam ngày 19/4/1946,  hủ tịch Hồ  hí Minh 

viết: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia rai hay Ê đê, Xê đăng hay Bana 

và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng 

ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Giang sơn và Chính 

phủ là giang sơn và Chính phủ của chúng ta. Vậy nên tất cả các dân tộc chúng ta phải 

đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta... Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng 

lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”. Trong chiến lƣợc giải phóng dân 

t c, xây dựng và bảo vệ Tổ qu c. Những chủ trƣơng, chính sách dân t c của  ảng và 

Nhà nƣớc qua các th i kỳ cách mạng từng bƣớc hoàn chỉnh và đƣợc thể chế vào trong 

các văn bản của Nhà nƣớc nhƣ:  iều 75, mục 2 của Hiến pháp Nƣớc   ng h a X  h i 

chủ nghĩa Việt Nam (2013) có ghi “Hội đồng dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với 

Quốc hội về công tác dân tộc; thực hiện quyền giám sát việc thi hành chính sách dân 

tộc, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số” [93]. Từ sau Nghị quyết s  22-NQ/TW ngày 27/11/1989 của     hính trị 

(khóa VI) “Về m t s  chủ trƣơng, chính sách lớn phát triển kinh tế x  h i miền núi” và 

Nghị quyết s  37-NQ/TW, ngày 01/7/2004 của     hính trị (khóa IX) “Về phƣơng 

hƣớng phát triển kinh tế - x  h i và bảo đảm qu c ph ng, an ninh v ng Trung du và 

miền núi  ắc đến năm 2010”, việc đầu tƣ cho miền núi và v ng dân t c đ  có bƣớc 

chuyển biến căn bản cả về lƣợng và chất.  hính phủ đƣa ra nhiều chƣơng trình, dự án 

nhƣ:  hƣơng trình 327 phủ xanh đất tr ng đồi núi trọc và bảo vệ rừng ph ng h , rừng 

đặc dụng, chƣơng trình dự án định canh định cƣ đ i với đồng bào các dân t c, Quyết 

định s  33/2007/Q -TTg ngày 03/5/2007 của Thủ tƣớng  hính phủ về định canh định 

cƣ cho đồng bào các dân t c thiểu s ; chƣơng trình hỗ trợ các dân t c đặc biệt có khó 

khăn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng thay thế cây thu c phiện; chƣơng trình xây dựng 

trung tâm cụm x ; trợ cƣớc trợ giá những mặt hàng thiết yếu cho v ng miền núi và dân 

t c; xóa đói giảm nghèo... Từ năm 1999,  hính phủ đầu tƣ cho chƣơng trình 135 với 

1000 x  đặc biệt khó khăn miền núi và v ng sâu, v ng xa với khoảng 410 tỷ đồng.  
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   i với văn hóa đọc, trong su t th i gian qua,  ảng và Nhà nƣớc ta đ  rất quan 

tâm và ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển lĩnh vực thƣ viện trong cả nƣớc nói 

chung và các tỉnh miền núi nói riêng.  ặc biệt những năm gần đây,  hính phủ đ  ban 

hành m t s  văn bản quan trọng có lên quan đến văn hóa đọc nhƣ:  hỉ thị s  

15/1998/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tƣớng  hính phủ về tăng cƣ ng chỉ đạo xây 

dựng và phát triển kinh tế - văn hóa x  h i, củng c  qu c ph ng - an ninh các x , 

phƣ ng biên giới, hải đảo;  hỉ thị s  39/1998/CT-TTg ngày 3/12/1998 của Thủ tƣớng 

 hính phủ về công tác văn hóa thông tin ở miền núi và v ng đồng bào các dân t c 

thiểu s ;  hỉ thị s  42/ T-TW, ngày 25/8/2004 của  an  í thƣ về nâng cao chất lƣợng 

toàn diện của hoạt đ ng xuất bản; Quyết định s  581/Q -TTg, ngày 06/5/2009 của 

Thủ tƣớng  hính phủ về phê duyệt  hiến lƣợc phát triển văn hóa đến năm 2020; Quyết 

định s  10/Q - VHTT L, ngày 04/5/2007 của    VHTT L về phê duyệt quy hoạch 

phát triển ngành thƣ viện Việt Nam tới năm 2020; Quyết định s  2472/Q -TTg, ngày 

28/12/2011 của Thủ tƣớng  hính phủ về việc cấp m t s  ấn phẩm báo, tạp chí cho 

v ng dân t c thiểu s  và miền núi, v ng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015; 

Quyết định s  692/Q -TTg, ngày 04/5/2013 của Thủ tƣớng  hính phủ phê duyệt đề án 

“Xóa m  chữ đến năm 2020”; Quyết định s  284/Q -TTg, ngày 24/02/2014 của Thủ 

tƣớng  hính phủ về Ngày Sách Việt Nam…  

Nh  những chính sách đó mà đến nay, b  mặt miền núi và v ng dân t c đ  có 

những thay đổi đáng kể: T c đ  tăng trƣởng kinh tế v ng miền núi phía  ắc Việt Nam 

đạt hơn 10%, G P trung bình ngƣ i dân tăng, tuy vậy so với các v ng miền khác vẫn 

c n thấp: Trung du và miền núi phía  ắc Việt Nam có thu nhập bình quân đầu ngƣ i 

(TN Q N) thấp nhất toàn qu c: năm 2011-2012 ƣớc đạt dƣới 300 đô la. Thấp xa so 

với v ng Tây Nam   , năm 2011-2012 TN Q N ƣớc đạt 32,3 triệu đồng (qu ng 

1.538 USD). 

  i s ng vật chất, tinh thần đồng bào các dân t c thiểu s  đƣợc cải thiện, nhiều 

v ng đồng bào đ  thoát cảnh đói lƣu cữu trƣớc đây, tình trạng du canh du cƣ của đồng 

bào m t s  v ng nay đ  từng bƣớc ổn định, nhiều h  đồng bào đ  trở nên giầu có...  ặc 

biệt, đ i s ng của ngƣ i dân miền núi trong đó có đồng bào dân t c thiểu s  đ  đƣợc 

cải thiện đáng kể.  ó thể nói đến nay, nạn đói kinh niên ở nhiều v ng dân t c thiểu s  

trƣớc đây đ  đƣợc giảm r  rệt. Nhiều h  gia đình dân t c thiểu s  đ  từ du canh du cƣ 
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chuyển sang định canh định cƣ, làm ăn khá giả, có h  xây đƣợc nhà ở kiên c  thay vì 

nhà tranh tre tạm bợ xƣa kia, mua sắm đƣợc nhiều tiện nghi sinh hoạt gia đình đắt 

tiền... 

 ồng th i, mức hƣởng thụ văn hóa trong đồng bào dân t c thiểu s  hiện nay đ  

đƣợc cải thiện so với trƣớc rất nhiều: Ngoài việc đồng bào đƣợc nghe đài phát thanh 

bằng tiếng dân t c, xem vô tuyến, xem phim, văn nghệ, m t s  x  miền núi và dân t c 

thiểu s  c n xây dựng Nhà văn hóa, điểm    - VH x  làm cơ sở cho phát triển văn hóa 

ở các địa phƣơng miền núi phía  ắc Việt Nam.  

 Giáo dục và đào tạo với quan điểm chỉ đạo của  ảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nƣớc là tập trung nguồn lực phát triển giáo dục, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả 

phổ cập giáo dục ở những v ng đặc biệt khó khăn, v ng sâu, v ng xa, v ng đồng bào 

 TTS. Phải có những giải pháp tích cực để nâng cao trình đ  tiếng Việt, giảm tỷ lệ lƣu 

ban và bỏ học đ i với học sinh ở những v ng khó khăn, đặc biệt là học sinh ngƣ i dân 

t c thiểu s . Nh  đó, các tỉnh miền núi và v ng đồng bào  TTS cũng đạt đƣợc những 

kết quả đáng khích lệ: Hầu hết các x  miền núi, v ng sâu, v ng xa đều đ  có trƣ ng 

cấp I, tỉnh, huyện miền núi hiện nay cũng đều có trƣ ng dân t c n i trú, nhiều huyện và 

tỉnh đ  hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học [35]. 

 ác thiết chế khác liên quan đến văn hóa đọc, đặc biệt là hệ t ng thƣ viện công 

c ng, thƣ viện trƣ ng học, thƣ viện m t s  ngành khác cũng đ  đƣợc xây dựng khá 

r ng khắp, góp phần đáng kể cho văn hóa đọc. Trong những năm tới,  ảng và Nhà 

nƣớc ta vẫn tiếp tục đẩy mạnh đầu tƣ cho khu vực này của đất nƣớc. Tuy vậy, hiện nay 

ở miền núi phía  ắc Việt Nam vẫn c n những vấn đề ảnh hƣởng tiêu cực lên văn hóa 

đọc của ngƣ i dân: 

 Việt Nam là m t qu c gia đa dân t c với tổng s  54 dân t c anh em.  ân t c 

Việt (Kinh) chiếm 87% dân s  cả nƣớc. Hiện tại, khu vực miền núi phía  ắc Việt Nam 

là nơi sinh s ng của 31 nhóm dân t c thiểu s , chiếm 57,4% s  dân t c cả nƣớc, trong 

đó m t s  dân t c thiểu s  có s  dân hơn m t triệu ngƣ i là:  ân t c Tày (1.629.392 

ngƣ i);  ân t c Thái (1.550.423 ngƣ i);  ân t c Mƣ ng (1.268.963 ngƣ i);  ân t c 

H‟Mông (1.068.189 ngƣ i); nhƣng cũng có những dân t c ít hơn 1 triệu ngƣ i:  ân t c 

N ng (968.800 ngƣ i); Ít nhất là dân t c La Hủ với s  dân 9.651 ngƣ i (cƣ trú chủ yếu 

tại tỉnh Lai  hâu).  ồng th i trong s  đó chỉ có m t s  dân t c có chữ viết riêng: Thái, 
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H‟Mông, Tày, N ng, Hoa…  iều này r  ràng gây cản trở rất nhiều cho văn hóa đọc ở 

v ng này vì ngƣ i dân vẫn mu n đọc những gì viết trên ngôn ngữ của dân t c mình. Ở 

miền núi phía  ắc Việt Nam,11/14 tỉnh, thành ph  tỷ lệ dân t c thiểu s  chiếm quá nửa 

dân s  của địa phƣơng nhƣ tỉnh  ao  ằng có trên 90% là ngƣ i dân t c Tày chiếm đa 

s  41%;  ân t c Kinh chỉ chiếm 5,8 %; 10 tỉnh có tỷ lệ từ 50% đến dƣới 90% là: Hà 

Giang,  ắc Kạn, Lai  hâu,  iện  iên, Sơn La, Lạng Sơn, H a  ình, Lào  ai, Tuyên 

Quang, Yên  ái. 

  ên cạnh đó, m t b  phận đáng kể ngƣ i dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em ở 

v ng sâu, v ng xa, nơi heo hút lƣng chừng núi không biết hoặc biết rất kém tiếng Việt. 

 iều này ảnh hƣởng tới văn hóa đọc của b  phận dân cƣ nơi này.  ây là v ng có địa 

hình tƣơng đ i phức tạp với những d y núi cao chạy theo hƣớng Tây  ắc -  ông Nam. 

Xen giữa các d y núi là m t s  đồng bằng nhỏ và thung lũng.  ịa hình đa dạng, cao và 

d c gây nên những khó khăn hết sức lớn cho ngƣ i dân trong đi lại. Mặc d  giao thông 

đ  đƣợc cải thiện nhƣng c n hàng trăm x  chƣa có đƣ ng giao thông tới trung tâm x , 

đó là chƣa kể những x  đ  có đƣ ng nhƣng xu ng cấp hƣ hỏng nặng, m t s  x  khác 

chỉ đi lại đƣợc vào m a khô vì đƣ ng chƣa hoàn chỉnh, thiếu cầu c ng…   ng với khí 

hậu thay đổi thƣ ng xuyên và chịu tác đ ng trực tiếp của gió m a cũng nhƣ b o, lũ đ  

tác đ ng không nhỏ đến phát triển kinh tế - văn hóa x  h i của v ng, và đ i s ng của 

ngƣ i dân, trong đó có đ i s ng văn hóa thƣ ng ngày. 

 M t đặc điểm x  h i khác của khu vực miền núi phía  ắc Việt Nam là tính chất 

cƣ trú theo tầng (tầng thấp - chân núi, tầng trung bình - sƣ n núi, tầng cao - đỉnh núi) 

của đồng bào dân t c thiểu s  biểu hiện khá r  nét.  h ng hạn, ở tầng thấp (có đ  cao 

trung bình dƣới 500m), thƣ ng là v ng sinh cƣ của các dân t c có s  dân đông, trình 

đ  phát triển kinh tế - văn hóa x  h i tƣơng đ i khá, nhƣ dân t c Tày, Thái, Mƣ ng, 

N ng..; tầng trung bình (có đ  cao từ 500 - 800m) là nơi cƣ trú của đồng bào các dân 

t c  ao, Giáy, Khơ Mú...; thành phần t c ngƣ i chủ yếu s ng ở tầng cao (800m trở 

lên) là các dân t c H‟Mông, Hà Nhì, La  hí, Pà Thẻn...  ồng th i, các dân t c thiểu s  

ở miền  ắc Việt Nam cƣ trú chủ yếu ở trên tuyến biên giới và v ng cao và cƣ trú phân 

tán và xen kẽ với nhau, không hình thành m t v ng l nh thổ riêng biệt.  ặc điểm này 

nói lên sự h a hợp của c ng đồng dân cƣ nhƣng cũng là yếu t  ảnh hƣởng khá lớn 
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(nhìn chung là không thuận lợi) cho phát triển văn hóa, giáo dục… do c ng lúc phải 

chuẩn bị nhiều chƣơng trình, tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. 

 M t yếu t  nữa cũng ảnh hƣởng không nhỏ đến nhu cầu đọc và văn hóa đọc ở 

khu vực miền núi, v ng đồng bào dân t c thiểu s  là tình trạng m  chữ và tái m  chữ 

đang diễn ra khá phổ biến. Hiện s  ngƣ i m  chữ c n cao, đặc biệt là trong đồng bào 

các dân t c thiểu s . Theo báo cáo hàng năm của các Sở Giáo và  ào tạo (giử về    

G & T), cả nƣớc ta vào năm 2014, c n 1.064.615 ngƣ i m  chữ, (tuổi từ 15 - 60), 

trong đó có 465.623 ngƣ i dân t c thiểu s . Ngƣ i m  chữ tập trung chủ yếu ở các tỉnh 

thu c khu vực miền núi phía  ắc Việt Nam, v ng  ông Nam    và  ồng bằng sông 

 ửu Long [8].  iều đặc biệt cần nhấn mạnh là trong s  những ngƣ i m  chữ ở miền 

núi phía  ắc Việt Nam phụ nữ chiếm tỷ lệ cao: Toàn qu c có 215.001 (phụ nữ 

H‟Mông trong đ  tuổi đi học m  chữ, chiếm tỷ lệ 93%). Phụ nữ dân t c  ao có 

144.131 ngƣ i m  chữ chiếm tỷ lệ 80% so với s  phụ nữ trong đ  tuổi đi học. Huyện 

M   ang  hải tỉnh Yên  ái có 11.057 phụ nữ thì có tới 10.104 ngƣ i m  chữ  [100]... 

 ây thực sự là con s  rất khó khắc phục trong m t th i gian ngắn và đặc biệt nó có ảnh 

hƣởng không nhỏ đ i với việc đọc sách báo trên địa bàn các tỉnh miền núi phía  ắc 

Việt Nam. 

  ặc điểm canh tác cũng ảnh hƣởng tới văn hóa đọc.  ồng bào các dân t c thiểu 

s  miền núi phía  ắc Việt Nam chủ yếu s ng bằng nƣơng rẫy, kinh tế mang nặng tính 

tự cung, tự cấp. Trong cách canh tác này, ngƣ i phụ nữ phải lao đ ng với cƣ ng đ  

cao, th i gian kéo dài từ 14 gi  đến 18 gi  trong m t ngày.  o đó, điều kịên đi học của 

ngƣ i dân, nhất là phụ nữ và trẻ em rất khó khăn. Mặt khác, x  h i v ng cao gần nhƣ 

ngƣng đọng cả về mặt th i gian, biệt lập cả về mặt không gian. Nhu cầu giao tiếp ít, 

đ i s ng văn hóa c n thấp. Vì vậy nhu cầu d ng chữ, đọc sách của đồng bào dân t c 

thiểu s  miền núi c n rất nhiều hạn chế [86]. 

 Trình đ  và mức s ng của ngƣ i lao đ ng các tỉnh v ng dân t c thiểu s  mặc d  

đ  đƣợc cải thiện nhƣng vẫn c n thấp. 14 tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam tuy có 

nhiều lợi thế nhƣng vẫn chƣa thể tự cân đ i đƣợc ngân sách mà chủ yếu dựa vào nguồn 

ngân sách của Trung ƣơng. Vì thế, việc đầu tƣ từ ngân sách địa phƣơng cho các hoạt 

đ ng văn hóa, trong đó có văn hóa đọc sẽ gặp nhiều khó khăn. 
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 Trình đ  của ngƣ i lao đ ng toàn v ng đƣợc đánh giá là thấp so với mức trung 

bình toàn qu c, với tỷ lệ ngƣ i tham gia lao đ ng chƣa từng đi học là 11,3% (tỷ lệ 

trung bình cả nƣớc là 4,6%), tỷ lệ lao đ ng đ  t t nghiệp trung học phổ thông và trên 

phổ thông ở toàn v ng là 22,6%.  iều này ảnh hƣởng rất lớn đến việc phát triển văn 

hóa đọc của ngƣ i lao đ ng - m t lực lƣợng đƣợc coi là n ng c t của phong trào đọc 

sách trong khu vực. 

Sách bằng tiếng dân t c thiểu s  hiện nay ở nƣớc ta xuất bản và phát hành c n 

quá ít.  ây cũng là khó khăn cho việc phát triển văn hóa đọc ở những v ng này. Những 

năm qua, việc đầu tƣ cho văn hóa đọc, cho thƣ viện và sách báo c n nhiều hạn chế, bất 

cập, chƣa đáp ứng đầy đủ cả về s  lƣợng và chất lƣợng cho kho tài liệu và nhu cầu đọc 

của bà con các dân t c. Mặc d  trong nhiều năm qua hệ th ng các cơ quan báo chí, 

xuất bản, in và phát hành sách đ  có nhiều c  gắng để phục vụ đồng bào, song văn hóa 

đọc vẫn là m t khâu c n thiếu và c n yếu đ i với v ng dân t c thiểu s . 

 Ngƣ i dân miền núi phía  ắc Việt Nam nhìn chung chƣa hình thành thói quen 

đọc sách. Theo điều tra sơ b  của  ục Xuất bản,    Thông tin và Truyền thông, thì có 

tới 44% ngƣ i đƣợc hỏi trả l i là không có th i gian đọc sách [30]. 

  Tiểu kết  

 ọc là m t hoạt đ ng tinh thần của con ngƣ i. Mặc d  có khá nhiều quan điểm 

khác nhau về văn hóa đọc nhƣng tựu trung lại văn hóa đọc đều đƣợc nhìn nhận ở thái 

đ  với việc đọc và trình đ  giải m  văn bản của chủ thể tiến hành việc đọc. Trên cơ sở 

kế thừa và phát triển quan điểm của những ngƣ i đi trƣớc tác giả luận án cho rằng văn 

hóa đọc là hoạt động đọc ở một trình độ nhất định hay nói cách khác văn hóa đọc là 

tổng thể các năng lực của chủ thể hướng tới việc tiếp nhận và sử dụng thông tin 

trong tài liệu.  

Với quan niệm đó có thể thấy văn hóa đọc đƣợc hình thành từ rất sớm ở mỗi 

ngƣ i và luôn phát triển không ngừng c ng với sự phát triển nhân cáh, văn hóa của 

mỗi ngƣ i và x  h i.  ứng ở góc đ  x  h i, phát triển văn hóa đọc chính là tạo những 

điều kiện thuận lợi nhất cho mỗi ngƣ i và nhóm x  h i để họ có thể  nâng cao năng lực 

đọc, lĩnh h i tài liệu của mình, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. 

Miền núi phía  ắc Việt Nam là m t v ng đất có điều kiện khí hậu địa lý đặc 

biệt, giầu tài nguyên thiên nhiên, có tiềm năng phát triển kinh tế lớn đồng th i cũng là 
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phên dậu của qu c gia.  ƣ dân v ng núi phía  ắc Việt Nam đa s  là đồng bào các dân 

t c thiểu s , đ i s ng vật chất và tinh thần c n muôn ván khó khăn. Trong điều kiện 

đó, nghiên cứu, nhận dạng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp phát triển văn hóa đọc 

là m t trong những giải pháp quan trọng góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, x  h i 

của các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam, rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và miền 

xuôi, từng bƣớc h i nhập qu c tế, đồng th i góp phần bảo vệ vững chắc biên cƣơng 

của tổ qu c. 
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 hƣơng 2 

T Ự  TR N  V N         

V   ÔN  TÁ  P ÁT TR ỂN V N         

Ở  Á  TỈN  M ỀN NÚ  P Í  BẮ  V ỆT N M 

 

2.1. Thực trạng văn h a đọc ở các tỉnh miền n i ph a Bắc Việt Nam 

2.1.1.Năng lực định hướng tới tài liệu đọc của người dân các t nh miền n i 

phía Bắc Việt Nam 

 2.1.1.1. Nhu cầu và hứng thú đọc 

Nhu cầu đọc 

Mặc d  có đ i s ng vật chất và tinh thần c n nhiều khó khăn, với sự quan tâm 

của các cấp chính quyền cũng nhƣ sự phát triển các yếu t  hỗ trợ cho việc đọc, việc đọc 

sách đ   đƣợc ngƣ i dân quan tâm. Kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu đọc đ  bắt đầu 

hình thành ở đa s  ngƣ i dân miền núi phía  ắc Việt Nam.  

Bảng số 1. Mức độ sử dụng thời gian rảnh rỗi của người dân 

Nội dung 
Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

Tự học 369 49,2 98 23,3 467 43,6 

Sinh hoạt c ng đồng 136 18,1 20 6,2 183 17,1 

 ông việc gia đình 530 70,7 300 93,7 830 77,6 

Học ngoại khóa 50 6,7 11 3,4 61 5,7 

Xem vô tuyến 613 81,7 120 37,5 733 68,5 

 u lịch, tham quan 244 32,5 76 23,7 320 29,9 

 ọc sách, báo 500 66,7 29 9,1 529 49,4 

 ịch vụ Internet 600 80,0 31 9,7 631 59,0 

 hơi Game 85 11,3 12 3,8 97 9,1 

 

Trong s  các hoạt đ ng tham gia khi có th i gian rỗi, đa s  ngƣ i dân miền núi 

phía  ắc Việt Nam dành th i gian làm các công việc trong gia đình phục vụ sinh hoạt 

(77,6%) và xem tivi (68,5%). Ngƣ i dân cũng đ  bắt đầu quan tâm đến đọc sách 

(49,4%), tuy nhiên s  ngƣ i quan tâm việc đọc chiếm tỷ lệ không cao.  ó thể thấy nhu 
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cầu đọc của đa s  ngƣ i dân miền núi đ  hình thành, tuy nhiên chƣa phải chiếm ƣu thế 

so với các hoạt đ ng khác trong th i gian rỗi (Bảng số 1). 

Tuy nhiên, do điều kiện s ng giữa v ng thành thị và nông thôn ở v ng núi c n 

có sự chênh lệch lớn, các nhu cầu tinh thần, đặc biệt nhu cầu đọc của cƣ dân hai v ng 

có sự khác biệt rất r  nét. Ở v ng thành thị, các phƣơng tiện thông tin đầy đủ, cập nhật, 

s  lƣợng ngƣ i xem vô tuyến, phim ảnh đông nhất với 613 ý kiến, chiếm 81,7% s  

ngƣ i đƣợc hỏi; sử dụng mạng Internet chiếm vị trí thứ hai (80,0%); Giúp đỡ gia đình 

là hoạt đ ng đƣợc xếp vị trí thứ ba và đọc sách chiếm vị trí thứ tƣ trong các hoạt đ ng 

ngƣ i dân tham gia khi nhàn rỗi.  

Trả l i câu hỏi về th i gian dành cho đọc sách trong m t ngày, có 16,7% cƣ dân 

thành thị cho biết họ đ  dành th i gian để đọc sách báo hàng ngày từ 2-3 gi  trở lên, 

chỉ có 14% là đọc sách từ 3-4 gi , c n đọc 1-2 gi  là 28% và 41,3% ngƣ i đọc sách 

dƣới 1 gi  hàng ngày.  

Bảng số 2. Thời gian dành cho việc đọc sách của người dân 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

 Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Từ 3 - 4 gi  105 14,0 10 3,1 115 10,7 

Từ 2 - 3 gi  125 16,7 22 6,8 147 13,7 

Từ 1- 2 gi  210 28,0 72 22,5 282 26,3 

 ƣới 1 gi  310 41,3 98 30,6 408 38,1 

Hình 1, biểu đồ số 1: Thời gian dành cho việc đọc sách của người dân 
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  i với v ng nông thôn, v ng sâu, v ng xa giúp đỡ gia đình là hoạt đ ng chiếm 

vị trí thứ nhất với 93,7% s  ngƣ i trả l i bảng hỏi; xem vô tuyến truyền hình chiếm vị 

trí thứ hai với 37,5%. Tự học chiếm vị trí thứ ba c n đọc sách chỉ chiếm vị trí thứ sáu 

với 9,1 %. Học thêm, học ngoại khóa, sinh hoạt c ng đồng xếp vị trí cu i c ng, sau cả 

hoạt đ ng chơi Game…  iều này ph  hợp với tính chất lao đ ng phần lớn th i gian 

trên nƣơng rẫy, khả năng tài chính… của ngƣ i dân nơi đây. 

  i với ngƣ i dân nông thôn, v ng sâu, v ng xa thì mỗi ngày đọc sách dƣới 1 

gi  là sự lựa chọn của s  đông nhất 30,6%; xếp sau là đọc 1 - 2 gi  22,5%.  hỉ có 

3,1% ngƣ i dân nông thôn, v ng sâu, v ng xa trả l i đọc sách từ 3 - 4 gi  ngày. Kết 

quả này cũng ph  hợp với điều kiện s ng, lao đ ng hiện nay ở nông thôn miền núi phía 

 ắc nƣớc ta. (Bảng số 2).  

Nhu cầu đọc của ngƣ i dân cũng có sự khác biệt theo lứa tuổi. Nếu xét theo lứa 

tuổi thì ngƣ i dân thành thị và nông thôn trong các lứa tuổi từ 16 - 40 là tham gia tích 

cực nhất vào các hoạt đ ng tự học, sinh hoạt c ng đồng, du lịch, tham quan, Game, 

Internet.  ọc sách cũng là hoạt đ ng đƣợc lứa tuổi này ƣu tiên hơn so với các lứa tuổi 

khác (bảng số 1, phụ lục số1.3).Về mức đ  dành th i gian đọc sách mỗi ngày lứa tuổi 

từ 16 - 30 tuổi ƣu tiên từ 2 - 4 gi /ngày để đọc với tỷ lệ khá cao.  ác lứa tuổi khác chủ 

yếu chỉ đọc từ dƣới 1 - 2 gi /ngày (bảng số 3, phụ lục số 1.3) 

Hình 2, biểu đồ số 2: Thời gian dành cho việc đọc trong một ngày ở các độ tuổi 

Thành thị 
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Hình 3, biểu đồ số 3: Thời gian dành cho việc đọc trong một ngày ở các độ tuổi 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền núi sống ở Nông Thôn 

 

Sự chênh lệch trong nhu cầu đọc cũng biểu hiện r  theo thành phần dân t c. Nhu 

cầu đọc của cƣ dân các dân t c ít thiểu s  thấp hơn so với ngƣ i Kinh sinh s ng trên 

c ng m t địa bàn. …(bảng số 1, phụ lục số1.2) 

Kết quả điều tra cho thấy nhóm  T thiểu s  ít ngƣ i và các dân t c khác luôn có 

tỷ lệ dành th i gian đọc thấp nhất mỗi ngày. Nhóm ngƣ i Kinh có tỷ lệ này cao nhất 

(đọc mỗi ngày 1 gi  có 65,4% tổng s  ngƣ i trả l i; đọc từ 3 - 4 gi  ngày xếp thứ hai; 

đọc từ 1 - 2 gi  xếp thứ 3; đọc 2 - 3 gi  giữ vị trí thứ tƣ); Nhóm dân t c Tày -Thái - 

N ng xếp vị trí thứ 2 (đọc dƣới 1 gi  có 38,5%; đọc từ 1 - 2 gi  chỉ 7,5%; đọc 2 - 3 gi  

- 12,3%; đọc từ 3 - 4 gi  - 7,9%.); Nhóm dân t c Mƣ ng xếp thứ ba nhƣng các chỉ s  

gấp 2 - 3 lần của nhóm xếp thứ tƣ; Nhóm dân t c H‟Mông - Dao. (bảng số 3, phụ lục 

số 1.2) 

Hình 4, biểu đồ số 4: Thời gian dành cho việc đọc trong một ngày của các  

nhóm dân tộc thiểu số 
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Xét theo đặc điểm nghề nghiệp, nhóm công chức, viên chức có tỷ lệ tham gia 

đọc sách cao hơn so với các nhóm khác; thứ đến là nhóm học sinh, sinh viên. Nhóm 

Nông dân, lao đ ng tự do chiếm vị trí cu i c ng. … (bảng số 1, phụ lục số 1.4) 

Hình 5, biểu đồ số 5: Nghề nghiệp dành thời gian cho việc đọc trong một ngày  

sống ở thành thị và nông thôn 

 

Ở cả khu vực thành thị và nông thôn, nhóm học sinh, sinh viên luôn dẫn đầu 

trong dành th i gian hàng ngày cho việc đọc. Xếp vị trí thứ hai là  nhóm công chức, 

viên chức. Nhóm nông dân, lao đ ng tự do chiếm vị trí cu i c ng. …(bảng số 3, phụ 

lục số1.4) 

Nhu cầu về loại hình tài liệu   

 Ngƣ i dân miền núi phá  ắc có xu hƣớng đọc tài liệu truyền th ng. Nhu cầu 

đọc tài liệu in đứng vị trí thứ nhất cả ở thành thị lẫn nông thôn (chiếm 53,3% và 

42,8%); vị trí thứ hai là tranh ảnh hình vẽ 36% và 30%; thứ ba thông tin trên mạng 25,3 

%thành thị c n nông thôn 3,7%; vị trí thứ tƣ là báo và tạp chí với 21,3% và 11,8%; thứ 

năm tài liệu nghe nhìn; cu i c ng dạng tài liệu khác có 12% ở thành thị. Nhƣ vậy, 

nguồn tài liệu in vẫn  đƣợc ngƣ i dân v ng núi yêu thích sử dụng vì nó thông dụng, 

tiện lợi hơn với hoàn cảnh s ng của họ, đồng th i đ  ít nhiều thành thói quen…  

Nhu cầu tài liệu nghe nhìn hay dạng tài liệu khác (băng, đĩa ghi âm, ghi hình) 

chiếm vị trí  cu i trong các loại tài liệu. Trong thực tế s  lƣợng ngƣ i xem băng đĩa 

đang ngày càng ít đi thiết bị cho bảo quản và khai thácloại hình này gần nhƣ không c n 

đƣợc trang bị và bảo dƣỡng nên không phát huy đƣợc hiệu quả do rất nhiều nguyên 
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nhân. Mặt khác, vì các chƣơng trình vô tuyến đang ngày càng hấp dẫn, đ  phủ sóng 

ngày càng lớn, khiến ngƣ i dân v ng sâu, v ng xa cũng có thể xem vô tuyến tại nhà...  

Thông tin trên mạng với ngƣ i dân v ng sâu, v ng xa rất hạn chế vì cơ sở hạ 

tầng chƣa đồng b , kinh tế chƣa phát triển nên khó có cơ h i tiếp cận loại hình tài liệu 

này. Nếu so với ngƣ i dân thành thị, tỷ lệ ngƣ i dân nông thôn tiếp cận tới Internet chỉ 

bằng 1/3 (12% và 3,7%).  

Bảng số 3. Nhu cầu về loại hình tài liệu  

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Sách in 400 53,3 318 42,8 718 67,1 

Tranh ảnh, hình vẽ 270 36 226 30,0 496 46,4 

 áo, tạp chí 160 21,3 89 11,8 258 24,1 

TL nghe nhìn 100 13,3 25 3,3 125 11,7 

Thông tin trên Internet 190 25,3 12 3,7 202 18,9 

 ạng khác 12 3,7   12 1,1 

 

 ó sự khác nhau trong nhu cầu về loại hình tài liệu giữa các nhóm ở các dân t c 

khác nhau. Ngoài tài liệu in đƣợc yêu thích nhất, các nhóm dân t c, trừ nhóm ngƣ i 

Việt, thì loại hình đứng thứ nhì là tranh ảnh, hìnhvẽ. Ngoài ra đ i với nhóm ngƣ i Việt 

có ba loại tài liệu yêu thích sau tài liệu in là báo, tạp chí. Thông tin trên Internet đƣợc 

ngƣ i Việt thích sử dụng hơn những nhóm dân t c khác(bảng số 5, phụ lục số 1.2) 

Nhóm công chức, viên chức thích báo, tạp chí thứ hai, thông tin trên Internet thứ 

ba. Nhóm học sinh, sinh viên thích xem tranh ảnh, hình vẽ hơn và thích lấy thông tin 

trên Internet hơn các dạng tài liệu khác.(bảng số 5, phụ lục số 1.4) 

Nhu cầu cũng có sự phân hóa theo đ  tuổi. Lứa tuổi từ 40 trở lên thích đọc báo 

và tạp chí  trong khi lứa tuổi thanh niên thích đọc tài liệu kèm theo hình ảnh minh hoạ 

(bảng số 5, phụ lục số 1.3) 

Nhu cầu đọc tài liệu điện tử của cƣ dân miền núi phía  ắc nhìn chung c n chƣa 

cao. Hiện nay ở miền núi phía  ắc, tất cả các thƣ viện tỉnh và nhiều thƣ viện huyện đ  

n i mạng Internet, nhiều gia đình và các điểm bƣu điện - văn hóa x  cũng đƣợc n i 

mạng.  ởi vậy, m t s  ngƣ i dân có thói quen đọc tài liệu điện tử trên mạng.  ể tìm 
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hiểu vấn đề này, tác giả luận án có đặt ra câu hỏi: ạn có sử dụng dịch vụ Internet? 

(bảng số 4) 

Bảng số 4. Mức độ sử dụng  Internet 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

 ó 200 26,7   21   6,6 221 20,7 

Không 550 73,3 299 93,4 849 79,3 

 

Kết quả trả l i có 26,7% ngƣ i dân thành thị và 6,6% ngƣ i dân nông thôn có 

sử dụng Internet, mức đ  chênh lệch lên đến hơn 10 lần. Hiện trạng đó có thể là do 

Internet chƣa tới đƣợc nhiều v ng cao hoặc các điểm bƣu điện – văn hóa x  c n yếu 

chƣa thu hút đƣợc đông ngƣ i tới sử dụng;  ũng có thể do ngƣ i dân chƣa có điều kiện 

lắp đặt mạng, mua thiết bị khai thác mạng v.v.;  ên cạnh đó theo lĩnh vực nghề nghiệp 

thì nhóm cán b  công chức, viên chức đứng đầu, học sinh sinh viên, lao đ ng tự do 

(bảng số 8, phụ lục số 1.4 ); theo thành phần dân t c thì đứng đầu là ngƣ i Kinh, tiếp 

theo nhóm dân t c Tày-Thái-N ng, vị trí thức ba dân t c Mƣ ng, sau c ng dân t c 

H‟Mông- ao và các dân t c khác (bảng số 8, phụ lục số 1.2, ).    tuổi (bảng số 8, phụ 

lục số 1.3) 

Nhu c u về ngôn ngữ tài liệu  

 Ngƣ i dân có xu hƣớng sử dụng tài liệu bằng tiếng Việt là chủ yếu. 

Bảng số 5. Nhu cầu về ngôn ngữ tài liệu đọc 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

 ân t c Tày 112 14,9 57 17,8 169 15,8 

 ân t c Thái 109 14,5 52 16,3 161 15 

 ân t c N ng 103 13,7 47 14,7 150 14 

 ân t c  ao     97 12,9 35 10,9 132 12,3 

 ân t c Mƣ ng 107 14,3 39 12,2 146 13,6 

 ân t c H‟Mông 91 12,1 25 7,8 116 10,8 
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 ân t c Kinh (Việt) 108 14,4 19 5,9 127 11,9 

 ân t c khác (Pu Péo, Si La, 

Ha Hủi, Lô Lô, Hà Nhì…) 
23 3,1 46 14,4 69 6,4 

Ngoại văn     0.0 0.0 

Tiếng  nh 37 4,9 2 0,6 0.0 0.0 

Tiếng Pháp 5 0,6   3.6 3.6 

Tiếng Nga 7 0,9   0.5 0.5 

Tiếng Trung 4 0,5   0.7 0.7 

Kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu đọc của ngƣ i dân cả ở thành thị lẫn nông 

thôn thu c v ng núi phía  ắc Việt Nam, tài liệu bằng tiếng Việt chiếm tỷ lệ tuyệt đ i 

100%, tiếp theo tiếng Tày 14, 9 % ở thành thị và 17,8% ở nông thôn, tiếng Thái xếp vị 

trí thứ hai với 14,5% và 16,3%, tiếng Mƣ ng 14,3% và 12,2%, tiếng H‟Mông xếp vị trí 

thƣ tƣ với 12,1% và 7,8%, rồi đến tiếng N ng 13,7% và 14,7%;  tiếng  ao 12,9% và 

10,9%. Ngoài ra, tài liệu bằng tiếng các dân t c ít ngƣ i khác ở thành thị chỉ 3,1% 

ngƣ i dân có nhu cầu nhƣng ở nông thôn, tỷ lệ này gấp gần 10 lần 14,4%.  iều này 

đúng với hiện trạng xen canh xen cƣ của các dân t c ở miền núi phía  ắc nƣớc ta đ  

nói ở trên. 

 o quá trình đổi mới, h i nhập qu c tế đang diễn ra trên khắp đất nƣớc, ngƣ i 

dân v ng núi phía  ắc cũng đ  có những dấu hiệu tích cự trong xu hƣớng tiếp thu 

thông tin. M t s  cƣ dân đ  có nhu cầu đọc tài liệu bằng tiếng nƣớc ngoài. Trong s  

các nhu cầu loại này,  nhu cầu về tài liệu bằng tiếng  nh cao nhất nhƣng cũng chỉ 

chiếm tỷ lệ khiêm t n với 4,9% và 0,6%. Nhu cầu về tài liệu bằng tiếng Nga, tiếng 

Trung, tiếng Pháp chủ yếu xuất hiện ở thành thị và cũng rất ít (với tỷ lệ tƣơng ứng là 

4%, 2 %, 1,6%), ở v ng nông thôn hầu nhƣ không có(Bảng số 5). 

Tuy nhiên nhu cầu tài liệu bằng tiếng các dân t c ít ngƣ i rất hạn chế, do việc 

xuất bản và phổ biến các tài liệu này c n gặp nhiều trở ngại. 

Hứng th  đọc  

Hứng thú đọc của ngƣ i dân ở thành thị và nông thôn có sự khác biệt do những 

vấn đề đƣợc họ quan tâm trong đ i s ng khác nhau. 
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Ngƣ i dân thành thị có xu hƣớng hứng thú với các vấn đề pháp luật, chính trị. 

Kết quả khảo sát ở bảng 5 cho thấy ngƣ i dân thành ph  quan tâm nhiều nhất đến sách 

pháp luật 68,8%.  iều này chứng tỏ ngƣ i dân miền núi phía  ắc Việt Nam đ  quan 

tâm đến quyền lợi và trách nhiệm x  h i của mình.  ây cũng là kết quả của những hoạt 

đ ng tuyên truyền pháp luật của các cơ quan có trách nhiệm cũng nhƣ các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng, cũng có thể cả sự đóng góp công sức của tủ sách pháp luật. Vị trí 

tiếp theo là sách chính trị - x  h i 64%. Sách khoa học - kỹ thuật 59,7% và lịch sử 

59,2%. Sách về tình yêu, tình bạn, danh nhân chiếm vị trí thứ tƣ, thứ năm cũng ph  

hợp với thành phần trả l i bảng hỏi. Sách văn học 47,6%, đứng vị trí thứ sáu. Thƣ ng 

là sách văn học đƣợc nhiều ngƣ i đọc nhất, đặc biệt trong các TV   nhƣng ở các tỉnh 

miền núi phía  ắc Việt Nam thì ngƣợc lại.  iều này nói lên rằng sách văn học chƣa thu 

hút đƣợc sự quan tâm của ngƣ i dân miền núi.  ó có thể là do nhiều sách văn học 

nƣớc ta dịch từ nƣớc ngoài, tên nhân vật là ngƣ i nƣớc ngoài, rất khó đọc và nhớ đ i 

với ngƣ i dân miền núi.  ũng có thể sách văn học chƣa đi sâu vào tâm tƣ, tình cảm của 

ngƣ i dân nơi đây. Hoặc có thể giá sách quá cao không ph  hợp với thu nhập của họ. 

Sách nông nghiệp chiếm 14,9% vì đây là lĩnh vực ngƣ i dân miền núi hay quan tâm và 

thiết thực đến công việc thƣ ng ngày.  ác sách có n i dung chiến đấu 13,5%, truyện 

cổ tích 11,6%, sách có n i dung khác chiếm 9,4%, sách trinh thám chỉ có 16,6% ngƣ i 

dân thành thị trả l i quan tâm.  ó thể đó là do những ngƣ i đang ở đ  tuổi thanh thiếu 

niên không c n mặn mà với truyện cổ tích, trinh thám nhƣ ở lứa tuổi nhỏ hơn.  iều này 

cũng giải thích tại sao sách có chủ đề kiếm hiệp không có ai lựa chọn đọc, mua… 

Bảng số 6. Lĩnh vực tài liệu người dân quan tâm 

Nội dung 
Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

 hính trị x  h i 480 64,0 99 30,9 579 54,1 

Lịch sử  444 59,2 117 36,5 561 52,4 

Khoa học-kỹ thuật     448 59,7 101 31,5 549 51,3 

 hiến đấu 101 13,5 29 9 130 12,1 

Văn học nghệ thuật  357 47,6 51 15,9 408 38,1 

Tình yêu/tình bạn 375 50 27 8,4 402 37,6 
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 anh nhân 275 36,6 86 26,8 361 33,7 

Trinh thám 125 16,6 11 3,4 136 12,7 

 ổ tích            87 11,6 87 27,1 174 16,3 

Pháp luật                    516 68,8 101 31,5 617 57,7 

Nông nghiệp 112 14,9 213 66,5 325 30,4 

Kiếm hiệp 79 10,5 10 3,1 89 8,3 

N i dung khác  71 9,4 6 1,9 77 7,2 

 

Ngƣ i dân nông thôn quan tâm đến những tài liệu liên quan trực tiếp đến hoạt 

đ ng s ng cơ bản của họ. Tài liệu về nông nghiệp đƣợc chú ý nhất với 66,5%.  hủ đề 

quan tâm nhiều thứ hai là lịch sử, có thể là do ngƣ i dân v ng đất này ngày đêm phải 

đ i phó với âm mƣu lấn chiếm đất biên cƣơng từ phía Trung Qu c. Sách về KHKT, về 

pháp luật đƣợc quan tâm nhiều thứ ba và thứ tƣ với c ng chỉ s  31,5%.  iều đặc biệt 

thú vị là ngƣ i dân nơi đây thích đọc chuyện cổ tích với 27,1% s  ngƣ i trả l i, chiếm 

vị trí thứ năm trong các hoạt đ ng th i gian nhàn rỗi của ngƣ i dân miền núi phía  ắc. 

Khác với dân thành thị, ngƣ i dân nông thôn miền núi chƣa quan tâm nhiều đến tài liệu 

về doanh nghiệp, doanh nhân, có thể do v ng này kinh tế vẫn chƣa phát triển mạnh. 

 ũng gi ng nhƣ khu vực thành thị, sách văn học, nghệ thuật nhận đƣợc ít sự quan tâm 

của ngƣ i dân(15,9%) chiếm vị trí cu i c ng trong các nhu cầu giải trí. (Bảng số 6).  

Bảng số 7. Nội dung thường đọc trên Internet 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng sốtrả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

Tin tức, th i sự 578 77,1 30 9,3 608 56,8 

Kinh tế x  h i  459 61,2 20 6,2 479 44,8 

Văn học nghệ thuật   351 46,8 27 8,4 378 35,3 

Văn hóa, thể thao 469 62,5 21 6,5 490 45,8 

Nông nghiệp  366 48,8 56 17,5 422 39,4 

N i dung khác 102 13,3 20 6,2 122 11,4 

  

 Về n i dung đƣợc quan tâm khi sử dụng tài liệu qua mạng, có thể nhận thấy khá 

r  sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn.   i với ngƣ i dân thành thị vị trí thứ nhất 
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thu c về trả l i là hàng ngày thƣ ng đọc tin tức th i sự trên mạng, với 77,1% s  ngƣ i 

trả l i; thứ hailà Văn hóa, thể thao 62,5%; xếp vị trí thứ ba kinh tế x  h i với 61,2 %; 

vị trí thứ tƣ sản xuất nông nghiệp 48,8%.  ề tài về văn học -  nghệ thuật có vị trí thứ 

năm với 46,8%, cu i c ng là các n i dung khác 13,3%. 

Ngƣ i dân nông thôn lại đọc nhiều nhất tài liệu về nông nghiệp với 17,5%. Vị 

trí thứ hai thu c về đọc tin tức, th i sự với 9,3%.  ũng gi ng nhƣ ngƣ i dân thành thị, 

ngƣ i dân nông thôn đọc tài liệu về văn hóa nghệ thuật xếp thứ ba với 8,4%; văn hóa, 

thể thao, chiếm vị trí thứ tƣ với 6,5%, vị trí thứ năm kinh tế x  h i 6,2% và cu i c ng 

các n i dung khác 6,2%. 

Kết quả khảo sát cho thấy hứng thú đọc của các nhóm lứa tuổi khác nhau cũng 

nhƣ môi trƣ ng s ng khác nhau. Ở khu vực thành thị, trẻ em trong đ  tuổi từ 10 - 15 

quan tâm nhất là văn hóa, thể thao 34,5%, tiếp đến văn học nghệ thuật với 23%, tin tức 

th i sự chiếm vị trí thứ ba với 18,4%; không có ai trong đ  tuổi này quan tâm đến kinh 

tế, x  h i; nông nghiệp.  ác đ  tuổi khác từ 41 đến trên 50 quan tâm trƣớc hết đến tin 

tức th i sự - kinh tế x  h i, văn học nghệ thuật, văn hóa thể thao và nông nghiệp. Tuy 

nhiên, đ  tuổi từ 16 - 30 và từ 31 - 40 lại quan tâm trƣớc tiên đến vấn đề kinh tế x  h i, 

tin tức th i sự, sản xuất nông nghiệp…  

Ở nông thôn lĩnh vực nông nghiệp đƣợc nhiều đ  tuổi quan tâm hơn cả nhƣ 

62,7% đ  tuổi 16-20; 85,7% đ  tuổi từ 21-30; đặc biệt trong đ  tuổi từ 31-40 là 92,6%. 

 ó lẽ kiến thức về nông nghiệp - nông thôn là những vấn đề rất thiết thực với họ để 

tăng năng xuất trong lao đ ng sản xuất...(bảng số 9, phụ lục số 1.3) ngoài ra c n các 

lĩnh vực khác cũng đƣợc bà con chú ý tìm hiểu.  

Hứng thú đọc của các nhóm dân t c khác nhau cũng có sự phân hóa r  rệt. 

Nhóm dân t c thiểu s  ít ngƣ i và các dân t c khác luôn có tỷ lệ hứng thú thấp nhất với 

nôi dung th i sự, kinh tế. Trong khi đó nhóm ngƣ i Việt quan tâm trƣớc hết đến tin 

tức, th i sự; sau đó là kinh tế - x  h i; văn hóa nghệ thuật; họ ít quan tâm tới nông 

nghiệp.Nhóm dân t c Tày -Thái- N ng cũng quan tâm đầu tiên tới tin tức, th i sự; rồi 

đến văn hóa thể thao. Nhóm dân t c Mƣ ng và nhóm dân t c H‟Mông- ao quan tâm 

nhiềunhất đến vấn đề nông nghiệp; văn hóa, thể thao; văn học nghệ thuật; các vấn đề 

về kinh tế x  h i, th i sự ít quan tâm hơn.(bảng số 9, phụ lục số1.2) 

2.1.1.2. Mục đích đọc  
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 ọc sách để nâng cao hiểu biết là mục đích chủ yếu của ngƣ i dân v ng núi 

phía  ắc.  

Ngƣ i Kinh hầu nhƣ xác định đọc sách là để nâng cao hiểu biết (100%), tiếp 

đến  T Mƣ ng 79,6%,  T Tày-Thái-N ng 72,2%,  T H‟Mông- ao đứng vị trí thứ tƣ 

với 60,3% sau c ng thành phần  T ít ngƣ i và các  T khác 27,8%.  

Về đ  tuổi thì 100% trong đ  tuổi từ 10 đến trên 50 cả ở thành thị và nông thôn 

là lựa chọn đề mục đọc sách, báo hiểu biết thêm; c n đọc sách, báo giúp cho việc học 

tập đƣợc xếp thứ hai cả ở thành ph  (75,8%) lẫn ở nông thôn (72,1%).    tuổi từ 10-15 

thành thị và nông thôn đều kh ng định vai tr  và mục đích của việc đọc giúp cho việc 

học tập nâng cao kiến thức là 100% ngoài ra ở các lứa tuổi khác thành thị cũng nhƣ 

nông thôn(bảng số 10, phụ lục số 1.3 ). 

 ọc vì mục đích để giải trí xếp ở vị trí cu i c ng trong bảng cả thành thị và 

nông thôn là 56,8% và 25%.   ng với n i dung này ở thành phần  T, nghề nghiệp đ  

tuổi đều có sự chênh lệnh nhất định không đồng đều (bảng số10, phụ lục số 1.2; 1.3 

trang, 1.4 ) 

Bảng số 8. Mục đích và ý nghĩa của việc đọc sách 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

Mục đích của việc đọc sách, báo       

 ể hiểu biết thêm 750 100 320 100 1070 100,0 

Giúp việc học tập 569 75,8 231 72,1 800 74,8 

Ý nghĩa việc đọc sách, báo       

Là ngƣ i thầy/cô   524 69,8 217 67,8 741 69,3 

Là ngƣ i bạn 626 83,5 210 65,6 836 78,1 

Giải trí 426 56,8 80 25,0 506 47,3 

Không là gì       

 

Nhận thức về ý nghĩa của sách báo đ i với từng cá nhân, kết quả điều tra cho 

thấy có  83,5% ngƣ i dân thành thị coi sách báo là ngƣ i bạn, tỷ lệ này ở ngƣ i dân 

nông thôn chỉ là  65,6%, xếp ở vị trí thứ hai.  iều này có thể giải thích là ở các tỉnh 

miền núi, do điều kiện địa hình và khí hậu khắc nghiệt, nên việc mở r ng quan hệ, h i 
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họp và giao lƣu bạn bè không đƣợc thuận lợi. Mu n nâng cao trình đ  và mở mang 

kiến thức ngƣ i dân thƣ ng tìm đọc sách báo. Ở khu vực thành thị, ngƣ i dân coi sách 

báo là ngƣ i thầy của mình chiếm vị trí thứ hai với 69,8%  nhƣng ở nông thôn lại xếp 

vào vị trí s  m t với 67,8%. 

Bảng số 9. Lý do đọc sách 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

Do bản thân yêu thích 608 81,1 211 65,9 819 76,5 

Yêu cầu công việc 505 67,3 126 39,7 631 59,0 

Gia đình đ ng viên 750 100 132 41,2 882 82,4 

Bạn bè tác đ ng 76 10,1 56 17,5 132 12,3 

 

Về nguyên nhân lôi cu n ngƣ i dân đọc sách, kết quả khảo sát cho thấy chủ yếu 

do gia đình và bản thân. Ở khu vực thành thị có 100% , nông thôn 41,2% s  ngƣ i 

đƣợc hỏi trả l i do gia đình đ ng viên, chiếm vị trí thứ hai là “do nhu cầu bản thân” 

thành thị với 81,1%, nông thôn 65,9%. Vị trí thứ ba thu c về “do nhu cầu công việc” 

thành thị 67,3%, nông thôn 39,7%.  u i c ng là do bạn bè tác đ ng thành thị 10,1%, 

nông thôn 17,5%.  

2.1.1.2. Khả năng tìm kiếm và lựa chọn tài liệu 

Tìm tài liệu 

Tự mua sách. M t trong những nguồn tài liệu để đọc là tự mua sách. Ngƣ i dân 

miền núi mặc d  mu n đọc sách nhƣng do điều kiện kinh tế hạn chế nên không có thói 

quen mua sách thƣ ng xuyên để đọc. Kết quả khảo sát cho thấy s  ngƣ i dân cả thành 

thị và nông thôn không mua cu n sách, báo nào có tỷ lệ cao nhất (thành thị 28%; nông 

thôn 97,1%) chỉ có 16,4% ngƣ i dân thành thị và 7,8% ngƣ i dân nông thôn thƣ ng 

xuyên mua sách báo để đọc. Trong s  những ngƣ i mua sách, s  ngƣ i chỉ mua 1 cu n 

sách trong 1 tháng ở thành thị là 15%, ở nông thôn 6,5% và mua 2 cu n/tháng tỷ lệ 

tƣơng đƣơng là 11,8% và 4%. Mua 3 cu n trở lên trong 1 tháng là 3,5% và 2,5%. Hiện 

trạng này có thể là do ngƣ i dân nơi đây do điều kiện kinh tế và tài chính c n rất hạn 

chế nên không có điều kiện mua sách hoặc cũng có thể chƣa có thói quen đọc sách, 

công tác phát hành, thể loại sách... 
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Bảng số 10. Mức độ mua sách báo của người dân 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

Mua thƣ ng xuyên 123 16,4 25 7,8 148 13,8 

Thỉnh thoảng có mua 90 12 10 3,1 100 9,3 

Mua 1 cu n 112 15 21 6,5 133 12,4 

Mua 2 cu n 89 11,8 13 4 111 10,4 

Mua 3 - 5 cu n 26 3,5 8 2,5 34 3,2 

Không mua cu n nào 210 28 311 97,1 521 48,7 

 

Theo s  liệu th ng kê ở (bảng 4, phụ lục số 1.3) thì những ngƣ i dân thu c các 

lứa tuổi từ 16 - 40 mua sách riêng nhiều hơn các nhóm tuổi khác.  

Theo thành phần dân t c thì ngoài nhóm dân t c thiểu s  ít ngƣ i và các dân t c 

khác luôn có chỉ s  xếp hạng thấp nhất, nhóm ngƣ i Kinh mua sách khá thƣ ng xuyên 

(61,4%), trong đó s  ngƣ i mua mỗi tháng 1 cu n chiếm tới 65,4%; mua 3 - 4 cu n - 

20,5%. Nhóm dân t c Tày - Thái- N ng xếp vị trí thứ hai với s  ngƣ i thƣ ng xuyên 

mua sách chỉ có 10%; mua 3 - 4 cu n chỉ có 1%; tỷ lệ ngƣ i không mua cu n nào cũng 

khá lớn - 29,3%. Nhóm dân t c Mƣ ng xếp thứ ba nhƣng các chỉ s  gấp 2 - 3 lần của 

nhóm xếp thứ tƣ - nhóm dân t c H‟Mông - ao. Nhƣng nếu xét trên tỷ lệ ngƣ i không 

mua sách thì nhóm dân t c H‟Mông -  ao xếp thứ ba với 75%, trong khi đó có 78,8% 

s  ngƣ i trả l i bảng hỏi thu c nhóm dân t c Mƣ ng lại không mua sách (bảng số 4, 

phụ lục số1.2) 

Xét theo nghề nghiệp, ở cả khu vực thành thị và nông thôn, nhóm công chức, 

viên chức vẫn chiếm vị trí thứ nhất nhƣng tỷ lệ không cao ch ng hạn, mua thƣ ng 

xuyên chỉ có 25,4% ở thành thị và 10% ở nông thôn; tỷ lệ công chức, viên chức không 

mua cu n nào ở thành thị là 9,5% những ở khu vực nông thôn thì khá cao 43,3%. Xếp 

vị trí thứ hai trong mua sách là nhóm học sinh, sinh viên với 12,5% ở khu vực thành thị 

và 10% ở khu vực nông thôn là có mua sách thƣ ng xuyên. Nhóm nông dân, lao đ ng 

tự do chiếm vị trí cu i c ng, với 3,6% s  ngƣ i trả l i có mua sách thƣ ng xuyên… 

(bảng số 4, phụ lục số 1.4) 

Đọc sách tại thư viện.  
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 ọc sách tại thƣ viện cũng là m t trong những nguồn quan trọng của ngƣ i dân, 

tuy nhiên s  ngƣ i dân miền núi phía  ắc sử dụng thƣ viện để đọc sách c n hạn chế. 

S  liệu điều tra cho thấy, tỷ lệ cƣ dân đ  sử dụng thƣ viện ở thành thị là 31,5%, nông 

thôn 21,2% .  ó sự khác biệt khá lớn giữa ngƣ i Kinh và các dân t c thiểu s : nhóm 

ngƣ i Kinh có tỷ lệ đến TV cao nhất 88,2%, tiếp đến nhóm Tày-Thái-N ng 27,9%; 

nhóm  T Mƣ ng 15,8%; nhóm  T H‟Mông -Dao 11,3%(bảng số 2 , phụ lục số 1.2). 

Tỷ lệ đến thƣ viện cũng có sự chênh lệch theo đ  tuổi. Ở thành thị đ  tuổi từ 10-

30 chiếm tỷ lệ sử dụng thƣ viện cao nhất 47,1%, nông thôn trong đ  tuổi từ 10-20 tỷ lệ 

43,1% (bảng số 2, phụ lục số 1.3).  

Xét theo nhóm nghề nghiệp, ở thành thị học sinh, sinh viên 26,8%, công chức là 

48,%, lao đ ng tự do và nông dân thấp nhất 3,6%; ở nông thôn học sinh, sinh viên 

16,9%, công chức 11,0%, lao đ ng tự do và nông dân tỷ lệ thấp 4,5% (bảng số 2 , phụ 

lục số 1.4). 

Tỷ lệ chƣa đến thƣ viện lần nào ở nông thôn cao hơn thành thị (thành thị là 

22,5%, nông thôn 50,6%); ngƣ i dân t c thiểu s  cao hơn ngƣ i Kinh (nhóm  T thiểu 

s  ít ngƣ i và các  T khác 92,8%; ngƣ i Kinh là 8,7%) (bảng số2 , phụ lục số 1.2 ); 

đ  tuổi từ 30 đến trên 50 chiếm tỷ lệ cao nhất (79,6% và 82,2%.)..(bảng số 2phụ lục 

số1.3 );  Theo nghề nghiệp thì lao đ ng tự do chiếm tỷ lệ chƣa đến thƣ viện lần nào cao 

nhất: ở thành thị học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ là 1,8% công chức là 2,0%, lao đ ng tự 

do nông dân 46,1% ; nông thôn là 15,0%  và 10% đặc biệt lao đ ng tự do nông dân gần 

100% chƣa m t lần đến thƣ viện (bảng số 2, phụ lục số 1.4). 

Bảng số 11. Mức độ đến thư viện của người dân 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

 ó 230 31,5 68 21,2 298 27,9 

Thƣ ng xuyên 212 29,0 70 21,8 282 26,4 

Thỉnh thoảng 124 17,0 20 6,2 144 13,5 

 hƣa đến 164 22,5 162 50,6 326 30,5 

 

 Khả năng tìm kiếm thông tin trong thƣ viện của ngƣ i dân ở thành thị cao hơn ở 

nông thôn. Khu vực thành thị 46,4% s  ngƣ i đƣợc hỏi trả l i là tra trên máy tính; 
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43,6% ngƣ i đƣợc hỏi trả l i khi đến thƣ viện họ tự chọn sách trong kho mở.  iều đó 

chứng tỏ các thƣ viện tỉnh của miền núi phía  ắc đ  ứng dụng có kết quả công nghệ 

thông tin vào hoạt đ ng và triển khai t t các ph ng đọc tự chọn.  ó 36,7% bạn đọc 

phải nh  sự giúp đỡ của thủ thƣ.  iều này nói lên rằng các thƣ viện ở khu vực thành thị 

v ng miền núi phía  ắc chƣa chú trọng đến đào tạo bạn đọc thành thị sử dụng thƣ viện. 

Tủ mục lục là phƣơng tiện đứng hàng thƣ tƣ bạn đọc sử dụng trong tra tìm tài liệu với 

31,1% s  ngƣ i trả l i.  ây có thể là những bạn đọc sử dụng các thƣ viện thị x  hoặc 

thƣ viện trƣ ng học, nơi chƣa xây dựng đƣợc các  S L về tài liệu của thƣ viện mình. 

Thƣ mục là phƣơng tiện ít đƣợc sử dụng nhất. M t s  bạn đọc lâu năm hoặc có nhu cầu 

nghiên cứu, chiếm 11,6%, biết cách tra tìm tài liệu trong danh mục tài liệu sách mới 

đƣợc thƣ viện thông báo định kỳ bằng giấy hoặc tra cứu trong website của các thƣ viện 

cấp tỉnh. 

 Ở v ng nông thôn, bạn đọc thƣ ng xuyên hỏi thủ thƣ về các tài liệu mình cần 

chiếm 97,1%.  ây là hiện tƣợng phổ biến với hệ th ng thƣ viện miền núi các cấp ở có 

v n tài liệu không lớn lắm và nhân viên thƣ viện có thâm niên công tác khá lâu. Ngƣợc 

lại với bạn đọc thành thị, bạn đọc v ng nông thôn ƣu tiên sử dụng tủ mục lục hơn 

30,6% vì các thƣ viện của họ chƣa đƣợc ứng dụng  NTT hoặc ứng dụng mới ở bƣớc 

đầuchƣa tạo lập đƣợc  S L thƣ mục về v n tài liệu của mình chiếm 21,2%.  ạn đọc ở 

v ng nông thôn cũng ít sử dụng thƣ mục để tra tìm tài liệu vì phần lớn các thƣ viện ở 

đây không biên soạn thƣ mục mà có thể chỉ sử dụng thƣ mục từ thƣ viện khác gửi tới. 

(bảng số 12). 

Bảng số 12: Phương tiện sử dụng để tìm đọc tài liệu 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng sốtrả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Tủ mục lục 233 31,1 98 30,6 331 30,9 

Tra trên máy tính 348 46,4 68 21,2 416 38,9 

Hỏi thủ thƣ 275 36,6 311 97,1 586 54,8 

Thƣ mục 87 11,6 62 19,3 149 13,9 

Kho tự chọn  326 43,6 12 3,7 338 31,6 
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Nhóm lứa tuổi từ 16 - 40 sử dụng mục lục, máy tính để tra tìm tài liệu nhiều hơn 

các nhóm lứa tuổi khác (bảng số12, phụ lục số 1.3) 

Xét theo thành phần  T,nhóm ngƣ i Việt thích tra cứu trên máy tính nhất, rồi 

đến sử dụng kho tự chọn; tủ mục lục chỉ là phƣơng tiện tra cứu đƣợc ƣu thích thƣ ba; 

nhóm  T thiểu s  ít ngƣ i và các  T khác luôn có chỉ s  xếp hạng thấp nhất. Nhóm 

 T Tày -Thái -N ng thích sử dụng kho tự chọn, và hỏi thủ thƣ; tủ mục lục cũng là 

phƣơng tiện tra cứu đƣợc nhóm này xếp vào vị trí thứ ba trong các phƣơng tiện tra cứu. 

Nhóm  T Mƣ ng và Nhóm dân t c H‟Mông-  ao đều thích hỏi thủ thƣ nhất, rồi đến 

tủ mục lục; tra cứu trên mày tính đƣợc xếp ở vị trí thứ ba (bảng số 12, phụ lục số 1.2) 

Xét theo dấu hiệu nghề nghiệp ở cả khu vực thành thị và nông thôn, nhóm công 

chức, viên chức khu vực thành thị thích sử dung kho tự chọn nhất, rồi đến tra cứu trên 

máy tính, tủ mục lục; hỏi thủ thƣ chỉ là cách thứ tƣ…Trong khi đó nhóm công chức, 

viên chức ở nông thôn thích nhât sử dụng tủ mục lục và hỏi thủ thƣ nhất, rồi đến thƣ 

mục… Nhóm học sinh, sinh viên thƣ ng sử dụng máy tính để tra cứu nhất, rồi đến kho 

tự chọn; tủ mục lục; hỏi thủ thƣ chỉ là giải pháp thứ thứ tƣ. Nhóm nông dân, lao đ ng 

tự do hay hỏi thủ thƣ nhất, rồi đến tra cứu tủ mục lục.v.v. (bảng số 12, phụ lục số1.4) 

Lựa chọn sách đọc  

  ể tìm hiểu thêm về tiêu chí lựa chọn tài liệu để đọc của ngƣ i đƣợc khảo sát, 

tác giả luận án đ  đƣa ra câu hỏi về các yếu t  quan tâm khi họ lựa chọn mƣợn hoặc 

mua sách để đọc nhƣ tên tác giả, tên sách, n i dung hấp dẫn.v.v.Kết quả cho thấy 

85,7% lựa chọn tài liệu đọc dựa vào n i dung hấp dẫn; 62,7% lựa chọn tài liệu đọc dựa 

vào nhan đề; 20% lựa chọn tài liệu đọc dựa vào tác giả của tài liệu. 16,8% lựa chọn tài 

liệu đọc m t cách ngẫu nhiên, tình c .  hỉ có 3,3% ngƣ i dân chọn mua sách vì bìa 

đẹp, đ c đáo (Bảng số 13).  

Bảng số 13. Các yếu tố quyết định đến việc lựa chọn sách báo 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng sốtrả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Tác giả 150 20,0 98 17,3 248 23,2 

Tên sách 470 62,7 211 37,3 681 63,6 

Nhà Xuất bản  50 6,7 21 3,7 71 6,6 
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N i dung hấp dẫn 643 85,7 202 35,7 845 79,0 

Hình thức đẹp 125 16,6 22 3,8 147 13,7 

 họn ngẫu nhiên 126 16,8 11 1,9 137 12,8 

 

Nếu xét theo lứa tuổi, thì ngƣ i dân thành thị ở tất cả các lứa tuổi đều căn cứ 

trƣớc tiên đến n i dung hấp dẫn; tên sách.   i với lứa tuổi từ 10 - 15 tuổi vị trí thứ ba 

quyết định chọn sử dụng tài liệu là hình thức của tài liệu; các nhóm khác lại chọn tác 

giả.  anh tiếng của nhà xuất bản ít đƣợc các nhóm ngƣ i dân miền núi phía  ắc quan 

tâm.  i với ngƣ i dân nông thôn,ở tất cả các lứa tuổi đều chọn tên sách là s  m t; rồi 

đến n i dung hấp dẫn; tác giả… (bảng số13, phụ lục số 1.3) 

Nếu xét theo nghề nghiệp thì, ở cả khu vực thành thị và nông thôn, nhóm công 

chức viên chức và nông dân, lao đ ng tự do đều lựa chọn dựa trƣớc hết vào tên tài liệu, 

rồi đến n i dung hấp dẫn, sau đó mới đến tên tác giả. Nhóm học sinh, sinh viên có sự 

khác biệt, họ coi n i dung hấp dẫn làm tiêu chí thứ nhất, sau đó mới đến tác 

giả…(bảng số13, phụ lục số 1.3 và 1.4) 

Nhƣ vậy,việc lựa chọn tài liệu để đọc đƣợc dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, 

ph  hợp với trình đ  hiểu biết của từng nhóm ngƣ i. Nhìn chung, đa s  ngƣ i dân miền 

núi phía  ắc quan tâm đến n i dung thiết thực; bìa đẹp và hình thức trình bày không 

phải là yếu t  quyết định để chọn mua hoặc mƣợn tài liệu. 

Bảng số 14. Địa điểm đọc sách 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

Ở nhà 146 19,4 98 30,6 244 22,8 

 ơ quan, lớp học 283 37,7 114 35,6 397 37,1 

Thƣ viện 538 71,7 201 62,8 739 69,1 

 ịch vụ Internet 316 42,1 20 6,2 336 31,4 

Hiệu sách      0,0 

Nơi vui chơi giải trí 37 4,9 32 10 69 6,4 

 

Về địa điểm đọc sách, ngƣ i dân khu vực thành thị miền núi phía  ắc ƣu tiên 

hàng đầu cho đọc sách tại thƣ viện với 71,7%; thứ hai là đọctại các dịch vụ Internet 
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42,1%; đọc sách ở cơ quan hoặc ở lớp có tỷ lệ lớn thứ ba (37,7%); đọc sách báo tại nhà 

khá ít, chiếm vị trí thứ tƣ.  

  i với khu vực nông thôn, đọc sách ở nhà chiếm vị trí s  m t, với 62,8 s  

ngƣ i trả l i chọn.  ịa điểm yêu thích thƣ hai để đọc sách là cơ quan, trƣ ng học, thƣ 

viện chỉ là vị trí thứ ba với 30,6% s  ngƣ i chọn.  iều đó có thể là do các dịch vụ thƣ 

viện chƣa tới đƣợc nhiều nơi ở nông thôn miền núi phía  ắc.  iều đáng chú ý là ở khu 

vực nông thôn đọc sách ở khu vui chơi, giải trí nhiều hơn ở các điểm dịch vụ Internet 

(10% so với 6,2%).  

Việc lựa chọn địa điểm đọc sách có sự khác biệt giữa các nhóm lứa tuổi. Lứa 

tuổi từ 10 - 30 chiếm ƣu tiên đọc sách ở thƣ viện, điểm truy cập Internet nhiều  hơn so 

với các lứa tuổi khác, (bảng số 15, phụ lục số 1.3) 

Xét theo nghề nghiệp, nhóm công chức - viên chức ƣu tiên cho đọcở thƣ viện 

nhất, rồi đến cơ quan, lớp học. Nhóm học sinh - sinh viên ở cả thành thị lẫn nông thôn 

cũng coi thƣ viện là điểm đọc sách yêu thích nhất. Trongkhi học sinh sinh viên thành 

thị coi điểm dịch vụ Internet ở vị trí thứ 2 thì học sinh - sinh viên nông thôn lại chọn 

lớp học cho vị trí này; sau đó là đọc sách ở nhà… Nhóm nông dân, lao đ ng tự do ở 

thành thị thích đọc sách ở nơi làm việc hơn thì nông dân ở nông thôn lại đọc ở thƣ viện 

nhiều nhất… (bảng số 15, phụ lục số 1.4) 

2.1.2. Năng lực lĩnh hội tài liệu 

2.1.2.1. Phương pháp đọc 

Kết quả khảo sát cho thấy đa s  ngƣ i dân miền núi phía  ắc (cả thành thị và 

nông thôn) sử dụng phƣơng pháp đọc chậm, đọc có suy nghĩ (60% thành thị và 21% 

nông thôn).  

Tuy nhiên do trình đ  văn hóa và điều kiện s ng ở các v ng khác nhau nên có 

sự khác biệt trong cách đọc của ngừoi thành thị và nông thôn. Ở khu vực thành thi, đọc 

có trọng điểm chiếm 33,5% chiếm vị trí thứ hai.  ọc lƣớt, đọc nhanh đƣợc ngƣ i dân 

thành thị ít sử dụng hơn, chỉ 20,9% và 19,5%. Ngƣ i dân nông thôn vị trí thứ hai là đọc 

nhanh 9,9%; đọc có trọng điểm xếp thứ ba đọc chiếm 5,9%; đọc lƣớt xếp vị trí cu i 

c ng 3,9%.  ách đọc này cũng ph  hợp với ngƣ i dân nông thôn, nơi có ít ngƣ i có 

trình đ  chuyên môn cao mà chủ yếu là ngƣ i dân bình thƣ ng, tranh thủ th i gian đọc 

để giải trí. (bảng số 15). 
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Bảng số 15. Phương pháp đọc của người dân 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

Tông số 750 100 320 100 1070 100 

 ọc lƣớt, tìm điểm hấp dẫn 157 20,9 23 3,9 180 16,8 

 ọc nhanh, nắm đƣợc n i dung chính 145 19,3 58 9,9 203 19,0 

 ọc chậm, vừa đọc vừa suy nghĩ    450 60,0 123 21,0 573 53,6 

 ọc có trọng điểm, suy nghĩ nghi chép   251 33,5 35 5,9 286 26,7 

 

Xét theo thành phần dân t c nhóm ngƣ i  Kinh có phƣơng pháp đọc t t hơn các 

nhóm dân t c thiểu s . Ngƣ i Kinh chọn việc đọc có trọng điểm, suy nghĩ, ghi chép ở 

vị trí s  m t 97,5%, sau đó là đọc nhanh vị trí thứ hai 82,4%, đọc chậm 82,5% vừa đọc 

vừa suy nghĩ; đọc nhanh, nắm đƣợc n i dung chính và cu i c ng đọc lƣớt, tìm điểm 

hấp dẫn. Nhóm  T Tày -Thái -N ng thích đọc chậm chiếm vị trí thứ nhất 62,8%, vừa 

đọc vừa suy nghĩ; xếp vị trí thứ hailà đọc có trọng điểm, có suy nghĩ chiểm 16,5%, tiếp 

đến đọc lƣớt, tìm điểm hấp dẫn; đọc nhanh, nắm đƣợc n i dung chính xếp thứ tƣ. 

Nhóm  T Mƣ nglại coi trọng đọc chậm, vừa đọc vừa suy nghĩ ở vị trí s  m t 24,6%; 

rồi mới đến đọc có trọng điểm, suy nghĩ ghi chép đứng thứ hai với 22,5%, sau c ng 

đọc nhanh và đọc lƣớt. Nhóm  T H‟Mông- ao lại có quan niệm ngƣợc lại (đọc có 

trọng điểm 9,9% và chậm là 8,4%, c n lại đọc nhanh 2,3% và đọc lƣớt 3,4%). (bảng 

số14, phụ lục số 1.2) 

Xét theo nghề nghiệp ở khu vực thành thị nhóm công chức - viên chức ƣu tiên 

cho đọc có trọng điểm, suy nghĩ ghi chép, rồi đến đọc chậm, vừa đọc vừa suy nghĩ; thứ 

3 mới đến đọc lƣớt, tìm điểm hấp dẫn và cu i c ng là đọc nhang, nắm đƣợc n i dung. 

Nhóm học sinh - sinh viên lại xếp đọc chậm, vừa đọc vừa suy nghĩ vào vị trí hàng đầu, 

rồi đến đọc có trọng điểm, suy nghĩ, ghi chép. Nhóm nông dân, lao đ ng tự do thích 

đọc chậm vừa đọc, vừa suy nghĩ. Ở khu vực nông thôn, nhóm công chức - viên chức 

đọc nhanh, nắm đƣợc n i dung rồi mới đến đọc chậm, vƣa đọc vừa suy nghĩ; đọc có 

trọng điểm, suy nghĩ ghi chép c n nhóm học sinh, sinh viên và nhóm nông dân, lao 

đ ng tự do thích đọc chậm, vừa đọc vừa suy nghĩ; rồi đến đọc nhanh, nắm đƣợc n i 

dung…  
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Xét theolứa tuổi: trong đ  tuổi từ 16-40 tuổi cả thành thị và nông thôn phƣơng 

pháp đọc ngƣ i dân lực chọn đọc chậm và đọc có trọng điểm đều đứng vị trí thứ nhất. 

(bảng số 18, phụ lục số 1.4).  

Khi đƣợc hỏi bạn có hay ghi lại những điều đ  đọc đƣợc trong sách báo không, 

bảng 15 dƣới đây cho thấy chỉ có 18,8% s  ngƣ i dân thành thị 6,2% s  ngƣ i dân 

nopong thôn trả l i có thói quen ghi lại những n i dung, cảm xúc, đánh giá, nhận xét 

của mình khi đọc m t quyển sách hay hoặc bổ ích. Tuy nhiên, có tới 29,2% tổng s  

ngƣ i ở thành thị và 25% s  ngƣ i ở nông thôn trả l i bảng hỏi lại điền vào c t “đôi 

khi”, c n s  ngƣ i không bao gi  ghi chép khi đọc chiếm tỷ lệ ngƣ i đông nhất với 

52% ở thành thị 68,8% ở nông thôn.  ó thể trong s  những ngƣ i trả l i “đôi khi” cũng 

có nhiều ngƣ i thực chất là không ghi chép khi đọc. Vì đây là thao tác quan trọng của 

việc đọc mà những ngƣ i có kỹ năng đọc cao và đọc nghiêm túc để tích lũy tri thức 

thực sự mới làm. Vì thế, có thể cho rằng phần đáng kể ngƣ i dân miền núi phía  ắc 

chƣa có thói quen ghi lại những gì đ  đọc. Từ s  liệu này có thể giải thích vởi 2 lý do:  

 Thư nhất, có thể các thƣ viện chƣa hƣớng dẫn bạn cách ghi chép những gì đ  

đọc. Thứ hai, có thể các sách, báo họ chọn  đọc chủ yếu là sách giải trí. 

Bảng số 16. Thói quen ghi chép khi đọc 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

 ó 220 29,2 80 25,0 300 28,0 

 ôi khi 140 18,8 20 6,2 160 15,0 

Không 390 52,0 220 68,8 610 57,0 

 

Nhƣng xét theo lứa tuổi thi không có em nào ở tuổi từ 10 - 15 ghi lại những gì 

đ  đọc. S  lƣợng ngƣ i không ghi chép gì trong khi đọc chiếm từ 60 - 80% trong các 

lứa tuổi từ 16 - 40;  ác lứa tuổi từ 41 trở lên, khoảng 20% có ghi chép ít nhiều khi đọc 

(bảng số 16, phụ lục số 1.3) 

Nếu theo thành phần dân t c thì nhóm  T ngƣ i Kinh phần đông có ghi chép 

khi đọc, c n các nhóm dân t c khác đa phần  là không ghi chép gì (bảng số16, phụ lục 

số 1.2) 
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Xét theo nghề nghiệp nhóm công chức, viên chức cả thành thị lẫn nông thôn, 

học sinh, sinh viên ở thành thị có tỷ lệ ghi chép khá cao (khoảng 30 - 40%); Nhóm học 

sinh, sinh viên nông thôn, nhóm nông dân, lao đ ng tự do ở cả thành thị và nông thôn ít 

chú ý đến ghi chép khi đọc (60 - 90% không ghi chép gì). (bảng số 16, phụ lục số1.4) 

2.1.2.2. Kỹ năng đọc 

Hiểu và nhớ tài liệu 

Kỹ năng đọc đƣợc biểu hiện ở khả năng hiểu và nhớ n i dung đƣợc trình bày 

trong sách; kỹ năng vận dụng những điều đ  đọc vào cu c s ng.  

Với 5 mức đánh giá khả năng hiểu và nhớ tài liệu, kết quả điều tra cho thấy đa 

s ngƣ i dân dạt đƣợc mức đ  hiểu và nhớ n i dung tài liệu đ  đọc(bảng số 17). 

Bảng số 17. Khả năng hiểu và nhớ nội dung tài liệu 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Hiểu, nhớ n i dung chính    675 90 201 43,1 876 81,9 

Nhớ các chi tiết   25 3,3 17 5,3 42 3,9 

Nhớ tên tác giả  275 36,6 55 11,8 330 30,8 

Nhớ tên sách 463 61,7 193 41,4 656 61,3 

Không nhớ gì cả         

  

 ó thể thấy r  sự chênh lệch giữa cƣ dân thành thị và nông thôn  trong việc hiểu 

và nhớ tài liệu.  ƣ dân thành thị có khả năng hiểu và nhớ tài liệu cao hơn:90% ngƣ i 

đọc thành thị và 43,1% bạn đọc nông thôncho rằng họ nhớ n i dung chính của quyển 

sách sau mỗi lần đọc.  

Nếu xét theo lứa tuổi, ở thành thị, các lứa tuổi đều nhớ n i dung chính, rồi mới 

đến nhớ tên sách, tên tác giả. Ở khu vực nông thôn, trong khi các lứa tuổi từ 10 - 15; 21 

- 30-41 trở lên lại nhớ nhất n i dung chính thì lứa tuổi 16 - 20 và 31 - 40 lại nhớ nhất 

tên sách. Hầu hết các nhóm đều xếp nhớ tên sách ở vị trí thứ ba (bảng số17, phụ lục số 

1.3) 

Nếu theo thành phần dân t c thì trong khi các nhóm  T thiểu s  đều xếp việc 

nhớ n i dung chính lên vị trí đầu tiên thì nhóm  T ngƣ i Kinh lại nhớ tên sách. Nhớ 
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tên tác giả đứng vị trí thứ ba trong tất cả cá nhóm dân cƣ ở miền núi phía  ắc...(bảng 

số 17, phụ lục số 1.2) 

Xét theo nghề nghiệp, ởcả khu vực thành thị lẫn nông thôn tất cả các nhóm nghề 

nghiệp đều ghi nhận vị trí s  m t cho nhớ n i dung chính, rồi đến nhớ tên sách; nhớ tên 

tác giả; Rất ít ngƣ i nhớ chi tiết tác phẩm sau khi đọc. (bảng số 16, phụ lục số 1.4) 

Tuy nhiên qua phỏng vấn trực tiếp đ i với các cán b  thƣ viện và giáo viên có 

thể thấy mức đ  hiểu n i dung và nhớ n i dung tài liệu chƣa cao bởi cách hiểu của mỗi 

ngƣ i rất khác  nhau, tuỳ theo trình đ  hiểu biết của mỗi cá nhân. Nhiều trƣ ng hợp tự 

đánh giá hiểu n i dung nhƣng thực tiễn hiểu chƣa chính xác n i dung đó. 

Vận dụng kiến thức đã đọc vào thực tiễn 

Phần lớn ngƣ i dân khu vực miền núi phía  ắc cho rằng đọc sách có ích cho 

cu c s ng của họ và họ đều có thể vận dụng những điều đ  đọc vào cu c s ng. Kết quả 

điều tra cho thấy có 76,2% ngƣ i dân ở thành thị và 65,6% ở nông thôn cho rằng họ đ  

vận dụng đƣợc tri thức đ  đọc vào đ i s ng. S  ngƣ i đánh giá đôi khi vận dụng hoặc 

không vận dụng đƣợc chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (bảng 18).  

Tuy nhiên trong thực tiễn, qua phỏng vấn trực tiếp chúng tôi nhận thấy đa s  

ngƣ i đọc rất có ý thức vận dụng tri thức đ  đọc vào thực tiễn, nhƣng do hiểu chƣa 

chính xác n i dung nên hiệu quả vận dụng chƣa cao. 

Bảng số 18. Khả năng vận dụng kiến thức đã đọc 

 

Nội dung 
Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

 ó 572 76,2 210 65,6 782 73,1 

 ôi khi  140 18,8 35 11,0 175 16,4 

không 38 5,0 75 23,4 113 10,6 

 

 ó sự chênh lệch trong việc tự đánh giá về mức đ  vận dụng tri thức vào thực 

tiễn giữa các nhóm phân theo nghề nghiệp. Nhóm công chức viên chức có tỷ lệ vận 

dụng cao nhất (thành thị: 92,5%; nông thôn: 96,7%) và nhóm nông dân, lao đ ng tự do 

có tỷ lệ vận dụng thấp nhất (thành thị: 40,9%; nông thôn: 34,5%). 
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2.1.3. Ứng xử với  tài liệu 

Nhìn chung ngƣ i dân miền núi phía  ắc Việt Nam có ý thức trân trọng sách. 

Kết quả điều tra bạn đọc của thƣ viện (bảng 19) cho thấy, 75,6% ngƣ i dân thành thị 

và 47,7% ngƣ i dân nông thôn trả l i “giữ gìn cẩn thận”. Xếp vị trí thứ hai là câu trả 

l i “gấp trang để đánh dâu với 14,3% tổng s  ngƣ i dân thành thị và 38,8% ngƣ i dân 

nông thôn lựa chọn. 10,1% ngƣ i dân thành thị, 8,5% ngƣ i dân nông thôn “cu n sách 

lại” khi đọc. M t b  phận dân cƣ thành thị (4,2%) và nông thôn (3,2%) c n để mất 

sách. M t b  phận rất nhỏ bạn đọc nông thôn vẫn c n cắt xé trang sách (1,8%); viết vẽ 

vào sách 1,6%).  

Xét trên bình diện thành phần  T, đ  tuổi, nghề nghiệp thì mức đ  đứng đầu 

đều là giữ gìn cẩn thận…(bảng số 19, phụ lục số 1.2; 1.3 trang và 1.4 trang ) 

Bảng số 19. Ứng xử với tài liệu 

 

Nội dung 
Thành thị Nông thôn Tổng số trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Giữ gìn cẩn thận 693 75,6 312 47,7 1005 93,9 

 u n sách lại 76 10,1 56 8,5 132 12,3 

Gấp trang để đánh dấu 107 14,3 254 38,8 361 33,7 

 ắt, xé trang sách   6 1,8 6 0,6 

Viết, vẽ vào sách   11 1,6 11 1,0 

Ngồi lên sách      0,0 

Làm mất sách 32 4,2 21 3,2 53 5,0 

Không quan tâm      0,0 

 

Tuy nhiên trong thực tiễn những ngƣ i chƣa phải là bạn đọc của thƣ viện thì vẫn 

chƣa có những thói quen ứng xử t t với tài liệu.  

 a s  ngƣ i dân chƣa hiểu r  vai tr  của tác giả đ i với sách (30,8% nhớ tên tác 

giả sau khi đọc), chính vì vậy họ chƣa hiểu đƣợc quyền của tác giả đ i với sách. Kết 

quả phỏng vấn cho thấy đa s  ngƣ i dân không biết đến vấn đề bản quyền đ i với tác 

giả.  ũng chính vì vậy họ chƣa có ý thức tôn trọng bản quyền khi sử dụng sách, tài 

liệu. 
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 2.2. Thực trạng công tác phát triển văn h a đọc ở các tỉnh miền n i ph a 

Bắc Việt Nam 

 2.2.1. Thư viện công cộng với phát triển văn hóa đọc 

2.2.1.1. Tổ chức mạng lưới thư viện 

Thƣ viện là m t trong những yếu t  tác đ ng mạnh mẽ, có khi là mạnh mẽ nhất 

trong hoàn cảnh của nƣớc ta đến văn hóa đọc.  ởi vậy, mu n phát triển văn hóa đọc 

phải có những chính sách đầu tƣ thích đáng cho thƣ viện để tăng cƣ ng v n tài liệu 

nhằm cung cấp nhiều tác phẩm hay, bổ ích cho ngƣ i đọc, đầu tƣ cơ sở vật chất để tạo 

nên môi trƣ ng đọc thân thiện, khang trang nhằm thu hút ngƣ i đọc và phải có chính 

sách đào tạo cán b  thƣ viện để họ có kỹ năng hƣớng dẫn và phục vụ ngƣ i đọc chu 

đáo, tận tình.  

Hiện nay các tỉnh v ng núi phía  ắc Việt Nam đ  hình thành đƣợc hệ th ng thƣ 

viện công c ng, thƣ viện trƣ ng học, nhà văn hóa thôn, bản, buôn làng, tủ sách pháp 

luật và bƣu điện văn hóa x  nhằm đáp ứng nhu cầu đọc của ngƣ i dân ở cơ sở.  ầu tƣ 

phát triển thƣ viện ngày càng đƣợc các cấp, các ngành quan tâm. Tại 14 tỉnh miền núi 

đ  hình thành đƣợc mạng lƣới thƣ viện, bao gồm thƣ viện công c ng, thƣ viện trƣ ng 

học, tủ sách    -VHX, tủ sách đồn  iên ph ng và thƣ viện tƣ nhân. 

Thư viện tỉnh 

Ngay từ cu i những năm 1950, toàn b  các tỉnh miền núi phía  ắc đ  thành lâp 

thƣ viện cấp tỉnh. Mặc d  những năm sau này, có m t s  lần sáp nhập,tách tỉnh nhƣng 

cứ thành lập tỉnh nào mới thì chỉ trong th i gian ngắn ở tỉnh đó đ  có thƣ viện cấp tỉnh. 

Hiện nay, khu vực phía  ắc có 14 thƣ viện cấp tỉnh.   ng với sự đƣợc đầu tƣ thƣ ng 

xuyên, ổn định về cơ sở vật chất thiết bị, nhân lực, các thƣ viện tỉnh đ  trở thành m t 

trung tâm văn hóa lớn ở địa phƣơng. Những s  liệu về cơ sở vật chất, nhân lực… của 

các thƣ viện tỉnh sẽ được trình bày kỹ ở phần sau. 

Thư viện cấp huyện 

Mu n hơn m t chút là sự hình thành các thƣ viện cấp huyện. Quá trình này bắt 

đầu từ những năm 1960 và hiện nay vẫn tiếp tục phát triển, tuy nhiên, mức đ  chậm 

hơn. Hiện nay, theo th ng kê của của Vụ Thƣ viện (bảng số 5, phụ lục số 2.2), các tỉnh 

miền núi phía  ắc Việt Nam đ  có 133 thƣ viện cấp huyện. Trong vài năm gần đây, s  

lƣợng thƣ viện huyện phát triển thêm đƣợc 2 đơn vị: M t là thƣ viện Thành ph  Thái 

Nguyên, m t thƣ viện huyện của tỉnh  iện  iên. Nhƣ vậy, nếu so với tổng s  đơn vị 
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hành chính cấp huyện ở khu vực này vào th i điểm hiện tại là 143 thì vẫn c n 10 đơn 

vị hành chính cấp huyện chƣa có thƣ viện.  ó chủ yếu là thị x , thành ph  thu c các 

tỉnh này và các huyện mới thành lập.  h ng hạn, năm 2012, tỉnh Lai  hâu đƣợc thành 

lập huyện Nậm Nh n (tách từ huyện Mƣ ng Tè và huyện Sìn Hồ). Sở dĩ có hiện tƣợng 

các thị x , thành ph  thu c tỉnh không thành lập thƣ viện vì từ nhiều năm này ở m t s  

địa phƣơng của nƣớc ta, không chỉ các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam, có quan niệm 

là trên địa bàn thị x , thành ph  thu c tỉnh (trƣớc đây thƣ ng không lớn lắm) đ  có thƣ 

viện tỉnh rồi thì cần gì phải thành lập thƣ viện thị x  (nay là thành ph  trực thu c) nữa. 

Theo th ng kê tại bảng trên (bảng 20) thì 7 tỉnh ( ắc Kạn,  ắc Giang, Hà Giang, Lào 

 ai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên  ái) đ  có thƣ viện ở tất cả các đơn vị hành chính cấp 

huyện.  ác tỉnh c n lại mỗi tỉnh có 1 đơn vị, riêng Lai  hâu c n 4 đơn vị chƣa có thƣ 

viện cấp huyện. 

Thư viện, phòng đọc sách cơ sở 

 ác tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam cũng có quá trình phát triển thƣ viện x , 

ph ng đọc sách cơ sở lâu dài. Ngay từ những năm 1960 nhiều x  ở Phú Thọ, Yên  ái, 

Thái Nguyên…  đ  có thƣ viện x . Tuy nhiên, quá trình phát triển thƣ viện cơ sở là hết 

sức khó khăn. (bảng số 5, phụ lục số 2.2), các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam đến 

cu i năm 2014 có 418 thƣ viện x  và 3.051 ph ng đọc sách cơ sở. Nếu so với đơn vị 

hành chính cấp x  của các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam là 2.564 (bảng số 1, phụ 

lục số 2.2) thì s  lƣợng trên là khá lớn. Sở dĩ có sự chênh lệch đó vì các ph ng đọc 

sách cơ sở thƣ ng đƣợc thành lập ở các thôn bản. Hiện tác giả luận án không th ng kê 

đƣợc nhƣng nếu cứ tính bình quân mỗi x  có 3 bản thì tổng s  đơn vị cơ sở cấp bản ở 

miền núi phía  ắc Việt Nam cũng đ  hơn 8.000 đơn vị. Nhƣ vậy, nếu xét về s  lƣợng 

khoảng 1/2 s  đơn vị cơ sơ ở miền núi phía  ắc Việt Nam đ  có thƣ viện/ph ng đọc 

sách. Nhƣng thực tế, s  thƣ viện này chỉ tập trung vào m t s  địa phƣơng, đặc biệt là 

Phú Thọ,  ắc Giang, H a  ình, Lạng Sơn... Riêng Phú Thọ đ  có 277 thƣ viện x , 

1.850 ph ng đọc sách cơ sở, chiếm hơn ½ tổng s  thƣ viện loại này của khu vực.  ắc 

Giang cũng có 54 thƣ viện x  và 160 ph ng đọc sách cơ sở...  ó m t s  tỉnh không có 

thƣ viện, ph ng đọc sách cơ sở nhƣ  iện  iên, Lào  ai, Lạng Sơn, Hà Giang, Lai 

 hâu, Sơn La.  ó tỉnh có s  thƣ viện ít, lại mới đƣợc thành lập trong năm 2014 nhƣ 

 ao  ằng 26 thƣ viện/ ph ng đọc sách cơ sở. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%ADm_Nh%C3%B9n
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%C3%A8
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%ACn_H%E1%BB%93
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Tuy nhiên, so s  lƣợng là quan trọng nhƣng chất lƣợng bên trong (sự giầu có 

của v n tài liệu, cơ sở vật chất, sự phong phú về hoạt đ ng sẽ quan trọng hơn).  iều 

này tác giả xin được trình bày ở các phần liên quan phía sau. 

 Thư viện, tủ sách đồn Biên phòng 

Tham gia vào phát triển văn hóa đọc ở các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam có 

cả thƣ viện, tủ sách quân đ i, đặc biệt là b  đ i  iên ph ng. Thƣ viện, tủ sách b  đ i 

 iên ph ng có từ lâu, trƣớc kia hoạt đ ng đ c lập nhƣng từ năm 1993,    Văn hóa - 

Thông tin (nay là    Văn hóa, Thể thao và  u lịch) và    Tƣ lệnh    đ i  iên ph ng 

đ  ký kết chƣơng trình ph i hợp hành đ ng giai đoạn 1993 - 2000. Sau nay kéo dài 

thêm nhiều giai đoạn nữa. Hiện nay đang vận hành  hƣơng trình ph i hợp giai đoạn 

2014-2020 nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt đ ng văn hóa, thể 

thao và du lịch trên các tuyến biên giới, biển đảo.  hƣơng trình đ  định hƣớng n i dung 

hoạt đ ng cho giai đoạn 2014 - 2020 trong đó nhấn mạnh đến việc phải duy trì luân 

chuyển sách báo cho các đồn  iên ph ng; phát triển hệ th ng tủ sách, túi sách lƣu 

đ ng, tủ sách pháp luật, thƣ viện; c ng với thực hiện  ề án “Tăng cƣ ng giáo dục pháp 

luật cho nhân dân khu vực biên giới” để tuyên truyền phổ biến đƣ ng l i của  ảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc đ i với nhân dân khu vực biên giới. Khuyến khích 

và phát triển phong trào đọc sách, báo trong đ i s ng c ng đồng.  hƣơng trình đề ra 

giải pháp tổ chức thực hiện cho Sở Văn hóa, Thể thao và  u lịch,     hỉ huy  iên 

ph ng tỉnh; thƣ viện các tỉnh, huyện, đồn  iên ph ng phải tiếp tục triển khai chủ 

trƣơng luân chuyển sách báo tới các đồn  iên ph ng và nêu ra những hoạt đ ng các 

thƣ viện cần ph i hợp tổ chức để hƣởng ứng “Ngày h i Sách và văn hóa đọc” và “Ngày 

sách Việt Nam” hàng năm. 

Sau hơn 20 năm thực hiện  hƣơng trình ph i hợp, trên toàn tuyến biên giới, b  

biển đ  hình thành mạng lƣới thƣ viện, tủ sách lên tới trên 400 tủ sách đồn  iên 

ph ng. Tất cả các đồn  iên ph ng đều đ  có tủ sách.  

Ngoài ra, các đồn  iên ph ng c n có Tủ sách pháp luật, Tủ sách pháp luật tại 

đồn  iên ph ng đƣợc xây dựng trên cơ sở  hƣơng trình ph i hợp giữa B  Tƣ pháp,    

Văn hóa, Thể thao và  u lịch, B  Tƣ lệnh B  đ i  iên ph ng, Tổng công ty  ƣu chính 

Viễn thông Việt Nam triển khai Quyết định s  1067/Q -TTg, ngày 25/11/1998  của 

Thủ tƣớng  hính phủ về xây dựng tủ sách pháp luật x , phƣ ng, thị trấn. Tủ sách pháp 

luật đặt tại đồn  iên ph ng, ngoài việc cung cấp văn bản pháp luật, truyền tải thông tin 



85 

về đƣ ng l i chính sách của  ảng, pháp luật của Nhà nƣớc cho cán b , chiến sỹ đang 

làm nhiệm vụ tại biên giới, cửa khẩu c n có tác dụng nhƣ m t phƣơng tiện, công cụ để 

mỗi cán b , chiến sỹ tham gia tuyên truyền phổ biến chính sách của  ảng, pháp luật 

của Nhà nƣớc đến với mỗi ngƣ i dân v ng biên giới, góp phần nâng cao dân trí, xoá 

đói, giảm nghèo cho nhân dân địa phƣơng [9]. 

Tủ sách ở điểm bƣu điện - văn hóa x  

 iểm Bƣu điện - Văn hóa x  là điểm phục vụ thu c mạng bƣu chính công c ng 

do Nhà nƣớc giao Tổng công ty  ƣu điện Việt Nam xây dựng, duy trì, quản lý để cung 

ứng các dịch vụ bƣu chính công ích và các dịch vụ kinh doanh khác theo định hƣớng 

phát triển của Tổng công ty  ƣu điện Việt Nam, đồng th i là nơi tổ chức các hoạt đ ng 

đọc sách, báo phục vụ c ng đồng. Thƣ viện - bƣu điện văn hóa x .  ến nay, hầu nhƣ 

x  nào cũng có    -VHX, đặc biệt ở các tỉnh miền núi, trong đó có các tỉnh miền núi 

phía  ắc khi nƣớc ta đang thực hiện dự án tăng cƣ ng đƣa thông tin về cơ sở miền núi, 

v ng sâu, v ng xa, biên giới và hải đảo thông qua hệ th ng    -VHX. Theo thiết kế, 

mỗi nhà bƣu điện - văn hóa x  có từ 200 - 400 bản sách, 2 - 3 t  báo để ngƣ i dân đến 

đọc, sau này, các    -VHX c n đƣợc trang bị máy tính kết n i Internet để ngƣ i dân 

sử dụng.  

Những năm gần đây, các TV   và    -VHX các tỉnh miền núi phía  ắc đ  

đƣợc thụ hƣởng  ự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet 

công c ng tại Việt Nam” do Quỹ  ill&MelindaGates ( MGF) tài trợ, đƣợc    Thông 

tin và Truyền thông chủ trì và ph i hợp với    VHTT& L, U N  40 tỉnh, Tổng 

 ông ty  ƣu điện Việt Nam (VietnamPost) và các đơn vị liên quan triển khai tại 400 

điểm Thƣ viện công c ng (cấp tỉnh, huyện), 1.000 điểm  ƣu điện - Văn hóa x  và 500 

thƣ viện x  trên địa bàn 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam. ( ình quân mỗi tỉnh có m t thƣ 

viện tỉnh, 9 thƣ viện huyện, 25    -VHX, 12 - 13 thƣ viện x , tuy nhiên t y tình hình 

ở mỗi địa phƣơng mà s  lƣợng này có thể thay đổi).  ự án có th i gian thực hiện kéo 

dài 5 năm (2011 - 2016), tổng kinh phí của dự án là 50.568.362 US 
(1)
. Theo tiêu chí 

của dự án khu vực ƣu tiên để thực hiện dự án là các huyện nghèo thu c chƣơng trình 

xóa đói giảm nghèo 30  của  hính phủ; huyện, x  thu c v ng viễn thông công ích 

                                         
(

1
) Người dân vùng khó có thêm 601 điểm truy cập Internet công cộng//http://capquangfptsieutoc.com. 
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hoặc có điều kiện kinh tế - x  h i khó khăn và đặc biệt khó khăn. Mỗi đơn vị tham gia 

dự án đƣợc thƣ viện tỉnh cấp 40 b  máy tính/điểm; thƣ viện huyện 10 máy tính/điểm, 

thƣ viện x  và    -VHX là 05 máy tính/điểm.  ác điểm c n đƣợc trang bị thêm máy 

in, máy chiếu, tai nghe, các thiết bị phụ trợ khác… 

Ngoài Thái Nguyên tham gia giai đoạn thử nghiệm của  ự án (từ 2008 - 2010), 

các tỉnh sau ở miền núi phía  ắc Việt Nam đ  đƣợc hƣởng lợi trong giai đoạn chính 

thức của dự án: Tuyên Quang, Hà Giang,  iện  iên, Sơn La, Lai  hâu, Phú Thọ, Yên 

 ái, Lào  ai,  ắc Kạn,  ao  ằng. Lạng Sơn. Nhƣ vậy, trong các tỉnh miền núi phía 

 ắc Việt Nam, H a  ình và  ắc Giang không đƣợc tham gia  ự án. 

 ự án này đƣợc kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả phục vụ x  h i của TV   và các 

   -VHX. 

Tủ sách pháp luật 

Theo Quyết định s  1067/Q -TTg ngày 25/11/1998 của Thủ tƣớng  hính phủ 

về việc phê duyệt  ự án xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật ở x , phƣ ng, thị 

trấn... thì trong 3 năm từ 1999-2001 về cơ bản xây dựng đƣợc Tủ sách pháp luật trong 

tất cả các x , phƣ ng, thị trấn trong toàn qu c. Tủ sách pháp luật là m t loại hình tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Việt Nam. Tủ sách chứa đựng các văn bản pháp 

luật, các chủ trƣơng của  ảng, chính sách của Nhà nƣớc. Sau này, tủ sách pháp luật 

c n đƣợc xây dựng ở các cơ quan, tổ chức Nhà nƣớc. Tủ sách pháp luật có mô hình 

gồm 4 b  phận sách, báo, tài liệu pháp luật sau:    phận văn bản quy phạm pháp luật; 

   phận sách pháp luật phổ thông;    phận sách hƣớng dẫn nghiệp vụ công tác chính 

quyền, hành chính, tƣ pháp cơ sở;    phận báo pháp luật của Trung ƣơng và địa 

phƣơng.  

 ụ thể, m t tủ sách pháp luật thƣ ng có các loại sách, tài liệu sau:  ác Văn 

kiện, Nghị quyết của  ảng   ng sản Việt Nam;  ông báo, các văn bản pháp luật hiện 

hành của Nhà nƣớc… Loại văn bản này bao gồm: Hiến pháp; các b  luật, đạo luật, các 

văn bản hƣớng dẫn thi hành luật trong các lĩnh vực Nhà nƣớc, hành chính, dân sự, hình 

sự, hôn nhân gia đình;  ác tài liệu nghiên cứu, chuyên khảo, bình luận khoa học về 

pháp luật, các bài trao đổi kinh nghiệm xây dựng văn bản, kinh nghiệm và thực tiễn áp 

dụng pháp luật trong công tác quản lý Nhà nƣớc và trong hoạt đ ng tƣ pháp…  ác loại 

sách hƣớng dẫn nghiệp vụ công tác chuyên môn nhƣ sổ tay công tác tƣ pháp x , sổ tay 

cán b  x , phƣ ng, thị trấn; các tạp chí, tập san, báo chuyên đề pháp luật của cơ quan 
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Tƣ pháp, Kiểm sát, T a án và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác; các tài liệu tuyên 

truyền pháp luật phổ thông nhƣ đề cƣơng tuyên truyền văn bản pháp luật, sách hỏi đáp 

pháp luật, sách pháp luật bỏ túi và các tài liệu hƣớng dẫn tìm hiểu pháp luật cho công 

dân; các mẫu biểu, đơn từ đƣợc sử dụng th ng nhất theo quy định của Nhà nƣớc trong 

các lĩnh vực hành chính, kinh tế, dân sự, tƣ pháp, h  tịch… 

Thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng 

Thƣ viện tƣ nhân ở nƣớc ta xuất hiện từ rất lâu. Những năm gần đây xuất hiện 

nhiều thƣ viện tƣ nhân phục vụ c ng đồng.  ể khuyến khích phát triển mạnh mô hình 

thƣ viện này, ngày 06/01/2009,  hính phủ ban hành Nghị định s  02/2009/N -CP Quy 

định về tổ chức và hoạt đ ng của thƣ viện tƣ nhân có phục vụ c ng đồng. Nh  đó, 

trong th i mấy năm gần đây, trên cả nƣớc đ  xuất hiện hàng trăm thƣ viện tƣ nhân có 

phục vụ c ng đồng theo tinh thần Nghị định của  hính phủ.  

Tại v ng núi phía  ắc Việt Nam hiện có 17 thƣ viện tƣ nhân, trong đó  ắc 

Giang có 3 thƣ viện, Phú Thọ 10, H a  ình 1, Thái Nguyên 2, Yên  ái 1. Trong s  các 

thƣ viện đó, có những thƣ viện đƣợc nêu tên tại H i thảo về thƣ viện tƣ nhân phục vụ 

c ng đồng do Vụ Thƣ viện tổ chức vào năm 2009, nghĩa là đƣợc thành lập trƣớc đây và 

có hoạt đ ng t t: Thƣ viện Vũ Gia ở H a  ình [93], Thƣ viện tƣ nhân  ũng Hƣơng ở 

Việt Trì [7], tủ sách của anh Ph ng  ức H a tại X  Hƣơng  ần, Thanh Sơn, Phú Thọ. 

 ác thƣ viện tƣ nhân c n lại có thể đƣợc thành lập mới đấy, sau h i thảo của Vụ năm 

2009 về thƣ viện tƣ nhân có phục vụ c ng đồng. 

Nhƣ vậy s  lƣợng thƣ viện tƣ nhân ở miền núi phía  ắc Việt Nam khá ít và 

phần lớn mới đƣợc thành lập gần đây… 

2.2.1.2. Công tác phát triển văn hóa đọc trong các thư viện công cộng 

Công tác phát triển văn hóa đọc của thư viện cấp tỉnh 

Phục vụ tại thư viện 

 ác thƣ viện tỉnh hàng năm thu hút đƣợc m t lƣợng bạn đọc nhất định. Qua s  

liệu th ng kê cho thấy s  thẻ bạn đọc của TV   các tỉnh này khá thấp. Theo s  liệu 

tính toán của tác giả luận án trên báo cáo của các TV tỉnh gửi về Vụ Thƣ viện và điều 

tra của tác giả thì năm 2013 (bảng số 7, phụ lục số 2.2) có những thƣ viện tỉnh có s  

lƣợng khoảng 4 - 6 nghìn bạn đọc nhƣ Phú Thọ, Sơn La (4.562), Yên  ái, có m t vài 

thƣ viện có khoảng 2 - 3 nghìn thẻ nhƣ Hà Giang (2.356) nhƣng cũng có những thƣ 
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viện chỉ vài trăm thẻ bạn đọc trong 2 - 3 năm gần đây nhƣ  ắc Kạn (254), Lai  hâu 

(250). 

 ến năm 2014 tổng s  thẻ bạn đọc hiện có tại 14 thƣ viện tỉnh v ng núi phía 

 ắc là 19.984, Trong đó các thƣ viện tỉnh có s  bạn đọc khoảng 4 - 5 nghìn thẻ vẫn là 

các thƣ viện đ  nêu ở trên, có thƣ viện cấp trên 1.000 thẻ nhƣ Thƣ viện tỉnh H a  ình 

năm 2014 cấp đƣợc 1.100 thẻ, Thƣ viện tỉnh Hà Giang: 1.511 thẻ; các thƣ viện c n lị 

chỉ từ 300 - 600 thẻ. Nếu so sánh 2 năm trên và căn cứ vào s  liệu của các thƣ viện có 

s  thẻ ít nhƣ:  ắc Kạn, Lai  hâu... thì thấy có sự tăng trƣởng ít nhiều. Tuy nhiên, khi 

nhìn vào (bảng số 7,phụ lục số 2.2) về s  thẻ của m t s  thƣ viện trả l i  ảng điều tra 

của tác giả luận án thì thấy lƣợng bạn đọc ở cả 4 thƣ viện tỉnh Lạng Sơn,  ắc Giang, 

Phú Thọ, Yên  ái trong các năm từ 2010 - 2014 đều có xu hƣớng giảm, và có thƣ viện 

tỉnh giảm khá sâu. Nhƣ năm 2013 Thƣ viện tỉnh Yên  ái cấp đƣợc 6900 thẻ nhƣng đến 

năm 2014 chỉ c n 4296 thẻ, giảm tới 2.700 thẻ/năm. 

 iều đáng chú ý là nhiều thƣ viện tỉnh không th ng kê thành phần bạn đọc của 

thƣ viện mình. Khi đƣợc hỏi về thành phần bạn đọc là ngƣ i dân t c thiểu s , trong s  

các thƣ viện trả l i, chỉ có thƣ viện tỉnh Lạng Sơn cho tác giả luận án con s  nhƣ sau: 

năm 2010 trong s  950 thẻ đọc có 500 thẻ là ngƣ i dân t c; năm 2012, 300/567 thẻ là 

của  bạn đọc ngƣ i dân t c; năm 2014 con s  đó là 300/550 thẻ. 

Nhƣ vậy, theo s  liệu trên bạn đọc là ngƣ i dân t c chiếm hơn 50% tổng s  bạn 

đọc của thƣ viện tỉnh Lạng Sơn.  ác thƣ viện khác không trả l i, ngoài lý do không 

th ng kê đƣợc, có thể có ít bạn đọc là ngƣ i dân t c thiểu s  đến TV. 

 ác thƣ viện tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam thƣ ng tiến hành nhiều hình thức 

phục vụ tại thƣ viện và bên ngoài thƣ viện. Tại trụ sở thƣ viện, theo (Bảng số 3.4, phụ 

lục số 2.2).  ác thƣ viện tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam tổ chức 66 ph ng phục vụ 

bạn đọc. Hai thƣ viện mở nhiều ph ng phục vụ nhất là Phú Thọ,  ao  ằng (7 ph ng), 5 

thƣ viện mở 6 ph ng ( ắc Giang, Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Yên  ái.  ặc biệt có 2 

tỉnh chỉ có 1 ph ng đọc tại thƣ viện ( ắc Kạn, Lai  hâu).  ác tỉnh c n lại tổ chức từ 3 

- 5 ph ng phục vụ bạn đọc.  ác thƣ viện tổ chức nhiều ph ng phục vụ thƣ ng có 

ph ng đọc, mƣợn phục vụ bạn đọc ngƣ i lớn, đọc mƣợn trẻ em; ph ng đọc báo, tạp 

chí; ph ng đọc tài liệu địa chí, ph ng đọc đa phƣơng tiện; ph ng luân chuyển sách 

(c ng với chức năng tƣ vấn, giúp đỡ nghiệp vụ thƣ viện cơ sở)...  ác tỉnh mở ít ph ng 

phục vụ thƣ ng có ph ng đọc, mƣợn cho cả ngƣ i lớn, trẻ em, ph ng đọc báo, tạp chí. 
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 ó 3 thƣ viện có ph ng phục vụ ngƣ i khiếm thị:  ao  ằng, Phú Thọ, Thái Nguyên. 

Về gi  phục vụ, có 7 thƣ viện tỉnh mở cửa 6 ngày trong tuần:  ắc Kạn,  ắc Giang,  ao 

 ằng,  iện  iên, H a  ình, Sơn La.  ác tỉnh c n lại mở 5 ngày trong tuần.  ác thƣ 

viện tỉnh đều phục vụ mỗi ngày 2 buổi, thƣ ng vào gi  hành chính. 

Hàng năm, các thƣ viện cấp tỉnh đón tiếp đƣợc khoảng 1 triệu lƣợt ngƣ i đến sử 

dụng. Năm 2014, các thƣ viện tỉnh phía  ắc phục vụ đƣợc 1.235.687 lƣợt bạn đọc. 

Trong đó, ngoài thƣ viện Sơn La có 323.176 lƣơt, c n có 4 tỉnh có trên 100.000 lƣợt 

bạn đọc/năm: Phú Thọ, Yên  ái,  iện  iên, Lào  ai.  ác tỉnh có lƣợt ngƣ i tới thƣ 

viện thấp nhất trong năm 2014 là:  ắc Kạn 4.178; Lai  hâu 6.500; Hà Giang 19.644; 

 ắc Giang 24.649.  ác thƣ viện tỉnh c n lại từ hơn 30.000 đến hơn 80.000 lƣợt (Bảng 

số 3, phụ lục số 2.2). 

Tổng s  lƣợt sách luân chuyển trong các thƣ viện tỉnh miền núi phía  ắc trong 

năm 2014 là 2.652.421 lƣợt 

 ác thƣ viện tỉnh đều có ngƣ i hƣớng dẫn bạn đọc tra tìm tài liệu, sử dụng các 

sản phẩm và dịch vụ nhƣng hầu nhƣ chƣa có thƣ viện tỉnh nào mở lớp đào tạo bạn đọc, 

trừ Yên  ái tác giả xin được trình bày ở phần sau. 

M t điểm nhấn nữa trong tạo lập môi trƣ ng thân thiện phục vụ bạn đọc là ở tất 

cả các thƣ viện tỉnh khu vực này đều tổ chức các ph ng đọc tự chọn, đƣợc trang bị máy 

điều h a, máy fotocopy. Trong tổng s  66 ph ng phục vụ của các thƣ viện tỉnh miền 

núi phía  ắc, có 29 ph ng đƣợc tổ chức theo phƣơng thức tự chọn (mở). Nhƣ vậy, các 

thƣ viện tỉnh miền núi phía  ắc đ  rất c  gắng áp dụng phƣơng thức phục vụ tích cực 

trong đáp ứng nhu cầu đọc của ngƣ i dân trên địa bàn mỗi tỉnh. 

 ác thƣ viện tỉnh cũng đ  tiến hành đơn giản hóa thủ tục làm thẻ nhƣ không cần 

giấy giới thiệu, không cần ảnh khi đến làm thẻ v.v. 

 M t s  thƣ viện tỉnh nhƣ Sơn La, Lai  hâu, Yên  ái, bên cạnh việc duy trì hình 

thức mƣợn, đọc cá nhân, c n khuyến khích cho mƣợn sách theo các đơn vị tập thể cho 

các lực lƣợng vũ trang, các trƣ ng học, tổ chức các đợt vận đ ng, khuyến khích cán b , 

giáo viên, sinh viên, học sinh... đọc sách. Tổ chức tặng sách cho thƣ viện các trƣ ng, 

cấp thẻ đọc ƣu tiên cho giáo viên, miễn phí cho bạn đọc có hoàn cảnh khó khăn, có 

thành tích xuất sắc trong học tập...nhằm thu hút đông đảo bạn đọc đến sử dụng thƣ 

viện, góp phần hình thành thói quen đọc sách và xây dựng văn hóa đọc trong c ng 

đồng. 
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 Thái đ  của phần lớn thủ thƣ khi tiếp xúc với bạn đọc là h a nh , có văn hóa, 

tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn bạn đọc tra tìm tài liệu, sử dụng thƣ viện... 

Phục vụ ngoài thư viện 

Trong những năm vừa qua, các thƣ viện tỉnh miền núi phía  ắc tiến hành khá 

tích cực hoạt đ ng luân chuyển sách, báo xu ng cơ sở. Thƣ viện ở nhiều tỉnh nhƣ:  ắc 

Kạn [111],  iện  iên [112], Lào  ai [113], Sơn La [114]... đ  thƣ ng xuyên tổ chức 

hoạt đ ng luân chuyển sách ở thƣ viện tới    chỉ huy    đ i  iên ph ng tỉnh (các 

đồn  iên ph ng),  an quản lý trại giam (công an tỉnh), tủ sách pháp luật,    -VHX.  

 ác thƣ viện tỉnh thƣ ng hàng quý luân chuyển sách đến các thƣ viện huyện, 

ph ng đọc sách cơ sở.  ó thƣ viện tỉnh tiến hành luân chuyển từ thƣ viện tỉnh xu ng 

thƣ viện huyện, thƣ viện huyên lại luân chuyển xu ng thƣ viện cơ sở. M t s  thƣ viện 

tỉnh khác lại luân chuyển trực tiếp xu ng thƣ viện x , ph ng đọc sách cơ sở…  

Trong năm 2013, theo (bảng số3.4, phụ lục số 2.2) ngoài các tỉnh nhƣ  ắc Kạn, 

H a  ình, Lai  hâu,  Phú Thọ, Tuyên Quang không có s  liệu điều tra, các thƣ viện 

c n lại đều tiến hành luân chuyển sách xu ng cơ sở. Mỗi tỉnh tiến hàn 2 - 4 đợt, mỗi 

đợt, mỗi điểm 200 - 600 bản sách. Ngoài Thƣ viện tỉnh Yên  ái (sẽ đề cập r  hơn ở 

phía dƣới), có lẽ Thƣ viện tỉnh Thái Nguyên có s  lƣợt luân chuyển lớn nhất. Trong 

năm 2013, Thƣ viện này đ  luân chuyển 154.174 lƣợt tài liệu xu ng 80 thƣ viện, tủ 

sách và 08 thƣ viện huyện trong tỉnh.  Thƣ viện tỉnh Sơn La đi theo m t hƣớng khác: 

xây dựng, củng c  và phát huy hiệu quả hoạt đ ng của 23 chi nhánh, trạm sách của 

Thƣ viện tỉnh trong địa bàn tỉnh Sơn La, việc luân chuyển sách xu ng cơ sở lại do thƣ 

viện các huyện tiến hành. 

Trong năm 2014, hoạt đ ng luân chuyển này vẫn đƣợc các thƣ viện tỉnh tiếp tục 

tiến hành m t cách mạnh mẽ.  ên cạnh các thƣ viện có truyền th ng luân chuyển t t 

nhƣ Yên  ái, Sơn La, nhƣ đ  nói ở trên, năm 2014 nổi lên các điển hình sau: Thƣ viện 

tỉnh  ắc Kạn năm luân chuyển đƣợc 14 đợt, xu ng 14 thƣ viện cơ sở; Thƣ viện Hà 

Giang luân chuyển đƣợc hơn 80.000 bản sách. Thƣ viện tỉnh Lai  hâu thực hiện định 

kỳ 02 lần/năm luân chuyển sách tới 03 thƣ viện huyện và 22 Thƣ viện x , ph ng đọc 

sách cơ sở thu c lực lƣợng vũ trang (   chỉ huy quân sự tỉnh;  iên ph ng tỉnh;  ông 

an tỉnh); thƣ viện trƣ ng học. Mỗi năm thƣ viện tỉnh luân chuyển về hệ th ng thƣ viện 

cơ sở trên 6.000 bản sách.  
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M t hình mẫu trong luân chuyển sách xu ng cơ sở là Thƣ viện tỉnh Yên  ái. 

Thƣ viện này, từ năm 2009, đ  sử dụng Xe thƣ viện lƣu đ ng đƣa sách đến tận bản 

làng. Xe thƣ viện lƣu đ ng là kết quả thực hiện  ự án “Xe thƣ viện lƣu đ ng” giữa tỉnh 

Val  e Marne (  ng h a Pháp) với U N  tỉnh Yên  ái.  

Thƣ viện tỉnh Yên  ái thƣ ng xuyên trang bị khoảng 2.000 bản sách cho Xe thƣ 

viện lƣu đ ng, gồm đủ các môn loại tri thức. Trên Xe thƣ viện lƣu đ ng c n đƣợc trang 

bị các máy tính c ng các thiết bị n i mạng và m t b  đèn chiếu.  ạn đọc có thể tra tìm 

sách trên cơ sở dữ liệu của Thƣ viện tỉnh, của Thƣ viện Qu c gia Việt Nam, có thể truy 

cập Internet và sử dụng các tài liệu điện tử.Phƣơng thức phục vụ của Xe thƣ viện lƣu 

đ ng là vừa tổ chức phục vụ tại chỗ, vừa ph i hợp với cơ sở để cho mƣợn tập thể. 

Trong quá trình phục vụ Thƣ viện tỉnh đ  ph i hợp với Ủy ban Nhân dân x ,  an văn 

hóa x  và nhà trƣ ng c ng tổ chức quản lý phục vụ bạn đọc, tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho bạn đọc, vì vậy đ  thu hút đƣợc đông đảo bạn đọc đến sử dụng sách, báo và 

tra tìm thông tin trên xe thƣ viện lƣu đ ng [51]. 

Xe thƣ viện lƣu đ ng đƣợc đƣa vào sử dụng đ  giải quyết tình trạng bị đ ng của 

Thƣ viện tỉnh Yên  ái khi triển khai các hoạt đ ng phục vụ ngoài thƣ viện, góp phần 

mở r ng địa bàn phục vụ của Thƣ viện tỉnh tới các x  v ng cao, v ng sâu, v ng đồng 

bào dân t c ít ngƣ i của tỉnh, khai thác triệt để v n sách, báo của Thƣ viện tỉnh phục 

vụ c ng đồng. Trong báo cáo năm 2014, Thƣ viện tỉnh Yên  ái đ  tiến hành 194 đợt 

phục vụ lƣu đ ng, trong đó s  lƣợt phục vụ v ng sâu, v ng xa là 89. S  lƣợt bạn đọc 

đƣợc thƣ viện lƣu đ ng phục vụ là 113,500 lƣợt, với 228.336 lƣợt sách và 2.355 lƣợt 

sử dụng thƣ viện điện tử trên xe lƣu đ ng. 

Tuyên truyền, giới thiệu sách 

 Ngoài các dịch vụ cung cấp tài liệu trong và ngoài thƣ viện, các thƣ viện tỉnh ở 

miền núi phía  ắc c n thƣ ng xuyên tổ chức trƣng bày, giới thiệu sách, triển l m sách, 

biên soạn thông tin - thƣ mục chuyên đề nhân các sự kiện lớn của đất nƣớc, của địa 

phƣơng. Hầu nhƣ cứ mỗi sự kiện lớn của cả nƣớc hay địa phƣơng, thƣ viện tỉnh nào 

cũng tổ chức triển l m giới thiệu sự giầu có của tài liệu trong thƣ viện mình về sự kiện 

đó…  ó những triển l m không chỉ tổ chức tại thƣ viện mà c n đƣa xu ng các huyện 

nhƣ Thƣ viện tỉnh  iện  iên trong năm 2014 đ  tổ chức trƣng bày hơn 300 cu n sách, 

tài liệu về  ảng,  ác Hồ, chiến dịch  iên  iên…, tài liệu địa chí phục vụ đông đảo 

nhân dân tại thị trấn Mƣ ng Tè, huyện Mƣ ng Tè từ ngày 27/11-01/12-2014 
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 Ngoài ra, hàng năm, theo chƣơng trình hoạt đ ng các thƣ viện tỉnh hay Liên 

hiệp Thƣ viện, Vụ Thƣ viện đều tổ chức các cu c thi kể chuyện sách. Mỗi năm, cu c 

thi có những chủ đề riêng.  h ng hạn, “U ng nƣớc nhớ nguồn”, “Nhớ ơn  ác Hồ”, 

“Âm vang  iện  iên”.v.v. Theo chủ đề đó, các huyện tổ chức thi trên địa bàn của 

mình, chọn ra đ i xuất sắc để thi chung kết ở tỉnh, tỉnh lại chọn ra đ i xuất sắc để thi ở 

Liên hiệp; Liên hiệp chọn đ i xuất sắc thi cấp qu c gia (nếu năm đó có cu c thi nhƣ 

vậy).  ây là những dịp để các em thiếu nhi đọc nhiều sách, sáng tạo ra những phƣơng 

án kể chuyện khác nhau và cu i c ng tạo ra phong trào đọc và kể chuyện sách sôi đ ng 

trong trẻ em của cả tỉnh, khu vực và cả nƣớc. Ngoài ra, nhân viên thƣ viện ở từng địa 

phƣơng cũng nhƣ toàn qu c luôn tiến hành những cu c thi tuyên truyền giới thiệu sách, 

báo.  ứ vài năm m t lần, Vụ Thƣ viện tổ chức cho ngƣ i làm thƣ viện trong các thƣ 

viện công c ng thi toàn qu c kỹ năng tuyên truyên, giới thiệu sách.  h ng hạn, năm 

2014, Vụ Thƣ viện phát đ ng cu c thi cán b  thƣ viện tuyên truyền, giới thiệu sách với 

chủ đề “Âm vang  iện  iên”.  ác liên hiệp trong cả nƣớc tổ chức thi trong Liên hiệp 

để chọn ra những đ i dự thi cấp qu c gia. Ngày 07 - 08/4/2014, tại Thành ph   iện 

Biên đ  diễn ra v ng  hung kết Liên hoan toàn qu c  án b  thƣ viện Tuyên truyền, 

giới thiệu sách chủ đề “Âm vang  iện  iên”, lọt vào v ng chung kết gồm 17 thƣ viện, 

với 85 cán b  thƣ viện, trong đó các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam có  ao  ằng, 

Tuyên Quang, Thái Nguyên. Ngoài những khán giả xem trực tiếp tại địa điểm diễn ra, 

những cu c thi này thƣ ng đƣợc các đài phát thanh và truyền hình TW và địa phƣơng 

phát sóng, giới thiệu nên đ  tạo đƣợc những hiệu ứng mạnh trong x  h i để hƣớng 

ngƣ i dân tích cực đến với văn hóa đọc. 

 Trong hoạt đ ng phục vụ bạn đọc hàng ngày, các thƣ viện tỉnh miền núi phía 

 ắc tiến hành nhiều hoạt đ ng tuyên truyền giới thiệu tài liệu phong phú.  

Về tuyên truyền tài liệu, hầu nhƣ thƣ viện tỉnh nào cũng tổ chức các cu c triển 

l m sách mới, biên soạn các thƣ mục sách mới.  ó tỉnh c n đƣa lên website của thƣ 

viện để ngƣ i dân và bạn đọc nắm đƣợc. M t s  thƣ viện nhƣ Lạng Sơn, H a  ình, 

Phú Thọ, Lào  ai … đ  áp dụng hình thức tuyên truyền sách mới: chụp bìa các cu n 

sách tiêu biểu nhất của đợt sách mới nhập vào thƣ viện đƣa lên website thƣ viện.  ặc 

biệt, Thƣ viện tỉnh H a  ình thƣ ng xuyên đăng trên website của mình những bài giới 

thiệu khá dài 2 - 3 trang về những cu n sách tiêu biểu mới nhập.  h ng hạn, trên 

website Thƣ viện tỉnh này trong tháng 5/2015 có bài giới thiệu 2 cu n sách “Nghệ 
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thuật thành công trong xin việc” và “Ngƣ i đua  iều”.  ây là việc làm rất hay trong 

phát triển văn hóa đọc.  iển hình trong tuyên truyền, giới thiệu sách của các thƣ viện 

công c ng miền núi phía  ắc có lẽ là Thƣ viện tỉnh Lào  ai. Thƣ viện này mỗi năm 

thực hiện gần 300 lƣợt giới thiệu sách, bài viết theo chủ đề nhân kỷ niệm các ngày lễ 

lớn trong năm, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, x  h i của tỉnh nhƣ 

Mừng  ảng, mừng Xuân, Ngày Sách Việt Nam, xây dựng nông thôn mới, ph ng 

ch ng tham nhũng, tài liệu về biển đảo Việt Nam... Không chỉ thông qua phƣơng tiện 

truyền thông, Thƣ viện thƣ ng xuyên tổ chức trƣng bày, giới thiệu sách, trung bình tổ 

chức từ 32 - 40 cu c/năm [32]… 

Từ vài năm nay, Thƣ viện tỉnh Lào  ai, Sơn La, Hà Giang đ  ph i hợp với  ài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “ ọc sách cho hôm nay” (Lào 

 ai) hay “Nhịp cầu tri thức” (Hà Giang)…để giới thiệu sách theo chuyên đề và các 

hoạt đ ng của Thƣ viện, phát sóng 1 tuần/s .  ây là m t trong những hoạt đ ng tuyên 

truyền giới thiệu sách rất đặc trƣng, hiệu quả, có tác dụng đáng kể trong phát triển văn 

hóa đọc ở các địa phƣơng trên.  

Về biên soạn các sản phẩm thông tin - thƣ mục, điểm cần nhấn mạnh là sản phẩm 

thƣ mục mà hầu nhƣ thƣ viện tỉnh nào cũng làm là thƣ mục toàn văn hoặc tóm tắt 

những bài viết trên báo Trung ƣơng về địa phƣơng mình. Nhiều thƣ viện ra mỗi tháng 1 

s  nhƣng có những thƣ viện  2 s /tháng (Phú Tho, Sơn La), thậm chí có thƣ viện ra 3 

s /tháng (Yên  ái). Thƣ mục này đƣợc in ra, gửi cho l nh đạo địa phƣơng từ cấp sở trở 

lên hay đƣa lên website của thƣ viện cho mọi ngƣ i biết và sử dụng (Thƣ viện Yên 

 ái). Ngoài ra, có thƣ viện c n biên soạn thêm vài sản phẩm nhƣ Thƣ viện tỉnh Sơn La 

trong năm 2013 đ  biên soạn, in và phát hành các sản phẩm thông tin với 03 loại hình 

truyền th ng là: 24 s  “ iểm báo” các bài viết trên báo Trung ƣơng về địa phƣơng; 12 

s  “Thông tin khoa học chuyên đề”; 02 s  “Tài liệu truyền thông” 2 công trình thƣ mục 

lớn đó là: Thƣ mục địa chí chuyên đề “Sắc màu văn hóa Thái” và Thƣ mục giới thiệu 

“ ông trình nhà máy thủy điện Sơn La”, mỗi thƣ mục trên có gần 500 tƣ liệu, đƣợc in 

ấn đẹp và phát hành r ng r i trong toàn tỉnh. Thƣ viện tỉnh  ắc Giang cũng là điểm 

sáng trong công tác biên soạn các sản phẩm thông tin - thƣ mục của các tỉnh miền núi 

phía  ắc. Thƣ viện  ắc Giang thƣ ng xuyên cung cấp những bản thƣ mục thông báo 

sách mới, thƣ mục chuyên đề về từng môn ngành tri thức dành cho từng đ i tƣợng bạn 

đọc cụ thể và gửi về tận cơ quan, trƣ ng học để giúp bạn đọc tra tìm sách ngay tại nơi 
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học tập, công tác.  iều này đ  thu hút đông đảo bạn đọc, giúp lƣợt lƣu thông bạn đọc, 

sách báo, tài liệu đƣợc nhiều hơn [117, tr.41].  

 ể phục vụ t t hơn bạn đọc các thƣ viện tỉnh đ  ứng dụng công nghệ thông tin 

trong qua trình phục vụ. 

 Việc ứng dụng  NTT trong các thƣ viện công c ng tỉnh ở miền núi phía  ắc 

Việt Nam bắt đầu từ năm 1992 theo  hƣơng trình mục tiêu của    VHTT. Mới đầu chỉ 

m t s  thƣ viện tỉnh nhƣ Yên  ái, Phú Thọ, H a  ình,  ắc Giang…đƣợc trang bị từ 1-

3 b  vi tính, máy in kim, b  lƣu điện, modem, 1-2 máy fotocopy. M t s  tỉnh c n đƣợc 

trang bị máy điều hoà nhiệt đ . Sau đó các thƣ viện tỉnh khác cũng đƣợc đầu tƣ nhƣ 

vậy.   ng với việc trang bị máy tính, TVQGVN c n trang bị phần mềm (  S/ISIS) và 

đào tạo đ i ngũ tin học cho thƣ viện cấp tỉnh. Từ cơ sở ban đầu đó, các thƣ viện tỉnh 

miền núi phía  ắc đ  tìm cách huy đ ng nguồn v n của địa phƣơng mua thêm máy tính 

để phục vụ cho các nhu cầu của thƣ viện mình [89], tạo lập mạng L N, n i kết 

Internet…  ó thƣ viện tỉnh nhƣ Thƣ viện tỉnh  ắc Giang đ  tạo lập đƣợc thƣ viện điện 

tử đầu tiên thu c khu vực miền núi phía  ắc [60; 98].   

 Tạo lập các cơ sở dữ liệu: Mục đích đầu tiên và cũng là quan trọng nhất của việc 

tin học hóa công tác thƣ viện đó là tạo lập các cơ sở dữ liệu cho các tài liệu trong thƣ 

viện mình.  ông việc này đ  đƣợc các thƣ viện tỉnh, thành tiến hành ngay từ khi mới 

đƣợc trang bị máy tính.  ác thƣ viện tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam đ  tạo lập đƣợc 

m t s   S L sau: 

 Cơ sở dữ liệu thư mục  

  S L Sách là  S L bao quát các sách có trong thƣ viện. Hiện nay các thƣ viện 

tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam đ  đƣa thông tin về toàn b  tài liệu của mình vào 

quản lý trong  S L này.  h ng hạn, Thƣ viện tỉnh H a  ình đến năm 2011 cơ bản 

hoàn thành hồi c  kho sách của Thƣ viện tỉnh, xây dựng đƣợc 5 cơ sở dữ liệu với 

33.904 biểu ghi. 

 S L báo, tạp chí: quản lý báo, tạp chí của thƣ viện tỉnh 

 S L địa chí: quản lý các tài liệu địa chí 

  S L toàn văn.  

 M t s  thƣ viện tỉnh nhƣ Phú Thọ,  ắc Giang, H a  ình… đ  s  hóa tài liệu địa 

chí nhƣng s  lƣợng chƣa nhiều.  h ng hạn, từ năm 2011 Thƣ viện tỉnh H a  ình đ  

triển khai s  hóa tài liệu địa chí, đ  đƣợc chuyển dạng s  với 110.000 trang.  ây là kho 
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tài nguyên s  đặc biệt quan trọng của thƣ viện s  trong tƣơng lai. Khi dự án xây dựng 

Thƣ viện s  của tỉnh triển khai thì cơ bản về mặt n i dung là đ  sẵn sàng… Thƣ viện 

tỉnh  ắc Giang vừa s  hóa vừa mua cũng đ  có hơn 2.000 tài liệu s … 

 Tạo lập trang web của thƣ viện. Hiện có 7 thƣ viện tỉnh ở miền núi phía  ắc đ  

tạo lập đƣợc trang web.  ó là các tỉnh  ắc Giang,  Hà Giang, Lạng Sơn, H a  ình, Lai 

 hâu, Sơn La, Yên  ái.  ác thƣ viện tỉnh đ  sử dụng website để đƣa sản phẩm, dịch vụ 

của mình lên mạng cho ngƣ i dân tra cứu, sử dụng. Trang web m t s  thƣ viện tỉnh có 

n i dung phong phú, cập nhật (H a  ình,  iện  iên, Lai  hâu), s  khác chƣa đƣợc cập 

nhật thƣ ng xuyên. 

Theo bảng s  4 (bảng số 3, phụ lục số 2.2), các thƣ viện tỉnh thành đ  tạo đƣợc 

mạng L N, nhiều thƣ viện có ph ng đọc đa phƣơng tiện, cả 14 thƣ viện tỉnh có 485 

máy tính, trung bình mỗi thƣ viện có khoảng 30 máy tính, trong đó m t s  dành cho 

nhân viên thƣ viện; s  khác dành cho bạn đọc đa cứu tài liệu, tra cứu Internet, đọc tài 

liệu s . 

 ó 12 thƣ viện nêu tên các phần mềm đang sử dung (trừ Lai  hâu, Yên  ái), 

trong đó có 5 thƣ viện sử dung Ilib với các phiên bản 3.0 hoặc 4.0 (Hiện nay Ilib đ  có 

phiên bản 6), 4 thƣ viện sử dụng   S/ISIS, 2 thƣ viện sử dung Libol. Nhƣ vậy, các thƣ 

viện tỉnh miền núi đ  sử dụng các loại phần mềm khác nhau trái với quy định của 

TVQGVN là các TV   phải c ng d ng chung m t phần mềm.  

Nh  ứng dụng  NTT mà các thƣ viện tỉnh có thể tạo ra các sản phẩm, dịch vụ 

mới, trong đó có tra tìm tin; biên soạn các sản phẩm thƣ mục, cung cấp thông tin, tài 

liệu qua mạng. Truy cập Internet; biên soạn thƣ mục; xây dựng b  sƣu tập s ; tra cứu 

tài liệu trực tuyến; Quản lý bạn đọc…  

Tự đ ng hóa công tác phục vụ bạn đọc. Hầu hết các thƣ viện tỉnh khu vực miền 

núi phía  ắc Việt Nam đ  sử dụng m  vạch, máy đọc m  vạch, máy nạp/khử từ để tự 

đ ng hóa công tác phục vụ bạn đọc trên phần mềm thƣ viện. 

 ông tác phát triển văn hóa đọc của thư viện cấp huyện 

 ác thƣ viện cấp huyện miền núi phía  ắc Việt Nam cũng tiến hành nhiều hoạt 

đ ng phục vụ bạn đọc bên trong và bên ngoài thƣ viện. 

Tổng s  thẻ bạn đọc năm 2013 tại 133 thƣ viện huyện là 18.870. Năm 2014,  

tổng s  bạn đọc là 22.466 thẻ (bảng số 7, phụ lục số 2.2). Tuy nhiên, s  lƣợng thẻ đọc 

ở thƣ viện huyện mỗi tỉnh có khác nhau.  h ng hạn, 8 thƣ viện huyện của  ắc Kạn chỉ 
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lôi cu n đƣợc 571 (trong đó có248 thẻ cấp mới), bình quân chỉ 70 bạn đọc/thƣ viện 

huyện/năm. Yên  ái 5.200/9 thƣ viện cấp huyện (hơn 570 ngƣ i/thƣ viện) có lẽ là địa 

phƣơng có s  ngƣ i bình quân đăng ký sử dụng thƣ viện huyện cao nhất. Tiếp đó là 

Phú Thọ: 13 thƣ viện huyện cấp huyện ở địa phƣơng này có 6.750 bạn đọc đắng ký 

trong năm 2014 (khoảng 520 bạn đọc/thƣ viện huyện. Hà Giang với 11 thƣ viện cấp 

huyện đăng ký đƣợc 4.871 bạn đọc.  ác thƣ viện c n lại có mức m t vài trăm bạn 

đọc/thƣ viện huyện. 

Mặc d  s  thẻ bạn đọc ít nhƣng bạn đọc lại sử dụng các thƣ viện hiện khá cao. 

Năm 2013, tổng lƣợt bạn đọc đến thƣ viện huyện miền núi phía  ắc là 612.447, tổng 

lƣợt sách báo phục vụ tại thƣ viện huyện là 1.255.054 [14]. Nhƣ vậy, năm 2013 bình 

quân mỗi thƣ viện cấp huyện ở miền núi phía  ắc Việt Nam có 140 thẻ, mỗi bạn đọc 

tới sử dụng 33 lƣợt và mƣợn hơn 60 lƣợt sách, báo. Năm 2014, tổng s  lƣợt đến thƣ 

viện là 1.137.005; tổng lƣợt sách báo luân chuyển là 2.300.942 (bảng số 7, phụ lục số 

2.2).  o trong năm 2014, Thƣ viện  ao  ằng, Sơn La với 23 thƣ viện cấp huyện không 

có trong s  liệu trên nên chỉ c n 110 thƣ viện huyện tham gia vào tính toán mức trung 

bình. Nhƣ vậy, bình quân trong năm 2014, mỗi thƣ viện cấp huyện ở miền núi phía  ắc 

có trung bình 204 bạn đọc, mỗi bạn đọc tới sử dụng hơn 50 lƣợt và mƣợn hơn 100 lƣợt 

sách, báo. Nhƣ vậy mức đ  đọc tăng lên gần gấp đôi so với năm 2013. 

Tại các thƣ viện cấp huyện ở miền núi phía  ắc Việt Nam thƣ ng tổ chức ph ng 

đọc và ph ng mƣợn phục vụ cho cả ngƣ i lớn và trẻ em.  

Năm 2014, công tác luân chuyển sách báo xu ng cơ sở đƣợc 100 thƣ viện cấp 

huyện tiến hành. Tất cả các thƣ viện huyện của 4 tỉnh là Phú Thọ, Yên  ái, Sơn La, 

Thái Nguyên đều tham gia luân chuyển sách. Ở bảng 6 nêu trên không có s  liệu th ng 

kê cho lƣợt sách luân chuyển ngoài thƣ viện của thƣ viện cấp huyện nhƣng phân tích 

báo cáo của m t s  thƣ viện tỉnh, s  lƣợt luân chuyển ít.  h ng hạn, 8 thƣ viện cấp 

huyện của  ắc Kạn năm 2014 chỉ đƣa đƣợc 6 đợt sách xu ng 10 cơ sở. Nếu tính bình 

quân, mỗi thƣ viện cấp huyện năm 2014 chỉ luân chuyển đƣợc 0,6 lƣợt.  ác thƣ viện 

huyện ở H a  ình c n ít hơn: 12 thƣ viện cấp huyện luân chuyển đƣợc 4 lƣợt. Lai 

 hâu cũng chỉ có 2/4 thƣ viện cấp huyện tiến hành luân chuyển nhƣng không có s  liệu 

về các đợt luân chuyển, s  thƣ viện tiếp nhận và s  tài liệu đƣợc luân chuyển… Lý do 

có thể là v n tài liệu của thƣ viện cấp huyện này rất hạn chế, s  nhân viên, tài chính ít... 
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Riêng Sơn La cả 11 thƣ viện cấp huyện tiến hành luân chuyển xu ng cơ sở với tổng 

lƣợt tài liệu luân chuyển trong năm 2014 là 100.756. 

 Ứng dụng công nghệ thông tin cũng bắt đầu triển khai nhằm phục vụ bạn đọc có 

hiệu quả hơn. Từ năm 2007, Thƣ viện TP Việt Trì là đơn vị thƣ viện cấp huyện đầu 

tiên của các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam tiến hành tin học hóa. Với s  tiền đƣợc 

cấp khoảng 500 triệu đồng, Thƣ viện Việt Trì đ  xây dựng đƣợc thƣ viện tin học hóa ở 

trình đ  khá cao. Thƣ viện có ph ng đọc đa phƣơng tiện với trên 10 máy tính trong m t 

ph ng riêng biệt với diện tích 45 m
2 
. M t hai năm sau các thƣ viện  hiêm Hóa, Yên 

Sơn của (Tuyên Quang), Hữu Lũng (Lạng Sơn), thị x  Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ)... [151] 

cũng tiến hành tin học hóa. Mấy năm gần đây 4 thƣ viện cấp huyện của H a  ình đ  

hoàn tất việc tạo lập  S L thƣ mục cho toàn b  v n tài liệu của mình, trong đó có Thƣ 

viện huyện Lƣơng Sơn trong khi xử lý hồi c  v n tài liệu đ  tự phân loại theo chuẩn 

nghiệp vụ mới không cần thƣ viện tỉnh hỗ trợ. Theo đánh giá của tác giả luận án có lẽ 

rất hiếm thƣ viện cấp huyện làm đƣợc nhƣ vậy. Rồi hàng chục thƣ viện cấp huyện của 

khu vực đƣợc trang bị máy tính và các trang thiết bị khác để truy cập Internet công 

c ng.  ác ứng dụng chủ yếu của  NTT tại các thƣ viện huyện là tạo lập các  S L thƣ 

mục về tài liệu trong thƣ viện của mình, n i kết, cho phép bạn đọc truy cập Internet. 

Phần lớn thƣ viện cấp huyện đ  tin học hóa có từ 2 - 3 máy tính, sử dụng phần 

mềm ISIS, hoặc phần mền đ  đƣợc TVQGVN cải tiến từ ISIS. 

Nh  tin học hóa mà việc tra tìm tài liệu; s  lƣợng thông tin, tài liệu có chất 

lƣợng tra tìm đƣợc tăng lên đ  góp phần nâng cao năng lực và chất lƣợng văn hóa đọc 

của nƣ i sử dụng thƣ viện cấp tỉnh và cấp huyện ở v ng miền núi phía  ắc Việt Nam. 

 ông tác phát triển văn hóa đọc tại các thư viện, phòng đọc sách c  sở 

 ác thƣ viện cơ sở ở các tỉnh miền núi phía  ắc tổ chức phục vụ bạn đọc thông 

qua hình thức đọc và mƣợn nhƣng không tổ chức thành các ph ng phục vụ riêng. Tuy 

nhiên, do s  lƣợng sách có hạn nên phải trông ch  vào s  sách luân chuyển của thƣ 

viện tỉnh, thƣ viện huyện.  ác thƣ viện tỉnh luân chuyển hàng nghìn bản sách đến các 

tủ sách cơ sở, phục vụ nhiệt tình, thƣ ng xuyên nhu cầu đọc, với s  lƣợng sách phong 

phú về chủng loại và n i dung, bao gồm: Thuần phong mỹ tục của Việt Nam, y học dân 

t c cổ truyền, tìm hiểu pháp luật, ph ng ch ng ma túy, kế hoạch hóa gia đình,kỹ thuật 

trồng trọt - chăn nuôi…  ây là những đầu sách rất thiết thực đ i với ngƣ i dân, đặc 

biệt là các t c ngƣ i ở v ng sâu, v ng xa của tỉnh.   i với tỉnh Lào  ai ch ng hạn, thƣ 
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viện, ph ng đọc sách ở cơ sở mang lại hiệu quả tích cực, thiết thực đ i với ngƣ i dân 

địa phƣơng. Sách, báo không chỉ thu hút đ i tƣợng học sinh đến tham khảo, học tập mà 

c n thu hút sự quan tâm của những ngƣ i nông dân có quyết tâm xóa đói, giảm nghèo 

từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, 

trồng trọt. Những cu n sách khoa học thƣ ng thức về y tế, nông nghiệp… đƣợc chuyền 

tay từ ngƣ i này sang ngƣ i khác, s  sách từ tủ sách pháp luật, khuyến nông đƣợc tập 

trung từ 2 tủ sách của U N  x  về điểm bƣu điện cũng đƣợc sử dụng nhiều hơn. 

Nhiều gia đình đ  làm giàu cho chính mình và hƣớng dẫn ngƣ i khác phát triển kinh tế 

gia đình bắt đầu từ những cu n sách của thƣ viện [128]. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể 

cho toàn khu vực, hiệu quả của thƣ viện x , ph ng đọc sách cơ sở chƣa thật sự cao. 

 Thư viện, tủ sách đồn Biên phòng 

Nhu cầu đọc sách báo của cán b  chiến sỹ và nhân dân các dân t c v ng cao 

biên giới, v ng sâu, v ng xa khá lớn. Những năm qua, mặc đ  c n nhiều khó khăn, 

thiếu th n cả về cơ sở vật chất thiết bị, v n tài liệu sách báo, kinh phí và cán b , song 

nhìn chung hệ th ng thƣ viện tủ sách đồn  iên ph ng cả nƣớc đ  có nhiều nỗ lực c  

gắng vƣợt qua khó khăn, phục vụ bạn đọc. Nhiều thƣ viện, tủ sách đồn  iên ph ng, 

ngoài việc tổ chức phục vụ tại chỗ, đ  luân chuyển xu ng địa bàn đông dân cƣ, hay các 

trạm ch t tiền tiêu, tuyến biên giới. Nhiều đồn  iên ph ng miền núi phía  ắc đ  kết 

hợp việc xóa m  chữ - ch ng tái mũ chữ cho bà con dân t c với việc phát đ ng ph ng 

trào đọc và làm theo sách rất có kết quả nhƣ các đồn: Lũng  ú, Thanh Thủy (Hà 

Giang); Sóc Hà, Quang Long ( ao  ằng);  hi Ma, P  M  (Lạng Sơn)... [15, tr.18 - 

19]. Ngoài ra, các đồn  iên ph ng đ  biết kết hợp t t việc xóa m  chữ - phổ cập giáo 

dục tiểu học với phát đ ng phong trào đọc và làm theo sách báo, nh  đó củng c  kết 

quả xóa m  chữ, ch ng tái m  chữ và quan trọng nhất là: Qua đó đ  tạo thói quen đọc 

sách, báo trong c ng đồng cƣ dân biên giới.  án b  chiến sĩ các đ i công tác  iên 

ph ng đ  kết hợp phổ biến tuyên truyền về các n i dung kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ 

rừng, các chủ trƣơng, pháp luật mới... với việc giới thiệu và cung cấp tài liệu, sách báo 

liên quan cho đ i ngũ cán b  x , bản. Trên khắp các nẻo đƣ ng của Tổ qu c, trƣớc đây 

có “người thầy giáo, thầy thuốc mang quân hàm xanh”, bây gi  có thêm “người cán 

bộ thư viện mang quân hàm xanh”, đem ánh sáng văn hóa, tri thức đến với đồng bào và 

chiến sĩ. 

Điểm Bưu điện - Văn hóa xã 
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Hoạt đ ng đọc sách, báo tại    -VHX hiện nay bao gồm việc phục vụ đọc 

miễn phí sách, báo in, các loại ấn phẩm và việc tổ chức đọc sách, báo trên mạng 

Internet. Mới đầu,    -VHX đ  phát huy khá t t tác dụng, cả về hoạt đ ng bƣu điện 

lẫn hoạt đ ng sách báo. Trong những năm 1990, các điểm bƣu điện văn hóa x  trở 

thành nơi đọc sách báo của ngƣ i dân v ng cao. Nhƣng hiện nay nhu cầu giao dịch ở 

điểm bƣu điện đ  giảm nhiều so với trƣớc đây. Ngƣ i dân không c n đến bƣu điện để 

gọi điện thoại điện tín (vì có điện thoại di đ ng) mà mỗi ngày chỉ có 5 - 7 ngƣ i đến 

giao dịch. S  lƣợng ngƣ i đến đọc sách báo cũng giảm. Trƣớc h i nghị tổng kết 5 năm 

   -VHX (năm 2003) s  ngƣ i đến đọc sách tại    -VHX từ 10 đến 20 

ngƣ i/ngày; nay chỉ c n khoảng 03 lƣợt ngƣ i/ngày [22, tr.129]. 

Tuy vậy, ở các tỉnh v ng cao miền núi phía  ắc Việt Nam vẫn có m t s  điểm 

bƣu điện văn hóa x  ở trung tâm và lƣợng ngƣ i dân đến giao dịch c n đông nhƣ: nhƣ 

Bảo Nhai huyện Bắc Hà, Thanh Phú huyện Sa Pa, Nghĩa  ô huyện Bảo Yên tỉnh Lào 

Cai; Mỵ, Tú Lệ ở huyện Văn  hấn tỉnh Yên  ái; Giào Sang huyện Phong Thổ tỉnh Lai 

 hâu, Mƣ ng Kim huyện Than Uyên tỉnh Lai  hâu...  ình quân mỗi ngày có hàng 

chục lƣợt ngƣ i đến điểm bƣu điện giao dịch. Nhƣng họ chủ yếu chỉ giao dịch bƣu điện 

(chuyển tiền, gửi bƣu phẩm...) và đọc m t s  báo giải trí. Trên thực tế thì tại các điểm 

bƣu điện văn hóa ở trung tâm này cũng rất ít đƣợc luân chuyển sách vì nhân viên làm 

việc không nhiệt tình và s  sách luân chuyển của các thƣ viện c n hạn chế. Vì vậy, cần 

có biện pháp chuyển sách báo phát cho trƣởng thôn, cán b  x  đƣa vào hệ th ng các 

điểm bƣu điện văn hóa x  để có hiệu quả hơn. 

Kết quả điều tra của tác giả luận án cho thấy nhiều thanh niên vẫn mu n đến 

điểm bƣu điện để đọc sách báo, vào mạng Internet. Xu hƣớng có thể là gia tăng việc 

đọc trên mạng Internet.  ự án  MGF chƣa phát huy hiệu quả ở các tỉnh miền núi phía 

 ắc vì phần lớn các tỉnh này mới lắp đặt hoặc sẽ lắp đặt trong giai đoạn 3 của  ự án 

(cu i năm 2015 đầu năm 2016). 

Tủ sách Pháp luật 

Tủ sách pháp luật có lƣợng ngƣ i sử dụng chính là cán b , công chức, viên chức 

trong U N  x  và đƣợc đặt trong trụ sở U N  x . Về nguyên tắc, ngƣ i dân vẫn có 

thể tới sử dụng các tài liệu của tủ sách pháp luật nhƣng tâm lý chung của ngƣ i dân vẫn 

ngại tới ch n công đƣ ng nên s  lƣợng ngƣ i dân sử dụng tủ sách này nhìn chung rất 

hạn chế. 
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 Thư  viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 

 hính sách sử dụng đƣợc các thƣ viện tƣ nhân quy định rất khác nhau.  ó thƣ 

viện áp dụng hình thức cho đọc, mƣợn tại chỗ mà không thu phí nhƣ Thƣ viện Vũ Gia 

ở H a  ình, Tủ sách của anh Ph ng  ức H a (Phú Thọ).  ó thƣ viện cho mƣợn theo 

ngày và thu phí theo ngày nhƣ thƣ viện tƣ nhân  ũng Hƣơng ở TP Việt Trì, Phú Thọ. 

Thƣ viện này quy định phí thu mƣợn sách theo ngày bằng 7% giá trị cu n sách/ngày; 

đồng th i bạn đọc phải đặt cƣợc theo giá trị của cu i sách mƣợn. Bạn đọc có thể làm 

thẻ để mƣợn sách, nếu không có thẻ thì phải đặt tiền cƣợc với giá trị tƣơng đƣơng với 

giá trị của cu n sách mu n mƣợn và đọc ngày nào thì tính tiền ngày đó với mức tiền là 

7% giá cu n sách. Nếu đọc tại chỗ 5% giá cu n sách [7, tr. 91 - 94].  

Hình thức phục vụ này có tác dụng thiết thực và kết quả rất khả quan. Từ xuất 

phát điểm chỉ vài trăm cu n sách, sau 5 năm hoạt đ ng, thƣ viện này đ  đầu tƣ mua 

đƣợc 30.000 bản sách. 

Do s  lƣợng ít, nguồn lực nhìn chung là hạn chế  nên các thƣ viện tƣ nhân có 

phục vụ c ng đồng ở các tỉnh miền núi phía  ắc chƣa có ảnh hƣởng nhiều đến tình 

hình văn hóa đọc ở khu vực này. 

2.2.1.3. Cơ sở vật chất, nhân lực đảm bảo phát triển văn hóa đọc trong thư viện 

công cộng 

Trụ sở, nhà thư viện 

Thư viện tỉnh 

Từ năm 2000 đến 2013, nhiều thƣ viện tỉnh miền núi đ  đƣợc xây dựng trụ sở 

mới nhƣ:  ao  ằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào  ai,  iện  iên, Lạng Sơn... Trong 

năm 2013 - 2014, 2 t a nhà thƣ viện tỉnh của  ắc Kạn và Tuyên Quang đ  khánh 

thành. Hiện chỉ c n 2 thƣ viện tỉnh chƣa xây mới là Sơn La và Lai  hâu. Mỗi thƣ viện 

mới xây dựng cũng đƣợc đầu tƣ vài chục tỷ đồng từ ngân sách địa phƣơng với diện tích 

trên dƣới 2.000 m
2
.  ên cạnh đó, các thƣ viện tỉnh, thành ph  miền núi phía  ắc đ  

đƣợc nhà nƣớc trang bị máy vi tính trị giá hàng trăm triệu đồng để ứng dụng công nghệ 

thông tin trong nghiệp vụ thƣ viện.  ó thƣ viện nhƣ Thƣ viện tỉnh  ắc Giang đ  xây 

dựng đƣợc thƣ viện điện tử sớm nhất khu vực với mức đầu tƣ khoảng 800 triệu đồng. 

 ặc biệt từ 2008 đến nay, thƣ viện tỉnh Yên  ái đ  đƣợc   ng h a Pháp tài trợ 01 xe 

ôtô lƣu đ ng (trị giá 1 tỷ đồng), phục vụ đƣa sách báo xu ng cơ sở, v ng đồng bào 

trong tỉnh rất có hiệu quả. M t vài thƣ viện tỉnh nhƣ Thƣ viện tỉnh Hà Giang từ nhiều 
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năm nay đƣợc chính quyền địa phƣơng cấp ô tô nhỏ cải tạo lại thành xe có thể luân 

chuyển sách xu ng cơ sở. 

Thư viện cấp huyện 

  i với thƣ viện cấp huyện miền núi phía  ắc Việt Nam, phần lớn đ  có trụ sở 

riêng. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, m t s  thƣ viện cấp huyện khó khăn nhƣ: 

Mƣ ng La (Sơn La), Yên  ình (Yên  ái); Tràng  ịnh (Lạng Sơn); Vị Xuyên (Hà 

Giang)… đ  đƣợc Nhà nƣớc hỗ trợ xây trụ sở thƣ viện (mỗi huyện đƣợc hỗ trợ từ 350-

500 triệu đồng) [15, tr. 6], M t s  thƣ viện huyện, đặc biệt ở Hà Giang lại đƣợc b  trí 

trong các Nhà VH đa năng huyện nên cũng khá khang trang nhƣng do đƣợc trang bị 

máy tính từ  ự án  M F nên các thƣ viện  này không c n diện tích để b  trí  ph ng 

đọc tại chỗ, không có bàn ghế cho bạn đọc… Tuy vậy, vài năm lại đây, đặc biệt năm 

2014, không có trụ sở thƣ viện cấp huyện nào của khu vực này đƣợc xây trụ sở mới.  ó 

thƣ viện huyên có diện tích hết sức nhỏ. Nhƣ Lai  hâu, trong s  4 thƣ viện cấp huyện 

thì có 2 thƣ viện có trụ sở tạm với diện tích 15 m
2
... Nhiều thƣ viện cấp huyện miền núi 

phía  ắc hiện đang ở trong những trụ sở xu ng cấp. Trong s  133 thƣ viện cấp huyện ở 

v ng này hiện có 59 thƣ viện (chiếm 23%) có trụ sở xu ng cấp cần phải sửa chữa hoặc 

thay mới, trong đó H a  ình, Phú Thọ có s  trụ sở thƣ viện cấp huyện cần sửa chữa 

nhiều nhất (H a  ình 10/10), Phú Thọ 11/13),  ắc Kạn, Yên  ái, Lào  ai mỗi địa 

phƣơng cũng có từ 6 - 8 thƣ viện huyện có trụ sở cần đƣợc nâng cấp.  hỉ có thƣ viện 

cấp huyện của 4 địa phƣơng nhƣ  ắc Giang,  iện  iên, Lạng Sơn, Sơn La là khá t t, 

không cần tu bổ trong th i gian tới (bảng số 5-6 phụ lục số 22.). 

Thư viện, phòng đọc sách cơ sở 

 ác Thƣ viện x , ph ng đọc sách cơ sở đều nằm trong nhà văn hóa x , thôn 

hoặc    -VHX nên có cơ sở khá t t. 

 Vốn tài liệu 

Thư viện tỉnh 

 ác thƣ viện tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam do có th i gian hoạt đ ng lâu nên 

v n tài liệu khá lớn. Lớn nhất là v n tài liệu của thƣ viện tỉnh Yên  ái 215.532 bản. 

Tiếp đến là Phú Thọ và Sơn La đều khoảng 200 nghìn bản.  ắc Giang, Tuyên Quang, 

 ao  ằng, Thái Nguyên, mỗi tỉnh có khoảng 150.000 bản. Thấp nhất là các thƣ viện 

 ắc Kạn, Lai  hâu đều khoảng 41 - 42 nghìn bản/thƣ viện.  ác thƣ viện c n lại, có từ 

90 - 120 nghìn bản. Tính tổng s  sách của 14 thƣ viện tỉnh là 1.701.984 bản. Trung 
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bình mỗi thƣ viện tỉnh miền núi phía bắc có từ 120  ngàn bản sách. Ngoài ra, từ năm 

2004, theo chủ trƣơng và  hƣơng trình của    VHTT L, các thƣ viện  tỉnh trong cả 

nƣớc phải thành lập Kho sách luân chuyển (đến năm 2013  hƣơng trình này chấm dứt 

hoạt đ ng). Theo báo cáo của các thƣ viện tỉnh, trƣớc năm 2014, mỗi năm, mỗi thƣ 

viện tỉnh miền núi đƣợc cấp từ 200 - 300 triệu đồng để bổ sung kho sách luân chuyển. 

Với s  tiền nhƣ vậy, mỗi thƣ viện tình bổ sung hàng năm khoảng 1.000 - 2.000 bản 

sách. Tất cả 14 thƣ viện tỉnh miền núi phía  ắc đ  có v n sách luân chuyển là 421.134 

bản. Trong đó nhiều nhất là thƣ viện tỉnh Yên  ái (60.381 bản), tiếp đến là Lạng Sơn 

(44.000 bản), Tuyên Quang (37.053 bản),  ắc Giang, Phú Thọ (khoảng 34.000 bản), 

các tỉnh c n lại từ 21 - 30 nghìn bản. 

 ác thƣ viện tỉnh vẫn thƣ ng xuyên tiến hành bổ sung sách mới. Năm 2014, thƣ 

viện tỉnh nào cũng bổ sung sách mới. Tổng sách mới bổ sung năm 2014 của 14 thƣ 

viện tỉnh miền núi phía bắc là 61.616 bản. Trong đó, thƣ viện tỉnh bổ sung nhiều nhất 

là Yên  ái (10.500 bản), rồi đến Sơn La (9.532).  ác thƣ viện  ắc Giang,  ao  ằng, 

Lào  ai, Phú Thọ bổ sung từ 5 - 6 ngàn bản sách…  ác thƣ viện bổ sung từ 1 - 2 nghìn 

bản/năm là  ắc Kạn,  iện  iên, Lai  hâu, H a  ình (2.132), Thái Nguyên (2.209). 

 ác tỉnh c n lại bổ sung trong khoảng 3.000 bản. Ngoài ra, m t s  tỉnh c n có thêm 

các nguồn bổ sung khác, chủ yếu là biếu tặng nhƣ Thƣ viện tỉnh Lai  hâu năm 2013 bổ 

sung đƣợc 2000 bản sách nhƣng trong đó có 900 bản từ nguồn biếu tặng. Theo tác giả 

luận án, đây là mức bổ sung khá so với quy định của Thông tƣ liên b  97.  iều đặc biệt 

cần nhấn mạnh là có 3 thƣ viện tỉnh miền núi phía  ắc trong năm 2014 đ  chi tiền cho 

bổ sung kho sách luân chuyển nhƣ TV  ắc Kạn chi 280 triệu, Sơn La 258 triệu và Yên 

 ái 60 triệu. M t s  tỉnh nhƣ  ắc Kạn,  ắc Giang, H a  ình, Lạng Sơn, Lai  hâu, 

Tuyên Quang, Yên  ái chi cho bổ sung tài liệu điện tử, trong đó Thƣ viện H a  ình 

chi nhiều nhất: 230 triệu đồng, rồi đến Tuyên Quang 110 triệu, Lạng Sơn 100 triệu, các 

tỉnh c n lại chỉ 16 - 19 triệu (bảng số 3, phụ lục 2.2). Thƣ viện tỉnh Yên  ái chi 19 

triệu đồng để tham gia Liên hiệp tài liệu điện tử, mua quyền truy cập  S L toàn văn 

 entral Proquest. Nhƣ vậy các thƣ viện tỉnh miền núi phía  ắc cũng đ  bắt đầu đầu tƣ 

cho hƣớng phát triển trong tƣơng lai của thƣ viện cấp tỉnh: xây dựng thƣ viện s . 

Ngoài ra, mỗi thƣ viện tỉnh bổ sung từ 150 - 200 loại báo, tạp chí.  

Thư viện huyện 
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 ến năm 2014, có 133 thƣ viện cấp huyện ở miền núi phía  ắc có tổng c ng 

1.222.842 bản sách, bình quân mỗi thƣ viện 7 - 8 ngàn bản (bảng số 7, phụ lục số 2.2). 

Trong đó các thƣ viện Tuyên Quang có v n tài liệu nhiều nhất:  hỉ 6 thƣ viện cấp 

huyện nhƣng có tới 170.188 bản sách, bình quân gần 30.000 bản sách/thƣ viện. Thấp 

nhất, có lẽ là các thƣ viện huyện thu c  ao  ằng với bình quân 3.000 bản sách/thƣ 

viện. Về bổ sung tài liệu mới, những năm qua, các thƣ viện huyện miền núi phía  ắc 

hầu nhƣ chỉ trông ch  vào nguồn kinh phí  hƣơng trình mục tiêu Qu c gia. Hiện nay, 

mỗi thƣ viện cấp huyện có nhiều khó khăn ở v ng sâu, v ng xa đƣợc tài trợ bằng sách 

từ chƣơng trình này khoảng 20 - 40 triệu đồng/năm.  h ng hạn, năm 2013,  iện  iên 

nhận đƣợc 340 triệu đồng để bổ sung cho 9 thƣ viện huyện.  hính quyền địa phƣơng 

chỉ cấp kinh phí cho thƣ viện cấp huyện để mua m t s  loại báo, tạp chí. Tuy nhiên, 

những năm gần đây, đặc biệt từ 2014, nhiều địa phƣơng đ  cấp thêm tiền cho thƣ viện 

huyện bổ sung sách mới. Trong s  14 tỉnh chỉ có 4 tỉnh không cấp thêm tiền cho TV 

huyện để bổ sung tài liệu mới:  ắc Kạn,  iện  iên, Lạng Sơn, Thái Nguyên.  ác tỉnh 

c n lại ít nhiều đ  có.  h ng hạn, 9 thƣ viện huyện Lào  ai năm 2014 bổ sung đƣợc 

5.000 bản sách từ kinh nhí địa phƣơng.  ác thƣ viện huyện Phú Thọ 6.800 bản. Mỗi 

huyện của Yên  ái bổ sung đƣợc 290 bản.  ây là dấu hiệu đáng mừng cho các thƣ 

viện cấp huyện ở m t v ng mà vài chục năm nay chỉ biết dựa 100% từ  hƣơng trình 

mục tiêu qu c gia. 

 ác thƣ viện cấp huyện miền núi phía  ắc bổ sung s  báo, tạp chí rất khác nhau: 

có huyện chỉ bổ sung đƣợc 5 loại, có huyện 25 loại.  iều đó là do kinh phí bổ sung 

báo, tạp chí do ngân sách địa phƣơng chi trả. 

Hiện tại, kho sách, báo của các thƣ viện tỉnh, huyện ở miền núi phía  ắc khá 

phong phú, gồm nhiều chủng loại sách: Lý luận - chính trị, văn học nghệ thuật, khoa 

học-kỹ thuật, sách phổ thông, khoa học thƣ ng thức, sách thiếu nhi  v.v.Tuy nhiên, s  

tài liệu bằng tiếng dân t c ở v ng này rất ít. Trong s  các tỉnh trả l i phiếu điều tra của 

tác giả luận an về “S  tài liệu bằng tiếng dân t c ở địa phƣơng” chỉ có thƣ viện Lạng 

Sơn nêu ra s  lƣợng tài liệu bằng tiếng dân t c trong v n tài liệu của mình: Tiếng Tày: 

20 tên; 20 bản; Tiếng dân t c khác: 15 tên; 15 bản (Tiếng N ng). Ngoài ra, các thƣ 

viện miền núi, trong đó có các tỉnh miền núi phía  ắc c n đƣợc thụ hƣởng các  hƣơng 

trình khác nhƣ  hƣơng trình cấp báo, tạp chí do Ủy  an dân t c phụ trách. Theo Quyết 

định s  1637/Q -TTg ngày 31/12/2001 của Thủ tƣớng  hính phủ về việc cấp (không 
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thu tiền) m t s  ấn phẩm báo, tạp chí cho v ng núi dân t c thiểu s , v ng đặc biệt khó 

khăn giai đoạn 2012- 2015, mỗi U N  x  ở các huyện nghèo đƣợc cấp tới 9 t  báo 

hoặc các t  chuyên đề của m t s  t  báo nhƣ Văn hóa, Tin tức,  ác chuyên đề  ân t c 

thiểu s  và miền núi (của  áo sức khỏe và đ i s ng;  áo Khoa học và đ i s ng;  áo 

 ông Thƣơng).v.v. cho l nh đạo x  và các ban ngành của x  [107]. Năm 2012, Thủ 

tƣớng  hính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung m t s  khoản của  iều 2, Quyết định 

s  2472/Q -TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tƣớng  hính phủ về việc cấp m t s  ấn 

phẩm báo, tạp chí cho v ng dân t c thiểu s  và miền núi, v ng đặc biệt khó khăn giai 

đoạn 2012 - 2015.  ấp bổ sung 5 ấn phẩm chuyên đề của  áo Nhân  ân, Tạp chí   ng 

sản; Thông tin  ựu chiến binh trực thu c H i  ựu chiến binh Việt Nam;  áo Tiền 

phong;  huyên đề  ân t c thiểu s  và miền núi của Tạp chí Thuế Nhà nƣớc [108]. 

Ủy  an dân t c đƣợc  hính phủ giao quản lý  ự án này đ  thực hiện tôt nhiệm 

vụ, hàng năm vẫn đặt hàng, cung cấp đầy đủ tài liệu theo danh mục trên đến các x  bản 

miền núi phía  ắc Việt Nam. Tuy nhiên, hiện chƣa có m t đánh giá đ c lập về hiệu 

quả của  hƣơng trình này vì các ấn phẩm trên chủ yếu cấp phát cho các cá nhân đứng 

đầu các tổ chức đƣợc cấp nên s  ngƣ i đƣợc sử dụng chúng chắc chắn sẽ hạn chế. 

Thư viện xã, phòng đọc sách cơ sở 

Theo quy định, mỗi thƣ viện, ph ng đọc sách cơ sở phải có v n sách ban đầu 

khoảng từ 500 - 1.000 bản mới đƣợc khai trƣơng, đƣa ra phục vụ ngƣ i dân và nhìn 

chung các địa phƣơng đ  tuân thủ điều này nhƣ m t s  thƣ viện mới thành lập ở Thái 

Nguyên có từ 500 - 1.200 bản sách [34, tr. 50 - 52]. V n tài liệu ban đầu của thƣ viện 

x , ph ng đọc sách cơ sở thƣ ng đƣợc thƣ viện cấp trên cấp (tặng, do quyên góp). 

Nhƣng sau khi khai trƣơng, rất ít thƣ viện x , ph ng đọc sách cơ sở có tiền để bổ sung 

tài liệu mới. 

Nhân lực 

Thư viện tỉnh 

Về nhân sự, các thƣ viện công c ng ở khu vực miền núi phía  ắc đ  đƣợc cung 

cấp m t lực lƣợng nhân lực đầy đủ theo đúng chức năng của các ph ng ban trong thƣ 

viện (bảng số 2-6, phụ lục số 2.2), tổng s  nhân sự làm việc trong 14 thƣ viện tỉnh ở 

v ng này là 291 ngƣ i.  ình quân mỗi thƣ viện tỉnh có gần 21 nhân viên. Thƣ viện có 

s  lƣợng nhân viên lớn nhất là Yên  ái (31) ngƣ i. Thƣ viện tỉnh  iện  iên có s  nhân 

viên lớn thứ 2 là 30 ngƣ i. Thƣ viện tỉnh  ắc Kạn có s  nhân viên ít nhất 11 ngƣ i. 
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Ngoài ra, c n có 5 thƣ viện tỉnh có s  nhân viên dƣới 20 ngƣ i:  ao  ằng (18), Hà 

Giang (16), H a  ình (15), Lai  hâu (17), Tuyên Quang (14).  

Về trình đ  đào tạo chuyên môn: Trong s  291 ngƣ i có tới 184 ngƣ i có trình 

đ  đại học trở lên, chiếm khoảng 63%. S  ngƣ i t t nghiệp từ đại học ngành thƣ viện 

trở lên là 157 ngƣ i, chiếm khoảng 53% tổng só ngƣ i đang làm việc trong các thƣ 

viện tỉnh miền núi phía  ắc. 

Trong năm 2014, có 8 thƣ viện tỉnh tuyển dụng 17 viên chức vào làm việc, trong 

đó Sơn La, Phú Thọ tuyển mỗi tỉnh 3 - 4 ngƣ i, Tuyên Quang, Yên  ái, mỗi tỉnh tuyển 

1 ngƣ i.   n lại 4 tỉnh:  ao  ằng, Hà Giang, H a  ình, Thái Nguyên, mỗi tỉnh tuyển 

2 ngƣ i.  ây là dấu hiệu t t chứng tỏ sự quan tâm của l nh đạo địa phƣơng đ i với các 

thƣ viện cấp tỉnh. 

Trong s  những ngƣ i làm việc trong các thƣ viện tỉnh, có rất ít ngƣ i là dân t c 

thiểu s  ở địa phƣơng. 

Thư viện cấp huyện 

 ó 133 thƣ viện cấp huyện ở miền núi phía  ắc Việt Nam thì 176 ngƣ i đang 

làm việc. Tính trung bình, mỗi thƣ viện cấp huyện.  ình quân khoảng 1,3 nhân 

viên/thƣ viện huyện.  ó 6 tỉnh ( ắc Kạn,  ắc Giang,  ao  ằng,  iện  iên, Lai  hâu, 

Sơn La) mỗi thƣ viện huyện có 1 nhân viên. 8 tỉnh c n lại đều có biên chế nhiều hơn… 

Nhiều nhất là tỉnh Phú Thọ. Tỉnh này có 13 thƣ viện huyện nhƣng có tới 27 nhân viên, 

bình quân mỗi thƣ viện huyện có tới hơn 2 ngƣ i. Tiếp đó là Thái Nguyên, Yên  ái, 

mỗi tỉnh chỉ có 9 thƣ viện huyện nhƣng đều có 16 nhân viên thƣ viện cấp huyện. các 

tỉnh c n lại hơn từ 2 - 4 ngƣ i. 

Về trình đ  đào tạo, 83 trong s  176 nhân viên có trình đ  đại học, chiếm 

khoảng 46% tổng s  nhân viên thƣ viện cấp huyện của v ng núi phía  ắc. Tỷ lệ này 

khá ấn tƣợng, chứng tỏ các địa phƣơng ở đây quan tâm, tạo điều kiện cho nhân viện 

thƣ viện học tập, nâng cao trình đ . 

Thư viện xã, phòng đọc sách cơ sở 

Trong 418 thƣ viện cấp x  ở các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam có 20 cán b  

thƣ viện chuyên trách, trong đó Hà Giang có 11, Thái Nguyên có 9 ngƣ i.   n lại 440 

nhân viên kiêm nhiệm, trong đó Phú Thọ có 227 ngƣ i, Tuyên Quang 117 ngƣ i, c n 

lại  ắc Giang có 52,  ao  ằng 26, Thái Nguyên 9, Yên  ái - 5,  ắc Kạn - 4 ngƣ i 

(bảng số 2-6 phụ lục số 2.2). Những ngƣ i này ở nhiều nơi thƣ ng là Trƣởng ban Văn 
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hóa x  kiên nhiệm, họ đƣợc hƣởng lƣơng của nhà nƣớc cho chức trƣởng ban văn hóa. 

 iều này giải quyết đƣợc khâu lƣơng cho nhấn viên thƣ viện nhƣng có thể gây trở ngại 

cho hoạt đ ng vì trƣởng ban văn hóa x  cũng khá bận nên th i gian dành cho hoạt đ ng 

thƣ viện không nhiều…  ác tủ sách ở các thôn bản thƣ ng có ngƣ i tình nguyện phụ 

trách, mỗi tủ sàch thƣ ng có 1 ngƣ i là cựu công chức, viên chức, b  đ … phụ trách. 

Ho chỉ có nhiệt tình làm việc và thƣ ng không có phụ cấp nào.  

 Kinh phí 

Thư viện tỉnh 

Khi đề cập đến nguồn kính phí ta thấy toàn b  kinh phí cho 14 thƣ viện tỉnh trong 

năm 2014 là 28.481.446.000 tỷ. Nhƣ vậy, trung bình mỗi thƣ viện tỉnh ở khu vực miền 

núi phía  ắc năm 2014 đƣợc cấp hơn 2 tỷ đồng.  ó là mức kinh phí khá t t. Tuy vậy, 

nếu nhìn cụ thể hơn, ta thấy là có 2 thƣ viện tỉnh có mức kinh phí trên 3 tỷ đồng: Yên 

 ái (3.387.000.000đ) và Lạng Sơn (3.657.000.000đ).  ó 3 tỉnh có kinh phí trên 2 tỷ 

( ắc Giang 2.237.000.000đ;  iện  iên 2.478.000.000đ; Sơn La 2.328.000.000đ). Ít 

nhất là Thƣ viện tỉnh  ắc Kạn (1.340.000.000 đ), rồi đến H a  ình (1.400.000.000đ). 

 ác tỉnh c n lại chỉ từ 1,5 - 1,6 tỷ đồng, cá biệt Phú Thọ hơn 1,8 tỷ. So với năm 2010, 

kinh phí đƣợc tăng đáng kể.  h ng hạn, năm 2010, Thƣ viện Tuyên Quang đƣợc cấp 

1.006 triệu đồng thì năm 2014 là 1.686,190 triệu đồng; Lào  ai năm 2010 đƣợc cấp 

1.281 triệu đồng, năm 2014 là 1.716 triệu đồng… Trung bình mỗi năm tăng khoảng 

100 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu xét cho c ng, đây là mức tăng khoảng 10% hàng năm 

theo quy định của Nhà nƣớc. 

Phần lớn kinh phí trên đƣợc chi cho con ngƣ i.  ó tỉnh chi cho nhân sự khá 

nhiều nhƣ TV tỉnh  ao  ằng có kinh phí 1.607.156.000đ thì đ  chi cho b  máy nhân 

sự là 1.300.000.000đ. Nhƣ vậy chỉ c n hơn 300 triệu cho hoạt đ ng chuyên môn. Hà 

Giang cũng tƣơng tự: đƣợc cấp 1.556 tỷ đồng, đ  chi cho b  mày 1.072 tỷ. Trong khi 

đó m t s  tỉnh có kinh phí dành cho hoạt đ ng chuyên môn khá nhƣ Yên  ái, Lạng 

Sơn có khoảng 1.6 tỷ, các thƣ viện c n lại trên dƣới 1 tỷ đồng. Tổng s  kinh phí chi 

cho b  máy nhân sự của 14 thƣ viện tỉnh là 15.368.690 tỷ đồng (chiếm gần 70% toàn 

b  khi phí đƣợc cấp trong năm 2014). S  kinh phí c n lại, các thƣ viện đ  dành 

4.941.907 tỷ cho hoạt đ ng chuyên môn, hơn 3.793 tỷ cho hoạt đ ng bổ sung, trong đó 

có 573.5 triệu đồng chi cho bổ sung tài liệu điện tử và 598 triệu chi cho bổ sung kho 

sách luân chuyển.  ác hoạt đ ng khác cũng chiềm tới hơn 4.377 tỷ.  
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Nhƣ vậy, những năm gần đây, mức kinh phí cấp cho các thƣ viện tỉnh đ  tăng 

hơn nhƣng chủ yếu lại dành cho nguồn nhân lực. Nguồn kinh phí dành cho hoạt đ ng 

chuyên môn cũng đ  tăng đáng kể, điều đó sẽ giúp cho các thƣ viện tỉnh tăng cƣ ng 

v n tài liệu, mở r ng các sản phẩm và dịch vụ. Tuy vây, s  tiến m t s  thƣ viện tỉnh 

dành cho hoạt đ ng khác khá lớn (có m t s  tỉnh ghi s  tiền dành cho hoạt đ ng khác 

khá lớn nhƣng không có s  liệu đầu tƣ cho công tác bổ sung nhƣ  iện  iên, Lào  ai, 

hay không có s  liệu chi cho hoạt đ ng chuyên môn (Lạng Sơn 1. 97 tỷ). Yên  ái 627 

triệu, Phú Thọ 450 triêu, Thái Nguyên 125 triệu. 

Thư viện cấp huyện 

 ác thƣ viện cấp huyện miền núi từ trƣớc chỉ đƣợc cấp kinh phí để mua m t s  

loại báo, tạp chí, tổ chức m t vài hoạt đ ng tuyên truyền tài liệu. M t hai năm lại đây. 

Nhƣ ở phần bổ sung đ  nói, m t s  thƣ viện đƣợc cấp tiền cho bổ sung sách nhƣng s  

lƣợng không nhiều. Theo (bảng số 6, phụ lục số 2.2) có 44 TV huyện trên tổng s  133 

TV huyện của khu vực đƣợc cấp kinh phí nhƣng không thấy nêu con s  cụ thể. 

Thư viện xã, phòng đọc sách cơ sở 

Về kinh phí hầu hết các Thƣ viện x , ph ng đọc sách cơ sở ở miền núi phía  ắc 

không có kinh phí thƣ ng xuyên cho hoạt đ ng. Ở hầu hết các địa phƣơng, có thể có 

công thức chung (huyện, x  góp tiền, tặng cơ sở vật chất ban đầu, nhân dân hiến tặng 

quyên góp sách) để khai trƣơng Thƣ viện x , ph ng đọc sách cơ sở. Hoạt đ ng sau này 

phụ thu c vào luân chuyển sách từ thƣ viện cấp trên xu ng. 

 2.2.2.  Thư viện trường học với phát triển văn hóa đọc 

2.2.2.1. Tổ chức thư viện trường học  

Tại các x  của v ng cao đều có hệ th ng trƣ ng mầm non, tiểu học và Trung 

học phổ thông cơ sở. M t s  x  trung tâm cụm có hệ th ng trƣ ng cấp ba. Trong đó 

trƣ ng phổ thông cơ sở và trƣ ng cấp ba có nhiều học sinh n i trú và bán trú.  ình 

quân ở mỗi x  v ng cao có hàng trăm học sinh n i trú và bán trú.  ác em học tập và 

nghỉ ngay tại trƣ ng. Trƣ ng học cũng trở thành điểm sinh hoạt văn hóa của các em. 

 ác trƣ ng phải có nhiệm vụ thành lập thƣ viện trực thu c. 

Thƣ viện trƣ ng học là m t b  phận không thể thiếu đƣợc trong việc hình thành 

môi trƣ ng văn hóa học đƣ ng, góp phần nâng cao chất lƣợng giảng dạy và học tập của 

giáo viên và học sinh, xây dựng thói quen tự học cho học sinh. Mặt khác, thƣ viện 
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trƣ ng học c n tạo cơ sở từng bƣớc thay đổi phƣơng pháp dạy và học, xây dựng nếp 

s ng văn hóa cho các thành viên trong nhà trƣ ng. 

Thƣ viện trƣ ng học bao gồm: Thƣ viện trƣ ng tiểu học, Trung học cơ sở, 

Trung học phổ thông.  

Mạng lƣới thƣ viện trƣ ng học của 14 tỉnh phía  ắc đ  đƣợc hình thành và đang 

phát triển. Theo s  liệu th ng kê do Vụ Tài chính - Kế hoạch của B  Giáo dục và  ào 

tạo cung cấp, s  lƣợng TV tại các cấp học phổ thông và cán b  giáo viên làm việc tại 

các TV phổ thông trong các năm học từ 2012 - 2015 của 6 tỉnh đƣợc khảo sát nhƣ sau: 

(1) Năm học 2012 - 2013 

Tổng s  thƣ viện: 1.425, trong đó s  TV cấp tiểu học là 748, trung học cơ sở 

554, trung học phổ thông 123.  

Bảng số 20. Số lượng thư viện và nhân viên thư viện  năm học 2012 - 2013 

 

Số TT 

Số lƣợng thƣ viện Tổng số cán bộ thƣ viện 

Tiểu học THCS THPT Tổng số  iên chế Hợp đồng 

 ắc Kạn 68 42 11 64 56 8 

Hà Giang 172 122 22 372 368 4 

H a  ình 193 178 34 317 168 149 

Lai  hâu 25 28 13 197 196 1 

Lạng Sơn 189 85 25 374 365 9 

Yên  ái 101 99 18 111 71 40 

Tổng 748 554 123 1.435 1.224 211 

Tổng số TV của 3 cấp 1.425 Tổng số  B TV của 3 cấp 1.435 

 (2) Năm học 2013 - 2014 

Tổng s  thƣ viện: 1.560, trong đó: s  TV cấp tiểu học là 771, trung học cơ sở  

665, trung học phổ thông  124. 

Bảng số 21: Số lượng thư viện và nhân viên thư viện  năm học 2013 - 2014 

 

Số TT 

Số lƣợng thƣ viện Số cán bộ thƣ viện 

Tiểu học THCS THPT Tổng số  iên chế Hợp đồng 

 ắc Kạn 75 45 9 87 82 5 

Hà Giang 150 126 23 341 337 4 
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H a  ình 195 189 34 277 225 52 

Lai  hâu 54 56 13 225 214 11 

Lạng Sơn 196 151 25 407 399 8 

Yên  ái 101 98 20 109 74 35 

Tổng 771 665 124 1.446 1.331 115 

Tổng số TV của 3 cấp  1.560  Tổng số  B TV của 3 cấp   1.446 

 (3) Năm học 2014-2015 

Tổng s  thƣ viện 1.652, trong đó s  TV cấp tiểu học là 813, , trung học cơ sở  

702, trung học phổ thông 137. 

Bảng số 22: Số lượng thư viện và nhân viên thư viện  năm học 2014 - 2015 

 

 

Số TT 

Số lƣợng thƣ viện Số cán bộ thƣ viện 

Tiểu học THCS THPT Tổng số  iên chế Hợp đồng 

 ắc Kạn 83 72 16 95 92 3 

Hà Giang 177 102 22 428 424 4 

H a  ình 196 197 37 266 242 24 

Lai  hâu 58 57 15 214 210 4 

Lạng Sơn 200 178 25 407 403 4 

Yên  ái 99 96 22 96 81 15 

Tổng 813 702 137 1.506 1.452 54 

Tổng số TV của 3 cấp  1.652 Tổng số  B TV của 3 cấp 1.506 

 
 

Nhƣ vậy, về mặt s  lƣợng, các thƣ viện trƣ ng học tăng lên hàng năm. Tuy 

nhiên, nếu tính theo s  lƣợng đơn vị hành chính cấp x  (bảng số 1, phụ lục số 2.2) ở 6 

tỉnh nêu trên là 1.163 đơn vị hành chính cấp x  và mỗi x  có m t trƣ ng trung học và 

trung học cơ sở  thì mới đến hết năm học 2015 ở 6 tỉnh miền núi đƣợc khảo sát, có 

khoảng 2/3 s  x  có thƣ viện tại trƣ ng trung học; 1/2 s  x  có thƣ viện trƣ ng trung 

học cơ sở. 

Nhiều trƣ ng tổ chức t t hệ th ng thƣ viện trƣ ng học.  iển hình nhƣ trƣ ng 

C c Lầu huyện Bắc Hà tỉnh Lào  ai đ  xây dựng đƣợc điểm đọc sách sinh thái.  ác 

em đ  xây dựng lán đọc sách, quầy đọc sách dƣới tán lá rừng.  ác điểm đọc sách thu 

hút đƣợc đông đảo học sinh và giáo viên tham gia.  

M t nét mới trong những năm gần đây là với sự giúp đỡ của nhiều tổ chức qu c 

tế, m t s  dạng thƣ viện trƣ ng học mới đ  ra đ i ở nƣớc ta: và ở m t s  tỉnh miền núi 
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phía  ắc, đó là thƣ viện thân thiện (Tổ chức Room to Read), thƣ viện thông minh của 

 ông ty  iện tử Samsung. Thƣ viện thân thiện thu c Dự án Thƣ viện thân thiện đƣợc 

triển khai trên 14 tỉnh ở nƣớc ta, trong đó có m t s  tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam: 

Thái Nguyên, Tuyên Quang... Trong su t 4 năm tham gia dự án, các trƣ ng tiểu học sẽ 

đƣợc hỗ trợ các đầu sách ph  hợp với lứa tuổi tiểu học (tƣơng đƣơng 5 cu n sách/học 

sinh/3 năm học) thiết bị thƣ viện (giá sách, thảm x p, bàn ghế…), vật phẩm giáo dục… 

Thƣ viện thân thiện tạo ra m t môi trƣ ng đọc thoải mái nhất cho các em vì trong thƣ 

viện tổ chức các góc hoạt đ ng khác nhau nhƣ: góc đọc, góc nghiên cứu, góc sáng tạo, 

góc vẽ, góc nghệ thuật, góc nghe, góc tr  chơi giáo dục…   n 100 thƣ viện thông 

minh thu c Dự án của  ông ty Samsung (bắt đầu từ 2011 - 2015 sẽ hoàn thành) ở 100 

trƣ ng trên toàn qu c sẽ đƣợc cấp tổng s  22.030.7 sách in, sách điện tử và tài liệu 

nghe nhìn, phần mềm thƣ viện, các máy vi tính màn hình ph ng, máy tính bảng, Smart 

tivi và bảng tƣơng tác… do Samsung sản xuất, tất cả đều đƣợc kết n i Internet.  ác 

tỉnh phía  ắc Việt Nam mới có m t s  nơi của tỉnh Bắc Giang đƣợc thụ hƣởng dự án 

này [80]. 

2.2.2.2. Công tác phát triển văn hóa đọc trong thư viện trường học 

 ác thƣ viện trƣ ng học miền núi phía  ắc Việt Nam chủ yếu chỉ cho mƣợn 

sách vào đầu mỗi học kỳ và thu sách về vào cu i học kỳ. Hầu hết các thƣ viện trƣ ng 

học ở miền núi không có những hoạt đ ng tuyên truyền, giới thiệu sách, đào tạo bạn 

đọc sử dụng thƣ viện; ứng dụng CNTT trong hoạt đ ng. 

 iều đó không chỉ hạn chế việc mở r ng, bổ sung kiến thức trong dạy và học 

của giáo viên cũng nhƣ học sinh, mà c n ảnh hƣởng tới việc hình thành và phát triển 

văn hóa đọc cho thế hệ trẻ . 

Tuy vậy, các thƣ viện tỉnh, huyện cũng thƣ ng xuyên luân chuyển sách báo 

xu ng m t s  trƣ ng trên địa bàn.  iều này cũng giúp thƣ viện trƣ ng học phục vụ bạn 

đọc t t hơn    

Nhƣ trên đ  nói, ở  m t s  tỉnh niền núi phía  ắc Việt Nam đ  có các thƣ viện 

thân thiện, thƣ viện thông minh.  ác thƣ viện nay có nhiều hoạt đ ng phong phú. 

Trong các thƣ viện thân thiện ở kh i trƣ ng Tiểu học, giáo viên thƣ viện tổ chức những 

hoạt đ ng sinh đ ng, hấp dẫn, thu hút và xây dựng thói quen đọc sách cho các em học 

sinh. Ở kh i trƣ ng trung học cơ sở, thƣ viện trƣ ng học Thân thiện hƣớng tới xây 

dựng và củng c  thói quen đọc sách của các em, hƣớng dẫn các kỹ năng tìm kiếm 
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thông tin, tổng hợp và phân tích thông tin cũng nhƣ kỹ năng trình bày thông tin qua các 

hoạt đ ng do nhà trƣ ng hay giáo viên tổ chức nhƣ buổi tọa đàm về vấn đề nào đó, kể 

chuyện, thuyết trình tại ngày H i sách, viết bài cho tập san hoặc báo tƣ ng của trƣ ng 

học.  ác thƣ viện thông minh, ngoài việc tổ chức đọc, mƣợn sách tại thƣ viện c n sử 

dụng thiết bị do Samsung trang bị để giúp học sinh truy cập vào kho tài nguyên đa 

phƣơng tiện gồm sách điện tử, hình ảnh và video phong phú có sẵn trên trang Web 

thuvienthongminh.vn, truy cập Internet để tìm kiếm và thu nhận thêm thông tin. Từ đó 

hỗ trợ phát triển văn hóa đọc, biến việc đọc sách của học sinh thành m t thói quen, xây 

dựng nền tảng kiến thức vững chắc cho các em học sinh ở mọi miền đất nƣớc. 

2.2.2.3. Cơ sở vật chất đảm bảo phát triển văn hóa đọc trong thư viện trường học 

Nhìn chung cơ sở vật chất của các TV trƣ ng họcở các tỉnh miền núi phía  ắc 

Việt Nam c n thiếu th n, nghèo nàn.  a s  các trƣ ng tiểu học đ  sử dụng ph ng học 

để làm thƣ viện. Nhiều thƣ viện chỉ có m t ph ng, vừa để làm kho sách, vừa làm 

ph ng đọc cho giáo viên và học sinh. Việc ứng dụng máy tính c n hạn chế [18, tr.3]. 

  i với thƣ viện trƣ ng học ở các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam, theo m t khảo sát 

của B  Giáo dục và  ào tạo vào năm 2011 - 2012 cho thấy, mặc dầu trong thiết kế xây 

dựng của các trƣ ng đều có thƣ viện dành cho việc học tập, nâng cao kiến thức của cả 

giáo viên và học sinh nhƣng trên thực tế, các ph ng đó đều trở thành kho chứa trang 

thiết bị của trƣ ng. Tình trạng này phổ biến ở các trƣ ng đƣợc khảo sát, trong đó có 

Trƣ ng Phổ thông dân t c n i trú Nguyên  ình, Trung học cơ sở x   àm Thủy (tỉnh 

Cao Bằng), Trƣ ng Trung học cơ sở Sủng Máng, Trƣ ng Phổ thông trung học Pải 

Lủng (tỉnh Hà Giang), Trƣ ng Trung học cơ sở  um Nƣa, Trung học cơ sở Pa Tần 

(tỉnh Lai  hâu) [90, tr. 80]. Tất nhiên, đó không phải là toàn b  tình hình thƣ viện 

trƣ ng học ở miền núi phía  ắc, chắc chắn vẫn có nơi, có thƣ viện trƣ ng học t t cả về 

cơ sở vật chất lẫn hoạt đ ng nhƣng s  này chƣa nhiều. 

Về giáo viên thƣ viện trƣ ng học, theo s  liệu từ nguồn tin ở B  Giáo dục và 

 ào tạo đ  đƣợc đề cấp tới ở trên, năm học 2012 - 2013, sáu tỉnh tác giả luận án tiến 

hành khảo sát có tổng s  giáo viên thƣ viện làm việc tại 3 cấp học là: 374 ngƣ i trong 

đó chỉ có 21 ngƣ i là nhân viên hợp đồng.Năm học 2013 - 2014, tổng s  giáo viên thƣ 

viện làm việc tại 3 cấp học là: 1.446 ngƣ i.   n năm học 2014 - 2015, con s  đó đ  là 

1.508. Nhƣ vậy, s  lƣợng giáo viên thƣ viện tại các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam 

đều tăng.  iều đặc biệt nữa là so với khu vực miền Bắc Việt Nam nói chung, nơi có s  
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lƣợng giáo viên thƣ viện kiêm nhiệm chiếm s  đông (66%) so với giáo viên thƣ viện 

chuyên trách (34%) thì ở khu vực miền núi phía  ắc, s  lƣợng này lại rất ít.  iều này 

cũng rất đáng mừng cho thƣ viện trƣ ng học các tỉnh miền núi phía  ắc. Kinh phí dành 

cho mỗi thƣ viện trƣ ng học ở miền núi phía  ắc Việt Nam bình quân chung là 7,4 

triệu đồng [90, tr. 81]. Nếu so với s  liệu trung bình của miền Bắc (8,03 triệu đồng/thƣ 

viện) thì con s  này quá thấp. S  kinh phí này là quá ít ỏi so với yêu cầu hoạt đ ng hiện 

nay của các thƣ viện trƣ ng học.  

Mặc d  vậy, ở m t s  địa phƣơng khác của khu vực miền núi phía  ắc Việt 

Nam vẫn c n những trƣ ng màgiáo viên thƣ viện kiêm luôn cả đồ d ng, thiết bị dạy 

học nên việc bảo quản, tổ chức khai thác sử dụng tài liệu trong thƣ viện c n hạn chế, 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng dạy và học của thầy và tr  các trƣ ng đó.  

Về v n tài liệu của các thƣ viện trƣ ng học ở miền núi phía  ắc Việt Nam có 

thể nói rằng s  lƣợng ít: “ít đầu sách, ít bản sách, tài liệu tham khảo chƣa phong phú, 

thƣ ng chỉ là tủ sách d ng chung và mới chỉ đảm bảo đáp ứng đƣợc nhu cầu sách giáo 

khoa” [90, tr. 81]. 

2.2.3. Phát triển văn hóa đọc trong các tổ chức xã hội, gia đình và nhà trường  

2.2.3.1. Công tác phát triển văn hóa đọc trong các tổ chức xã hội 

 ác đoàn thể với việc phát triển văn hóa đọc 

 Từ phía các tổ chức x  h i, đoàn thể:  ác tổ chức x  h i đƣợc hiểu là những tổ 

chức chính trị - x  h i, tổ chức x  h i nghề nghiệp nhƣ  oàn Thanh niên   ng sản Hồ 

 hí Minh,   i Thiếu niên, H i Phụ nữ, H i Nhà văn, H i  áo chí, H i Xuất bản… cần 

tập trung vào các hoạt đ ng nhƣ: Tuyên truyền và phổ biến r ng r i những tác phẩm có 

n i dung giáo dục về truyền th ng, lịch sử, văn hóa, đạo đức, l i s ng lành mạnh, lao 

đ ng giỏi, tấm gƣơng hy sinh anh dũng bảo vệ nền đ c lập và giữ gìn bình yên cho x  

h i… tăng cƣ ng tổ chức các h i thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, đạo đức Hồ  hí 

Minh, các danh nhân văn hóa, các anh h ng dân t c đ  đƣợc ghi chép trong sách và tài 

liệu cổ.  ó chính là đ ng lực thúc đẩy mọi ngƣ i gắn bó với sách, tìm hiểu ở sách 

những tài liệu quý giá phục vụ cu c thi; phát đ ng các phong trào tặng sách cho v ng 

đồng bào  TTS v ng sâu, v ng xa, miền núi, hải đảo, cho các chiến sỹ ngày đêm bảo 

vệ biên cƣơng, cho các cháu học sinh nghèo, từ đó giáo dục các thế hệ thanh thiếu niên 

biết quý trọng sách, góp phần duy trì và phát triển văn hóa đọc ở các v ng miền trên cả 

nƣớc… 
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 Huy đ ng các nguồn lực x  h i hóa, kết hợp với hoạt đ ng của các tổ chức h i 

để phát đ ng phong trào hƣởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên cả nƣớc dƣới nhiều hình 

thức khác nhau nhƣ:  

 Tổ chức các cu c thi đọc sách trên quy mô qu c gia gắn liền với hoạt đ ng của 

 oàn Thanh niên   ng sản Hồ  hí Minh, H i Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, H i  ựu 

 hiến binh Việt Nam, H i Nông dân...  

 Lồng ghép vào hoạt đ ng của  oàn.   i để huy đ ng giới trẻ hƣởng ứng Ngày 

Sách Việt Nam với những hoạt đ ng phục vụ lợi ích c ng đồng nhƣ:  em sách tới nơi 

ngƣ i bệnh. ngƣ i cao tuổi, những ngƣ i m  l a, ngƣ i không biết chữ, đọc thành 

tiếng cho họ nghe; tặng sách cho các khu dân cƣ thôn, bản nghèo, các thƣ viện... 

 Xây dựng chƣơng trình ph i hợp đồng b  giữa gia đình, nhà trƣ ng và x  h i để 

hình thành thói quen đọc sách cho thế hệ trẻ. 

 Xuất bản sách với phát triển văn hóa đọc 

 ông tác xuất bản - phát hành sách trong cơ chế thị trƣ ng rất sôi đ ng. s  

lƣợng xuất bản phẩm gia tăng. nhƣng vẫn lại rất thiếu. thiếu những sách có chất lƣợng 

n i dung cao. Theo tiến sĩ Phạm Hồng Toàn. ngành Xuất bản “Không nên sao chép 

nhiều. tái bản nhiều nhƣ hiện nay. không nên đƣa ra sách lạ mà ít ph  hợp với thói 

quen. sở thích. văn hóa của ngƣ i Việt Nam.  ình quân ngƣ i dân nam, phụ, l o, ấu có 

s  lƣợng mỗi ngƣ i 3 bản sách mới/năm là nhiều nhƣng vì lí do chất lƣợng n i dung 

sách nên vẫn tồn tại tình trạng thừa sách, thiếu ngƣ i đọc” [135. tr. 70 - 71]. 

Sách bào phục vụ cho đồng bào dân t c thiểu s , trong đó có miền núi phía  ắc 

chủ yếu do Nhà xuất bản Văn hóa  ân t c đảm nhiệm. Năm 2006. Nhà xuất bản Văn 

hóa  ân t c (   Văn hóa - Thông tin) đ  xuất bản 159 cu n với 417.559 bản sách phục 

vụ đồng bào dân t c thiểu s . S  ấn phẩm này c ng với nhiều văn hóa phẩm, đĩa hình, 

đĩa tiếng đ  đến đƣợc với 2.592 x  đặc biệt khó khăn ở các v ng dân t c trọng điểm. 

N i dung của những ấn phẩm này đƣợc trình bày ph  hợp với trình đ  nhận thức của 

đồng bào; đề cập đến những vấn đề thiết thực với cu c s ng hằng ngày của bà con. 

ngôn ngữ dễ hiểu In song ngữ m t s  tiếng dân t c.  hủ đề sách phục vụ bà con tập 

trung vào các vấn đề: Tuyên truyền về kh i đại đoàn kết toàn dân t c phổ biến kiến 

thức pháp luật, ph ng ch ng dịch bệnh, thiên tai, ch ng các hủ tục lạc hậu, các tệ nạn 

x  h i; tuyên truyền xây dựng gia đình. làng bản văn hóa; giới thiệu mô hình chăn 

nuôi, kinh nghiệm sản xuất…[100].   
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Ở các địa phƣơng miền núi phía  ắc Việt Nam công tác xuất bản chƣa phát triển 

do chƣa địa phƣơng nào có nhà xuất bản riêng. S  lƣợng các tài liệu xuất bản ít. chủ 

yếu mang n i dung tuyên truyền. n i b  nhƣ tỉnh  iện  iên. từ năm 2012 đến nay 

đƣợc Sở Thông tin và Truyền thông cấp 80 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh 

doanh với s  lƣợng in và phát hành 58.013 bản sách. 186.097 t  rơi. Trên địa bàn tỉnh 

này có 45 cơ sở phát hành xuất bản phẩm thu c 2 đơn vị đầu m i phát hành xuất bản 

chính. đó là  ông ty  ổ phần Sách - Thiết bị trƣ ng học (với 10 cửa hàng. đại lý) và 

Trung tâm Phát hành sách tỉnh  iện  iên trực thu c Sở Văn hóa - Thể thao và  u lịch 

quản lý (với 35 cửa hàng, đại lý). Ngoài ra, c n 11 h  kinh doanh xuất bản phẩm mang 

tính nhỏ, lẻ trên địa bàn 8 huyện. thị x . thành ph  hiện có 26 cửa hàng, hiệu sách và 

điểm bán sách. Loại hình hoạt đ ng kinh doanh xuất bản phẩm chủ yếu là đơn vị sự 

nghiệp.  ông ty cổ phần có v n Nhà nƣớc và các h  kinh doanh [136].  o vây, ít nhiều 

có ảnh hƣởng tới chất lƣợng v n tài liệu trong các thƣ viện và ảnh hƣởng không nhỏ tới 

hoạt đ ng văn hóa đọc tại các địa phƣơng. 

Trong bảng điều tra của tác giả luận án có câu hỏi về mức đ  đáp ứng yêu cầu 

của sách xuất bản bằng tiếng dân t c. Kết quả thu đƣợc có 38,2% ngƣ i dân hài l ng 

nhƣng tỷ lệ ngƣ i dân chƣa hài l ng c n cao hơn (61,8%)  (bảng số 16, phụ lục số 1). 

Vai trò của báo chí và truyền thông trong việc phát triển văn hóa đọc 

Hiện nay, nƣớc ta có 838 cơ quan báo In, 67 đài phát thanh và truyền hình với 

gần 200 kênh đang phát sóng và hàng chục kênh truyền hình nƣớc ngoài đang hoạt 

đ ng. tác nghiệp tại Việt Nam. Trong đó, báo chí địa phƣơng cũng khá phát triển. Tỉnh 

nào ở miền núi phía  ắc cũng có t  báo là tiếng nói của  ảng b , nhân dân trong tỉnh. 

 ài phát thanh - truyền hình tỉnh, ngoài ra m t s  tỉnh c n có báo hoặc tạp chí Văn 

nghệ tỉnh (Thái Nguyên) và hàng chục bản tin của các ngành. Nhƣ toàn tỉnh Yên  ái 

hiện có 25 bản tin của 24 cơ quan, đơn vị với s  lƣợng phát hành trên dƣới 140 nghìn 

bản/năm. 

 áo chí là lực lƣợng xung kích trên mặt trận nâng cao dân trí và văn hóa đọc 

cho đồng bào  TTS và miền núi. Trong các cơ quan báo chí. Thông tấn x  Việt Nam 

(TTXVN) là m t trong những đơn vị đi đầu trong việc cung cấp thông tin nhanh, hiệu 

quả cho v ng đồng bào  TTS và miền núi phía  ắc. Từ hơn 20 năm nay, TTXVN đ  

phát hành những ấn phẩm chuyên phục vụ v ng đồng bào  TTS và miền núi nhƣ các 
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bản tin ảnh  ân t c và Miền núi,  áo Tin tức,  áo ảnh Việt Nam, Việt Nam quê hƣơng 

tôi... 

 ác đài địa phƣơng có những chƣơng trình tiếng dân t c để phục vụ đông bào. 

Nhƣ  ài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn sẽ tăng s  lƣợng chƣơng trình truyền hình 

tiếng dân t c lên 4 chƣơng trình/tháng hiện nay lên 8 chƣơng trình/tháng vào năm 

2020. 

 ác chƣơng trình truyền hình trên VTV cũng là cơ quan báo chí đ  góp phần 

tuyên truyền cho văn hóa đọc hết sức hiệu quả mà điển hình là mục “Mỗi ngày một 

cuốn Sách” của VTV1 đƣợc đƣợc phát sóng s  đầu vào ngày 01/8/2004. Với l i giới 

thiệu ngắn gọn, xúc tích. hình ảnh minh hoa đ c đáo. cách trình bày cu n hút, ngày từ 

khi ra đ i, chuyên mục đ  nhận đƣợc sự yêu mến của khán giả. Tiếp theo đó, cũng trên 

sóng VTV1 có các chƣơng trình “Tủ sách của chúng tôi”. “ u c s ng thƣ ng ngày”, 

“ iểm hẹn Văn hóa”, “ âu chuyện Văn hóa”, “ iễn đàn Văn hóa và Nghệ thuật”, “Sự 

kiện và  ình luận”… Tất cả những chƣơng trình này đều có những n i dung về sách, 

về xuất bản và mang lại hiệu ứng x  h i mạnh mẽ, góp phần nâng cao văn hóa đọc ở 

Việt Nam nói chung và miền núi phía  ắc Việt Nam nói riêng. 

Hiện nay, trên các kênh của VTV, tần suất các cu n sách đƣợc giới thiệu tƣơng 

đ i cao. Ngoài chuyên mục “Mỗi ngày một cuốn Sách” trên VTV1 c n có mục giới 

thiệu sách trong chƣơng trình “Thƣ viện cu c s ng” trên VTV6 và “ họn sách c ng 

bạn” trên O2TV. Những chuyên mục giới thiệu sách của VTV1 đ  góp phần đắc lực 

khuyến khích thói quen mua và đọc sách, từng bƣớc phát triển văn hóa đọc trong x  h i 

và mỗi ngƣ i dân. Sau hơn 7 năm lên sóng. chuyên mục “Mỗi ngày một cuốn Sách” 

đ  giới thiệu với khán giả truyền hình hơn cả nƣớc trên 2.700 cu n sách. Mục giới 

thiệu sách trong “Thƣ viện cu c s ng” đ  thu hút sự quan tâm rất lớn của các bạn trẻ 

[74]. 

Nhiều đài phát thanh truyền hình địa phƣơng tự mình hay ph i hợp với các thƣ 

viện tỉnh cũng có những chuyên mục giới thiệu sách.  

Những hoạt đ ng nhƣ vậy đ  ít nhiều có ảnh hƣởng tích cực lên văn hóa đọc 

của ngƣ i dân trong cả nƣớc nói chung và ngƣ i dân các tỉnh miền núi phía  ắc Việt 

Nam nói riêng. đặc biệt v ng đồng bào các  TTS. 

       2.2.3.2. Gia đình và nhà trường với  việc phát triển văn hóa đọc 

Gia đình 
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Gia đình đóng m t vai tr  quan trọng trong hình thành và phát triển văn hóa đọc 

của các thành viên trong gia đình, đặc biệt với lứa tuổi thanh thiếu nhi. Nhiều ngƣ i 

cho rằng có thể hình thành tình yêu với sách từ ngay những tháng ngày c n bú sữa mẹ. 

Mu n làm đƣợc việc đó, mỗi gia đình nên áp dụng các biện pháp khác nhau nhƣ thành 

lập tủ sách gia đình; đọc, kể cho các bé nghe những câu chuyện bổ ích, ph  hợp với lứa 

tuổi; các thành viên trong gia đình c ng thảo luận về cu n sách nào đó; khuyến khích 

các bé viết thu hoạch về những gì đ  đọc và trình bày trƣớc b  mẹ hoặc anh chị lớn 

tuổi hơn; hƣớng dẫn các bé cách tìm tài liệu, cách đọc, cách ghi chép, cách trình bày về 

những gì đ  đọc…[41; 55, 97]… 

Tuy nhiên đ i với khu vực miền núi phía  ắc yếu t  gia đình trong việc giáo 

dục, tạo ra cho thiếu niên, nhi đồng có thói quen đọc sách c n hạn chế. Kết quả khảo 

sát của m t nghiên cứu cho thấy, 75% thiếu niên, và 64% nhi đồng gia đình chƣa có tủ 

sách riêng; công tác giáo dục văn hóa đọc cho thiếu niên, nhi đồng của các bậc phụ 

huynh vẫn c n nhiều hạn chế, qua điều tra khảo sát của Lê T ng Sơn cho thấy, 66% 

thiếu niên và 67% nhi đồng trả l i không nhận đƣợc sự trợ giúp về giới thiệu và hƣớng 

dẫn đọc sách từ phía b  mẹ[88]. 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn của tình trạng này là hoàn cảnh, đ i s ng kinh tế của 

đồng bào nơi đây c n gặp nhiều khó khăn, nhận thức của ngƣ i dân về vai tr  của văn 

hóa đọc c n hạn chế.  ể khắc phục tình trạng trên, công tác truyền thông, vận đ ng của 

các cấp các ngành, đặc biệt là tại chính các thƣ viện trên địa bàn giữ m t vai tr  chủ 

đạo, nhằm nâng cao tầm nhận thức của nhân dân đ i với công tác phát triển văn hóa 

đọc.  

 Nhà trường  

Việc đọc bao gi  cũng đi sau và bắt nguồn từ việc học. Học sinh ngoài các kiến 

thức trong sách giáo khoa cũng rất cần sự tích luỹ về văn hóa, tri thức, v n hiểu biết, 

kinh nghiệm s ng, cách s ng... mà việc tích luỹ đó chỉ có thể có đƣợc qua việc đọc. 

 ần phải hình thành văn hóa đọc ngay từ những ngày đang ngồi trên ghế nhà trƣ ng. 

Vì thế vai tr  của nhà trƣ ng trong hình thành và phát triển văn hóa đọc ở trẻ em là hết 

sức lớn. Nhà văn   i Văn Nam Sơn cho rằng cấp tiểu học cơ sở có trách nhiệm đặc 

biệtđể gây dựng và phát triển văn hóa đọc, vì thành công trong nhà trƣ ng phụ thu c 

chủ yếu vào năng lực đọc của trẻ em. 80% kiến thức của học sinh từ lớp 5 đƣợc truyền 
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đạt bằng văn bản. Học sinh nào đọc yếu sẽ ảnh hƣởng nghiêm trọng đến triển vọng 

phát triển trong tƣơng lai [97].  

 ể làm việc đó, nhà trƣ ng, các thầy cô giáo cần phát huy vai tr  là ngƣ i khơi 

nguồn, hƣớng dẫn và định hƣớng cho các em. Thầy cô giáo trƣớc hết cần làm cho các 

tr  của mình yêu sách, thích đọc sách.  ông việc ấy phải bắt nguồn từ các bài giảng, 

các hành vi của thầy cô, phải song hành c ng với truyền thụ kiến thức giáo khoa, 

khuyến khích tr  mở r ng kiến thức bằng cách giới thiệu những tác phẩm cần đọc 

thêm...  ên cạnh đó, các thƣ viện nhà trƣ ng với các cô thủ thƣ dễ gần, dễ mến, có 

nghiệp vụ trong việc hƣớng dẫn kỹ thuật đọc sách cho các em cũng đóng vai tr  hết sức 

quan trọng. 

Theo nhà văn Nguyên Ngọc, trong chƣơng trình của nhà trƣ ng nên có những 

cu n sách bắt bu c học sinh, sinh viên phải đọc toàn b . Những tác phẩm kinh điển bắt 

bu c phải đọc trọn ấy tạo cho ta tình yêu và nhận thức sâu xa sẽ đi theo ta su t đ i về 

tính chất thiêng liêng không gì thay thế đƣợc của sách [75]. 

Trong thực tiễn nhà trƣ ng đ  có nhiều đóng góp với phát triển văn hóa đọc 

thông qua việc hƣớng dẫn đọc của các thƣ viện trƣ ng.  ác em học sinh phổ thông 

cũng đƣợc hình thành và phát triển văn hóa đọc thông qua các gi  học, đặc biệt là gi  

học tiếng Việt. 

2.2.4. Vai trò của Nhà nước trong phát triển văn hóa đọc 

Nhà nƣớc đóng vai tr  to lớn và toàn diện trong phát triển văn hóa đọc trên bình 

diện cả nƣớc lẫn ở khu vực miền núi phía  ắc Việt Nam. Ở phần này, tác giả chỉ đề 

cập đến m t s  khia cạnh mà nhà nƣớc tác đ ng vào phát triển văn hóa đọc. 

2.2.4.1. Tạo lập cơ sở pháp lý cho phát triển văn hóa đọc 

 Phát triển văn hóa và xây dựng m t x  h i học tập là chủ trƣơng lớn của  ảng 

và Nhà nƣớc.  

 Trong lĩnh vực thƣ viện, trong s  hàng chục văn bản quy phạm pháp luật đƣợc 

nhà nƣơc ban hành trong th i gian gần đây, các văn bản quy phạm pháp luật sau đây 

giúp củng c , phát triển các thƣ viện - thiết chế chủ yếu tổ chức văn hóa đọc trong x  

h i: 
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Pháp lệnh Thƣ viện, s  31/2000/PL-U TVQH ngày 28/12/2000 quy định các 

nguyên tắc tổ chức, hoạt đ ng của thƣ viện, quyền hạn, trách nhiệm của nhà nƣớc, tổ 

chức, cá nhân trong hoạt đ ng thƣ viện; 

Nghị định s  72/2002/N - P ngày 06/8/2002 của  hính phủ Quy định chi tiết 

thi hành Pháp lệnh Thƣ viện. 

Thông tƣ liên    s  97/TTL -VHTTTTDL-T  ngày 15/6/1990 của    Văn 

hóa, thông tin - Thể thao và  u lịch -    Tài chính, Hƣớng dẫn chế đ  quản lý tài 

chính và chính sách đầu tƣ của Nhà nƣớc đ i với thƣ viện công c ng trong đó quy định 

nguyên tắc cấp kinh phí cho các thƣ viện công c ng theo hạng thƣ viện. Những quy 

định này đ  giúp các thƣ viện công c ng có kinh phí ổn định để hoạt đ ng. 

Trong lĩnh vực xuất bản,  ảng và Nhà nƣớc đ  đặc biệt quan tâm và có nhiều 

văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn hoạt đ ng này phát triển. 

 Thông báo s  33-T /VPTW ngày 03/6/2003 thông báo ý kiến của Thƣ ng trực 

 an  í thƣ tại H i nghị l nh đạo các cơ quan chủ quản báo chí - xuất bản đ  kh ng 

định:“Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí, xuất 

bản trong đời sống xã hội, đồng thời quan tâm tạo điều kiện để các lĩnh vực này tiếp 

tục phát triển”. 

 Từ việc kh ng định vai tr  quan trọng của hoạt đ ng xuất bản và vai tr  của văn 

hóa đọc trong đ i s ng x  h i,  hỉ thị s  42-CT/TW, ngày 25/8/ 2004 của  an  í thƣ 

về nâng cao chất lƣợng toàn diện của hoạt đ ng xuất bản đ  xác định nhiệm vụ cụ thể 

của hoạt đ ng xuất bản là: “Chăm lo phát triển nhu cầu văn hóa đọc của các tầng lớp 

nhân dân, tổ chức và phát triển các lực lượng, mạng lưới phát hành xuất bản phải đảm 

bảo đáp ứng đầy đủ, đúng đối tượng và địa bàn…”. 

 Văn kiện  ại h i  ảng toàn qu c lần thứ X cũng đ  nhấn mạnh đến việc “phát 

triển mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin báo chí, phát thanh, truyền 

hình, xuất bản và phát hành sách trên tất cả các vùng, chú ý nhiều hơn đến vùng sâu, 

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. 

  hiến lƣợc Phát triển Văn hóa đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định s  

581/Q -TTg ngày 06/5/2009) đ  đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Văn hóa là phải 

“Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội, góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ 

đọc tương lai”. 
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 Luật Xuất bản 2012 (đƣợc Qu c h i thông qua ngày 20/11/2012, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/7/2013) ban hành những quy định mới, nhằm đáp ứng yêu cầu phát 

triển của hoạt đ ng xuất bản, in, phát hành sách Việt Nam trong tình hình mới, với mục 

tiêu thúc đẩy hoạt đ ng này phát triển, góp phần “phổ biến, giới thiệu tri thức thuộc 

các lĩnh vực của đời sống xã hội… đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, 

nâng cao dân trí… ”. 

  Quyết định s  2472/Q -TTg, ngày 28/12/2011 của Thủ tƣớng  hính phủ về 

việc cấp m t s  ấn phẩm báo, tạp chí cho v ng  TTS và miền núi, v ng đặc biệt khó 

khăn giai đoạn 2012 - 2015. Quyết định nêu r : Nhà nước cấp (không thu tiền) một số 

ấn phẩm báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự 

nghiệp phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng đặc 

biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015. Các cấp hành chính được phân phối thực hiện 

như sau:  

  Cấp tỉnh:  an  ân t c hoặc cơ quan công tác dân t c tỉnh, mỗi đơn vị đƣợc 

cấp 01 cu n Tạp chí  ân t c/kỳ phát hành; H i Văn học Nghệ thuật tỉnh, mỗi đơn vị 

đƣợc cấp 01 cu n Tạp chí Văn hóa các dân t c/kỳ phát hành.  

  Cấp huyện: Ph ng  ân t c hoặc cơ quan công tác dân t c huyện, mỗi đơn vị 

đƣợc cấp 01 cu n Tạp chí  ân t c/kỳ phát hành; Ph ng Văn hóa và Thông tin huyện, 

mỗi đơn vị đƣợc cấp 01 cu n Tạp chí Văn hóa các dân t c/kỳ phát hành; Ph ng  ân 

t c của 69 huyện nghèo, mỗi đơn vị đƣợc cấp 04 ấn phẩm, gồm: 01 t  báo  ân t c và 

Phát triển; 01 t  báo Văn hóa; 01 t  báo Nông thôn ngày nay; 01 t  chuyên đề  ân t c 

thiểu s  và Miền núi ( áo Khoa học và   i s ng)/kỳ phát hành. 

  Cấp xã: Ủy ban nhân dân các x  v ng dân t c, miền núi, mỗi đơn vị đƣợc 

cấp 02 ấn phẩm, gồm: 01 cu n Tạp chí  ân t c; 01 cu n Tạp chí Văn hóa các dân 

t c/kỳ phát hành. Quyết định s  2164/Q -TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tƣớng  hính 

phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ th ng thiết chế văn hóa, thể thao cơ 

sở giai đoạn 2013-2020, định hƣớng đến năm 2030.  ặc biệt, Quyết định s  284/Q -

TTg, ngày 24/02/2014 của Thủ tƣớng  hính phủ về Ngày Sách Việt Nam, n i dung 

của Quyết định nêu ra ý nghĩa thực tiễn của Ngày Sách Việt Nam nhƣ: Xây dựng và 

phát triển phong trào đọc sách, hƣớng tới xây dựng m t x  h i học tập, m t nét đẹp 

trong đ i s ng x  h i. Kh ng định vai tr , tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của 
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sách, xây dựng văn hóa đọc trong c ng đồng và tôn vinh những ngƣ i tham gia quá 

trình sƣu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lƣu giữ và quảng bá sách. 

 ẩy mạnh hoạt đ ng sƣu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lƣu giữ và 

quảng bá những cu n sách hay, có giá trị về n i dung và hình thức đến ngƣ i đọc trong 

và ngoài nƣớc. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, 

các tổ chức x  h i, đ i ngũ những ngƣ i viết sách, tham gia hoạt đ ng xuất bản, in và 

phát hành sách... 

 2.2.4.2. Tạo lập các chương trình mục tiêu đầu tư cho thư viện công cộng 

 Từ cu i những năm 1990 đên nay, Nhà nƣớc ta đ  tạo lập m t s  chƣơng trình 

mục tiêu sau để phát triển thƣ viện công c ng: 

  hƣơng trìnhứng dụng  NTT trong thƣ viện cấp tinh nhằm trang bị máy tính, 

máy chủ, máy in kim, b  lƣu điện, modem, máy fotocopy, máy điều hoà nhiệt đ , phần 

mềm Ilib (cho khoảng 20 thƣ viện cấp tỉnh có năng lực tin học mạnh), n i mạng W N 

và đào tạo nhân lực tin học.  hƣơng trình này có từ 1992 - 2005. 

 Mục tiêu cung cấp sách hạt nhân cho các thƣ viện cấp huyện: cấp cho 400 thƣ 

viện cấp huyện/năm. Từ năm 2014, 2015 chỉ c n 300 thƣ viện huyện ở v ng sâu, v ng 

xa, v ng đặc biệt khó khăn. Mỗi năm mỗi thƣ viện đƣợc cấp từ 15 - 20 triệu đồng. 

 Mục tiêu cung cấp trang thiết bị bảo quản kho cho các thƣ viện cấp tỉnh: Tổng 

kinh phí: 5,5 tỷ đồng cấp cho 38 thƣ viện mua sắm trang thiết bị kho để bảo quản v n 

tài liệu của thƣ viện. Trung bình mỗi thƣ viện 100.000 triệu đồng, và từ năm 2009 - 

2010, tăng lên 200.000 đồng/thƣ viện.  hƣơng trình này hiện đ  ngừng. 

 Mục tiêu xây dựng trụ sở cho thƣ viện cấp huyện: đ  cấp hỗ trợ 15 tỷ đồng để 

xây dựng trụ sở cho 30 thƣ viện huyện ở v ng sâu, v ng xa, v ng đồng bào dân t c 

thiểu s , biên giới, hải đảo...  hƣơng trình này hiện cũng không c n. 

 Mục tiêu cung cấp sách cho thƣ viện tỉnh xây dựng kho sách luân chuyển: mỗi 

năm cấp cho mỗi thƣ viện tỉnh từ 100 - 200 triệu đồng. Từ năm 2014,  hƣơng trình 

này giao cho ngân sách địa phƣơng cấp. 

 Mục tiêu tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo ngƣ i làm thƣ viện (chủ yếu thƣ viện 

cấp huyện): mỗi năm khoảng 500 triệu đồng. 

 Mặc d  nhiều chƣơng trình đ  ngừng hoạt đ ng nhƣng các chƣơng trình này đ  

tạo nên đ ng lực, cơ sở vật chất to lớn để các thƣ viện cấp tỉnh, cấp huyện nƣớc ta đẩy 
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mạnh hoạt đ ng phát triển văn hóa đọc trong th i gian qua và trong những năm sắp tới. 

Tác đ ng của các chƣơng trình này đ i với thƣ viện công c ng miền núi phía  ắc Việt 

Nam đƣợc đề cập tới trong các phần của luận án. 

2.3.  ánh giá về thực trạng văn h a đọc và công tác phát triển văn h a đọc 

ở các tỉnh miền n i ph a Bắc Việt Nam 

2.3.1. Đánh giá theo các tiêu chí văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc 

 ánh giá theo các tiêu ch  văn h a đọc 

 Về khả năng định hƣớng đọc của ngƣ i dân:  ƣớc đầu ngƣ i dân đ  biết lựa 

chọn những sách báo t t, ph  hợp với nhu cầu hoạt đ ng, nghiên cứu, lao đ ng sản 

xuất và giải trí. 

 Về  kỹ năng đọc:    biết sử dụng các công cụ, phƣơng tiện tìm kiếm thông tin 

trong TV, trên mạng Internet. 

 Về ứng xử với tài liệu: Phần lớn dân cƣ miền núi phía  ắc Việt Nam đ  yêu 

quý, tôn trọng sách báo, tài liệu TV. 

 ánh giá theo các tiêu ch  phát triển văn h a đọc 

Khả năng tiếp cận thư viện của người dân 

 ƣợc sự quan tâm của  ảng, Nhà nƣớc và chính quyền các cấp, ở các tỉnh miền 

núi phía  ắc đ  hình thành mạng lƣới thƣ viện khá phát triển với nhiều loại hình thƣ 

viện khác nhau: Thƣ viện công c ng, thƣ viện trƣ ng học, thƣ viện b  đ i đồn  iên 

ph ng,    -VHX, tủ sách pháp luật, thƣ viện tƣ nhân. Trong đó hiện này hệ thông thƣ 

viện công c ng vẫn là hệ th ng có vai tr , giữ vị trí quan trọng nhất với 14 thƣ viện 

tỉnh, 133 thƣ viện huyện, 3.051 ph ng đọc sách cơ sở và TV trƣ ng học, tủ sách pháp 

luật… cũng len đến hàng nghìn đơn vị; tuy nhiên, có thể nói rằng các loại thƣ viện trên 

chƣa có tính tiếp cận cao đ i với ngƣ i dân. 

Thứ nhất, các thƣ viện này chƣa thật sự r ng khắp, đến gần nơi ở, làm việc, học 

tập của ngƣ i dân.  hỉ tính riêng thƣ viện x , ph ng đọc sách cơ sở mặc d  có s  

lƣợng hơn 3 nghìn đơn vị những nhƣ trên đ  phân tích nhƣng phần lớn chúng tại tập 

trung ở vài ba tỉnh. Nhƣ vậy m t b  phận lớn dân cƣ các tỉnh miền núi phiá  ắc khó có 

thể tiếp cận đƣợc các thƣ viện công c ng. TV trƣ ng học chỉ phục vụ cho giáo viên và 

học sinh của trƣ ng nên cũng không thân thiện với ngƣ i dân. Tủ sách pháp luật cũng 

chỉ phục vụ cho l nh đạo x  là chủ yếu do đặt trong khuôn viên của Ủy ban nhân dân 

cấp x ... 
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Thứ hai, các sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt hoạt đ ng luân chuyển sách xu ng 

cơ sở của các thƣ viện tỉnh và huyện mới chỉ có khả năng đáp ứng m t phần nhu cầu 

đọc thực tế của ngƣ i dân do s  lƣợng điểm luân chuyển ở nhiều địa phƣơng c n hạn 

chế và đôi khi c n mang tính hình thức.  

Thứ ba, v n tài liệu của các thƣ viện công c ng, thƣ viện trƣ ng học, thƣ viện 

b  đ i  iên ph ng chủ yếu là tiếng Việt nên cũng không thật “dễ hiểu” với nhiều ngƣ i 

không phải là các dân t c Kinh ở v ng này, nhất là đ i với những ngƣ i ít đƣợc đi học. 

Thứ tư, gi  mở cửa của các TV   thƣ ng chỉ trong gi  làm việc hành chính 

nên cũng có b  phận dân cƣ “ở ngoài v ng phủ sóng” của thƣ viện. 

 Về mức độ đáp ứng của vốn tài liệu với yêu c u của người dân 

 Tổng s  v n tài liệu có trong thƣ viện các thƣ viện công c ng các tỉnh miền núi 

phía  ắc Việt Nam (thƣ viện tỉnh, thƣ viện huyện và kho luân chuyển) là 3.351.397 

bản. Nếu so với s  dân của khu vực này vào năm 2012 (hiện chƣa có kết quả điều tra 

dân s  mới) thì mỗi ngƣ i dân miền núi phía  ắc có trong các thƣ viện công c ng 0,3 

cu n sách. Mức này cũng tƣơng đƣơng nhƣ mức của cả nƣớc. Thêm nữa, v n tài liệu 

của các thƣ viện này luôn đƣợc cập nhật. Với mức đ  bổ sung của thƣ viện tỉnh và 

huyện nêu ở phần v n tài liệu ở trên, có thể nói rằng các thƣ viện công c ng miền núi 

phía  ắc không chỉ đuổi kịp s  lƣợng sách trong các thƣ viện  trong cả nƣớc mà c n 

đảm bảo đƣợc tính khoa học, tính mới của v n tài liệu này. 

Thực trạng này khá ph  hợp với kết quả điều tra bảng hỏi của tác giả luận án.  

Khi đƣợc hỏi thƣ viện nơi bạn sử dụng có đủ sách theo yêu cầu của bạn không, 

tác giả luận án đ  nhận đƣợc kết quả (bảng số 24, phụ lục số 1). Theo đó 84,5% s  

ngƣ i trả l i là thƣ viện đ  đáp ứng đủ yêu cầu của họ.  hỉ có 13,5% bạn đọc trả l i là 

thƣ viện chƣa có đủ sách để đáp ứng nhu cầu đọc.  

Thông thƣ ng các thƣ viện công c ng miền núi phía  ắc Việt Nam vẫn bổ sung 

theo tỷ lệ môn loại nhất định. Nhìn chung, các thƣ viện này vẫn tuân thủ khá chặt chẽ 

tỷ lệ sách theo môn loại đ  đƣợc quy định trong quy chế tổ chức và hoạt đ ng của TV 

tỉnh và TV huyện từ những năm 1980 

  hính trị - x  h i khoảng 30%; Khoa học kỹ thuật khoảng 30%; Văn học - nghệ 

thuật trên 30%;  ác môn loại khác 10%. 

Trong 10% này thƣ ng xếp vào sách thiếu nhi, sách giáo khoa, tài liệu địa chí. 

Trƣớc kia các TV   không bổ sung sách giáo khoa, sách tham khảo chƣơng trình cấp 
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phổ thông thì ngày nay nhiều TV   bổ sung có chọn lọc các tài liệu này để phục vụ 

học sinh.  ác thƣ viện v ng này cũng bổ sung rất tích cực tài liệu địa chí, đặc biệt là 

 iện  iên, Sơn La, Phú Thọ,  ắc Giang Yên  ái... (mỗi tỉnh có hàng chục nghìn tài 

liệu địa chí) 

Tuy nhiên cũng cần phải nhấn mạnh rằng trong những năm gần đây, nƣớc ta 

mỗi năm xuất bản trên dƣới 25 nghìn tên sách.  iều đó gây nhiều khó khăn cho các 

TV   khi kinh phí của các thƣ viện này ít, nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng cho nên 

nhiều thƣ viện cấp tỉnh đ  áp dụng giải pháp tăng tên sách nhƣng lại giảm bản sách cho 

m t tên. Nếu trƣớc kia các thƣ viện mua mỗi tên sách bình quân 5 bản để phân ra cho 

các b  phận phục vụ:  ọc, mƣợn, luân chuyển… thì nay chỉ mua 1 - 3 bản.  iều đó có 

thể gây nên hiện tƣợng bạn đọc có thể phải “xếp hàng lâu” để đọc đƣợc cu n sách này 

hay sách khác. 

Yếu điểm lớn nhất của v n tài liệu các thƣ viện công c ng ở v ng này là có rất ít 

tài liệu bằng tiếng các dân t c chủ ch t ở địa phƣơng. Thƣ viện có s  tài liệu tiếng dân 

t c nhiều nhất là thƣ viện tỉnh Sơn La - 1.513 cu n sách Thái cổ và 3 cu n sách  ao 

cổ. S  sách này là di sản văn hóa của địa phƣơng, chỉ để nghiên cứu chứ ngƣ i dân 

không thể sử dụng, do là chữ Thái,  ao cổ. Thƣ viện Tuyên Quang, Lạng Sơn có từ 

300 - 500 bản sách tiếng các dân t c ở địa phƣơng, c n các địa phƣơng khác chỉ có 

“vài cu n”. Nhƣợc điểm này không phải do thƣ viện tạo nên mà do nền xuất bản nƣớc 

ta chƣa chú trọng nhiều tới mảng tài liệu này.  ên cạnh đó, cũng phải thừa nhận rằng 

n i dung của nhiều tài liệu cũng chƣa ph  hợp với đặc điểm tâm lý, nhận thức, trình đ  

học vấn của phần lớn ngƣ i dân miền núi phía  ắc. 

Bạn đọc và lượt bạn đọc 

Kết quả khảo sát tại bảng s  4 (bảng số 4, phụ lục số 1) cho thấy ngƣ i dân có 

nhu cầu đến thƣ viện nhƣng mức đ  thƣ ng xuyên đến thƣ viện để mƣợn và đọc sách 

thì chƣa cao, chỉ có 28.3% ngƣ i trả l i bảng hỏi là thƣ ng xuyên đến thƣ viện. Nếu 

c ng thêm với c t “có” ở trên thì tỷ lệ của nhóm này là 31,6%. S  ngƣ i thỉnh thoảng 

đến thƣ viện chiếm s  đông, bằng 46,4% tổng s  ngƣ i trả l i bảng hỏi. Mặt khác, s  

lƣợng ngƣ i không bao gi  tới thƣ viện cũng khá cao: 165/750 ngƣ i, chiếm 22%. Tỷ 

lệ này cho thấy m t tỷ lệ đáng kể ngƣ i dân nơi đây chƣa có thói quen đọc sách.  

Thực tế cho thấy s  lƣợng bạn đọc đến thƣ viện, theo th ng kê của các thƣ viện, 

là không nhiều. Nhƣ trên đ  trình bày năm 2014 tổng s  thẻ bạn đọc hiện có tại 14 thƣ 
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viện tỉnh và 133 thƣ viện cấp huyện miền núi phía  ắc là 42.450 thẻ. Nếu tính tỷ lệ bạn 

đọc trên đầu ngƣ i dân ở v ng này thì khá thấp: 42.450 thẻ đọc/11.400.200 ngƣ i dân, 

chỉ khoảng 4%., thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của cả nƣớc: 10%. Ở nhiều thƣ viện 

tỉnh, huyện đƣa ra con s  th ng kê nêu lên sự gia tăng bạn đọc của thƣ viện trong vài 

năm gần đây nhƣng cũng có m t s  thƣ viện tỉnh, huyện lại có con s  thể hiện chiều 

hƣớng giảm của bạn đọc nhƣ  ao  ằng,  ắc Kạn…Thành phần chủ yếu của bạn đọc 

trong các thƣ viện công c ng là học sinh, sinh viên, những ngƣ i hƣu trí.  án b  l nh 

đạo các ban ngành từ cấp ph ng trở lên, các nhà chuyên môn, chủ các doanh nghiệp, 

các chủ trang trại ít tới sử dụng thƣ viện công c ng. Nếu tính theo thành phần dân t c 

thì bạn đọc là ngƣ i Kinh vẫn chiếm đa s . Trong s  7 thƣ viện cung cấp thông tin về 

bạn đọc cho tác giả luận án thì chỉ có Thƣ viện  Lạng Sơn,  ao  ằng, Tuyên Quang... 

lƣợng bạn đọc là ngƣ i dân t c chiếm đa s  nhƣng ở m t s  thƣ viện khác, ngƣ i dân 

t c chỉ chiếm m t tỷ lệ hết sức nhỏ.  h ng hạn, tại Thƣ viện tỉnh Yên  ái, trong s  

khoảng 5.000 bạn đọc trung bình 1 năm chỉ có từ 24 - 36 bạn đọc là ngƣ i các dân t c 

ít ngƣ i/ năm. S  lƣợng bạn đọc là ngƣ i dân t c ở Thƣ viện tỉnh Lào  ai c n ít hơn: 

Mông - 03; Tày - 05; N ng - 01;  áy - 08 (tổng c ng 17 ngƣ i).  ồng th i, vẫn c n 

m t b  phận lớn ngƣ i dân t c, ngƣ i khuyết tật và ngƣ i s ng ở v ng sâu, v ng xa 

chƣa có điều kiện tiếp cận và đọc m t cách dễ dàng, thuận lợi các tài liệu trong 

TVCC... 

Về n i dung đọc, nhƣ trong trả l i bảng hỏi, họ chủ yếu đọc những tài liệu có 

n i dung phổ cập để tiếp thu tri thức, nâng cao trình đ  hiểu biết, chất lƣợng công việc, 

học tập, chất lƣợng cu c s ng, giải trí. 

 Lượt sử dụng thư viện 

Về lƣợt bạn đọc, ta thấy bạn đọc ở miền núi phía Bắc Việt Nam sử dụng thƣ 

viện rất tích cực.  hỉ tính riêng các thƣ viện cấp huyện với 22.466 thẻ, trong năm 2014. 

họ đ  tới thƣ viện 1.137.005 lƣợt, bình quân mỗi bạn đọc cả năm qua đ  tới thƣ viện 

khoảng 50 lần.  ó là con s  ấn tƣợng, chứng tỏ bạn đọc nơi dây vẫn coi thƣ viện là 

kênh thu nhận thông tin quan trọng. 

Trong năm 2014, lƣợt tài liệu của hệ th ng thƣ viện c ng c ng là khá lớn. Lƣợt 

mƣợn của các thƣ viện tỉnh là 2.652.421; lƣợt mƣợn của các thƣ viện cấp huyện là 

2.300.942, tổng c ng là 4.953.363 lƣợt. Nếu tính bình quân cho mỗi ngƣ i dân thì năm 

2014, mỗi ngƣ i dân tại v ng này mƣợn 0,4 lƣợt sách trong thƣ viện công c ng. Nếu 
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tính cho mỗi bạn đọc, năm 2014, mỗi bạn đọc của hệ th ng thƣ viện công c ng miền 

núi phía  ắc đọc khoảng 100 cu n sách. Nếu tính cho lƣợt bạn đọc thì mỗi lƣợt bạn 

đọc sử dụng khoảng 2 cu n sách. Tác giả luận án cho rằng s  lƣợt sách nhƣ vậy là khả 

quan. 

Nếu tính v ng quay của sách: 4.953.363 lƣợt mƣợn/3.351.397 bản thì cũng đạt 

1,5 lƣợt.  ây là con s  thể hiện t t mức đ  sử dụng tài liệu trong các TV   ở miền núi 

phía  ắc Việt Nam hiện nay. 

Trong những năm qua TV    các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam đ  tổ chức 

nhiều hoạt đông tuyên truyền nhƣ triển l m sách, báo, nói chuyện chuyên đề, thi viết, 

thi kể chuyện về sách, báo, thƣ viện. Mỗi năm, mỗi tỉnh tổ chức hàng chục sự kiện nhƣ 

vây.  

  ặc biết từ năm 2010 trở đi, các hoạt đ ng tuyên truyền cho ngày sách thế giới 

và Việt Nam đ  đƣợc tổ chức ở nhiều thƣ viện.  hƣơng trình tổ chức các ngày Sách có 

thể khác nhau ở mỗi thƣ viện tỉnh nhƣng hầu nhƣ ở tỉnh nào cũng có hoạt đông chính 

sau: Tuyên truyền, giới thiệu về thƣ viện, nguồn lực, sản phẩm và dịch vụ của thƣ viện, 

cách sử dụng thƣ viện.  ác hoạt đ ng nhƣ thế thƣ ng đƣợc tổ chức với sự hợp tác với 

nhiều ngành, nhiều đoàn thể và thƣ ng kèm theo nhiều hình thức tuyên truyền phong 

phú, sinh đ ng nên cũng lôi cu n đƣợc nhiều ngƣ i tới dự, tham gia. 

Trong bảng điều tra, tác giả đ  đƣa ra câu hỏi: Bạn đọc quan tâm điều gì ở thƣ 

viện và đ  đƣa ra danh mục hàng loạt hoạt đ ng, sản phẩm của thƣ viện mà bạn đọc có 

thể quan tâm, tham gia, sử dụng. 

Kết quả phân tích phiếu trả l i cho thấy những ngƣ i đến thƣ viện quan tâm 

trƣớc tiên đến sản phẩm thông báo sách mới (với 59% s  ngƣ i trả l i). Xếp thứ hai là 

các buổi nói chuyện giới thiệu sach. Triển l m sách cũng đƣợc s  ngƣ i tham gia nhiều 

thứ 3.  ó 76 ngƣ i, chiếm tỷ lệ 10,1% tham gia vào hoạt đ ng “ ựng lại tác phẩm”. 

 ây chắc chắn là những ngƣ i đ  tham gia vào các chƣơng trình thi tuyên truyền, giới 

thiệu sách do các thƣ viện tổ chức hàng năm từ cơ sở lên cấp tỉnh và vài năm/lần có 

cu c thi cấp qu c gia. Ở đó, nhiều tác phẩm đƣợc tuyên truyền, giới thiệu theo hình 

thức sân khấu hóa.  ó 24.9% s  ngƣ i trả l i bảng hỏi rất nhiệt tình tham gia ngày h i 

sách của thƣ viện và các cơ quan liên quan tổ chức hàng năm.  iều này chứng tỏ 

chƣơng trình ngày h i sách ở các địa phƣơng khá phong phú, hấp dẫn nên mới có tới ¼ 

s  ngƣ i trả l i tới tham dự. 
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Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy có nhiều hoạt đ ng mà các thƣ viện miền núi 

chƣa tổ chức hoặc tổ chức nhƣng ngƣ i dân ít tham gia nhƣ thi đọc sách, thi vẽ tranh 

theo sách, h i nghị bạn đọc…  ó những hoạt đ ng thƣ ng đƣợc các thƣ viện tổ chức 

trong ngày h i sách hàng năm nhƣ: Thi vẽ tranh theo sách nhƣng có thể tổ chức cho lứa 

tuổi nhỏ hơn (dƣới 10 tuổi) hoặc đ i hỏi có năng khiếu nên cũng hạn chế s  ngƣ i 

tham gia (bảng số 25, phụ lục số 1).  

 Về  sản phẩm, dịch vụ của thư viện 

 ác TV   các tỉnh phái  ắc đ  tạo lập đƣợc m t s  sản phẩm thông tin - thƣ 

viện để phục vục bạn đọc và ngƣ i dân. Tuy nhiên s  lƣợng sản phẩm chƣa nhiều. 

Ngoài ấn phẩm thông tin về tài liệu mới, thƣ mục tóm tắt hay toàn văn các tài liệu về 

địa phƣơng mà tỉnh nào cũng biên soạn thì có m t vài thƣ viện cấp tỉnh nhƣ: Sơn La có 

thêm vài ba sản phẩm thông tin khác. Không có thƣ viện cấp huyện nào biên soạn các 

sản phẩm thông tin - thƣ viện. 

 ác sản phẩm, dịch vụ này thƣ ng đƣợc biên soạn trên tài liệu tiếng Việt, bằng 

tiếng Việt và thƣ ng đƣợc tuyên truyền phổ biến băng nhân viên thƣ viện ngƣ i Kinh 

nên chất lƣợng, hiệu quả không thể ph  hợp cho đại đa s  ngƣ i dân trong khu vực. 

Trong các hoạt đ ng phục vụ bạn đọc của thƣ viện tỉnh, huyện thì hoạt đ ng 

luân chuyển sách của các thƣ viện tỉnh, huyện xu ng cơ sở khá nổi bật, bề mặt tạo nên 

m t cảm giác tăng đ  tiếp cận của ngƣ i dân tới tài liệu của các thƣ viện công c ng  

nhƣng thực chất hiệu quả ở nhiều nơi chƣa cao.  ởi vì  kho sách luân chuyển của các 

thƣ viện tỉnh không lớn, trung bình mỗi thƣ viện tỉnh chỉ có 30.000 bản, lại hình thành 

trong v ng 10 năm nay nên s  lƣợng sách lạc hậu về n i dung và giá trị nghệ thuật 

cũng không phải là ít. Nhiều thƣ viện cấp tỉnh không có phƣơng tiện để luân chuyển, 

không có kinh phí riêng dành cho việc này nên mỗi thƣ viện hàng năm chỉ tiến hành 

đƣợc từ 2 đến 4 đợt luân chuyển (thƣ ng là 2 đợt), mỗi đợt luân chuyển đƣợc 200 - 400 

bản sách. S  lƣợng các điểm luân chuyển không nhiều từ 8 đến trên dƣới 100 đơn vị. 

S  lƣợng các thƣ viện huyện làm công tác luân chuyển cũng vừa phải, khoảng 

2/3 tổng s  thƣ viện cấp huyện trong khu vực nhƣng các thƣ viện này không có kho 

luân chuyển riêng, thƣ ng lấy kho mƣợn ra để luân chuyển xu ng cơ sở. Kho mƣợn 

của các thƣ viện cấp huyện thƣ ng có s  tài liệu cũng hạn chế.  ác thƣ viện cấp huyện  

nhân sự ít (chỉ 1 ngƣ i/thƣ viện huyện) nên hiệu quả luân chuyển không cao. 
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M t đặc điểm cũng làm hạn chế cho luân chuyển sách xu ng cơ sở là các quy 

định về bảo quản tài liệu.  ể bảo quản tài liệu - tài sản qu c gia, các thƣ viện đƣa ra 

quy định là nơi nhận luân chuyển phải bảo toàn s  sách luân chuyển, nếu mất sẽ phải 

bồi hoàn. Mà ngƣ i nhận luân chuyển thƣ ng ch ng có chế đ  phụ cấp nào, làm việc 

theo tinh thần tự nguyện nên m t s  ngƣ i đ  hạn chế đ i tƣợng cho mƣợn, có nơi, có 

ngƣ i c n xếp xó sách luân chuyển xu ng, hết hạn lại mang trả. Vì thế, dịch vụ này ở 

m t s  địa phƣơng vẫn c n mang tính hình thức. 

Hầu hết các TV   miền núi phía  ắc Việt Nam chƣa đặt ra mục tiêu hƣớng các 

hoạt đ ng của mình tới hình thành kỹ năng đọc ở ngƣ i dân.  hỉ có mỗi thƣ viện tỉnh 

Yên  ái là thƣ ng xuyên mở lớp đào tạo ngƣ i d ng tin, mỗi năm đào tạo khoảng 300 

ngƣ i.  á thƣ viện khác ngoài việc không mở các lớp đào tạo ngƣ i d ng tin, cũng 

không phân công ngƣ i, b  phận đảm nhiệm công việc này.  á biệt nhƣ Thƣ viện tỉnh 

 ắc Giang giao cho thủ thƣ làm công việc này. Không có thƣ viện nào biên soạn, xuất 

bản (cả trên website của thƣ viện mình) “ ẩm nang” hƣớng dẫn bạn đọc sử dụng thƣ 

viện… 

 iều này cũng phản ánh khá r  trong kết quả điều tra bằng bảng hỏi của tác giả 

luận án (bảng số 23, phụ lục số 1). 

Khi đƣợc hỏi thủ thƣ có hƣớng dẫn phƣơng pháp đọc và lựa chọn tài liệu cho 

ngƣ i đọc không, có 38,4% bạn đọc trả l i là có. S  lƣợng ngƣ i đôi khi nhận đƣợc sự 

giúp đỡ của thủ thƣ chiếm tỷ lệ cao nhất, 40,6%. S  lƣợng ngƣ i không đƣơc hƣớng 

dẫn cách đọc sách, lựa chọn tài liệu là 21,1%. S  lƣợng này cũng tƣơng đƣơng với s  

ngƣ i chƣa bao gi  tới thƣ viện nhƣ đ  nhắc ở trên… Từ hai s  liệu trên ta thấy công 

tác hƣớng dẫn ngƣ i dân cách lựa chọn và phƣơng pháp  đọc sách của các thƣ viện ở 

v ng miền núi phía  ắc chƣa thật t t. Tuy nhiên cũng có thể, nhiều bạn đọc sử dung 

thƣ viện đ  lâu nên đ  quen với cách tìm tài liệu nên ít cần đến sự giúp đỡ của thủ thƣ. 

 Khi đƣợc hỏi thƣ viện có giới thiệu sách, báo cho bạn đọc không thì có hơn 80% 

ngƣ i kh ng định là có hoặc đôi khi.  iều này chứng tỏ là các thƣ viện vẫn thƣ ng tiến 

hành các hoạt đ ng giới thiệu nguồn tài liệu để dọc và mƣợn tại thƣ viện. Thực tế là 

hoạt đ ng giới thiệu sách thƣ ng đƣợc các thƣ viện công c ng triển khai định kỳ. Tuy 

nhiên cũng có 19,3% s  ngƣ i trả l i không đƣợc hƣớng dẫn, giới thiệu sách.  on s  

này có thể cũng của những ngƣ i không đến thƣ viện ghi nhƣng điều này lại nhắc nhở 

các thƣ viện cần có kế hoạch tuyên truyền sách báo sâu r ng hơn, cần tổ chức các hoạt 
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đ ng giới thiệu sách báo bên ngoài khuôn viên thƣ viện để thu hút thêm nhiều ngƣ i 

tới sử dụng thƣ viện (bảng số 23, phụ lục số 1). 

 Vai trò của chính quyền địa phư ng và các ngành liên quan đối với hoạt 

động thư viện 

 ó thể nói rằng từ trƣớc đến nay các cấp ủy  ảng và chính quyền từ trung ƣơng 

đến địa phƣơng của 14 tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam đ  quan tâm, đầu tƣ cho  Văn 

hóa đọc.  

Ở cấp qu c gia các  hƣơng trình mục tiêu về Văn hóa của    VHTT L trong 

hàng chục năm qua đ  tạo nên những điều kiện thuận lới cho các TV   ở miền núi 

phía  ắc phát triển thuận lợi 

Nh  sƣ đầu tƣ của chính quyền địa phƣơng, các thiết chế thƣ viện cấp tỉnh, cấp 

huyện ở miền núi phía  ắc đ  đƣợc xây mới nhà cửa, bổ sung trang thiết bị hiện đại. 

Hiện nay, mặc d  vẫn c n 2 thƣ viện cấp tỉnh chƣa có nhà mới nhƣng trụ sở hiện nay 

cũng đ  khá khang trang, rỗng r i, đáp ứng t t nhu cầu phát triển của thƣ viện thêm 

nhiều năm nữa. Nhiều thƣ viện đ  không thua kém “ngƣ i anh em” ở các địa phƣơng 

khác, s  lƣợng kinh phí cấp hàng năm cho các thƣ viện, đặc biệt thƣ viện cấp tỉnh đ  

tăng lên r  rệt. S  lƣợng ngƣ i làm trong các thƣ viện cấp tỉnh, cấp huyện cũng đảm 

bảo về s  lƣợng và chất lƣợng chuyên môn đào tạo giúp các thƣ viện này vận hành t t.  

Nhận thức của x  h i về vấn đề đọc sách và phát triển văn hóa đọc đƣợc quân 

tâm; trên bình diện qu c gia, khu vực và từng địa phƣơng miền núi phía  ắc Việt Nam, 

đ  có sự hợp tác giữa các cơ quan nhà nƣớc và tổ chức x  h i trong việc tuyên truyền, 

khích lệ, quảng bá cho văn hóa đọc trong đ i s ng x  h i, góp phần tạo ra thói quen 

đọc, từng bƣớc hình thành văn hóa đọc trong c ng đồng. M t sô thƣ viện tỉnh ở miền 

núi phía  ắc Việt Nam đ  tổ chức các cu c triển l m sách báo, các hoạt đ ng khác ở 

tỉnh lỵ, sau đó lại chuyển xuông các huyện.  ặc biệt, Thƣ viện tỉnh Yên  ái, năm 2013 

đ  ph i hợp với trƣ ng Tiểu học Nguyễn Tr i, TP. Yên  ái tổ chức ngày H i đọc sách 

với chủ đề “Thắp sáng những ƣớc mơ” với mục tiêu c ng với nhà trƣ ng vận đ ng, 

khuyến khích và hình thành thói quen đọc sách cho học sinh, hƣớng dẫn các em lựa 

chọn sách báo thích hợp, phƣơng pháp đọc, kỹ năng đọc, vận dụng những kiến thức đ  

đọc vào học tập và trong cu c s ng hàng ngày, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “văn 

hóa đọc”, đƣa phong trào đọc sách trở thành thói quen, m t nét đẹp văn hóa trong toàn 

thể cán b , giáo viên và học sinh toàn trƣ ng. 
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M t s  thƣ viện tỉnh đ  ph i hợp với đài phát thanh - truyền hình địa phƣơng tổ 

chức chuyên mục giới thiệu về sách, hƣớng dẫn ngƣ i dân đọc sách.  iều đó đ  tác 

đ ng tích cực lên văn hóa đọc ở các địa phƣơng đó. 

 Tuy vậy, chính sách đầu tƣ của Nhà nƣớc để tạo điều kiện cho văn hóa đọc phát 

triển vẫn chƣa thỏa đáng, c n nhiều bất cập, thiếu đồng b . Ngân sách đầu tƣ cho thƣ 

viện c n quá ít, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu.  ác thƣ viện chƣa đƣợc đầu tƣ theo hƣớng 

hiện đại nhƣ đ  nêu trong Pháp lệnh thƣ viện. Việc cấp kinh phí cho tổ chức các hoạt 

đ ng khai thác tài liệu: đầu tƣ phƣơng tiện, con ngƣ i cho luân chuyển sách báo xu ng 

mọi điểm dân cƣ có từ, ch ng hạn, 500 ngƣ i trở lên trên địa bàn tỉnh; đầu tƣ cho sản 

xuất các sản phẩm thông tin, dịch vụ mới phục vụ cho l nh đạo, quản lý, phát triển sản 

xuất, nâng cao chất lƣợng cu c s ng cho ngƣ i dân ở địa phƣơng; đầu tƣ cho nguồn 

nhân lực thƣ viện không chỉ ở thƣ viện tỉnh, huyện mà c n ở cơ sở. Mà đầu tƣ cho việc 

này ít nhất phải bằng hoặc phải gấp rƣỡi, gấp đôi đầu tƣ cho cơ sở vật chất - kỹ thuật. 

     Tiện nghi và văn hóa phục vụ bạn đọc của thư viện 

Nhìn chung, trụ sở nhiều thƣ viện tỉnh, huyện ở khu vực miền núi phía  ắc Việt 

Nam đ  đƣợc xây dựng mới trong th i gian vừa qua khá r ng r i, khang trang, đáp ứng 

khá t t nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ. M t s  thƣ viện cấp huyện cũng có nhu cầu 

sửa chữa nhƣng không phải sửa chữa lớn. Tuy nhiên, m t s  thƣ viện cấp huyện vẫn 

nằm trong nhà nhà văn hóa cấp huyện và U N  huyện nên cũng gây những trở ngại 

nhất định cho bạn đọc. 

 ác thƣ viện cấp tỉnh đ  đƣợc trang bị nhiều phƣơng tiện hiện đại, trong đó có 

máy tính, ph ng đọc đa phƣơng tiện, m  vạch, máy quét m  vạch, máy nạp từ, khử từ, 

máy phtocopy. Không ít thƣ viện đ  áp dụng hình thức cho phép bạn đọc tự chọn tài 

liệu trên gia. Nhiều thƣ viện đ  đƣợc trang bị phần mềm hiện đại, đ  tạo lập đƣợc 

CSDL thƣ mục cho toàn b  vôn tài liệu nên đ  tự đ ng hóa đƣợc khâu tìn tin, khâu 

phục vụ, đơn giản hóa thủ tục làm thẻ nên đ  giảm thiểu rất nhiều th i gian tìm tin, lựa 

chon tài liệu của bạn đọc và th i gian thực hiện các thao tác phục vụ bạn đọc của nhân 

viên thƣ viện. Th i gian thƣ viện tiết kiệm đƣợc có thể dành cho việc mở r ng và nâng 

cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ. 

Nhiều thƣ viện đƣợc trang bị máy điều h a không khí trong các ph ng phục vụ 

cũng tạo nên m t tiện ích cho ngƣ i sử dụng, đặc biệt trong m a hè. Việc thƣ viện mở 



130 

nhiều ph ng phục vụ ban đọc là dấu hiệu t t trong việc c  gắng đáp ứng  toàn diện nhất 

nhu cầu của bạn đọc. 

  i ngũ nhân viên thƣ viện tỉnh, huyện ở v ng núi phía  ắc Việt Nam khá về s  

lƣợng (476 ngƣ i) và đƣợc đào tạo khá t t về chuyên môn (với khoảng 70% đ  t t 

nghiệp đại học các chuyên ngành khác nhau nhƣng chủ yếu là khoa học thƣ viện) đ  

tạo nên cơ sở hết sức t t để đẩy mạnh hoạt đ ng đọc ở địa phƣơng. Tuy nhiên, nếu nhìn 

nhận sâu hơn, ta sẽ thấy đ i ngũ này c n yếu về trình đ  ngoại ngữ, tin học, thiếu kỹ 

năng vận đ ng quần chúng. Ở m t s  tỉnh nhƣ  ao  ằng, Lạng Sơn, Sơn La phần lớn 

nhân viên thƣ viện tỉnh, huyện là ngƣ i các dân t c thiểu s .  ác thƣ viện tỉnh, huyện 

c n lại có s  nhân viên là ngƣ i dân t c ít hơn do đó cũng ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt 

đ ng của thƣ viện, đặc biệt trong công tác tuyên truyền tài liệu, vận đông ngƣ i dân 

đọc sách (bảng số 23, phụ lục số 1). Thông qua tiếp xúc với bạn đọc và quan sát tại 

chỗ, tác giả luận án thấy rằng thái đ , văn hóa phục vụ bạn đọc của thủ thƣ các thƣ viện 

công c ng miền núi phía  ắc Việt Nam đƣợc ngƣ i sử dụng đánh giá t t. 

2.3.2.  ánh giá chung 

Điểm mạnh  

Văn hóa đọc của người dân miền núi bước đầu được hình thành 

 Nhu cầu đọc thực sự của ngƣ i dân rất lớn và đa dạng.  a s  ngƣ i dân đều 

thấy r  đƣợc lợi ích của việc đọc sách báo. Theo kết quả điều tra khảo sát có 100% bạn 

đọc đều thấy việc đọc sách giúp bổ sung nhiều kiến thức cho việc học tập, sản xuất và 

nghiên cứu. 88,4% ngƣ i dân trả l i là sách báo đ  giúp cho họ hiểu biết nhiều hơn. 

54% học sinh cho rằng sách giúp cho các em hiểu bài nhanh hơn và t t hơn. Ngƣ i dân 

đ  có xu hƣớng chọn lựa sách báo chất lƣợng và ph  hợp với nhu cầu học tập, nghiên 

cứu, công tác chuyên môn, lao đ ng - sản xuất và giải trí để đọc. 

Tuy cu c s ng c n nhiều khó khăn và trở ngại, đặc điểm về lao đ ng, l i s ng, 

trình đ  văn hóa của m t b  phận lớn ngƣ i dân c n hạn chế nhƣng có tới 66,7% ngƣ i 

dân miền núi đ  sử dụng th i gian rỗi để đọc sách báo. Ngƣ i dân cũng đ  biết tra tìm 

các tài liệu bằng các phƣơng tiện nhƣ tủ mục lục, cơ sở dữ liệu của thƣ viện hoặc tìm 

đọc tin tức qua mạng Internet.  iều này chứng tỏ việc phổ cập và tiếp cận thông tin của 

đồng bào dân t c ngày càng đƣợc nâng cao. Nhiều ngƣ i dân đ  biết tới thƣ viện để 

đọc sách, nghiên cứu. 



131 

Môi trường đọc được cải thiện 

 ác tỉnh v ng núi phía  ắc Việt Nam đ  hình thành môi trƣ ng đọc khá thuận 

lợi cho ngƣ i dân ở mọi trình đ , mọi lứa tuổi. Mạng lƣới thƣ viện đƣợc hình thành từ 

cấp tỉnh đến cơ sở, với các loại hình thƣ viện đa dạng: thƣ viện công c ng (bao gồm 14 

thƣ viện cấp tỉnh, 133 thƣ viện cấp huyện, gần 300 thƣ viện/ph ng đọc sách x  và gần 

600 tủ sách thôn, làng, bản)… và khoảng hơn 3000 thƣ viện trƣ ng học (bao gồm thƣ 

viện trƣ ng phổ thông các cấp); hàng chục thƣ viện đồn biên ph ng, hàng trăm tủ sách 

pháp luật, điểm bƣu điện - văn hóa; m t hai chục thƣ viện tƣ nhân phục vụ c ng đồng.  

Mạng lưới thư viện đã có những đóng góp tích cực cho phát triển văn hóa đọc 

trong cộng đồng dân cư 

 ác TV   các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam đ  tạo lập đƣợc m t s  sản 

phẩm, dịch vụ thông tin - thƣ viện để phục vục bạn đọc và ngƣ i dân. Trong các hoạt 

đ ng phục vụ bạn đọc của thƣ viện tỉnh, huyện thì hoạt đ ng luân chuyển sách của các 

thƣ viện tỉnh, huyện xu ng cơ sở khá nổi bật, tạo nên những điều kiện để m t b  phận 

ngƣ i dân ở v ng sâu, v ng xa đƣợc đọc sách.  ặc biệt, trong những năm qua riêng 

TV   các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam đ  tổ chức nhiều hoạt đông tuyên truyền 

sách báo khá t t nhƣ triển l m sách, báo, nói chuyện chuyên đề, thi viết, thi kể chuyện 

về sách, báo, thƣ viện. M t s  thƣ viện tỉnh ở miền núi phía  ắc Việt Nam đ  tổ chức 

các cu c triển l m sách báo, các hoạt đ ng khác ở tỉnh lỵ, sau đó lại chuyển xuông các 

huyện.  ặc biệt, Thƣ viện tỉnh Yên  ái, năm 2013 đ  ph i hợp với trƣ ng Tiểu học 

Nguyễn Tr i, TP. Yên  ái tổ chức ngày H i đọc sách với chủ đề “Thắp sáng những 

ƣớc mơ  với mục tiêu c ng với nhà trƣ ng vận đ ng, khuyến khích và hình thành thói 

quen đọc sách cho học sinh, hƣớng dẫn các em lựa chọn sách báo thích hợp, phƣơng 

pháp đọc, kỹ năng đọc, vận dụng những kiến thức đ  đọc vào học tập và trong cu c 

s ng hàng ngày, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “văn hóa đọc”, đƣa phong trào đọc 

sách trở thành thói quen, m t nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán b , giáo viên và học 

sinh toàn trƣ ng. 

M t s  thƣ viện tỉnh đ  ph i hợp với đài phát thanh - truyền hình địa phƣơng tổ 

chức chuyên mục giới thiệu về sách, hƣớng dẫn ngƣ i dân đọc sách.  iều đó đ  tác 

đ ng tích cực lên văn hóa đọc ở các địa phƣơng trên.  
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   có m t s  lƣợng ngƣ i dân nhất định sử dụng các loại thƣ viện trên địa bàn, 

trong đó bạn đọc là ngƣ i dân t c chiếm tỷ lệ đáng kể. Những ngƣ i sử dụng thƣ viện 

cũng đ  có những kỷ năng nhất định trong tìm, chọn tài liệu để đọc, biết trân trọng, giữ 

gìn sách báo.  

Điểm yếu  

Đọc sách chưa trở thành hoạt động thường xuyên của đa số cư dân, đặc biệt 

vùng nông thôn hẻo lánh 

 ọc sách có vị trí thấp trong các hoạt đ ng vào th i gian rỗi của ngƣ i dân miền 

núi phía  ắc Việt Nam. Họ quá bận r n với cu c s ng mƣu sinh nên không có th i 

gian nhiều để đọc sách.. 

Mục đích đọc của họ chủ yếu là nâng cao sự hiểu biết, giúp cho việc học tập. 

Phần lớn ngƣ i dân mới chỉ quan tâm đến việc đọc báo để nắm tin tức th i sự và giải 

trí, việc đọc đôi khi c n theo phong trào. M t b  phận cũng đ  đọc sách pháp luật, 

chính trị x  h i… nhƣng hầu nhƣ không có ai đặt mục tiêu đọc sách để tăng năng xuất 

lao đ ng, cải thiện hiệu quả quản lý, nghiên cứu khoa học, kinh doanh…  

Việc đọc chƣa thật sự phổ cập trong các thôn bản mà mới tập trung ở m t s  đ i 

tƣợng, chủ yếu là những ngƣ i có học, có trình đ  văn hóa nhất định (các cán b , công 

chức, viên chức và học sinh, sinh viên), những ngƣ i hƣu trí.  án b  l nh đạo các ban 

ngành từ cấp ph ng trở lên, các nhà chuyên môn, chủ các doanh nghiệp, các chủ trang 

trại… ít tới sử dụng thƣ viện công c ng. Nếu tính theo thành phần dân t c thì bạn đọc 

là ngƣ i Kinh vẫn chiếm đa s , từ 60 - 80%.  

 Kỹ năng đọc của đại đa số người dân miền núi phía Bắc chưa cao 

Nhiều kỹ năng nhƣ ghi chép những gì đ  đọc, biết vận dụng những gì đ  đọc 

vào cu c s ng, học tập… chƣa đƣợc hình thành ở phần lớn bạn đọc của thƣ viện.  a s  

ngƣ i đọc cho rằng mình đ  hiểu và nhớ n i dung sách nhƣng trong thực tiễn nhiều 

ngƣ i chƣa đủ năng lực hiểu đúng tài liệu, dẫn đến vận dụng chƣa có hiệu quả kiến 

thức trong thực tiễn. 

Môi trường đọc chưa thuận lợi 

Ngoài các thƣ viện công c ng và thƣ viện trƣ ng học, các tổ chức x  h i chƣa 

thực sự quan tâm đến phát triển văn hóa đọc trong c ng đồng. 
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Giáo dục, đào tạo trong nhà trƣ ng chƣa chú trọng đến việc hƣớng dẫn học sinh, 

sinh viên phƣơng pháp đọc sách, khai thác và sử dụng thông tin, đặc biệt là các kỹ năng 

sử dụng thƣ viện phục vụ cho học tập, nghiên cứu... Yêu cầu đọc sách chƣa đƣợc coi là 

m t điều kiện bắt bu c trong  giảng dạy của giáo viên, giảng viên và trong học tập của 

học sinh, sinh viên.  hƣơng trình học trong các trƣ ng phổ thông c n khá nặng nề, tình 

trạng học thêm tràn lan, khiến cho học sinh không có th i gian rảnh rỗi để đọc trong 

khi đó nhu cầu đọc của đ i tƣợng này rất lớn; 

 ông tác xuất bản, in và phát hành sách báo, đặc biệt xuất bản, phát hành sách 

dành cho các dân t c thiểu s  miền núi phía  ắc Việt Nam chƣa để lại ấn tƣợng mạnh 

đ i với ngƣ i dân nơi đây.  iều này cũng thể hiện trong kết quả khảo sát bằng bảng 

hỏi của tác giả luận án. Tác giả luận án đ  đƣa ra các câu hỏi nhƣ: Sách xuất bản bằng 

tiếng  TTS đ  đáp ứng đƣợc nhu cầu đọc chƣa có 41,9% trả l i chƣa;  ạn có đề nghị 

gì với nhà xuất bản về n i dung, ngôn ngữ, hình thức của các xuất bản phẩm dành cho 

các dân t c miền núi nhƣng kết quả là không có ai có ý kiến gì (bảng số 16, phụ lục số 

1).     

Hoạt động của thư viện chưa thực sự đa dạng, chưa hỗ trợ tích cực cho phát 

triển văn hóa đọc  

 ông tác tuyên truyền hƣớng dẫn đọc chƣa đƣợc thực hiện thƣ ng xuyên liên 

tục và có định hƣớng. Vai tr  định hƣớng việc đọc sách cho bạn đọc của các thƣ viện 

chƣa đƣợc chú trọng.  

Nhà trƣ ng, thƣ viện chƣa phát huy đƣợc vai tr  quan trọng trong việc hình 

thành thói quen đọc, hƣớng dẫn kỹ năng cũng nhƣ định hƣớng đọc cho ngƣ i đọc. Kết 

quả khảo sát cho thấy có 21,1% bạn đọc trả l i là chƣa bao gi  nhận đƣợc sự hƣớng 

dẫn của nhân viên thƣ viện trong việc chọn tìm sách báo, s  c n lại thì trả l i chỉ thỉnh 

thoảng mới đƣợc giúp đỡ lựa chọn tài liệu khi tới thƣ viện. 

S  lƣợng sản phẩm và dịch vụ của hệ th ng thƣ viện công c ng miến núi phía 

 ắc chƣa nhiều, chỉ mới thƣ viện tỉnh có các sản phẩm thông tin - thƣ viện. Không có 

thƣ viện cấp huyện nào biên soạn đƣợc sản phẩm nào. Mặt khác. các sản phẩm, dịch vụ 

này thƣ ng đƣợc biên soạn trên tài liệu tiếng Việt, bằng tiếng Việt và thƣ ng đƣợc 

tuyên truyền phổ biến bằng nhân viên thƣ viện ngƣ i Kinh trên địa bàn chủ yếu quanh 
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các thƣ viện này nên chất lƣợng, hiệu quả không thể cao do không ph  hợp cho đại đa 

s  ngƣ i dân trong khu vực.  ặc biệt hoạt đ ng luân chuyển sách xu ng cơ sở của các 

thƣ viện tỉnh và huyện mới chỉ có khả năng đáp ứng m t phần nhu cầu đọc thực tế của 

ngƣ i dân do s  lƣợng điểm luân chuyển ở nhiều địa phƣơng c n ít và đôi khi c n 

mang tính hình thức. M t điểm cũng làm hạn chế hiệu quả công tác luân chuyển sách 

xu ng cơ sở là các quy định về bảo quản tài liệu.  ể bảo quản tài liệu - tài sản qu c 

gia, các thƣ viện đƣa ra quy định là nơi nhận luân chuyển phải bảo toàn s  sách luân 

chuyển, nếu mất sẽ phải bồi hoàn. Mà ngƣ i nhận luân chuyển thƣ ng ch ng có chế đ  

phụ cấp nào, làm việc theo tinh thần tự nguyện nên họ thƣ ng hạn chế đ i tƣợng cho 

mƣợn, có nơi, có ngƣ i c n xếp xó sách luân chuyển xu ng, hết hạn lại mang trả. Gi  

mở cửa của các TV   thƣ ng chỉ trong gi  làm việc hành chính nên cũng có b  phận 

dân cƣ “ở ngoài v ng phủ sóng” của thƣ viện. Vẫn c n m t b  phận lớn ngƣ i dân t c 

thiểu s  ít ngƣ i, ngƣ i khuyết tật, ngƣ i s ng ở v ng sâu, v ng xa m  chữ chƣa có 

điều kiện tiếp cận và đọc sách m t cách dễ dàng và thuận lợi các nguồn tài liệu trong 

hệ th ng TVCC...  

Nguyên nhân 

Điều kiện sống của cư dân miền núi còn nhiều khó khăn 

 ồng bào dân t c vì quá bận r n với cu c s ng mƣu sinh nên họ không có th i 

gian để đọc sách. Phần lớn ngƣ i dân, kể cả trẻ em ở v ng sâu, v ng xa không biết 

hoặc biết rất kém tiếng Kinh (c n m t b  phận lớn  TTS m  chữ và tái m  chữ). Nhƣ 

kết quả khảo sát ở trên cho thấy có 70,7% ngƣ i dân lúc rảnh rỗi phải giúp việc gia 

đình, họ không có nhiều th i gian dành cho việc đọc sách.   i với những ngƣ i dân có 

thu nhập bình quân thấp, họ không có nhiều điều kiện kinh tế để dành cho cu c s ng 

hàng ngày, vì vậy cũng không dành điều kiện kinh tế để mua sách báo… 

 ông nhân và nông dân và thanh thiếu niên là ngƣ i dân t c thiểu s  ở v ng 

sâu, v ng xa rất nhiều ngƣ i c n chƣa biết chữ và tái m  chữ, không thông thạo tiếng 

Kinh.  

Mặc d  đ  có hệ th ng thƣ viện r ng khắp từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở nhƣng đa s  

cƣ dân không có th i gian đọc sách và sử dụng thƣ viện do tập trung vào hoạt đ ng 
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mƣu sinh, mặt khác do địa bàn cƣ trú phân tán, giao thong đi lại khó khăn, do vậy rất 

khó có điều kiện để tiếp cận các dịch vụ thƣ viện. 

Chưa có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp quản lý 

  i với các tỉnh miền núi phía  ắc để phát triển văn hóa đọc nói riêng và đ i 

s ng tinh thần nói chung cần phải có sự quan tâm đầu tƣ các nguồn lực vật chất và 

nhân lực, đồng th i ph i hợp các nguồn lực m t cách có hiệu quả. Trong thực tế những 

năm gần đây  ảng, Nhà nƣớc và các cấp chính quyền ở các tỉnh miền núi phía  ắc 

Việt Nam đ  quan tâm đầu tƣ xây dựng đƣợc mạng lƣới thƣ viện r ng khắp (TV  , 

TV trƣ ng học, TV b  đ i  iên ph ng,    -VHX, Tủ sách pháp luật).  ơ sở vật chất 

- kỹ thuật, nhân lực cho các thƣ viện đ  đƣợc tăng cƣ ng. Tuy nhiên các thƣ viện chƣa 

có sự ph i hợp chặt chẽ trong việc phát triển văn hóa đọc cho c ng đồng dân cƣ. M t 

trong những nguyên nhân của tình trạng đó là chƣa có m t cơ chế ph i hợp có hiệu lực. 

Trách nhiệm đó thu c về các cấp quản lý nhà nƣớc. 

Nhận thức về vai tr  của văn hóa đọc đ i với sự phát triển kinh tế, x  h i, đặc 

biệt  là đ i s ng tinh thần của cƣ dân miền núi chƣa cao.  hính vì vậy chƣa có những 

chính sách khuyến khích các tổ chức x  h i, gia đình và nhà trƣ ng tham gia tích cực 

vào việc phát triển văn hóa đọc cho các tầng lớp nhân dân. Môi trƣ ng đọc cho c ng 

đồng vì vậy chƣa thực sự thuận lợi. 

Tiểu kết  

Văn hóa đọc đang hình thành và phát triển nhƣng chƣa thực sự có vai tr  quan 

trọng trong đ i s ng của ngƣ i dân miền núi phía  ắc và c n ở mức đ  chƣa cao. 

Trƣớc tác đ ng của tiến trình đổi mới đất nƣớc, ngƣ i dân đ  bắt đầu quan tâm đến 

việc đọc và đ  dành th i gian rỗi nhất định cho việc đọc sách. Tuy nhiên mục đích đọc 

của họ chủ yếu là nâng cao sự hiểu biết, giúp cho việc học tập, hầu nhƣ chƣa thực sự vì 

mục tiêu cải thiện sản xuất. Kỹ năng đọc của ngƣ i dân chƣa cao ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng ứng dụng tri thức đ  đọc vào thực tiễn, mặc d  họ có ý thức vận dụng những 

điều đ  đọc trong các hoạt đ ng thực tiễn.  a s  ngƣ i dân đa có ý thức trân trọng sách 

nhƣng hiểu biết của họ về vai tr  của sách cũng nhƣ bản quyền tác giả c n hạn chế. 

Vẫn c n sự chênh lệch khá lớn trong văn hóa đọc của ngƣ i dân thành thị và nông 

thôn, của ngƣ i Kinh và ngƣ i các dân t c thiểu s , giữa các lứa tuổi. 
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 ông tác phát triển văn hóa đọc ở v ng núi phía  ắc Việt Nam đ  bƣớc đầu 

đƣợc quan tâm nhƣng chỉ tập trung chủ yếu trong các thƣ viện công c ng và thƣ viện 

trƣ ng học, nơi mọi tầng lớp cƣ dân có thể dẽ dàng sử dụng sách.  ác thƣ viện, đặc 

biệt thƣ viện công c ng đ  có nhiều c  gắng trong mở r ng sản phẩm và dịch vụ trong 

và ngoài thƣ viện, đáp ứng nhu cầu đọc và thông tin của m t b  phận khá hạn chế của 

ngƣ i dân, chủ yếu ở khu vực thành thị, thị trấn huyện. Hoạt đ ng của mạng lƣới thƣ 

viện đ  góp phần phát triển văn hóa đọc của m t b  phận dân cƣ. Tuy nhiên, do hạn 

chế về kinh phí và nhân lực, hoạt đ ng phục vụ của thƣ viện chƣa đƣợc đa dạng, chƣa 

thu hút đƣợc đ ng đảo ngƣ i dân trên địa bàn. Hiệu quả phát triển văn hóa đọc của các 

thƣ viện vì vậy c n nhiều hạn chế. 

 ể phát triển văn hóa đọc cho cƣ dân miền núi phía  ắc Việt Nam, đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế x  h i của địa phƣơng, cần phải có những giải pháp đồng b , 

không chỉ tăng cƣ ng hoạt đ ng của thƣ viện mà c n phải ph i hợp giữa thƣ viện với 

các tổ chức x  h i khác trong việc  kích thích và đáp ứng nhu cầu đọc, phát triển kỹ 

năng đọc và hình thành thái đ  ứng xử đúng đắn với sách cho các tầng lớp nhân dân. 
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  ƢƠN  3 

  Ả  P ÁP P ÁT TR ỂN V N        Ở 

 Á  TỈN  M ỀN NÚ  P Í  BẮ  V ỆT N M   

 

3.1. Phát triển và hoàn thiện tổ chức mạng lƣới thƣ viện  

3.1.1. Phát triển mạng lưới  thư viện công cộng 

 3.1.1.1. Phát triển thư viện theo mô hình phù hợp 

Theo  iều 18 Pháp lệnh Thƣ viện thì thƣ viện công c ng giữ vai tr  trung tâm 

ph i hợp hoạt đ ng với các thƣ viện khác trên địa bàn [94, tr. 18]. Tuy nhiên, trong 

thực tiễn hoạt đ ng của mình, các thƣ viện công c ng ph i hợp với các thƣ viện khác, 

các ban, ngành khác trên địa bàn để phát triển công tác thƣ viện, mở r ng việc phục vụ 

sách báo, thông tin cho nhân dân địa phƣơng.  ồng th i đây cũng là loại hình thƣ viện 

có nguồn lực lớn nhất trên địa bàn và do đó, theo tác giả luận án, sẽ đóng vai tr  to lớn 

trong phát triển văn hóa đọc ở các tỉnh miền núi phía  ắc. 

Chiến lƣợc phát triển văn hóa đến năm 2020 của nƣớc ta đ  đề ra phƣơng hƣớng 

“Tiến tới tổ chức một mạng lưới thư viện công cộng rộng khắp, linh hoạt, phù hợp trên 

địa bàn cả nước; củng cố và xây dựng thư viện ở các quận, huyện, thị xã; đẩy mạnh phát 

triển thư viện ở cấp xã và phòng đọc sách ở xã, phường, cụm văn hóa, bưu điện - văn 

hóa xã ở các xã vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số... Phấn đấu đạt 0,8 đến 01 bản sách/mỗi người dân trong thư viện công cộng, 

50 - 70% số tài liệu quý hiếm trong thư viện cấp tỉnh được tin học hóa vào năm 2015 

và năm 2020” [102, tr. 25]. 

  Ngoài phát triển các thiết chế, trong th i gian tới, hệ th ng thƣ viện công c ng sẽ 

thực hiện 3 vai tr  cơ bản là : 

 Hình thành Trung tâm thông tin năng đ ng, các TV   sẽ trở thành: 

  iểm truy cập thông tin bình đ ng, tin cậy cho tất cả mọi ngƣ i 

 Hỗ trợ tiếp cận nguồn lực thông tin toàn cầu; tiếp cận thông tin về chủ trƣơng, 

đƣ ng l i của  ảng, các chính sách cụ thể của Nhà nƣớc, thông tin về sức khoẻ, việc 

làm, kinh doanh, học nghề... 

 Với tƣ cách là Trung tâm văn hóa, các TV   sẽ là nơi: 

 Lƣu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa địa phƣơng và qu c gia 

cho c ng đồng 
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 Khai thác các phƣơng tiện và sản phẩm đa phƣơng tiện phục vụ nhu cầu văn 

hóa, tinh thần, nhu cầu hƣởng thụ, chia sẻ các giá trị văn hóa, thƣ gi n và giải trí của 

c ng đồng  

 Trung tâm giáo dục và đào tạo, các TV   sẽ là: 

  ầu m i liên kết việc học tập của c ng đồng với nguồn lực thông tin, tri thức 

của nhân loại; là trƣ ng học trực tuyến cho mọi ngƣ i dân, đặc biệt những ngƣ i không 

có điều kiện đến trƣ ng. 

 Phục vụ truy cập đến các nguồn lực thông tin, hƣớng dẫn tra cứu thông tin và 

đánh giá chất lƣợng nguồn tin cho cá nhân và c ng đồng trong việc học tập; hỗ trợ tích 

cực cho việc học tập ngoài nhà trƣ ng và việc tự học để nâng cao trình đ  của mọi cá 

nhân. 

  ể thực hiện phƣơng hƣớng và vai tr  trên của TV   tại các tỉnh miền núi phía 

 ắc Việt Nam, Nhà nƣớc và chính quyền các địa phƣơng trên cần quan tâm, đầu tƣ hơn 

nữa cho hệ th ng thƣ viện công c ng, trƣớc hết là thƣ viện cấp huyện. 

Xây dựng thƣ viện cấp huyện ở tất cả các đơn vị hành chính cấp huyện trên địa 

bàn 

Nhƣ trên đ  nói, hiện nay khu vực miền núi phía  ắc vẫn c n 10 đơn vị hành 

chính cấp huyện chƣa thành lập thƣ viện.  ó chủ yếu là các đơn vị hành chính của tỉnh, 

có thể do trƣớc kia, địa phận m t đơn vị hành chính là tỉnh của tỉnh nhỏ nên chƣa cần 

thiết thành lập thƣ viện cấp huyện trên địa bàn đó. Hiện nay, tỉnh của các tỉnh đang có 

xu hƣớng mở r ng gấp nhiều lần hiện tại. Mặt khác, việc quản lý công tác thƣ viện trên 

địa bàn nào phải do U N  cấp đó đảm nhiệm. Nếu không có thƣ viện cấp huyện thì 

việc quản lý công tác thƣ viện, phong trào đọc sách trên địa bàn cấp huyện sẽ gặp 

nhiều khó khăn vì không có ai đứng ra trực tiếp làm hoặc tham mƣu cho chính quyền 

quản lý. Vì thế rất cần thành lập thƣ viện ở các đơn vị hành chính của tỉnh. Kinh 

nghiệm của Thái Nguyên là l i kh ng định cho giải pháp đó: Năm 2012 Thành ph  

Thái Nguyên thành lập Thƣ viện thành ph  Thái Nguyên với vị trí là đơn vị trực thu c 

U N  Thành ph  với 9 biên chế nên hoạt đ ng rất có hiệu quả [34, tr. 38 - 40].  ây có 

thể là mô hình tổ chức và hoạt đ ng thƣ viện của đơn vị thành ph  thu c tỉnh ở các tỉnh 

miền núi phía  ắc Việt Nam. 

Tăng cƣ ng vị thế thƣ viện trung tâm của thƣ viện cấp huyện  
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 Thực tế cho thấy, nhiều thƣ viện cấp huyện đ  không thực hiện t t vai tr  là thƣ 

viện cấp huyện nếu vẫn trực thu c Nhà (Trung tâm) Văn hóa c ng cấp. Vì thứ nhất, 

nếu trực thu c Trung tâm VHTT thì thƣ viện chỉ là b  phận của cơ quan này và sẽ mất 

quy chế (vị trí) là m t thƣ viện cấp huyện, cơ quan tƣơng đƣơng nhƣ Trung tâm Văn 

hóa. Thứ hai, nếu trực thu c Trung tâm VHTT thì hoạt đ ng thƣ viện ít đƣợc quan tâm, 

đầu tƣ, nhân viên thƣ viện phải làm nhiều công việc khác của Trung tâm mà không  

liên quan đến hoạt đ ng thƣ viện,  Tác giả luận án nhất trí với quan điểm: thƣ viện cấp 

huyện, trong đó có thƣ viện cấp huyện ở miền núi phía  ắc: phải trở thành đơn vị đ c 

lập, tách khỏi các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa cấp huyện, và trụ sở nên đƣợc b  trí 

ngoài khuôn viên U N  huyện [43, tr. 175]. Quan điểm này khác với Quy chế mẫu về 

tổ chức  và hoạt đ ng của thƣ viện huyện, quận, thị x  trực thu c tỉnh ( an hành kèm 

theo Quyết định s  49/2006/Q - VHTT ngày 05/5/2006 của    trƣởng    Văn hóa - 

Thông tin). Theo khoản 2  iều 1 của Quy chế này thì “T y theo quy mô tổ chức, hoạt 

đ ng và điều kiện cụ thể của từng địa phƣơng, thƣ viện cấp huyện có thể trực thu c ủy 

ban nhân dân huyện hoặc Trung tâm Văn hóa - Thông tin (sau đây gọi là cơ quan chủ 

quản)”[10, tr. 176 - 177]. Việc thành lập thƣ viện cấp huyện trực thu c U N  cấp 

huyện đ i với các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam trong những năm gần đây đ  đƣợc 

tiến hành ở m t s  huyện nhƣ trong (bảng số 2, phụ lục số 2.2) nhƣng s  lƣợng hết sức 

hạn chế. Mặc d  là quê hƣơng của thƣ viện đầu tiên thực hiện cơ chế này (Thƣ viện 

thành ph  Việt Trì, năm 2004) và đƣợc Vụ Thƣ viện khuyến khích thành lập nhƣng 

cho tới nay, mới chỉ có 4 trên tổng s  133 thƣ viện cấp huyện miền núi phía  ắc nhận 

đƣợc quy chế này. Vì thế, thƣ viện cấp huyện phải trực thu c Ph ng Văn hóa - Thông 

tin để giúp cơ quan này thay mặt U N  cấp huyện thực hiện quản lý Nhà nƣớc hoạt 

đ ng thƣ viện trên địa bàn.  

 M t vấn đề nữa của thƣ viện cấp huyện là phải có biên chế ph  hợp vì với  bình 

quân 1 nhân viên nhƣ hiện nay, thƣ viện cấp huyện ở các tỉnh miền núi phía  ắc Việt 

Nam không thể mở r ng các hoạt đ ng của mình. Vấn đề tăng cƣ ng biên chế cho thƣ 

viện cấp huyện tác giả luận án sẽ đề cập sâu hơn ở phần sau. 

  ể hoàn thiện hơn tổ chức của thƣ viện cấp huyện, chính quyền cấp huyện cần 

bổ nhiệm giám đ c cho thƣ viện cấp huyện.  iều này giúp kh ng định vị thế đ c lập 

của thƣ viện cấp huyện, tạo cho thƣ viện cấp huyện có tiếng nói trên các diễn đàn ở địa 

phƣơng cũng nhƣ ngoài địa phƣơng,   
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Thư viện, tủ sách cơ sở 

 Theo chƣơng trình xây dựng nông thôn mới, mỗi x  phải có m t thƣ viện/tủ 

sách. Nhiều địa phƣơng đang thực hiện quy định này. Nhƣng thực tế cho thấy các thƣ 

viện cơ sở hoạt đ ng quá yếu do không có nguồn đầu tƣ thƣ ng xuyên. Vì thế, theo tác 

giả luận án, ở các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam nên tìm ra mô hình phát triển thiết 

chế thƣ viện, tử sách cơ sở m t cách hợp lý. Ở những v ng có điều kiện nhƣ ở thành 

ph , thị x , huyện có thể thành lập thƣ viện, tủ sách cơ sở trong nhà văn hóa của thôn, 

khu dân cƣ, c n ở những x  v ng cao thì tổ chức các điểm luân chuyển sách từ thƣ 

viện tỉnh, thƣ viện huyện. Vì ở những v ng này không có những điều kiện cần thiết cho 

phát triển các thƣ viện c  định. M t trong những lý do là kinh phí hạn hẹp. Theo tiến sĩ 

Trần Hữu Sơn, Giám đ c Sở Văn hóa, Thể thao và  u lịch tỉnh Lào  ai thì “mỗi x  

v ng cao chỉ có từ 5 - 7 triệu đồng/năm cho hoạt đ ng văn hóa.  hi cho nghiệp vụ 

chuyên môn chỉ chiếm từ 11-30% tổng kinh phí.  ình quân mỗi huyện v ng cao ở Lào 

 ai, Hà Giang,  iện  iên… chỉ có hơn 100 triệu để tổ chức hoạt đ ng chuyên môn. 

Kinh phí thiếu nghiêm trọng dẫn đến tình trạng nhiều hoạt đ ng của các đ i thông tin 

lƣu đ ng, chiếu bóng lƣu đ ng, văn nghệ quần chúng, tập huấn đều phải cắt giảm thậm 

chí không thực hiện đƣợc [85]. 

 ể hoạt đ ng thƣ viện ở miền núi phía  ắc phát triển bền vững, có thể xây dựng 

theo mô hình chi nhánh hóa. Mô hình này có sơ đồ nhƣ sau: 

Thƣ viện tỉnh    Thƣ viện huyện Thƣ viện chi nhánh      ácđiểm mƣợn sách 

Trong mô hình này thƣ viện cấp huyện vẫn là đơn vị đ c lập nhƣng có thể có 

m t s  phần việc sẽ chuyển giao cho thƣ viện cấp tỉnh thực hiện: bổ sung và xử lý tài 

liệu tập trung; biên soạn các sản phẩm thông tin, tạo lập  S L d ng chung cho các thƣ 

viện công c ng trên địa bàn... 

Thƣ viện chi nhánh là của thƣ viện huyện. Vì gọi là chi nhánh hóa nên mới đầu 

m t huyện có thể thành lập 1 - 2 chi nhánh, sau này có điều kiện thì phát triển thêm các 

chi nhánh khác. T i ƣu nhất m t chi nhánh chỉ phục vụ cho 3 - 4 x .  

Ví dụ, m t huyện nào đó có 30 x  có thể thành lập từ 7 đến 10 thƣ viện chi 

nhánh. 

 ác điểm cho mƣợn sách trong mô hình này là các x  nằm trong m t chi nhánh. 

S  lƣợng các điểm cho mƣợn cũng tăng lên theo khả năng chi nhánh hóa.  
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Ví dụ, mới đầu huyện   chỉ có khả năng tạo đƣợc 1 chi nhánh thì thƣ viện 

huyện phân công cho nó phục vụ 15 x , bản thân thƣ viện huyện phụ trách 15 x . 

Trong trƣ ng hợp đó, thƣ viện chi nhánh chỉ chọn ra mỗi x  1 - 2, c ng lắm là 3 điểm 

luân chuyển. Sau này s  thƣ viện chi nhánh tăng lên, thì s  lƣợng x  do thƣ viện đó 

phụ trách sẽ giảm đi và nh  thế s  điểm cho mƣợn ở mỗi x  lại đƣợc nâng lên. Khi chỉ 

c n phụ trách 3 - 4 x , thì thƣ viện chi nhánh có thể với tới từng điểm dân cƣ có s  dân 

vài trăm ngƣ i [135, tr. 194 - 195] 

Tác giả luận án cho rằng mô hình này hợp với điều kiện kinh tế của nƣớc ta và 

của các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam.  ồng th i nó cũng có tính chất tiết kiệm, 

giúp cho mỗi x  không nhất thiết phải thành lập thƣ viện riêng. 

Tuy nhiên, nếu ở địa phƣơng nào phát triển thƣ viện x , ph ng đọc sách cơ sở 

theo đơn vị hành chính thì cần chú ý có kinh phí thƣ ng xuyên cho bổ sung tài liệu, 

mua  5 - 10 loại báo, tạp chí, có ít nhất 1 nhân viên thƣ viện và m t s  c ng tác viên để 

đƣa sách xu ng các điểm dẫn cƣ trên địa bàn. Nhân viên thƣ viện cơ sở phải có phụ 

cấp sinh hoạt, ít nhất cũng bằng ½ định xuất lƣơng cơ bản hiện nay. 

 ác cấp chính quyền cần khuyến khích, chỉ đạo, hỗ trợ để thành lập thêm nhiều 

thƣ viện tƣ nhân phục vụ c ng đồng.  

3.1.1.2. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho thư viện công cộng 

Vốn tài liệu 

 ơ sở vật chất quan trọng đầu tiên của TV   tỉnh, huyện là v n tài liệu.  ác 

thƣ viện tỉnh, huyện miền núi phía  ắc Việt Nam có v n tài liệu không nhiều, mặt 

khác, nhiều thƣ viện c n có những khoảng tr ng trong v n tài liệu: sách tiếng dân t c 

ít, tài liệu KH& N thiếu, hoặc có nhƣng không ph  hợp với điều kiện sản xuất, canh 

tác ở địa phƣơng. Theo tác giả luận án, hƣớng đến của các TV   miền núi phía  ắc 

Việt Nam là: Xây dựng v n tài liệu thƣ viện tỉnh và huyện đủ lớn, phong phú với mục 

đích vừa phục vụ tại trung tâm, vừa luân chuyển xu ng các cơ sở trên địa bàn. 

 ể thực hiện mục tiêu này, các thƣ viện tỉnh và huyện ở miền núi phía  ắc Việt 

Nam phải hƣớng đến là: 

 Thư viện tỉnh 

 hiến lƣợc phát triển văn hóa đến năm 2020 đ  đề ra mục tiêu: đến th i điểm 

2020 bình quân đạt 0,8 đến 01 bản sách/mỗi ngƣ i dân trong thƣ viện công c ng. Hiện 

bình quân mỗi ngƣ i dân miền núi phía  ắc Việt Nam mới có 0,3 bản sách. Nhƣ vậy từ  
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nay đến năm 2020, các thƣ viện công c ng miền núi phía  ắc Việt Nam phải bổ sung 

thêm 0,5 - 0,7 cu n sách/ngƣ i. Nếu lấy s  dân năm 2012 là hơn 11 triệu ngƣ i thì s  

sách bổ sung trong 5 năm tới sẽ từ 6 - 8 triệu bản, bình quân mỗi năm các TV   miền 

núi phía  ắc Việt Nam phải bổ sung từ 1 - 1,5 triệu bản sách… 

Tuy vậy, thực tế vẫn yêu cầu các thƣ viện tăng v n tài liệu, tất nhiên không thể 

bằng mức nêu ra trong  hiến lƣợc đƣợc. 

 ăn cứ vào mức mua hiện nay của các thƣ viện tỉnh và tình hình ngân sách của 

địa phƣơng, mỗi năm mỗi thƣ viện tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam chỉ có thể bổ sung 

mới từ 6 - 20 nghìn bản sách cho bản thân thƣ viện tỉnh và từ 4 - 6 nghìn bản cho luân 

chuyển xu ng cơ sở. Trong s  lƣợng bổ sung trên, các thƣ viện tỉnh cần căn cứ vào nhu 

cầu, điều kiện kỹ thuật, vật chất để quyết định bổ sung tài liệu s . 

  ác thƣ viện cần nghiên cứu tăng s  lƣợng tên sách nhƣng có thể phải giảm s  

bản sách/1 tên sách nhập vào thƣ viện để tăng chất lƣợng v n tài liệu. Theo tác giả luận 

án, tại thƣ viện trung tâm: bổ sung 3 bản/tên đ i với nhu cầu tại thƣ viện tỉnh;   i với 

kho sách luân chuyển 5 bản/tên; Tăng s  lƣợng sách tiếng các dân t c ở địa phƣơng. 

  i với kho sách luân chuyển, tăng các sách có n i dung phổ thông, sách thiếu nhi, kể 

cả truyện tranh, sách phổ biến khoa học, sản xuất dễ hiểu, dễ làm, đặc biệt phải ph  

hợp với điều kiện khí hậu thổ nhƣỡng... của từng địa phƣơng. 

 Ph i hợp với các b  phận quản lý khoa học và công nghệ tại địa phƣơng thu 

thập tài liệu xám: báo cáo, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các tài 

liệu từ h i nghị, h i thảo... 

Mỗi thƣ viện cấp tỉnh, theo quy định, bổ sung 150 loại báo, tạp chí. Tuy nhiên, 

trong điều kiện ngƣ i dân ngày càng đọc báo mạng nhiều hơn, các thƣ viện nên tính 

toán để chỉ  bổ sung những báo tạp chí quan trọng nhất, ph  hợp nhất với địa phƣơng. 

 Thư viện cấp huyện 

 Thƣ viện cấp huyện mỗi năm cũng phải bổ sung từ 2 - 3 nghìn bản sách cho nhu 

cầu n i tại tại thƣ viện và 2 - 4 nghìn bản cho công tác luân chuyển xu ng cơ sở, S  

lƣợng bản sách bổ sung cho nhu cầu tại thƣ viện huyện là 2 bản/tên. cho công tác luân 

chuyển: 2 - 3 bản/tên. 

Mỗi thƣ viện cấp huyện, theo quy định, bổ sung 25 loại báo, tạp chí nhƣng cần 

nghiên cứu, tính toán để chỉ  bổ sung những báo tạp chí quan trọng nhất, ph  hợp nhất 

với địa phƣơng. 
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Thư viện, tủ sách cơ sở 

Thƣ viện, tủ sách cơ sở mỗi năm cũng phải bổ sung từ 500 - 1.500 bản tài liệu. 

 ác tài liệu bổ sung cho thƣ viện, tủ sách cơ sở có n i dung không cần quá cao về mặt 

lý luận nhƣng phải thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện. 

Mỗi thƣ viện, tủ sách cơ sở nên có 5 loại báo chí: Nhân  ân, báo địa phƣơng, 

các báo, tạp chí hƣớng dẫn về pháp luật, sản xuất, chăn nuôi, y tế… 

Trụ sở thiết bị 

Thư viện cấp tỉnh 

   ần tăng cƣ ng cơ sở vật chất thiết bị (máy tính, thiết bị mạng...) hiện đại theo 

yêu cầu từng th i kỳ của thƣ viện, phƣơng tiện vận chuyển. Mỗi thƣ viện tỉnh nên đƣợc 

trang bị 1 - 2 ô tô lƣu đ ng (phụ thu c vào diện dích, điều kiện giao thông của địa 

phƣơng) hoặc các phƣơng tiện vận chuyển ph  hợp với từng địa bàn để luân chuyển 

sách báo xu ng cơ sở.  

 Thư viện cấp huyện 

 Trụ sở: Mỗi thƣ viện cấp huyện cần có trụ sở riêng  có tổng diện tích ít nhất là 

300 m
2
 sử dụng. Trụ sở của thƣ viện phải đƣợc đặt ở nơi trung tâm huyện nhƣng không 

nên để trong khuôn viện của U N  huyện, cũng không nên để trong Nhà (Trung tâm) 

Văn hóa huyện vì hoạt đ ng của Trung tâm có thể gây khó khăn cho bạn đọc, Trụ sở 

thƣ viện cấp huyện nên có khuôn viên với cây cảnh, ghế đá để bạn đọc có thể nghỉ 

ngơi, thƣ gi n trong th i gian sử dụng thƣ viện.  

 Trang thiết bị:  ần trang bị cho thƣ viện các phƣơng tiện nhƣ giá tủ, bàn ghế, 

giá sách, máy tính và các trang thiết bị khác, đặc biệt là phƣơng tiện luân chuyển sách 

từ thƣ viện cấp huyện đến có sở (xe máy ch ng hạn). 

Thư viện, tủ sách cơ sở 

Nếu địa phƣơng nào đó xây dựng thƣ viện theo mô hình chi nhánh hóa hoặc thƣ 

viện đ c lập thì vẫn cần m t diện tích từ 30 - 50 m
2
để chứa khoảng 3000 bản sách và 

phục vụ bạn đọc cũng nhƣ có nơi cho nhân viên thƣ viện làm việc; có các trang thiết bị 

nghiệp vụ ph  hợp: Giá tủ, bàn ghế cho bạn đọc với khoảng 10 - 15 chỗ ngồi đọc, cả 

ngƣ i lớn và trẻ em;1 - 2 b  máy tính có n i kết Internet. 

 Tăng cường kinh phí 

Thƣ viện công c ng ở miền núi phía  ắc Việt Nam cần đƣợc cấp kinh phí thỏa 

đáng để “ ảo đảm kinh phí cho các thƣ viện phát triển v n tài liệu, xây dựng cơ sở vật 
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chất - kỹ thuật theo hƣớng hiện đại hóa, từng bƣớc điện tử hóa, tự đ ng hóa, xây dựng 

thƣ viện điện tử và phát triển thƣ viện sử dụng kỹ thuật s , mở r ng hoạt đ ng thƣ 

viện; tạo cảnh quan, môi trƣ ng văn hóa nhằm nâng cao chất lƣợng phục vụ ngƣ i đọc; 

tổ chức khai thác, sử dụng v n tài liệu, thông tin và các hoạt đ ng khác của thƣ viện 

theo đúng chỉ tiêu, kế hoạch đ  đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt” nhƣ 

đ  ghi r  tại khoản 1  iều 14 Nghị định s  72 của  hính phủ quy định chi tiết thi hành 

Pháp lệnh Thƣ viện cho từng loại, hạng thƣ viện [103, tr.49 - 50]. 

Việc xây dựng kinh phí cho thƣ viện công c ng nên dựa vào Thông tƣ liên tịch 

s  97/TLLT/VHTTTT L-T  ngày 15/6/1990 của    VHTTTT L và    Tài chính 

với những quy định hết sức r  ràng: 

 ấp phát kinh phí thƣ ng xuyên = v n mua sách, báo + chi phí hoạt đ ng 

thƣ ng xuyên hợp lý. 

V n mua sách báo gồm: ấn phẩm và tài liệu ghi trên giấy (sách, báo, tạp chí, bản 

đồ, tranh phiên bản, ảnh chụp…) tài liệu bằng vi phim, băng từ, đĩa ghi âm và các vật 

mang tin khác. 

 hi phí cho hoạt đ ng thƣ ng xuyên gồm: 

Tiền lƣơng và các khoản phụ cấp lƣơng theo chế đ  hiện hành. 

 hi cho các hoạt đ ng nghiệp vụ thƣ viện. 

Mua những phƣơng tiện phục vụ do v n sách và s  lƣợng bạn đọc tăng hàng 

năm. 

 hi phí quản lý hành chính [13, tr. 171 - 173]. 

Kinh phí hoạt đ ng nghiệp vụ bao gồm các hoạt đ ng: Tạo lập sản phẩm và dịch 

vụ thƣ viện - thông tin, tổ chức các hoạt đ ng tuyên truyền, giới thiệu sách báo nhƣ thi 

kể chuyện sách, ngày Sách Việt Nam; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn 

cho thƣ viện cấp dƣới, tin học hóa thƣ viện, luân chuyển sách xu ng có sở. 

 Nếu hoạt đ ng hết các mục trên, mỗi năm, mỗi thƣ viện cấp huyện miền núi 

phía  ắc Việt Nam cần từ 150 - 200 triệu đồng. Thƣ viện cấp tỉnh miền núi phía  ắc 

Việt Nam chỉ riêng kinh phí cho hoạt đ ng nghiệp vụ cũng phải gấp 4 - 5 làn nhƣ thế, 

nghĩa là từ 800 - 1 tỷ.  iều cần nhấn mạnh là, những năm vừa qua, các thƣ viện tỉnh và 

huyện miền núi phía  ắc Việt Nam đều đƣợc thụ hƣởng từ các chƣơng trình mục tiêu 

qu c gia về văn hóa (phần thƣ viện). Trong những năm trƣớc m t s  chƣơng trình đ  
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ngừng và từ năm 2016  hƣơng trình tài trợ sách cho thƣ viện cấp huyện cũng chấm 

dứt. Vì thế ngân sách địa phƣơng phải tính toán đề b  đắp vào các khoản thiếu hụt đó. 

3.1.2. Phát triển mạng lưới thư viện trường học 

3.1.2.1. Phát triển thư viện trường học theo mô hình thích hợp 

Hiện nay, vẫn c n khá nhiều trƣ ng học ở miền núi phía  ắc Việt Nam chƣa 

thành lập thƣ viện. Vì thế, ngành Giáo dục - đào tạo c ng với chính quyền địa phƣơng 

quan tâm phát triển các thƣ viện ở trƣ ng nào chƣa có. 

Trong những năm tới, mu n phát triển văn hóa đọc ở các tỉnh miền núi phía  ắc 

Việt Nam, m t việc cần làm là phải củng c  và phát triển thƣ viện trƣ ng học. Những 

biện pháp cần tiến hành là xây dựng thƣ viện trƣ ng học ở tất cả các trƣ ng phổ thông 

trên địa bàn, đồng th i, cũng phải củng c  các thƣ viện hiện có. Mặt khác, ở những x  

có nhiều điểm trƣ ng cần chú ý thành lập các góc thƣ viện để phục vụ thƣ viện cho 

thày và tr  ở điểm trƣ ng đó.  ây là hình thức chi nhánh của thƣ viện trung tâm ở 

trƣ ng chính nhƣng nhân viên thƣ viện nên giao cho m t giáo viên nào đó kiêm nhiệm. 

Mô hình t t nhất của m t thƣ viện trƣ ng học cụ thể là thƣ viện thông minh của 

Samsung nhƣ đ  trình bày ở trên: nghĩa là có tài liệu giấy, có tài liệu điện tử, có các 

máy móc hiện đại kết n i mạng tạo cho thƣ viện thành không gian s ng đ ngcho việc 

đọc, tiếp thu tri thức. Hoặc nếu không đƣợc nhƣ vậy, ở miền núi phía  ắc Việt Nam 

nên xây dựng thƣ viện ở các trƣ ng theo mô hình thƣ viện trong trƣ ng đạt chuẩn của 

   Giáo dục và  ào tạo. 

 ác thƣ viện trƣ ng học miền núi phía bắc t y quy mô, ngoài ph ng làm kho tài 

liệu, có thể tổ chức ph ng phục vụ riêng cho giáo viên và ph ng đọc cho học sinh. Nếu 

ở x  nào quy mô trƣ ng nhỏ, thì cũng phải có 2 ph ng cho thƣ viện: M t ph ng cho tài 

liệu, m t ph ng phục vụ bạn đọc. 

 ể làm việc này, các Sở Giáo dục và  ào tạo cần có kế hoạch đầu tƣ xây dựng 

mới các nhà thƣ viện trƣ ng học, phấn đấu trong vài năm tới các trƣ ng phổ thông ở 

miền núi đều có thƣ viện. Ở trƣ ng học nào có các điểm trƣ ng ở các thôn bản xa xôi 

thì nên có nguồn đầu tƣ bổ sung để lập các góc thƣ viện ở các điểm trƣ ng đó. 

3.1.2.2. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho thư viện trường học 

Vốn tài liệu 
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  i với thƣ viện trƣ ng học miền núi phía  ắc Việt Nam nên tái lập lại b  phận 

sách giáo khoa d ng chung. Mỗi năm, thƣ viện nhà trƣ ng cho mỗi em mƣợn 1 b  sách 

giáo khoa. 

 Sách tham khảo nên tính bình quân cho đầu ngƣ i với mức nhƣ thƣ viện thân 

thiện 3 bản/em.  iều này trái với  iều 2 của Quy định Tiêu chuẩn thƣ viện trƣ ng học 

(Quyết định s  01/Q - G  T ngày 02/01/2003 của    Giáo dục và  ào tạo) theo đó 

các trƣ ng tiểu học ở miền núi, v ng sâu, v ng xa, v ng có điều kiện kinh tế - x  h i 

khó khăn và đặc biệt khó khăn, t i thiểu 2 học sinh có 1 cu n sách. Trƣ ng trung học 

cơ sở: T i thiểu 1 học sinh có 1 cu n sách [8, tr. 3]. Vì ngƣ i dân miền núi c n nghèo 

không có tiền để mua thêm sách giáo khoa, sách tham khảo cho con em và nếu các em 

cứ bị cấp it gấp mấy lần so với v ng khác nhƣ vậy thì đến lúc nào mới đuổi kịp các bạn 

c ng trang lứa ở thành thị, miền xuôi?  

Trụ sở, thiết bị 

 ác thƣ viện trƣ ng học ở miền núi phía  ắc cần đƣợc ƣu tiển đầu tƣ cơ sở vật 

chất- thiết bị.  ác thƣ viện trƣ ng học ở đây cần đƣợc đầu tƣ theo các tiêu chí hoặc 

vƣợt các tiêu chí của thƣ viện đạt chuẩn.  ụ thể tiêu chuẩn đó nhƣ sau: 

 Về trụ sở thƣ viện, theo  iều 4 Quy định về tiêu chuẩn thƣ viện trƣ ng phổ 

thông của    Giáo dục và  ào tạo thì: 

1. Thƣ viện trƣ ng phổ thông phải đƣợc đặt ở trung tâm hoặc nơi thuận tiện 

trong nhà trƣ ng để phục vụ việc đọc và mƣợn sách, báo của giáo viên, học sinh, cán 

b  quản lý giáo dục. 

 2. Mỗi thƣ viện cần đảm bảo diện tích t i thiểu là 50 m
2
 để làm ph ng đọc và 

kho sách (có thể 1 hoặc m t s  ph ng), có đủ điều kiện cho thƣ viện hoạt đ ng. 

 Tiêu chuẩn trên: m t thƣ viện chỉ có 50 m
2
 là hơi ít, cần phải đƣợc nâng lên 

khoảng 100 - 150 m
2
, để tổ chức ph ng đọc, mƣợn cho giáo viên và ph ng đọc, mƣợn 

cho học sinh.  ồng th i cũng phải tính đến việc trang bị m t s  lƣợng máy tính nhất 

định cho các thƣ viện trƣ ng học để thày và tr  (kể cả học sinh tiểu học) cũng cần có 

máy tính để học bài, tra tìm thông tin trên mạng… 

Về trang thiết bị chuyên d ng, tại điều 5 của Quy định trên nêu r  

 (1).  ó giá, tủ chuyên d ng trong thƣ viện để đựng sách, báo, tạp chí, bản đồ, 

tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa: 
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 (2).  ó đủ bàn ghế, ánh sáng cho ph ng đọc và cho cắn b  làm công tác thƣ viện 

làm việc.  

 (3).  ó tủ hoặc h p mục lục, sổ mục lục, bảng để giới thiệu sách với bạn đọc. 

 (4). Những trƣ ng có điều kiện về kinh phí, từng bƣớc trang bị máy vi tính các 

phƣơng tiện nghe nhìn, máy hút bụi, máy hút ẩm, quạt điện, máy điều h a không khí, 

máy photocopy... nhằm tạo thuận lợi cho công việc quản lý tài sản, v n sách báo, tài 

liệu và điều kiện phục vụ bạn đọc. 

 (5). Thƣ viện của các trƣ ng đạt chuẩn qu c gia, các trƣ ng xây dựng mới có 

quy mô đạt chuẩn qu c gia, các trƣ ng thu c địa bàn thị x , thành ph , phải có ph ng 

đọc cho giáo viên t i thiểu 20 chỗ ngồi, ph ng đọc cho học sinh t i thiểu 25 chỗ ngồi, 

nơi làm việc của cán b  làm công tác thƣ viện và nơi để sách. 

 (6).  ác trƣ ng có điều kiện nhƣ ở điểm 4  iều này cần n i mạng Internet để 

khai thác dữ liệu [8, tr. 4]. 

Tăng cường kinh phí 

 ể xây dựng các thƣ viện này, hàng năm Sở Giáo dục và  ào tạo từng tình cấp 

kinh phí cho các ph ng Giáo dục và  ào tạocho mục đích thƣ viện. Trên cơ sở đó, 

ph ng cân đ i phân cấp cho các trƣ ng học.  ó thể năm này đầu tƣ cho m t s  trƣ ng 

để xây dựng thƣ viện đạt chuẩn, năm sau - m t s  khác, cứ thế sau vài năm, các trƣ ng 

đ  có các thƣ viện đạt chuẩn.  ác thƣ viện trƣ ng học phải tổ chức khoa học,trang  trí 

đẹp nhƣ cách của thƣ viện thân thiện…  hính sự hấp dẫn của TV trƣ ng đ  thu hút 

nhiều học sinh đến đọc sách trong các gi  giải lao.  

  i với các tỉnh đƣợc thụ hƣởng các thƣ viện của tổ chức Room to Read, 

Samsung... cần phát huy tác dụng của các thƣ viện này, đồng th i Sở Giáo dục và  ào 

tạo nên có kế hoạch nhân r ng các mô hình thƣ viện đó đến các trƣ ng chƣa có điều 

kiện tham gia dự án. Mặt khác, Sở cũng phải lên kế hoạch, chuẩn bị điều kiện để duy 

trì bền vững hoạt đ ng của các thƣ viện này sau khi kết thúc dự án.  

3.1.3. Nâng cao năng lực chuyên môn cho người làm thư viện  

Trong các loại thƣ viện ở miền núi vấn đề nhân sự cấp bách nhất là ở thƣ viện 

cấp huyện. M t điều dễ nhận thấy là các thƣ viện tỉnh và huyện ở miền núi rất thiếu 

nhân viên. Với diện tích mỗi đơn vị hành chính ở đây đều lớn, dân cƣ s ng rải rác trên 

những v ng đất đi lại khó khăn mà nhân sự của m t thƣ viện tỉnh chỉ có trên dƣới 20 

ngƣ i, thƣ viện huyện chỉ 1 ngƣ i, c n kiêm nhiệm nhiều phần việc khác của cơ quan 
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(thƣ ng là Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện). Vì thế, nhiều công việc không đƣợc 

tiến hành hoặc tiến hành với chất lƣợng không cao. Theo điều tra của tác giả Phạm Lan 

Hƣơng thì về s  lƣợng cán b  cho thƣ viện cấp huyện ở Yên  ái là 03/09 thƣ viện có ý 

kiến nên có 5 cán b  biên chế chuyên trách, 05/09 ý kiến nên có 3 cán b , 01/09 ý kiến 

nên có 2 cán b . Từ đó, tác giả Phạm Lan Hƣơng đề xuất: mỗi thƣ viện cấp huyện cần 

có t i thiểu 03 ngƣ i: 01 ngƣ i phụ trách - giám đ c thƣ viện, chịu trách nhiệm việc bổ 

sung và xử lý kỹ thuật v n tài liệu thƣ viện; tham mƣu cho các cấp quản lý để hoạt 

đ ng thƣ viện trên địa bàn ngày càng phát triển và hiệu quả thiết thực hơn; 01 ngƣ i 

phục vụ tại thƣ viện gồm phục vụ đọc tại chỗ và cho mƣợn về nhà, cả ngƣ i lớn và trẻ 

em; biên soạn các bản thông tin thƣ mục; tổ chức các hoạt đ ng thông tin tuyên truyền 

giới thiệu sách báo; 01 ngƣ i thực hiện công tác luân chuyển sách báo; tiếp nhận sách 

luân chuyển từ thƣ viện tỉnh về cơ sở; thực hiện mƣợn, trao đổi tài liệu với các thƣ viện 

khác ừên địa bàn; hƣớng dẫn nghiệp vụ cho các thƣ viện, tủ sách cơ sở trên địa bàn 

[43, tr. 88]. Tác giả luận án nhất trí với đề xuất này, mặc d  cho rằng với địa bàn r ng 

lớn ở miền núi thì s  lƣợng ngƣ i nhƣ vậy vẫn c n ít.  

Ngoài sự gia tăng về s  lƣợng, nhân viên thƣ viện các loại hình thƣ viện cần 

đƣợc nâng cao trình đ  chuyên môn và các năng lực khác.  ên cạnh các kiến thức về 

tin học, ngoại ngữ, biên mục, phân loại, nhân viện thƣ viện ở các tỉnh miền núi phía 

 ắc Việt Nam c n phải nắm sâu các kiến thức sau: 

Về chuyên môn, nhân viên thƣ viện ở các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam cần 

trao đồi thêm kiến thức về phục vụ bạn đọc, làm việc cá biệt với bạn đọc, các kỹ năng 

tuyên truyền, giới thiệu sách, báo; các sản phẩm và dịch vụ thƣ viện - thông tin, đặc 

biệt cho những ngƣ i là dân t c thiểu s , với trình đ  văn hóa, tiếng Việt c n hạn chế 

 ó kiên thức tâm sinh lý ngƣ i, trong đó có tâm sinh lý các dân t c thiểu s  ở 

miền núi phía  ắc 

 ó kiến thức về sƣ phạm để hƣớng dẫn bạn đọc lựa chọn sách hợp lý, từ thấp 

đến cao, từ đơn giản đến phức tạp...; có kỹ năng giao tiếp với bạn đọc    

 o đặc th  là v ng có đông dân t c thiểu s  nên nhân viên các thƣ viện ở đây 

phải biết giao tiếp đƣợc bằng tiếng các dân t c chủ ch t ở đây.  ồng th i, họ phải am 

hiểu phong tục, tập quán của từng dân t c ở địa phƣơng.  iều đó c n có tác dụng cho 

việc lựa chọn sách để đƣa về cơ sở, nhất là sách cho nông dân, nông thôn và dân t c ít 

ngƣ i. 
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 án b , viên chức thƣ viện các tỉnh miền núi phía  ăc Việt Nam cần đƣợc 

trang bị kiến thức, kỹ năng quan hệ x  h i, biết vận đ ng, ph i hợp với các tổ chức, cá 

nhân tham gia vào các hoạt đông thƣ viện nói chung và hoạt đ ng phát triển văn hóa 

đọc nói riêng. 

 ập nhật đƣợc các chủ trƣơng phát triển kinh tế, x  h i, văn hóa, giáo dục của 

địa phƣơng. Thƣ ng xuyên nắm bắt nhu cầu đọc sách báo của nhân dân để lựa chọn 

sách luân chuyển có n i dung ph  họp với nhu cầu thực tế, thiết thực của nhân dân. 

 ể ngƣ i làm thƣ viện đạt đƣợc các phẩm chất trên, l nh đạo các cơ quan cấp 

trên của thƣ viện trƣ ng học,  iên ph ng, thƣ viện tỉnh, huyện phải thƣ ng xuyên cử 

họ tham gia các lớp đào tạo, bồi dƣỡng về lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà 

nƣớc và nâng cao trình đ  nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ ở trung ƣơng, ở tỉnh, huyện 

các lớp bồi dƣỡng phong tục, văn hóa, ngôn ngữ ... của các dân t c ở địa phƣơng do 

các ngành các cấp mở. 

 3.2. Nâng cao chất lƣợng hoạt động của mạng lƣới thƣ viện 

 3.2.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới thư viện công cộng 

 ác thƣ viện công c ng luôn gắn hoạt đ ng của mình với sự phát triển kinh tế, 

văn hóa, x  h i ở địa phƣơng, gắn với sự đi lên của từng cá nhân trong c ng đồng. 

Nghĩa là, hoạt đ ng của thƣ viện công c ng phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của 

cu c s ng và phục vụ đ i s ng c ng đồng., trở thành m t công cụ quan trọng không 

thể thiếu đƣợc của mỗi ngƣ i dân trong quá trình học tập su t đ i của họ.  ể thực hiện 

đƣợc sứ mệnh này, và với trách nhiệm phát triển văn hóa đọc trong những năm tới, các 

thƣ viện công c ng ở các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam phải nâng cao chất lƣợng 

các hoạt đ ng hiện có và triển khai thêm các hình thức hoạt đ ng mới.  

 Thư viện t nh 

Tính toán để mở các ph ng phục vụ bạn đọc thích hợp, căn cứ vào tình hình đọc 

ở địa phƣơng, tuy nhiên cũng không mở quá nhiều ph ng phục vụ vì chiếm diện  tích, 

nhân sự quá lớn đồng th i nếu s  lƣợng bạn đọc đến lại không nhiều. Nên ƣu tiên tổ 

chức các ph ng đọc theo phƣơng thức mở.  

 ác thƣ viện tỉnh ở miền núi phía  ắc cần đẩy mạnh các hình thức phục vụ cho 

các vị l nh đạo cấp tỉnh, các ban, ngành ở địa phƣơng.  ồng th i, đẩy mạnh phục vụ 

cho các doanh nghiệp, các chủ h  sản xuất ở địa phƣơng...  ần triển khai các sản phẩm 

và hình thức phục vụ sau: 
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 ung cấp tài liệu, thông tin (có thể là bản giấy hay bản điện tử) tại nơi làm việc 

cho các cán b  ở vị trí l nh đạo. 

   ịch vụ phục vụ thông tin có chọn lọc cho cán b  l nh đạo, doanh nghiệp, nhà 

khoa học ở địa phƣơng.  ồng th i cần tạo lập những góc riêng, có trang bị hiện đại để 

phục vụ các nhà nghiên cứu hàng đầu của địa phƣơng đến sử dụng thƣ viện. 

  ẩy mạnh phục vụ thiếu nhi, học sinh. Ở các ph ng đọc thiếu nhi nên tổ chức 

các góc riêng biệt theo mô hình thƣ viện thân thiện. 

Góc đọc 

Góc đọc là góc cơ bản trong phục vụ thiếu nhi, giúp học sinh, trẻ em có cơ h i 

đọc sách theo sở thích của mình để khám phá các kiến thức hỗ trợ cho việc học tập và 

nâng cao cũng nhƣ mở r ng kiến thức của mình.  ên cạnh đó, góc đọc c n là nơi giúp 

học sinh, trẻ em nâng cao kỹ năng đọc và giải trí.. 

 Góc viết 

Góc viết với các hoạt đ ng nhƣ bình luận sách, thu hoạch về sách... giúp phát 

triển năng khiếu, thúc đẩy tƣ duy sáng tạo ở trẻ em, học sinh.  ác em luôn đƣợc 

khuyến khích hồi tƣởng lại n i dung cu n sách mình đ  đọc, sau đó viết những nhận 

xét, bình luận theo quan điểm cá nhân, qua đó thúc đẩy các em thể hiện cảm xúc, cảm 

nhận, quan điểm của mình. 

 Góc mỹ thuật 

Tại Góc này, trẻ em, học sinh có thể vẽ tranh, làm đồ chơi, nặn tƣợng... theo các 

nhân vật hay những gì các em hình dung ra sau khi đọc m t cu n sách nào đó [67, tr. 

140 - 141]. 

Ngoài ra, tại khu vực phục vụ thiếu nhi, TV   tinh có thể có gọc sân khấu, nơi 

các bạn trẻ có thể trình diễn những vở kịch do các em viết kịch bản, dàn dựng theo n i 

dung các cu n chuyện đ  đọc. Nơi đây các em cũng có thể nghe các nghệ sĩ kể chuyện, 

đọc chuyện hay tự các em kể chuyện. 

 ẩy mạnh các hình thức phục vụ bạn đọc là ngƣ i tàn tật.  

Hiện nay, ở khu vực miền núi phía  ắc Việt Nam mới có 3 thƣ viện tỉnh có 

ph ng phục vụ ngƣ i khuyết tật. Sắp tới mỗi thƣ viện tỉnh cần có ph ng đọc riêng để 

phục cụ đ i tƣợng bạn đọc này. 

  i với thƣ viện tỉnh cần đẩy mạnh công tác hƣớng dẫn đọc thông qua các dịch 

vụ cung cấp tài liệu tại các ph ng đọc và mƣợn.  



151 

Ngoài ra, thƣ viện công c ng cũng có thể: 

Cung cấp, biên soạn sách, tài liệu học cho mọi đ i tƣợng: ngƣ i già, trẻ em, học 

sinh, sinh viên... (tất nhiên, có ph i hợp với ngành giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, y 

tế…). 

 ác thƣ viện tỉnh ở miền núi cần thành lập các câu lạc b  ( L ) bạn đọc theo 

các sở thích khác nhau. có thể tổ chức các câu lạc b  văn học (văn, thơ...), nghệ thuật 

(cây cảnh...), câu lạc b  khoa học - kỹ thuật mà ở đó có thể thảo luận, trao đổi các kiến 

thức về các lĩnh vực tri thức, đọc, xem, toạ đàm về tài liệu (sách, phim, chƣơng trình 

truyền hình ... mới nhất về m t vấn đề nào đó, giới thiệu kinh nghiệm bản thân thành 

viên câu lạc b  giải quyết vấn đề đó và hoặc thông tin về những tài liệu mới...);  L  tự 

học,  

Tổ chức các lớp học tin học căn bản, cũng nhƣ hƣớng dẫn bạn đọc sử dụng dịch 

vụ Internet...; Tổ chức lớp học trực tuyến, khai thác nguồn học liệu mở. 

 Hƣớng dẫn tra tìm tài liệu trên máy tính, cách ứng dụng m t s  phần mềm. Thƣ 

viện tỉnh, huyện cần đẩy mạnh việc chỉ đạo đọc, đặc biệt đ i với thiếu nhi, học sinh. 

Thƣ viện nên chọn lựa t t các tài liệu cho đ i tƣợng này, hƣớng dẫn các em cách đọc, 

cách ghi nhận, phân tích thông tin, tạo lập tri thức mới.  

Trong công tác phục vụ bạn đọc của thƣ viện tỉnh th i gian tới vẫn cần tăng 

cƣ ng biên soạn các ấn phẩm thông tin - thƣ mục, phục vụ cho những đề tài nghiên cứu 

ở địa phƣơng, các vấn đề nóng hổi của sản xuất và đ i s ng của địa phƣơng (cây con 

mới, dịch bệnh, cách thức sản xuất, làm ăn mới.v.v…).  ồng th i cũng tăng cƣ ng 

biên soạn thƣ mục giới thiệu với những tóm tắt sâu để bạn đọc có thể lựa chọn đƣợc 

những tài liệu ph  hợp theo yêu cầu, sở thích của mình, phục vụ cho nhu cầu nâng cao 

hiểu biết, mở r ng kiến thức và tự học.  

 ác thƣ viện tỉnh cần đổi mới hơn nữa các hình thức tuyên truyền, giới thiệu 

sách làm sao để những ngƣ i tham gia có thể có đƣợc những kiến thức nhất định về 

những cu n sách, vấn đề mà thƣ viện cần tuyên truyền.  ác thƣ viện tỉnhcần thƣ ng 

xuyên tổ chức triển l m sách mới bổ sung (tại quầy sách c  định dành cho mục đích 

này), tổ chức các triển l m chuyên đề nhân các sự kiện lớn của đất nƣớc và của địa 

phƣơng, chỉ cần giới thiệu những sách có giá trị nhất nhƣng phải có biện pháp nêu bật 

đƣợc giá trị của cu n sách đó (viết t  giới thiệu ngắn gọn, khoảng m t, 1/2 trang cỡ 13 

x 19 cm, trong đó phân tích, đánh giá  n i dung cu n sách). Hàng năm tổ chức các cu c 
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thi viết cảm tƣởng về các sách đ  đọc, thi kể sách thiếu nhi, thi sân khấu hóa các tác 

phẩm đ  đọc.v.v.Thƣ viện tỉnh, huyện cũng có thể sử dụng các loại panô vào mục đích 

tuyên truyền, giới thiệu sách, giới thiệu về thƣ viện: Panô giới thiệu m t hoặc m t vài 

cu n sách; Panô tuyên truyền về thƣ viện, hƣớng dẫn cách đọc sách báo, n i quy thƣ 

viện; Panô đăng nhũng câu châm ngôn hoặc trích dẫn nhũng l i nói của các nhân vật 

nổi tiếng về sách và thƣ viện. 

 ể thu hút ngày càng đông đảo bạn đọc đến thƣ viện, tạo cho họ có thói quen và 

niềm say mê đọc sách báo, và để phát huy tác dụng của sách, báo trong quần chúng 

nhân dân, các thƣ viện tỉnh cần đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo sách báo.  ó thể 

đẩy mạnh phong trào đọc ở cơ sở bằng nhiều cách tổ chức:  

Phát đ ng phong trào đọc sách báo trong học sinh, sinh viên tìm hiểu các sự 

kiện lịch sử của dân t c, của địa phƣơng, tìm hiểu cu c đ i và sự nghiệp của các nhân 

vật lịch sử... nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nƣớc, của địa phƣơng.  

Thƣ viện chọn chủ đề nhân dịp các sự kiện đó, biên soạn kế hoạch và danh mục 

tài liệu cần đọc để  an Tổ chức cu c thi gửi cho cơ sở.  

Phát đ ng phong trào đọc sách báo gắn với phong trào thi đua sản xuất, kinh 

doanh giỏi.  

 ể làm t t việc này, các thƣ viện cần kết hợp với H i nông dân và  âu lạc b  

khuyến nông và các tổ chức khác c ng lựa chọn những tài liệu giới thiệu nhiều biện 

pháp khoa học kỹ thuật mới, nhiều gi ng cây con mới... trong sản xuất, chăn nuôi giúp 

bà con thi đua sản xuất và thực hiện chƣơng trình xóa đói giảm nghèo có hiệu quả.  

Phát đ ng phong trào đọc sách báo trong các tầng lớp nhân dân gắn với tuân thủ 

pháp luật, bảo vệ môi trƣ ng, ph ng ch ng dịch bênh.v.v.  

 ể làm t t việc này, các thƣ viện cần kết hợp với các tổ chức liên quan c ng lựa 

chọn những tài liệu để giới thiệu với ngƣ i dân.  

Phục vụ lưu động  

Ngày nay, xu hƣớng đọc của ngƣ i dân các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam có 

chiều hƣớng gia tăng do nhu cầu hiểu biết ngày m t cao.  ể bạn đọc ở xa cũng có thể 

sử dụng v n sách của thƣ viện, thỏa m n nhu cầu đọc, thƣ viện công c ng cần tiến 

hành thƣ ng xuyên công tác luân chuyển sách báo xu ng cơ sở.  ó là việc cụ thể hóa 

chủ trƣơng hƣớng về cơ sở nhất là nông dân và xây dụng đ i s ng văn hóa ở cơ sở của 

 ảng và Nhà nƣớc ta.  ây cũng là biện pháp quan trọng nhất trong phát huy hiệu quả 
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v n tài liệu của từng thƣ viện và của toàn hệ th ng, để thực sự thúc đẩy văn hóa đọc ở 

cơ sở.  ông việc này ở miền núi chủ yếu do các thƣ viện tỉnh tiến hành.  ác thƣ viện 

huyện chỉ ph i hợp vì v n tài liệu của các thƣ viện cấp huyện ở v ng này ít, s  lƣợng 

nhân viên thƣ viện cũng rất hạn chế.  ể làm việc này có hiệu quả, thƣ viện tỉnh phải 

hoàn thiện mô hình và quy trình luân chuyển sách, báo về cơ sở.  

Về mô hình:  ác thƣ viện tỉnh sẽ chuyển sách xu ng tận các điểm luân chuyển. 

 ác điểm luân chuyển ở từng huyện phải đƣợc thƣ viện tỉnh và thƣ viện huyện nghiên 

cứu kỹ nhƣng trƣớc hết đó là các trƣ ng phổ thông, các điểm bƣu điện - văn hóa x , 

các đồn  iên ph ng, rồi tủy điều kiện mở r ng đến các điểm dân cứ có đông ngƣ i 

khác. Thƣ viện tỉnh, huyện phải ký kết với chính quyền các x , các nhà trƣ ng văn bản 

thỏa thuận về th i gian luân chuyển, s  lƣợng sách luân chuyển, tỷ lệ sách mất khi luân 

chuyên, những hoạt đ ng cần tiến hành của điểm luân chuyển và trách nhiệm, lợi ích 

của ngƣ i đảm nhận công việc này ở cơ sở. Sở dĩ phải quy định tỷ lệ tài liệu hao hụt 

khi luân chuyển là vì nếu không quy định tỷ lệ này hợp lý thì các điểm cho mƣợn sách 

không mu n mở r ng việc cho mƣợn tài liệu vì nếu mở r ng cho mƣợn thì dễ bị mất 

sách, dễ bị phạt tiền. v.v.  

Về s  lần luân chuyển, nếu địa bàn nhỏ, phƣơng tiện đi lại dễ dàng... 2 

tháng/lần.  ác điểm ở xa, đi lại khó khăn - 3 tháng/lần. Mỗi lần từ 200 - 300 bản sách, 

t y thu c vào s  lƣợng tài liệu của kho luân chuyển, các điểm luân chuyển mà thƣ viện 

tỉnh đƣa sách xu ng … 

Về phƣơng thức luân chuyển sách báo xu ng cơ sở, đ i với miền núi, nếu ở các 

v ng giao thông thuận lơi, thƣ viện tỉnh nên tự đƣa sách xu ng các điểm luân chuyển.  

  i với các điểm ở xa thƣ viện tỉnh, đi lại khó khăn và thƣ viện không có 

phƣơng tiện luân chuyển thì thƣ viện tỉnh nên ký hợp đồng với bƣu điện tỉnh để làm 

việc này. Ngành  ƣu điện có phƣơng tiện, lực lƣợng bƣu tá đến đƣợc các điểm dân cƣ 

trên địa bàn nên rất thuận lợi cho công tác luân chuyển sách báo xu n cơ sở. Ngoài vấn 

đề về cấp kinh phí cho bƣu điện, thƣ viện tỉnh phải đào tạo nghiệp vụ luân chuyển sách 

cho bƣu tá. 

Tuy nhiên chỉ mình thƣ viện tỉnh không thì s  lƣợng các điểm luân chuyển sẽ rất 

hạn chế. Vì vậy, các thƣ viện cấp huyện cũng phải tham gia vào việc này. Hiện m t s  

thƣ viện cấp huyện có tiềm lực lớn  đ  tiến hành luân chuyển sách, báo xu ng cơ sở. 

 ể việc luân chuyển đƣợc hiệu quả, theo tác giả luận án, cần có sự phân công trách 
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nhiệm giữa thƣ viện tỉnh và thƣ viện huyện: thƣ viện tỉnh luân chuyển xu ng các v ng 

xa, thƣ viện cấp huyện, do sách và nhân sự ít, sẽ luân chuyển ở các x  gần huyện. 

Thƣ viện tỉnh phải thƣ ng xuyên kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện hoạt đ ng 

này.Sau mỗi đợt luân chuyển tài liệu, hoặc trong khoảng th i gian nhất định (ví dụ, 6 

tháng/lần) thƣ viện cần xem xét, đánh giá hiệu quả xem n i dung có ph  họp, đáp ứng 

đƣợc nhu cầu của bạn đọc không, th i gian cho mƣợn có đảm bảo cho việc đọc không, 

để rút kinh nghiệm cho đợt luân chuyển sau, điều chỉnh n i dung, s  lƣợng và th i gian 

cho ph  hợp với bạn đọc. 

 Thư viện huyện 

Thƣ viện cấp huyện cần củng c  việc đọc và mƣợn cho ngƣ i lớn và trẻ em. 

 ác thƣ viện nên tách phục vụ đọc cho trẻ em trong những không gian riêng.   i với 

các thƣ viện huyện có v n tài liệu lớn, có điều kiện về diện tích thiết bị, nhân lực... nên 

tổ chức kho mở để bạn đọc có thể tiếp cận trực tiếp với sách báo, tạo sự thoải mái tự do 

lựa chọn tài liệu. Kho mở sẽ đƣợc sắp xếp theo môn loại tri thức. Khi tổ chức kho mở, 

nhân viên thƣ viện cần quan tâm đến việc sấp xếp tài liệu theo đúng vị trí, sắp xếp 

chỉnh lý kho thƣ ng xuyên, kho giá luôn sạch sẽ, gọn gàng, thóang mát.  

Thƣ viện cấp huyện cũng chú ý phục vụ chuyên biệt cho l nh đạo ở địa phƣơng, 

thông qua hình thức cung cấp tài liệu, thông tin tại nơi làm việc của họ; tăng cƣ ng 

phục vụ cho trẻ em, học sinh. Thƣ viện cấp huyện phải cung cấp cho bạn đọc: 

 ịch vụ Internet 

  ịch vụ hƣớng dẫn ngƣ i d ng tin 

  ịch vụ trao đổi thông tin thông qua các cu c triển l m, h i nghị, h i thảo, nói 

chuyện chuyên đề; ác thƣ viện cấp huyện có thể sử dụng các sản phẩm thông tin - thƣ 

mục của thƣ viện tỉnh, các thƣ viện khác để tạo lập các sản phẩm cho thƣ viện mình với 

sự lựa chọn những tài liệu ph  hợp nhất hoặc bổ sung thêm các tài liệu thƣ viện mình 

có. 

  ịch vụ luân chuyển tài liệu xu ng các thƣ viện cơ sở. Nhƣng cần quán triệt là 

không chạy theo phong trào: chỉ thƣ viện nào có điều kiện về sách, báo, nhân sự, 

phƣơng tiện thì mới tiến hành công việc rất quan trọng này. 

 ẩy mạnh các hình thức câu lạc b  bạn đọc để lôi cu n đƣợc đông ngƣ i dân 

tới sử dụng thƣ viện. 

Thƣ viện, ph ng đọc sách cơ sở 
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  i với các tỉnh miền núi, đây là lực lƣợng chính giúp hình thành và phát triển 

văn hóa đọc ở địa phƣơng. 

  ên cạnh việc đẩy mạnh cho mƣợn, đọc tài liệu tại thƣ viện hoặc đƣa sách 

xu ng các điểm dân cƣ, các h i nghị ở địa phƣơng tuyên truyền, giới thiệu sách, các 

thƣ viện cơ sở nên kết hợp với các đoàn thể, các chức sắc tôn giáo, già làng, gia đình ở 

địa phƣơng tổ chức những buổi đọc sách chung, tọa đàm, chiếu phim về m t vấn đề 

nào đó để khơi dây, hình thành và phát triển hứng thú đọc, nhu cầu đọc ở mọi tầng lớp 

dân cƣ miền núi phía  ắc Việt Nam. 

Vai tr  của thƣ viện công c ng trong hƣớng dẫn đọc cho ngƣ i dân 

 ể phát triển văn hóa đọc, ngƣ i dân phải có những hiểu biết và kỹ năng nhất 

định trong tìm kiếm. lựa chọn và làm việc với tài liệu. Với vị trí của mình, thƣ viện 

công c ng đóng vai tr  to lớn trong hƣớng dẫn đọc cho bạn đọc, ngƣ i dân. Việc trang 

bị cho bạn đọc những kỹ năng đọc, sử dụng thƣ viện đƣợc nhân viên thƣ viện công 

c ng tiến hành ngay từ khi bạn đọc đến thƣ viện, trong quá trình phục vụ bạn đọc. Với 

từng đ i tƣợng bạn đọc khác nhau, TV   có những n i dung hƣớng dẫn khác nhau. 

  i với trẻ em trƣớc tuổi đến trƣ ng và trẻ em 7 - 8 tuổi (tƣơng đƣơng lớp 1 - 3) 

Cần hƣớng dẫn cho các em kỹ năng biết xem xét quyển sách khi chọn đọc, kiến thức về 

các yếu t  xuất bản của cu n sách (tác giả, họa sĩ, ngƣ i biên tập... là ai, có vai tr  gì 

trong cu n sách, vai tr  của tên sách, mục lục... trong phản ánh n i dung cu n sách), 

quá trình viết và xuất bản m t tác phẩm. Giáo dục các em l ng biết ơn quý trọng sách, 

những ngƣ i tạo nên n i dung, hình thức cu n sách.v.v. 

  i với trẻ em tuổi từ 9 - 10 (tƣơng đƣơng lớp 4 - 5), thƣ viện công c ng cần 

trang bị các kỹ năng chọn và đọc những sách cần trong chƣơng trình học, tự học, các 

phƣơng pháp đọc sách đơn giản, hƣớng dẫn cho các em cách tìm hiểu n i dung của 

cu n sách đ  đọc thông qua các câu hỏi trao đổi, gợi ý: câu chuyện nói về vấn đề gì? 

Em thích nhân vật nào nhất. Hƣớng dẫn cho các em về vai tr  của thƣ viện, n i quy thƣ 

viện, các sản phẩm và dịch vụ của thƣ viện, cách tra tìm tài liệu trong thƣ viện, trên các 

sản phẩm thông tin - thƣ mục...  

  i với trẻ em từ 11 - 15 tuổi, tƣơng đƣơng học sinh lớp 5-9, hƣớng dẫn cho các 

em biết viết cảm tƣởng, thu hoạch về sách đ  đọc, biết liên kết với các câu chuyện đ  

đọc từ trƣớc, biết sắp xếp lại n i dung của câu chuyện theo cách nghĩ của em hoặc để 

kể lại cho ngƣ i khác, biết rút ra những bài học từ những gì đ  đọc.v.v. Trang bị cho 



156 

các em kiến thức về ấn phẩm định kỳ, mục lục phân loại/ cơ sở dữ liệu thƣ mục và cách 

sử dụng nó, tri thức về bách khoa toàn thƣ, từ điển… 

  i với thanh thiếu niên từ 16 tuổi, tƣơng đƣơng  học sinh lớp 10 trở lên cần 

đƣợc trang bị kỹ năng làm việc với sách, cách đọc nhanh và ghi chép có phê phán, kiến 

thức về Internet, Web, ứng dụng  NTT trong thƣ viện, cách tìm, chọn tài liệu, thông 

tin trên các phƣơng tiện hiện đại, trên OP  .v.v. cách lập danh mục tài liệu tham khảo 

dành cho các bài thuyết trình, tham luận... 

  i với sinh viên, các nhà chuyên môn thu c các ngành khoa học, kỹ thuật: kỹ 

năng về các phƣơng thức tiếp  nhận thông tin khoa học, kỹ thuật, công nghệ từ các 

nguồn trong và ngoài nƣớc; cách thức tra cứu và sử dụng các  S L toàn văn do thƣ 

viện mua hoặc thuê quyền truy cập, luật sơ hữu trí tuệ; công dụng và cách sử dụng các 

dịch vụ đặc th  dành cho ho: thông tin có chọn lọc; thƣ mục chuyên đề có tóm tắt, tổng 

luận.v.v. kỹ thuật tìm hồi c  tài liệu, kiến thức và phƣơng pháp làm việc với các loại 

hình tài liệu đặc biệt (tiêu chuẩn Nhà nƣớc, các bằng sáng chế, phát minh...), cách lập 

h p phích riêng, cách lập danh mục tài liệu tham khảo... 

Việc hƣớng dẫn cho bạn đọc cách đọc, sử dụng thƣ viện có thể tiến hành bằng 

nhiều hình thức, phƣơng tiện khác nhau:  

Mở các lớp hƣớng dẫn vào đầu năm học hoặc khi bạn đọc tới đăng ký sử dụng 

thƣ viện. Tuy vào từng đ i tƣợng mà xây dựng n i dung hƣớng dẫn và mở s  lƣợng lớp 

ph  hợp. 

Sử dụng các phƣơng tiện thông tin đại chúng: đăng các bài báo, giới thiệu sách 

mới, sách hay, về thƣ viện, vai tr  của thƣ viện trong x  h i, lợi ích sử dụng sách, báo, 

cách thức đăng ký, sử dụng thƣ viện có hiệu quả.v.v. 

Xây dựng các phim, video hƣớng dẫn cách tìm, chọn tài liệu, sử dụng các sản 

phẩm, dịch vụ của thƣ viện và thƣ ng xuyên phát tại các nơi có đông bạn đọc, nơi đăng 

ký bạn đọc, khu vực tra tìm tài liệu.v.v.     

 iên soạn hệ th ng các bài giảng, thuyết trình, giới thiệu về thƣ viện cách sử 

dụng b  máy tra cứu - tìm tin, phƣơng pháp tìm kiếm thông tin, sử dụng thƣ viện... tổ 

chức định kỳ phổ biến cho ngƣ i đọc biết, chú ý s  ngƣ i mới đăng ký sử dụng thƣ 

viện. 

 iên soạn và xuất bản các sổ tay hoặc t  bƣớm giới thiệu về thƣ viện (lịch sử 

thành lập, chức năng, nhiệm vụ, v n tài liệu, b  máy tra cứu - tìm tin, các dịch vụ...) 
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cung cấp cho bạn đọc ở ngay ph ng cấp thẻ, các ph ng phục vụ bạn đọc. Sử dụng 

pano, áp phích để giới thiệu sách mới, cách tra cứu  S L… 

Tổ chức cho bạn đọc, ngƣ i dân, du khách tham quan thƣ viện, các b  phận chủ 

yếu phục vụ bạn đọc của thƣ viện... 

 ƣa các thông tin, sản phẩm trên lên Website thƣ viện, Internet để mọi ngƣ i 

biết và sử dụng. 

3.2.2. Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới thư viện trường học 

Về hoạt đ ng của thƣ viện trƣ ng học,    Giáo dục và  ào tạo hay các Sở Giáo 

dục và  ào tạo nên quy định gi  giấc phục vụ cho thƣ viện.  ác thƣ viện phải thƣ ng 

xuyên phục vụ đọc và mƣợn cho giáo viên và học sinh.  

M t nhiệm vụ rất quan trọng trong những năm sắp tới của nhà trƣ ng, thƣ viện 

trƣ ng học trong phát triển văn hóa đọc là tạo cho các em thói quen đọc sách, có kỹ 

năng đọc sách. Với phƣơng pháp dạy và học mới, vai tr  của nhà trƣ ng, đặc biệt giáo 

viên các b  môn, giáo viên thƣ viện là hết sức quan trọng trong hƣớng dẫn đọc cho học 

sinh. Nhà trƣ ng có thể là ngƣ i đầu tiên giới thiệu với nhiều em thiếu nhi ở các v ng 

miền núi thế nào là thƣ viện, tầm quan trọng của sách, báo, thƣ viện trong cu c đ i m t 

con ngƣ i. Nhà trƣ ng cũng có thể là ngƣ i đầu tiên hƣớng dẫn các em đọc sách, kể 

chuyện sách, viết thu hoạch về các sách đ  đọc.  ể làm t t việc này,    Giáo dục và 

 ào tạo nên th ng nhất quy định ở các trƣ ng phổ thông mỗi tuần nên có 1 - 2 ngày, 

mỗi ngày có gi  thƣ viện. Trên gi  thƣ viện, giáo viên b  môn, giáo viên chủ nhiệm, 

giáo viên thƣ viện tiến hành m t s  công việc sau đây: 

 ác lớp ở kh i tiểu học và trung học cơ sở tổ chức đọc sách theo cách thức cô 

giáo hƣớng dẫn cho các em.  ó thể 30 - 40 phút dành cho việc đọc, các phút c n lại 

của gi  thƣ viện dành cho cô giáo nếu câu hỏi để các em thảo luận, phát biểu cảm 

tƣởng khi đọc cu n sách đó.  ó nhiều hình thức để tổ chức các hoạt đ ng đọc này: Nhƣ 

kinh nghiệm của m t trƣ ng ở Tp Hồ  hí Minh thì mỗi tuần nên có m t sân chơi khác 

nhau là gi  các em tự do chọn sách và chia sẻ với nhau vì sao em chọn quyển sách đó 

để mƣợn đọc.  ó những tiết học tổ chức kể chuyện cho các em, đọc to nghe chung cho 

học sinh đọc nhóm, cho học sinh đọc những câu văn ấn tƣợng nhất, những đoạn văn 

tâm đắc nhất, hoặc kết hợp với biểu diễn sau khi đọc; vẽ tranh hay nặn đất sét theo hình 

tƣợng nhân vật…  ó những tiết sau khi đọc, trẻ đƣợc yêu cầu tìm ra từ ngữ mới và đọc 

lại cách sử dụng từ ngữ đó mà tác giả đ  sử dụng trong tác phẩm [123]. 
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Ở các lớp cao hơn, giáo viên thƣ viện và giáo viên chủ nhiệm sẽ hƣớng dẫn các 

em cách đọc sách, ghi chép khi đọc, cách hiểu có phê phán những gì đ  đọc, làm việc 

với từng em để đƣa ra danh mục sách đọc trong tuần nhằm phục vụ cho việc thực hiện 

bài tập hay bài báo, tham luận, phát biểu của các em. 

   ể thực hiện t t gi  thƣ viện,  an giám hiệu từng trƣ ng phân công lịch đọc, 

chủ đề đọc từng tuần cho từng kh i lớp và có kiểm tra, đánh giá để gi  thƣ viện đi vào 

nề nếp và có hiệu quả cao.  

Trong quá trình phục vụ bạn đọc, thƣ viện mà trƣớc hết là thƣ viện trƣ ng học 

phải thƣ ng xuyên giao lƣu, mạn đàm với các em, tạo cho các em không khí thân thiện 

cởi mở, tìm hiểu nhu cầu, hứng thú đọc của các em, khơi dậy những nhu cầu, hứng thú 

đọc mới.  ặc biệt, theo PGS. TS. Trần Thị Minh Nguyệt, qua những cu c tọa đàm nhƣ 

vậy, giáo viên thƣ viện trao đổi với các em về n i dung cu n sách đ  đọc, qua đó nắm 

bắt cũng nhƣ kịp th i định hƣớng nếu có cách hiẻu sai lệch  [67, tr. 138 - 139].  

Ngoài ra, trong các buổi chào c  đầu tuần, nhà trƣ ng nên phân công giáo viên 

thƣ viện lồng ghép phổ biến về ý nghĩa của việc đọc sách cũng nhƣ giới thiệu các loại 

sách mới ở thƣ viện để các em tìm đọc, nhà trƣ ng biểu dƣơng những em đọc tích cực 

và nâng cao kết quả trong học tập.v.v. 

Thƣ viện trƣ ng học cũng có thể tổ chức các cu c thi viết cảm tƣởng, thi h ng 

biện… về những tác phẩm đọc ngoài nhƣng gần chƣơng trình học cho học sinh.  ác 

bài viết hay, ngoài nhận đƣợc phần thƣởng của trƣ ng hay thƣ viện, có thể đăng lên 

báo tƣ ng của trƣ ng, đọc trong gi  đầu tuần, trên đài truyền thanh của trƣ ng.v.v. 

Những buổi giao lƣu giữa học sinh với nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học... do thƣ 

viện hoặc nhà trƣ ng tổ chức cũng đóng vai tr  quan trọng trong hƣớng dẫn đọc cho 

học sinh.  

Thƣ viện cũng cần tuyên tuyền giới thiệu về tài liệu và cách đọc, cách ghi chép, 

cách sử dụng những gì đ  ghi chép… trong các buổi sinh hoạt tập thể của lớp, của 

trƣ ng, các cu c họp của tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, h i đồng nhà trƣ ng, 

đọc trên loa phát thanh trong chƣơng trình phát thanh của nhà trƣ ng, trong những 

cu c họp phụ huynh học sinh. 

3.2.3.Tăng cường phối hợp giữa thư viện với các tổ chức khác trong phát 

triển văn hóa đọc  

 3.2.3.1. Phối hợp chặt chẽ giữa thư viện công cộng với trường học  
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Nhà trƣ ng là cơ quan có chức năng giáo dục quan trọng nhất đ i với trẻ. Vì thế 

TVCC phải ph i hợp với nhà trƣ ng trong hình thành và phát triển văn hóa đọc ở trẻ. 

Sự ph i hợp này có thể diễn ra trên các phƣơng diện sau: 

 Thƣ viện công c ng cung cấp tài liệu, sách báo cho thƣ viện trƣ ng học thông 

qua các hình thức luân chuyển tài liệu, phục vụ lƣu đ ng vì TV   thƣ ng có v n tài 

liệu lớn, đa dạng về thể loại, phong phú về n i dung;  

 Thƣ viện công c ng hƣớng dẫn nghiệp vụ cho giáo viên - thƣ viện; thƣ ng 

xuyên trao đổi kinh nghiệm phƣơng pháp lựa chọn và đọc sách báo cho các em học 

sinh; 

   ng ph i hợp tổ chức các hoạt đ ng khuyến đọc nhƣ thi kể chuyện, thi đọc 

sách nghệ thuật, thi h ng biện từ sách.v.v. 

 Ph i hợp với các giáo viên của trƣ ng trong công tác tuyên truyền, giới thiệu 

sách, đặc biệt trong tuyên truyền miệng. 

  ên cạnh đó, theo PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt và c ng sự thì TV   và nhà 

trƣ ng cần định kì tổ chức các cu c điều tra khảo sát nhu cầu tin cũng nhƣ văn hóa đọc 

của thiếu nhi nhằm đƣa ra các chính sách, kế hoạch hƣớng dẫn đọc kịp th i cho các em 

[67, tr. 171]. 

 3.2.3.2.Phối hợp giữa thư viện và gia đình 

 ác thƣ viện, cả thƣ viện công c ng, lẫn TV trƣ ng học, cần ph i hợp chặt chẽ 

với gia đình trong hình thành phát triển văn hóa đọc ở trẻ.  

Thƣ viện công c ng đóng vai tr  lớn hơn trong trẻ em ở lứa tuổi trƣớc khi đến 

trƣ ng nên cần phải ph i hợp chặt chẽ hơn với các bậc phụ huỵnh của các em lứa tuổi 

này trong: 

 Cung cấp cho những ngƣ i lần đầu tiên làm cha mẹ những tài liệu về nuôi 

dƣỡng, chăm sóc con trẻ, trong đó có những sách về tác dụng của việc đọc, phƣơng 

pháp đọc sách, cách hƣớng dẫn con biết yêu sách từ bé (có thể từ 9 tháng tuổi trở lên 

nhƣ đ  nói ở trên). 

 Cung cấp cho b  mẹ trẻ những loại sách ph  hợp với từng lứa tuổi trẻ thơ 

 Tổ chức các hoạt đ ng lôi cu n cha mẹ đƣa trẻ đến thƣ viện nghe đọc sách, chơi 

với sách 

Thƣ viện công c ng và TV trƣ ng học cần ph i hợp với nhau và với gia đình 

trong giáo dục văn hóa đọc cho trẻ em, sau khi các em trở thành học sinh lớp 1. N i 
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dung, cách thức ph i hợp: 

   ng với gia đính xác định sở thích đọc của trẻ 

   ng bàn bạc lựa chọn những sách ph  hợp với trẻ trong từng giai đoạn phát 

triển và nhu cầu của chƣơng trình học tập. 

 Ph i hợp mua, cung cấp các sách ph  hợp. Thƣ viện nên hƣớng dẫn gia đình 

mua những sách gì trong tủ sách gia đình và thƣ viện sẽ cung cấp (cho mƣợn) những 

sách gì. 

 Thỏa thuận gi  đọc sách hàng ngày ở nhà cho trẻ và bàn biện pháp gia đình cần 

duy trì gi  đọc này. 

 Thƣ viện hƣớng dẫn các bậc phụ huynh phƣơng pháp đọc sách c ng con, kỹ 

năng, phƣơng pháp đọc sách hiệu quả để họ truyền đạt lại cho con em mình. 

 Cả nhà trƣ ng, gia đình luôn trao đổi kết quả đọc, học của con trẻ và tìm cách 

khắc phục những hạn chế ở từng phía.  

 3.3. Phát huy vai tr  các tổ chức xã hội trong phát triển văn h a đọc ở các 

tỉnh miền n i ph a Bắc Việt Nam  

3.3.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản, in và phát hành sách 

 ác tỉnh, thành ph  ở khu vực miền núi phía  ắc Việt Nam cần nghiên cứu nhu 

cầu và ph i hợp xây dựng m t kế hoạch, đề nghị có sự hỗ trợ của  hính phủ để xuất 

bản những tài liệu bằng tiếng  TTS hoặc song ngữ, chủ yếu là ngôn ngữ Tày, ngôn 

ngữ N ng và ngôn ngữ Thái..., tạo nên m t môi trƣ ng đọc phong phú với nhiều ngôn 

ngữ tài liệu khác nhau, ph  hợp với nhu cầu và khả năng đọc cho mọi ngƣ i  TTS 

trong khu vực. 

 hính phủ và chính quyền các tỉnh, thành ph  khu vực miền núi phía  ắc Việt 

Nam cần có chính sách trợ giá hoặc hỗ trợ để các nhà xuất bản có phƣơng án giảm giá 

sách, báo sao cho sách báo đƣợc phát hành trong v ng đồng bào  TTS có giá cả hợp 

lý, ph  hợp với khả năng tài chính của ngƣ i dân.  ặc biệt đ i với các thƣ viện, ph ng 

đọc sách tại các v ng đồng bào  TTS phải đƣợc trợ giá hoặc giảm giá đặc biệt khi bổ 

sung xây dựng v n tài liệu phục vụ cho ngƣ i  TTS. 

Việc quảng bá những tài liệu đ  đƣợc xuất bản ph  hợp với nhu cầu đọc của 

đồng bào các  TTS cần đƣợc các nhà xuất bản, phát hành, các phƣơng tiện truyền 
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thông tăng cƣ ng, thực hiện thƣ ng xuyên hơn.  ác nhà xuất bản trƣớc khi phát hành 

nên có kế hoạch quảng bá sách r ng r i hơn, đa chiều hơn, thiết thực hơn. 

Trƣớc đây, hoạt đ ng phát hành sách ở nƣớc ta đƣợc tổ chức thành hệ th ng từ 

Trung ƣơng đến cấp quận huyện, thị x . Những năm gần đây, khi nƣớc ta chuyển sang 

hoạt đ ng theo nền kinh tế thị trƣ ng thì hệ th ng kinh doanh xuất bản phẩm của Nhà 

nƣớc gặp khá nhiều khó khăn, nhiều địa phƣơng đ  giải thể hệ th ng này, trong đó có 

các tỉnh trong v ng đồng bào  TTS ở khu vực miền núi phía  ắc Việt Nam.  

 o vậy, đ i với các tỉnh có đông đồng bào  TTS sinh s ng, ngành VHTT L 

cần có biện pháp tổ chức lại Trung tâm phát hành sách theo mô hình đơn vị sự nghiệp 

có thu hoặc doanh nghiệp, đƣợc hƣởng các cơ chế ƣu đ i về thuế, đất đai, trụ sở… để 

hoạt đ ng của họ giúp cho ngành thƣ viện khai thác nguồn sách, báo phục vụ mọi đ i 

tƣợng bạn đọc dễ dàng, giúp cho ngƣ i dân ở các v ng nông thôn, v ng sâu có thể tiếp 

cận đƣợc thị trƣ ng tài liệu thuận tiện nhất.  ó nhƣ vậy, trung tâm này mới có thể cạnh 

tranh với các cơ sở phát hành sách của các thành phần kinh tế khác và đƣa sách, báo về 

với các v ng dân cƣ ở xa đô thị.  

 ồng bào  TTS ở khu vực miền núi phía  ắc Việt Nam tập trung ở các v ng 

nông thôn, v ng sâu, v ng có kiện kinh tế, văn hóa, x  h i chƣa phát triển.  o vậy, 

Nhà nƣớc cần có chế đ  ƣu đ i riêng biệt, tiếp tục thực hiện các chƣơng trình mục tiêu 

qu c gia về tài trợ sách, báo hoặc có cơ chế trợ cấp, trợ giá, trợ cƣớc đ i với sách báo 

để phục vụ cho ngƣ i dân thông qua hệ th ng thƣ viện công c ng, để tăng nguồn lực 

thông tin cho các thƣ viện, ph ng đọc sách cấp cơ sở góp phần hình thành m t môi 

trƣ ng đọc trong v ng đồng bào  TTS. Ngoài ra, nhà nƣớc cần nghiên cứu có chính 

sách, cơ chế để hỗ trợ các nhà xuất bản, các cơ quan dân t c và các tổ chức khác có thể 

xuất bản nhiều hơn nữa các loại sách, báo tiếng dân t c tạo điều kiện cho ngƣ i  TTS 

thuận lợi về ngôn ngữ đọc và bảo tồn ngôn ngữ của từng  TTS; khuyến khích các tổ 

chức, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ tham gia tổ chức, hỗ trợ sách, báo cho các thƣ 

viện, ph ng đọc sách trong v ng đồng bào  TTS để góp phần thúc đẩy văn hóa đọc ở 

v ng đồng bào  TTS ngày càng phát triển. 

   Có cơ chế khuyến khích các sản phẩm sách hay, có giá trị  
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 Sách hay ở đây đƣợc hiểu theo nghĩa là sách có giá trị tƣ tƣởng, nghệ thuật và 

hấp dẫn ngƣ i đọc chứ không phải loại sách câu khách, rẻ tiền, lôi cu n ngƣ i đọc 

bằng n i dung tình ái hoặc các vụ án ly kỳ.  ể có nhiều sách hay phục vụ công chúng 

đặc biệt v ng đồng bào  TTS thì cần phải đầu tƣ cho hoạt đ ng sáng tác, trƣớc hết là 

nâng cao trình đ , nâng cao nhận thức chính trị cho đ i ngũ tác giả; có chế đ  nhuận 

bút thỏa đáng để đ ng viên khuyến khích các nhà văn sáng tác. Nhà nƣớc cần có chế 

đ  đặt hàng, tài trợ đ i với những loại sách đặc biệt nhƣ sách về Lịch sử; sách về tƣ 

tƣởng, triết học; sách về khoa học- kỹ thuật; sách về chiến tranh cách mạng, sách về 

thiếu nhi, sách về đ i s ng, văn hóa các đồng bào dân t c ít ngƣ i... Thƣ ng xuyên tổ 

chức các cu c h i thảo, các trại sáng tác văn học để các nhà văn, nhà khoa học, các tác 

giả  có cơ h i tham gia, sáng tác, viết ra các tác phẩm văn học, khoa học, lý luận, giáo 

dục.v.v... có chất lƣợng cao. Tổ chức nhiều cu c thi sáng tác thơ, văn (truyện ngắn, 

truyện dài, tiểu thuyết) để thu hút đông đảo các nhà văn, các tác giả tham gia. Tôn 

trọng quyền tự do sáng tạo chính đáng của các nhà văn, nhà thơ; khuyến khích các 

khuynh hƣớng sáng tạo mới trong văn học nghệ thuật mà không vi phạm pháp luật. 

 hú trọng phát triển và nâng cao chất lƣợng đ i ngũ những ngƣ i dịch thuật để họ có 

điều kiện dịch đƣợc nhiều tác phẩm tinh hoa của thế giới phổ biến ở trong nƣớc. Nhà 

nƣớc cần có chính sách tài trợ cho việc dịch các tác phẩm tinh hoa của thế giới trong 

mọi lĩnh vực để phổ biến sâu r ng đến công chúng.  

 Hàng năm, H i Nhà văn Việt Nam đều tiến hành trao Giải thƣởng H i Nhà văn 

Việt Nam cho những sáng tác văn học, lý luận, phê bình có chất lƣợng. Tuy nhiên, do 

hạn chế nguồn kinh phí và s  lƣợng giải, nên mục tiêu đ ng viên, khuyến khích sâu 

r ng các tác giả tham gia và thúc đẩy sự nghiệp lý luận, phê bình văn học c n bị hạn 

chế. Mặt khác, trên thế giới hiện nay rất nhiều qu c gia đều lấy tên các nhà văn, nhà 

thơ lớn của dân t c để đặt tên cho các giải thƣởng văn học nhằm tôn vinh các nhà văn, 

nhà thơ, coi đó nhƣ m t tài sản tinh thần quý giá của dân t c, vừa nâng cao uy tín của 

giải thƣởng, vừa kích thích khả năng sáng tạo của ngƣ i sáng tác.   i với sự nghiệp 

văn học ở nƣớc ta, ngoài giải thƣởng văn học của H i nhà văn nhƣ hiện nay, cần thiết 

nên có thêm các giải thƣởng qu c gia nhƣ: Giải thơ mang tên đại thi hào Nguyễn  u, 

giải thƣởng thơ mang tên Xuân  iệu; giải truyện ngắn Nam  ao; giải tiểu thuyết Vũ 

Trọng Phụng; giải lý luận - phê bình Hoài Thanh - Hoài  hân…  
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 Chú trọng bồi dưỡng, phát triển lực lượng sáng tác trẻ trong đó cần ưu tiên 

người dân tộc thiểu số  

 Hiện nay lực lƣợng sáng tác văn học ở nƣớc ta phần đông đều đ  cao tuổi, vì 

vậy chúng ta cần có kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng, phát triển lực lƣợng sáng tác trẻ để 

kế tục và phát huy thành tựu và sự sáng tạo của các nhà văn đi trƣớc, nhằm tạo ra nhiều 

xuất bản phẩm mới mang hơi thở th i đại nhƣng vẫn giữ gìn đƣợc bản sắc văn hóa dân 

t c. Thực hiện giải pháp này, cần phải củng c , nâng cao chất lƣợng đào tạo, đầu tƣ có 

chiều sâu cho Khoa Sáng tác - Lý luận - Phê bình, (nay là Khoa Viết văn -  áo chí), 

thu c Trƣ ng  ại học Văn hóa Hà N i; thƣ ng xuyên tổ chức các lớp bồi dƣỡng 

chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho lực lƣợng sáng tác; tổ chức t t H i nghị 

Viết văn trẻ toàn qu c theo chu kỳ 2- 4 năm m t lần theo phƣơng châm hiệu quả, thiết 

thực; thƣ ng xuyên tổ chức giao lƣu, học tập và bồi dƣỡng ở các nƣớc trong khu vực 

và qu c tế cho đ i ngũ sáng tác, nhất là những tác giả trẻ có triển vọng; cần có giải 

thƣởng văn học dành riêng cho các tác giả trẻ … 

 3.3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sách trên các phư ng tiện thông tin 

đại ch ng. 

 Nên chăng đ  đến lúc ngành xuất bản cần có m t t  báo in có chức năng chủ 

yếu là điểm sách, giới thiệu phê bình sách để đông đảo bạn đọc biết đƣợc những cu n 

sách mới, sách hay cần mua, cần đọc, cần trao đổi.  

   ông tác lý luận, phê bình xuất bản phẩm, nhất là sách văn học có tác đ ng rất 

t t đến việc định hƣớng xây dựng những cu n sách hay, đồng th i phê phán những 

cu n sách có n i dung không ph  hợp. Ngoài ra công tác lý luận, phê bình cũng c n 

định hƣớng cho ngƣ i đọc hiểu đƣợc giá trị thẩm mỹ của tác phẩm. Mu n đổi mới, đẩy 

mạnh đƣợc công tác lý luận, phê bình thì cần nâng cao tính dân chủ, công khai trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng. Lý luận, phê bình cần mang tính khách quan, trung 

thực, bám sát vào hiện thực cu c s ng, đảm bảo tính khoa học, khách quan và đậm đà 

bản sắc văn hóa của dân t c. 

 Hiện nay, việc xuất bản sách lý luận, phê bình văn học chƣa đƣợc hỗ trợ nhiều 

về kinh phí, do vậy c n nhiều công trình lý luận phê bình văn học có giá trị chƣa đƣợc 

xuất bản. Nhà nƣớc cần nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính để các nhà lý 
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luận, phê bình đầu tƣ có chiều sâu trong việc nghiên cứu, nâng cao chất lƣợng công tác 

phê bình các tác phẩm văn học trong và ngoài nƣớc.  ây cũng là giải pháp góp phần 

định hƣớng văn hóa đọc cho mọi ngƣ i dân. 

  ên cạnh các giải pháp trên,  ảng và Nhà nƣớc cần có kế hoạch đào tạo và bồi 

dƣỡng để bổ sung nhân lực cho lĩnh vực lý luận, phê bình đặc biệt trong lĩnh vực 

 TTS; tập hợp đƣợc nhiều cây bút lý luận, phê bình trẻ ở nhiều lĩnh vực khác nhau vào 

H i Nhà văn Việt Nam và H i Nhà văn các tỉnh, thành ph , tạo điều kiện cho họ phát 

triển tài năng và trí tuệ. 

Nên xây dựng m t trang website về văn hóa đọc, với các n i dung liên quan đến 

lý luận, phê bình và điểm sách, giới thiệu sách hay, sách mới; trao đổi, tranh luận về 

văn học nghệ thuật; những tin tức, sự kiện về văn hóa, văn học trong nƣớc và qu c tế; 

thông báo các cu c thi sáng tác, bình luận văn học; tổ chức giao lƣu trực tuyến giữa 

đ c giả với các nhà văn, nhà khoa học, nhà giáo về những vấn đề có liên quan đến văn 

hóa đọc… 

3.3.3. Phối hợp hoạt động của các tổ chức xã hội trong phát triển văn hóa đọc 

  ác tổ chức x  h i nhƣ  oàn Thanh niên   ng sản Hồ  hí Minh,   i Thiếu 

niên, H i Phụ nữ, H i Nhà văn, H i  áo chí, H i Xuất bản…. cần tập trung vào các 

hoạt đ ng nhƣ: Tuyên truyền và phổ biến r ng r i những tác phẩm có n i dung giáo 

dục về truyền th ng, lịch sử, văn hóa, đạo đức, l i s ng lành mạnh, lao đ ng giỏi, tấm 

gƣơng hy sinh anh dũng bảo vệ nền đ c lập và giữ gìn bình yên cho x  h i…; tăng 

cƣ ng tổ chức các h i thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, đạo đức Hồ  hí Minh, các danh 

nhân văn hóa, các anh h ng dân t c đ  đƣợc ghi chép trong sách và tài liệu cổ.  ó 

chính là đ ng lực thúc đẩy mọi ngƣ i gắn bó với sách, tìm hiểu ở sách những tài liệu 

quý giá phục vụ cu c thi; Phát đ ng các phong trào tặng sách cho v ng đồng bào 

 TTS v ng sâu, v ng xa, miền núi, hải đảo, cho các chiến sỹ ngày đêm bảo vệ biên 

cƣơng, cho các cháu học sinh nghèo, từ đó giáo dục các thế hệ thanh thiếu niên biết 

quý trọng sách, góp phần duy trì và phát triển văn hóa đọc ở các v ng miền trên cả 

nƣớc… 

  ề cao tính chủ đ ng và trách nhiệm của từng ngành, lĩnh vực có liên quan 

trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hỗ trợ, xây dựng và phát triển văn hóa đọc, 



165 

thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến văn hóa đọc thu c phạm vi trách nhiệm 

của ngành, đoàn thể, địa phƣơng.  Huy đ ng sự tham gia của c ng đồng dân cƣ, các tổ 

chức x  h i, tổ chức x  h i - nghề nghiệp, các d ng họ, cá nhân trong việc nâng cao 

nhận thức về vị trí,vai tr  của văn hóa đọc, trách nhiệm trong việc phát triển văn hóa 

đọc cũng nhƣ trong việc hình thành và duy trì thói quen đọc, góp phần xây dựng phong 

trào đọc sách trong x  h i, xây dựng thế hệ đọc tƣơng lai. 

 Mở r ng quan hệ hợp tác qu c tế trong lĩnh vực xuất bản, thƣ viện, trong đó ƣu 

tiên các hoạt đ ng nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, hoạch định chính sách, đào tạo 

nguồn nhân lực, tổ chức quản lý; tăng cƣ ng các hoạt đ ng giao lƣu văn hóa trong lĩnh 

xuất bản, thƣ viện, nhằm tuyên truyền quảng bá các xuất bản phẩm Việt Nam có giá trị 

nghệ thuật, n i dung cao, đồng th i lựa chọn những xuất bản phẩm có chất lƣợng của 

các nƣớc giới thiệu cho công chúng Việt Nam. 

 Huy đ ng các nguồn lực x  h i hóa, kết hợp với hoạt đ ng của các tổ chức h i 

để phát đ ng phong trào hƣởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên cả nƣớc dƣới nhiều hình 

thức khác nhau nhƣ:  

 Tổ chức các cu c thi đọc sách trên quy mô qu c gia gắn liền với hoạt đ ng của 

 oàn Thanh niên   ng sản Hồ  hí Minh. H i Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. H i  ựu 

 hiến binh Việt Nam. H i Nông dân... Khuyến khích thành lập tủ sách gia đình - d ng 

họ. thƣ viện tƣ nhân có phục vụ c ng đồng. 

 Lồng ghép vào hoạt đ ng của  oàn.   i để huy đ ng giới trẻ hƣởng ứng Ngày 

Sách Việt Nam với những hoạt đ ng phục vụ lợi ích c ng đồng nhƣ:  em sách tới nơi 

ngƣ i bệnh. ngƣ i cao tuổi, những ngƣ i m  l a, ngƣ i không biết chữ, đọc thành 

tiếng cho họ nghe; tặng sách cho các khu dân cƣ thôn, bản nghèo, các thƣ viện... 

 Xây dựng chƣơng trình ph i hợp đồng b  giữa gia đình, nhà trƣ ng và x  h i để 

hình thành thói quen đọc sách cho thế hệ trẻ. 

 3.4. Nâng cao hiệu quả quản l  Nhà nƣớc trong phát triển văn h a đọc ở 

các tỉnh miền n i ph a Bắc Việt Nam 

  ể góp phần duy trì và phát triển văn hóa đọc,  ảng ta đ  thƣ ng xuyên quan 

tâm chỉ đạo, ban hành các chỉ thị, nghị quyết nhằm xây dựng các thiết chế văn hóa nhƣ 

hệ th ng TV   các nhà xuất bản, In, và phát hành các cơ sở phát hành sách để tạo ra 
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m t chu trình hoàn chỉnh có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của văn hóa đọc ở 

nƣớc ta cũng nhƣ v ng đồng bào các  TTS.  

 Tuy vậy, trong th i gian gần đây, những quan ngại, lo lắng trƣớc sự xu ng cấp 

của văn hóa đọc ngày càng thu hút sự quan tâm của cả x  h i. Vậy làm thế nào để duy 

trì và phát triển văn hóa đọc, v n là truyền th ng hiếu học của dân t c ta?  ó là những 

câu hỏi, trăn trở của rất nhiều ngƣ i hiện nay.  hính vì vậy, c ng với sự quan tâm của 

 ảng và Nhà nƣớc, việc xây dựng các chƣơng trình hành đ ng cần đƣợc các cấp, các 

ngành quan tâm đặc biệt, đây có thể coi là những giải pháp thiết thực, hiệu quả để duy 

trì và phát triển văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay.  

   3.4.1. Hoàn thiện c  sở pháp lý cho phát triển văn hóa đọc vùng n i phía Bắc 

Việt Nam 

Nhà nƣớc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm: 

Mở r ng và nâng cao chất lƣợng Giáo dục và  ào tạo ở các tỉnh thu c miền núi 

phía  ắc Việt Nam. 

Tăng cƣ ng công tác sáng tác, xuất bản, phát hành các sách về miền núi, bằng 

các tiếng dân t c miền núi phía  ắc Việt Nam; có cơ chế, chính sách giảm giá sách, 

báo cung cấp cho khu vực này. 

Tăng cƣ ng vị thế, nguồn lực của thƣ viện thu c các loại hình đóng trên địa bàn: 

TV  , TVTH, Tủ sách pháp luật, tủ sách b  đ i biên ph ng.v.v. 

Trong lĩnh vực thƣ viện, cần sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp 

luật sau: 

 Sửa đổi, bổ sung m t s  quy định trong Thông tƣ liên    s  97–

TLLB/VHTTTTDL-T /TTLT ngày 15/6/1990 của    VH, Thông tin-Thể thao và  L, 

   Tài chính về hƣớng dẫn chế đ  cấp phát, quản lý và chính sách đầu tƣ của Nhà 

nƣớc đ i với Thƣ viện công c ng trong đó nâng s  tên sách t i thiểu và t i đa lên 1.500 

- 2.000 bản sách do kh i lƣợng tên xuất bản phẩm hàng năm của ta ngày càng tăng. 

 ồng th i cũng cần quy định bổ sung tài liệu điện tử. 

Thông tƣ liên    của    VHTT L,    Kế hoạch -  ầu tƣ thực hiện khoản 3 

điều 14 Nghị định 72 của  hính phủ quy định chi tiết áp dụng Pháp lệnh Thƣ viện: Ƣu 

tiên đầu tƣ xây dựng, tăng cƣ ng cơ sở vật chất - kỹ thuật và v n tài liệu cho thƣ viện 
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huyện thu c các v ng có điều kiện kinh tế - x  h i khó khăn và các v ng có điều kiện 

kinh tế - x  h i đặc biệt khó khăn [103, tr.53].  

Thông tƣ liên    VHTT L và    Tài chính về việc xây dựng định mức chi 

ngân sách nhà nƣớc cho hoạt đ ng thƣ viện theo quy định tại khoản 1  iều 14 Nghị 

định s  72 (thực hiện quy định tại khoản 1  iều 19 Nghị định s  72) cho từng loại, 

hạng thƣ viện [103, tr.53].  ác khoản chi và mức chi này phải đƣợc nghiên cứu cần 

thận c ng với phƣơng thức tính toán khoa học, cụ thể và khả thi.  

Tại  iều 21 Nghị định 72,  hính phủ giao  an Tổ chức -  án b   hính phủ 

(nay là    N i vụ) chủ trì, ph i hợp với    Văn hóa - Thông tin xây dựng chế đ , 

chính sách đ i với ngƣ i làm công tác thƣ viện ph  hợp với đặc th  nghề thƣ viện; Xây 

dựng tiêu chuẩn xếp hạng thƣ viện, định mức biên chế cán b , công chức của các thƣ 

viện [103, tr. 54]. Hiện nay, văn bản về các vấn đề trên, cụ thể là các quy chế mẫu tổ 

chức hoạt đ ng của thƣ viện tỉnh, thƣ viện huyện, thƣ viện đại học đƣợc    VHTT L 

ban hành trong các năm 2006 - 2008, cũng chƣa có các tiêu chuẩn này, gây rất nhiều 

khó khăn cho các thƣ viện hoạt đ ng. v.v. 

  ng với các văn bản của nhà nƣớc trung ƣơng, các cấp chính quyền địa 

phƣơng cần ban hành các văn bản pháp quy về công tác thƣ viện ở địa phƣơng mình. 

Những văn bản loại này có giá trị to lớn vì xuất phát từ nhu cầu của địa phƣơng, ph  

hợp với ngân sách của địa phƣơng nên rất dễ đƣợc thực hiện. 

Trong lĩnh vực xuất bản, cần ban hành những văn bản quy phạm pháp luật về 

các vấn đề sau: 

  ần rà soát, xây dựng, ban hành và sửa đổi những cơ chế, chính sách liên quan 

đến hoạt đ ng xuất bản ph  hợp với các quy định Luật Xuất bản năm 2012, tinh thần 

của Hiến pháp năm 2013 và yêu cầu của thực tiễn cu c s ng. 

 Việc liên kết xuất bản giữa nhà xuất bản của Nhà nƣớc và tƣ nhân là m t lựa 

chọn ph  hợp với đặc th  phát triển của Việt Nam, tuy nhiên đ i với hoạt đ ng liên kết 

xuất bản cần dựa trên cơ sở quy định chặt chẽ hơn, đặc biệt quy định r  trách nhiệm 

của nhà xuất bản trong kiểm tra n i dung của các tác phẩm.  

 Hoàn thiện các văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật Xuất bản về lĩnh vực xuất bản 

điện tử. Luật quy định là: tổ chức, cá nhân có tác phẩm, tài liệu để xuất bản dƣới dạng 

xuất bản phẩm điện tử phải thực hiện thông qua nhà xuất bản hoặc phải có giấy phép 



168 

xuất bản; tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về công nghệ thông tin, 

thƣơng mại điện tử, viễn thông, sở hữu trí tuệ… nếu tuân thủ chặt chẽ các quy định, 

hoạt đ ng xuất bản điện tử sẽ đi vào nền nếp và đƣợc quản lý chặt chẽ theo quy trình 

chuyên nghiệp, vừa đảm bảo tính pháp lý, vừa bảo vệ quyền lợi cả các bên: nhà xuất 

bản, tác giả cũng nhƣ đ c giả. Tuy nhiên nhiều ngƣ i vẫn xuất bản các bài viết (tác 

phẩm lên mạng) không thông qua nhà xuất bản. M t vấn đề nữa cũng cần quy định 

trong văn bản quy phạm pháp luật là khi các ấn phẩm có n i dung không ph  hợp đ  

đƣợc phát hành trên mạng thì thu hồi nhƣ thế nào. 

 Nghiên cứu sửa đổi bổ sung chế tài xử phạt quy định tại Nghị định 159 để tăng 

cƣ ng tính răn đe đ i với các hành vi vi phạm. 

 Xây dựng cơ chế vận hành để các nhà xuất bản vừa thực hiện nhiệm vụ trính trị, 

vừa vận hành nhƣ m t doanh ngiệp.  ác cơ chế chính sách hiện c n nhiều đ  chênh 

với chỉ thị, nghị quyết của  ảng, thực tế pháp luật hiện hành xem các nhà xuất bản nhƣ 

doanh nghiệp là không hợp lý. 

 3.4.2.  ụ thể h n chính sách đ u tư của Nhà nước cho văn hóa đọc 

Nhà nƣớc cần xây dựng và ban hành các chính sách về đầu tƣ cho ngành Giáo 

dục và  ào tạo, thƣ viện, xuất bản.  ụ thể: 

  hính sách ƣu tiên cấp đất cho các trƣ ng phổ thông, thƣ viện trƣ ng phổ 

thông, TV  , nằm ở vị trí thuận lợi cho ngƣ i dân đến đọc sách báo. 

  hính sách đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của trƣ ng, TVTH, TV  . 

 ác khoản đầu tƣ này không thể dựa chỉ nguồn ngân sách địa phƣơng. Nhà nƣớc phải 

có những chính sách riêng hoặc những chƣơng trình mục tiêu riêng, dài hạn cho 

  hính sách đầu tƣ ngân sách, đảm bảo cho thƣ viện trƣ ng học, TV  ... tổ 

chức các hoạt đ ng thƣ ng xuyên.  ặc biệt lƣu ý vấn đề xây dựng nguồn lực thông tin 

và khai thác, phát huy tác dụng của nguồn lực đó (tổ chức khai thác, phát huy tác dụng 

của tài liệu cũng nhƣ xây dựng phong trào đọc trên địa bàn). 

 hính sách ƣu tiên hợp lý việc đầu tƣ ứng dụng công nghệ thông tin: b  trí 

ph ng máy, đầu tƣ viên chức có đủ kiến thức tin học, đầu tƣ máy tính, đƣ ng truyền, 

phần mềm thƣ viện và các trang thiết bị cần thiết khác, tạo lập các tài liệu s  và tổ chức 

khai thác tài liệu s . 



169 

  hính sách hỗ trợ tổ chức các thƣ viện, tủ sách cơ sở. Ví dụ, hỗ trợ phụ cấp cho 

viên chức phụ trách các thƣ viện, tủ sách cơ sở. 

  hính sách đầu tƣ cho hoạt đ ng lƣu đ ng của thƣ viện, bao gồm trang thiết bị 

vận chuyển sách báo, kinh phí xăng xe, mua trang thiết bị, hỗ trợ phụ cấp cho ngƣ i đi 

phục vụ lƣu đ ng. 

  hính sách cho viên chức thƣ viện: thu hút viên chức về làm việc tại các địa bàn 

v ng khó khăn, v ng xa, v ng cao, biên giới; chính sách phụ cấp đ c hại, chính sách 

bồi dƣỡng, nâng cao trình đ  thƣ ng xuyên cho viên chức thƣ viện... 

3.4.3. Duy trì, mở rộng các đề án, dự án phát triển văn hóa đọc của các tổ 

chức quốc tế  

   gắng duy trì  ự án tặng sách của Quỹ  hâu  . 

Hoàn thành và duy trì  ự án Quỹ Melinda &  ill Gates; 

Thuyết phục các đ i tác nƣớc ngoài nhƣ Tổ chức Room to Read; Tập đoàn 

Samsung kéo dài, mở r ng các dự án xây dựng “Thƣ viện thân thiện”, “Thƣ viện thông 

minh”... 

Tìm kiến các dự án khác của các tổ chức qu c tế, các tổ chức, cá nhân nƣớc 

ngoài cho phát triển văn hóa đọc. 

3.4.4. Duy trì và tạo mới các đề án, chư ng trình mục tiêu quốc gia phát triển 

văn hóa đọc 

 uy trì lâu dài chƣơng trình mục tiêu hiện có:  hƣơng trình hỗ trợ sách cho 400 

thƣ viện huyện v ng sâu, v ng xa, v ng kinh tế khó khăn; đồng th i tăng mức hỗ trợ từ 

15 - 20 triệu đồng/năm/thƣ viện lên ít nhất là 25-30 triệu đồng/năm/thƣ viện 

 Phục hồi lại các chƣơng trình đ  bị tạm ngừng  

 hƣơng trình tạo lập kho luân chuyển ở các thƣ viện cấp tỉnh 

 hƣơng trình hỗ trợ xây dựng nhà thƣ viện cấp huyện 

 hƣơng trình hỗ trợ bảo quản tài liệu quý hiếm 

 hƣơng trình tin học hóa thƣ viện cấp tỉnh 

Tạo thêm các  hƣơng trình mới: 

  hƣơng trình tạo lập    sƣu tập tài liệu s  mở cả cho TV trƣơng học, lẫn TV   

 Tin học hóa thƣ viện công c ng cấp huyện, cấp cơ sở; TV trƣ ng học. 

  hƣơng trình tạo lập kho luân chuyển ở các thƣ viện cấp huyên; 

  hƣơng trình đào tạo lại, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho nhân viên thƣ viện các cấp 
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 ác chƣơng trình này phải dựa trên nguyên tắc ngân sách của Nhà nƣớc có đ i 

ứng của địa phƣơng và có cơ chế bắt bu c các địa phƣơng phải thực hiện đúng cam kết 

đ i ứng đ  quy định. 

 3.4.5. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào phát triển văn hóa 

đọc cho người dân 

Trƣớc hết là ứng dụng công nghệ thông tin   

   i với các thƣ viện tỉnh và m t s  thƣ viện cấp huyện khu vực miền núi phía 

 ắc Việt Nam do đ  ứng dụng  NTT trong nhiều năm và đ  đạt đƣợc những thành tựu 

nhất định nên các thƣ viện này cần hoàn thiện và mở r ng cơ bản việc triển khai  NTT 

ở tất cả các khâu công tác. Trong đó: 

Tiếp tục củng c  và xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là  trụ sở, phải b  trí không 

gian ph  hợp với hoạt đ ng thƣ viện hiện đại trong đó có các khu vực ứng dụng công 

nghệ thông tin nhƣ ph ng máy chủ, khu vực tra cứu trực tuyến, ph ng đa phƣơng tiện. 

Thiết lập mạng L N và bổ sung thêm máy tính và các thiết bị tin học cần thiết khác.  

 Tăng cƣ ng nguồn lực thông tin s  bằng việc s  hóa tài liệu và mua quyền truy 

cập các  S L toàn văn trong nƣớc và nƣớc ngoài ph  hợp với cả khu vực hoặc từng 

tỉnh, Mỗi tỉnh xây dựng  S L d ng chung mở cho mọi ngƣ i dân trên địa bàn, lấy thƣ 

viện cấp tỉnh làm đầu m i.  ó là liên kết với các  S L học liệu mở trong và ngoài 

nƣớc; tạo lập các  S L toàn văn các tài liệu của địa phƣơng, về địa phƣơng. Mới đầu 

chỉ s  hóa những tài liệu quan trọng. Mặt khác cần có cơ chế giải quyết vấn đề quyền 

tác giả đ i với những tác phẩm dự định đƣa vào  S L này. 

 Ứng dụng  NTT vào thƣ viện cấp huyện, thƣ viện cơ sở, TV trƣ ng học c n 

chƣa ứng dụng  NTT. Mu n vậy các thƣ viện này cần đƣợc đầu tƣ ban đầu:  

 Về máy tính: từ 3 - 5 máy tính (t y theo tầm cỡ thƣ viện, trong đó dành 1 - 3 

máy tính cho nhân viên thƣ viện làm nghiệp vụ; s  máy tính c n lại - dành cho bạn đọc 

tra cứu thông tin. 

 Về phần mềm: Sử dụng phần mềm th ng nhất cho các thƣ viện trong hệ th ng. 

TV   d ng phần mềm cho thƣ viện vừa mà TVQGVN đ  tạo lập và trang bị miễn phí 

cho các thƣ viện cấp huyện. TV trƣ ng học cũng cần áp dụng Phần mềm VEMIS-

LI R RY vào tất cả các thƣ viện trƣ ng học, kể cả Tiểu học.  ây là phần mềm thu c 

dự án SREM của    Giáo dục và  ào tạo là phần mềm quản lý thƣ viện hiện đại, giúp 

thực hiện các quy trình quản lý tự đ ng hóa của hệ th ng thƣ viện trƣ ng học từ cấp 
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tiểu học đến trung học phổ thông, các trƣ ng trung cấp chuyên nghiệp và cao đ ng trực 

thu c ngành Giáo dục và  ào tạo. 

 Ngoài ra, c n cần đƣợc trang bị thêm máy in, máy đọc m  vách, máy nạp và khử 

từ.v.v. 

  ác thƣ viện này phải đƣợc n i mạng Internet. 

 Thƣ viện cấp trên hay nhà cung cấp phần mền tổ chức đào tạo kiến thức tin học 

và kỹ năng sử dụng phần mềm đƣợc trang bị cho các nhân viên thƣ viện. 

 Trong hoạt đ ng, ngoài tạo lập các  S L thƣ mục, toàn văn, các thƣ viện này 

nên tạo lập trang web.   i với các thƣ viện trƣ ng học, nếu trƣ ng đ  có website thì 

TV trƣ ng học nên lập trang riêng trong trang web của trƣ ng.  ồng th i tiến hành 

m t s  dịch vụ nh  máy tính và Internet: Tìm tin về tài liệu có trong thƣ viện, tìm tin 

trên Internet; download tài liệu từ mạng.v.v. 

Trang bị  máy tính, Ipad cho học sinh. 

 Nếu đƣợc, Nhà nƣớc nên tính đến việc trang bị miễn phí hay hỗ trợ tiền trang bị 

Ipad cho học sinh từ TH S ở v ng này, đặc biệt là v ng dân t c thiểu s  để các em có 

cơ h i thu nhận kiến thức, thông tin từ các  S L d ng chung mở của địa phƣơng và 

các nguồn khác nhanh và nhiều hơn. Hiện nay, m t máy tính nhỏ nhƣng có thể chạy 

mƣợt mà Windows 10 có giá chỉ 100 US 
2
. Nhiều nƣớc nhƣ Thái Lan… đ  thực hiện 

việc này. 

3.4.6. Tăng cường công tác quản lý Báo chí  

  ơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí cần có quy hoạch hợp lý nhằm nâng cao 

chất lƣợng thông tin, giảm bớt những báo, tạp chí có n i dung nghèo nàn, giảm bớt sự 

chồng chéo trong việc đƣa tin, chấn chỉnh kịp th i tình trạng “thƣơng mại hóa” báo chí, 

đƣa tin bài rẻ tiền, giật gân, câu khách...  ó nhƣ vậy, báo chí mới thực sự là vũ khí sắc 

bén của  ảng trên mặt trận văn hóa - tƣ tƣởng, là món ăn tinh thần của các tầng lớp 

nhân dân. 

  ần thiết phải xây dựng các giải pháp kiểm soát đƣợc các dịch vụ Internet để trả 

lại môi trƣ ng trong sạch, lành mạnh trong hoạt đ ng kinh doanh dịch vụ Internet ở 

nƣớc ta hiện nay.  ồng th i xây dựng m t  quy chế hoạt đ ng các dịch vụ Internet; có 

                                         
(2)

 vnreview.vn. Máy tính Windows 10 siêu nhỏ, siêu rẻ của Archos chính thức trình làng. 
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chế tài xử phạt các đ i tƣợng truy cập các trang web có n i dung không lành mạnh; quy 

định về th i gian, đ  tuổi, mức đ  trong việc khai thác Internet…  ặc biệt, cần nâng 

cao công tác giáo dục trong các nhà trƣ ng, giáo dục các đ i tƣợng thanh thiếu niên để 

họ có đủ trình đ , nhận thức và bản lĩnh khai thác dịch vụ Internet m t cách có hiệu 

quả. Tăng cƣ ng kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, chính sách của Nhà nƣớc, 

việc thực hiện các nhiệm vụ đ  phân công trong việc triển khai thực hiện pháp lệnh, 

nghị định, nghị quyết và các văn bản khác có liên quan. 

3.4.7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa mù chữ và chống tái mù chữ 

 Trong những năm qua,  ảng và Nhà nƣớc luôn quan tâm đến lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo; đ  có nhiều nghị quyết, quyết định, chỉ thị quan trọng chỉ đạo các ngành, 

các cấp triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện chủ trƣơng giáo dục là qu c 

sách hàng đầu. Quyết định s  692/2013/Q -TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tƣớng  hính 

phủ về phê duyệt đề án “Xóa m  chữ đến năm 2020”, đề án đặt ra mục tiêu phấn đấu 

đến năm 2015, nâng tỷ lệ ngƣ i biết chữ ở 14 tỉnh có điều kiện kinh tế - x  h i khó 

khăn và tỷ lệ m  chữ cao gồm:  ắc Kạn,  ao  ằng,  iện  iên, Hà Giang, Lai  hâu, 

Lào  ai, Yên  ái, Sơn La, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Trà Vinh,  n 

Giang, đạt 90%; xóa m  chữ cho 250.000 ngƣ i dân t c thiểu s , nâng tỷ lệ ngƣ i dân 

t c thiểu s  biết chữ đạt 86%...  và Nghị định s  20/2014/N -CP ngày 24/3/2014 của 

Thủ tƣớng  hính phủ về phổ cập giáo dục, xóa m  chữ. ó thể nói, việc duy trì, phát 

triển Văn hóa đọc với tƣ cách là m t b  phận cấu thành nền văn hóa dân t c là đ i hỏi 

tất yếu trong quá trình h i nhập qu c tế. Vì vậy việc xây dựng các giải pháp nêu trên 

rất cần đƣợc quan tâm đặc biệt và sự vào cu c của toàn x  h i. 

 Tiểu kết 

 Phát triển văn hóa đọc là yêu cầu của  ảng, Nhà nƣớc và các  an,   , ngành 

liên quan đồng th i là đ i hỏi chính đáng của ngƣ i dân ở các tỉnh miền núi phía  ắc 

Việt Nam để nâng cao hiểu biết về mọi mặt của ngƣ i dân, phát triển kinh tế, khoa học 

văn hóa, x  h i của từng địa phƣơng. Tuy vậy, mu n phát triển văn hóa đọc, ở v ng 

này cần rất nhiều những giải pháp. Trƣớc hết cần làm bằng nhiều cách để hình thành và 

phát triển hứng thú và nhu cầu đọc ở m t s  nhóm dân cƣ nhƣ phụ nữ, trẻ em, ngƣ i 

tàn tật và ngay cả những nhà l nh đạo, quản lý ở địa phƣơng.  ác thiết chế phục vụ cho 

phát triển đọc, đặc biệt là thƣ viện công c ng cấp huyện, ph ng đọc sách cơ sở, thƣ 
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viện trƣ ng học cần phải đƣợc thành lập thêm để tạo điều kiện dễ dàng cho ngƣ i dân 

tiếp cận dễ dàng tới TV… Tác giả luận án cũng đƣa ra những đề xuất mở r ng, tăng 

cƣ ng các sản phẩm và dịch vụ của các loại thƣ viện khác nhau trên địa bàn, đặc biệt 

nhấn mạnh đến các dịch vụ phục vụ ngoài thƣ viện, đƣa các hoạt đ ng tuyên truyền 

giới thiệu tài liệu không chỉ ở thƣ viện trung tâm, ở tỉnh mà c n xu ng cơ sở.  ồng 

th i cũng phải củng c , tăng cƣ ng  SV  thiết bị đồng b , hiện đại, v n tài liệu đủ lớn 

và ph  hợp với nhu cầu của ngƣ i dân địa phƣơng, đào tạo đ i ngũ nhân viên chuyên 

nghiệp, giỏi nghề, thông thạo tình hình địa phƣơng, biết tiếng nói, ngôn ngữ của các 

dân t c lớn ở địa phƣơng.v.v. cho các thiết chế chịu trách nhiệm thúc đẩy văn hóa đọc 

trong x  h i: các trƣ ng phổ thông, TV trƣ ng học, TV  , thƣ viện, tủ sách các ngành 

khác. Tác giả luận án cũng đặc biệt nhấn mạnh đến giải pháp nâng cao vai tr  của Nhà 

nƣớc của x  h i trong phát triển văn hóa đọc: trong tạo lập cơ sở pháp lý hoạt đ ng thƣ 

viện, tăng cƣ ng đầu tƣ của Nhà nƣớc cho hoạt đ ng thƣ viện, x  h i hóa hoạt đ ng 

thƣ viện trên địa bàn. Tác giả luận án cũng đ  thấy đƣợc tầm quan trọng của việc ứng 

dụng  NTT vào việc phát triển văn hóa đọc ở các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam. 

Trong các đề xuất về những biện pháp phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật cho các loại 

thƣ viện ở v ng này, tác giả luận án đ  mạnh dạn đƣa ra ý kiến là nên ƣu tiên đầu tƣ 

cho miền núi hơn các v ng khác để ngƣ i dân ở đây mới có cơ h i đuổi kịp và vƣợt 

miền xuôi. Nếu cứ đầu tƣ thấp hơn các v ng khác thì m i m i miền núi v ng đồng bào 

dân t c vẫn là nơi nghèo nàn, lạc hậu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

                                                    KẾT LUẬN 

 Văn hóa đọc xuất hiện trong x  h i loài ngƣ i từ khi có chữ viết. Văn hóa đọc là 

kênh quan trọng giúp con ngƣ i thu nhận thông tin, tri thức, từ đó tạo ra những kiến 

thức mới tác đ ng tích cực đến sự hình thành nhân cách, tài năng và sự thành công của 

mỗi cá nhân, cũng nhƣ sự thành công, thịnh vƣợng của m t c ng đồng, m t đất nƣớc. 

Việt Nam ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và h i nhập qu c tế, để 

vƣơn lên thành nƣớc công nghiệp, văn hóa đọc của cƣ dân trở thành yếu t  quan trọng 

đặc biệt đ i với sự phát triển của đất nƣớc và của mỗi địa phƣơng. 

Miền núi phía  ắc Việt Nam là m t địa bàn quan trọng, là phên dậu của đất 

nƣớc đồng th i có những đặc điểm riêng biệt về địa hình, về kinh tế, văn hóa và x  h i. 

Những năm qua, với sự quan tâm của Nhà nƣớc, công tác phát triển văn hóa đọc ở các 

tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam những bƣớc phát triển nhất định, đặc biệt các thƣ 

viện đ  có những đóng góp tích cự đ i với sự phát triển văn hóa đọc của m t b  phận 

cƣ dân. Tuy nhiên nhìn chung văn hóa đọc của c ng đồng cƣ dân các tỉnh miền núi 

phía  ắc đang hình thành, chƣa đƣợc vững chắc và ở mức đ  chƣa cao.  ể phát triển 

văn hóa đọc cho v ng đồng bào miền núi phía  ắc Việt Nam m t cách bền vững và 

hiệu quả, đ i hỏi phải có m t hệ th ng giải pháp đồng b , trong đó đặc biệt phải có sự 

quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp l nh đạo, đảm bảo sự ph i hợp m t cách đồng b  

và chặt chẽ giữa các ngành, các tổ chức x  h i có liên quan nhƣ: Giáo dục, xuất bản, 

thƣ viện, phƣơng tiện thông tin đại chúng… c ng sự nỗ lực của bản thân từng ngƣ i 

dân. 

 ảng và Nhà nƣớc cần quan tâm hơn nữa tới ngƣ i dân, bạn đọc ở v ng miền 

núi nƣớc ta nói chung và khu vực miền núi phía  ắc Việt Nam nói riêng, nơi đƣợc coi 

là c n nhiều khó khăn, là những “v ng trũng” về văn hóa đọc ở nƣớc ta hiện nay. 

 ể phát triển văn hóa đọc cho đồng bào dân t c thiểu s ,    Giáo dục và  ào 

tạo và các  an,   , ngành phải đặc biệt lƣu ý vấn đề xóa m  chữ và ch ng tái m  chữ 

cho đồng bào các dân t c các tỉnh v ng cao, v ng sâu, v ng xa, v ng đồng bào các dân 

t c thiểu s , mở r ng, nâng cấp mạng lƣới các trƣ ng phổ thông, và trƣ ng phổ thông 

dân t c n i trú nâng cao chất lƣợng đào tao, đặc biệt phải khắc phục đƣợc việc không 

biết hoặc biết kém tiếng Việt. Nhà nƣớc cần có chính sách lâu dài và ổn định để tăng 

cƣ ng đầu tƣ  SV , nhân sự, v n tài liệu cho các loại thƣ viện phục vụ cho ngƣ i dân 
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ở v ng sâu, v ng xa, v ng đồng bào dân t c thiểu s  bằng các chƣơng trình mục tiêu 

qu c gia về văn hóa, kinh tế, x  h i... Nhà nƣớc cũng cần ban hành những văn bản quy 

phạm pháp luật với những quy định thông thóang hơn cho ngành thƣ viện; ban hành 

những chính sách khuyến khích x  h i đầu tƣ nhiều hơn cho thƣ viện; có những ƣu đ i 

cho ngƣ i làm thƣ viện.v.v.  ặc biệt sớm thông qua chiến lƣợc phát triển văn hóa đọc 

và Luật thƣ viện. 

Nhà nƣớc cần chỉ đạo ngành xuất bản nghiên cứu nhu cầu đọc của đồng bào 

 TTS để có kế hoạch xuất bản những cu n sách đáp ứng t t nhu cầu, thị hiếu của bà 

con các dân t c miền núi phía  ắc Việt Nam. Nhà nƣớc cần có chế đ  ƣu đ i riêng 

biệt, có cơ chế trợ cấp, trợ giá, trợ cƣớc đ i với sách báo, để văn hóa đọc miền núi dần 

phát triển theo kịp với miền xuôi.  ặc biệt là nên giao và đầu tƣ cho Nhà Xuất bản  ân 

t c chịu trách nhiệm về tổ chức biên soạn và xuất bản các tài liệu bằng tiếng dân t c để 

ph  hợp với đồng bào miền núi, giúp nhiều ngƣ i chƣa biết tiếng Kinh đƣợc tiếp cận 

với các sản phẩm văn hóa.  

  i với l nh đạo các tỉnh, thành ph  và các cấp cần nâng cao nhận thức về tầm 

quan trọng của văn hóa đọc của ngƣ i dân miền núi trong giai đoạn hiện nay để từ đó 

có những chủ trƣơng, chính sách phát triển văn hóa đọc cho đồng bào dân t c thiểu s  

m t cách cụ thể thiết thực nhƣ: 

Tăng cƣ ng đầu tƣ cơ sở vật chất thiết bị và kinh phí hoạt đ ng cho các thƣ viện 

và các hoạt đ ng nhằm phát triển văn hóa đọc cho ngƣ i dân miền núi.  hú trọng và 

đầu tƣ phát triển mạng lƣới thƣ viện công c ng và trƣ ng học từ tỉnh, huyện đến cấp cơ 

sở. 

Khuyến khích và huy đ ng các tổ chức x  h i, các cơ quan nhà nƣớc và các tổ 

chức kinh doanh trên địa bàn các tỉnh tài trợ cho hoạt đ ng phát triển văn hóa đọc của 

ngƣ i dân trên địa bàn. 

Văn hóa đọc là m t b  phận của văn hóa, có vai tr  quan trọng trong việc hình 

thành nên tâm hồn, nhân cách, đạo đức, l i s ng, khả năng thích nghi, cạnh tranh của 

con ngƣ i; góp phần bồi dƣỡng, phát triển trí tuệ, kỹ năng s ng của con ngƣ i nói 

chung và ngƣ i dân miền núi nói riêng.  ầu tƣ cho văn hóa đọc là đầu tƣ cho con 

ngƣ i, đầu tƣ cho phát triển bền vững.  o vậy, để phát triển văn hóa đọc cho đồng bào 
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dân t c miền núi m t cách bền vững cần phải có sự c ng đồng trách nhiệm của toàn x  

h i; trong đó trách nhiệm của cá nhân, gia đình và nhà trƣ ng giữ vai tr  n ng c t 

trong việc tạo ra và duy trì thói quen đọc của từng ngƣ i; Nhà nƣớc có trách nhiệm bảo 

đảm nguồn lực, đồng th i huy đ ng sự đóng góp của toàn x  h i và tranh thủ sự hỗ trợ 

giúp đỡ của qu c tế trong việc xây dựng môi trƣ ng đọc, tạo điều kiện cho mọi tầng 

lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận đƣợc với thông tin - tri thức ở mọi nơi, mọi lúc. Phát 

triển văn hóa đọc là m t b  phận của phát triển văn hóa, là m t giải pháp quan trọng 

không thể thiếu để xây dựng thành công m t x  h i học tập hƣớng tới mục tiêu phát 

triển bền vững nguồn nhân lực của các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam, góp phần vào 

sự thành công của công cu c công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. 

Nhƣ vậy, bằng việc hệ th ng hóa khá đầy đủ những quan điểm, quan niệm về 

văn hóa đọc, phát triển văn hóa đọc; trên cơ sở khảo sát kỹ và đánh giá khách quan, 

trung thực về thực trạng văn hóa đọc và phát triển văn hoá đọc ở các tỉnh miền núi phía 

 ắc Việt Nam; với các giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi, tác giả luận án đ  góp phần 

kh ng định là có thể phát triển mạnh văn hóa đọc ở các tỉnh miền núi phía  ắc Việt 

Nam trong những năm tới.  ồng th i, về mặt lý luận, luận án góp m t phần rất nhỏ 

làm phong phú hơn, giúp hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa đọc, đặc biệt văn hóa đọc, 

phát triển trong đồng bào các dân t c miền núi./. 
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P Ụ LỤ  SỐ 1 

MẪU P  ẾU K ẢO SÁT   ỀU TR  SỐ 1 

 
P  ẾU K ẢO SÁT VỀ T Ự  TR N  V N         T    

 Á  TỈN  M ỀN NÚ  P Í  BẮ  V ỆT N M 
 

 Các Bạn thân mến!  

  ọc sách là m t trong những hoạt đ ng của con ngƣ i nhằm tự mình nâng cao 

sự hiểu biết, trí tƣởng tƣợng và là m t cách tự học t t nhất.   i với con ngƣ i  việc đọc 

có vai tr  quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách… 

  ể giúp tôi có đƣợc những thông tin đầy đủ và chính xác về tình hình đọc sách 

của  ạn và nhằm phục vụ các  ạn đọc đƣợc t t hơn nữa, xin các  ạn vui l ng trả l i 

các câu hỏi sau đây.  ác  ạn lƣu ý: 

 Đối với câu hỏi có những gợi ý trả lời, đánh dấu gạch chéo (X) vào các ô vuông 

phù hợp với ý kiến của các Bạn. 

 Đối với câu hỏi có nhiều phương án trả lời tùy Bạn lựa chọn các phương án phù 

hợp với khả năng của Bạn. 

 Đối với câu hỏi có 1 và 2 phương án Bạn được chọn 1 phương án. 

 Đối với câu hỏi không có gợi ý trả lời, viết ý kiến trả lời theo suy nghĩ riêng của 

các Bạn.  

 

Xin  ạn vui l ng cho biết m t s  thông tin cá nhân 

Giới tính 

1. □ Nam          □ Nữ 

 

Độ Tuổi 

  □ 10-15 tuổi       □16-20 tuổi            □ 21-30 tuổi             □ 31-40 tuổi   

  □ 41-50 tuổi       □ 51 tuổi trở lên 

 

Thành phần dân tộc thiểu số 

  

□  ân t c Tày         □  ân t c Thái □  ân t c Mƣ ng □  ân t c N ng 

□  ân t c H‟Mông         □  ân t c  ao □ Ngƣ i Kinh □  ân t c thiểu s  ít       

                             ngƣ i và các  T khác 

 Chỗ ở hiện nay: Thôn/Bản/Xóm…...................…Xã/Phường...................... 

 Quận/Huyện.....................................Tỉnh/TP........................................... 

 Công việc -Nghề nghiệp ………………………………………. 

 Cơ quan công tác:.................................................................. 

 Công việc đang đảm nhận:........................................................................... 

 Học sinh, sinh viên:…………………………………………….………………. 

 Trình độ học vấn........................................................................................... 

 Lao động tự do, nông dân…………………………….……………………… 

 

2.  ạn thƣ ng sử dụng th i gian rảnh rỗi vào việc gì? (Có thể chọn nhiều phương án) 

□ Tự học   □ Sinh hoạt c ng đồng, nhóm □ Giúp đỡ gia đình  

□ Học ngoại khóa  □ Xem vô tuyển, phim ảnh □  u lịch, tham quan 

□  ọc sách báo  □ Lên mạng/Internet  □  hơi Game 
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□  hơi tự do  □ Hoạt đ ng khác (xin ghi rõ)....................................... 

 

3.   ạncó mua sách báo để đọc không? (Chọn 1-2 phương án) 

□ Mua thƣ ng xuyên □ Thỉnh thoảng có mua  □ Mỗi lần mua mấy cu n?... 

□ Trung bình 1 tháng mua mấy cu n      □ 1  u n   □ 2  u n       □ 3-5  u n    

□ Không mua cu n nào  

 

 4.  Mức đ  thƣ ng xuyên đến thƣ viện của  ạn (Chọn 1 phương án) 

□  ó    □ Thƣ ng xuyên       □ Thỉnh thoảng         □ Không bao gi  

 

5.  ạn sử dụng phƣơng tiện nào của thƣ viện để tìm đọc tài liệu? (Có thể chọn nhiều 

phương án)  

 □ Tủ mục lục       □ Trên máy tính   □ Hỏi Thủ thƣ 

 □  anh mục sách      □  họn sách kho mở   □ Không biết 

 

6. Sách, báo giúp gì cho  ạn trong cu c s ng?  ạn coi sách báo là gì? (Có thể chọn 

nhiều phương án)  

 □ Học tập   □ Giải trí   □  ể hiểu biết thêm

 □ Yêu cầu công việc □ Là ngƣ i thầy/cô   □ Là ngƣ i bạn  □ Mất th i gian

 □ Hao tổn sức khoẻ    □ Không là gì 

 

 7. Vì sao  ạn thích đọc sách  (Có thể chọn nhiều phương án)  

 □  o nhu cầu cu c s ng   □ Nâng cao trình đ   

 □ Gia đình đ ng viên  □ Nhà trƣ ng           □  ạn bè tác đ ng 

 □ Mục đích khác (xin ghi rõ):…... 

 

8. Th i gian dành cho việc đọc trong m t ngày của  ạn? Chọn 1 phương án) 

 □ Trên 4 gi   □ Từ 3-4 gi   □ Từ 2-3 gi    □ Từ 1-2 gi   

           □  ƣới 1 gi   □ Không có th i gian đọc  

 

9.  ạn thƣ ng đọc sách ở nơi nào? (Có thể chọn nhiều phương án)  

 □ Ở nhà    □  ơ quan- Lớp học □ Thƣ viện 

 □  ịch vụ Internet  □ Hiệu sách   □ Nơi vui chơi giải trí và 

ở nơi khác…................................................................................................ 

 

10. Yếu t  nào khiến bạn quyết định lựa chọn sách để đọc?  (Có thể chọn nhiều phương 

án) 

 □ Tác giả    □ Tên sách    □ Nhà xuất bản  

 □ N i dung hấp dẫn             □ Hình thức đẹp  □  họn ngẫu nhiên  

 

      11.  ạn thƣ ng sử dụng những loại hình tài liệu nào và sách dƣới dạng nào? (Có 

thể chọn nhiều phương án) 

 □ Sách in    □ Tài liệu nghe nhìn (băng, đĩa…) 

 □  áo, tạp chí    □ Sách báo trên Internet 

 □ Tranh ảnh, hình vẽ  □  ạng khác…....…………………........ 

12.  ạn có biết sử dụng Internet? (Chọn 1 phương án) 

     □  ó           □ Không  
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13.  ạn thƣ ng đọc những gì trên Internet (Có thể chọn nhiều phương án)  

□ Tin tức, th i sự  □ Kinh tế x  h i   □ Văn học nghệ thuật    

□ Văn hóa, thể thao □ Sản xuất, kinh doanh  □  ác n i dung khác..... 

 

14. Khi đọc  ạn quan tâm đến lĩnh vực tài liệu nào? (Có thể chọn nhiều phương án) 

 □  hính trị x  h i     □ Lịch sử  □ Khoa học-kỹ thuật    □    hiến đấu 

 □ Văn học nghệ thuật □ Tình yêu □  anh nhân   □ Trinh thám 

 □ Tình bạn              □  ổ tích           □ Pháp luật                  □ Nông nghiệp 

 □ Kiếm hiệp               □ N i dung khác (xin ghi rõ........) 

 

15.  ạn thƣ ng đọc sách viết bằng ngôn ngữ nào? (Có thể chọn nhiều phương án)  

□ Tiếng Tày  □ Tiếng H
'
Mông □ Tiếng Thái  □ Tiếng Mƣ ng □ Tiếng N ng 

□ Tiếng  ao  □ Tiếng dân t c ít ngƣ i khác □ Tiếng Việt 

□ Tiếng  nh □ Tiếng Pháp      □ Tiếng Trung  □ Tiếng Nga  

 

16. Sách tiếng dân t c xuất bản có đáp ứng đƣợc yêu cầu đọc của  ạn không?  ạn có 

thích đọc sách in bằng tiếng dân t c mình không? (Chọn 1 phương án)  

 □  ó       □ Không   

 □ Rất thích      □ Không thích  

 

17.  ạn thích nhất sách  chủ đề nào xuất bản bằng tiếng dân t c? 

 (Có thể chọn nhiều phương án)  

□  hính trị XH □ Lịch sử        □ Khoa học-Kỹ thuật   □  anh nhân 

□  ổ tích  □ Văn học nghệ thuật   □ Pháp luật              □ Nông nghiệp 

□ Tình yêu  □  hiến đấu  □ N i dung khác (xin ghi rõ...............) 

 

18.  ách  ạn đọc sách nhƣ thế nào?  ọc ở tƣ thể nào? (Có thể chọn nhiều phương án) 

 □  ọc lƣớt   □  ọc nhanh  □  ọc chậm    

 □  ọc có trọng điểm   □  ọc có ghi chép  □ Vừa đọc vừa suy nghĩ 

 □ Ngồi đọc   □ Nằm đọc   □ Tƣ thế khác............. 

 

19.  ạn ghi nhớ những điều gì về tài liệu đ  đọc? (Có thể chọn nhiều phương án) 

 □ Nhớ tên tác giả  □ Nhớ tên sách  □ Nhớ n i dung chính    

 □ Nhớ r  các chi tiết   □ Không nhớ gì cả   □ Khác:………….... 

 

20.  ạn có thƣ ng ghi lại nhận xét của mình về cu n sách đ  đọc không? (Chọn 1 

phương án)   

 □  ó    □  ôi khi   □ Không 

 

21.  ạn có vận dụng đƣợc những kiếm thức đ  đọc vào cu c s ng không?  

 (chọn 1 phương án)   

□  ó    □  ôi khi    □ Không 

 

22.  ạn ứng xử với tài liệu khi đọc nhƣ thế nào? (Có thể chọn nhiều phương án) 

 □ Giữ gìn cẩn thận  □  u n sách lại       □ Gấp trang để đánh dấu 

 □  ắt, xé trang sách □ Viết, vẽ vào sách         □ Ngồi lên sách  

□ Làm mất sách  □ Không quan tâm   
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          □ Khác:…….…...……..................................................... 

 

23. Thƣ viện có hƣớng dẫn phƣơng pháp đọc cho  ạn không? (Chọn 1 phương án) 

 □  ó                □  ôi khi                                 □ Không 

 

24. Thƣ viện nơi  ạn sử dụng có đủ v n tài liệu đáp ứng nhu cầu đọc của  ạn không? 

(Chọn 1 phương án) 

 □  ó             □ Không  □ Nếu không vì sao.............. 

 

25.  ạn đ  tham gia những hoạt đ ng nào của thƣ viện? (Có thể chọn nhiều phương 

án) 

 □ Thông báo sách mới □ Giới thiệu sách  □ Triển l m sách  

 □  ựng lại tác phẩm □ Thi đọc sách □ Kể chuyện theo sách 

 □ Thi vẽ tranh theo sách  □ H i nghị bạn đọc □ Ngày H i đọc sách 

Trong các hoạt động nêu trên Bạn thích nhất hoạt động nào, tại sao? 

................................................................................................................................ 

 

26. Kiến nghị của bạn đọc đ i với thƣ viện (Có thể chọn nhiều phương án) 

 1). V n tài liệu:............................................................................................. 

 2). Tăng v n tài liệu bằng nhiều tiếng dân t c thiểu s  ………………… 

 3).  ó cần tăng thêm sản phẩm dịch  vụ gì tại thƣ viện:.............................. 

 4). Mở các lớp bồi dƣỡng hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện............................... 

 5).  ác hoạt đ ng khác ………………………………………………….. 

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Bạn! 

 Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Bạn đã vui lòng điền các 

thông tin vào phiếu điều tra nhu cầu đọc sách! 

 Trân trọng! 
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P Ụ LỤ  SỐ 1.1  

 

KẾT QUẢ P  ẾU K ẢO SÁT   ỀU TR  MẪU P  ẾU SỐ 1  

 

TỔN   ỢP  

KẾT QUẢ   ỀU TR  K ẢO SÁT T   6 TỈN   

NẰM TRON  P  M V  LUẬN ÁN N   ÊN  ỨU 

 

 Bảng 1. Kết quả bảng hỏi số 1 

 1.1.  iới t nh:  

 Nam: 580 ngƣời /1070 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 54,2% 

 Nữ:  490 ngƣời /1070 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 45,8 % 

Kết quả tổng hợp như sau 

 iới t nh 
Tổng số phiếu   Tỷ lệ % 

1070 100 

Nam 580 54,2 

Nữ 490 45,8 

 

1.2. Thành phần dân tộc thiểu số sống ở thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 Thành thị  

  N i dung phiếu hỏi tập trung chủ yếu và các thành phần dân t c thiểu s  

( TTS)  thành thị và nông thôn  

 1, Dân t c Tày có 112 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 

14,9% 

 2,  ân t c Thái có 109 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 

14,5% 

 3,  ân t c N ng có 103 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 13,7% 

 4,  ân t c Mƣ ng có 107 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 14,3% 

 5,  ân t c  ao có 97 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 

12,9% 

 6,  ân t c H
‟
Mông  có 91 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 12,1% 

 7,  ân t c Kinh (Việt) có 108 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 14,4% 

 8,  ân t c thiểu s  ít ngƣ i và các dân t c khác có ngƣ i 23 ngƣ i/750 tổng s  

ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 3,1% 

 Nông thôn 

  N i dung phiếu hỏi tập trung chủ yếu và các thành phần dân t c thiểu s  

( TTS) thành thị và nông thôn sau: 

 1,  ân t c Tày có 57 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 

17,8% 

 2,  ân t c Thái có 52 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 

16,3% 
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 3,  ân t c N ng có 47 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 

14,7% 

 4,  ân t c Mƣ ng có 39 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 12,2% 

 5,  ân t c  ao có 35 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 

10,9% 

 6,  ân t c H
‟
Mông  có 25 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 7,8% 

 7,  ân t c Kinh (Việt) có 19 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi 

chiếm 5,9% 

 8,  ân t c thiểu s  ít ngƣ i và các dân t c khác có ngƣ i 46 ngƣ i/320 tổng s  

ngƣ i tham gia trả l i bảng hỏi chiếm 6,4% 

 

 Kết quả tổng hợp như sau     

Dân tộc 

 

Dân tộc thiểu số 

sống thành thị 

 

Dân tộc thiểu số 

sống nông thôn 

 

 

Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng 750 100 320 100 1070 100 

 ân t c Tày 112 14,9 57 17,8 169 15,8 

 ân t c Thái 109 14,5 52 16,3 161 15 

 ân t c N ng 103 13,7 47 14,7 150 14 

 ân t c  ao     97 12,9 35 10,9 132 12,3 

 ân t c Mƣ ng 107 14,3 39 12,2 146 13,6 

 ân t c H‟Mông 91 12,1 25 7,8 116 10,8 

 ân t c Kinh (Việt) 108 14,4 19 5,9 127 11,9 

 ân t c ít ngƣ i và 

các  T khác (Pu Péo, 

Si La, Ha Hủi, Lô Lô, 

Hà Nhì…) 

23 3,1 46 14,4 69 6,4 

 

1.3. Thành phần và số lƣợng các DTTS tham gia trả lời bảng hỏi sống ở thành thị 

và nông thôn chia theo hệ ngôn ngữ  

 

Chia 

theo hệ 

ngôn  

ngữ 

 

 

 

Thành phần và số lƣợng các DTTS tham gia trả lời bảng 

hỏi sống ở thành thị và nông thôn 
Tổng số trả 

lời 
 

               Dân tộc 

  Tổng 

Thành thị Nông thôn 

SL % SL % SL % 

750 100 320 100 1070 100 

1  ân t c Tày 112 14,9 57 17,8  

480 

 

45,0  ân t c Thái 109 14,5 52 16,3 

 ân t c N ng 103 13,7 47 14,7 
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2 

 ân t c  ao     97 12,9 35 10,9 248 

 

23,0 

  ân t c H‟Mông  91 12,1 25 7,8 

3  ân t c Mƣ ng 107 14,3 39 12,2 146 14,0 

4  ân t c Kinh (Việt) 108 14,4 19 5,9 127 12,0 

 

5 

 ân t c thiểu s  ít 

ngƣ i và các  T khác  
23 3,1 46 14,4 69 6,0 

 

1.4.  ộ tuổi tham gia trả lời bảng hỏi: Thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào DTTS và miền n i (nhóm người cùng độ tuổi) 

 Thành thị 

 1,    tuổi từ 10 – 15 tuổi có 87 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 11,6% 

 2,    tuổi từ 16 – 20 tuổi có 199 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 26,5% 

 3,    tuổi từ 21 – 30 tuổi có 187 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 24,9% 

 4,    tuổi từ 31 – 40 tuổi có 123 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 16,4% 

 5,    tuổi từ 41 – 50 tuổi có 98 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 13,1% 

 6,    tuổi từ 51 tuổi trở lên có 56 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i 

bảng hỏi chiếm 7,5% 

 Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền n i 

 1,    tuổi từ 10 – 15 tuổi có 40 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 12,5% 

 2,    tuổi từ 16 – 20 tuổi có 51 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 14,8% 

 3,    tuổi từ 21 – 30 tuổi có 98 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 28,3% 

 4,    tuổi từ 31 – 40 tuổi có 81 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 30,4% 

 5,    tuổi từ 41 – 50 tuổi có 30 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

hỏi chiếm 8,2% 

 6,    tuổi từ 51 tuổi trở lên có 20 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i 

bảng hỏi chiếm 6,3% 

  

Kết quả tổng hợp như sau 

 ộ tuổi 

 

Thành thị 

 

Nông thôn 

 

 

Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

Từ 10 - 15 tuổi 87 11,6 40 12,5 127 11,8 

Từ 16 - 20 tuổi 199 26,5 51 15,9 250 23,4 

Từ 21 - 30 tuổi 187 24,9 98 30,6 285 26,6 
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Từ 31 - 40 tuổi 123 16,4 81 25,3 204 19,1 

Từ 41 - 50 tuổi 98 13,1 30   9,4 128 12,0 

Từ 51 tuổi trở 

lên 

56 7,5 20   6,3 76 7,1 

 

1.5. Nghề nghiệp: Thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 

tộc thiếu số và miền n i  

 Thành thị  

 S  ngƣ i đang theo học có 447 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

 hỏi chiếm 59,6% 

 S  ngƣ i là cán b  công chức, viên chức có 201 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham 

gia trả l i bảng hỏi chiếm 26,8% 

 S  ngƣ i lao đ ng tự do, nông dân có 102 ngƣ i /750 tổng s  ngƣ i tham gia trả 

l i bảng hỏi chiếm 13,6% 

 Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền n i  

 S  ngƣ i đang theo học có 120 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả l i bảng 

 hỏi chiếm 37,5% 

 S  ngƣ i là cán b  công chức, viên chức có 90 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham 

gia trả l i bảng hỏi chiếm 28,1% 

 S  ngƣ i lao đ ng tự do, nông dân có 110 ngƣ i /320 tổng s  ngƣ i tham gia trả 

l i bảng hỏi chiếm 34,4% 

  

Kết quả tổng hợp như sau 

Nghề nghiệp 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

Học sinh, sinh viên 447 59,6 120 37,5 567 53,0 

 án b , công chức, viên chức 201 26,8 90 28,1 291 27,1 

Lao đ ng tự do, nông dân 102 13,6 110 34,4 212 19,9 

 

Bảng 2:  ạn thƣ ng sử dụng th i gian rỗi vào những việc gì? 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

 

 

 

Nội dung 

 

 

Thành thị 

 

Nông thôn 

 

 

Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

Tự học   369 49,2 98 23,3 467 43,6 

Sinh hoạt c ng đồng 136 18,1 20 6,2 183 17,1 

 ông việc gia đình 530 70,7 300 93,7 830 77,6 

Học ngoại khóa 50 6,7 11 3,4 61 5,7 

Xem vô tuyến 613 81,7 120 37,5 733 68,5 

 u lịch, tham quan 244 32,5 76 23,7 320 29,9 
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 ọc sách, báo 500 66,7 29 9,1 529 49,4 

Internet 600 80,0 31 9,7 631 59,0 

 hơi Game 85 11,3 12 3,8 97 9,1 

 

Bảng 3: Mức đ  thƣ ng xuyên mua sách báo(Chọn 1 -2 phương án) 

 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

Mua thƣ ng xuyên 123 16,4 25 7,8 148 13,8 

Thỉnh thoảng có mua 90 12 10 3,1 100 9,3 

Mua 1 cu n 112 15 21 6,5 133 12,4 

Mua 2 cu n 89 11,8 13 4,0 102 9,5 

Mua 3 - 5 cu n 26 3,5 8 2,5 34 3,2 

Không mua cu n nào 210 28 311 97,1 521 48,7 

 

Bảng 4: Mức đ  thƣ ng xuyên đến thƣ viện của  ạn(Chọn 1 phương án) 

 

 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

 ó 230 31,5 68 21,2 298 27,9 

Thƣ ng xuyên 212 29,0 70 21,8 282 26,4 

Thỉnh thoảng 124 17,0 20 6,2 144 13,5 

 hƣa đến 164 22,5 162 50,6 326 30,5 

 

Bảng 5: Phƣơng tiện sử dụng để tìm đọc tài liệu trong thƣ viện 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

Nội dung 
Thành thị 

Nông thôn 

 
Tổng số 

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Tủ mục lục 233 31,1 98 30,6 331 30,9 

Tra trên máy tính 348 46,4 68 21,2 416 38,9 

Hỏi thủ thƣ 275 36,6 311 97,1 586 54,8 

Thƣ mục 87 11,6 62 19,3 149 13,9 

Kho tự chọn  326 43,6 12 3,7 338 31,6 

 

Bảng 6:  ạn đọc sách báo nhằm mục đích gì? Sách, báo có ý nghĩa gì với  ạn? 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 
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Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

Giúp việc học tập 569 75,8 231 72,1 800 74,8 

Giải trí 426 56,8 80 25 506 47,3 

 ể hiểu biết thêm 750 100 320 100 1070 100,0 

Là ngƣ i thầy/cô   524 69,8 217 67,8 741 69,3 

Là ngƣ i bạn 626 83,5 210 65,6 836 78,1 

Không là gì       

 

Bảng 7: Vì sao  ạn đọc sách?(Có thể chọn nhiều phương án) 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Do bản thân yêu thích 608 81,1 211 65,9 819 76,5 

Yêu cầu công việc 505 67,3 126 39,7 631 59,0 

Gia đình đ ng viên 750 100 132 41,2 882 82,4 

Bạn bè tác đ ng 76 10,1 56 17,5 132 12,3 

 

Bảng 8: Th i gian dành cho việc đọc trong m t ngày(Chọn 1 phương án) 

 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Từ 3 - 4 gi  105 14,0 10 3,1 115 10,7 

Từ 2 - 3 gi  125 16,7 22 6,8 147 13,7 

Từ 1- 2 gi  210 28,0 72 22,5 282 26,3 

 ƣới 1 gi  310 41,3 98 30,6 408 38,1 

 

Bảng 9:  ịa điểm đọc sách(Có thể chọn nhiều phương án) 

 

 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Ở nhà 146 19,4 98 30,6 244 22,8 

 ơ quan, lớp học 283 37,7 114 35,6 397 37,1 

Thƣ viện  538 71,7 201 62,8 739 69,1 

Dịch vụ Internet 316 42,1 20 6,2 336 31,4 

Hiệu sách      0,0 

Nơi vui chơi giải trí 37 4,9 32 10 69 6,4 

 

Bảng 10: Yếu t  nào khiến bạn quyết định lựa chọn sách để đọc? 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 
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Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Tác giả 150 20,0 98 17,3 248 23,2 

Tên sách 470 62,7 211 37,3 681 63,6 

Nhà Xuất bản  50 6,7 21 3,7 71 6,6 

N i dung hấp dẫn 643 85,7 202 35,7 845 79,0 

Hình thức đẹp 125 16,6 22 3,8 147 13,7 

 họn ngẫu nhiên 126 16,8 11 1,9  137 12,8 

 

Bảng 11: Loại hình tài liệu  ạn thƣ ng đọc(Có thể chọn nhiều phương án) 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Sách in 400 53,3 318 42,8 718 67,1 

Tranh ảnh, hình vẽ 270 36 226 30,0 496 46,4 

 áo, tạp chí 160 21,3 89 11,8 258 24,1 

TL nghe nhìn 100 13,3 25 3,3 125 11,7 

Thông tin trên Internet 190 25,3 12 3,7 202 18,9 

 ạng khác 12 3,7   12 1,1 

 

Bảng 12: Mức đ  sử dụng Internet(Chọn 1 phương án) 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn  

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

 ó 200 26,7 21 6,6 221 20,7 

Không 550 73,3 299 93,4 849 79,3 

 

Bảng 13: N i dung thƣ ng đọc trên Internet (Có thể chọn nhiều phương án) 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Tin tức, th i sự 578 77,1 30 9,3 608 56,8 

Kinh tế x  h i  459 61,2 20 6,2 479 44,8 

Văn học nghệ thuật   351 46,8 27 8,4 378 35,3 

Văn hóa, thể thao 469 62,5 21 6,5 490 45,8 

Nông nghiệp  366 48,8 56 17,5 422 39,4 

N i dung khác 102 13,3 20 6,2 122 11,4 

 

Bảng 14: Khi đọc  ạn quan tâm đến lĩnh vực tài liệu nào?  

         (Có thể chọn nhiều phương án) 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 
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 hính trị x  h i 480 64,0 99 30,9 579 54,1 

Lịch sử  444 59,2 117 36,5 561 52,4 

Khoa học-kỹ thuật     448 59,7 101 31,5 549 51,3 

 hiến đấu 101 13,5 29 9 130 12,1 

Văn học nghệ thuật  357 47,6 51 15,9 408 38,1 

Tình yêu/tình bạn 375 50 27 8,4 402 37,6 

 anh nhân 275 36,6 86 26,8 361 33,7 

Trinh thám 125 16,6 11 3,4 136 12,7 

 ổ tích            87 11,6 87 27,1 174 16,3 

Pháp luật                    516 68,8 101 31,5 617 57,7 

Nông nghiệp 112 14,9 213 66,5 325 30,4 

Kiếm hiệp 79 10,5 10 3,1 89 8,3 

N i dung khác  71 9,4 6 1,9 77 7,2 

 

Bảng 15: Nhu cầu về ngôn ngữ của tài liệu đọc (Có thể chọn nhiều phương án) 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

 ân t c Tày 112 14,9 57 17,8 169 15,8 

 ân t c Thái 109 14,5 52 16,3 161 15,0 

 ân t c N ng 103 13,7 47 14,7 150 14,0 

 ân t c  ao     97 12,9 35 10,9 132 12,3 

 ân t c Mƣ ng 107 14,3 39 12,2 146 13,6 

 ân t c H‟Mông 91 12,1 25 7,8 116 10,8 

 ân t c Kinh (Việt) 108 14,4 19 5,9 127 11,9 

 ân t c khác (Pu Péo, Si 

La, Ha Hủi, Lô Lô, Hà 

Nhì)… 

23 3,1 46 14,4 69 6,4 

Ngoại văn     0,0 0,0 

Tiếng  nh 37 4,9 2 0,63 0,0 0,0 

Tiếng Pháp 5 0,6   3,6 3,6 

Tiếng Nga 7 0,9   0,5 0,5 

Tiếng Trung 4 0,5   0,7 0,7 

 

Bảng 16: Sách tiếng dân t c xuất bản có đáp ứng đƣợc nhu cầu đọc của  ạn không? 

 ạn có thích đọc sách in bằng tiếng dân t c mình không? 

(Chọn 1 phương án) 

 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

 ó 286 38,1 110 35,5 396 37,0 

Không     314 41,9 87 26,1 401 37,5 
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Rất thích 150 20 123 38,4 273 25,5 

Không thích       

 

Bảng 17:  ạn thích nhất sách  chủ đề nào xuất bản bằng tiếng dân t c? 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

 hính trị XH  126 16,8 89 7,5 215 20,1 

Lịch sử 236 31,5 212 17,8 448 41,9 

Khoa học-Kỹ thuật 138 18,4 99 8,3 237 22,1 

 anh nhân 25 3,3 20 1,6 45 4,2 

C  tích 125 16,7 168 14,1 293 27,4 

Văn học nghệ thuật 50 6,7 90 7,5 140 13,1 

Pháp luật 158 21,1 199 16,7 357 33,4 

Nông nghiệp 163 21,7 213 17,9 376 35,1 

Tình yêu 76 10,1 34 2,8 110 10,3 

 hiến đấu 50 6,7 51 4,3 101 9,4 

N i dung khác 20 2,6 12 1,2 32 3,0 

 

Bảng 18:  ách đọc sách của  ạn (kỹ năng đọc) – Tƣ thế đọc(Có thể chọn nhiều 

phương án) 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tông số 750 100 320 100 1070 100 

 ọc lƣớt, tìm điểm hấp dẫn 157 20,9 23 3,9 180 16,8 

 ọc nhanh, nắm đƣợc n i 

dung chính 

145 19,3 58 9,9 203 19,0 

 ọc chậm, vừa đọc vừa suy 

nghĩ    
450 60 123 21 573 53,6 

 ọc có trọng điểm, suy nghĩ 

nghi chép   
251 33,5 35 5,9 286 26,7 

Tư thế đọc       

Ngồi đọc 700 93,3 320 54,7 1020 95,3 

Nằm đọc 50 6,7 25 4,2 75 7,0 

Tƣ thế khác       

 

Bảng 19: Những ghi nhớ sau khi đọc tài liệu của  ạn (Có thể chọn nhiều phương án) 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Nhớ tên tác giả  275 36,6 55 11,8 330 30,8 

Nhớ tên sách 463 61,7 193 41,4 656 61,3 
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Nhớ n i dung chính    675 90 201 43,1 876 81,9 

Nhớ các chi tiết   25 3,3 17 5,3 42 3,9 

Không nhớ gì cả         

 

Bảng 20:  ạn có thƣ ng ghi lại nhận xét của mình về cu n sách đ  đọc không?  

(Chọn 1 phương án)  

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

 ó  220 29,2 80 25,0 300 28,0 

 ôi khi  140 18,8 20 6,2 160 15,0 

Không 390 52,0 220 68,8 610 57,0 

 

Bảng 21: ạn có vận dụng đƣợc những kiếm thức đ  đọc vào cu c s ng không?(Chọn 

1 phương án)  

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 

Tổng 

 s  phiếu 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

 ó 572 76,2 210 65,6 782 73,1 

 ôi khi  140 18,8 35 11,0 175 16,4 

không 38 5,0 75 23,4 113 10,6 

 

Bảng 22:  ạn ứng xử với tài liệu khi đọc nhƣ thế nào? 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Giữ gìn cẩn thận 693 75,6 312 47,7 1005 93,9 

 u n sách lại 76 10,1 56 8,5 132 12,3 

Gấp trang để đánh dấu 107 14,3 254 38,8 361 33,7 

 ắt, xé trang sách   6 1,8 6 0,6 

Viết, vẽ vào sách   11 1,6 11 1,0 

Ngồi lên sách      0,0 

Làm mất sách 32 4,2 21 3,2 53 5,0 

Không quan tâm       

 

Bảng 23: Thƣ viện có hƣớng dẫn phƣơng pháp đọc cho  ạn không? 

(Chọn 1 phương án) 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

 ó           304 40,6 110 34,3 414 38,7 
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 ôi khi 258 34,4 10 3,7 268 25,0 

Không 188 25,0 200 62,0 388 36,3 

 

Bảng 24: Thƣ viện nơi  ạn sử dụng có đủ v n tài liệu đáp ứng nhu cầu đọc 

của  ạn không?(Chọn 1 phương án) 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số 750 100 320 100 1070 100 

 ó           549 73,2 208 65 757 70,7 

Không 201  26,8 112 35 313 29,3 

 

Bảng 25:  ạn đ  tham gia những hoạt đ ng nào của thƣ viện? 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Thông báo sách mới 413 55 131 15,7 544 50,8 

Giới thiệu sách 313 41,7 118 14,1 431 40,3 

Triển l m sách 243 32,4 89 10,7 332 31,0 

 ựng lại tác phẩm  76 10,1 16 5,0 92 8,6 

Thi đọc sách 102 13,6 88 10,5 190 17,8 

Kể chuyện theo sách 199 26,5 12 1,4 211 19,7 

Thi vẽ tranh theo sách 189 25,5 35 4,2 224 20,9 

H i nghị bạn đọc 60 8 6 1,8 66 6,2 

Ngày H i đọc sách 200 62,5 90 28,1 290 27,1 

 

  Bảng 26: Kiến nghị của bạn đọc đ i với thƣ viện 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

 

Nội dung 

Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số  

trả lời 

SL % SL % SL % 

Tổng số  750 100 320 100 1070 100 

Tăng v n tài liệu 546 72,8 109 17,7 655 61,2 

Tăng v n tài liệu bằng nhiều 

tiếng dân t c thiểu s  
319 42,6 311 50,7 630 58,9 

Tăng thêm sản phẩm dịch  vụ 

tại thƣ viện  
110 14,6 80 13 190 17,8 

Mở các lớp bồi dƣỡng hƣớng 

dẫn sử dụng thƣ viện 
120 16,0 23 3,7 143 13,4 

 ác hoạt đ ng khác 80 10,6 21 6,5 101   9,4 
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P Ụ LỤ  SỐ 1.2 

 Thành phần dân tộc thiểu số chia theo hệ ngôn ngữ 

  Bảng 1 

 

Chia 

theo hệ 

ngôn  

ngữ 

 

 

 

Thành phần và số lƣợng các DTTS tham gia trả lời bảng hỏi 

sống ở thành thị và nông thôn  

 

Tổng số trả lời 

            

            Dân tộc 

 Tổng 

 

Thành thị 

Nông thôn 

SL % SL % SL % 

750 100 320 100 1070 100 

 

1 

 ân t c Tày 112 14,9 57 17,8 169 

161 

150 

 

480 

 

45,0  ân t c Thái 109 14,5 52 16,3 

 ân t c N ng 103 13,7 47 14,7 

 

2 

 ân t c Dao     97 12,9 35 10,9 132 

116 

248 

 
23,0 

  ân t c H‟Mông  91 12,1 25 7,8 

3  ân t c Mƣ ng 107 14,3 39 12,2 146 146 14,0 

4  ân t c Kinh (Việt) 108 14,4 19 5,9 127 127 12,0 

 

5 

 ân t c thiểu s  ít ngƣ i 

và các  T khác  

23 3,1 46 14,4 69 69  6,0 
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Bảng 2: Bạn thƣờng sử dụng thời gian rỗi vào những việc gì? 

  

 

Nội dung Bảng hỏi 

 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c thiểu 

s  H‟Mông, 

Dao  

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c thiểu 

s  ít ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số  

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

 Tự học   215 44,8 65 26,2 68 46,6 116 91,3 3 4,3 467 43,6 

Sinh hoạt c ng đồng 68 14,2 14 5,6 13 8,9 86 67,7 2 2,9 183 17,1 

 ông việc gia đình 356 74,2 187 75,4 123 84,2 112 88,2 52 75,4 830 77,6 

Học ngoại khóa 16 3,3 6 2,4 3 2,1 35 27,6 1 1,4 61 5,7 

Xem vô tuyến 424 88,3 87 23,0 88 60,3 123 96,9 11 15,9 733 68,5 

 u lịch, tham quan 155 32,3 34 13,7 24 16,4 105 82,7 2 2,9 320 29,9 

 ọc sách, báo 334 69,6 27 10,9 39 26,7 125 98,4 4 5,8 529 49,4 

Internet 437 91,0 27 10,9 39 26,7 122 96,1 6 8,7 631 59,0 

 hơi Game 36 7,5 5 2,0 7 4,8 49 38,6   0,0 97 9,1 

 

Bảng 3: Mức độ thƣờng xuyên mua sách báo 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 

 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c thiểu 

s  H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c thiểu 

s  ít ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

Mua thƣ ng xuyên 49 10,2 9 3,6 12 8,2 78 61,4 0 0,0 148 13,8 

Thỉnh thoảng có mua 30 6,3 6 2,4 8 5,5 54 42,5 2 1,0 100 9,3 

Mua 1 cu n 35 7,3 5 2,0 9 6,2 83 65,4 1 1,4 133 12,4 

Mua 2 cu n 27 5,6 4 1,6 6 4,1 74 58,3   0,0 111 10,4 
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Mua 3 - 5 cu n 5 1,0   0,0 3 2,1 26 20,5   0,0 34 3,2 

Không mua cu n nào 142 29,6 186 75,0 115 78,8 9 7,1 69 100,0 521 48,7 

 

Bảng 4: Mức độ thƣờng xuyên đến thƣ viện của Bạn 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 

 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c thiểu 

s  ít ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

 ó 134 27,9 28 11,3 23 15,8 112 88,2 3 4,3 298 27,9 

Thƣ ng xuyên 121 25,2 22 8,9 28 19,2 109 85,8   0,0 282 26,4 

Thỉnh thoảng 52 10,8 9 3,6 11 7,5 71 55,9 1 1,4 144 13,5 

Không bao gi  56 11,7 18 7,3 15 10,3 11 8,7 64 92,8 326 30,5 

 

Bảng 5: Phƣơng tiện sử dụng để tìm đọc tài liệu trong thƣ viện 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 
 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c 

thiểu s  ít 

ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số  

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

Tủ mục lục 144 30,0 9 3,6 12 8,2 67 52,8 1 1,4 331 30,9 

Tra trên máy tính 136 28,3 5 2,0 6 4,1 101 79,5   0,0 416 38,9 

Hỏi thủ thƣ 191 39,8 21 8,5 26 17,8 34 26,8 3 4,3 586 54,8 

Thƣ mục 45 9,4 4 1,6 5 3,4 33 26,0   0,0 149 13,9 

Kho tự chọn  229 47,7 3 1,2 6 4,1 88 69,3   0,0 338 31,6 
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Bảng 6: Bạn đọc sách báo nhằm mục đ ch gì? Sách, báo c    nghĩa gì với Bạn? 

 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 

 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c thiểu 

s  ít ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số  

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

Giúp cho việc học tập 287 59,8 102 41,1 89 61,0 83 65,4 8 11,6 800 74,8 

Giải trí 299 62,3 22 8,9 24 16,4 81 63,8   0,0 506 47,3 

 ể hiểu biết thêm 338 70,4 158 63,7 113 77,4 119 93,7 22 31,9 1070 100,0 

Là ngƣ i thầy/cô   224 46,7 89 35,9 87 59,6 113 89,0 11 15,9 741 69,3 

Là ngƣ i bạn 318 66,3 99 39,9 97 66,4 112 88,2 32 6,0 836 78,1 

Không là gì   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0 0 

 

Bảng 7: Vì sao Bạn đọc sách? 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 

 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c thiểu 

s  ít ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số  

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

Do bản thân yêu thích 322 67,1 84 33,9 79 54,1 116 91,3 7 10,1 819 76,5 

Yêu cầu công việc 252 52,5 48 19,4 85 58,2 117 92,1 3 4,3 631 59,0 

Gia đình đ ng viên 440 91,7 98 39,5 98 67,1 112 88,2 2 2,9 882 82,4 

Bạn bè tác đ ng 26 5,4 3 1,2 6 4,1 41 32,3   0,0 132 12,3 
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Bảng 8: Thời gian dành cho việc đọc trong một ngày 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 
 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c 

thiểu s  ít 

ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số  

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

Từ 3 - 4 gi  38 7,9 2 0,8 3 2,1 62 48,8   0,0 115 10,7 

Từ 2 - 3 gi  59 12,3 4 1,6 6 4,1 56 44,1   0,0 147 13,7 

Từ 1- 2 gi  36 7,5 6 2,4 9 6,2 59 46,5   0,0 282 26,3 

 ƣới 1 gi  185 38,5 18 7,3 22 15,1 83 65,4 2 2,9 408 38,1 

 

Bảng 9:  ịa điểm đọc sách 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 
 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c 

thiểu s  ít 

ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số  

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

Ở nhà 55 11,5 9 3,6 11 7,5 68 53,5 3 4,3 244 22,8 

 ơ quan, lớp học 119 24,8 26 10,5 22 15,1 114 89,8 2 2,9 397 37,1 

Thƣ viện  359 74,8 29 11,7 35 24,0 112 88,2 3 4,3 739 69,1 

 ịch vụ Internet 173 36,0 14 5,6 18 12,3 111 87,4   0,0 336 31,4 

Hiệu sách   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  0,0 

Nơi vui chơi giải trí 21 4,4 3 1,2 4 2,7 36 28,3 1 1,4 69 6,4 
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Bảng 10: Yếu tố nào khiến bạn quyết định lựa chọn sách để đọc? 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 

 ân t c thiểu 

s  Tày, Thái, 

N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c thiểu 

s  ít ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số  

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

Tác giả 53 11,0 16 6,5 12 8,2 67 52,8 2 2,9 248 23,2 

Tên sách 323 67,3 11 4,4 18 12,3 115 90,6 3 4,3 681 63,6 

Nhà Xuất bản  10 2,1 8 3,2 6 4,1 25 19,7   0,0 71 6,6 

N i dung hấp dẫn 457 95,2 32 12,9 43 29,5 109 85,8 2 2,9 845 79,0 

Hình thức đẹp 30 6,3 22 8,9 23 15,8 41 32,3 1 1,4 147 13,7 

 họn ngẫu nhiên 9 1,9 3 1,2 5 3,4 11 8,7   0,0 137 12,8 

Bảng 11: Loại hình tài liệu Bạn thƣờng đọc 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 
 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c 

thiểu s  ít 

ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

Sách in 196 40,8 32 12,9 66 45,2 95 74,8 11 15,9 718 67,1 

Tranh ảnh, hình vẽ 135 28,1 53 21,4 22 15,1 54 42,5 6 8,7 496 46,4 

 áo, tạp chí 55 11,5 11 4,4 14 9,6 78 61,4 2 2,9 258 24,1 

TL nghe nhìn 46 9,6 4 1,6 5 3,4 45 35,4   0,0 125 11,7 

Thông tin trên Internet 71 14,8 9 3,6 11 7,5 99 78,0   0,0 202 18,9 

 ạng khác 5 1,0   0,0 1 0,7 6 4,7   0,0 12 1,1 
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Bảng 12: Mức độ sử dụng  nternet 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 
 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c 

thiểu s  ít 

ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số 

 trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

 ó 58 12,1 28 11,3 26 17,8 107 84,3 2 2,9 221 20,7 

Không 422 87,9 220 88,7 120 82,2 20 15,7 67 97,1 849 79,3 

             

 

Bảng 13: Nội dung thƣờng đọc trên  nternet 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 
 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c 

thiểu s  ít 

ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

 

Tổng số  

trả lời 

 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

Tin tức, th i sự 432 90,0 19 7,7 11 7,5 114 89,8 2 2,9 608 56,8 

Kinh tế x  h i  310 64,6 19 7,7 32 21,9 98 77,2   0,0 479 44,8 

Văn học nghệ thuật   58 12,1 34 13,7 41 28,1 67 52,8   0,0 378 35,3 

Văn hóa, thể thao 291 60,6 32 12,9 55 37,7 88 69,3 3 4,3 490 45,8 

Nông nghiệp  144 30,0 97 39,1 88 60,3 32 25,2 5 7,2 422 39,4 

N i dung khác 69 14,4 3 1,2 2 1,4 28 22,0   0,0 122 11,4 
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 Bảng 14: Khi đọc Bạn quan tâm đến lĩnh vực tài liệu nào? 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 

 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c thiểu 

s  ít ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

 

Tổng số  

trả lời 

 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

 hính trị x  h i 328 68,3 23 9,3 11 7,5 115 90,6 3 4,3 579 54,1 

Lịch sử  226 47,1 56 22,6 59 40,4 102 80,3 1 1,4 561 52,4 

Khoa học-kỹ thuật     263 54,8 44 17,7 45 30,8 91 71,7 5 7,2 549 51,3 

 hiến đấu 37 7,7 11 4,4 10 6,8 41 32,3 2 2,9 130 12,1 

Văn học nghệ thuật  110 22,9 76 30,6 87 59,6 81 63,8 3 4,3 408 38,1 

Tình yêu/tình bạn 168 35,0 44 17,7 69 47,3 92 72,4 2 2,9 402 37,6 

 anh nhân 112 23,3 23 9,3 61 41,8 78 61,4 1 1,4 361 33,7 

Trinh thám 52 10,8 11 4,4 21 14,4 41 32,3   0,0 136 12,7 

 ổ tích            25 5,2 17 6,9 11 7,5 31 24,4 3 4,3 174 16,3 

Pháp luật                    244 50,8 90 36,3 99 67,8 81 63,8 2 2,9 617 57,7 

Nông nghiệp 32 6,7 18 7,3 28 19,2 28 22,0 6 8,7 325 30,4 

Kiếm hiệp 28 5,8 9 3,6 11 7,5 31 24,4   0,0 89 8,3 

N i dung khác  25 5,2 3 1,2 2 1,4 41 32,3   0,0 77 7,2 

 

Bảng 15: Nhu cầu về ngôn ngữ của tài liệu đọc 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 

 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, 

N ng 

Dân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c thiểu 

s  ít ngƣ i 

và các dân 

t c khác 

 

Tổng số  

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 
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SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

                                        Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

Tiếng Tày 169 35,2                 169 15,8 

Tiếng Thái 161 33,5                 161 15 

Tiếng N ng 150 31,3                 150 14 

Tiếng H‟Mông     116 46,8             116 10,8 

Tiếng  ao     132 53,2             132 12,3 

Tiếng Mƣ ng       146 100         146 146 

Tiếng Việt             127 100,0     127 11,9 

Tiếng  TTS ít ngƣ i khác                 69 100,0 69 6,4 

Ngoại văn                0,0 0,0 

Tiếng  nh 13 2,7 2 0,8 3 2,1 21 16,5     0,0 0,0 

Tiếng Pháp 1 0,2         4 3,1     3,6 3,6 

Tiếng Nga 2 0,4         5 3,9     0,5 0,5 

Tiếng Trung 1 0,2         3 2,4     0,7 0,7 

Bảng 16: Sách tiếng dân tộc XB c  đáp ứng đƣợc nhu cầu đọc của Bạn không? Bạn c  th ch đọc sách in bằng tiếng DT mình không? 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 
 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c 

thiểu s  ít 

ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số  

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

 ó 134 27,9 13 5,2 41 28,1 83 65,4 1 1,4 396 37,0 

Không     123 25,6 23 9,3 45 30,8 23 18,1   0,0 401 37,5 

Rất thích 29 6,0 18 7,3 10 6,8 90 70,9 3 4,3 273 25,5 

Không thích   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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Bảng 17: Bạn th ch nhất sách  chủ đề nào xuất bản bằng tiếng dân tộc? 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 

 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c thiểu 

s  ít ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số  

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

 hính trị XH  56 11,7 23 9,3 11 7,5 32 25,2 4 5,8 215 20,1 

Lịch sử 65 13,5 56 22,6 34 23,3 78 61,4 3 4,3 448 41,9 

Khoa học-Kỹ thuật 21 4,4 23 9,3 11 7,5 81 63,8 2 2,9 237 22,1 

 anh nhân 8 1,7 6 2,4 3 2,1 8 6,3   0,0 45 4,2 

C  tích 35 7,3 23 9,3 13 8,9 51 40,2 3 4,3 293 27,4 

Văn học nghệ thuật 8 1,7 4 1,6 4 2,7 33 26,0 1 1,4 140 13,1 

Pháp luật 63 13,1 23 9,3 21 14,4 51 40,2   0,0 357 33,4 

Nông nghiệp 119 24,8 89 35,9 86 58,9 18 14,2 4 5,8 376 35,1 

Tình yêu 14 2,9 17 6,9 11 7,5 31 24,4 3 4,3 110 10,3 

 hiến đấu 9 1,9 6 2,4 5 3,4 30 23,6   0,0 101 9,4 

N i dung khác 6 1,3 2 0,8 4 2,7 8 6,3   0,0 32 3,0 

 

Bảng 18:  ách đọc sách của Bạn (kỹ năng đọc) – Tƣ thế đọc 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 
 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c 

thiểu s  ít 

ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số 

 trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 
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Tổng số 
480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 

1070 100 

 ọc lƣớt, tim điểm hấp dẫn  45 9,4 9 3,6 11 7,5 90 70,9 2 2,9 180 16,8 

 ọc nhanh, nắm đƣợc n i dung chính 37 7,7 6 2,4 4 2,7 98 77,2   0,0 203 19,0 

 ọc chậm, vừa đọc vừa suy nghĩ    294 61,3 22 8,9 35 24,0 97 76,4 2 2,9 573 53,6 

 ọc có trọng điểm, suy nghĩ nghi chép   77 16,0 26 10,5 32 21,9 116 91,3   0,0 286 26,7 

Không trả l i   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Ngồi đọc 432 90,0 67 27,0 72 49,3 115 90,6 14 20,3 1020 95,3 

Nằm đọc 18 3,8 3 1,2 5 3,4 24 18,9   0,0 75 7,0 

Tƣ thế khác   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

 

Bảng 19: Những ghi nhớ sau khi đọc tài liệu của Bạn 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 
 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c 

thiểu s  ít 

ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số 

 trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

Nhớ tên tác giả  103 21,5 27 10,9 56 38,4 87 68,5 2 2,9 330 30,8 

Nhớ tên sách 280 58,3 28 11,3 33 22,6 118 92,9 4 5,8 656 61,3 

Nhớ n i dung chính    461 96,0 44 17,7 54 37,0 116 91,3   0,0 876 81,9 

Nhớ các chi tiết   9 1,9 3 1,2 2 1,4 10 7,9   0,0 42 3,9 

Không nhớ gì cả     0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  0,0 

 

Bảng 20: Bạn c  thƣờng ghi lại nhận xét của mình về cuốn sách đã đọc không?  

 

Nội dung Bảng hỏi 

 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

 ân t c 

thiểu s  

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c 

thiểu s  ít 
 

Tổng số  

 

Tỷ lệ 
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H‟Mông, 

Dao 

Mƣ ng ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

trả lời % 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

 ó  113 23,5 13 5,2 16 11,0 118 92,9 2 2,9 300 28,0 

 ôi khi  68 14,2 15 6,0 6 4,1 71 55,9   0,0 160 15,0 

Không 211 44,0 132 53,2 122 83,6 88 69,3 57 82,6 610 57,0 

 

Bảng 21: Bạn c  vận dụng đƣợc những kiếm thức đã đọc vào cuộc sống 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 
 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c 

thiểu s  ít 

ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

 

Tổng số 

 trả lời 

 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

 ó 388 80,8 74 29,8 88 60,3 117 92,1 5 7,2 782 73,1 

 ôi khi   94 19,6 14 5,6 11 7,5 21 16,5   0,0 175 16,4 

không 16 3,3 18 7,3 23 15,8 8 6,3 48 69,6 113 10,6 

 

Bảng 22: Bạn ứng xử với tài liệu khi đọc nhƣ thế nào? 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 

 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c thiểu 

s  ít ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số  

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 
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Giữ gìn cẩn thận 246 51,3 129 52,0 189 129,5 111 87,4 18 26,1 1005 93,9 

 u n sách lại 52 10,8 8 3,2 9 6,2 7 5,5   0,0 132 12,3 

Gấp trang để đánh dấu 15 3,1 10 4,0 11 7,5 69 54,3 2 2,9 361 33,7 

 ắt, xé trang sách   0,0 3 1,2   0,0   0,0 3 4,3 6 0,6 

Viết, vẽ vào sách 5 1,0 1 0,4 2 1,4   0,0 3 4,3 11 1,0 

Ngồi lên sách   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  0,0 

Làm mất sách 32 6,7 5 2,0 7 4,8 7 5,5 2 2,9 53 5,0 

Không quan tâm   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  0,0 
 

Bảng 23: Thƣ viện c  hƣớng dẫn phƣơng pháp đọc cho Bạn không? 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 
 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c 

thiểu s  ít 

ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số  

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

 ó           123 25,6 80 32,3 66 45,2 111 87,4 3 4,3 414 38,7 

 ôi khi 103 21,5 36 14,5 28 19,2 21 16,5 1 1,4 268 25,0 

Không 73 15,2 38 15,3 45 30,8 9 7,1 23 33,3 388 36,3 
 

Bảng 24: Thƣ viện nơi Bạn sử dụng c  đủ vốn tài liệu đáp ứng nhu cầu đọc 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 
 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c 

thiểu s  ít 

ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số  

trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 
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 ó           347 72,3 146 58,9 136 93,2 119 93,7 9 13,0 757 70,7 

Không 133 27,7 102 41,1 10 6,8 8 6,3 60 87,0 313 29,3 

 

Bảng 25: Bạn đã tham gia những hoạt động nào của thƣ viện 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 
 ân t c thiểu s  

Tày, Thái, N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

 ân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c 

thiểu s  ít 

ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số 

 trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 

Thông báo sách mới 101 21,0 87 35,1 54 37,0 67 52,8 6 8,7 544 50,8 

Giới thiệu sách 87 18,1 56 22,6 51 34,9 61 48,0   0,0 431 40,3 

Triển l m sách 79 16,5 43 17,3 32 21,9 88 69,3 3 4,3 332 31,0 

 ựng lại tác phẩm  22 4,6 13 5,2 12 8,2 28 22,0   0,0 92 8,6 

Thi đọc sách 28 5,8 9 3,6 10 6,8 52 40,9 2 2,9 190 17,8 

Kể chuyện theo sách 18 3,8 9 3,6 12 8,2 51 40,2   0,0 211 19,7 

Thi vẽ tranh theo sách 12 2,5 4 1,6 8 5,5 54 42,5   0,0 224 20,9 

H i nghị bạn đọc   0,0   0,0   0   0,0   0,0 66 6,2 

Ngày H i đọc sách 34 7,1 11 4,4 18 12,3 90 70,9 5 7,2 290 27,1 

 

Bảng 26: Kiến nghị của bạn đọc đối với thƣ viện 

 

 

Nội dung Bảng hỏi 

 ân t c 

thiểu s  

Tày, Thái, 

N ng 

 ân t c 

thiểu s  

H‟Mông, 

Dao 

 ân t c 

thiểu s  

Mƣ ng 

Dân t c Kinh 

(Việt) 

 ân t c thiểu 

s  ít ngƣ i và 

các dân t c 

khác 

 

Tổng số 

 trả lời 

 

Tỷ lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 480 100 248 100 146 100 127 100 69 100 1070 100 
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Tăng v n tài liệu 140 29,2 102 41,1 56 38,4 80 63,0 6 8,7 655 61,2 

Tăng v n tài liệu bằng nhiều tiếng dân t c 

thiểu s  

119 24,8 107 43,1 62 42,5 31 24,4 12 17,4 630 58,9 

Tăng thêm sản phẩm dịch  vụ tại thƣ viện  25 5,2 15 6,0 12 8,2 58 45,7   0,0 190 17,8 

Mở các lớp bồi dƣỡng hƣớng dẫn sử dụng 

thƣ viện 

38 7,9 12 4,8 14 9,6 44 34,6   0,0 143 13,4 

 ác hoạt đ ng khác 34 7,1 8 3,2 21 14,4 10 7,9   0,0 101 9,4 
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 P Ụ LỤ  SỐ 1.3. 

  ộ tuổi ngƣời dân các tỉnh miền n i ph a Bắc VN tham gia trả lời bảng hỏi  

 Bảng số 1: Thông tin chung (trang 202) 

Bảng 2: Bạn thƣờng sử dụng thời gian rỗi vào những việc gì?     

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

Tự học   41 47,1 94 47,2 118 63,1 59 48,0 34 34,7 23 41,1 369 49,2 

Sinh hoạt c ng đồng  0,0 11 5,5 20 10,7 48 39,0 36 36,7 21 37,5 136 18,1 

Giúp đỡ gia đình 17 19,5 102 51,3 173 92,5 100 81,3 88 89,8 50 89,3 530 70,7 

Học ngoại khóa 6 6,9 20 10,1 12 6,4 9 7,3 3 3,1  0,0 50 6,7 

Xem vô tuyến, phim 

ảnh 
81 93,1 135 67,8 159 85,0 102 82,9 86 87,8 50 89,3 613 81,7 

 u lịch, tham quan 23 26,4 102 51,3 56 29,9 30 24,4 21 21,4 12 21,4 244 32,5 

 ọc sách, báo 77 88,5 132 66,3 126 67,4 78 63,4 56 57,1 31 55,4 500 66,7 

Internet 76 87,4 190 95,5 146 78,1 112 91,1 61 62,2 15 26,8 600 80 

 hơi Game 32 36,8 27 13,6 22 11,8 4 3,3  0,0  0,0 85 11,3 

 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 
Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

Tự học   12 30,0 40 78,4 21 21,4 19 23,5 6 20,0   98 30,6 

Sinh hoạt c ng đồng  0,0 12 23,5 8 8,2  0,0  0,0   20 6,3 
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 ông việc gia đình 20 50,0 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 300 93,8 

Học ngoại khóa  0,0 8 15,7 4 4,1  0,0  0,0  0,0 12 3,8 

Xem vô tuyến, 15 37,5 28 54,9 31 31,6 19 23,5 17 56,7 10 50,0 120 37,5 

 u lịch, tham quan 6 15,0 18 35,3 22 22,4 11 13,6 10 33,3 9 45,0 76 23,8 

 ọc sách, báo 16 40,0 50 98,0 36 36,7 30 37,0 26 86,7 18 90,0 176 55,0 

Internet 3 7,5 32 62,7 20 20,4 11 13,6 9 30,0 5 25,0 80 25,0 

 hơi Game 2 5,0 36 70,6 26 26,5 17 21,0 4 13,3  0,0 85 26,6 

 

Bảng 3: Mức độ thƣờng xuyên mua sách báo 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 
Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

Mua thƣ ng xuyên 12 13,8 26 13,1 36 19,3 23 18,7 18 18,4 8 14,3 123 16,4 

Thỉnh thoảng có 

mua 
2 2,3 23 11,6 28 15,0 24 19,5 9 9,2 4 7,1 90 12 

Mua 1 cu n 9 10,3 32 16,1 29 15,5 22 17,9 15 15,3 5 8,9 112 14,9 

Mua 2 cu n 11 12,6 29 14,6 23 12,3 13 10,6 9 9,2 4 7,1 89 11,9 

Mua 3 - 5 cu n  0,0 12 6,0 8 4,3 6 4,9  0,0  0,0 26 3,5 

Không mua cu n 

nào 

15 17,2 12 6,0 32 17,1 40 32,5 71 72,4 40 71,4 210 28 

 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

Tổng số trả 

lời 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

Mua thƣ ng xuyên 2 5 10 19,6 12 12,2 6 7,4 8 26,7   38 11,9 
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Thỉnh thoảng có 

mua 
 0 9 17,6 5 5,1 3 3,7 2 6,7   19 5,9 

Mua 1 cu n 2 5 11 21,6 5 5,1 3 3,7 1 3,3   22 6,9 

Mua 2 cu n  0 6 11,8 3 3,1 2 2,5  0,0   13 4,1 

Mua 3 - 5 cu n  0 4 7,8 3 3,1 1 1,2 1 3,3   9 2,8 

Không mua cu n 

nào 

32 80 41 80,4 24 24,5 72 88,9 30 100 20 100 219 68,4 

 

Bảng 4: Mức độ thƣờng xuyên đến thƣ viện của Bạn 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

 ó 41 47,1 70 35,2 63 33,7 26 21,1 19 19,4 11 19,6 230 30,7 

Thƣ ng xuyên 30 34,5 78 39,2 55 29,4 28 22,8 15 15,3 6 10,7 212 28,3 

Thỉnh thoảng 19 21,8 40 20,1 33 17,6 19 15,4 10 10,2 3 5,4 124 16,5 

Không bao gi   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 164 21,9 

 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

 ó 2 40 22 43,1 17 17,3 14 17,3 9 30 4 20 68 21,3 

Thƣ ng xuyên 4 2 25 49,0 20 20,4 14 17,3 7 23,3   0 70 21,9 

Thỉnh thoảng 2 4 10 19,6 8 8,2   0,0   0   0 20 6,3 

Không bao gi   2 12 23,5 31 31,6 69 85,2 30 100 20 100 162 50,6 
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Bảng 5: Phƣơng tiện sử dụng để tìm đọc tài liệu trong thƣ viện 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

 

Tổng số 

trả lời 

 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

Tủ mục lục 58 66,7 61 30,7 52 27,8 46 37,4 10 10,2 6 10,7 233 31,1 

Tra trên máy tính 34 39,1 122 61,3 102 54,5 77 62,6 11 11,2 2 3,6 348 46,4 

Hỏi thủ thƣ 31 35,6 76 38,2 69 36,9 56 45,5 32 32,7 11 19,6 275 36,7 

Thƣ mục 9 10,3 33 16,6 25 13,4 12 9,8 6 6,1 2 3,6 87 11,6 

Kho tự chọn  42 48,3 102 51,3 89 47,6 74 60,2 15 15,3 4 7,1 326 43,5 

 Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

Tủ mục lục 12 30 44 86,3 23 23,5 13 16,0 6 20 20 100 98 30,6 

Tra trên máy 

tính 

9 22,5 26 51,0 19 19,4 11 13,6 3 10     68 21,3 

Hỏi thủ thƣ 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 11   311 97,2 

Thƣ mục 6 15 26 51,0 16 16,3 12 14,8 2 6,7     62 19,4 

Kho tự chọn  3 7,5 5 9,8 4 4,1   0,0   0    12 3,8 

 

Bảng 6: Bạn đọc sách báo nhằm mục đ ch gì? Sách, báo c    nghĩa gì với Bạn? 

Thành thị 

  ộ tuổi  ộ tuổi  ộ tuổi  ộ tuổi  ộ tuổi  ộ tuổi Tổng số  
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Nội dung 

10-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51 trở lên 

 

trả lời Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

Giúp học tập 87 100 134 67,3 122 65,2 117 95,1 98 100 11 19,6 569 75,9 

Giải trí 61 70,1 106 53,3 98 52,4 78 63,4 72 73,5 11 19,6 426 56,8 

 ể hiểu biết thêm 87 100  199 100  187 100  123 100  98 100  56 100 750 100 

Là ngƣ i thầy/cô   87 100 199 100 119 63,6 58 47,2 50 51,0 11 19,6 524 69,9 

Là ngƣ i bạn 87 100 199 100 148 79,1 105 85,4 78 79,6 9 16,1 626 83,5 

Không là gì               

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

Học tập 40 100 51 100,0 58 59,2 50 61,7 22 73,3 10 50 231 72,2 

Giải trí 8 20 28 54,9 19 19,4 14 17,3 6 20,0 5 25 80 25,0 

 ể hiểu biết thêm 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

Là ngƣ i thầy/cô 34 85 51 100 75 76,5 37 45,7 11 36,7 9 45 217 67,8 

Là ngƣ i bạn 23 57,5 51 100 85 86,7 31 38,3 12 40,0 8 40 210 65,6 

Không là gì                       

 

Bảng 7: Vì sao Bạn đọc sách? 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 
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Do bản thân yêu 

thích 
84 96,6 188 94,5 179 95,7 92 74,8 35 35,7 30 53,6 608 81,1 

Yêu cầu công việc  0,0 76 38,2 172 92,0 123 100 89 90,8 45 80,4 505 67,3 

Gia đình đ ng viên  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 750 100 

Bạn  tác đ ng 12 13,8 31 15,6 28 15,0 5 4,1   0,0   0,0 76 10,1 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

Do bản thân yêu 

thích 
37 92,5 48 94,1 78 79,6 28 34,6 11 36,7 9 45 211 65,9 

Yêu cầu công việc  0 23 45,1 41 41,8 32 39,5 22 73,3 8 40 126 39,4 

Gia đình đ ng viên 12 30 42 82,4 32 32,7 26 32,1 20 66,7   0 132 41,3 

Bạn  tác đ ng 9 22,5 26 51,0 13 13,3 8 9,9   0,0   0 56 17,5 

 

Bảng 8: Thời gian dành cho việc đọc trong một ngày 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

Tổng số 

trả lời 
Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

Từ 3 - 4 gi  10 11,5 32 16,1 30 16,0 25 20,3 8 8,2     105 14 

Từ 2 - 3 gi  6 6,9 43 21,6 35 18,7 29 23,6 12 12,2     125 16,7 

Từ 1- 2 gi  22 25,3 88 44,2 52 27,8 35 28,5 9 9,2 4 7,1 210 28 

 ƣới 1 gi  45 51,7 91 45,7 77 41,2 67 54,5 21 21,4 9 16,1 310 41,3 

 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

  ộ tuổi  ộ tuổi  ộ tuổi  ộ tuổi  ộ tuổi  ộ tuổi Tổng số  
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Nội dung 

10-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51 trở lên trả lời Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

Từ 3 - 4 gi    6 11,8 2 2,0 2 2,5         10 3,1 

Từ 2 - 3 gi    34 66,7 28 28,6 11 13,6 9 30     82 25,6 

Từ 1- 2 gi  16 40 39 76,5 21 21,4 19 23,5 15 50     110 34,4 

 ƣới 1 gi  18 45 40 78,4 24 24,5 20 24,7 15 50 1 5,0 118 36,9 

 

Bảng 9:  ịa điểm đọc sách 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

Ở nhà 16 18,4 51 25,6 39 20,9 21 17,1 10 10,2 9 16,1 146 19,5 

 ơ quan, lớp học 20 23,0 89 44,7 70 37,4 65 52,8 33 33,7 6 10,7 283 37,7 

Thƣ viện  26 29,9 199 100 187 100 95 77,2 22 22,4 9 16,1 538 71,7 

 ịch vụ Internet 12 13,8 132 66,3 114 61,0 33 26,8 21 21,4 4 7,1 316 42,1 

Hiệu sách  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  0,0 

Nơi vui chơi giải 

trí 

8 9,2 18 9,0 10 5,3 1 0,8   0,0   0,0 37 4,9 

 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 
Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

Ở nhà 8 20 37 72,5 25 25,5 19 23,5 9 30     98 30,6 

 ơ quan, lớp học 16 40 39 76,5 28 28,6 23 28,4 8 26,7     114 35,6 
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Thƣ viện  35 87,5 46 90,2 60 61,2 52 64,2 6 20 2 10 201 62,8 

 ịch vụ Internet  0 12 23,5 8 8,2   0,0   0     20 6,3 

Hiệu sách  0   0,0   0,0   0,0   0      0,0 

Nơi vui chơi giải 

trí 

8 20 18 35,3 6 6,1   0,0   0   

 
32 10,0 

 

Bảng 10: Yếu tố nào khiến bạn quyết định lựa chọn sách để đọc? 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

Tác giả 10 11,5 50 25,1 48 25,7 29 23,6 5 5,1 8 14,3 150 20 

Tên sách 22 25,3 193 97,0 144 77,0 67 54,5 32 32,7 12 21,4 470 62,7 

Nhà Xuất bản  11 12,6 25 12,6 10 5,3 4 3,3   0,0   0,0 50 6,7 

N i dung hấp 

dẫn 

32 36,8 199 100 185 98,9 116 94,3 82 83,7 29 51,8 643 85,7 

Hình thức đẹp 21 24,1 42 21,1 32 17,1 21 17,1 10 10,2   0,0 125 16,7 

 họn ngẫu 

nhiên 

9 10,3 65 32,7 31 16,6 12 9,8 9 9,2   0,0 126 16,8 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

Tác giả 8 20 38 74,5 29 29,6 12 14,8 9 30 2 10 98 30,6 

Tên sách 22 55 51 100 76 77,6 52 64,2 8 26,7 2 10 211 65,9 

Nhà Xuất bản  5 12,5 9 17,6 4 4,1 3 3,7   0   0 21 6,6 
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N i dung hấp dẫn 6 15 18 35,3 40 40,8 56 69,1   0   0 202 63,1 

Hình thức đẹp 9 22,5 23 45,1   0,0   0,0   0   0 22 6,9 

 họn ngẫu nhiên  0   0 6 6,1   0,0   0   0 11 3,4 
 

Bảng 11: Loại hình tài liệu Bạn thƣờng đọc 

Thành thị 

 

Nội dung 
 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

Sách in 45 51,7 102 51,3 98 52,4 87 70,7 59 60,2 9 16,1 400 53,3 

Tranh ảnh, hình 

vẽ 
33 37,9 89 44,7 65 34,8 44 35,8 32 32,7 7 12,5 270 36,0 

 áo, tạp chí 9 10,3 25 12,6 21 11,2 32 26,0 52 53,1 21 37,5 160 21,3 

TL nghe nhìn  0,0 48 24,1 35 18,7 12 9,8 5 5,1   0,0 100 13,3 

Thông tin trên 

Internet 

 0,0 68 34,2 59 31,6 39 31,7 15 15,3 9 16,1 190 25,3 

 ạng khác  0,0 5 2,5 3 1,6 4 3,3   0,0   0,0 12 1,6 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

Sách in 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100,0 

Tranh ảnh, hình 

vẽ 
38 95 51 100 88 89,8 44 54,3 5 16,7   226 70,6 

 áo, tạp chí  0 12 23,5 19 19,4 22 27,2 28 93,3 8 40 89 27,8 

TL nghe nhìn  0 13 25,5 7 7,1 3 3,7 2 6,7   0 25 7,8 
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Thông tin trên 

Internet 

 0 6 11,8 4 4,1 2 2,5   0,0   0 12 3,8 

 ạng khác  0   0   0,0   0,0   0,0   0  0,0 

 

Bảng 12: Mức độ sử dụng  nternet 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

 ó 26 29,9 48 24,1 52 27,8 39 31,7 23 23,5 12 26 200 26,7 

Không 61 70,1 151 75,9 135 72,2 84 68,3 75 76,5 44 61 550 73,3 

 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

 ó 2 5,0 4,0 7,8 6,0 6,1 5,0 6,2 3,0 10,0 1 2,0 21 6,6 

Không 38 95 47 92,2 92 93,9 76 93,8 27 90,0 19 38 299 93,4 

 

Bảng 13: Nội dung thƣờng đọc trên  nternet 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 
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Tin tức, th i sự 16 18,4 148 74,4 168 89,8 118 95,9 86 87,8 42 75,0 578 77,1 

Kinh tế x  h i    169 84,9 177 94,7 72 58,5 28 28,6 13 23,2 459 61,2 

Văn học nghệ 

thuật   
20 23,0 100 50,3 97 51,9 66 53,7 59 60,2 9 16,1 351 46,8 

Văn hóa, thể thao 30 34,5 170 85,4 130 69,5 88 71,5 51 52,0  0,0 469 62,5 

Nông nghiệp    89 44,7 124 66,3 102 82,9 43 43,9 8 14,3 366 48,8 

N i dung khác   42 21,1 24 12,8 20 16,3 16 16,3   0,0 102 13,6 

 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ % 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL 100 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

Tin tức, th i sự   5 9,8 10 10,2 12 14,8 2 6,7 1 5 30 9,4 

Kinh tế x  h i    6 11,8 8 8,2 5 6,2 1 3,3     20 6,3 

Văn học nghệ 

thuật   
4 10 10 19,6 6 6,1 4 4,9 3 10,0   27 8,4 

Văn hóa, thể thao 3 7,5 6 11,8 7 7,1 3 3,7 2 6,7   21 6,6 

Nông nghiệp   0 32 62,7 84 85,7 75 92,6 11 36,7     202 63,1 

N i dung khác  0 12 23,5 5 5,1 2 2,5 1 3,3    20 6,3 

 

Bảng 14: Khi đọc Bạn quan tâm đến lĩnh vực tài liệu nào? 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL 100 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

 hính trị x  h i   129 64,8 131 70,1 91 74,0 87 88,8 42 75,0 480 64 



237 

Lịch sử  33 37,9 136 68,3 133 71,1 98 79,7 32 32,7 12 21,4 444 59,2 

Khoa học-kỹ thuật  0,0 106 53,3 146 78,1 122 99,2 52 53,1 22 39,3 448 59,7 

 hiến đấu  0,0 36 18,1 30 16,0 15 12,2 11 11,2 9 16,1 101 13,5 

Văn học nghệ thuật  7 8,0 190 95,5 98 52,4 40 32,5 32 32,7 8 14,3 357 47,6 

Tình yêu/tình bạn 26 29,9 182 91,5 78 41,7 52 42,3 37 37,8   0,0 375 50 

 anh nhân 9 10,3 60 30,2 78 41,7 65 52,8 41 41,8 22 39,3 275 36,7 

Trinh thám  0,0 51 25,6 41 21,9 27 22,0 6 6,1   0,0 125 16,7 

 ổ tích            61 70,1 26 13,1   0,0   0,0   0,0   0,0 87 11,6 

Pháp luật  0,0 112 56,3 140 74,9 119 96,7 93 94,9 52 92,9 516 68,8 

Nông nghiệp  0,0   0,0 46 24,6 31 25,2 25 25,5 10 17,9 112 14,9 

Kiếm hiệp  0,0 53 26,6 12 6,4 8 6,5 4 4,1 2 3,6 79 10,5 

N i dung khác    0,0 50 25,1 11 5,9 7 5,7 2 2,0 1 1,8 71 9,5 

 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

Nội dung 
 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

 hính trị x  h i       36 36,7 28 34,6 20 66,7 15 75 99 30,9 

Lịch sử  8 20 41 80,4 33 33,7 22 27,2 10 33,3 3 15 117 36,6 

Khoa học-kỹ 

thuật     

 
0 9 17,6 21 21,4 35 43,2 28 93,3 8 40 101 31,6 

 hiến đấu  0 11 21,6 7 7,1 5 6,2 4 13,3 2 10 29 9,1 

Văn học nghệ 

thuật  

9 22,5 21 41,2 11 11,2 6 7,4 3 10,0 1 5 51 15,9 

Tình yêu/tình bạn 3 7,5 12 23,5 7 7,1 3 3,7 2 6,7  0 27 8,4 

 anh nhân 4 10 39 76,5 27 27,6 11 13,6 3 10,0 2 10 86 26,9 

Trinh thám  0 5 9,8 3 3,1 2 2,5 1 3,3   0 11 3,4 

 ổ tích            36 90 28 54,9 22 22,4   0,0   0,0   0 87 27,2 
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Pháp luật  0 11 21,6 22 22,4 29 35,8 30 100 9 45 101 31,6 

Nông nghiệp  0 22 43,1 69 70,4 75 92,6 27 90 20 100 213 66,6 

Kiếm hiệp  0 5 9,8 4 4,1 1 1,2   0,0   0 10 3,1 

N i dung khác   0 3 5,9 2 2,0 1 1,2   0,0   0 6 1,9 

Bảng 15: Nhu cầu về ngôn ngữ của tài liệu đọc 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

 ân t c Tày 15 17,2 20 10,1 23 12,3 19 15,4 19 19,4 16 28,6 112 14,9 

 ân t c Thái 12 13,8 16 8,0 27 14,4 22 17,9 21 21,4 11 19,6 109 14,5 

 ân t c N ng 10 11,5 26 13,1 22 11,8 21 17,1 11 11,2 13 23,2 103 13,7 

 ân t c  ao     9 10,3 27 13,6 26 13,9 22 17,9 9 9,2 4 7,1 97 12,9 

 ân t c Mƣ ng 11 12,6 29 14,6 27 14,4 25 20,3 8 8,2 7 12,5 107 14,3 

 ân t c H‟Mông 10 11,5 23 11,6 22 11,8 19 15,4 9 9,2 8 14,3 91 12,1 

 ân t c Kinh (Việt) 15 17,2 22 11,1 21 11,2 18 14,6 17 17,3 15 26,8 108 14,4 

 ân t c ít ngƣ i và 

các  T khác (Pu 

Péo, Si La, Ha Hủi, 

Lô Lô, Hà Nhì…) 

2 2,3 5 2,5 5 2,7 4 3,3 4 4,1 3 5,4 23 3,1 

Ngoại văn   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

Tiếng  nh 10 11,5 16 8,0 8 4,3 3 2,4   0,0   0,0 37 4,9 

Tiếng Pháp 2 2,3 5 2,5 2 1,1   0,0   0,0   0,0 5 0,7 

Tiếng Nga 2 2,3 3 1,5 2 1,1   0,0   0,0   0,0 7 0,9 

Tiếng Trung 2 2,3 2 1,0   0,0   0,0   0,0   0,0 4 0,5 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 
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Nội dung  

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

 ân t c Tày 11 27,5 13 25,5 11 11,2 9 11,1 8 26,7 5 25 57 17,8 

 ân t c Thái 10 25 14 27,5 9 9,2 8 9,9 7 23,3 4 20 52 16,3 

 ân t c N ng 9 22,5 13 25,5 8 8,2 7 8,6 6 20,0 4 20 47 14,7 

 ân t c  ao     5 12,5 12 23,5 6 6,1 5 6,2 4 13,3 3 15 35 10,9 

 ân t c Mƣ ng 5 12,5 14 27,5 7 7,1 6 7,4 4 13,3 3 15 39 12,2 

 ân t c 

H‟Mông 
2 5 9 17,6 5 5,1 4 4,9 3 10,0 2 10 25 7,8 

 ân t c Kinh 

(Việt) 
19 47,5 19 37,3 19 19,4 19 23,5 19 63,3 15 75 19 5,9 

 ân t c ít ngƣ i 

và các  T khác 

(Pu Péo, Si La, 

Ha Hủi, Lô Lô, 

Hà Nhì…) 

10 25 14 27,5 8 8,2 6 7,4 5 16,7 3 15 46 14,4 

Ngoại văn                      

Tiếng  nh    1 2,0 1 1,0          2 0,6 

Tiếng Pháp                      

Tiếng Nga                      

Tiếng Trung                      

Bảng 16: Sách tiếng dân tộc XB c  đáp ứng đƣợc nhu cầu đọc của Bạn không? Bạn c  th ch đọc sách in bằng tiếng dân tộc mình không? 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số trả 

lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

 ó 12 13,8 91 45,7 84 44,9 58 47,2 30 30,6 11 19,6 286 38,1 
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Không      0,0 101 50,8 94 50,3 68 55,3 42 42,9 9 16,1 314 41,9 

Rất thích 16 18,4 48 24,1 31 16,6 25 20,3 22 22,4 8 14,3 150 20,0 

Không thích               

 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

 ó   32 62,7 28 28,6 23 28,4 22 73,3 5 25 110 34,4 

Không       27 52,9 26 26,5 20 24,7 12 40,0 2 10 87 27,2 

Rất thích 9 22,5 36 70,6 31 31,6 22 27,2 19 63,3 6 30 123 38,4 

Không thích                          

 

Bảng 17: Bạn th ch nhất sách  chủ đề nào xuất bản bằng tiếng dân tộc? 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

 hính trị XH    21 10,6 22 11,8 25 20,3 28 28,6 30 53,6 126 16,8 

Lịch sử 8 9,2 80 40,2 78 41,7 36 29,3 22 22,4 12 21,4 236 31,5 

Khoa học-Kỹ thuật   44 22,1 57 30,5 22 17,9 11 11,2 4 7,1 138 18,4 

 anh nhân   10 5,0 7 3,7 4 3,3 3 3,1 1 1,8 25 3,3 

C  tích 28 32,2 45 22,6 41 21,9 11 8,9   0,0   0,0 125 16,7 

Văn học nghệ thuật 6 6,9 16 8,0 11 5,9 9 7,3 6 6,1 2 3,6 50 6,7 

Pháp luật   11 5,5 50 26,7 58 47,2 36 36,7 3 5,4 158 21,1 

Nông nghiệp   9 4,5 61 32,6 68 55,3 19 19,4 6 10,7 163 21,7 



241 

Tình yêu   31 15,6 26 13,9 11 8,9 8 8,2   0,0 76 10,1 

 hiến đấu   22 11,1 16 8,6 7 5,7 3 3,1 2 3,6 50 6,7 

N i dung khác   11 5,5 6 3,2 3 2,4   0,0   0,0 20 2,7 

 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

 hính trị XH    11 21,6 18 18,4 22 27,2 20 66,7 18 90 89 27,8 

Lịch sử 33 82,5 44 86,3 45 45,9 56 69,1 25 83,3 9 45 212 66,3 

Khoa học-Kỹ thuật  0 12 23,5 36 36,7 32 39,5 16 53,3 3 15 99 30,9 

 anh nhân  0 7 13,7 5 5,1 4 4,9 3 10,0 1 5 20 6,3 

C  tích 38 95 51 100 56 57,1 23 28,4   0,0   0 168 52,5 

Văn học nghệ thuật 5 12,5 36 70,6 22 22,4 15 18,5 10 33,3 2 10 90 28,1 

Pháp luật  0 32 62,7 68 69,4 65 80,2 26 86,7 8 40 199 62,2 

Nông nghiệp  0 12 23,5 86 87,8 71 87,7 28 93,3 16 80 213 66,6 

Tình yêu  0 15 29,4 10 10,2 7 8,6 2 6,7   0 34 10,6 

 hiến đấu  0 25 49,0 12 12,2 9 11,1 4 13,3 1 5 51 15,9 

N i dung khác  0 8 15,7 3 3,1 1 1,2   0,0   0 12 3,8 

Bảng 18:  ách đọc sách của Bạn (kỹ năng đọc) – Tƣ thế đọc 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

 ọc lƣớt, tim điểm hấp 

dẫn  
  51 25,6 48 25,7 32 26,0 17 17,3 9 16,1 157 20,9 
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 ọc nhanh, nắm đƣợc 

n i dung chính 
  50 25,1 47 25,1 31 25,2 12 12,2 5 8,9 145 19,3 

 ọc chậm, vừa đọc 

vừa suy nghĩ    
16 18,4 171 85,9 145 77,5 98 79,7 11 11,2 9 16,1 450 60,0 

 ọc có trọng điểm, 

suy nghĩ nghi chép   
11 12,6 95 47,7 85 45,5 39 31,7 15 15,3 6 10,7 251 33,5 

Không trả l i               

Ngồi đọc  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 700 93,3 

Nằm đọc 9 10,3 28 14,1 11 5,9 2 1,6   0,0   0,0 50 6,7 

Tƣ thế khác                           

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

 ọc lƣớt, tim điểm 

hấp dẫn 

  
10 19,6 9 9,2 3 3,7 1 3,3   23 7,2 

 ọc nhanh, nắm 

đƣợc n i dung 

chính 

  

22 43,1 19 19,4 11 13,6 6 20,0   58 18,1 

 ọc chậm, vừa 

đọc vừa suy nghĩ    
9 22,5 51 100 43 43,9 9 11,1 8 26,7 3 15 123 38,4 

 ọc có trọng 

điểm, suy nghĩ 

nghi chép   

 

0 18 35,3 9 9,2 3 3,7 3 10,0 2 10 35 10,9 

Không trả l i  0   0,0   0,0   0,0   0,0   0   0,0 

Ngồi đọc  0   0,0   0,0   0,0   0,0   0 320 100,0 

Nằm đọc 4 10 14 27,5 5 5,1 2 2,5   0,0   0 25 7,8 

Tƣ thế khác  0   0,0   0,0   0,0   0,0   0   0,0 
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Bảng 19: Những ghi nhớ sau khi đọc tài liệu của Bạn 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

 10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL 100 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

Nhớ tên tác giả  11 12,6 88 44,2 63 33,7 72 58,5 29 29,6 12 21,4 275 36,7 

Nhớ tên sách 22 25,3 176 88,4 127 67,9 89 72,4 78 79,6 11 19,6 463 61,7 

Nhớ n i dung 

chính    
51 58,6 188 94,5 182 97,3 120 97,6 90 91,8 44 78,6 675 90,0 

Nhớ các chi tiết   6 6,9 7 3,5 5 2,7 3 2,4 2 2,0 2 3,6 25 3,3 

Không nhớ gì cả                            

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

Nhớ tên tác giả  6 15 17 33,3 12 12,2 10 12,3 6 20 4 20 55 17,2 

Nhớ tên sách 4 10 40 78,4 76 77,6 57 70,4 11 36,7 5 25 193 60,3 

Nhớ n i dung 

chính    
8 20 38 74,5 88 89,8 45 55,6 16 53,3 6 30 201 62,8 

Nhớ các chi tiết   4 10 6 11,8 2 2,0  0,0  0  0 12 3,8 

Không nhớ gì cả                 

Bảng 20: Bạn c  thƣờng ghi lại nhận xét của mình về cuốn sách đã đọc không?  

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 
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Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

 10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

 

 

Tổng số 

trả lời 

 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

 ó     32 62,7 21 21,4 16 19,8 9 30 2 10 80 25 

 ôi khi    8 15,7 5 5,1 4 4,9 2 6,7 1 5 20 6,3 

Không 6 15,0 42 82,4 66 67,3 63 77,8 28 93,3 15 75 220 68,8 

 

Bảng 21: Bạn c  vận dụng đƣợc những kiếm thức đã đọc vào cuộc sống 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

Tổng số 

trả lời 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

 ó 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 572 76,3 

 ôi khi 9 40,0 178 89,4 162 86,6 120 97,6 87 88,8 16 28,6 140 18,7 

không     52 26,1 41 21,9 26 21,1 12 12,2 9 16,1 38 5,1 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL 100 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

 ó   0,0 79 39,7 68 36,4 32 26,0 28 28,6 13 23,2 220 29,3 

 ôi khi  0,0 56 28,1 44 23,5 24 19,5 12 12,2 4 7,1 140 18,7 

Không 12 13,8 123 61,8 126 67,4 98 79,7 20 20,4 11 19,6 390 52,0 



245 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

 ó     34 66,7 66 67,3 78 96,3 21 70 11 55,0 210 65,6 

 ôi khi      12 23,5 10 10,2 7 8,6 4 13,3 2 10,0 35 10,9 

không     9 17,6 11 11,2 17 21,0 18 60 20 100 75 23,4 
 

Bảng 22: Bạn ứng xử với tài liệu khi đọc nhƣ thế nào? 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

Giữ gìn cẩn thận 85 97,7 199 100 187 100 123 100 59 60,2 40 71,4 693 92,4 

 u n sách lại 12 13,8 32 16,1 22 11,8 10 8,1   0,0   0,0 76 10,1 

Gấp trang để đánh 

dấu 

13 14,9 30 15,1 26 13,9 18 14,6 11 11,2 9 16,1 
107 14,3 

 ắt, xé trang sách  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  0 

Viết, vẽ vào sách  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  0 

Ngồi lên sách  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  0 

Làm mất sách 10 11,5 16 8,0 6 3,2   0,0   0,0   0,0 32 4,3 

Không quan tâm                           

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

Giữ gìn cẩn thận 40 100 51 100 98 100 80 98,8 29 96,7 14 70,0 312 97,5 

 u n sách lại 8 20,0 34 66,7 10 10,2 4 4,9   0,0   0,0 56 17,5 

Gấp trang để đánh 10 25,0 51 100 90 91,8 79 97,5 20 66,7 4 20,0 254 79,4 
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dấu 

 ắt, xé trang sách 3 7,5 3 5,9   0,0   0,0   0,0   0,0 6 1,9 

Viết, vẽ vào sách 6 15,0 3 5,9 2 2,0   0,0   0,0   0,0 11 3,4 

Ngồi lên sách  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  0 

Làm mất sách 7 17,5 10 19,6 4 4,1   0,0   0,0   0,0 21 6,6 

Không quan tâm  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  0 
 

 Bảng 23: Thƣ viện c  hƣớng dẫn phƣơng pháp đọc cho Bạn không? 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ  

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

 ó           12 13,8 102 51,3 99 52,9 61 49,6 24 24,5 6 10,7 304 40,5 

 ôi khi 8 9,2 93 46,7 78 41,7 63 51,2 12 12,2 4 7,1 258 34,4 

Không  0,0 68 34,2 57 30,5 43 35,0 15 15,3 5 8,9 188 25,1 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

Tổng số 

trả lời 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

 ó           8 20,0 38 74,5 27 27,6 21 25,9 11 36,7 5 25,0 110 34,4 

 ôi khi  0,0 6 11,8 3 3,1 1 1,2   0,0   0,0 10 3,1 

Không 19 47,5 49 96,1 60 61,2 43 53,1 21 70,0 8 40,0 200 62,5 

 

Bảng  24: Thƣ viện nơi Bạn sử dụng c  đủ vốn tài liệu đáp ứng nhu cầu đọc 

Thành thị 

 

 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 
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Nội dung  

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

 ó           36 41,4 179 89,9 153 81,8 87 70,7 45 45,9 49 36 549 73,2 

Không 51 58,6 20 10,1 34 18,2 36 29,3 53 54,,1 7 12,5 201 26,8 

 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

 10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

 ó           12 30,0 48 94,1 70 71,4 53 65,4 16 53,3 9 45,0 208 65 

Không 28 70,0 3 5,9 28 28,6 28 34,6 14 46,7 11 55,0 112 35 

Bảng 25: Bạn đã tham gia những hoạt động nào của thƣ viện 

Thành thị 

 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

Thông báo sách 

mới 

17 19,5 123 61,8 98 52,4 88 71,5 68 69,4 19 33,9 
413 55,1 

Giới thiệu sách 12 13,8 103 51,8 86 46,0 65 52,8 43 43,9 4 7,1 313 41,7 

Triển l m sách 16 18,4 78 39,2 64 34,2 42 34,1 32 32,7 11 19,6 243 32,4 

 ựng lại tác phẩm 10 11,5 43 21,6 23 12,3   0,0   0,0   0,0 76 10,1 

Thi đọc sách 64 73,6 20 10,1 18 9,6   0,0   0,0   0,0 102 13,6 

Kể chuyện theo 

sách 

87 100 76 38,2 36 19,3   0,0   0,0   0,0 
199 26,5 

Thi vẽ tranh theo 

sách 

87 100 63 31,7 39 20,9   0,0   0,0   0,0 
189 25,2 
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H i nghị bạn đọc 12 13,8 15 7,5 12 6,4 10 8,1 9 9,2 2 3,6 60 8,0 

Ngày H i đọc sách 46 52,9 51 25,6 46 24,6 25 20,3 18 18,4 14 25,0 200 26,7 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i 

 

Nội dung 

 ộ tuổi 

 10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

Thông báo sách mới 11 27,5 42 82,4 32 32,7 28 34,6 11 36,7 7 35,0 131 40,9 

Giới thiệu sách 10 25,0 40 78,4 33 33,7 21 25,9 9 30,0 5 25,0 118 36,9 

Triển l m sách 11 27,5 3 5,9 2 2,0   0,0   0,0   0,0 16 5,0 

 ựng lại tác phẩm  40 100 35 68,6 13 13,3   0,0   0,0   0,0 88 27,5 

Thi đọc sách 10 25,0 2 3,9   0,0   0,0   0,0   0,0 12 3,8 

Kể chuyện theo sách 30 75,0 5 9,8   0,0   0,0   0,0   0,0 35 10,9 

Thi vẽ tranh theo 

sách 

5 12,5 1 2,0   0,0   0,0   0,0   0,0 
6 1,9 

H i nghị bạn đọc 32 80,0 20 39,2 14 14,3 11 13,6 9 30,0 4 20,0 90 28,1 

Ngày H i đọc sách 11 27,5 42 82,4 32 32,7 28 34,6 11 36,7 7 35,0 131 40,9 

 

Bảng 26: Kiến nghị của bạn đọc đối với thƣ viện 

Thành thị 

Nội dung 
 ộ tuổi 

10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

Tổng số 

trả lời 

 

Tỷ lệ 

 SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 87 100 199 100 187 100 123 100 98 100 56 100 750 100 

Tăng v n tài 

liệu 

30 34,5 192 96,5 166 88,8 102 82,9 45 45,9 11 19,6 
546 72,8 

Tăng v n tài 

liệu bằng nhiều 
12 13,8 109 54,8 80 42,8 69 56,1 39 39,8 10 17,9 319 42,5 
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tiếng dân t c 

thiểu s  

Tăng thêm sản 

phẩm dịch  vụ 

tại thƣ viện  

 0,0 46 23,1 23 12,3 21 17,1 11 11,2 9 16,1 110 14,7 

Mở các lớp bồi 

dƣỡng hƣớng 

dẫn sử dụng 

thƣ viện 

  89  12 6,4 10 8,1 9 9,2  0,0 120 16 

 ác hoạt đ ng  

khác 
  32 15,5 29 1,5 11 8,,9  8   80 10,7 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền n i  

Nội dung  ộ tuổi 

 10-15 

 ộ tuổi 

16-20 

 ộ tuổi 

21-30 

 ộ tuổi 

31-40 

 ộ tuổi 

41-50 

 ộ tuổi 

51 trở lên 

 

 

 

 

Tổng số 

trả lời 

 

 

Tỷ lệ 

 SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng 40 100 51 100 98 100 81 100 30 100 20 100 320 100 

Tăng v n tài 

liệu 

12 30,0 45 88,2 25 25,5 13 16,0 10 33,3 4 20,0 
109 34,1 

Tăng v n tài 

liệu bằng nhiều 

tiếng dân t c 

thiểu s  

38 95,0 51 100 97 99,0 79 97,5 28 93,3 18 90,0 311 97,2 

Tăng thêm sản 

phẩm dịch  vụ 

tại thƣ viện  

 0,0 30 58,8 28 28,6 11 13,6 9 30,0 2 10,0 80 25,0 

Mở các lớp bồi 

dƣỡng hƣớng 
8 20,0 10 19,6 5 5,1  0,0  0,0  0,0 23 7,2 
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dẫn sử dụng 

thƣ viện 

 ác hoạt đ ng 

khác 
 0,0 8 15,7 6 6,1 4 4,9 3 10,0  0,0 21 6,6 
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P Ụ LỤ  SỐ 1.4. 

 Nghề nghiệp thành thị nông thôn 

 Bảng số 1: Thông tin chung (trang 203 ) 

Bảng 2: Bạn thƣờng sử dụng thời gian rỗi vào những việc gì? 

  

 

 

Tổng 

số 

 

 

 

Tỷ lệ 

% 

Nghề nghiệp 

  i với ngƣ i dân ở thành thị 
 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 
 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

 

% 

 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

Tự học 369 49,2 226 50,6 132 65,7 11 3,3 98 23,3 66 55,0 27 30 3 2,7 467 43,6 

Sinh hoạt c ng 

đồng 
136 18,1 40 8,9 84 41,8 12 3,6 20 6,2 7 5,8 11 12,2 2 1,8 156 14,5 

Làm việc gia đình 530 70,7 148 33,1 187 93,0 195 59,1 300 93,7 104 86,7 86 95,6 110 100 830 77,5 

Học ngoại khóa 50 6,7 19 4,3 25 12,4 3 0,9 11 3,4 7 5,8 4 4,4   0,0 61 5,7 

Xem vô tuyến, 613 81,7 280 62,6 192 95,5 141 42,7 120 37,5 65 54,2 46 51,1 9 8,2 733 68,5 

 u lịch, tham quan 244 32,5 121 27,1 91 45,3 32 9,7 76 23,7 45 37,5 26 28,9 5 4,5 320 29,9 

 ọc sách, báo 500 66,7  288 64,4 189 94,0 23 7,0 29 9,1 14 11,7 12 13,3 3 2,7 529 49,4 

Internet 600 80,0 391 87,5 197 98,0 12 3,6 31 9,7 16 13,3 13 14,4 2 1,8 631 59,0 

 hơi Game 85 11,3 65 14,5 12 6,0 8 2,4 12 3,8 6 5,0 4 4,4 2 1,8 97 9,1 
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Bảng 3: Mức độ thƣờng xuyên mua sách báo 

   

 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

 

Tỷ 

lệ 

% 

 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

Mua thƣ ng 

xuyên 
123 16,4 56 12,5 51 25,4 16 4,8 25 7,8 12 10 9 10 4 3,6 148 13,8 

Thỉnh thoảng có 

mua 
90 12 41 9,2 38 18,9 11 3,3 10 3,1 6 5 3 3,3 1 0,9 100 9,3 

Mua 1 cu n 112 15 57 12,8 39 19,4 16 4,8 21 6,5 12 10,0 6 6,7 3 2,7 133 12,4 

Mua 2 cu n 89 11,8 45 10,1 35 17,4 9 2,7 13 4 6 5 5 5,6 2 1,8 111 10,4 

Mua 3 - 5 cu n 26 3,5 16 3,6 8 4,0 2 0,6 8 2,5 4 3,3 3 3,3 1 0,9 34 3,2 

Không mua cu n 

nào 
210 28 17 3,8 19 9,5 174 52,7 311 97,1 112 93,3 39 43,3 110 100 521 48,7 

Bảng 4: Mức độ thƣờng xuyên đến thƣ viện của Bạn    

   

 

 

Tỷ lệ 

% 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

 

% 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

 

Tỷ lệ 

% 

  

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

 ó 230 31,5 120 26,8 98 48,8 12 3,6 70 21,8 54 45,0 11 12,2 5 4,5 300 28,1 
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Thƣ ng xuyên 212 29 112 25,1 91 45,3 9 2,7 68 21,2 36 30,0 28 31,1 4 3,6 280 26,2 

Thỉnh thoảng 124 17 79 17,7 42 20,9 5 1,5 20 6,2 11 9,2 7 7,8 2 1,8 144 13,5 

 hƣa đến  164 22,5 8 1,8 4 2,0 152 46,1 162 50,6 18 15,0 9 10 110 100 326 30,5 

 

Bảng 5: Phƣơng tiện sử dụng để tìm đọc tài liệu trong thƣ viện 

   

 

 

ỷ lệ 

% 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

Tủ mục lục 233 31,1 184 41,2 37 18,4 12 3,6 98 30,6 41 34,2 27 30 14 12,7 331 30,9 

Tra trên máy tính 348 46,4 267 59,7 73 36,3 8 2,4 68 21,2 52 43,3 14 15,6 2 1,8 416 38,9 

Hỏi thủ thƣ 275 36,6 89 19,9 56 27,9 130 39,4 311 97,1 117 97,5 27 30,0 110 100 586 54,8 

Thƣ mục 87 11,6 54 12,1 22 10,9 11 3,3 62 19,3 44 36,7 16 17,8 2 1,8 149 13,9 

Kho tự chọn 326 43,6 231 51,7 85 42,3 10 3,0 12 3,7 8 6,7 2 2,2 2 1,8 338 31,6 

Bảng 6: Bạn đọc sách báo nhằm mục đ ch gì? Sách, báo c    nghĩa gì với Bạn? 

   

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 
 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

Giúp cho việc học 

tập 
569 75,8 267 59,7 89 44,3 213 64,5 231 72,1 103 85,8 88 97,8 40 23,5 800 74,8 



254 

để hiểu biết thêm 750 75,9 442 98,9 189 94,0 119 36,1 320 100 118 98,3 88 97,8 114 67,1 1070 100 

Là ngƣ i thầy/cô 524 75,10 312 69,8 143 71,1 69 20,9 217 67,8 112 93,3 17 18,9 88 51,8 741 69,3 

Là ngƣ i bạn 626 75,11 392 87,7 122 60,7 112 33,9 210 65,6 106 88,3 68 75,6 36 21,2 836 78,1 

Giải trí 426 75,12 189 42,3 181 90,0 56 17,0 80 25 42 35,0 25 27,8 13 7,6 506 47,3 

Bảng 7: Vì sao Bạn đọc sách  

   

 

Tỷ lệ 

% 

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

Tỷ 

lệ 

% 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

Do bản thân yêu 

thích 
608 81,1 367 82,1 129 64,2 112 33,9 211 65,9 111 92,5 72 80,0 28 25,5 819 76,5 

Yêu cầu công việc 505 67,3 135 30,2 192 95,5 178 53,9 126 39,7 54 45,0 67 74,4 5 4,5 631 59,0 

Gia đình đ ng 

viên 
750 100 484 108,3 98 48,8 168 50,9 132 41,2 89 74,2 21 23,3 22 20,0 882 82,4 

Bạn bè tác đ ng 76 10,1 53 11,9 11 5,5 12 3,6 56 17,5 37 30,8 10 11,1 9 8,2 132 12,3 

Bảng 8: Thời gian dành cho việc đọc trong một ngày 

   

 

 

 

Tỷ lệ 

% 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

Tỷ 

lệ 

% 

 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL 100 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 % 
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Từ 3 - 4 gi  105 14,0 46 10,3 51 25,4 8 2,4 10 3,1 5 4,2 3 3,3 2 1,8 115 10,7 

Từ 2 - 3 gi  125 16,7 66 14,8 48 23,9 11 3,3 22 6,8 14 11,7 6 6,7 2 1,8 147 13,7 

Từ 1- 2 gi  210 28,0 113 25,3 75 37,3 22 6,7 72 22,5 42 35,0 27 30,0 3 2,7 282 26,3 

 ƣới 1 gi  310 41,3 153 34,2 92 45,8 65 19,7 98 30,6 63 52,5 25 27,8 10 9,1 408 38,1 

Bảng 9:  ịa điểm đọc sách 

   

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

 

Tỷ 

lệ 

% 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

Ở nhà 146 19,4 93 20,8 43 21,4 10 3,0 98 30,6 70 58,3 25 27,8 3 2,7 244 22,8 

 ơ quan, lớp học 283 37,7 133 29,8 115 57,2 35 10,6 114 35,6 82 68,3 28 31,1 4 3,6 397 37,1 

Thƣ viện 538 71,7 352 78,7 167 83,1 19 5,8 201 62,8 120 100 70 77,8 11 10,0 739 69,1 

 ịch vụ Internet 316 42,1 176 39,4 129 64,2 11 3,3 20 6,2 12 10 8 8,9 2 1,8 336 31,4 

Hiệu sách     0,0   0,0   0,0     0   0,0   0,0  0,0 

Nơi vui chơi giải 

trí 
37 4,9 18 4,0 11 5,5 8 2,4 9 2,8 4 3,3 3 3,3 2 1,8 46 4,2 

Bảng 10: Yếu tố nào khiến bạn quyết định lựa chọn sách để đọc  

   

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

Tỷ 

lệ 

% 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 
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Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

Tác giả 150 20,0 60 13,4 58 28,9 32 9,7 98 17,3 65 54,2 27 30 6 5,5 248 23,2 

Tên sách 470 62,7 296 66,2 142 70,6 32 9,7 211 37,3 119 99,2 29 32,2 63 57,3 681 63,6 

Nhà Xuất bản 50 6,7 34 7,6 10 5,0 6 1,8 21 3,7 9 7,5 10 11,1 2 1,8 71 6,6 

N i dung hấp dẫn 643 85,7 380 85,0 116 57,7 147 44,5 202 35,7 118 98,3 25 27,8 59 53,6 845 79,0 

Hình thức đẹp 125 16,6 54 12,1 44 21,9 27 8,2 22 3,8 9 7,5 7 7,8 6 5,5 147 13,7 

 họn ngẫu nhiên 126 16,8 55 12,3 45 22,4 26 7,9 11 1,9 5 4,2 4 4,4 2 1,8 137 12,8 

Bảng 11: Loại hình tài liệu Bạn thƣờng đọc 

   

 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

Sách in 400 53,3 199 44,5 143 71,1 58 17,6 322 42,8 120 100,0 90 100, 108 98,2 722 67,5 

Tranh ảnh, hình 

vẽ 
270 36 109 24,4 87 43,3 74 22,4 226 30 116 96,7 22 24,4 88 80,0 496 46,4 

 áo, tạp chí 160 21,3 61 13,6 53 26,4 46 13,9 89 11,8 31 25,8 49 54,4 9 8,2 258 24,1 

TL nghe nhìn 100 13,3 52 11,6 46 22,9 2 0,6 25 3,3 12 10,0 9 10 4 3,6 125 11,7 

Thông tin trên 

Internet 
190 25,3 112 25,1 69 34,3 9 2,7 12 3,7 6 5,0 4 4,4 2 1,8 202 18,9 

 ạng khác 12 3,7 6 1,3 4 2,0 2 0,6 11 3,5 5 4,2 4 4,4 2 1,8 12 1,1 

Bảng 12: Mức độ sử dụng  nternet  

   

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 
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Tổng 

số 

 

Tỷ lệ 

% 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

 

Tông 

số 

 

% 

 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 
Tổng 

số trả 

lời 

Tỷ 

lệ 

% 

 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

 ó 200 26,7 98 21,9 88 43,8 14 4,2 21 6,6 10 8,3 9 10,0 2 1,8 221 20,7 

Không 550 73,3 142 31,8 109 54,2 299 90,6 299 93,4 118 98,3 71 78,9 110 100 849 79,3 

Bảng 13: Nội dung thƣờng đọc trên  nternet 

   

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

Tin tức, th i sự 578 77,1 339 75,8 186 92,5 53 16,1 30 9,3 12 10,0 15 16,7 3 2,7 608 56,8 

Kinh tế x  h i 459 61,2 235 52,6 179 89,1 45 13,6 20 6,2 4 3,3 13 14,4 3 2,7 479 44,8 

Văn học nghệ 

thuật 
351 46,8 213 47,7 104 51,7 34 10,3 27 8,4 16 13,3 9 10 2 1,8 378 35,3 

Văn hóa, thể thao 469 62,5 290 64,9 157 78,1 22 6,7 21 6,5 11 9,2 7 7,8 3 2,7 490 45,8 

Nông nghiệp 366 48,8 169 37,8 179 89,1 18 5,5 56 17,5 29 24,2 22 24,4 5 4,5 422 39,4 

N i dung khác 102 13,3 72 16,1 22 10,9 8 2,4 20 6,2 12 10,0 6 6,7 2 1,8 122 11,4 
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Bảng 14: Khi đọc Bạn quan tâm đến lĩnh vực tài liệu nào 

   

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

 hính trị x  h i 480 64,0 241 53,9 189 94,0 50 15,2 99 30,9 38 31,7 50 55,6 11 10,0 579 54,1 

Lịch sử 444 59,2 302 67,6 121 60,2 21 6,4 117 36,5 89 74,2 19 21,1 9 8,2 561 52,4 

Khoa học-kỹ 

thuật 
448 59,7 165 36,9 186 92,5 42 12,7 101 31,5 35 29,2 56 62,2 10 9,1 549 51,3 

 hiến đấu 101 13,5 59 13,2 36 17,9 6 1,8 29 9 17 14,2 9 10 3 2,7 130 12,1 

Văn học nghệ 

thuật 
357 47,6 219 49,0 132 65,7 6 1,8 51 15,9 35 29,2 11 12,2 5 4,5 408 38,1 

Tình yêu/tình 

bạn 
375 50 231 51,7 121 60,2 23 7,0 27 8,4 13 10,8 9 10 5 4,5 402 37,6 

 anh nhân 275 36,6 173 38,7 69 34,3 33 10,0 86 26,8 59 49,2 21 23,3 6 5,5 361 33,7 

Trinh thám 125 16,6 53 11,9 42 20,9 30 9,1 11 3,4 5 4,2 4 4,4 2 1,8 136 12,7 

 ổ tích 87 11,6 57 12,8 18 9,0 12 3,6 87 27,1 68 56,7 13 14,4 6 5,5 174 16,3 

Pháp luật 516 68,8 231 51,7 187 93,0 98 29,7 101 31,5 24 20,0 60 66,7 17 15,5 617 57,7 

Nông nghiệp 112 14,9 32 7,2 35 17,4 45 13,6 213 66,5 78 65,0 85 94,4 50 45,5 325 30,4 

Kiếm hiệp 79 10,5 48 10,7 26 12,9 5 1,5 10 3,1 5 4,2 3 3,3 2 1,8 89 8,3 

N i dung khác 71 9,4 42 9,4 21 10,4 8 2,4 6 1,9 3 2,5 2 2,2 1 0,9 77 7,2 

Bảng 15:Nhu cầu về ngôn ngữ của tài liệu đọc 

   

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 
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Tổng 

số 

 

Tỷ lệ 

% 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

 

Tông 

số 

 

% 

 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 
Tổng 

số trả 

lời 

Tỷ 

lệ 

% 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL 100 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

 ân t c Tày 112 14,9 112 25,0 112 55,7 112 33,9 57 17,8 57 47,5 57 63,3 57 51,8 169 15,8 

 ân t c Thái 109 14,5 109 24,4 109 54,2 109 33,0 52 16,3 52 43,3 52 57,8 52 47,3 161 15,0 

 ân t c N ng 103 13,7 103 23,0 103 51,2 103 31,2 47 14,7 47 39,2 47 52,2 47 42,7 150 14,0 

 ân t c  ao     97 12,9 97 21,7 97 48,3 97 29,4 35 10,9 35 29,2 35 38,9 35 31,8 132 12,3 

 ân t c Mƣ ng 107 14,3 107 23,9 107 53,2 107 32,4 39 12,2 39 32,5 39 43,3 39 35,5 146 13,6 

 ân t c H‟Mông 91 12,1 91 20,4 91 45,3 91 27,6 25 7,8 25 20,8 25 27,8 25 22,7 116 10,8 

 ân t c Kinh (Việt) 108 14,4 108 24,2 108 53,7 108 32,7 19 5,9 19 15,8 19 21,1 19 17,3 127 11,9 

 ân t c khác (Pu 

Péo, Si La, Ha Hủi, 

Lô Lô, Hà Nhì…) 
23 3,1 23 5,1 23 11,4 23 7,0 46 14,4 46 38,3 46 51,1 46 41,8 69 6,4 

Ngoại văn                              

Tiếng  nh 37 4,9 28 6,3 9 4,5   0 2 0,6   0   0,0   0,0 39 3,6 

Tiếng Pháp 5 0,6 3 0,7 2 1,0   0       0   0,0   0,0 5 0,5 

Tiếng Nga 7 0,9 2 0,4 5 2,5   0       0   0,0   0,0 7 0,7 

Tiếng Trung 4 0,5 3 0,7 1 0,5   0       0   0,0   0,0 4 0,4 

Bảng 16: Sách tiếng DT xuất bản c  đáp ứng đƣợc nhu cầu đọc của Bạn không? Bạn c  th ch đọc sách in bằng tiếng DT mình không? 

   

 

 

 

Tỷ lệ 

% 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL 100 
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Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 % 

 ó 314 41,9 50 11,2 41 20,4 223 67,6 110 35,5 30 25,0 62 68,9 18 16,4 396 37,0 

Không 286 38,1 112 25,1 109 54,2 65 19,7 87 26,1 10 8,3 12 13,3 65 59,1 401 37,5 

Rất thích 150 20 72 16,1 58 28,9 20 6,1 123 38,4 76 63,3 30 33,3 17 15,5 273 25,5 

Không thích     0,0   0,0   0,0 0 0   0,0   0   0,0   

Bảng 17: Bạn th ch nhất sách  chủ đề nào xuất bản bằng tiếng dân tộc? 

   

 

 

Tỷ lệ 

% 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

 hính trị XH 126 16,8 48 10,7 66 32,8 12 3,6 89 7,5 56 46,7 88 97,8 12 10,9 215 20,1 

Lịch sử 236 31,5 123 27,5 87 43,3 26 7,9 212 17,8 120 100,0 72 80,0 20 18,2 448 41,9 

Khoa học-Kỹ 

thuật 
138 18,4 54 12,1 63 31,3 21 6,4 99 8,3 60 50,0 28 31,1 11 10,0 237 22,1 

 anh nhân 25 3,3 14 3,1 7 3,5 4 1,2 20 1,6 6 5,0 12 13,3 2 1,8 45 4,2 

C  tích 125 16,7 63 14,1 55 27,4 7 2,1 168 14,1 114 95,0 11 12,2 43 39,1 293 27,4 

Văn học nghệ 

thuật 
50 6,7 23 5,1 22 10,9 5 1,5 90 7,5 57 47,5 25 27,8 8 7,3 140 13,1 

Pháp luật 158 21,1 65 14,5 60 29,9 33 10,0 199 16,7 89 74,2 88 97,8 22 20,0 357 33,4 

Nông nghiệp 163 21,7 67 15,0 76 37,8 20 6,1 213 17,9 94 78,3 87 96,7 32 29,1 376 35,1 

Tình yêu 76 10,1 46 10,3 18 9,0 12 3,6 34 2,8 16 13,3 12 13,3 6 5,5 110 10,3 

 hiến đấu 50 6,7 22 4,9 20 10,0 8 2,4 51 4,3 30 25,0 11 12,2 10 9,1 101 9,4 

N i dung khác 20 2,6 11 2,5 5 2,5 4 1,2 12 1,2 6 5,0 4 4,4 2 1,8 32 3,0 
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Bảng 18:  ách đọc sách của Bạn (kỹ năng đọc) – Tƣ thế đọc  

   

 

 

Tỷ lệ 

% 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

 ọc lƣớt, tìm điểm 

hấp dẫn 
157 20,9 63 14,1 83 41,3 11 3,3 23 3,9 12 10 9 10,0 2 1,8 180 16,8 

 ọc nhanh, nắm 

đƣợc n i dung chính 
145 19,3 73 16,3 55 27,4 17 5,2 58 9,9 36 30,0 19 21,1 3 2,7 203 19,0 

 ọc chậm, vừa đọc 

vừa suy nghĩ    
450 60 225 50,3 87 43,3 19 5,8 123 21 98 81,7 16 17,8 9 8,2 573 53,6 

 ọc có trọng điểm, 

suy nghĩ nghi chép   
251 33,5 96 21,5 88 43,8 11 3,3 35 5,9 16 13,3 16 17,8 3 2,7 286 26,7 

Không trả l i     0,0   0,0   0,0     0   0,0   0,0  0,0 

Ngồi đọc 700 93,3 441 98,7 185 92,0 74 22,4 320 54,7 120 100,0 90 100,0 110 100,0 1020 95,3 

Nằm đọc 50 6,7 33 7,4 12 6,0 5 1,5 25 4,2 19 15,8 4 4,4 2 1,8 75 7,0 

Tƣ thế khác              0   0,0   0,0   

 

Bảng 19: Những ghi nhớ sau khi đọc tài liệu của Bạn 

   

 

Tỷ lệ 

% 

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 
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Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

Nhớ tên tác giả 275 36,6 142 31,8 115 57,2 18 5,5 55 11,8 37 30,8 15 16,7 3 2,7 330 30,8 

Nhớ tên sách 463 61,7 282 63,1 159 79,1 22 6,7 193 41,4 102 85,0 86 95,6 5 4,5 656 61,3 

Nhớ n i dung 

chính   
675 90 439 98,2 194 96,5 42 12,7 201 43,1 104 86,7 88 97,8 9 8,2 876 81,9 

Nhớ các chi tiết  25 3,3 12 2,7 8 4,0 5 1,5 17 5,3 9 7,5 6 6,7 2 1,8 42 3,9 

Không nhớ gì cả      0,0   0,0 15 4,5 55 11,8   0,0   0 55 50,0  0,0 

 

Bảng 20: Bạn c  thƣờng ghi lại nhận xét của mình về cuốn sách đã đọc không? 

   

 

 

Tỷ lệ 

% 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

 ó 220 29,2 146 32,7 59 29,4 15 4,5 80 25,0 52 43,3 26 28,9 2 1,8 300 28,0 

 ôi khi 140 18,8 79 17,7 48 23,9 13 3,9 20 6,2 11 9,2 8 8,9 1 0,9 160 15,0 

Không 390 52,0 22 4,9 19 9,5 213 64,5 220 68,8 84 70,0 26 28,9 110 100,0 610 57,0 

 

Bảng 21: Bạn c  vận dụng đƣợc những kiếm thức đã đọc vào cuộc sống không? 

   

 

Tỷ lệ 

% 

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Tổng số  ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 
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Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

 ó 572 76,2 251 56,2 186 92,5 135 40,9 210 65,6 85 70,8 87 96,7 38 34,5 782 73,1 

 ôi khi 140 18,8 67 15,0 60 29,9 13 3,9 35 11,0 14 11,7 14 15,6 7 6,4 175 16,4 

không 38 5,0 16 3,6 12 6,0 10 3,0 75 23,4 10 8,3 4 4,4 61 55,5 113 10,6 

Bảng 22: Bạn ứng xử với tài liệu khi đọc nhƣ thế nào? 

   

 

Tỷ lệ 

% 

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 

Tông 

số 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

Giữ gìn cẩn thận 693 75,6 385 86,1 179 89,1 129 39,1 312 47,7 118 98,3 28 31,1 166 150,9 1005 93,9 

 u n sách lại 76 10,1 39 8,7 21 10,4 16 4,8 56 8,5 36 30,0 11 12,2 9 8,2 132 12,3 

Gấp trang để đánh 

dấu 
107 14,3 50 11,2 39 19,4 18 5,5 254 38,8 120 100,0 27 30,0 107 97,3 361 33,7 

 ắt, xé trang sách     0,0   0,0   0,0 6 1,8 4 3,3   0,0 2 1,8 6 0,6 

Viết, vẽ vào sách     0,0   0,0   0,0 11 1,6 8 6,7   0,0 3 2,7 11 1,0 

Ngồi lên sách     0,0   0,0   0,0     0,0   0,0   0,0  0,0 

Làm mất sách 32 4,2 19 4,3 8 4,0 5 1,5 21 3,2 12 10,0 6 6,7 3 2,7 53 5,0 

Không quan tâm     0,0   0,0   0,0     0,0   0,0   0,0  0,0 

Bảng 23: Thƣ viện c  hƣớng dẫn phƣơng pháp đọc cho Bạn không? 

   

 

Tỷ lệ 

% 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

Tông 

số 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

Tỷ lệ 

% 

 
Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 
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Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

 ó 304 40,6 138 30,9 129 64,2 37 11,2 110 34,3 73 60,8 32 35,6 5 4,5 414 38,7 

 ôi khi 258 34,4 112 25,1 95 47,3 51 15,5 10 3,7 4 3,3 4 4,4 2 1,8 268 25,0 

Không 188 25,0 52 11,6 50 24,9 86 26,1 200 62,0 66 55,0 44 48,9 110 100,0 388 36,3 

Bảng 24: Thƣ viện nơi Bạn sử dụng c  đủ vốn tài liệu đáp ứng nhu cầu đọc của Bạn không? 

   

 

Tỷ lệ 

% 

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

Tông 

số 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

 ó 549 73,2 281 62,9 188 93,5 80 24,2 208 65 97 80,8 89 98,9 22 20,0 757 70,7 

Không 201 26,8 28 6,3 18 9,0 155 47,0 112 35 32 26,7 12 13,3 68 61,8 313 29,3 

Bảng 25: Bạn đã tham gia những hoạt động nào của thƣ viện?          

   

 

Tỷ lệ 

% 

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

 Tông 

số 

 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

Tỷ lệ 

% 

 
Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

Thông báo sách 

mới 
413 55 228 51,0 91 45,3 94 28,5 131 15,7 51 42,5 46 51,1 5 4,5 544 50,8 

Giới thiệu sách 313 41,7 215 48,1 88 43,8 10 3,0 118 14,1 101 84,2 15 16,7 2 1,8 431 40,3 

Triển l m sách 243 32,4 143 32,0 65 32,3 35 10,6 89 10,7 70 58,3 6 6,7 13 11,8 332 31,0 

 ựng lại tác phẩm 76 10,1 66 14,8 8 4,0 2 0,6 16 5 12 10,0 2 2,2 1 0,9 92 8,6 
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Thi đọc sách 102 13,6 95 21,3 5 2,5 2 0,6 88 10,5 83 69,2 3 3,3 2 1,8 190 17,8 

Kể chuyện theo 

sách 
199 26,5 195 43,6 4 2,0  0,0 12 1,4 9 7,5 2 2,2 1 0,9 211 19,7 

Thi vẽ tranh theo 

sách 
189 25,5 178 39,8  0,0 11 3,3 35 4,2 27 22,5 5 5,6 3 2,7 224 20,9 

H i nghị bạn đọc 60 8 51 11,4 6 3,0 3 0,9 6 1,8 4 3,3 2 2,2  0,0 66 6,2 

Ngày H i đọc sách 200 62,5 88 19,7 67 33,3 45 13,6 90 28,1 58 48,3 29 32,2 3 2,7 290 27,1 

Bảng 26: Kiến nghị của bạn đọc đối với thƣ viện 

 
 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Nghề nghiệp 

 ối với ngƣời dân ở thành thị 

 

 

Tông 

số 

 

 

% 

 

Nghề ghiệp 

  i với ngƣ i dân ở nông thôn 

 

Tổng 

số trả 

lời 

 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Tổng 

số 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 ông 

chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

Học sinh, 

sinh viên 

 ông chức, 

viên chức 

Nông dân, 

L  tự do 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tống số 750 100 447 100 201 100 330 100 320 100 120 100 90 100 110 100 1070 100 

Tăng v n tài liệu 546 72,8 305 68,2 155 77,1 86 26,1 109 17,7 78 65 23 25,6 8 7,3 655 61,2 

Tăng v n tài liệu 

bằng nhiều tiếng 

dân t c thiểu s  
319 42,6 145 32,4 119 59,2 55 16,7 311 50,7 120 100,0 89 98,9 102 92,7 630 58,9 

Tăng thêm sản 

phẩm dịch  vụ tại 

thƣ viện 
110 14,6 58 13,0 35 17,4 17 5,2 80 13 52 43,3 23 25,6 5 4,5 190 17,8 

Mở các lớp bồi 

dƣỡng hƣớng dẫn 

sử dụng thƣ viện 
120 16 70 15,7 38 18,9 12 3,6 23 3,7 14 11,7 6 6,7 3 2,7 143 13,4 

 ác hoạt đ ng khác 80 10,6 47 10,5 18 9,0 15 4,5 21 6,5 15 12,5 4 4,4 2 1,8 101 9,4 
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P Ụ LỤ  SỐ 2 

MẪU P  ẾU SỐ 2  

T ÔN  T N   UN  VỀ T Ƣ V ỆN TỈN  

Phụ lục số 2.1 

 

 .Thƣ viện tỉnh:…………………………………………………...……………. 

1. Những thông tin cơ bản của Thƣ viện tỉnh………………………………… 

2. Vốn tài liệu  

Số vốn tài liệu bằng tiếng Việt (số bản sách) 

2010 2011 2012 2013 2014 

     

Số sách bổ sung hàng năm 

2010 2011 2012 2013 2014 

     

Số tài liệu luân chuyển tại thư viện 

2010 2011 2012 2013 2014 

     

Số tài liệu luân chuyển ngoài thư viện 

2010 2011 2012 2013 2014 

     

 (nếu được xin các TV cung cấp thêm các thông tin sau) 

Vốn tài liệu là tiếng dân tộc thiểu số 

+ Tiếng Tày: ….... tên; ....... bản 

+ Tiếng Thái:….. .... tên; ....... bản 

+ Tiếng Mƣ ng:…...... tên; ....... bản 

+ Tiếng N ng:…...... tên; ....... bản 

+ Tiếng H‟Mông:…...... tên; ....... bản 

+ Tiếng  ao:…...... tên; ....... bản 

+ Tiếng  TTS ít ngƣ i khác:…...... tên; ....... bản 

+ Tài liệu ngoại văn ( nh, Nga, Pháp, Hoa ...):…… .... tên; ....... bản 

Thẻ bạn đọc ngƣời dân tộc thiểu số 

 

Tổng số thẻ 

bạn đọc/năm 

Số thẻ của từng dân tộc thiểu số/năm DTTS 

ít 

người 

khác 

Tày N ng H‟Mông Thái Mƣ ng Dao Kinh 

2010          

2011          

2012          

2013          

2014          

Lƣợt bạn đọc ngƣời dân tộc thiểu số 

 

Tổng số lƣợt 

bạn đọc/năm 

Số lƣợt bạn đọc của từng dân tộc thiểu số/năm DTTS 

ít 

người 

khác 

Tày N ng H‟Mông Thái Mƣ ng Dao Kinh 
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2010          

2011          

2012          

2013          

2014          

3.  ác ph ng phục vụ bạn đọc  

Số thẻ bạn đọc 

2010 2011 2012 2013 2014 

     

Số lượt bạn đọc 

2010 2011 2012 2013 2014 

     

- Ph ng đọc (có phân ra ph ng đọc ngƣ i lớn, ph ng đọc trẻ em) 

- Ph ng mƣợn (có phân ra ph ng mƣợn ngƣ i lớn, ph ng mƣợn trẻ em) 

- Ph ng đọc  áo, tạp chí……………………….. 

- Ph ng đọc đa phƣơng tiện……………………. 

-  ác ph ng đọc khác:…………………………. 

4.  ác hoạt động hƣớng dẫn đọc 

-  ó phân công ngƣ i hƣớng dẫn bạn đọc sử dụng thƣ viện không? 

-  ó mở lớp đào tạo ngƣ i d ng tin không: bao lớp/năm:    

- S  ngƣ i đƣợc đào tạo:…………… ngƣ i/năm 

-  ác cu c triển l m sách hàng năm: 

+ Mấy cu c/năm:……………………  

+ N i dung gì?..................................... 

-  ắt đầu tổ chức Ngày đọc sách hàng năm từ năm:……………………….  

+  ác hoạt đ ng chính trong Ngày đọc sách: 

+ Tuyên truyền vai tr  của sách và thƣ viện bằng hình thức nào: Thuyết trình, chiếu 

phim, gặp gỡ tác giả ... 

+ Vẽ tranh theo sách 

5. Ứng dụng  NTT 

-  ắt đầu từ năm nào?………………………………. 

- S  máy tính và các thiết bị ngoại vi………………. 

- S  lƣợng  S L và s  biểu ghi của từng  S L 

-  ác dịch vụ tiến hành nh  ứng dụng  NTT: 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..……… 

- Hợp tác qu c tế,  ự án nếu có:………………………………………………… 

B.  ệ thống Thƣ viện huyện 

Hoạt động Thư viện cấp huyện  

- S  lƣợng thƣ viện cấp huyện: ………… thƣ viện.  

  n huyện nào chƣa có Thƣ viện?.....................................................................  

+ Tổng s  sách…………….  .  ình quân:................bản/thƣ viện 

+ Mỗi năm bổ sung mới: ……………..bản.  ình quân:..............bản/thƣ viện 

+ Tổng s  bạn đọc: .............ngƣ i.  ình quân:…….....bạn đọc/thƣ viện, tủ sách 

Trong đó bạn đọc là ngu i Kinh:………..ngƣ i;  ạn đọc ngƣ i  TTS…..……. 

Hoạt đ ng phục vụ bạn đọc tại chỗ 

………………………………………………………………..……....……… 
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………………………………………………………………..……………… 

Hoạt đ ng phục vụ bạn đọc ngoài thƣ viện  

………………………………………………………………..……..……..… 

………………………………………………………………..….…..…….… 

Hoạt đ ng tuyên truyền, giới thiệu sách 

   sở vật chất của các Thư viện huyện: 

 iện tích sử dụng của các thƣ viện:………….....m
2
.  ình quân mỗi thƣ viện cấp 

huyện:    m
2
 S  thƣ viện huyện có trụ sở riêng………………………………... 

S  thƣ viện huyện ở chung với  Q khác:…………………….……………..… 

 ác trang thiết bị hiện đại:……………………………………….…………… 

Nhân sự - cán bộ Thư viện 

Tổng s : ………… ngƣ i;  ình quân mỗi thƣ viện cấp huyện: …………ngƣ i. Trong 

đó   TV là ngƣ i Kinh:…………..ngƣ i,  TTS………………ngƣ i 

Trình đ    TV………….. HTV………ThsTV……….; TSTV…….. ngƣ i;  H 

ngành khác:………..ngƣ i 

Trình đ  khác:……………………………………………………………….… 

6.  oạt động Thƣ viện cơ sở 

- Số lượng Thư viện, tủ sách xã, phường, thôn bản: 

+ Tổng s  sách:………… .  ình quân:……......bản/thƣ viện, tủ sách 

+ Mỗi năm bổ sung mới: ....  .   . bả;  ình quân:…….....bạn đọc/thƣ viện, tủ sách 

+ Tổng s  bạn đọc: ...............ngƣ i   ình quân:…….....bản/thƣ viện, tủ sách 

Trong đó bạn đọc là ngu i Kinh:………..… ngƣ i;  ạn đọc là ngƣ i dân t c thiểu 

s ………………. 

7.  ơ sở vật chất 

  iện tích sử dụng của thƣ viện:……….. m
2
. Nhà riêng hay ở chung với  Q khác: 

  ác trang thiết bị hiện đại:……………………………………………………… 

8. Nhân sự - cán bộ thƣ viện 

Tổng s :……ngƣ i; trong đó ngƣ i Kinh:…    …  .ngƣ i,  TTS………..ngƣ i 

Trình đ    TV………….. HTV………ThsTV……….; TSTV…….. ngƣ i;  H 

ngành khác:………..ngƣ i 

Trình đ  khác:………………….. 

9). Kinh ph  cấp cho hoạt động TV hàng năm (nếu c  thể cung cấp) 

  

Tổng kinh 

phí đƣợc cấp 

Chi   

con ngƣ i 

Kinh phí  

hoạt đ ng 

chuyên 

môn 

 Kinh 

phí bổ 

sung  

TL 

điện tử 

Sách, 

báo, 

tạp chí  

 ác 

hoạt  

đ ng 

khác 

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

 

10). Xin đồng ch   iám đốc cho biết: Mặt mạnh và hạn chế văn h a đọc ở địa 

phƣơng? 

 

10.1: Mặt mạnh 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

10.2. Mặt yếu 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

11. Xin đồng chí Giám đ c cho biết:  ác giải pháp phát triển văn hóa đọc ở địa phƣơng 

mình? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………Ngƣời cung cấp thông tin 

(Nếu được-ký tên, đóng dấu)  

T Ƣ V ỆN    B   V ẾT, T  M LUẬN, BÁO  ÁO VỀ  Á  N   DUN  NẾU 

TRÊN X N  ƢỢ   Á  T Ƣ V ỆN  UN   ẤP  Ể TÁ    Ả LUẬN ÁN 

T  M K ẢO 

 Trân trọng cảm  n các đồng chí đã dành thời gian cung cấp các thông tin về 

thư viện của mình. 

 Trân trọng! 
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  Phụ lục số 2.2 

KẾT QUẢ P  ẾU K ẢO SÁT   ỀU TR  MẪU P  ẾU SỐ 2  

  Bảng số 1 
   ơn vị hành chính và dân s  14 tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam 

 

STT Tỉnh   
Tỉnh/TP 

nơi đặt trụ sở 

Dân số 

(ngƣời)  

Diện t ch 

(km²) 

Mật độ  

dân số 

(ngƣời/km²) 

Số đơn vị  

cấp huyện   

Số đơn vị  

hành ch nh 

 cấp xã 

1 Bắc Kạn TP  ắc Kạn 301.000 4.859.4 62 8 122  đơn vị 

2 Bắc  iang TP  ắc Giang 1.588.500 3.848.9 413 10 230  đơn vị  

3 Cao Bằng TP  ao  ằng 515.200 6.707.9 77 13 197  đơn vị  

4  iện Biên TP  iện  iên  519.300 9.562.9 54 10 130  đơn vị  

5  à  iang TP Hà Giang 758.000 7.914.9 96 11 195 đơn vị 

6   a Bình TP H a  ình 806.100 4.608.7 175 11 210  đơn vị  

7 Lai  hâu TP Lai  hâu 397.500 9.068.8 44 Huyện Nậm 

Nh n
(*)

 

108  đơn vị 

8 Lào  ai TP Lào  ai 646.800 6.383.9 101 9 164  đơn vị  

9 Lạng Sơn TP Lạng Sơn 744.100 8.320.8 89 11 226 đơn vị  

10 Ph  Thọ TP Việt Trì 1.335.900 3.533.4 378 13 277  đơn vị 

11 Sơn La TP Sơn La 1.134.300 14.174.4 80 12 204  đơn vị  

12 Thái Nguyên TP Thái Nguyên 1.150.200 3.534.7 325 9 180  đơn vị  

13 Tuyên Quang TP Tuyên Quang 738.900 5.867.3 126 7 141  đơn vị  

14 Yên Bái TP Yên  ái  764.400 6.886.3 111 9 180  đơn vị  

 Tổng cộng 14 11.400.200 95.272.300         2.131.000 143 2.564 đơn vị  

(1)Báo cáo kết quả chính thức tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009 (phần phụ lục số1-2);(2)https://vi.wikipedia.org.  

Truy cập ngày 01/10/2011. 

 (*) Huyện Nậm Nhùn tách từ huyện Mường Tè (ngày 02/11/2012) 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1ng_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1ng_S%C6%A1n_%28th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91%29
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Th%E1%BB%8D
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Tr%C3%AC
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Bảng số 2 
Thông tin chung về trụ sở Thƣ viện tỉnh và cán b  Thƣ viện các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam 

 

 hia theo khu vực 

hành ch nh miền n i 

 ph a Bắc Việt Nam 

 

Trụ sở Thƣ viện 

 

 án bộ  

 

 

   

khánh 

thành 

 

 ang  

xây dựng 

 

 hƣa 

 xây dựng  

Ở ghép 

với 

đơn vị  

khác 

 

Tổng số 

cán bộ 

 

Trình đ  

từ  H 

trở lên 

 

 ào 

tạo  N 

Thƣ 

viện 

 

 huyên 

ngành 

khác 

S  cán 

b  đƣợc 

tuyển 

dụng 

 

S  cán b  

tham dự  

tập huấn 

1 Bắc Kạn 1 0 0 0 11 6 7 4 0 6 

2 Bắc  iang 0 0 0 0 21 20 15 6 0 5 

3  ao Bằng 0 0 0 0 18 10 11 7 2 7 

4  iện Biên 0 0 0 0 30 17 0 0 0 0 

5  à  iang 0 0 0 0 16 9 9 5 2 7 

6  oà Bình 0 0 0 1 15 13 12 3 2 2 

7 Lào  ai 0 0 0 1 21 20 14 7 0 5 

8 Lạng Sơn 0 0 0 0 22 13 12 10 0 6 

9 Lai  hâu 0 0 1 0 17 8 6 11 0 0 

10 Ph  Thọ 0 0 0 0 26 21 11 14 3 0 

11 Sơn La 0 0 1 0 27 22 20 7 4 0 

12 Thái Nguyên 0 0 0 0 22 13 14 8 2 0 

13 Tuyên Quang 1 0 0 0 14 12 10 2 1 7 

14 Yên Bái 0 0 0 0 31 0 16 10 1 2 

                 Tổng 02 0 02 02 291 184 157 94 17 47 
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Bảng số. 3. Vốn tài liệu, bạn đọc, luân chuyển sách, thẻ bạn đọc, ƣớc t nh bình quân bạn đọc đến thƣ viện/năm 

(Thư vện luận án chọn mẫu đứng trước) 

Bảng số. 3.1.  

Tổng số bản sách hiện có 

Thƣ viện tỉnh Thời gian Tổng 
2010 2011 2012 2013 2014 

 ắc Kạn 58.943 64.050 67.447 69.296 71.860 331.596 

Hà Giang 89.274 93.720 103.081 107.805 114.633 508.513 

H a  ình 52.394 66.097 68.372 69.093 70.026 325.982 

Lạng Sơn 121.708 129.921 118.649 122.101 126.265 618.644 

Lai  hâu 32.328 35.428 39.556 42.556 44.556 194.424 

Yên  ái 181.152 194.980 205.032 215.832 227.882 1.024.878 

Tổng 535.799 584.196 602.137 626.683 655.222 3.004.037 

 

 

 

Tên thƣ viện 

Thời gian  

Tổng 2010 2011 2012 2013 2014 

 iện  iên 90.774 98.193 104.614 111.446 113.446 518.473 

 ắc Giang 98.768 104.789 109.673 113.320 118.433 544.983 

 ao  ằng 135.000 150.000 160.000 170.000 176.450 791.450 

Lào  ai 98.390 104.427 109.992 117.065 124.959 554.833 

Phú thọ 163.029 179.134 183.100 189.416 199.628 914.307 

Sơn La 160.000 172.000 182.000 199.000 209.000 922.000 

Thái Nguyên 124.316 126.471 130.090 134.891 138.425 654.193 

Tuyên Quang 136.330 140.330 144.330 148.444 152.444 721.878 

Tổng 1.006.607 1.075.344 1.123.799 1.183.582 1.232.785 5.622.117 
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Bảng số. 3.2.  

  Tổng số sách bổ sung hàng năm  

Thƣ viện tỉnh Thời gian Tổng 

2010 2011 2012 2013 2014 

 ắc Kạn 16.026 16.255 13.297 13.670 13.913 73.161 

Hà Giang 8.121 8.265 11.013 4.374 6.569 38.342 

H a  ình 7.990 6.445 11.009 9.860 9.991 45.295 

Lạng Sơn 88.944 5.404 10.352 12.454 4.349 121.503 

Lai  hâu 2.000 2.066 4.138 3.000 2.000 13.204 

Yên  ái 13.529 13.828 10.052 10.500 12.050 59.959 

Tổng 136.610 52.263 59.861 53.858 48.872 351.464 

 

 

 

Tên thƣ viện 

Thời gian 
Tổng 

2010 2011 2012 2013 2014 

 iện  iên 7.450 8.899 5.291 5.000 2.000 28.640 

 ắc Giang 5.823 6.021 4.884 3.905 5.113 25.746 

 ao  ằng 15.472 14.086 12.477 7.178 6.021 55.234 

Lào  ai 5.050 6.037 6.222 7.073 6.103 30.485 

Phú thọ 6.970 6.991 8.653 9.007 8.908 40.529 

Sơn La 11.608 14.606 11.341 9.406 10.157 57.118 

Thái Nguyên 2.219 2.235 2.258 2.209 2.937 11.858 

Tuyên Quang 5.980 5.890 4.000 4.000 3.725 23.595 

Tổng 60.572 64.765 55.126 47.778 44.964 273.205 
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Bảng số. 3.3. 

Luân chuyển tài liệu tại thư viện   

Thƣ viện tỉnh Thời gian Tổng 

2010 2011 2012 2013 2014 

 ắc Kạn 11.873 23.395 24.099 16.654 40.600 116.621 

Hà Giang 23.331 80.927 82.173 41.113 83.529 311.073 

Hoà  ình 30.500 32.500 27.000 28.000 36.000 154.000 

Lạng Sơn 100.001 84.709 125.347 130.001 120.001 560.059 

Lai  hâu 18.023 22.235 35.823 34.056 27.015 137.152 

Yên  ái 178.288 143.115 122.900 123.100 128.366 695.769 

Tổng 362.016 386.881 417.342 372.924 435.511 1.974.674 

 

Tên thƣ viện 

 

Thời gian Tổng 

2010 2011 2012 2013 2014 

 iện  iên 142 151.484 177.526 217.160 240.000 786.312 

 ắc Giang 73.808 81.524 76.321 57.571 58.127 347.351 

 ao  ằng 30.100 317.000 381.000 2.004.000 2.001.000 4.733.100 

Lào  ai 240.000 255.643 255.643 322.500 439.650 1.513.436 

Phú thọ 225.390 263.224 206.200 200.100 205.800 1.100.714 

Sơn La 275.360 325.750 315.260 325.383 386.390 1.628.143 

Thái Nguyên 120.000 130.000 132.000 145.000 152.000 679.000 

Tuyên Quang 172.010 173.409 180.000 243.736 274.608 1.043.763 

Tổng 1.136.810 1.698.034 1.723.950 3.515.450 3.757.575 11.831.819 
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Bảng số. 3.4.  

Luân chuyển tài liệu ngoài thư viện 

Thƣ viện tỉnh Thời gian Tổng 

2010 2011 2012 2013 2014 

 ắc Kạn 2.400 3.200 5.600 4.200 6.200 21.600 

Hà Giang 10.321 11.005 8.907 2.186 27.837 60.256 

H a  ình 11.000 11.200 10.000 10.500 9.500 52.200 

Lạng Sơn 5.685 12.098 10.642 930 2.311 31.666 

Lai  hâu 7.838 22.630 41.036 40.213 39.342 151.059 

Yên  ái 79.996 108.206 93.019 79.567 228.336 589.124 

Tổng 117.240 168.339 169.204 137.596 313.526 905.905 

 

Tên thƣ viện Thời gian Tổng 

2010 2011 2012 2013 2014 

 iện  iên 240.000 3.991 9.870 11.326 10.006 275.193 

 ắc Giang 58.127 9.998 10.862 9.009 11.003 98.999 

 ao  ằng 2.001.000 18.000 15.000 15.000 15.000 2.064.000 

Lào  ai 439.650 3.000 3.567 2.744 6.503 455.464 

Phú thọ 205.800 4.986 12.097 11.098 13.974 247.955 

Sơn La 386.390 378.590 531.150 413.000 335.801 2.044.931 

Thái Nguyên 152.000 9.009 10.874 9.980 11.386 193.249 

Tuyên Quang 274.608 42.500 45.000 45.200 45.600 452.908 

Tổng 3.757.575 470.074 638.420 517.357 449.273 5.832.699 

 

Bảng số. 3.5. 

Tổng số thẻ bạn đọc 

Thƣ viện tỉnh Thời gian Tổng 

2010 2011 2012 2013 2014 

 ắc Kạn 109 148 267 236 557 1.317 



276 

Hà Giang 1.577 1.062 2.205 1.100 1.511 7.455 

H a  ình 1.976 1.874 2.006 3.831 2.996 12.683 

Lạng Sơn 560 550 567 500 550 2.727 

Lai  hâu 385 403 345 250 410 1.793 

Yên  ái 6.773 7.953 6.797 6.900 4.296 32.719 

Tổng 11.380 11.990 12.187 12.817 10.320        58.694  

 

Tên thƣ viện Thời gian Tổng 

 2010 2011 2012 2013 2014 

 iện  iên 1.250 1.365 1.260 1.330 1.330 6.535 

 ắc Giang 1.455 972 1.281 957 803 5.468 

 ao  ằng 3.982 3.887 3.776 4.157 4.210 20.012 

Lào  ai 2.010 2.020 2.240 2.050 2.035 10.355 

Phú thọ 3.360 5.847 4.388 3.300 3.312 20.207 

Sơn La 5.137 4.669 4.676 4.758 4.718 23.958 

Thái Nguyên 1.000 1.200 1.250 1.500 1.600 6.550 

Tuyên Quang 1.017 1.053 1.059 1.603 1.570 6.302 

Tổng 19.211 21.013 19.930 19.655 19.578 99.387 

 

Bảng số. 3.6.  

Tổng số lượt bạn đọc    

Thƣ viện tỉnh Thời gian Tổng 

2010 2011 2012 2013 2014 

 ắc Kạn 4,592 7,599 7,368 4,176 16,000 39,735 

Hà Giang 45,728 58,500 76,130 88,974 38,383 307,715 

H a  ình 30,900 35950 41837 33940 41830 184,457 

Lạng Sơn 30,001 30,001 25,813 26,001 28,184 140,000 

Lai  hâu 6,459 10,875 27,357 23,722 9,126 77,539 
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Yên  ái 78,911 85,324 87,000 90,000 113,500 454,735 

Tổng 196,591 228,249 265,505 266,813 247,023 1,204,181 

 

Tên thƣ viện Thời gian  

Tổng  2010 2011 2012 2013 2014 

 iện  iên 75.640 81.550 83.080 109.106 125.000 474.376 

 ắc Giang 25.710 23.583 27.023 19.576 18.377 114.269 

 ao  ằng 12.002 125.140 128.116 80.792 84.020 430.070 

Lào  ai 80.000 85.216 85.216 107.500 146.550 504.482 

Phú thọ 164.000 252.050 157.200 164.000 165.000 902.250 

Sơn La 492.670 513.700 475.450 418.156 392.995 2.292.971 

Thái Nguyên 55.000 58.000 62.000 63.000 65.000 303.000 

Tuyên Quang 56.650 56.661 59.280 76.090 87.702 336.383 

Tổng 961.672 1.195.900 1.077.365 1.038.220 1.084.644 5.357.801 

 

   3.7. Ƣớc t nh số lƣợt bình quân một bạn đọc đến thƣ viện/năm 

   (1) Bắc Kạn 

 

Bắc Kạn 

Tổng s  

thẻ/năm 

 

Tổng s  

lƣợt 

đọc/năm 

S  lƣợt bình 

quân m t bạn 

đọc đến thƣ 

viện/năm 

 
 

2010 109 4.592 42 

2011 148 7.599 51 

2012 267 7.368 28 

2013 236 4.176 18 

2014 557 16.000 29 
2.010 2.011 2.012 2.013 2014

42 

51 

28 

18 

29 
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   (2)  à  iang 

 

Hà 

Giang 

Tổng s  

thẻ/năm 

 

Tổng s   

lƣợt 

đọc/năm 

S  lƣợt bình 

quân m t bạn 

đọc đến thƣ 

viện/năm 

 

2010 1.577 45.728 29 

2011 1.062 58.500 55 

2012 2.205 76.130 35 

2013 1.100 88.974 81 

2010 1.577 45.728 29 

 

(3)   a Bình 

 

 

  a 

Bình 

Tổng s  

thẻ/năm 

Tổng s   

lƣợt 

đọc/năm 

S  lƣợt bình 

quân m t bạn 

đọc đến thƣ 

viện/năm 

 

2010 1.976 30.900 16 

2011 1.874 35.950 19 

2012 2.006 41.837 21 

2013 2.831 33.940 12 

2014 2.996 41.830 14 
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  (4) Lạng Sơn 

 

 

Lạng Sơn 

Tổng s  

thẻ/năm 

 

Tổng s   

lƣợt 

đọc/năm 

S  lƣợt bình 

quân m t bạn 

đọc đến thƣ 

viện/năm 

 

2010 560 30.001 54 

2011 550 30.131 55 

2012 567 25.813 46 

2013 500 26.001 52 

2014 550 28.184 51 

    

   

(5) Lai  hâu 

 

Lai 

 hâu 

Tổng s  

thẻ/năm 

 

Tổng s   

lƣợt 

đọc/năm 

S  lƣợt bình 

quân m t bạn 

đọc đến thƣ 

viện/năm 

 

2010 385 6.459 17 

2011 403 10.875 27 

2012 345 27.357 79 

2013 250 23.722 95 

2014 357 9.126 26 

    

 

   

1
2

3
4

5

54 55 

46 

52 
51 

1 2 3 4 5

17 
27 

79 
95 

26 
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(6) Yên Bái 

 

Yên Bái 

Tổng s  

thẻ/năm 

Tổng s   

lƣợt 

đọc/năm 

S  lƣợt bình 

quân m t bạn 

đọc đến thƣ 

viện/năm 

 

 

2010 6.773 78.911 12 

2011 7.953 85.324 11 

2012 6.797 87.000 13 

2013 6.900 90.000 13 

2014 4.296 113.500 26 

    

 

Bảng số 4 

Ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác qu c tế của hệ th ng Thƣ viện các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam 

 hia theo khu vực 

hành ch nh 

miền n i ph a Bắc 

Việt Nam 

Ứng dụng  NTT  ợp tác quốc tế 

Tổng s  

máy tính 

hiện có 

Website 

thƣ viện 

 ịch vụ 

truy cập 

Internet 

Sử dụng 

phần mềm 

thƣ viện 

 ác dự án 

nƣớc ngoài 

đầu tƣ 

Trao đổi 

tài liệu  

Tài trợ 

trang 

thiết bị  

Tập huấn 

cán b  

 ác hoạt đ ng 

khác 

1 Bắc Kạn 46 0 1 ISIS 0 0 0 1 0 

2 Bắc  iang 29 1 0 Ilib 0 0 0 0 0 

3  ao Bằng 52 0 1 CDS/ISIs BMGF 1 1 1 1 

4  iện Biên 20 1 1 CDSISIS 0 0 0 0 0 

5  à  iang 16 1 1 Ilib 1 0 0 0 0 

6   a Bình 5 0 0 VNILib 

3.06 

0 0 0 0 0 

7 Lào  ai 31 1 1 1 0 100 0 0 0 

1 2 3 4 5

12 11 
13 13 

26 
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8 Lạng Sơn 80 80 1 Libol 6.0 1 1 1 1  

9 Lai  hâu 11 1 1 1 0 0 0 0 0 

10 Ph  Thọ 40 0 1 Ilib 3.6 Quỹ  

châu   

Quyỹ 

FORD 

0 0 0 

11 Sơn La 18 1 1 Libol 6.0 0 0 0 0 0 

12 Thái Nguyên 52 0 1 Ilib BMGF-VN 1 0 1 0 

13 Tuyên Quang 45 0 1 CDS ISIS 0 0 0 0 0 

14 Yên Bái 40 1 1 1 Sản phẩm 

Pháp ngữ 

1 0 0 0 

Tổng 485 87 12 14 06 dự án  02 04 01 

     

  Bảng số số 5 

  Hệ th ng Thƣ viện cấp huyện của các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam 

  

 

 hia theo khu vực 

hành ch nh 

miền n i ph a Bắc Việt Nam 

 

Số lƣợng Thƣ viện cấp huyện 

 

 

Tổng s  

thƣ viện  

 

S  TV 

trực 

thu c 

UBND 

S   

thƣ viện 

huyện 

thành lập 

mới 

 

S   

thƣ viện x  

 

S  thƣ viện 

x  thành 

 lập  

 

Tổng s  

ph ng  

đọc sách 

 

S  ph ng đọc 

sách thành lập 

mới 

 

S  TV 

 tƣ nhân  

1 Bắc Kạn 8 0 0 4 4 110 0 0 

2 Bắc  iang 10 0 0 54 5 160 12 3 

3  ao Bằng 12 0 0 26 26 26 26 0 

4  iện Biên 10 0 1 0 0 0 0 0 

5  à  iang 11 0 0 11 0 0 0 0 

6   a Bình 10 2 0 29 0 540 0 1 

7 Lào  ai 9 0 0 0 0 0 0 0 
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8 Lạng Sơn 11 0 0 0 0  0 0 

9 Lai  hâu 4 0 0 0 0 0 0 0 

10 Ph  Thọ 13 1 0 277 0 1.850 0 10 

11 Sơn La 11 0 0 0 0 0 0 0 

12 Thái Nguyên 9 1 0 12 0 120 0 2 

13 Tuyên Quang 6 0 0 0 0 177 7 0 

14 Yên Bái 9 0 0 5 0 94 2 1 

Tổng 133 04 01 418 35 3.051 47 17 

   

 Bảng số 6 

   ơ sở vật chất, cán b  Thƣ viện, kinh phí hoạt đ ng Thƣ viện huyện (tính riêng 2 năm 2013-2014) 

 

 hia theo khu vực hành 

ch nh miền n i ph a Bắc 

Việt Nam 

 

 ơ sở vật chất 

 

  

  án bộ thƣ viện  

 

Kinh ph   

S  TV 

đƣợc xây 

dựng trụ 

sở mới 

S  TV 

huyện có 

trụ sở 

xu ng cấp 

Tổng s  

CB TV 

cấp 

huyện 

 

S     cấp 

huyện trình 

đ   H 

Thƣ viện x  S  thƣ viện cấp 

huyện đƣợc 

cấp kinh phí 

 

S  thƣ viện 

cấp huyện 

không 

 đƣợc cấp 

S  cán b  

chuyên 

trách 

S  cán b  

kiêm 

nhiệm 

1 Bắc Kạn 0 6 8 1  4 2 6 

2 Bắc  iang 0 0 10 6 0 52 10 0 

3  ao Bằng 0 5 12 0 0 26 0 0 

4  iện Biên 0 0 10 2 0 0 0 10 

5  à  iang 0 5 13 7 11 0 11 11 

6   a Bình 0 10 13 5 0 0 2 8 

7 Lào  ai 0 8 12 10 0 0 0 0 

8 Lạng Sơn 0 0 14 6 0 0 0 0 

9 Lai  hâu 0 1 4 0 0 0 4 0 
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10 Ph  Thọ 0 11 27 18 0 227 12 1 

11 Sơn La 0 0 11 2 0 0 0 11 

12 Thái Nguyên 0 3 16 10 9 9 0 0 

13 Tuyên Quang 0 3 10 7 0 117 5 1 

14 Yên Bái 0 7 16 9 0 5 9 0 

Tổng 0 59 176 83 20 440 55 48 

   

 Bảng số 7 
 Hoạt đ ng nghiệp vụ của hệ th ng Thƣ viện cấp huyện ở các tỉnh miền núi phía  ắc Việt Nam (tính riêng 3 năm 2013-2014-2015) 

 

 

 

 hia theo khu vực 

 hành ch nh 

miền n i ph a Bắc Việt Nam 

 

 oạt động nghiệp vụ Thƣ viện cấp huyện 

 

Tổng s  

v n tài 

liệu TV 

Huyện 

Tổng s  

tài liệu bổ 

sung 

ngân sách 

địa 

phƣơng 

 ình 

quân s  

đầu 

TC/TV 

huyện 

 

Tổng s  

thẻ bạn 

đọc 

 

S  thẻ 

cấp mới  

 

Lƣợt bạn 

đọc đến 

thƣ viện  

 

Lƣợt sách 

báo luân 

chuyển 

S  thƣ viện 

huyện thực 

hiện luân 

chuyển 

 

S  TV 

huyện  

ứng dụng 

CNTT 

1 Bắc Kạn 60.251 0 10 571 248 11.241 19.467 4 3 

2 Bắc  iang 95.000 2.500 10 1.500 1.500 21.100 92.000 7 2 

3  ao Bằng 3.000 6 205 0  0  39.545 140.820 9 2 

4  iện Biên 75.091 0 5 763 763 16.520 37.550 4 3 

5  à  iang 6.980 97.505 307 25 4.871 191.243 191.243 3 11 

6   a Bình 59.158  25.800 20 1.750 1.200 50.000 150.000 6 5 

7 Lào  ai 104.076 5.000 5 2.020 0  105.518 196.638 9 2 

8 Lạng Sơn 140.000 0 128 950 950 60.500 150.668 10 11 

9 Lai Châu 45.726 200 10 600 80 17.000 25.500 2 2 

10 Ph  Thọ 221.443 6.800 27 6.750 1.700 460.500 915.250 13 2 

11 Sơn La        2.430          321 0  0  0  0  0  3 3 
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12 Thái Nguyên 5.000 0 10 900 400 20.000 50.000 9 2 

13 Tuyên Quang 170.188 3.441 12 1.437 0 80.364 200.351 4 3 

   14 Yên Bái 89.239 290 10 5.200 1.005 63.474 131.455 9 2 

Tổng 1.081.300 141.542 759 22.466 12.717 1.137.005 2.300.942 92 55 
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P Ụ LỤ  SỐ 3 

MẪU P  ẾU SỐ 3 X N Ý K ẾN 

 huyên gia và các nhà quản l  chuyên môn về văn h a đọc 

 

Kính gửi:………………………………………………………..……………………..…………… 

………………………………………………………………………..…………………………… 

  ông tác tại    Văn, Thể thao và  u lịch (Vụ  ào tạo), hiện đang viết Luận án với 

đề tài: Nghiên cứu phát triển văn hóa đọc ở các t nh miền n i phía Bắc Việt Nam.  ể giúp 

tôi hoàn thành đƣợc Luận án, tôi xin mạn phép đề nghị chuyên gia - các nhà quản lý chuyên 

môn cho ý kiến của mình (“bằng văn bản”) về các vấn đề ghi ở dƣới. 

 Rất mong nhận đƣợc ý kiến của chuyên gia và các nhà quản lý chuyên môn. Xin trân 

trọng cảm ơn chuyên gia các nhà quản lý chuyên môn. 

 

          Ngƣời trƣng cầu   kiến 

          

1. Thế nào là văn hóa đọc? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

2. Thế nào là phát triển văn hóa đọc?   

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3. Làm thế nào để phát triển văn hóa đọc?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Trân trọng cảm  n các chuyên gia và các nhà quản lý chuyên môn đã nhiệt tình 

gi p đỡ! 

 

 Trân trọng! 
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P Ụ LỤ  SỐ 4 

 

M T SỐ V N BẢN   Ỉ   O  ƢỚN  DẪN VỀ T Ƣ V ỆN 

 

Luật, Pháp lệnh 

 1) Pháp lệnh Thƣ viện s  31/2000/PL-U TVQH10, ngày 28/12/2000 của Ủy  an 

thƣ ng Vụ Qu c h i ban hành Pháp lệnh Thƣ viện. 

Nghị định 

 2) Nghị định s  72/2002/N - P ngày 06/8/2002 của Thủ tƣớng  hính phủ về quy 

định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thƣ viện. 

 3) Nghị định s  02/2009/N -CP, ngày 06/01/2009 của Thủ tƣớng  hính phủ về tổ 

chức và hoạt đ ng của  thƣ viện  tƣ nhân có phục vụ c ng đồng 

Nghị quyết 

  4) Nghị quyết Trung ƣơng V (khóa VIII), ngày 16/7/1998 của  an  hấp hành Trung 

ƣơng  ảng về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

t c.  

 5) Nghị quyết s  23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của  an  hấp hành Trung ƣơng  ảng 

về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong th i kỳ mới. 

 6) Nghị quyết s  29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của  an  hấp hành Trung ƣơng  ảng 

(khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣ ng định hƣớng x  h i chủ nghĩa và h i nhập 

qu c tế. 

 7) Nghị quyết s  33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của  an  hấp hành Trung ƣơng 

 ảngvề Xây dựng và phát triển văn hóa, con ngƣ i Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nƣớc. 

Quyết định  
8) Quyết định s  61/Q - G  T, ngày 06/11/1998 của    Giáo dục và  ào tạo về 

ban hành quy chế tổ chức  và hoạt đ ng thƣ viện các trƣ ng phổ thông. 

 9) Quyết định s  42/Q -U  TMN, ngày 03/4/2002 của    trƣởng,  hủ nhiệm 

UBDT&MN Quyết định về việc ban hành Quy định đặt hàng về n i dung, phƣơng thức và 

biện pháp tổ chức thực hiện cấp m t s  loại  áo, Tạp chí cho v ng  ân t c thiểu s  và miền 

núi. 

  10) Quyết định s  40/2002/Q -BVHTT, ngày 31/12/2002 của    Văn hóa-Thông tin 

về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản, In, Phát hành Sách đến năm 2010.  

  11) Quyết định s  01/Q - G  T, ngày 02/01/2003 của    Giáo dục và  ào tạo về 

việc Quy định về tiêu chuẩn thƣ viện trƣ ng phổ thông.  

 12) Quyết định s  170/Q -TTg, ngày 18/4/2003 của Thủ tƣớng  hính phủ về  hính 

sách ƣu đ i hƣởng thụ văn hóa. 

  13) Quyết định s  10/Q - VHTT L, ngày 04/5/2007 của    Văn hóa, Thể thao và 

 u lịch về phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thƣ viện Việt Nam tới năm 2020.  

 14) Quyết định s  77/Q -BVHTTDL, ngày 28/8/2008 của    Văn hóa, Thể thao và 

 u lịch về Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt đ ng của thƣ viện x , phƣ ng, thị trấn. 

  15) Quyết định s  581/Q -TTg, ngày 06/5/2009 của Thủ tƣớng  hính phủ về phê 

duyệt  hiến lƣợc phát triển văn hóa đến năm 2020.  

http://lib.qtttc.edu.vn/protect/?http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-02-2009-ND-CP-to-chuc-hoat-dong-Thu-vien-tu-nhan-co-phuc-vu-cong-dong/83714/noi-dung.aspx
http://lib.qtttc.edu.vn/protect/?http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-02-2009-ND-CP-to-chuc-hoat-dong-Thu-vien-tu-nhan-co-phuc-vu-cong-dong/83714/noi-dung.aspx
http://ubdt.gov.vn/wps/portal/ctmtquocgia/home/chitiet/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLcyNXA09LU4-QYEd3Q3cvE6B8JLK8JVg-1M3VwMPc2MXPkIDucJB9uFUYG6LLY5oPkjfAARwN9P088nNT9SP1o8xx2WJiZKIfmZOanphcqV-QG2GQGZARCACAIorK/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBTXlBQkVSQ0pBISEvNEZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83X0NHQUg0N0wwMDg3MkUwSTk1SFRTQUcxNDI0L3hvX19fMjk%21/?PC_7_CGAH47L00872E0I95HTSAG1424_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ubdt/ctmtqgduathongtinvecs/vanbanhuongdan/vanbanphapquy/44afbd8049c3cd29a05bebd548608d67
http://ubdt.gov.vn/wps/portal/ctmtquocgia/home/chitiet/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLcyNXA09LU4-QYEd3Q3cvE6B8JLK8JVg-1M3VwMPc2MXPkIDucJB9uFUYG6LLY5oPkjfAARwN9P088nNT9SP1o8xx2WJiZKIfmZOanphcqV-QG2GQGZARCACAIorK/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBTXlBQkVSQ0pBISEvNEZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83X0NHQUg0N0wwMDg3MkUwSTk1SFRTQUcxNDI0L3hvX19fMjk%21/?PC_7_CGAH47L00872E0I95HTSAG1424_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ubdt/ctmtqgduathongtinvecs/vanbanhuongdan/vanbanphapquy/44afbd8049c3cd29a05bebd548608d67
http://lib.qtttc.edu.vn/protect/?http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-77-2008-QD-BVHTTDL-Quy-che-mau-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-thu-vien-xa-phuong-thi-tran/69961/noi-dung.aspx
http://lib.qtttc.edu.vn/protect/?http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-77-2008-QD-BVHTTDL-Quy-che-mau-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-thu-vien-xa-phuong-thi-tran/69961/noi-dung.aspx
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  16) Quyết định s  119/Q -TTg,ngày 18/01/2011 của Thủ tƣớng  hính phủ về phê 

duyệt  ề án phát triển thông tin - truyền thông ở nông thôn giai đoạn 2011-2020.  

  17) Quyết định s  2472/Q -TTg, ngày 28/12/2011 của Thủ tƣớng  hính phủ về việc 

cấp m t s  ấn phẩm báo, tạp chí cho v ng dân t c thiểu s  và miền núi, v ng đặc biệt khó 

khăn giai đoạn 2012 - 2015.  

  18) Quyết định s  1212/Q -TTg, ngày 05/9/2012 của Thủ tƣớng  hính phủ về phê 

duyệt  hƣơng trình mục tiêu qu c gia đƣa thông tin về cơ sở miền núi, v ng sâu, v ng xa, 

biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015.  

  19) Quyết định s  86/Q -TTg, ngày 09/01/2013 của Thủ tƣớng  hính phủ Về Phê 

duyệt  ề án “Xây dựng x  h i học tập giai đoạn 2012 - 2020”. 

  20) Quyết định s  692/Q -TTg, ngày 04/5/2013 của Thủ tƣớng  hính phủ phê duyệt 

đề án "Xóa m  chữ đến năm 2020”. 

 21) Quyết định s  2164/Q -TTg, ngày 11/11/2013 của Thủ tƣớng  hính phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ th ng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 

2013-2020, định hƣớng đến năm 2030. 

 22) Quyết định s  115/Q -TTg, ngày 16/01/2014 của Thủ tƣớng  hính phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn năm 

2030. 

  23) Quyết định s  284/Q -TTg, ngày 24/02/2014 của Thủ tƣớng  hính phủ về Ngày 

Sách Việt Nam.  

  24) Quyết định s  2850/Q - VHTT L, ngày 24/8/2015 của    Văn hóa, Thể thao 

và  u lịch ban hành Kế hoạch hành đ ng của ngành VHTT& L thực hiện  hƣơng trình 

hành đ ng của  hính phủ ban hành theo Nghị định s  102/N - P ngày 31/12/2014 thực 

hiện Nghị quyết s  33-NQ/TW ngày 09/6/2015. Giao Vụ Thƣ viện Xây dựng đề án “Phát 

triển văn hóa đọc trong c ng đồng, giai đoạn 2015-2020, định hƣớng đến năm 2030”.  

  25)  hỉ thị s  42/2004/ T-TW, ngày 25/8/2004 của  an  í thƣ về nâng cao chất 

lƣợng toàn diện của hoạt đ ng xuất bản.  

  26) Thông tƣ s  25/2006/TT-BVHTT L, ngày 21/02/2006 của    Văn hóa, Thông 

tin về hƣớng dẫn thực hiện chế đ  đ c hại, nguy hiểm và bồi dƣỡng bằng hiện vật đ i với 

cán b , công chức, viên chức ngành văn hóa thông tin. 

      27) Thông tƣ s  18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của    Văn hóa, Thể thao 

và  u lịch Quy định về hoạt đ ng chuyên môn, nghiệp vụ củathƣ viện 

 28)  ông văn s  729/ VG P- NNT  V, ngày 13/9/2002 của  an Vật giá  hính 

phủ về việc  hi phí phát hành m t s  loại báo, tạp chí phục vụ đồng bào dân t c thiểu s  và 

miền núi. 

 29)  ông văn s  191/ VG P- NT  V, ngày 19/3/2002 của  an Vật giá  hính phủ  

về việc  hi phí xuất bản Tạp chí  ân t c học phục vụ đồng bào dân t c thiểu s  và miền 

núi. 

 30)  ông văn s  268/ VG P- NT  V ngày 18/04/2002 của  an Vật giá  hính 

phủ về việc  hi phí xuất bản báo Thiếu nhi dân t c phục vụ đồng bào dân t c thiểu s  và 

miền núi. 

 31)  ông văn s  5760/VP P-VVX, ngày 20/10/2004 của Văn Ph ng  hính Phủ về 

việc  cấp báo Nông thôn Ngày nay cho các  hi h i nông dân và các điểm  ƣu điện - Văn 

hóa x  thu c 3 khu vực Tây  ắc, Tây Nguyên và Tây Nam b . 

http://ubdt.gov.vn/wps/portal/ctmtquocgia/home/chitiet/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLcyNXA09LU4-QYEd3Q3cvE6B8JLK8JVg-1M3VwMPc2MXPkIDucJB9uFUYG6LLY5oPkjfAARwN9P088nNT9SP1o8xx2WJiZKIfmZOanphcqV-QG2GQGZARCACAIorK/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBTXlBQkVSQ0pBISEvNEZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83X0NHQUg0N0wwMDg3MkUwSTk1SFRTQUcxNDI0L3dvX19fMjc%21/?PC_7_CGAH47L00872E0I95HTSAG1424_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ubdt/ctmtqgduathongtinvecs/vanbanhuongdan/vanbanphapquy/5adc380049c3b61ca010ebd548608d67
http://ubdt.gov.vn/wps/portal/ctmtquocgia/home/chitiet/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLcyNXA09LU4-QYEd3Q3cvE6B8JLK8JVg-1M3VwMPc2MXPkIDucJB9uFUYG6LLY5oPkjfAARwN9P088nNT9SP1o8xx2WJiZKIfmZOanphcqV-QG2GQGZARCACAIorK/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBTXlBQkVSQ0pBISEvNEZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83X0NHQUg0N0wwMDg3MkUwSTk1SFRTQUcxNDI0L3dvX19fMjc%21/?PC_7_CGAH47L00872E0I95HTSAG1424_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ubdt/ctmtqgduathongtinvecs/vanbanhuongdan/vanbanphapquy/5adc380049c3b61ca010ebd548608d67
http://ubdt.gov.vn/wps/portal/ctmtquocgia/home/chitiet/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLcyNXA09LU4-QYEd3Q3cvE6B8JLK8JVg-1M3VwMPc2MXPkIDucJB9uFUYG6LLY5oPkjfAARwN9P088nNT9SP1o8xx2WJiZKIfmZOanphcqV-QG2GQGZARCACAIorK/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBTXlBQkVSQ0pBISEvNEZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83X0NHQUg0N0wwMDg3MkUwSTk1SFRTQUcxNDI0L3hvX19fMjk%21/?PC_7_CGAH47L00872E0I95HTSAG1424_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ubdt/ctmtqgduathongtinvecs/vanbanhuongdan/vanbanphapquy/04504a8049c3e2a9a0aaebd548608d67
http://ubdt.gov.vn/wps/portal/ctmtquocgia/home/chitiet/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLcyNXA09LU4-QYEd3Q3cvE6B8JLK8JVg-1M3VwMPc2MXPkIDucJB9uFUYG6LLY5oPkjfAARwN9P088nNT9SP1o8xx2WJiZKIfmZOanphcqV-QG2GQGZARCACAIorK/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBTXlBQkVSQ0pBISEvNEZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83X0NHQUg0N0wwMDg3MkUwSTk1SFRTQUcxNDI0L3hvX19fMjk%21/?PC_7_CGAH47L00872E0I95HTSAG1424_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ubdt/ctmtqgduathongtinvecs/vanbanhuongdan/vanbanphapquy/662f2f0049c3be78a01cebd548608d67
http://ubdt.gov.vn/wps/portal/ctmtquocgia/home/chitiet/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLcyNXA09LU4-QYEd3Q3cvE6B8JLK8JVg-1M3VwMPc2MXPkIDucJB9uFUYG6LLY5oPkjfAARwN9P088nNT9SP1o8xx2WJiZKIfmZOanphcqV-QG2GQGZARCACAIorK/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBTXlBQkVSQ0pBISEvNEZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83X0NHQUg0N0wwMDg3MkUwSTk1SFRTQUcxNDI0L3hvX19fMjk%21/?PC_7_CGAH47L00872E0I95HTSAG1424_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ubdt/ctmtqgduathongtinvecs/vanbanhuongdan/vanbanphapquy/662f2f0049c3be78a01cebd548608d67
http://ubdt.gov.vn/wps/portal/ctmtquocgia/home/chitiet/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLcyNXA09LU4-QYEd3Q3cvE6B8JLK8JVg-1M3VwMPc2MXPkIDucJB9uFUYG6LLY5oPkjfAARwN9P088nNT9SP1o8xx2WJiZKIfmZOanphcqV-QG2GQGZARCACAIorK/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBTXlBQkVSQ0pBISEvNEZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83X0NHQUg0N0wwMDg3MkUwSTk1SFRTQUcxNDI0L3dvX19fMjc%21/?PC_7_CGAH47L00872E0I95HTSAG1424_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ubdt/ctmtqgduathongtinvecs/vanbanhuongdan/vanbanphapquy/283e098049c320e69f3cffd548608d67
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 32)  ông văn s  871/U  T-TT, ngày 26/10/2010 của Ủy ban  ân t c về việc cấp 

báo, tạp chí cho đ i tƣợng v ng dân t c thiểu s , miền núi, v ng đặc biệt khó khăn. 

 

 

P Ụ LỤ  SỐ  5 

 

 ông tác x a mù chữ và chống tái mù chữ trong cả nƣớc 

 

 “Tập trung nguồn lực phát triển giáo dục, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả phổ cập 

giáo dục ở những v ng đặc biệt khó khăn, v ng sâu, v ng xa.  ó những giải pháp tích cực 

để nâng cao trình đ  tiếng Việt, giảm tỷ lệ lƣu ban và bỏ học đ i với học sinh ở những v ng 

khó khăn, đặc biệt là học sinh ngƣ i dân t c thiểu s .  

 Trong những năm qua,  ảng và Nhà nƣớc luôn quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo; đ  có nhiều nghị quyết, quyết định chỉ thị quan trọng chỉ đạo các ngành, các cấp 

triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện chủ trƣơng giáo dục là qu c sách hàng đầu. 

Quyết định s  692/2013/Q -TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tƣớng  hính phủ về phê duyệt đề 

án “Xóa m  chữ đến năm 2020”, đề án đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, nâng tỷ lệ 

ngƣ i biết chữ ở 14 tỉnh có điều kiện kinh tế - x  h i khó khăn và tỷ lệ m  chữ cao gồm:  n 

Giang,  ắc Kạn,  ao  ằng,  iện  iên, Gia Lai, Hà Giang, Kon Tum, Lai  hâu, Lào  ai, 

Ninh Thuận, Sóc Trăng, Trà Vinh, Sơn La, Yên  ái đạt 90%; xóa m  chữ cho 250.000 

ngƣ i dân t c thiểu s , nâng tỷ lệ ngƣ i dân t c thiểu s  biết chữ đạt 86%...  và Nghị định s  

20/2014/N -CP ngày 24/3/2014 của Thủ tƣớng  hính phủ về phổ cập giáo dục, xóa m  

chữ”. 

D N  SÁ   

14 TỈN       ỀU K ỆN K N  TẾ - XÃ     K   K  N  

V     TỶ LỆ N ƢỜ  MÙ   Ữ   O N ẤT NƢỚ  

(Ban hành theo Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013  

của Thủ tướng Chính phủ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tổng số 14 t nh có tỷ lệ mù chữ cao nhất nước, 

trong đó miền n i phía Bắc Việt Nam có 8 t nh)./. 

 

TT                   Tỉnh TT Tỉnh 

1  An Giang 8 Trà Vinh 

2 Bắc Kạn 9 Yên Bái 

3  ao Bằng 10 Lai  hâu 

4 Điện Biên 11 Lào  ai 

5 Gia Lai 12 Ninh Thuận 

6  à  iang 13 Sóc Trăng 

7 Kon Tum 14 S n La 

    

http://ubdt.gov.vn/wps/portal/ctmtquocgia/home/chitiet/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLcyNXA09LU4-QYEd3Q3cvE6B8JLK8JVg-1M3VwMPc2MXPkIDucJB9uFUYG6LLY5oPkjfAARwN9P088nNT9SP1o8xx2WJiZKIfmZOanphcqV-QG2GQGZARCACAIorK/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBTXlBQkVSQ0pBISEvNEZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83X0NHQUg0N0wwMDg3MkUwSTk1SFRTQUcxNDI0LzpvX19fMjM%21/?PC_7_CGAH47L00872E0I95HTSAG1424_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ubdt/ctmtqgduathongtinvecs/vanbanhuongdan/vanbanphapquy/78ce5c0049bcf6a98a00dbde82c68020

