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Việt Nam ............................................................................................................. 113 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Việt Nam có ba mặt Đông, Nam và Tây Nam tiếp giáp với Biển Đông, bờ biển 

dài 3.260 km từ Móng Cái đến Hà Tiên. Phần Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam 

mở rộng về phía Đông và Đông Nam, có thềm lục địa, các đảo và quần đảo lớn nhỏ 

bao bọc. Chỉ riêng ở Vịnh Bắc Bộ đã tập trung một quần thể gần 3.000 hòn đảo trong 

khu vực Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, các đảo Cát Hải, Cát Bà, đảo Bạch Long Vỹ... 

xa hơn là quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa. Phía Tây Nam và Nam có các nhóm đảo 

Côn Sơn, Phú Quốc và Thổ Chu. Vùng biển của nƣớc ta tiếp giáp với 7 nƣớc (Trung 

Quốc, Philippin, Inđônêxia, Malaixia, Brunei, Thái Lan, Campuchia). Với vị trí địa lý 

nhƣ vậy, việc quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là một nhiệm vụ 

rất quan trọng, luôn gắn liền với sự nghiệp và truyền thống đấu tranh dựng nƣớc và 

giữ nƣớc của dân tộc ta. 

Ngoài ra tiềm năng tài nguyên biển đảo nƣớc ta rất phong phú có ý nghĩa 

quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nƣớc. Vấn đề đặt ra là làm sao để đánh 

thức tiềm năng to lớn đó, để kinh tế biển thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 

của đất nƣớc. 

Ngày nay “tiến ra biển” để khai thác nguồn lợi từ biển đã và đang trở thành 

xu thế chung của thế giới và khu vực. Xu hƣớng đó đã dẫn đến tình hình trạng tranh 

chấp biển đảo diễn ra rất phức tạp, nhƣ đã diễn ra ở Biển Đông trong những năm 

qua, trong đó vấn đề đang đƣợc đặt ra cho đất nƣớc là phải có những cơ sở pháp lý 

để đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Để phát huy đƣợc tiềm năng to lớn của biển đảo trong công cuộc xây dựng, 

phát triển đất nƣớc, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của các cấp, các ngành, trong đó có 

ngành TT - TV, lƣu trữ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp và đảm bảo 

thông tin phục vụ cho các yêu cầu TT về biển đảo.  

Ý thức đƣợc điều đó, trong những năm gần đây Đảng và Nhà nƣớc đã có quan 

tâm đầu tƣ cho các cơ quan TT - TV, cơ quan lƣu trữ về cơ sở vật chất, kinh phí và 
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đào tạo cán bộ… Do vậy, nhiều hoạt động của các cơ quan TT - TV, cơ quan lƣu trữ 

nhƣ vấn đề ứng dụng CNTT vào các hoạt động TV, vấn đề tổ chức xây dựng và khai 

thác NLTT có nhiều thay đổi theo hƣớng phục vụ tốt nhu cầu TT của NDT. Đến nay, 

nhiều cơ quan TT - TV đã xây dựng đƣợc một số NLTT phong phú với những vốn tƣ 

liệu đa dạng, các bộ sƣu tập số, CSDL thƣ mục và toàn văn cơ bản để phục vụ nhu 

cầu tin thiết yếu của ngƣời dùng tin thông qua mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng 

(WAN), Internet. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan TT - TV, các cơ quan lƣu trữ chƣa 

chú trọng đến việc xây dựng NLTT về biển đảo của Việt Nam. Hiện nay nguồn tin về 

biển đảo Việt Nam khá nhiều và đang nằm tản mạn ở nhiều cơ quan, ban ngành khác 

nhau và cả trong nhân dân. Số lƣợng tài liệu to lớn này còn phân tán, chƣa có tính hê ̣

thống, chƣa thu thập đầy đủ, chƣa đƣợc tổ chức và quản lý một cách khoa học và 

thống nhất, chính vì vậy, chúng ta chƣa phát huy đƣợc hiệu quả của NLTT biển đảo 

trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nƣớc. Do đó, việc xây dựng và khai thác 

NLTT về biển đảo ở nƣớc ta trở thành một yêu cầu cấp bách.  

Đó là lý do tôi chọn chủ đề “Xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin về 

biển đảo Việt Nam” làm đề tài luận án của mình, với mục tiêu nghiên cứu cơ sở lý 

luận và thực tiễn, đề xuất mô hình xây dựng và khai thác hệ thống TT về biển đảo 

Việt Nam, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

2.1. Về phân loại và thành phần nguồn lực thông tin  

2.1.1. Ở nước ngoài 

Do NLTT  rất đa dạng nên việc phân loại và nhận dạng các thành phần của 

NLTT có ý nghĩa quan trọng. Tại Hoa Kỳ, trong bộ sách chuyên luận và giáo trình 

về ngành khoa học TT - TV có cuốn “NLTT khoa học & kỹ thuật” của tác giả  

Krishna Subramangain [82] đã đề cập tới các dạng thức NLTT trong hoạt động KH 

& CN, theo đó song hành cùng các loại hình nguồn tin nhƣ: Tạp chí (primary 

journals), sách, tài liệu hội thảo (conference literature), luận án (thesis), đề tài đang 

triển khai (research in progress), báo cáo kỹ thuật (technical reports), tài liệu sáng 
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chế (patents),… là vấn đề kiểm soát chúng thông qua dữ liệu thƣ mục 

(Bibliographic Control), các công cụ tóm tắt (abstracting), đánh chỉ mục (indexing). 

GS.TS. I.I Popov chủ nhiệm Bộ môn NLTT  thuộc Trƣờng Đại học khoa học 

xã hội và nhân văn CHLB Nga và GS.TS. Khramxov P.B - Chủ nhiệm Bộ môn Quản 

trị NLTT Học viện Kinh tế Plekhanov Moskva trong chuyên khảo “NLTT: Xây 

dựng, sử dụng, phân tích" [100] cho rằng, NLTT có thể khảo sát từ hai phƣơng diện: 

hình thái và xuất xứ. Từ phƣơng diện hình thái, NLTT có thể khảo sát từ phƣơng diện 

dữ liệu và từ phƣơng tiện mang tin. Trong đó, từ phƣơng diện dữ liệu có NLTT 

nguồn và NLTT tham khảo. NLTT tham khảo gồm ba dạng chính là: thƣ mục, tƣ liệu 

và trích dẫn. NLTT nguồn gồm ba dạng là: số liệu, dữ kiện và toàn văn. Các loại 

nguồn lực thông tin này có thể tồn tại dƣới các dạng: tài liệu (bản in) hoặc điện tử 

(dạng số). Xét theo xuất xứ, NLTTS có thể là: NLTTS nội sinh và ngoại sinh, trong 

đó, NLTTS nội sinh đƣợc sản sinh từ bên trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; 

NLTTS ngoại sinh là phần NLTTS đƣợc thu nạp từ các cơ sở ngoài tổ chức cơ quan.  

Sự phân loại trên đây cũng trùng quan điểm với Viện sỹ Antopolskii А.B trong cuốn 

chuyên khảo “Nguồn lực thông tin  nƣớc Nga" [92]. 

Viện sỹ Antopolskii А.B. - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm TT (Inforegistr) 

trong cuốn chuyên khảo “NLTT  nƣớc Nga”[93], cũng đã khẳng định sự đa dạng về 

NLTT và những cách tiếp cận trong phân loại NLTT. Theo tác giả, sự đa dạng của 

NLTT trong một chỉnh thể tạo thành hệ thống NLTT “Hệ thống  NLTT  đƣợc xem là 

tập hợp các dạng hình TT đƣợc sản sinh, thu thập, bảo quản, phổ biến và đƣợc sử dụng 

trong các lĩnh vực hoạt động xã hội khác nhau”. Theo đó, để phục vụ cho đăng ký và 

quản lý NLTT trong toàn quốc, NLTT có thể nhận dạng và phân loại theo các tiêu thức 

nhƣ: nội dung, hình thức trình bày, mức độ truy cập, hình thái sở hữu.  

Sự phát triển của các NLTT điện tử bị tác động mạnh mẽ của xu thế xuất bản 

điện tử. GS. TS.  Evans, Edward G. trong công trình: “Phát triển bộ sưu tập của thư 

viện và trung tâm thông tin" [75] đã phác họa bức tranh tiến triển của xuất bản 

phẩm điện tử trong những năm giao thời của 2 thiên niên kỷ và nhiệm vụ của các 

TV trong việc xây dựng NLTT điện tử. 
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2.1.2. Ở trong nước 

 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng trong cuốn “Thông tin: Từ lý luận tới thực tiễn” 

[20] đã nhìn nhận NLTT trong xã hội rất đa dạng, gồm nhiều thành phần. Ví dụ, trong 

công trình “Thông tin phục vụ nghiên cứu và triển khai” [19], tác giả đã đề cập tới phần 

tài nguyên TT (tức là NLTT) bao gồm “các bộ sƣu tập tài liệu, các bộ mô tả thƣ mục, 

các loại CSDL về các loại hình tài liệu, CSDL chứa TT dữ kiện về các cấu trúc, các 

phản ứng hóa học, tính chất lý hóa của vật chất, các hệ thống đo lƣờng…tiếp đến tác 

giả đã khảo sát thành phần NLTT theo loại hình tài liệu và CSDL, trong đó từng phần 

đƣợc phân tích theo chỉ tiêu định lƣợng, các đặc trƣng cấu trúc theo các phƣơng diện: 

chủ đề, thành phần dữ liệu, đặc tính kỹ thuật, tính kinh tế. Tác giả cũng đã đƣa ra dự 

báo về 5 nấc thang phát triển NLTT trong giai đoạn 20 năm, (đến năm 2010) là, “Liên 

kết các Trung tâm Thông tin…. hoạt động theo chế độ mạng, thực hiện việc tƣơng tác 

tích cực và chia sẻ TT, tạo lập không gian TT thống nhất ở quốc gia”. 

Tác giả Phạm Văn Vu trong bài “Xây dựng nguồn lực thông tin phục vụ phát 

triển kinh tế” [70, tr.7] năm 2013 cũng khẳng định. “NLTT gồm các nguồn TT tài liệu 

gốc và các CSDL có khả năng đáp ứng các yêu cầu TT”. Căn cứ vào mục đích sử dụng 

của NLTT trong phát triển kinh tế tác giả phân ra ba hợp phần nội dung NLTT sau:  

 - NLTT phục vụ lãnh đạo và quản lý; 

- NLTT  phục vụ phát triển kinh tế; 

- NLTT  phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo. 

2.2. Về tổ chức và  phát triển nguồn lực thông tin  

2.2.1. Ở nước ngoài 

Vào thập niên 60, xuất hiện một số bài báo khoa học nói về NLTT trong mô 

hình truyền tải TT. Ví dụ bài báo của John W. Wurdock & David M. Liston [80] với 

nhan đề “Mô hình tổng quát của quá trình truyền tải thông tin” đã trình bày khái quát 

các kênh truyền tin với các loại NLTT, trong đó nhấn mạnh các dạng hình TT bậc 1 

(Primary recorded media) tới dạng hình TT bậc 2 (Secondary recorded media) trên 

giấy tới dạng điện tử. Mô hình tổng quát này đƣợc khẳng định và phân tích sâu hơn 
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trong cuốn chuyên khảo của GS.TS. Krishna Subramangain “NLTT khoa học và kỹ 

thuật” [82] và cuốn chuyên khảo “Quản lí các quá trình khai thác NLTT" của hai nhà 

TT học ngƣời Nga thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên xô B. S. Elepov và V. M. 

Chictjakov [96]. GS.TS. Krishna Subramangain [82] đã đề cập tới sự vận động của 

quá trình liên lạc, từ việc sản sinh tri thức (Generation of knowledge) tới sử dụng tri 

thức (Utilization of knowledge) thông qua các giai đoạn thao tác cơ bản: Ghi lại 

(Recording) ->TT bậc 1 (Primary Information) ->TT bậc 2 (Secondary Information)         

->TT bậc 3 (Tertiary Information). Các dạng thức NLTT trong hoạt động KH & CN 

đƣợc hình thành trên cơ sở dây chuyền tƣ liệu tuyến tính. Tác giả cũng trình bày các 

cách tiếp cận thống kê (Inventory), diễn giải (Expository) và tích hợp (Integrative) để 

khảo sát việc hình thành NLTT theo các dạng hình tài liệu.  

Tại Liên xô cũ, và CHLB Nga ngày nay, từ thập niên 70, 80 nhiều chuyên 

luận, bài báo, giáo trình đề cập tới NLTT điện tử đã ra đời. Các nhà khoa học của 

Viện TT khoa học và kỹ thuật Toàn Liên bang (VINITI) GS.TS. A.I Mikhailov, TS. 

A.I Cherƣi và GS.TS. R.S Giliarevskii trong công trình chuyên khảo “Liên lạc khoa 

học và thông tin học” [98] đã trình bày các cách tiếp cận nội dung và tiếp cận tổ 

chức trong việc khảo sát và kiến tạo các NLTT, dựa trên tiếp cận nội dung các tác 

giả đã phân tích sự hình thành tại Liên xô cũ các NLTT theo các chủ đề hoặc theo 

các chƣơng trình mục tiêu phù hợp với những xu hƣớng tiến bộ khoa học và kỹ 

thuật trong những năm 70 - 80.  

Tại CHLB Nga từ những năm 90, ấn phẩm định kỳ của Liên hợp“NLTT 

Nga" (Rosinforesurs) có nhiều bài báo khoa học về phát triển NLTT điện tử tại 

CHLB Nga. Trong các công trình của các nhà khoa học Nga trình bày rõ ràng khái 

niệm và bản chất của NLTT, sự hình thành và phân bổ của NLTT, các vấn đề khai 

thác và sử dụng NLTT trong các hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học và triển 

khai, sản xuất xã hội. 

Trong số các chuyên khảo rất đáng chú ý là hai công trình của GS.TS. I.I  Popov 

"Mô hình hóa hệ thống TT. Lý thuyết và ứng dụng" [99] và “NLTT và CSDL tài liệu: Xây 

dựng, sử dụng và phân tích” [100] đã phân tích vấn đề tiếp cận tổ chức trong việc hình 
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thành NLTT thuộc các hệ thống lớn (ngành, lãnh thổ, quốc gia) tự trị (Autonomy), phân 

tán (Decentralization), tập trung (Centralization), phân định (Distributed). Đặc biệt lợi thế 

và ứng dụng của mô hình phân định đƣợc TS. B.S. Elepov trình bày trong chuyên 

khảo "Hệ thống và mạng TT-TV phân định tự động hóa" [95]. 

Trong việc xây dựng NLTT, có nhiều công trình đƣợc các tác giả trình bày 

theo các yếu tố thành phần, đặc biệt là vấn đề tạo dựng và phát triển vốn tài liệu hay 

các bộ sƣu tập (collection development). Các công trình nghiên cứu chuyên sâu về 

xây dựng vốn tài liệu của cơ quan TT, TV nhƣ: “Những nguyên tắc cơ bản quản lý 

và phát triển vốn tài liệu” xuất bản năm 2009, Hiệp hội TV Hoa kỳ (American 

Library Association) của Johnson Peggy [79] “Phát triển vốn tài liệu của TV và 

Trung tâm TT" xuất bản năm 2007, của Evans G. Edward và Margaret Zarnosky 

Saponaro [75], "Khung khổ phát triển NLTT" [78]. Đặc biệt trong bối cảnh môi 

trƣờng số, việc tạo lập vốn tài liệu của cán bộ sƣu tập các cơ quan TT-TV đƣợc xem 

xét trong các công trình nhƣ "Phát triển vốn tài liệu trong môi trường số: Vấn đề 

cấp bách đối với các cơ quan TT trong thế kỷ 21" [89]. Phát triển NLTT và “Bộ sưu 

tập” trong kỉ nguyên số: Bộ khung khái niệm và những định nghĩa mới cho hệ thống 

thế giới mạng của Sheila Corrall [74]. 

Cùng đề cập đến vấn đề này Theo GS. TS. Sheila Corrall và Th.s Angharad 

Roberts, sự phát triển của CNTT và truyền thông đã tác động mạnh mẽ đến phát 

triển và quản lí bộ sƣu tập TV ở mọi cấp độ đã thúc đẩy phát triển hệ thống quản lý 

nguồn tài nguyên điện tử, tinh giản hoá quy trình liên quan và hỗ trợ cho cập nhật 

các nguồn tài nguyên kĩ thuật số trên toàn cầu [74].  

Trong tài liệu "Khung khổ phát triển NLTT” [78] đã đƣa ra hƣớng dẫn cách 

thức quản lý, kiểm soát, phát triển NLTT của chính phủ bang Minnesota (Mỹ) nhằm 

cải thiện chất lƣợng NLTT và quản lý các quá trình đƣợc sử dụng để phát triển 

NLTT đã đề cập đến các vấn đề nhƣ thiết kế, tạo lập, chia sẻ NLTT, trong đó nhấn 

mạnh, “việc quản lý phát triển NLTT bao gồm các chức năng kiểm soát cấu trúc; 

kiểm soát phƣơng thức; kiểm soát nguồn lực và kế hoạch hoạt động và chức năng 

quản lý công cụ, sẽ giúp đảm bảo phát triển NLTT đúng nhƣ mong đợi".  
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Về xây dựng và phát triển nội dung số, các công trình nghiên cứu nhƣ: 

“Nhân tố số trong các TV và cơ quan TT” [77] của GS.TS. G.E Gorman Trƣờng 

Quản trị TT Đại học Victoria, "Phát triển vốn tài liệu trong không gian mạng: xây 

dựng vốn tài liệu TV điện tử" của Diane K. Kovacs, Angela Elkordy [84]; "Nhìn lại 

và hướng tới kỷ nguyên kỹ thuật số" của Daryl R. Bullis và Lorre Smith [72], 

"Mạng TV: hướng đi mới trong phát triển vốn tài liệu" của Diana Ramirez và 

Suzane D. Gyezly [88]... đều nghiên cứu đƣa ra những giải pháp về phát triển nội 

dung số ở trong môi trƣờng điện tử.  

 Quan điểm về phát triển nội dung số của không ít các nhà nghiên cứu, ví dụ 

GS. TS. G.E Gorman trong công trình [77] đƣợc nêu trên đều khẳng định, về vị thế 

còn tiếp diễn của TV truyền thống, bởi: “Cuộc cách mạng kỹ thuật số sẽ tiếp tục 

phát triển và sẽ có nhiều thứ để “giải trí” cho giới công nghệ, nhƣng những tài liệu 

dạng truyền thống vẫn tiếp tục tồn tại nhu cầu và sự quan tâm. Chúng ta không nên 

sa thải những ngƣời đam mê công nghệ hoặc những ngƣời bảo thủ mà cần có chỗ 

cho cả hai trong môi trƣờng TT mở" [77]. Theo các nhà nghiên cứu, để xây dựng 

vốn tài liệu số cho TV điện tử cần tiến hành theo nhiều bƣớc, trong đó bao gồm: 

Xác định mục đích TV điện tử; khởi thảo kế hoạch phát triển vốn tài liệu; đánh giá 

và lựa chọn, tổ chức thu thập nguồn lực cho vốn tài liệu TV điện tử [84]. 

Nhiều nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu về hiện trạng, xu hƣớng hợp 

tác, liên kết phát triển NLTT ở một số nƣớc. Thông qua nghiên cứu hiện trạng phát 

triển vốn tài liệu, Peter Collins, Đại học Pennsylvania (Hoa kỳ) trong công trình 

"Mối quan ngại và miễn cưỡng trong hiệp tác phát triển vốn tài liệu" [73] đã nêu 

các cách để vƣợt qua rào cản để hợp tác trong việc phát triển vốn tài liệu, chia sẻ 

NLTT và tăng cƣờng hoạt động mƣợn liên TV, làm phong phú vốn tài liệu của từng 

TV. Thông qua việc phân tích hoạt động hợp tác giữa các TV Đại học Hoa Kỳ, tác 

giả đã khẳng định việc mƣợn liên TV là nền tảng hợp tác chia sẻ các nguồn lực, 

giúp TV tiết kiệm chi phí và tăng cƣờng NLTT.  

Nghiên cứu trƣờng hợp ở Trung Quốc và Ấn độ về xu hƣớng hợp tác phát 

triển NLTT tác giả Yafan Song [91] chỉ rõ hoạt động mƣợn liên TV, liên kết chia sẻ 
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nguồn lực là xu hƣớng hợp tác chính giữa các TV. Nhƣ vậy, các kết quả nghiên cứu 

thu đƣợc đều khẳng định, việc thực hiện chia sẻ giữa các cơ quan TT - TV là mô 

hình phù hợp trong việc phát triển NLTT hiện nay.  

2.2.2. Ở trong nước 

Trong số các công trình trong nƣớc liên quan tới việc phát triển NLTT, trƣớc 

hết phải kể đến chùm bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Hùng đƣợc trình bày trong 

cuốn sách "Thông tin: Từ lý luận tới thực tiễn" [20] trong đó tác giả đã xem xét vấn 

đề loại hình, thành phần và tỷ lệ NLTT cùng với cơ chế thu thập, tuyển lựa các nguồn 

TT, các công việc phải làm để tạo lập và bảo trì nguồn tài nguyên TT (sau này tác giả 

thống nhất gọi là NLTT) mà hiện nay thành phần cơ bản của chúng là hệ thống các 

CSDL. Điểm nhấn ở quan điểm phát triển NLTT đƣợc tác giả trình bày nằm trong 

quan điểm tƣơng tác giữa các hệ thống TT. Trong bối cảnh toàn cầu hóa việc tƣơng 

tác này đƣợc phát triển cả chiều rộng và chiều sâu mà tác giả trình bày trong Luận án 

Tiến sĩ ngành TT học “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống TT quốc gia Việt Nam trong 

mối tƣơng tác với hệ thống TT quốc tế” đƣợc bảo vệ tại Trƣờng Đại học khoa học xã 

hội và nhân văn CHLB Nga (RGGU) vào năm 1985. Ở một luận án khác - Luận án 

chuyên ngành TV học đƣợc bảo vệ tại Trƣờng đại học Văn hóa Leningrat (LGIK) 

năm 1986, của tác giả Phạm Văn Rính “Giải pháp hoàn thiện thành phần và việc sử 

dụng kho sách tại TV tỉnh của Việt Nam” trong đó tác giả đã thể hiện quan điểm về 

chiều bao quát phát triển vốn tài liệu  một cách hiệu quả, cần hoàn thiện về cơ cấu 

môn loại và cần tăng cƣờng thể loại ấn phẩm.  

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng trong chùm bài viết, như “Vấn đề phát triển và 

chia sẻ NLTT số hóa tại Việt Nam”[22]; "Phát triển TT khoa học để trở thành nguồn 

lực" [18], dựa trên cách tiếp cận hệ thống, tác giả đã khẳng định, chiến lƣợc phát triển 

hoạt động TT của Việt Nam cần định hƣớng tới việc tạo lập NLTT quốc gia, trong 

đó, tác giả cho rằng: “điều chính yếu nhất là nội dung TT để phục vụ thiết thực cho 

các hoạt động phát triển nói chung và hoạt động khoa học - đào tạo nói riêng chứ 

không đơn thuần là mua sắm trang thiết bị, phần mềm, tạo lập Website… " TS. Tạ Bá 

Hƣng trong bài viết “Phát triển nội dung số ở Việt Nam: Những nguyên tắc chỉ đạo" 
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[24].  Phạm Văn Vu “Xây dựng NLTT phục vụ phát triển kinh tế” [70]. Nguyễn Tiến 

Đức “Xây dựng TV điện tử và vấn đề số hóa tài liệu ở Việt Nam" [11], đều đƣa ra 

những quan điểm chính phát triển nội dung số của NLTT trong môi trƣờng TV điện 

tử dƣới cả phƣơng diện chuyên môn kỹ thuật và phƣơng diện quản lý nhà nƣớc. 

Nghiên cứu xu hƣớng phát triển nội dung TT số hóa ở nƣớc ta, theo TS. Tạ Bá Hƣng 

cần xác định các nhóm sử dụng mục tiêu, nghiên cứu kỹ nhu cầu tin của từng nhóm 

cũng nhƣ lựa chọn nội dung để phát triển phù hợp với nhu cầu phát triển của đất 

nƣớc, áp dụng các tiêu chuẩn tạo điều kiện thuận tiện cho việc chia sẻ NLTT trong cả 

nƣớc và tƣơng thích với các tiêu chuẩn quốc tế, thực thi chính sách thích hợp để tạo 

ra sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và quan tâm tƣơng xứng giữa phát triển và ứng dụng 

CNTT, phát triển khuôn khổ pháp lý một cách đồng bộ để thúc đẩy phát triển công 

nghiệp nội dung số, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ các nỗ lực trong nƣớc và 

chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển nội dung số... [24]. 

 Về tổ chức hợp tác liên kết phát triển NLTT  trong phạm vi các TV đại 

học Việt Nam, PGS. TS. Trần Thị Quý trong các bài viết nhƣ “Hợp tác liên kết 

chia sẻ TT - Yếu tố quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của các cơ quan 

TT - TV đại học Việt Nam” [49]; "Phát triển tài liệu số - Yếu tố quan trọng đảm 

bảo chất lượng đào tạo cho các trường đại học ở Việt Nam" [51]; "Số hóa tài liệu 

- từ nhận thức đến triển khai tại khoa Thông  tin - Thư viện trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn" [50] đã khẳng định, để phát triển NLTT hiệu quả, các 

TV và cơ quan TT cần tăng cƣờng hợp tác liên kết phát triển và chia sẻ NLTT, 

nhất là NLTT số hóa.  

Về tổ chức và khai thác NLTT, đã có một số công trình đƣợc công bố nhƣ 

TS. Mai Hà “Tăng cường tổ chức và khai thác hiệu quả NLTT tại Trung tâm TT tư 

liệu” [12], PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng “TT phục vụ nghiên cứu và triển khai” [19] 

đã nghiên cứu về tổ chức và khai thác NLTT trong các TV, cơ quan TT tại Việt 

Nam. Theo TS. Mai Hà, để tổ chức, quản lý và khai thác hiệu quả NLTT thì việc 

xây dựng một hệ thống TT điện tử đƣợc quản lý thống nhất từ trên xuống, đảm bảo 

khai thác tối đa NLTT sẵn có, tăng cƣờng trao đổi cập nhật TT là điều hết sức cần 
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thiết. Hệ thống này sẽ đƣợc tổ chức theo cấu trúc phân cấp cùng các chức năng lƣu 

trữ CSDL, cập nhật và truy xuất TT trên mạng nội bộ, trang Web nội bộ và phổ biến 

rộng rãi TT trên mạng Interrnet. Để thực hiện và vận hành hệ thống cần thiết kế cấu 

trúc CSDL Trung tâm, xây dựng các phần mềm, lập trang Web tra cứu TT trên 

mạng nội bộ và trang Web đƣa TT lên mạng Internet. 

Về hình thức phát triển NLTT, bàn về phƣơng thức phát triển NLTT đầy đủ 

ở Việt Nam đến nay còn rất ít các công trình. Các nghiên cứu mới chỉ tập trung vào 

phát triển vốn tài liệu thông qua bổ sung. Về phƣơng diện này, đáng chú ý có các 

công trình nghiên cứu của TS. Nguyễn Viết Nghĩa, gồm "Consortium - Hình thức 

có hiệu quả để bổ sung nguồn tin điện tử”[36] và “Một số vấn đề xung quanh việc 

bổ sung tài liệu hiện nay”[37], "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng 

và phát triển liên hợp TV Việt Nam để chia sẻ NLTT KH & CN" đề tài nghiên cứu 

khoa học do Vũ Anh Tuấn làm chủ nhiệm [58], "Xây dựng chính sách phát triển 

nguồn tài nguyên thông tin…” [53] của TSKH Bùi Loan Thùy, theo các tác giả, để 

chọn lọc, thu thập những  nguồn TT có giá trị với điều kiện kinh phí hạn hẹp trong 

thời đại bùng nổ TT cần hình thành các consortium (liên hợp) bổ sung tài liệu và 

cho rằng đây là những hình thức phát triển NLTT hiệu quả, do tập hợp đƣợc đông 

đảo TV tham gia và cùng đóng góp kinh phí nên sẽ tăng sức mạnh khi đàm phán với 

các đối tác xuất bản và các thành viên sẽ đƣợc truy cập tới các nguồn TT phong phú 

hơn, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu tin của NDT. Về cách thức tổ chức liên hợp, TS. 

Nguyễn Viết Nghĩa giới thiệu 2 hình thức: Tập trung do Nhà nƣớc bảo trợ phần lớn 

kinh phí hoạt động và phân tán do các thành viên tự nguyện tham gia... Tác giả 

cũng đề xuất 2 hình thức, mô hình bổ sung tài liệu điện tử đó là, Liên hiệp TV các 

trƣờng đại học và Liên hiệp quốc gia các TV khoa học, các Trung tâm TT các Bộ, 

Ngành. Để hoạt động hiệu quả, Liên hiệp quốc gia cần có sự bảo trợ của Bộ KH & 

CN thông qua cơ quan đứng đầu hệ thống là Trung tâm TT KH & CN quốc gia. Ƣu 

điểm của các hình thức trên là có sự bảo trợ của Nhà nƣớc, tính chủ động và linh 

hoạt trong hoạt động, nhƣng đều có những nhƣợc điểm cần khắc phục là tính bền 

vững chƣa cao do phụ thuộc nhiều vào sự bảo trợ, sự nhiệt tình, tự nguyện của các 
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thành viên vốn không đƣợc thƣờng xuyên, liên tục... và các TV sẽ gặp nhiều khó 

khăn nếu không tìm đƣợc cách vƣợt qua đƣợc thủ tục quản lý tài chính cứng nhắc 

theo phân cấp hiện hành ở Việt Nam.  

2.3. Về chính sách phát triển nguồn lực thông tin  

2.3.1. Ở nước ngoài 

NLTT có tầm quan trọng trong từng tổ chức, từng hoạt động nói riêng và 

trong toàn xã hội nói chung, do vậy NLTT là đối tƣợng điều chỉnh trong các chính 

sách. Học giả Balan V. Montvilof, tác giả cuốn “Chính sách TT Quốc gia: Tài liệu 

hƣớng dẫn về xây dựng, phê duyệt, thực hiện và vận hành” cho rằng ảnh hƣởng 

quan trọng nhất đến chính sách TT quốc gia là hoàn cảnh kinh tế - chính trị của đất 

nƣớc và gợi ý chính sách TT quốc gia ở các nƣớc đang phát triển cần gắn kết với 

phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc; đảm bảo sự hợp tác trong khu vực và quốc tế 

và đảm bảo rằng mọi ngƣời có thể sử dụng các nguồn TT và có quyền truy cập vào 

các NLTT sẵn có….  

Tại Đại học Harvard (Hoa Kỳ), trong những năm 80 đã có chƣơng trình 

nghiên cứu toàn diện về chính sách đối với NLTT (Harvard Program on IR Policy) đã 

đề xuất những nguyên tắc cơ bản quản lý và phát triển NLTT. Bên cạnh đó, không ít 

các công trình xem xét những thành phần đơn lẻ, nhƣ phát triển vốn tài liệu trong các 

TV. Ví dụ tài liệu "Những nguyên tắc cơ bản quản lý và phát triển vốn tài liệu" [79] 

của Johnson Peggy, "Phát triển vốn tài liệu của TV và Trung tâm TT" Connecticut, 

Mỹ của Evans G. Edward và Margaret Zarnosky Saponaro [75], "Phát triển vốn tài 

liệu trong môi trường kỹ thuật số: Vấn đề cấp bách đối với các cơ quan TT trong thế 

kỷ 21" [78] đều đề cập đến xác định nội dung, loại hình, ngôn ngữ, lựa chọn tài liệu, 

phân bổ ngân sách và thanh lý tài liệu... nhằm nâng cao chất lƣợng NLTT.  

Trong kỷ nguyên điện tử, các nhà khoa học đã tiên liệu về tƣơng lai của xuất 

bản điện tử và khẳng định không quốc gia nào có thể quay lƣng lại xu thế đó. Chính 

sách phát triển TT nói chung và NLTT nói riêng phải xem xét đến tác động có tính 

quy luật và tất yếu đó. Trong nghiên cứu về chính sách phát triển NLTT, GS. 
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Johnson Peggy (Hoa Kỳ) cho rằng mục tiêu cuối cùng của chính sách phát triển 

NLTT là trang bị cho TV một vốn tài liệu có thể “đáp ứng đƣợc nhu cầu thích hợp 

của NDT trong vùng trong giới hạn ngân sách và nguồn nhân lực của TV” [79]. Tác 

giả Evans G. Edward và Margaret Zarnosky Saponaro nhấn mạnh tới xu hƣớng sử 

dụng tài liệu điện tử đang tăng lên trong các TV và cơ quan TT so với tài liệu dạng 

truyền thống và để nâng cao chất lƣợng NLTT, cần đƣợc xác định xu thế này trong 

chính sách phát triển nguồn tin. Bên cạnh đó tác giả cũng lƣu ý việc “Cần đảm bảo 

sự cân bằng giữa các loại hình tài liệu” và “không nên nhận mọi tài liệu tặng trừ khi 

nó là thứ mà TV cần và sẽ hợp lý hơn nếu phải cân nhắc kỹ về những tài liệu biếu 

tặng đã lỗi thời và ít giá trị sử dụng trƣớc khi bổ sung nó vào TV” [75]. Các tác giả 

đều cho rằng, chính sách phát triển vốn tài liệu số bao gồm từ lựa chọn, thu thập, 

lƣu trữ, bảo quản, thanh lọc tài liệu đến ngân sách, nghiên cứu, đánh giá nhu cầu 

của NDT, các hoạt động tiếp cận cộng đồng, lập kế hoạch hợp tác và chia sẻ nguồn 

lực. Nhƣ vậy, qua nghiên cứu cho thấy, quá trình chuyển đổi từ phát triển vốn tài 

liệu truyền thống sang đến vốn tài liệu kỹ thuật số về bản chất không thay đổi, nó 

chỉ khác ở môi trƣờng lƣu trữ và cách thức tra cứu, phổ biến TT tới NDT.  

Tập thể các nhà khoa học CHLB Nga từ đầu những năm 90 đã thực hiện xây 

dựng chính sách nhà nƣớc trong việc xây dựng và sử dụng NLTT. GS.VS. A.B. 

Antopolskii trong công trình chuyên khảo “NLTT của nước Nga” [93] đã phân tích 

tác động của chính sách tới việc hình thành hệ thống NLTT và vị trí của chúng 

trong Hệ thống TT quốc gia CHLB Nga. Tác giả cũng nhấn mạnh, việc hiện đại hóa 

Hệ thống TT quốc gia CHLB Nga về thực chất cũng nhằm vào trợ giúp để sớm hình 

thành hệ thống NLTT.  

Vấn đề bản quyền các NLTT là nội dung quan trọng trong chính sách TT. 

Quan điểm của IFLA về bản quyền đƣợc trình bày trong tài liệu “Quan điểm của 

IFLA về vấn đề quyền tác giả trong môi trường điện tử” [45] IFLA cho rằng, việc 

số hóa để phục vụ lợi ích chung và các nhu cầu chính đáng nhƣ học tập, nghiên cứu 

của ngƣời dân thì không nên coi là vi phạm các nguyên tắc về quyền tác giả mà nên 

coi đó là cách tiếp cận hợp lý. IFLA khẳng định: chia sẻ TT điện tử vì mục đích 
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nghiên cứu khoa học hay học tập là hợp pháp trong khuôn khổ luật quyền tác giả 

cũng nhƣ cho mƣợn công cộng không mang tính thƣơng mại cũng đƣợc luật quyền 

tác giả cho phép và ngƣợc lại. Luật bản quyền phải khích lệ việc sử dụng tài liệu và 

hỗ trợ sự sáng tạo của cộng đồng. Theo IFLA, Luật quyền tác giả không nên cản trở 

TV số hóa để dễ bảo quản, và việc bảo vệ quyền tác giả khích lệ chứ không ngăn 

cản việc sử dụng tài liệu và khả năng sáng tạo.  

Quan điểm của IFLA về vấn đề bản quyền đƣợc cho là phù hợp trong thực 

tiễn hoạt động TT-TV ở nhiều nƣớc, ví dụ ở CHLB Nga [93, 96] ở Trung Quốc [90]   

2.3.2. Ở trong nước 

Công trình đầu tiên có cách nhìn tƣơng đối toàn diện về ảnh hƣởng của 

chính sách tới sự phát triển NLTT ở nƣớc ta đƣợc trình bày trong Kỷ yếu “Hội 

thảo quốc gia về Chính sách TT phục vụ phát triển kinh tế xã hội” tổ chức vào 

tháng 9/1987. Tại Hội thảo bài phát biểu của Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trƣởng, 

Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp “Những vấn đề phát triển và hoàn thiện công tác TT 

khoa học ở nƣớc ta”, của GS.TS. Vũ Đình Cự “Trung tâm khoa học & kinh tế 

phát triển, yếu tố quan trọng để thực hiện vai trò động lực của khoa học kỹ 

thuật” đã đề cập tới những quan điểm cơ bản trong việc quản lý và kiểm soát tài 

nguyên TT, về khai thác và sử dụng NLTT phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng  trong báo cáo “Một số vấn đề về chiến lƣợc hình 

thành tài nguyên TT ở Việt Nam” đã phân tích về những yếu kém và rào cản, 

đồng thời xác lập sự cần thiết và quy trình xây dựng chiến lƣợc xây dựng tài 

nguyên TT bao gồm: đánh giá năng lực đảm bảo TT, xác lập ƣu tiên, kế hoạch 

hóa chiến lƣợc phát triển, thực thi và đánh giá hiệu chỉnh [20].   

Trong giới TV, chính sách phát triển NLTT còn đƣợc hiểu theo nghĩa hẹp, 

liên quan trực tiếp tới vốn tài liệu của cơ quan TT. Trong các công trình nghiên cứu 

"Phương pháp luận xây dựng chính sách phát triển nguồn tin" của TS. Nguyễn Viết 

Nghĩa [35], "Xây dựng chính sách phát triển nguồn tài nguyên TT của TV đại học 

Việt Nam" của PGS. TSKH. Bùi Loan Thùy và Ths. Nguyễn Thị Xuân Anh [53], 

"Cẩm nang nghề TV" của TS. Lê Văn Viết [63], các tác giả đều thống nhất về nội 
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dung và có chung quan điểm về vị trí quan trọng của chính sách phát triển NLTT 

đối với việc tạo nguồn, xây dựng hệ thống kho tài liệu của các TV và cơ quan TT 

nhằm đáp ứng nhu cầu NDT.  

Bên cạnh sự thống nhất nhƣ nêu trên, khái niệm về chính sách bổ sung giữa  

các tác giả cũng có những điểm khác nhau. Theo TS. Lê Văn Viết, chính sách phát 

triển NLTT: “Là việc xác định những nguyên tắc, phạm vi, tiêu chuẩn bổ sung của 

TV nào đó” [64]. TS. Nguyễn Viết Nghĩa lại cho rằng: “chính sách phát triển nguồn 

tin là một tài liệu thành văn, một công bố chính thức đƣợc ban hành bởi lãnh đạo 

của một TV hay cơ quan TT, quy định các phƣơng hƣớng cũng nhƣ cách thức xây 

dựng vốn tài liệu của cơ quan” [35]. Còn theo PGS. TSKH. Bùi Loan Thùy và Ths. 

Nguyễn Thị Xuân Anh thì chính sách phát triển nguồn tài nguyên TT (Collection 

development policy) “là văn bản chính thức do lãnh đạo TV ban hành quy định các 

phƣơng hƣớng cũng nhƣ cách thức xây dựng vốn tài liệu, các nguồn tin của TV” và 

về thực chất, chính sách phát triển nguồn tài nguyên TT xác định trƣớc tiến trình 

phát triển của nguồn tài nguyên TT trong một giai đoạn nhất định. Chính sách đƣợc 

coi là thƣớc đo phản ánh hiệu quả và trình độ phát triển hoạt động TT - TV, là công 

cụ để điều tiết hoạt động bổ sung, thanh lý tài liệu, chủ động tạo động lực phát triển 

nguồn tài nguyên TT - TV với định tính và định lƣợng rõ ràng, chứng minh tầm 

nhìn xa của lãnh đạo TV, có lộ trình xác định đúng ƣu tiên, những bƣớc đi và biện 

pháp thực hiện cụ thể [53].  

Về vấn đề bản quyền, liên quan đến vấn đề này có bài của Phạm Thúc 

Trƣơng Lƣơng - Tổng giám đốc công ty công nghệ tin học Tinh Vân [31]; "Thực 

hiện quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong hoạt động TT - TV” của PGS. 

TSKH. Bùi Loan Thùy và Ths. Bùi Thu Hằng [54] khẳng định: trong thực tế tài sản 

trí tuệ có thể đƣợc sao chép và lan truyền vô hạn trong không gian và thời gian mà 

con ngƣời khó có thể kiểm soát đƣợc. Theo các tác giả, công ƣớc quốc tế và luật 

bản quyền của một số nƣớc và Việt Nam cho phép sao chụp tác phẩm mà không cần 

xin phép tác giả, không phải trả thù lao cho tác giả nếu sự sao chụp không ảnh 

hƣởng đến việc khai thác bình thƣờng tác phẩm, không nhằm mục đích thƣơng mại 
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và phải nêu rõ nguồn gốc của tác phẩm khi sử dụng [54]. Còn theo Phạm Thúc 

Trƣơng Lƣơng, Công ƣớc Berne và Luật bản quyền, sở hữu trí tuệ của các quốc gia 

đã có những quy định chung về phạm vi công cộng (public domain), quyền bán lần 

đầu (first sale), quyền sử dụng hợp lý (fair use/fair practice) cũng nhƣ một số miễn 

trừ cho TV, tổ chức công cộng có sứ mệnh đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng của 

mọi ngƣời vào kho tàng tri thức chung và NDT [31]. Các công trình nghiên cứu đều 

phản ánh quan điểm chung về phát triển nguồn tin và chi tiết về những lĩnh vực 

chuyên môn, mức độ thu thập tài liệu trong từng lĩnh vực.   

2.4. Nguồn lực thông tin về biển đảo và chính sách phát triển nguồn lực 

thông tin biển đảo  

Để có chính sách tốt xây dựng và phát triển NLTT biển đảo và phục vụ khai 

thác tốt NLTT biển đảo cần phải tìm hiểu Luật Biên giới quốc gia; Công ước về 

Luật Biển 1982; Nghị quyết số 09-NQ/TW Hội nghị lần thứ tƣ BCH Trung ƣơng 

Đảng khóa X ngày 30/5/2007 về Chiến lƣợc biển Việt Nam đến năm 2020.  

Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09 

NQ/TW Hội nghị lần thứ tƣ BCH Trung ƣơng Đảng khóa X ngày 30/5/2007 về 

Chiến lƣợc biển Việt Nam đến năm 2020. 

Nghiên cứu bƣớc đầu cho tôi thấy rằng, các  nghiên cứu về quản lý biển đảo 

đều hƣớng mục tiêu vào vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị của nguồn tài nguyên 

tiềm năng là biển đảo.  

Một số bài viết của các tác giả liên quan đến việc quản lý và khai thác NLTT 

biển đảo, nguồn tƣ liệu quý về chủ quyền biển đảo nhƣ TS. Hãn Nguyên Nguyễn 

Nhã với bài viết “Những biện pháp cần giải quyết ngay mới có thể khai thác hiệu 

quả những tư liệu quý đang lưu trữ tại Việt Nam về chủ quyền của Việt Nam tại 

Hoàng Sa và Trường Sa” [39]; Nguyễn Văn Kết “Tài liệu lưu trữ - Cơ sở lịch sử về 

chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa” [26]; Ngô Thanh Hải “Trung 

tâm  Lưu trữ Bộ Quốc Phòng với việc quản lý và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu 

lưu trữ phục vụ nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc" [13]; Lê Văn Viết, 
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Lê Quỳnh Hoa “Nguồn tư liệu về biên giới, hải đảo của Việt Nam tại TV Quốc gia 

Việt Nam" [68]... đã nghiên cứu hiện nay nguồn tài liệu lƣu trữ liên quan đến Hoàng 

Sa và Trƣờng Sa, liên quan đến biển đảo Việt Nam hiện phân tán ở khắp nơi trong 

các TV, các cơ quan lƣu trữ, các cơ quan nhà nƣớc và trong nhân dân... việc quản 

lý, công bố và tổ chức khai thác chủ yếu tùy thuộc vào hoạt động theo chức năng 

của mỗi cơ quan, tổ chức. TS. Lê Văn Viết  khẳng định vốn tài liệu của TV Quốc 

gia Việt Nam là tài sản văn hóa vô giá của dân tộc, nếu biết tổ chức và khai thác tốt, 

sẽ giúp chúng ta giải đáp đƣợc nhiều câu hỏi về lịch sử, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, 

quân sự, trong đó có vấn đề biên giới, hải đảo... không chỉ của Việt Nam mà của các 

nƣớc khác. Các tác giả đƣa ra bàn các biện pháp cần thay đổi tƣ duy hài hòa giữa 

trách nhiệm lƣu trữ và trách nhiệm cung cấp TT cho NDT. Qua các bài viết đề tài 

kế thừa và nghiên cứu về đặc điểm NDT, đối tƣợng NDT đặc biệt là đối tƣợng cho 

các nhà nghiên cứu cần phải có cơ chế phục vụ khai thác tài liệu cho phù hợp đặc 

biệt là đối với các NLTT về biển đảo. 

Từ thực tế khảo sát trên cho thấy các công trình đều rất có giá trị về lý luận và 

thực tiễn, đã tập trung nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến việc xây dựng và khai 

thác NLTT trong các cơ quan TT - TV hiện nay. Từ những vấn đề đã trình bày của các 

nhà nghiên cứu đi trƣớc, có thể khái quát thành một số vấn đề sau:  

- Một là, các nghiên cứu trên đã đề cập và nghiên cứu về cơ sở lý luận NLTT 

đã cơ bản làm rõ khái niệm và bản chất của NLTT.  

- Hai là, các công trình nghiên cứu về việc xây dựng, khai thác NLTT phục 

vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc còn rất khiêm 

tốn, chƣa có hệ thống. 

- Ba là, qua các nghiên cứu trên, phần nào cho thấy đƣợc vai trò của tài liệu 

biển đảo tuy nhiên chƣa chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan TT hiện nay phải làm gì 

để xây dựng NLTT biển đảo để phục vụ khai thác có hiệu quả trong công cuộc xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Nhƣ vậy, cho đến nay chƣa có một công trình nào trình bày một cách hệ thống, 

toàn diện và xuyên suốt việc xây dựng, khai thác cũng nhƣ vai trò của NLTT biển đảo 
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Việt Nam. Trên cơ sở tiếp thu những thành quả nghiên cứu của các tác giả đi trƣớc, 

dƣới góc độ của khoa học TT - TV, Luận án sẽ làm rõ thêm những vấn đề sau: 

- Thứ nhất, nghiên cứu đặc điểm TT biển đảo và NDT về biển đảo Việt Nam. 

- Thứ hai, nghiên cƣ́u hệ thống hóa những vấn đề lý luận về xây dựng và 

khai thác NLTT về biển đảo. 

- Thứ ba, khảo sát, đánh giá thƣc̣ traṇg việc xây dựng và khai thác NLTT về 

biển đảo taị hệ thống TVCC, hệ thống lƣu trữ, các cơ quan quản lý nhà nƣớc tỉnh , 

thành phố, trên cơ sở đó đề xuất nhƣ̃ng giải pháp xây dựng NLTT về biển đảo và tổ 

chức khai thác NLTT về biển đảo phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Giả thuyết khoa học              

Hiện nay, ở nƣớc ta việc xây dựng và tổ chức khai thác NLTT biển đảo trong 

các cơ quan, tổ chức còn hạn chế, mang đậm tính "tự phát", hoạt động còn mang 

tính “tự trị”, chủ yếu dựa trên “kinh nghiệm”, thiếu quan điểm nhất quán và mô 

hình phát triển có tính khoa học, đảm bảo sự tƣơng tác và tích hợp trong toàn hệ 

thống. Để khắc phục những hạn chế trên cần luận chứng và xây dựng chính sách, 

đƣa ra mô hình quản lý NLTT về biển đảo quốc gia phù hợp với quan điểm khoa học 

và điều kiện thực tế của đất nƣớc, từ đó  tạo điều kiện cho việc tổ chức khai thác tốt 

NLTT, phục vụ có hiệu quả nhu cầu thông tin biển đảo, góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu: Làm sáng tỏ hơn lý luận về NLTT, nhận dạng thực 

trạng NLTT biển đảo taị mạng lƣới các TV CC, cơ quan lƣu trữ và các cơ quan quản 

lý nhà nƣớc đề xuất giải pháp xây dựng và khai thác NLTT về biển đảo phục vụ 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ chủ quyền đất nƣớc. 

Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây 

dựng và khai thác NLTT về biển đảo; nghiên cứu đặc điểm nguồn tin về biển đảo Việt 

Nam; khảo sát thực trạng công tác xây dựng và khai thác NLTT về biển  đảo tại hệ 
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thống TVCC, cơ quan lƣu trữ và các cơ quan quản lý nhà nƣớc về biển đảo ; đề xuất 

các giải pháp xây dựng và khai thác NLTT về biển đảo Việt Nam. 

5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tƣợng nghiên cứu: Xây dựng và khai thác NLTT về biển đảo ở Việt Nam 

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề phƣơng pháp luận khoa học và 

thực tiễn xây dựng và khai thác NLTT về biển đảo tại hệ thống TV CC, hệ thống lƣu 

trữ Nhà nƣớc, các cơ quan quản lý về chuyên môn, trong giai đoạn hiện nay. 

 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

6.1. Ý nghĩa  khoa học 

- Làm phong phú thêm cơ sở lý luận về NLTT, góp phần bổ sung hoàn chỉnh 

cơ sở lý luận về NLTT. 

- Làm rõ vai trò quan trọng của việc xây dựng và khai thác NLTT về biển 

đảo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

- Làm rõ cơ sở lý luận của việc xây dựng và khai thác NLTT về biển đảo ở 

Việt Nam. 

6.2. Ý nghĩa  thực tiễn 

- Luận án có thể đƣợc sử dụng làm tƣ liệu tham khảo cho công tác nghiên 

cứu về biển đảo ; về xây dựng và phát triển NLTT biển đảo, phục vụ khai thác 

NLTT biển đảo, phát huy giá trị của NLTT. 

- Luận án làm rõ thực trạng xây dựng và khai thác NLTT về biển đảo Việt 

Nam và đƣa ra nhƣ̃ng giải pháp  cụ thể có tính khả thi nhằm nâng cao chất lƣơṇg và 

hiêụ quả xây dựng và khai thác NLTT về biển đảo ở Việt Nam. 

- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách, 

các cơ quan TT - TV, lƣu trữ và các cơ quan quản lý nhà nƣớc có cơ sở để hoàn thiện, 

xây dựng và phát triển NLTT biển đảo, xây dựng mô hình để tích hợp dữ liệu, chia sẻ 

TT phục vụ NCT về biển đảo góp phần phát triển kinh tế biển đảo, du lịch, dịch vụ 

nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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7. Phƣơng pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp luận 

Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở phƣơng pháp luận duy vật biện chứng và 

duy vật lịch sử, đồng thời dựa trên các chủ trƣơng đƣờng lối chính sách của Đảng 

và Nhà nƣớc Việt Nam về văn hóa, và vấn đề biển đảo, biên giới quốc gia. 

7.2. Phương pháp nghiên cứu 

-  Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích các nguồn tài liệu: Sử dụng phƣơng 

pháp này nhằm đánh giá quan điểm của các học giả, các trƣờng phái lý luận về vấn 

đề nghiên cứu, rút ra các vấn đề đã đƣợc nghiên cứu đầy đủ, những vấn đề cần đƣợc 

bổ sung và những nghiên cứu mới. Nghiên cứu các tài liệu của Việt Nam và quốc tế 

nhằm xem xét, đánh giá các lý thuyết, các quan điểm nghiên cứu có liên quan đến 

đối tƣợng nghiên cứu của luận án. Nguồn tài liệu nghiên cứu sẽ đƣợc tìm hiểu theo 

các vấn đề liên quan nhƣ xây dựng NLTT, khai thác NLTT,... các vấn đề xây dựng 

chiến lƣợc, xây dựng dự án nhằm xây dựng và khai thác phát huy giá trị của NLTT 

về biển đảo... 

- Phƣơng pháp so sánh; 

- Phƣơng pháp thống kê; 

- Phƣơng pháp mô hình hóa; 

- Phƣơng pháp điều tra xã hội học: Sử dụng phƣơng pháp điều tra bằng phiếu 

hỏi và phƣơng pháp phỏng vấn. 

Phƣơng pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Tiến hành chọn mẫu khảo sát với 3 đối 

tƣợng là các cơ quan: Hệ thống TVCC, các cơ quan trong hệ thống lƣu trữ, các cơ 

quan quản lý nhà nƣớc; 2 đối tƣợng NDT của hệ thống TVCC, hệ thống các cơ 

quan lƣu trữ. 

Mẫu khảo sát 1: Mẫu khảo sát cơ quan 

- Các hệ thống TVCC (19/25 phiếu đạt 76%) 

- Các cơ quan trong hệ thống lƣu trữ (23/25 phiếu đạt 92%) 

- Các cơ quan quản lý nhà nƣớc về biển đảo (19/25 phiếu đạt 76%) 
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Thực hiện trong 2 đợt (2014 và 2016) nhằm tìm hiểu 2 vấn đề chính: 

+ Thƣc̣ traṇg xây dựng NLTT về biển đảo  

+ Thƣc̣ traṇg công tác khai thác NLTT về biển đảo  

Hiệu quả xây dựng và khai thác NLTT về biển đảo ở Việt Nam; vai trò của 

của NLTT về biển đảo phục vụ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo và phát triển 

kinh tế Việt Nam; vai trò và sự phối hợp của các cơ quan nhà nƣớc, cộng đồng và 

cá nhân trong xây dựng và khai thác giá trị của NLTT về biển đảo; vấn đề huy động 

và sử dụng các nguồn lực. 

Mẫu khảo sát 2: NDT tại hệ thống TVCC và hệ thống các cơ quan lƣu trữ 

- NDT hệ thống TVCC (phát 210 phiếu tại 19 TVCC, trong đó mỗi TV phát 

10 phiếu, TV Quốc gia 30 phiếu; thu về 205 phiếu đạt 97,6%). 

- NDT trong hệ thống các cơ quan lƣu trữ (phát ra 260 phiếu tại 23 cơ quan, 

trong đó mỗi cơ quan 10 phiếu, 3 Lƣu trữ quốc gia mỗi cơ quan 20 phiếu; thu về 

252 phiếu/23 đạt 96,9%). 

Mỗi TVCC, cơ quan lƣu trữ chúng tôi dựa vào sổ theo dõi độc giả lựa chọn 

những đối tƣợng NDT sử dụng tài liệu về biển đảo và phát ra 10 phiếu (nhóm 1: 01 

phiếu; nhóm 2: 06 phiếu, nhóm 3: 1-2 phiếu, nhóm 4: 01-2 phiếu), riêng TV Quốc 

gia phát ra 30 phiếu (nhóm 1: 10 phiếu; nhóm 2: 15 phiếu, nhóm 3: 3 phiếu, nhóm 

4: 02 phiếu). Trong đó, phiếu đƣợc gửi đến NDT là các cán bộ lãnh đạo, quản lý 54 

phiếu (44 TV, lƣu trữ mỗi đơn vị 01 phiếu; TV Quốc gia 10 phiếu) thu về 51 phiếu 

đạt 94%; Phát 300 phiếu cho nhóm NDT nghiên cứu, giảng dạy 300 phiếu thu về 

293 phiếu đạt 97.6% (trong đó TVQG: 15 phiếu; mỗi TV, lƣu trữ trung bình: 6 

phiếu; một số nơi 8 phiếu); học sinh, sinh viên 63 phiếu; các lĩnh vực khác nhƣ sản 

xuất kinh doanh hoặc hƣu trí 53 phiếu. 

Các mẫu phiếu khảo sát đƣợc chọn theo các tiêu chí: 

- Chọn theo nguyên tắc phân tầng mang tính chất đại diện vùng miền, đại 

diện NDT biển đảo từ sổ theo dõi khai thác của các cơ quan. 
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- Khảo sát trên địa bàn toàn quốc miền Bắc, miền Trung, miền Nam. 

- Khảo sát các tỉnh, thành phố có biển đảo, các tỉnh thành phố lớn đại diện 

cho vùng miền [Phụ lục 4] 

- Bảng hỏi đƣợc thiết kế ở dạng văn bản chất liệu giấy [Phụ lục 3] phù hợp 

và thuận tiện cho việc khảo sát. 

Phƣơng pháp phỏng vấn chuyên gia: Sau khi thu thập phiếu điều tra và phân 

tích kết quả, thực hiện phỏng vấn các đối tƣợng nhƣ lãnh đạo các cơ quan TT - TV, 

lƣu trữ, quản lý nhà nƣớc về biển đảo; các cán bộ làm công tác TV; Lƣu trữ; quản lý 

nhà nƣớc về biển đảo nhằm làm rõ hơn các vấn đề nghiên cứu [Phụ lục 3]. 

8. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và khai thác nguồn lực thông 

tin về biển đảo 

Chƣơng 2: Thực trạng xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin về biển 

đảo Việt Nam 

Chƣơng 3: Các giải pháp xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin về biển 

đảo Việt Nam 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC  

NGUỒN LỰC THÔNG TIN VỀ BIỂN ĐẢO 

1.1. Cơ sở lý luận về nguồn lực thông tin   

1.1.1. Khái niệm nguồn lực thông tin  

NLTT ở Việt Nam còn có tên gọi là “Tài nguyên TT”, ngày nay trở thành 

thuật ngữ liên ngành, đƣợc sử dụng nhiều trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, TT - TV. 

“NLTT” đƣợc dịch từ thuật ngữ tiếng Anh “Information Resource”. Theo các nhà 

khoa học, NLTT đƣợc hiểu là phần những TT tiềm năng đƣợc kiểm soát, có cấu 

trúc, có thể truy cập đƣợc và có giá trị phục vụ cho hoạt động thực tiễn của con 

ngƣời. NLTT - một dạng sản phẩm của lao động trí óc, trí tuệ của con ngƣời, là những 

TT đƣợc tổ chức, kiểm soát và có giá trị trong hoạt động thực tiễn của con ngƣời. 

NLTT đƣợc coi là phần tích cực của tiềm lực TT đƣợc tổ chức, kiểm soát sao cho NDT 

có thể truy cập, tìm kiếm, khai thác, sử dụng để phục vụ cho các lợi ích khác nhau của 

xã hội. Trong khi trình bày về nội dung cơ bản của khái niệm “NLTT” các tác giả cũng 

phân biệt khái niệm “NLTT” với những khái niệm khác nhƣ “nguồn tin”, “vốn tài 

liệu”. Viện sỹ thông tấn Antopolskii А. B. Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm TT 

(Inforegistr), TS. Kedrovskii O.V. Tổng Giám đốc Liên hiệp NLTT Nga 

(Rosinforesurs), khi xem xét về chiến lƣợc phát triển NLTT của nƣớc CHLB Nga, 

cũng đã khẳng định sự khác nhau về bản chất và mối quan hệ giữa các khái niệm nêu 

trên trong lý luận và thực tiễn hoạt động TT [93].   

 Tác giả Nguyễn Hữu Hùng đƣa ra khái niệm: “NLTT là các dữ liệu thể hiện 

dƣới dạng văn bản, số, hình ảnh, âm thanh đƣợc ghi lại trên phƣơng tiện theo quy 

ƣớc, các sƣu tập, những kiến thức của con ngƣời, những kiến thức của tổ chức có 

thể truy cập và có giá trị cho ngƣời sử dụng” [20]. “Ở dạng chung nhất, NLTT đƣợc 

hiểu nhƣ là tổ hợp các TT nhận đƣợc và tích lũy đƣợc trong quá trình phát triển 

khoa học và hoạt động thực tiễn của con ngƣời, để sử dụng nhiều lần trong sản xuất 

và quản lý xã hội. NLTT phản ánh các quá trình và hiện tƣợng tự nhiên đƣợc ghi 
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nhận trong kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học và trong các dạng tài 

liệu khác của hoạt động nhận thức và thực tiễn.  

NLTT bao gồm các lƣợng TT thể hiện dƣới dạng văn bản, dạng số, hình ảnh, 

âm thanh hoặc đƣợc ghi lại trên phƣơng tiện theo quy ƣớc và không theo quy ƣớc, 

các sƣu tập, những kiến thức của con ngƣời đƣợc sở hữu hoặc đƣợc kiểm soát bởi 

các tổ chức và ngành công nghiệp TT” [18].  Nhƣ vậy, NLTT là tài sản, là đối 

tƣợng sở hữu đƣợc bảo vệ theo pháp luật. Hiểu về khái niệm và những đặc trƣng về 

NLTT trên đây giúp cho ta thêm khẳng định, trên thế giới trong thời đại ngày nay 

đã xuất hiện một loại hình nguồn lực mới đó là NLTT và về mặt xã hội NLTT  là 

một đối tƣợng phức tạp cần đƣợc quản trị, về mặt khoa học NLTT là một phạm trù 

cần đƣợc nghiên cứu nghiêm túc.   

Đối với mỗi cơ quan TT-TV, NLTT là yếu tố vô cùng quan trọng, cấu thành 

nên mọi hoạt động của các cơ quan TT-TV và là cơ sở để từ đó phát triển các dịch 

vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu TT của NDT. Hiện nay, khi CNTT và truyền thông phát 

triển, chúng ta đã vƣợt qua đƣợc rào cản về không gian và thời gian trong nhiều lĩnh 

vực, trong đó có hoạt động TT-TV. Vì vậy, ngày nay, NLTT không bị giới hạn bởi 

nơi bảo quản, lƣu trữ TT, TL. Từ đây, khái niệm về NLTT không chỉ giới hạn ở 

nguồn TT đƣợc sở hữu bởi cơ quan TT-TV vì ngoài lƣợng nguồn TT hiện có trong 

mỗi cơ quan TT-TV, còn có các nguồn TT cần thiết ở các nơi khác nhau mà các cơ 

quan TT-TV có thể với tới để cung cấp cho NDT của mình. 

Theo nghĩa rộng: NLTT bao gồm toàn bộ nguồn dữ liệu; các chu trình dùng 

để chuyển đổi từ dữ liệu này sang TT hữu ích. Khái niệm NLTT bao hàm tất cả các 

loại nguồn tin sơ cấp (tƣ liệu và phi tƣ liệu) đƣợc tổ chức trong các bộ sƣu tập 

(Collection), nguồn tin thƣ cấp (TT cấp 2, cấp 3) đƣợc kiểm soát và tích tụ trong các 

phƣơng tiện tra cứu (CSDL, các bảng tra, danh mục,…) tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc giải quyết các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, KH&CN,… trong hiện tại và tƣơng lai. 

Đó là những tài liệu (các tài liệu công bố và không công bố, tài liệu chuyên môn chỉ 

đạo, báo cáo, tài liệu kỹ thuật, công nghệ v.v..), đƣợc tập trung không những tại cơ 

quan TT- TV, mà còn ở các bộ phận khác của cơ quan quản lý (Bộ, ngành), tổ chức 
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KH&CN (viện nghiên cứu,..), cơ sở đào tạo (Trƣờng đại học), các doanh nghiệp và 

ở các nhà khoa học, các chuyên gia trong các tủ sách cá nhân.  

Theo nghĩa hẹp: NLTT là vốn TL, là phần TT đƣợc con ngƣời sáng tạo và 

tạo lập, đƣợc tổ chức lại giúp con ngƣời có thể tìm và khai thác chúng theo nhiều 

cách khác nhau. Trong không gian TT, NLTT đƣợc coi là phần tích cực của tiềm 

lực TT đƣợc kiểm soát sao cho con ngƣời có thể truy cập, tìm kiếm, khai thác sử 

dụng đƣợc và phục vụ cho các mục đích khác nhau trong hoạt động của con ngƣời.  

Trên thực tiễn, nghiên cứu NLTT đƣợc gắn với một không gian xác định [83], [100]:  

- Ứng từng tổ chức (NLTT của cơ quan X, …),  

- Ứng với từng hoạt động (NLTT cho lĩnh vực Y, …); 

- Ứng với một đối tƣợng ( NLTT biển đảo,..)  

Nhƣ vậy, trong Luận án này, NLTT về biển đảo đƣợc hiểu là không gian TT 

có tổ chức, xác định theo đối tƣợng biển đảo bao gồm: nguồn tin về biển đảo, vốn 

tài liệu, các bộ sƣu tập biển đảo, các CSDL… 

1.1.2. Khái niệm nguồn lực thông tin về biển đảo 

NLTT về biển đảo đƣợc hiểu là không gian TT xác định theo đối tƣợng biển 

đảo. TT về biển đảo là các dữ liệu thể hiện dƣới dạng văn bản, số, hình ảnh, hoặc 

âm thanh đƣợc ghi lại trên các phƣơng tiện quy ƣớc và không quy ƣớc, các bộ sƣu 

tập mang nội dung TT về biển đảo là những TT mô tả các yếu tố liên quan đến biển 

đảo có cấu trúc và có thể truy cập, có giá trị cho ngƣời sử dụng, phục vụ cho sự 

nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. TT về biển đảo cụ thể phản ánh các khía cạnh 

khác nhau về đƣờng cơ sở, nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng 

đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Trƣờng Sa, quần đảo Hoàng Sa 

và các quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia 

của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển đảo 

chính sách quản lý và bảo vệ biển đảo, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên 

giới quốc gia, biển đảo...  
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NLTT về biển đảo đƣợc tạo lập, tồn tại, luân chuyển trong xã hội là một đối 

tƣợng phức tạp và đa dạng, thể hiện bằng nhiều thông số, dấu hiệu khác nhau. Với 

tƣ cách là đối tƣợng của chính sách, NLTT về biển đảo cần phải đƣợc nhận dạng 

dựa trên các dấu hiệu, trong đó quan trọng nhất là: 

- Nội dung (chủ đề) NLTT về biển đảo, bao gồm: chính trị - xã hội; luật pháp 

- chủ quyền; văn hóa; kinh tế - du lịch; môi trƣờng - tài nguyên thiên nhiên, sinh 

thái; khoa học - công nghệ 

- Dạng TT về biển đảo, bao gồm: Tài liệu công bố; tài liệu không công bố; 

tài liệu đặc biệt; TL tra cứu, bách khoa toàn thƣ; v.v... 

- Hình thức sở hữu TT về biển đảo, bao gồm: Tài sản xã hội; quốc gia; sở 

hữu của các tổ chức xã hội; sở hữu của chủ thể pháp luật (tƣ nhân); 

- Hình thức truy cập: Mở; khép kín; mật; bí mật riêng gồm: bí mật thƣơng 

mại; bí mật công vụ; bí mật nghề nghiệp; bí mật cá nhân. 

- Hình thức TT, bao gồm: TT văn bản gồm: các loại tài liệu: TL sơ cấp (TL 

bậc 1); TL thứ cấp (TL bậc 2); các dữ liệu có cấu trúc, gồm: CSDL tổng hợp; CSDL 

chuyên ngành; TT trên mạng; TT nghe nhìn. 

1.1.3. Đặc điểm của nguồn lực thông tin  

Viện sỹ CHLB Nga, Iu. M. Arskii trong công trình "NLTT cho sự phát triển 

bền vững xã hội” khẳng định khái niệm NLTT “là tổng hợp các DL có thể nắm bắt 

và biển đổi để trở thành tri thức, đƣợc tổ chức để có đƣợc các TT tin cậy dƣới dạng 

TL có định danh đƣợc trình bày nhằm phổ biến cho đông đảo NDT và là cơ sở để 

phổ biến các dịch vụ TT trực tiếp đƣợc truyền qua các mạng truyền TT và đƣợc xử 

lý trong các HTTT” [93]. Với khái niệm NLTT này cần lƣu ý 7 dấu hiệu (đặc trƣng) 

quan trọng: 

- Đặc trƣng 1: NLTT là tập hợp dữ liệu có tổ chức: nghĩa là có cấu trúc xác 

định, có hình thức trình bày để có thể sử dụng công nghệ trong xử lý TT; 

- Đặc trƣng 2: NLTT có dữ liệu cấu thành nguồn lực xác lập thành tri thức đƣợc 

hình thức hóa tới mức có thể sử dụng các thủ tục quy trình trong công nghệ xử lý TT; 
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- Đặc trƣng 3: NLTT là dạng TL nhƣ là đối tƣợng có các thuộc tính dấu 

hiệu nhận dạng có thể trình bày đƣợc để từ đó phổ biến đƣợc trong không gian. 

Từ đây có giải pháp định danh cho NLTT là dữ liệu URI - Uniform Resource 

Identifier;  

- Đặc trƣng 4: Xác lập NLTT là đối tƣợng có thể phổ biến cho đông đảo 

NDT có nhu cầu sử dụng.   

- Đặc trƣng 5: Xác lập NLTT là đối tƣợng có thể là cơ sở để phổ biến các 

dịch vụ TT;   

- Đặc trƣng 6: Xác lập NLTT là đối tƣợng có thể trực tiếp đƣợc truyền qua 

mạng truyền TT và đƣợc xử lý trong các hệ thống thông tin; 

- Đặc trƣng 7: Xác lập NLTT là đối tƣợng có thể sử dụng quy trình công 

nghệ trong vận hành của hệ thống TT. 

Từ việc làm rõ khái niệm, bản chất NLTT, tác giả Nguyễn Hữu Hùng [20] đã 

khái quát 5 đặc điểm cơ bản của NLTT, đó là: 

- Tính vật lý: Trƣớc hết để TT trở thành nguồn lực thì chúng ta phải đƣợc ghi 

lại, cố định trên các vật mang tin nhờ một hệ thống dấu hiệu để vật hóa nhƣ giấy, tài 

liệu... hoặc trong môi trƣờng số hóa nhƣ đĩa từ, đĩa CD, vi tính... những nguồn TT 

tƣ liệu và phi tƣ liệu đó là những thực thể TT tồn tại xung quanh chúng ta. Trong 

bối cảnh xã hội hiện đại, việc vật hóa các nguồn TT trở nên vô cùng khó khăn. Vì 

chúng ta đang sống trong thời đại “Bùng nổ TT”, nên việc kiểm soát TT, ghi lại và 

quản trị TT trƣớc một khối lƣợng thực thể TT khổng lồ nhƣ hiện nay cần phải đầu 

tƣ khá nhiều nhân lực, vật chất, tiền của... Cần phải nói rằng, trên quy mô quốc gia 

rất nhiều nguồn tin chƣa đƣợc ghi lại: Nhiều hội thảo, hội nghị, nhiều cuộc khảo 

sát... vẫn chƣa đƣợc tƣ liệu hóa hoặc chƣa đƣợc số hóa làm cho một bộ phận tài sản 

TT bị thất thoát. 

- Tính giá trị: TT chỉ có giá trị khi nó đƣợc sử dụng. TT có giá trị là những 

TT phục vụ cho mọi hoạt động trong cuộc sống của con ngƣời. Để nâng cao chất 

lƣợng và giá trị của TT cần duy trì tính cập nhật và tăng tần suất sử dụng, và quan 
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trọng nhất là nội dung TT tốt, phải đƣa TT vào cuộc sống con ngƣời, trong giải 

quyết quản lý của con ngƣời. TT có giá trị là kết quả của một quá trình lao động 

sáng tạo của con ngƣời. 

- Tính cấu trúc: Thể hiện trong NLTT là những TT đƣợc ghi lại và đƣợc xử 

lý theo những thể thức và tiêu chuẩn nhất quán. TT có cấu trúc phải đƣợc trình bày, 

sắp xếp, trật tự hóa theo những phƣơng cách trật tự phù hợp nhằm giúp con ngƣời 

bảo quản an toàn và truy cập TT đƣợc dễ dàng. Trong các TV TT phải đƣợc sắp xếp 

theo chuyên đề, theo môn loại, theo số đăng ký cá biệt, đƣợc tổ chức dƣới dạng các 

CSDL... tùy theo cách lƣu giữ và bảo quản của từng cơ quan TT - TV. 

- Tính truy cập: TT đƣợc truy cập là đặc trƣng quan trọng của NLTT. TT chỉ 

có giá trị khi nó đƣợc truyền đi, phổ biến và sử dụng. Con ngƣời luôn tìm kiếm TT 

cần thiết. Để tìm kiếm TT, TT phải đƣợc truy cập theo các dấu hiệu, tiêu thức cần 

thiết phục vụ cho cuộc sống của con ngƣời. Để truy cập TT, phải thông qua các 

điểm truy cập của nó nhƣ: Tên sách - tên tác giả, chỉ số phân loại,... Trong các 

CSDL, những thuật ngữ tìm kiếm nhƣ từ khóa, từ chuẩn, đoạn văn bản là các điểm 

truy cập để tìm kiếm TT cần thiết. 

- Tính chia sẻ: Trong đời sống con ngƣời TT là một nhu cầu rất cơ bản. 

Nhu cầu đó không ngừng tăng lên cùng với sự gia tăng các mối quan hệ trong xã 

hội, vì thế con ngƣời cần sử dụng cả TT bên ngoài, TT từ các lĩnh vực khác. 

NLTT đƣợc phát triển phải có sự trao đổi TT, mỗi ngƣời sử dụng TT lại tạo ra các 

TT mới. Các TT đó đƣợc truyền cho ngƣời khác trong quá trình thảo luận, truyền 

đạt, mệnh lệnh, trong thƣ từ, tài liệu hoặc phƣơng tiện truyền thông... vì cấu trúc 

TT có tính mở, nên có thể dễ dàng chuyển tải dữ liệu từ nơi khác về thực hiện chia 

sẻ NLTT, phải có giao thức về kỹ thuật, giao ƣớc, phải tình nguyện, phải có pháp 

lý thỏa hiệp để chia sẻ. 

1.1.4. Xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin  

Trong hoạt động của các cơ quan TT, TV, lƣu trữ… những yếu tố ảnh hƣởng 

đến việc xây dựng và phát triển NLTT là nhu cầu và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 
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- Xây dựng: Tạo nên một công trình kiến trúc theo dự định nhất định [60, 

tr.1472]. 

- Xây dựng NLTT: là phƣơng thức bổ sung, thu thập, tạo lập, quản lý sắp 

xếp các nguồn TT sao cho khoa học [Từ điển giải nghĩa TV học và tin học]. 

- Xây dựng NLTT biển đảo là các hoạt động bổ sung, thu thập, quản lý, sắp 

xếp, chỉnh lý, phân loại, biên mục, xây dựng các công cụ tra cứu; tổ chức khoa học 

các nguồn thông tin biển đảo theo chuẩn của ngành thƣ viện và lƣu trữ để phục vụ 

tốt các nhu cầu thông tin.  

- Khai thác: tiến hành thu lấy nguồn lợi sẵn có trong tự nhiên [60, tr. 671] 

- Khai thác NLTT: khi NLTT đƣợc xây dựng và tổ chức khoa học thì việc 

khai thác NLTT trở nên dễ dàng, thuận lợi. Khai thác các NLTT là sự truy cập đến 

các nguồn tin và sử dụng chúng một cách hợp lý, hữu ích cho NDT. [Từ điển giải 

nghĩa TV học và tin học] 

- Khai thác NLTT biển đảo: là các hoạt động tổ chức sử dụng các công cụ 

tra cứu, các dịch vụ thông tin - thƣ viện và lƣu trữ để truy cập và tìm đến các 

nguồn lực thông tin biển đảo để khai thác và sử dụng chúng một các hợp lý, hữu 

ích cho NDT. 

- Mối quan hệ giữa xây dựng và khai thác NLTT: xây dựng và khai thác 

NLTT có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu NLTT đƣợc xây dựng: thu thập, tạo lập 

và đƣợc tổ chức tốt, dựa trên cơ sở khoa học sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai 

thác TT có hiệu quả. Ngƣợc lại, nếu NLTT không đƣợc xây dựng, NDT sẽ gặp rất 

nhiều khó khăn khi khai thác TT.  

Việc xây dựng có ảnh hƣởng và tác động trực tiếp đến khai thác TT. Nếu 

không xây dựng NLTT thì sẽ không có TT để phục vụ khai thác. Việc khai thác của 

NDT sẽ tác động trực tiếp đến việc xây dựng NLTT của cơ quan TT trên cơ sở nhu 

cầu tin của NDT. 

Quá trình khai thác NLTT sẽ là động lực, nhu cầu, đặt ra những yêu cầu, cơ 

sở để thúc đẩy, tìm kiếm các phƣơng thức gia tăng quá trình xây dựng để phát triển 
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NLTT. Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng và khai thác NLTT đƣợc đặt trong mối quan hệ 

hữu cơ, tƣơng hỗ trong nhiệm vụ chiến lƣợc phát triển NLTT của các quốc gia. 

Tóm lại: Xây dựng và khai thác NLTT là hai mặt có quan hệ chặt chẽ và tác 

động qua lại lẫn nhau. 

1.2. Nhận dạng nguồn lực thông tin về biển đảo 

NLTT có thể đƣợc nhận dạng từ các chiều khác nhau [92]. Để nhận dạng 

NLTT biển đảo có thể thông qua 5 đặc điểm cơ bản nhƣ: Tính vật lý, tính giá trị, 

tính cấu trúc, tính truy cập, tính chia sẻ. 

 1.2.1. Tính vật lý: NLTT về biển đảo thể hiện ở sự đa dạng về hình thức, 

độc đáo về vật mang tin; về ngôn ngữ thể hiện, hình thức trình bày, kỹ thuật chế 

tác (hình vẽ, hoa văn, ký hiệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh...); bản chính, bản gốc, 

bản thảo viết tay hoặc có bút tích của các cá nhân tiêu biểu. Chất liệu  thể hiện đa 

dạng trên nhiều loại vật mang tin khác nhau nhƣ: lá, gỗ, vải, da, giấy dó, giấy, gỗ, 

vải lụa và kim loại... băng, đĩa từ... nhƣng chất liệu giấy vẫn là chủ yếu bởi với 

những ƣu điểm vƣợt trội (nhẹ, dễ di chuyển và bảo quản). Ví dụ: Tại TV Quốc gia 

Việt Nam NLTT về biển đảo chủ yếu là chất liệu giấy, ... "Kết quả xây dựng vốn 

tài liệu ấn phẩm của Thƣ viện quốc gia Việt Nam cho đến nay là khoảng 

2.500.000 bản, trong đó sách tiếng Việt khoảng 1,5 triệu bản với gần 600.000 tên 

và trên 10.000 tên xuất bản phẩm nhiều kỳ... Từ vốn tài liệu khổng lồ trên có thể 

khẳng định rằng số tài liệu về biên giới, hải đảo là hết sức lớn" [68]. TL về biển 

đảo thời nhà Nguyễn bên cạnh các loại giấy thông dụng lúc bấy giờ là giấy bản, 

màu nâu nhạt hoặc đã đƣợc tẩy trắng, triều Nguyễn còn sử dụng một số loại giấy 

cao cấp có độ bền cao trên đó có phủ nhũ vàng và vẽ các loại hình hòa văn hình 

rồng, lân, phƣợng... hoặc hình mây, mặt trời cách điệu. Những loại giấy này có thể 

còn đƣợc nhuộm các màu để dùng vào các mục đích khác nhau [42, tr. 27]. Theo 

quá trình lịch sử, nhiều tài liệu về biển đảo thể hiện tính chất “quý hiếm” là những 

thực thể tiêu biểu của một thời kỳ lịch sử có ý nghĩa pháp lý, đƣợc thể hiện trên 

vật mang tin “độc đáo”, “độc bản”, “độc chiếm”, do vậy khó bổ khuyết đƣợc nếu 

nhƣ bị mất hoặc hƣ hỏng bởi:  
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+ Số lƣợng bản ít và vì, xét về bút tích, nhiều TL biển đảo có niên đại cổ và 

đƣợc thể hiện trên những vật mang tin với hình thức đặc biệt nhƣ: trên lá cây, trên 

da, trên đất sét...  

+ Ngoài chất liệu bằng giấy là chủ yếu, một khối lƣợng đáng kể tài liệu về 

biển đảo có tính độc đáo đƣợc thể hiện bằng giấy dó, một số đƣợc viết trên vải lụa, 

hoặc trên chất liệu gỗ và kim loại, bằng lá buông, bằng gỗ (mộc bản), bản đồ...  

+ TL về biển đảo thời phong kiến Việt Nam phần lớn đƣợc chép tay trên giấy 

dó. Theo một số thƣ tịch của nƣớc ngoài, từ thế kỷ thứ III ngƣời Giao Chỉ đã sản xuất 

đƣợc giấy viết bằng gỗ mật hƣơng và rêu rong từ biển, đặc biệt là ở kinh thành Thăng 

Long xuất hiện nhiều nơi làm giấy nhƣ Dịch Vọng, Yên Thái, Nghĩa Đô, vùng Bƣởi... 

nguyên liệu chủ yếu dùng để sản xuất ra giấy là cây dó, loại giấy đƣợc sản xuất ra từ 

loại cây này gọi là giấy dó. Phƣơng tiện dùng để viết là bút lông và mực tàu. 

+ Nói riêng về tài liệu mộc bản là những tấm gỗ đƣợc khắc chữ ngƣợc để in 

thành sách và các loại văn bản khác. Đó là các văn bản do triều đình phong kiến 

Việt Nam ban hành từ thế kỷ thứ XVII đến đầu thế kỷ thứ XX. (Xem phụ lục). 

- Loại hình TL của NLTT biển đảo: 

+ Bản đồ: Chất liệu bằng giấy, tƣ liệu hình ảnh chất liệu bằng giấy liên quan 

đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa. 

Hiện nay, Trung tâm Lƣu trữ quốc gia II và Trung tâm Lƣu trữ quốc gia IV 

đang bảo quản gần 20.000 tờ tài liệu bản đồ. Nội dung của các khối tài liệu này rất 

phong phú và đa dạng, có nhiều bản đồ có giá trị liên quan đến vấn đề khẳng định 

chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa và đề cập đến 

vấn đề biên giới, hải đảo của Việt Nam. 

+ Châu bản triều Nguyễn: Châu bản triều Nguyễn là các tập tấu, phụng 

thƣợng dụ, chiếu, chỉ dụ, tƣ, trình, sớ, bẩm... đƣợc đích thân các vị Vua nhà Nguyễn 

“ngự lãm” hoặc “ngự phê” bằng bút son nên gọi là “Châu bản”. Nói cách khác, 

Châu bản là văn bản hành chính của triều Nguyễn do các cơ quan chính quyền triều 

Nguyễn từ Trung ƣơng đến địa phƣơng soạn thảo và thông qua nhà Vua duyệt lãm 
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để truyền đạt ý chỉ hoặc giải quyết các vấn đề về chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh 

tế, văn hoá, xã hội... Châu bản triều Nguyễn viết bằng mực tàu trên giấy dó, chủ yếu 

đƣợc soạn thảo bằng chữ Hán (ngôn ngữ chính thống đƣợc sử dụng trong các văn 

bản hành chính của các triều đại phong kiến Việt Nam). Nhƣ vậy, Châu bản triều 

Nguyễn là những bản chính, bản gốc do đích thân nhà Vua trực tiếp duyệt lãm nên 

có độ xác thực, tin cậy cao. (Phụ lục 15) 

+ NLTT điện tử: Với chất liệu mang TT hiện đại đƣợc coi nhƣ một dạng chất 

liệu ghi văn bản nguyên gốc, phƣơng tiện bảo quản tài liệu lâu dài, hiện ở mức độ 

khiêm tốn, trong việc ứng dụng CNTT (khoảng 2% NLTT biển đảo đƣợc số hóa ở 

các Trung tâm lƣu trữ quốc gia, Ban Biên giới Chính phủ, TV Quốc gia Việt Nam...). 

+ Tài liệu nghe nhìn: Đặc điểm rõ nhất của tài liệu nghe, nhìn so với tài liệu 

giấy là nó ghi chép và làm tái hiện lại sự kiện, hiện tƣợng bằng hình ảnh và (hoặc 

âm thanh trực quan. Tài liệu nghe, nhìn không đi sâu phân tích nội dung bên trong 

của sự kiện nhƣ tài liệu chữ viết, mà làm sống lại một khoảng khắc, hay một thời 

điểm của sự kiện đúng nhƣ nó đang diễn ra. Hình ảnh “nhìn thấy”, âm thanh “nghe 

thấy” đƣợc nhƣ thế, chủ yếu phản ánh hình thức bề ngoài của một hoạt động nào đó 

và thông qua hình thức đó, bản chất của những hoạt động ấy thể hiện. Ví dụ: Khi 

xem một một đoạn phim về buổi ký hiệp định giữa Việt Nam và nƣớc ngoài liên 

quan đến biển đảo, chúng ta chỉ thấy đƣợc khung cảnh của buổi lễ và nghe giới 

thiệu về nội dung của hiệp định. Nếu muốn nghiên cứu về xuất xứ, nội dung, ý 

nghĩa... của hiệp định thì phải nghiên cứu tài liệu giấy. Song những hình ảnh và âm 

thanh chúng ta nhìn thấy, nghe thấy đƣợc thì tài liệu chữ viết lại không thể thay thế. 

Chính từ đặc điểm có thể ghi chép và tái hiện sự kiện bằng hình ảnh và âm 

thanh của tài liệu nghe, nhìn mà dẫn đến nhận xét quan trọng là: Ở những cơ quan 

có chức năng TT tuyên truyền thì tài liệu nghe, nhìn đƣợc dùng là phƣơng tiện (hay 

công cụ) chính để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. [61] 

+ Tài liệu, sách, báo, tạp chí, đĩa CD, CSDL: Đối với khối tài liệu Mộc bản 

triều Nguyễn có nội dung phản ánh về biển đảo Việt Nam và khối tài liệu hành 
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chính liên quan đến biên giới, hải đảo của Việt Nam, Trung tâm Lƣu trữ quốc gia 

IV đang dự kiến thực hiện số hóa (scan) để lƣu file ảnh ra đĩa CD. [16]  

- Ngôn ngữ NLTT về biển đảo:  

+ NLTT về biển đảo chữ Hán - Nôm: Tài liệu lƣu trữ Hán - Nôm hiện đang 

bảo quản tại Trung tâm Lƣu trữ quốc gia I, viện nghiên cứu Hán Nôm, Viện sử 

học... bao gồm các khối tài liệu nhƣ: Châu bản triều Nguyễn, Địa bạ triều Nguyễn, 

phông Nha Kinh lƣợc Bắc Kỳ, phông Nha huyện Thọ Xƣơng, Sƣu tập tài liệu 

Hƣơng Khê, Sƣu tập tài liệu Vĩnh Linh... Trong đó, theo khảo sát của Trung tâm 

Lƣu trữ quốc gia I cho thấy Châu bản triều Nguyễn, Địa bạ triều Nguyễn, phông 

Nha Kinh lƣợc Bắc Kỳ là những khối tài liệu có nội dung liên quan đến vấn đề biên 

giới, biển đảo của Việt Nam [40]. 

+ NLTT về biển đảo tiếng Pháp: Khối tài liệu tiếng Pháp hiện bảo quản tại 

Trung tâm Lƣu trữ quốc gia I gồm hơn 60 phông tài liệu hành chính của các cơ 

quan cấp Đông Dƣơng, cấp Kỳ, Toà sứ các tỉnh Bắc Kỳ, Toà Đốc lý Hà Nội và một 

số cơ quan giai đoạn 1946 - 1954. Các phông tài liệu này phản ánh về tổ chức và 

hoạt động của bộ máy cai trị của Pháp ở Đông Dƣơng và các mặt hoạt động của xã 

hội Việt Nam cũng nhƣ Đông Dƣơng trong những năm từ 1887 đến năm 1954. 

Trong đó có NLTT về biển đảo. 

Các NLTT về biển đảo bao gồm nhiều hồ sơ tài liệu tiếng Pháp và tài liệu bản 

đồ kể trên đều là những bản gốc. Tuy nhiên, một số tờ tài liệu và bản đồ giấy đã bị ố 

vàng, giòn, rách một số chỗ nên có bản đồ không xác định đƣợc thời gian. Phần lớn tài 

liệu còn lại đều nguyên vẹn, rõ ràng, có độ tin cậy cao và đặc biệt có giá trị [40]. 

Hiện nay, khối tài liệu về biên giới, hải đảo Việt Nam sƣu tầm đƣợc tại Lƣu 

trữ Pháp đang đƣợc bảo quản tại Trung tâm Lƣu trữ quốc gia II (thành phố Hồ Chí 

Minh) và Trung tâm Lƣu trữ quốc gia IV (thành phố Đà Lạt). Trung tâm Lƣu trữ 

quốc gia IV đã phối hợp với Trung tâm Lƣu trữ quốc gia II xử lý kỹ thuật, chỉnh sửa 

và in màu các trang ảnh tài liệu. Việc chỉnh lý khoa học các tài liệu này cũng đã cơ 

bản hoàn thành. Tính đến nay, khoảng hơn 2.000 trang ảnh đã đƣợc chỉnh lý khoa 
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học có thể đƣa ra phục vụ khai thác, sử dụng, trong đó có: 523 trang tài liệu khổ A4 

và 20 tấm bản đồ khổ A0 về Hoàng Sa, Trƣờng Sa; 1.579 trang tài liệu khổ A4 về 

biên giới đất liền. 

Riêng đối với khối tài liệu tiếng Pháp, Trung tâm Lƣu trữ quốc gia IV cũng 

đã lên kế hoạch biên dịch nội dung của những tài liệu này sang tiếng Việt để phục 

vụ nhu cầu khai thác, sử dụng của độc giả ngƣời Việt [16]. 

+ Ngôn ngữ khác: NLTT về biển đảo tại TV Quốc gia bằng ngôn ngữ: Pháp, 

Nga, Anh, Hán Nôm, chiếm 6/7 số tài liệu.  

Tóm lại: NLTT về biển đảo Việt Nam độc đáo về vật mang tin (lá, gỗ, vải, 

da, giấy dó...) tuy nhiên, chủ yếu vẫn là tài liệu trên nền giấy, độc đáo về ngôn ngữ 

thể hiện (Hán Nôm, tiếng Pháp, tiếng Việt...), độc đáo về hình thức trình bày, kỹ 

thuật chế tác (hình vẽ, bản đồ, hoa văn, kỹ hiệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh, đa số 

là tài liệu độc bản ngoài ra còn có các bản chính, bản gốc, bản thảo viết tay hoặc có 

bút tích của các cá nhân tiêu biểu.  

1.2.2. Tính giá trị: Nội dung có giá trị cao về lịch sử và văn hóa phán ánh 

lịch sử đấu tranh và thực hiện chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. NLTT về biển đảo là 

cơ sở pháp lý để xây dựng những chủ trƣơng chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nƣớc nhằm bảo vệ chủ quyền, biển đảo... 

- Giá trị về lịch sử, văn hóa: NLTT biển đảo Việt Nam có giá trị phục vụ bảo 

vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo có giá trị về nghiên cứu lịch sử, văn hóa.  

Với nguồn sử liệu về biên giới, hải đảo của Việt Nam đã đƣợc sƣu tầm trong 

thời gian qua, theo thống kê sơ bộ, đến nay có khá nhiều tài liệu về biên giới, hải 

đảo. Đơn cử nhƣ tài liệu về Châu bản của triều Nguyễn có liên quan đến quần đảo 

Trƣờng Sa, Hoàng Sa tại Trung tâm Lƣu trữ quốc gia và những “Mộc bản” cùng nội 

dung nói trên tại Trung tâm Lƣu trữ quốc gia 4 (Đà Lạt) và nhiều tài liệu khác từ 

thời phong kiến đến chế độ Sài Gòn cũ hiện đang nằm tại Trung tâm Lƣu trữ quốc 

gia 2 (thành phố Hồ Chí Minh). 
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NLTT về biển đảo có tính giá trị sử liệu vô giá. Những  giá trị sử liệu về quá 

trình xác lập và thực thi chủ quyền của một quốc gia biển theo thông lệ quốc tế, là 

nguồn sử liệu quý giá và quan trọng trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử; bởi những 

đặc thù riêng so với các nguồn sử liệu khác; bởi TT trong tài liệu lƣu trữ là loại TT 

có độ xác thực, tin cậy cao, là cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để phục vụ tiến 

trình phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc. 

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, những TT trong tài liệu Mộc bản, Châu 

bản triều Nguyễn và những tài liệu lƣu trữ khác đã minh chứng hùng hồn, có giá 

trị pháp lý, lịch sử đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của dân tộc, 

khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa. 

Từ những cơ sở trên, dƣới góc độ NLTT biển đảo là tài liệu lƣu trữ là “vật 

mang tin đƣợc hình thành trong các hoạt động của các cơ quan, tổ chức... có giá trị 

phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử”, là “bản gốc hay bản 

chính” [30] là tài liệu hành chính và bản đồ hành chính của các triều đại phong kiến 

Việt Nam đặc biệt là Châu bản triều Nguyễn và hệ thống bản đồ của Việt Nam, 

Trung Quốc và các nƣớc Phƣơng Tây ấn hành trƣớc thế kỷ 20 đã đƣợc công bố là 

những chứng cứ lịch sử có giá trị rất cao mà chúng ta đang có để chứng minh chủ 

quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và Trƣờng Sa. Đây là loại hình tài liệu lƣu trữ 

thực sự có giá trị, cần đƣợc tổ chức, thu thập, khai thác và công bố góp phần cho 

cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.  

NLTT về biển đảo có giá trị phục vụ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng 

bảo vệ Tổ quốc. Bởi vì qua NLTT biển đảo NDT có thể nghiên cứu, tìm hiểu nội dung 

liên quan của Công ƣớc  của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 và các hiệp định về 

phân định vùng biển, hiệp định hợp tác nghề cá ký với các nƣớc liên quan, để nắm 

vững tính chất pháp lý của từng vùng biển (nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng Đặc 

quyền kinh tế); từng đƣờng phân định… đó là những TT quan trọng phục vụ cho công 

tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển đạt hiệu quả cao, giúp xử lý 

các vụ việc vi phạm chủ quyền vùng biển; phục vụ tuyên truyền, giáo dục cho nhân 
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dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật, tích cực tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ 

chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. 

Về vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, quan điểm nhất quán của 

Việt Nam là: Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi, theo Luật 

pháp quốc tế đối với vùng biển đảo của Việt Nam trên biển Đông, trong đó có 

hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa. Chúng ta kiên trì chủ trƣơng giải quyết 

các tranh chấp ở biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp 

quốc tế nhất là Công ƣớc Luật Biển năm 1982 của Liên hiệp quốc, đồng thời 

phản đối mạnh mẽ và kiên quyết đấu tranh với các hoạt động vi phạm chủ quyền 

và lợi ích chính đáng trên biển của chúng ta. Việc xử lý những vấn đề nảy sinh ở 

biển Đông đƣợc đặt trong tổng thể chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội của đất 

nƣớc và trong chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa 

phƣơng hóa các quan hệ quốc tế.  

Những bằng chứng về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đƣợc thể hiện rất rõ  

trong NLTT về  biển đảo là các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban 

hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế lỷ XX, khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực thi 

chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa. Trong đó đáng chú 

ý là bộ sƣu tập châu bản của vƣơng triều Nguyễn, có niên đại từ triều Minh Mạng 

(1820 - 1841) đến triều Bảo Đại (1925 - 1945) phản ánh quá trình xác lập và bảo vệ 

chủ quyền một cách liên tục dƣới triều Nguyễn, do Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ 

Ngoại giao) nghiên cứu, tuyển chọn, biên dịch, công bố và do nhà nghiên cứu Phan 

Thuận An sƣu tầm và hiến tặng. 

Có thể khẳng định rằng đây là những tài liệu có giá trị đặc biệt - có tính lịch sử và 

pháp lý liên quan đến vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của dân tộc. Song do nhiều 

nguyên nhân, những tài liệu trên vẫn còn nằm trong kho lƣu trữ, chƣa đƣợc khai thác, 

phát huy giá trị một cách có hiệu quả. Trong bối cảnh, vấn đề tranh chấp chủ quyền quốc 

gia ở Biển Đông đang là vấn đề thời sự nóng bỏng nhƣ hiện nay, việc công bố, giới thiệu 

những tài liệu trên sẽ phát huy đƣợc tối đa giá trị của tài liệu này trong công cuộc xây 
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dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia Việt 

Nam nói riêng [16]. 

- Giá trị về mặt ngoại giao: NLTT biển đảo là căn cứ giúp cho việc hoạch 

định chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nƣớc chính xác hơn. Bên cạnh đó, 

NLTT biển đảo có giá trị ngoại giao bởi nó luôn mang tính chính trị sâu sắc, nhạy 

cảm trong quan hệ quốc tế và là chứng cứ lịch sử trong đấu tranh bảo vệ độc lập chủ 

quyền và toàn vẹn lãnh thổ ngày nay. Nó chứa đựng những TT quá khứ về công tác 

đối ngoại, giúp cho việc hoạch định chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nƣớc 

chính xác và với tầm nhìn xa hơn.  

- Giá trị về mặt kinh tế: NLTT về biển đảo Việt Nam có giá trị quan trọng để 

phát triển kinh tế biển đảo. Nó cung cấp những TT, bằng chứng kịp thời đầy đủ, 

chính xác, thích hợp cho các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà kinh tế đƣa ra những 

hoạch địch, quyết định đúng đắn về phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ biển đảo. Ƣu 

tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế biển đảo và thực hiện có hiệu quả chiến lƣợc 

phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng ven biển, hải đảo. 

NLTT về biển đảo đƣợc sử dụng để phân tích, xác định vấn đề ƣu tiên, lựa 

chọn chiến lƣợc, lập kế hoạch, chƣơng trình, hoạt động kinh tế, thực hiện và điều 

hành việc phát triển các mô hình kinh tế biển đảo, giám sát, đánh giá kết quả, hiệu 

quả phát triển kinh tế vùng, miền. 

NLTT về biển đảo là nguồn lực có giá trị cao và đƣợc sử dụng thƣờng xuyên 

trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế cho các tỉnh, thành phố đặc biệt là 

28 tỉnh, thành có biển đảo. 

NLTT về biển đảo là cơ sở cho việc quản lý, kiểm tra theo dõi thực hiện kế 

hoạch và mô hình phát triển kinh tế biển đảo. 

NLTT về biển đảo Việt Nam giúp cho việc đánh giá thực trạng phát triển 

kinh tế biển đảo hiện nay, đồng thời dự đoán đƣợc quy mô, xu hƣớng phát triển 

kinh tế biển đảo, mô hình hƣớng biển, bảo tồn các loại hải sản, sinh vật biển, bảo vệ 

môi trƣờng biển, phát triển kinh tế biển đảo bền vững. 
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Phát triển kinh tế biển phải gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, coi đó nhƣ một vấn đề then chốt trong 

xây dựng thế trận lòng dân trên biển. Lịch sử đã chứng minh, ở bất cứ thời đại, chế 

độ nào, ngƣời dân cũng mong ƣớc đƣợc sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc. 

Vì thế, “khoan thƣ sức dân” là cách thức tốt nhất để quy tụ lòng dân, là cơ sở, nền 

tảng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Vì vậy, Đảng và Nhà nƣớc ta đã luôn 

chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân 

dân các vùng ven biển và hải đảo, nhất là ở các vùng giữ vai trò quan trọng về quốc 

phòng, an ninh của đất nƣớc.   

- Giá trị về mặt khoa học - công nghệ và môi trƣờng biển: NLTT biển đảo là 

cơ sở, nguyên liệu đầu vào cho hoạt động nghiên cứu chuyên ngành sâu về biển  

hoặc liên quan đến lĩnh vực biển đảo. Thời gian qua các cơ quan nghiên cứu khoa 

học đã triển khai hàng trăm đề tài cấp nhà nƣớc, cấp Bộ, cấp thành phố nghiên cứu, 

phát triển, ứng dụng KH & CN biển trong lĩnh vực trong điều tra, dự báo, thăm dò, 

khai thác các loại tài nguyên biển, bảo vệ môi trƣờng biển đảo, ven biển, góp phần 

cung cấp những TT tƣ liệu có giá trị về biển, đóng góp tích cực vào sự phát triển 

các ngành kinh tế biển.  

1.2.3. Tính cấu trúc: NLTT biển đảo có cấu trúc theo các quy chuẩn thống 

nhất: NLTT biển đảo đƣợc sắp xếp theo môn loại, theo số đăng ký cá biệt, các thƣ 

mục chuyên đề về biển đảo, đƣợc tổ chức dƣới dạng các CSDL... tùy theo cách lƣu 

trữ và bảo quản của từng cơ quan TT - TV, lƣu trữ. Nhằm giúp con ngƣời bảo quản 

an toàn và truy cập TT đƣợc dễ dàng, tạo điều kiện cho NDT có thể khai thác và sử 

dụng tài liệu. 

1.2.4. Tính truy cập: NLTT biển đảo của các cơ quan TT - TV, lƣu trữ một 

khi đƣợc tổ chức khoa học, phải truy cập đƣợc thông qua hệ thống các điểm tra cứu 

để truy cập TT nhƣ: Tài liệu, tác giả, chỉ số phân loại,... Trong các CSDL, những 

thuật ngữ tìm kiếm theo nguyên lý "hậu tƣơng hợp" nhƣ từ khóa, từ chuẩn… sẽ đảm 

bảo khả năng truy cập linh hoạt giúp NDT có thể dễ dàng tìm kiếm TT khai thác, sử 

dụng TT. 
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1.2.5. Tính chia sẻ: Khác với các loại TT khác, một phần đáng kể các nguồn 

TT tài liệu không công bố về biển đảo là tài liệu còn mang tính chất bảo mật, chƣa 

đƣợc giải mật nên khó tiếp cận, vì lẽ đó, NLTT biển đảo từ trƣớc đến nay ít đƣợc chia 

sẻ. Hiện tƣợng “đóng kín”, “cục bộ” trong lĩnh vực TT biển đảo làm cho việc sử dụng 

và khai thác NLTT về biển đảoViệt Nam trở nên khó khăn, tình trạng trên dẫn đến hiện 

tƣợng “đóng băng” về một loại NLTT rất quan trọng và đƣa đến các hậu quả: 

- Không phát huy đƣợc hiệu quả của NLTT về biển đảoViệt Nam vốn rất tốn 

kém về tiền của mới thu thập đƣợc. 

- Tài liệu bị hủy hoại bị hƣ hỏng theo thời gian. Trƣớc thực trạng này nếu không 

đƣợc sự quan tâm đầu tƣ kịp thời, đúng mức, thì chỉ trong một thời gian không xa nữa, 

tài liệu về biển đảo sẽ bị hƣ hỏng, không thể khôi phục đƣợc. 

Nhƣ vậy, với tƣ cách là một loại NLTT đặc biệt,  NLTT về biển đảo cũng có 

những đặc điểm cơ bản của NLTT nhƣ: Tính vật lý; tính giá trị; tính cấu trúc; tính 

truy cập; tính chia sẻ. Đồng thời NLTT về biển đảo cũng có những nét đặc thù 

mang những tính khác biệt nhƣ: phân tán rộng, tính độc đáo thể hiện ở tính “độc 

bản”, “độc chiếm”, tính bảo mật cao. 

Đặc điểm NLTT về biển đảo hiện nay đang bị phân tán rộng. NLTT về biển 

đảo Việt Nam hiện nằm rải rác ở tất cả các ngành, hệ thống TV chuyên ngành, Hệ 

thống TV công cộng, hệ thống lƣu trữ quốc gia, lƣu trữ cơ quan, lƣu trữ địa phƣơng, 

trong nhân dân...  

Với đặc điểm nhận dạng NLTT về biển đảo và thực tế hiện nay, hoạt động 

xây dựng NLTT về biển đảo của các TV và Trung tâm TT trong nƣớc chƣa đƣợc 

xây dựng, thống kê một cách hệ thống để có giải pháp thu thập và quản lý hiệu quả. 

Minh chứng là, chƣa tổ chức khai thác hết các nguồn tài liệu về Việt Nam từ các hội 

thảo quốc tế, từ các bộ sƣu tập của tổ chức hay cá nhân trong và ngoài nƣớc; chƣa 

có một đầu mối thống nhất trong việc thu thập và quản lý (TV, Lƣu trữ, Bảo tàng, 

Trung tâm văn hóa, Viện nghiên cứu phát triển xã hội, các bộ, ngành có liên quan 

đến ngoại giao, biên giới, lãnh thổ... đặc biệt là trong nhân dân). Những yếu tố trên 
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đây làm cho việc xây dựng và phát triển NLTT về biển, đảo trong nƣớc ta sẽ gặp 

nhiều khó khăn. 

1.3. Đặc điểm ngƣời dùng tin và nhu cầu tin về biển đảo Việt Nam 

1.3.1. Đặc điểm người dùng tin về biển đảo 

- NDT là một bộ phận quan trọng, không tách rời của hệ thống TT, bởi NDT 

vừa là đối tƣợng phục vụ, vừa là ngƣời tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ TT, đồng 

thời họ cũng là ngƣời sản sinh ra TT mới. 

NDT dù là cá nhân hay tập thể đều thu thập và sử dụng TT nhằm mục đích thực 

hiện chức năng và nhiệm vụ lao động của cá nhân hay tập thể do xã hội phân công. 

Việc nắm bắt NCT của NDT có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động TT ở 

chỗ, nếu hoạt động TT nắm bắt đƣợc từng loại NCT của NDT thuộc các tầng lớp 

dân cƣ khác nhau, từng nhóm xã hội, ngành nghề khác nhau để tạo nguồn TT, tổ 

chức các sản phẩm và dịch vụ TT, thiết kế hệ thống TT trong đó có các công cụ tìm 

tin truyền thống hoặc hiện đại… phù hợp, thì hệ thống TT sẽ đạt đƣợc hiệu quả xã 

hội, hiệu quả kinh tế và hiệu quả khoa học cao. 

NDT về biển đảo rất đa dạng mang tính đặc thù, nên NCT của họ cũng mang 

tính chất đặc thù, nhu cầu chủ yếu để phục vụ nghiên cứu, viết sử, giá trị là bằng 

chứng, minh chứng cho các vấn đề liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, 

nghiên cứu các nguồn tài liệu có giá trị để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Đối tƣợng NDT của các TV trong hệ thống TVCC, TV chuyên ngành, các cơ 

quan lƣu trữ, các cơ quan quản lý nhà nƣớc có các NLTT về biển đảo có khác nhau 

theo nhu cầu thiết yếu khác nhau nhƣng vẫn có những điểm tƣơng đồng và cơ bản.  

Qua kết quả nghiên cứu về lĩnh vực hoạt động của NDT tại hệ thống TVCC, hệ 

thống lƣu trữ với tổng số phiếu phát ra 470 phiếu thu về 457 phiếu đạt tỷ lệ 97.2%. Đối 

tƣợng NDT về biển đảo đƣợc chúng tôi chia làm bốn nhóm NDT chính nhƣ sau:  

- Lãnh đạo, quản lý; 

- Nghiên cứu, giảng dạy;  
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- Học sinh, sinh viên; 

- Các lĩnh vực khác: Kinh doanh, hƣu trí… Sự phân chia thành nhóm NDT chỉ 

là tƣơng đối, bởi nhiều cán bộ lãnh đạo quản lý đều đƣợc coi là nghiên cứu khi họ tham 

gia vào các hoạt động chuyên ngành, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về lĩnh vực của 

mình. Hoặc đối với các cán bộ nghiên cứu giảng dạy một số ngƣời cũng đang giữ 

cƣơng vị là lãnh đạo… 

Bảng 1.1: Số lƣợng phiếu phát ra và thu về tại  hệ thống TVCC, lƣu trữ  
 

Nhóm NDT Số phiếu phát ra Số phiếu thu về  Tỷ lệ (%) 

Lãnh đạo, quản lý 54 51 94.4 

Nghiên cứu, giảng dạy 300 293 97.6 

Học sinh, sinh viên 63 61 96.8 

Các lĩnh vực khác 53 52 98.1 

Tổng số  470 457 97.2 

Dƣới đây là một số nhận xét về đặc điểm NDT sau khi phân tích kết quả điều tra.  

+ Đặc điểm về nghề nghiệp của NDT về biển đảo 

Nhóm NDT  là lãnh đạo, quản lý: Đây là những ngƣời có vai trò quan trọng 

trong việc điều hành ra quyết định quản lý. Hiệu quả của quản lý phụ thuộc vào chất 

lƣợng các quyết định của ngƣời quản lý. Đó là các quyết định đúng đắn khoa học, 

kịp thời và phù hợp với thực tiễn khách quan, thể hiện sự am hiểu và nắm vững vấn 

đề thuộc phạm vi và chuyên môn của họ. Nhƣ vậy, TT  dành cho đối tƣợng quản lý 

vừa rộng vừa mang tính chuyên sâu, vừa phải mang tính mới trong khoa học. Chất 

lƣợng của các quyết định quản lý phụ thuộc vào sự đầy đủ và chất lƣợng của các 

TT, các số liệu, dữ kiện đƣợc cung cấp. Do vậy TT họ cần đầy đủ và chính xác. 

Nhóm NDT này thích sử dụng các sản phẩm khoa học nhƣ tổng quan, hay các thƣ 

mục chuyên đề về tài liệu biển, đảo. 

Nhóm NDT là nghiên cứu, giảng dạy: Là những ngƣời tham gia trực tiếp 

để tạo ra TT (nghiên cứu khoa học, viết sử, viết sách, giáo trình, bài giảng). NCT 

của họ rất đa dạng và phong phú. Mục đích chính của nhóm NDT này là nghiên 

cứu lịch sử, nghiên cứu về biển đảo, nghiên cứu về an ninh quốc phòng họ quan 
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tâm nhiều hơn về tài liệu biển đảo, họ tìm đến những tài liệu có giá trị nhƣ những 

bằng chứng lịch sử là các tài liệu độc bản, bản gốc, bản chính, văn bản hành 

chính… có độ tin cậy cao. Nhu cầu về nội dung TT của nhóm NDT nghiên cứu, 

giảng dạy, đòi hỏi mang tính chuyên sâu phù hợp những vấn đề mà họ đang giảng 

dạy và nghiên cứu. Những TT mà họ yêu cầu phải là những TT mới, luôn cập nhật 

đầy đủ và chính xác. Từ NCT của nhóm NDT này giúp các cơ quan TT có chính 

sách phát triển nguồn tin của cơ quan mình đúng hƣớng, có căn cứ để tiến hành lựa 

chọn, thu thập, bổ sung tài liệu một cách hợp lý, khoa học. 

Nhóm NDT là học sinh, sinh viên: Sinh viên ngoài thời gian lên lớp học tập, 

sinh viên còn sử dụng TV để học tập, làm bài tập, nghiên cứu những lĩnh vực tài liệu 

phục vụ cho chuyên ngành học của họ. Nhu cầu TT của họ rất phong phú, đa dạng 

xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác cũng nhƣ chuyên ngành đào tạo đang 

theo học. Do nhiệm vụ chính của sinh viên là học tập nên nhu cầu TT của họ rất lớn, 

thƣờng về các vấn đề có tính chất chuyên ngành sâu phục vụ cho đề tài, học tập và 

nghiên cứu ở lĩnh vực mà họ đƣợc đào tạo. Có một số ít học sinh phổ thông cũng tra 

cứu về địa lý, lịch sử … Do đó đây cũng là chủ thể sử dụng NLTT về biển đảo.  

Nhóm NDT các lĩnh vực khác (sản xuất kinh doanh, hưu trí):  Nhóm NDT 

này rất quan tâm đến các TT về biển đảo để phục vụ nhu cầu kinh doanh, phát triển 

kinh tế, dịch vụ, du lịch, môi trƣờng sinh thái. Còn những đối tƣợng hƣu trí rất quan 

tâm đến vấn đề thời sự biển đảo… 

Từ những đặc điểm về nghề nghiệp của các nhóm NDT về biển đảo giúp các 

cơ quan TT, TV, lƣu trữ làm tốt công tác phát triển NLTT về biển đảo, xây dựng tốt 

các công cụ tra cứu, sản phẩm và dịch vụ TT để đáp ứng tốt nhất NCT của NDT. 

Việc nhận dạng đặc điểm NDT trong lĩnh vực biển đảo còn đƣợc thể hiện qua 

các khía cạnh giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn. 

Vấn đề giới tính phản ánh sở thích nghề nghiệp mà NDT của TV theo đuổi 

và điều đó cũng ảnh hƣởng một phần tới việc phục vụ nhu cầu về TT. Về giới tính, 

qua kết quả nghiên cứu phiếu điều tra, số lƣợng bạn đọc NDT về nhu cầu NLTT 



46 

 

biển đảo có tỷ lệ nữ chiếm số đông, tổng số phiếu phát ra 470 phiếu xin ý kiến 45 

cơ quan TT, TV trong 3 hệ thống TVCC (19 TV); hệ thống TV chuyên ngành (3 

TV); hệ thống các cơ quan lƣu trữ Việt Nam (23 cơ quan) thu về 457 phiếu bằng 

97,2% thì tổng số nam 178 bằng 38,9%, tổng số nữ 61,1% đúng nhƣ thực trạng báo 

cáo của Bộ Nội vụ về đối tƣợng nữ tham gia vào các cơ quan quản lý nhà nƣớc, 

nghiên cứu, công chức viên chức chiếm số đông. Phụ nữ Việt Nam đang có mặt ở 

hầu hết cơ quan quản lý hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp. Phụ nữ chiếm 

50,3% số ngƣời làm công ăn lƣơng và 32,4% các chủ doanh nghiệp… 

Độ tuổi nghiên cứu vấn đề biển đảo của NDT cũng phân chia đều ở các độ tuổi 

khác nhau: Dƣới 30 tuổi 32,4%, 31-40 tuổi 25,4%, 41-50 tuổi 22,5%, 51-60 tuổi 

14,9%. Đặc biệt có một phần đối tƣợng NDT tuổi từ 61 tuổi trở lên cũng tìm đọc 

những loại tài liệu về biển đảo vì họ rất quan tâm đến vấn đề thời sự biển đảo 4,8%. 

Nghiên cứu độ tuổi của NDT cho thấy mức độ năng động, tiềm năng phát triển và 

sự ảnh hƣởng tới tâm lý sử dụng tin của NDT và nhu cầu tin của từng độ tuổi, cụ thể: 

 Lứa tuổi 20 - 30, đây là lứa tuổi sôi nổi, trẻ trung và đang trong quá trình 

phấn đấu, họ rất say mê nghiên cứu khoa học, thích tìm tòi, khám phá kiến thức 

mới. Họ có trình độ ngoại ngữ và tin học nên có kỹ năng tra cứu, sử dụng các 

phƣơng tiện tìm tin thành thạo nên có thể tiếp cận đƣợc nhiều nguồn tin dễ dàng. 

Lứa tuổi 31 - 40, độ tuổi này chiếm tỉ lệ không lớn, phần đông trong số họ đã 

tốt nghiệp đại học và có xu hƣớng tiếp tục học ở bậc cao hơn. 

Lứa tuổi từ 41 - 60 tích luỹ đƣợc nhiều kinh nghiệm trong công tác, trình độ NDT 

lứa tuổi này đa số là thạc sĩ, TS. có thể đạt đến chức danh PGS. GS., hầu hết họ là lực 

lƣợng chủ chốt của các trƣờng đại học, các cơ quan nghiên cứu, quốc phòng, an ninh, 

tham gia các công trình nghiên cứu khoa học, tham gia các vấn đề quản lý, quyết sách…   

+ Đặc điểm về trình độ học vấn của NDT về biển đảo: Về trình độ học vấn của 

nhóm NDT về biển đảo đều tƣơng ứng với nghề nghiệp của mình; NDT tại các TVCC, 

chuyên ngành, lƣu trữ có trình độ cao trong đó trên đại học 16,6%, đại học 69,6%, cao 

đẳng 9,2%, trung học chuyên nghiệp 3,3%, trung học phổ thông 1,3%. (bảng 1.2) 
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Bảng 1.2: Nhận dạng khái quát người dùng tin biển đảo tại hệ thống  

thư viện công cộng, lưu trữ 

Stt TT về bản thân NDT Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1. Giới tính 
Nam 178 38.9 

Nữ 279 61.1 

2. Độ tuổi 

Dƣới 30 148 32.4 

31- 40 tuổi 116 25.4 

41 - 50 tuổi 103 22.5 

51 - 60 tuổi 68 14.9 

61 - 70 tuổi 9 2.0 

Trên 70 tuổi 13 2.8 

3. Trình độ 

Trung học phổ thông 6 1.3 

Trung học chuyên nghiệp 15 3.3 

Cao đẳng 42 9.2 

Đại học 318 69.6 

Trên Đại học 76 16.6 

4. Lĩnh vực hoạt động 

Lãnh đạo, quản lý 51 11.1 

Nghiên cứu, giảng dạy 293 64.1 

Sinh viên 61 13.3 

Các lĩnh vực khác 52 11.3 

1.3.2.  Đặc điểm nhu cầu tin về biển đảo  

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

NCT phản ánh sự cần thiết TT của một cá nhân, tập thể trong quá trình thực hiện một 

hoạt động nào đó. NCT với tƣ cách là một loại nhu cầu tinh thần của con ngƣời vừa có 

đặc điểm của nhu cầu nói chung, vừa có những nét riêng biệt, và khi đòi hỏi của con 

ngƣời về TT thì NCT xuất hiện. NCT là một dạng nhu cầu tinh thần của con ngƣời nảy 

sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động khác nhau của con ngƣời. Bất kỳ các hoạt 

động nào muốn đạt đƣợc kết quả tốt cũng cần phải có TT đầy đủ. Hoạt động càng phức 

tạp, nhu cầu đƣợc cung cấp TT càng cao, NCT phát triển và tác động trở lại với sự phát 

triển của các hoạt động, góp phần phát triển xã hội. NCT là yếu tố quan trọng tạo nên 

động cơ của hoạt động TT. Vì vậy có thể coi NCT là nguồn gốc tạo ra hoạt động TT. 

NDT về biển đảo là đối tƣợng phục vụ TT của các cơ quan TT, TV, lƣu trữ; 

họ là các nhà quản lý, lãnh đạo, giảng viên, nghiên cứu về vấn đề lịch sử, văn hóa 
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xã hội, nội chính, an ninh quốc phòng… các khối nghề nghiệp sản xuất kinh doanh, 

du lịch, dịch vụ… và sinh viên, ngoài ra còn có các đối tƣợng hƣu trí xem để biết về 

tình hình thời sự… NDT về biển đảo sử dụng TT phục vụ cho công tác lãnh đạo, 

quản lý, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập… vì vậy nhu cầu đọc và nội 

dung nghiên cứu TT về biển đảo có khác hơn so với NCT của các đối tƣợng NDT 

khác, việc nghiên cứu TT về biển đảo không đƣợc thƣờng xuyên liên tục, nó mang 

tính thời sự. Ví dụ nếu xảy ra tranh chấp về chủ quyền biển đảo, tranh chấp ngƣ 

trƣờng, hoặc các hiện tƣợng thiên nhiên trên biển đảo v.v… thì nhiều đối tƣợng 

NDT lại rất quan tâm đến NCT về biển đảo. Điều này phần nào thể hiện qua phiếu 

điều tra: Phát ra 470 phiếu thu về 457 phiếu thì: Nhu cầu đọc nghiên cứu TT về biển 

đảo Việt Nam thƣờng xuyên (1-2 lần/tuần) 107 phiếu bằng 23,40%; không thƣờng 

xuyên (1 lần/tháng) 282 phiếu bằng 61,70%; thỉnh thoảng (1 lần/6 tháng) 41 phiếu 

bằng 9,0%; rất ít (1 lần/năm) 27 phiếu bằng 5,90% (biểu đồ 1.1). 

 

Biểu đồ 1.1: Tần suất nghiên cứu thông tin về biển đảo  

của ngƣời dùng tin tại các đơn vị khảo sát 

Hiện tƣợng thiếu thƣờng xuyên trong NCT về biển đảo có nhiều lý do, trong đó 

có việc đáp ứng nhu cầu TT về biển đảo tại các cơ quan TT, TV, lƣu trữ hiện nay rất 

hạn chế, thƣờng không đƣợc đáp ứng đủ gây tâm lý chán nản cho NDT. Tình hình 

phục vụ TT biển đảo trên đây  một phần do cơ chế chính sách: việc quản lý, công bố và 

23.40%

61.70%

9% 5.90% 1-2 lần/tuần

1 lần/tháng

1 lần/6 tháng

1 lần/năm
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tổ chức khai thác chủ yếu tùy thuộc vào hoạt động theo chức năng của mỗi cơ quan, tổ 

chức. Hiện tƣợng TT, tài liệu về biển đảo hiện rất tản mạn, phân tán ở khắp nơi và chƣa 

có tính hệ thống, đã tác động tiêu cực tới nhu cầu khai thác của NDT. Mỗi ngành, mỗi 

địa phƣơng, mỗi cơ quan tổ chức có tài liệu đều xem nhƣ của riêng mình. Không có sự 

chia sẻ, điều phối để sử dụng chung, mặc dù kinh phí thu thập, chỉnh lý, xây dựng 

NLTT về biển đảo đến nay tại các cơ quan đều là kinh phí ngân sách Nhà nƣớc. Việc 

đáp ứng kịp thời chiếm 41,6% trong tổng số 100% ngƣời đƣợc hỏi, còn việc đáp ứng ít, 

không kịp thời và hạn chế chiếm 58,4%. Nguyên nhân do nhận thức của cán bộ quản 

lý, cán bộ phục vụ luôn cho rằng tất cả những loại tài liệu nào có TT liên quan đến biển 

đảo đều nhạy cảm… Khác với các loại TT khác, một phần các tài liệu không công bố 

TT về biển đảo là một nguồn lực mà từ trƣớc đến nay ít đƣợc chia sẻ, nhiều tài liệu còn 

mang tính chất bảo mật. Tình trạng trên dẫn đến hiện tƣợng “đóng băng” về một loại 

TT rất quan trọng là TT về biển đảo. Tài liệu chủ yếu là độc bản, mang tính chất mật, 

khó tiếp cận: Nhà nghiên cứu Nguyễn Nhã chia sẻ “Tôi thật sự đã cậy cục rất nhiều lần 

từ năm 2010 từ cơ quan chức năng đến những ngƣời bạn trong ngành lƣu trữ. Có ngƣời 

có thể tiếp cận nguyên bản văn bản năm 1836 trên song vẫn tuyệt vọng nhƣ tôi nói trên. 

Không có cách nào tôi tiếp cận toàn văn chính bản văn bản năm 1836” [14].   

Qua bảng phân tích loại hình tài liệu mà NDT về biển đảo thƣờng xuyên sử 

dụng tại phiếu điều tra, chúng ta thấy phần đông NDT vẫn có nhu cầu sử dụng báo và 

tạp chí chiếm tỷ lệ 62,1% (biểu đồ 1.2), vì đây là loại hình tài liệu thời sự mang tính 

công bố rộng rãi có nhiều nội dung liên quan đến biển đảo có giá trị. Ví dụ: Trong bộ 

sƣu tập đầy đủ nhất về báo, tạp chí đƣợc xuất bản ở nƣớc ta. Hiện đƣợc TV Quốc gia 

Việt Nam đang lƣu giữ có 855 tên báo, tạp chí tiếng Việt và 926 tên báo, tạp chí tiếng 

Pháp đƣợc xuất bản trƣớc năm 1954. Hầu nhƣ báo, tạp chí tiếng Việt nào hiện đang 

lƣu giữ tại TV Quốc gia Việt Nam cũng có ít nhiều bài đề cập đến các vấn đề biên 

giới, hải đảo của nƣớc ta. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã nghiên cứu và chọn ra 57 tên 

báo, tạp chí có nhiều bài về biên giới, hải đảo của nƣớc ta, trong đó đáng chú ý có 

Bulletin administratif d'Annam; Bulletin administratif du Cambodge;  Bulletin 

administratif de la Cochinchine; Tiếng dân; Đông Dƣơng tạp chí; Nam Phong tạp chí; 
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Đông Pháp; Tràng An báo; ournal officiel de l'Indochine Francaise; Le Courrier 

judiciaire de Cochinchine; Gouvernement imperial de l'Annam... [68] 

 

Biểu đồ 1.2: Loại hình tài liệu về biển đảo đƣợc NDT sử dụng  

tại các đơn vị khảo sát 

Tài liệu dạng sách và văn bản cũng là nguồn tin mà NDT biển đảo quan tâm, 

trong đó sách chiếm tỷ lệ 56,9%; tài liệu văn bản chiếm 43,3%. Đặc biệt còn có các 

các loại hình tài liệu mộc bản tỷ lệ 6,3% (biểu đồ 1.2). 

- Ngôn ngữ tài liệu NDT về biển đảo thƣờng sử dụng: NLTT về biển đảo tại 

các hệ thống TVCC, chuyên ngành, lƣu trữ  chủ yếu bằng tiếng Việt, do đó 100% 

NDT đều có nhu cầu sử dụng tài liệu bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Có 20% NDT có 

nhu cầu sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Những tài liệu bằng tiếng Anh hầu hết là tài 

liệu mới mang tính cập nhật nhƣng đòi hỏi NDT phải có trình độ tiếng Anh. 13% sử 

dụng tiếng Pháp. Bên cạnh đó có 9,8% NDT có nhu cầu sử dụng tiếng Hán - Nôm 

bởi NLTT về biển đảo còn có các tài liệu mộc bản bằng chữ Hán - Nôm đƣợc khắc 
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nổi trên gỗ chiếm tỷ lệ 6,3% và đặc biệt là ngôn ngữ cổ của dân tộc Việt Nam, tiếng 

dân tộc chiếm 0,7%. (Bảng 1.3) trình bày khái quát về NCT biển đảo theo loại ngôn 

ngữ tài liệu. 

Bảng 1.3: Ngôn ngữ tài liệu biển đảo ngƣời dùng tin thƣờng xuyên sử dụng  

Ngôn ngữ 
Số lƣợng 

(457 NDT) 

Tỷ lệ 

100(%) 

Tiếng Việt                                         457 100% 

Tiếng dân tộc 3 0.7% 

Tiếng Hán - Nôm 45 9.8% 

Tiếng Anh 91 33.0% 

Tiếng Pháp 60 13% 

Tiếng Nga 10 2.2% 

Tóm lại: Từ những đặc điểm nhu cầu tin của NDT trong các cơ quan TT, 

TV, lƣu trữ có thể thấy NCT của NDT về biển đảo đa dạng, phong phú, chuyên sâu. 

NLTT về biển đảo là nguồn lực quan trọng là đối tƣợng có nhu cầu sử dụng. Vì vậy, 

đòi hỏi cán bộ TT TV không chỉ nắm vững nhu cầu tin của từng nhóm hay từng 

trình độ NDT mà còn phải nắm vững nhu cầu tin của từng nhóm ngƣời cụ thể để từ 

đó có những phƣơng hƣớng, biện pháp đáp ứng cho phù hợp.  

1.4. Vấn đề xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin về biển đảo ở Việt Nam 

1.4.1. Quan điểm chung 

Việt Nam là một quốc gia với bờ biển dài và có nhiều đảo, vì vậy, NLTT về biển 

đảo có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, việc 

xây dựng NLTT về biển đảo Việt Nam là những chứng cứ lịch sử có giá trị rất cao giúp 

chúng ta có thể chứng minh chủ quyền của Việt Nam. Đây là NLTT có giá trị, cần đƣợc 

xây dựng, tổ chức thu thập, khai thác và công bố góp phần cho cuộc đấu tranh bảo vệ 

chủ quyền biển đảo của Việt Nam nói chung và Hoàng Sa, Trƣờng Sa nói riêng. Tuy 

nhiên, do NLTT biển đảo là một thực thể thông tin rất phức tạp nên để quản trị chúng 

cần phải có cách tiếp cận khoa học mang tính hệ thống, với sự tham gia của nhiều ngành, 
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nhiều cơ quan… Quá trình phát triển NLTT biển đảo liên quan tới 2 nhiệm vụ có quan 

hệ tƣơng hỗ với nhau đó là: Xây dựng và khai thác NLTT về biển đảo. 

1.4.2. Các yếu tố tác động đến việc xây dựng và khai thác nguồn lực thông 

tin về biển đảo 

1.4.2.1. Chủ trương, chính sách phát triển biển đảo 

Nhận thức rõ vị trí chiến lƣợc của biển đảo. Đảng ta đã sớm có những chủ 

trƣơng, chính sách đúng đắn và nhất quán về vấn đề này. Ngày 06/5/1993, Bộ 

Chính trị ra Nghị quyết 03-NQ/TW về phát triển kinh tế biển gắn với tăng cƣờng 

quốc phòng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trên biển. Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ VIII của Đảng xác định vùng biển và ven biển là địa bàn chiến lược về 

kinh tế và an ninh, quốc phòng, cửa mở lớn của cả nước để giao lưu quốc tế, thu 

hút đầu tư nước ngoài. Ban chấp hành Trung ƣơng có Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 

22/9/1997 về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và ý chí chính trị đó tiếp tục đƣợc cụ thể hoá trong Nghị quyết của các Đại hội 

Đảng toàn quốc khóa IX, khoá X.  

Để phát huy các tiềm năng của biển trong thế kỷ XXI, Trung ƣơng Đảng đã 

thông qua Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 về chiến lƣợc biển Việt Nam 

đến năm 2020, trong đó xác định mục tiêu quan trọng là đưa nước ta trở thành một 

quốc gia mạnh về biển và làm giàu từ biển. Chủ trƣơng đó tiếp tục đƣợc khẳng định 

tại Đại hội XI của Đảng. 

Trên cơ sở đó, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành và tổ chức 

triển khai nhiều Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tƣ, cơ chế, chính sách về phát 

triển kinh tế biển, trong đó đặc biệt quan trọng là Luật Biển 2012 - bƣớc tiến quan 

trọng trong việc nội luật hóa các quy định của Công ƣớc Luật Biển vào pháp luật 

Việt Nam, tạo thuận lợi cho Nhà nƣớc Việt Nam quản lý thống nhất về biển và phát 

triển nền kinh tế biển của Việt Nam.  

Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ to lớn, nƣớc ta vẫn 

phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức liên quan tới an ninh trên biển. Vì vậy, 
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nhiệm vụ cơ bản, lâu dài là xác lập chủ quyền đầy đủ, quản lý và bảo vệ vững chắc 

chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển đảo thuộc 

chủ quyền của Việt Nam. Giữ vững hoà bình, an ninh trên biển, góp phần phát triển 

kinh tế biển, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. Để “Đến năm 2020, 

phấn đấu đƣa nƣớc ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu lên từ biển, bảo 

đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần quan 

trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nƣớc giàu mạnh” 

đúng nhƣ Đảng ta đã khẳng định trong “Chiến lƣợc biển Việt Nam đến năm 2020” 

trong Nghị quyết TW 4 (khoá X). 

1.4.2.2. Nhu cầu của các cơ quan tổ chức và người dùng tin: Là nguồn gốc 

tạo nên hoạt động TT-TV, lƣu trữ, là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng 

và điều chỉnh chính sách phát triển của NLTT về biển đảo ở Việt Nam, sẽ có tác 

động mạnh mẽ đến công tác phát triển NLTT về biển đảo Việt Nam.  

Nghiên cứu nắm vững đặc điểm nhu cầu tin và NDT là một trong những cơ 

sở quan trọng định hƣớng cho hoạt động của mô hình NLTT biển đảo, đòi hỏi mô 

hình phải gắn kết chặt chẽ, hữu cơ với đặc điểm chính trị, kinh tế, khoa học, văn 

hóa, xã hội của địa phƣơng, đất nƣớc và phù hợp với nhu cầu NDT, tăng thêm giá 

trị cho các dịch vụ cung cấp tới khách hàng NDT trong lĩnh vực;  

NLTT về biển đảo là cơ sở để các cơ quan tổ chức có TT phục vụ bảo vệ an 

ninh, biên giới quốc gia, an ninh quốc phòng, là cơ sở pháp lý đấu tranh cho chủ 

quyền biển đảo; phát triển kinh tế, văn hóa biển đảo; 

Do đó cần nâng cao nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của NLTT về 

biển đảo, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan TT-TV, lƣu trữ. 

Đây là yếu tố tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng và khai thác NLTT biển đảo: 

- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân về ý 

nghĩa của NLTT về biển đảo đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản hƣớng dẫn cụ thể hơn về 

công tác thu thập, sƣu tầm, bảo quản và khai thác phát huy giá trị NLTT về biển đảo.  
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1.4.3. Tiêu chí đánh giá hiệu quả xây dựng và khai thác nguồn lực thông 

tin về biển đảo 

Tiêu chí có thể hiểu là các tiêu chuẩn dùng để kiểm định hay đánh giá một 

đối tƣợng bao gồm các yêu cầu về chất lƣợng, mức độ, hiệu quả, khả năng, tuân thủ 

các qui tắc và qui định, kết quả cuối cùng và tính bền vững của các kết quả đó. 

Từ trƣớc đến nay chƣa có một quy định hay quy chế nào để xác định tiêu chí 

cho các tài liệu, hay NLTT về biển đảo. Dựa vào Quy chế số 278/QC-VTLTNN 

ngày 16/4/2010 của Cục văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc về sƣu tầm tài liệu lƣu trữ, 

trong đó có tài liệu về biển đảo, và đánh giá tài liệu theo các tiêu chí quy định tại 

Khoản 1 Điều 26 Luật Lƣu trữ (tài liệu có giá trị đặc biệt về tƣ tƣởng, chính trị, kinh 

tế - xã hội, khoa học, lịch sử và có tầm quan trọng đặc biệt đối với quốc gia, xã hội; 

đƣợc hình thành trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt về thời gian, không gian, địa điểm, 

tác giả; đƣợc thể hiện trên vật mang tin độc đáo, tiêu biểu của thời kỳ lịch sử); xác 

định danh mục tài liệu quý, hiếm cần sƣu tầm; thì tiêu chí tài liệu thuộc diện sƣu 

tầm gồm 3 tiêu chí nhƣ sau: 

-  Tiêu chí về nội dung tài liệu: 

+  Phản ánh sự kiện lịch sử của dân tộc; 

+ Phản ánh những bƣớc phát triển về tƣ tƣởng, chính trị, quốc phòng, an ninh, 

ngoại giao, kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hoá, nghệ thuật và thể thao; 

+ Phản ánh lịch sử bộ máy Nhà nƣớc Việt Nam qua các thời kỳ; 

+ Phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời Việt Nam qua các thời 

kỳ lịch sử; 

+ Phản ánh thân thế và sự nghiệp của các nhân vật lịch sử tiêu biểu. 

-   Tiêu chí về hình thức tài liệu: 

 + Độc đáo về vật mang tin (lá, gỗ, vải, da, giấy gió...) 

+ Độc đáo về ngôn ngữ thể hiện, hình thức trình bày, kỹ thuật chế tác (hình 

vẽ, hoa văn, ký hiệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh...) 
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+ Là bản chính, bản gốc, bản thảo viết tay hoặc có bút ích của các cá nhân 

tiêu biểu. 

- Tiêu chí về thời gian, địa điểm của tài liệu: 

+ Tài liệu đƣợc hình thành sớm trong lịch sử Việt Nam; 

+ Tài liệu đƣợc tạo ra trong khoảng thời gian hoặc tại nơi diễn ra các sự kiện 

quan trọng, đánh dấu bƣớc ngoặt lịch sử dân tộc Việt Nam. 

1.4.3.1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả xây dựng nguồn lực thông tin về biển đảo 

Việt Nam 

Dựa trên NCT của NDT sẽ quyết định phần lớn nội dung chủ đề của tài liệu 

cần bổ sung. Cần chú ý đến sự phát triển của NLTT về biển đảo và dự đoán nhu cầu 

của NDT. 

- Thứ nhất: Tiêu chí về mức độ đầy đủ của NLTT về biển đảo 

+ Về nội dung: Thu thập, bổ sung nguồn tin về biển đảo Việt Nam có nội dung: 

Phải có giá trị mang nội dung về tƣ tƣởng, chính trị, kinh tế - xã hội, khoa 

học, lịch sử và có tầm quan trọng đối với quốc gia, xã hội.  

Phải có nội dung phản ánh quá trình bảo vệ, xây dựng Tổ quốc trong các thời 

kỳ lịch sử, công cuộc xây dựng đất nƣớc, các cuộc đấu tranh giữ nƣớc, cuộc cách 

mạng giải phóng dân tộc; công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, lãnh thổ và lãnh đạo 

đổi mới đất nƣớc phát triển kinh tế, văn hóa biển đảo của Đảng và Nhà nƣớc ta; phải 

là những NLTT phản ánh những thành tựu, dấu ấn, bƣớc ngoặt lịch sử của dân tộc 

trên các mặt chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, văn hoá, xã hội...  

 + Về hình thức và ngôn ngữ của tài liệu: Thu thập, bổ sung nguồn tin về 

biển đảo Việt Nam có hình thức và ngôn ngữ: 

Nguồn TT về biển đảo phải đƣợc thể hiện trên các vật mang tin độc đáo, tiêu 

biểu của các thời kỳ lịch sử. Ví dụ các văn bản, bản đồ, bản vẽ, kinh, sách... đƣợc 

viết, khắc, vẽ, thêu trên giấy, lá, da, gỗ, đá, gốm, vải... tiêu biểu, có ảnh hƣởng lớn 

trong lịch sử Việt Nam;  
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Nguồn TT về biển đảo thể hiện bằng các loại ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp... và đặc 

biệt là ngôn ngữ cổ của dân tộc Việt Nam hoặc các nét vẽ, khắc, ký hiệu, hình vẽ độc 

đáo, thể hiện tính đặc trƣng, điển hình về nghệ thuật in, vẽ của từng thời kỳ lịch sử; là các 

bản thảo viết tay, sổ sách viết tay hoặc bút tích của các cá nhân tiêu biểu trong lịch sử 

Việt Nam. Ví dụ chữ Hán Nôm, hoạ tiết, hoa văn trên các bản khắc gỗ (mộc bản). 

+ Về thời gian, địa điểm của tài liệu: 

Tài liệu phải đƣợc hình thành trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt về thời gian, 

không gian và tác giả.  

Tài liệu có thời gian hình thành mà đến nay không còn lƣu giữ đƣợc các tài 

liệu cùng loại hoặc cùng thời;  

Tài liệu thể hiện thời gian, địa điểm mà tài liệu đƣợc hình thành hoặc có mối 

liên hệ chặt chẽ với các mốc sự kiện lịch sử quan trọng, các sự kiện văn hoá, xã hội 

tiêu biểu;  

Tài liệu hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức có vai trò đặc 

biệt quan trọng, tồn tại trong một giai đoạn lịch sử nhất định hoặc các tổ chức, cá 

nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu. 

- Thứ hai: Độ chính xác, độ tin cậy: Do đặc điểm của NLTT về biển đảo 

phân tán, phản ánh lịch sử tranh chấp qua nhiều thời kỳ, không rõ ràng, thay đổi. 

Nhƣng lại có giá trị làm bằng chứng do đó việc xây dựng NLTT về biển đảo đòi hỏi 

độ chính xác, tin cậy cao. 

- Thứ ba: Thông tin cập nhật, kịp thời: Việc xây dựng NLTT biển đảo phải 

đảm bảo bổ sung phải kịp thời nguồn tin về biển đảo mới nhất cho công tác nghiên 

cứu và phát triển công nghệ. 

1.4.3.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả khai thác nguồn lực thông tin về biển đảo 

Việt Nam   

Muốn đánh giá hiệu quả khai thác NLTT về biển đảo phải căn cứ vào nhiều tiêu chí: 

Mức độ thỏa mãn nhu cầu của NDT 
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- Thứ nhất: Xây dựng đƣợc NLTT về biển đảo đầy đủ về nội dung, đa dạng 

về loại hình, phong phú về ngôn ngữ đáp ứng đầy đủ NCT của NDT. 

- Thứ hai: Có sản phẩm và dịch vụ TT đa dạng về loại hình, phong phú về 

nội dung đáp ứng đầy đủ NCT của NDT. 

- Thứ ba: Cơ sở vật chất và nguồn nhân lực chất lƣợng cao phục vụ NCT của NDT. 

Tiểu kết 

NLTT về biển đảo là loại hình NLTT về đối tƣợng mang tính đặc thù. Do 

những đặc điểm về lịch sử và vị thế địa chính trị của đất nƣớc, bên cạnh những đặc 

điểm chung NLTT về biển đảo Việt Nam còn có những đặc điểm riêng biệt nhƣ: độ tản 

mạn cao, khó tích tụ theo phƣơng thức tập trung, tính phi độc chiếm. Nghiên cứu nhu 

cầu của NDT và đặc điểm NLTT về biển đảo có những đặc điểm rất đặc thù đáng lƣu ý 

để nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp phù hợp trong quá trình xây dựng và khai thác.  

Việc xây dựng NLTT về biển đảo Việt Nam, cùng với việc  tổ chức khai thác và 

công bố là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa có tính chiến lƣợc lâu dài. NLTT về biển đảo 

Việt Nam là loại NLTT có giá trị cả về hai phƣơng diện, góp phần vào việc xây dựng 

môi trƣờng chính trị, văn hóa - xã hội, kinh tế biển, phát triển KH&CN và bảo vệ Tổ 

quốc, trong đó có việc góp phần là những chứng cứ lịch sử và pháp lý có thể chứng 

minh chủ quyền của Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của 

Việt Nam nói chung và Hoàng Sa, Trƣờng Sa nói riêng. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN 

VỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM 

2.1. Cơ sở pháp lý và mạng lƣới các cơ quan tham gia xây dựng và khai 

thác nguồn lực thông tin về biển đảo ở Việt Nam 

 2.1.1. Cơ sở pháp lý 

Sắc lệnh số 18 năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký về thể lệ nộp lƣu 

chiểu văn hóa phẩm trong nƣớc đã quy định rõ những cơ quan loại hình, số lƣợng 

tài liệu phải nộp lƣu chiểu...  giúp hoạt động TV có bƣớc phát triển lớn, tạo nên vốn 

tài liệu quốc gia ổn định, trong đó có nguồn tài liệu về biển đảo. 

Luật xuất bản, Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thƣ ngày 25/8/2004 Về nâng 

cao chất lƣợng toàn diện của hoạt động xuất bản đã đƣa ra chỉ tiêu nhiệm vụ đối với 

lĩnh vực TV đến năm 2010 nhƣ sau: ”Chăm lo phát triển nhu cầu văn hóa đọc của 

các tầng lớp nhân dân; tập trung củng cố và phát triển hệ thống TV, các loại phòng 

đọc, trước hết ở cơ sở; và Nhà nước có chính sách tăng cường nguồn kinh phí mua 

sách cho các TV, đảm bảo TV trở thành Trung tâm bồi dưỡng và phát triển nhu cầu 

văn hóa đọc của quần chúng...”  

Pháp lệnh TV số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000; Về công tác TV, 

Các văn bản pháp quy hiện hành của Bộ Văn hóa - Thông tin, Quyết định số 

10/2007/QĐ-BVHTT Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành TV Việt Nam đến năm 

2010 và định hƣớng 2020 là cơ sở pháp lý để ngành TV hoạt động theo đúng đƣờng lối 

chủ trƣơng chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc. Nhằm xây dựng, bảo tồn, khai 

thác và sử dụng vốn tài liệu của TV; đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, TT, giải trí 

của nhân dân và tăng cƣờng hiệu lực quản lý nhà nƣớc về TV. Đây là văn bản pháp lý 

vô cùng quan trọng đối với ngành TV có tác động tích cực và trực tiếp đến công tác bổ 

sung, phát triển NLTT của các TV trong các hệ thống TV ở nƣớc ta. 

Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa VIII, Đảng ta đề ra chủ 

trƣơng: "...Tổ chức hệ thống TT KH & CN quốc gia, các TV điện tử theo hướng hiện 
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đại. Mở rộng mạng TT để đưa tri thức khoa học đến với mọi người...”. Chủ 

trƣơng "Phát triển mạng lưới TV, hiện đại hóa công tác TV, lưu trữ".  

Trong lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Lƣu trữ cũng nhƣ quá 

trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về lƣu trữ, nhiệm vụ thu thập, sƣu tầm, bổ sung 

tài liệu lƣu trữ đƣợc coi là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản. Với tƣ cách là cơ quan giúp 

Bộ Nội vụ thực hiện quản lý Nhà nƣớc về công tác lƣu trữ, Cục Văn thƣ và Lƣu trữ 

Nhà nƣớc có trách nhiệm sƣu tầm, bổ sung tài liệu có giá trị nhằm bù đắp những tài 

liệu còn thiếu hụt của Phông lƣu trữ Nhà nƣớc hình thành trong các thời kỳ lịch sử. 

Tại Nghị định 102/CP ngày 04/9/1962 của Hội đồng Chính phủ về thành lập 

Cục Lƣu trữ Phủ Thủ tƣớng, Chính phủ đã quy định “Cục Lƣu trữ trực tiếp quản lý 

Kho lƣu trữ Trung ƣơng, sƣu tầm, thu thập và sắp xếp có hệ thống theo phƣơng 

pháp khoa học qua các thời đại”. Tiếp đó, ngày 23/3/1963 Phủ Thủ tƣớng đã ban 

hành Quyết định số 22/BT quy định về tổ chức và nhiệm vụ của Cục Lƣu trữ, theo 

đó Kho lƣu trữ Trung ƣơng có các nhiệm vụ “sƣu tầm, thu thập, đánh giá... nhằm 

phục vụ việc khai thác”.  

Ngày 13/12/1963 Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 117-TTg về 

bảo vệ và quản lý những sách và tài liệu văn hóa bằng chữ Hán, chữ Nôm; Ngày 

08/9/1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 311-CP về công tác sƣu 

tầm, thu thập, bảo quản và khai thác các tƣ liệu chữ Hán, chữ Nôm.   

Riêng đối với tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ, Điều 12 Pháp lệnh Lƣu 

trữ Quốc gia năm 2001 quy định “Tài liệu riêng của cá nhân, gia đình, dòng họ có 

giá trị... đƣợc nhà nƣớc đăng ký và bảo hộ, cơ quan lƣu trữ có trách nhiệm hƣớng 

dẫn, giúp đỡ về kỹ thuật bảo quản... Nhà nƣớc khuyến khích việc tặng, cho, ký gửi 

tài liệu riêng của cá nhân, gia đình, dòng họ cho cơ quan lƣu trữ; trong trƣờng hợp 

bán tài liệu riêng của cá nhân, gia đình, dòng họ thì phải báo cho cơ quan lƣu trữ và 

ƣu tiên bán cho cơ quan lƣu trữ”.  

Tại Khoản 2, Điều 12, Pháp lệnh Lƣu trữ Quốc gia năm 2001 quy định “Cơ 

quan lƣu trữ Nhà nƣớc thu thập tài liệu thuộc Phông lƣu trữ Nhà nƣớc Việt Nam” 
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Điều 4, Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lƣu trữ Quốc gia quy định “Sƣu 

tầm tài liệu quý, hiếm trong và ngoài nƣớc; mua tài liệu riêng của cá nhân, gia đình, 

dòng họ và của các tổ chức khác...” là một trong những nội dung của hoạt động lƣu 

trữ đƣợc Nhà nƣớc đầu tƣ kinh phí. 

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã khẳng định: “Bảo 

vệ và phát huy giá trị của tài liệu lƣu trữ". Đây là tiền đề quan trọng cho công tác 

sƣu tầm tài liệu lƣu trữ quý, hiếm thực hiện đi đến thắng lợi. 

Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

tăng cƣờng bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ quốc gia đã yêu cầu Bộ Nội vụ 

trong phạm vi trách nhiệm “... thực hiện nghiêm túc việc thu thập, bổ sung tài liệu lƣu 

trữ có ý nghĩa quốc gia, nhất là tài liệu lƣu trữ quý, hiếm”. 

Tại Điều 1, Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg ngày 24/6/2009 của Thủ tƣớng 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn 

thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc quy định “Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc là cơ quan trực 

thuộc Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng tham mƣu, giúp Bộ trƣởng Bộ Nội vụ quản lý 

nhà nƣớc về văn thƣ, lƣu trữ trong phạm vi cả nƣớc; quản lý tài liệu lƣu trữ quốc gia và 

thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật... thực hiện việc sƣu tầm, thu 

thập, bổ sung tài liệu lƣu trữ". 

Nhiệm vụ thu thập, sƣu tầm, bổ sung tài liệu Phông lƣu trữ Nhà nƣớc Việt 

Nam của Lƣu trữ lịch sử tiếp tục đƣợc khẳng định tại Luật Lƣu trữ đƣợc Quốc 

hội khóa VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011 và có hiệu lực ngày 

01/7/2012. Đây là văn bản luật có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp 

luật về lƣu trữ từ trƣớc đến nay. Tại khoản 2, Điều 20 Luật này quy định: “Lƣu 

trữ lịch sử của Nhà nƣớc thu thập tài liệu thuộc Phông lƣu trữ Nhà nƣớc Việt 

Nam theo quy định sau đây: 

a) Lƣu trữ lịch sử ở trung ƣơng thu thập, tiếp nhận tài liệu lƣu trữ hình thành 

trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức trung ƣơng của Nhà nƣớc Việt 

Nam dân chủ cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cơ quan, tổ chức 
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cấp bộ, liên khu, khu, đặc khu của Nhà nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa; các cơ 

quan, tổ chức trung ƣơng của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 

Việt Nam và các tổ chức trung ƣơng khác thuộc chính quyền cách mạng từ năm 

1975 trở về trƣớc; các doanh nghiệp nhà nƣớc do Thủ tƣớng Chính phủ quyết định 

thành lập và các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật; các cơ quan, tổ 

chức của các chế độ xã hội tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 1975 về trƣớc; 

b) Lƣu trữ lịch sử ở cấp tỉnh thu thập, tiếp nhận tài liệu lƣu trữ hình thành trong 

quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị hành chính 

- kinh tế đặc biệt không thuộc các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a khoản này”. 

Khoản 3 Điều này quy định: “Lƣu trữ lịch sử sƣu tầm tài liệu của cá nhân…”. 

Điều 26 quy định việc quản lý tài liệu lƣu trữ quý, hiếm bao gồm các nội 

dung: xác định đặc điểm tài liệu lƣu trữ quý, hiếm; phƣơng pháp, cách thức quản lý 

tài liệu quý, hiếm. 

Các quy phạm pháp luật trên tạo môi trƣờng pháp lý quan trọng cho các quan hệ 

về thu thập, sƣu tầm tài liệu lƣu trữ quý, hiếm bổ sung vào Phông lƣu trữ Nhà nƣớc 

Việt Nam trong những năm qua và những năm tiếp theo.  

Trong thời gian qua, nhận thức đƣợc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo 

tồn và phát huy giá trị của tài liệu lƣu trữ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc trƣớc nhiều nguy cơ làm tài liệu lƣu trữ ngày càng bị mai một, Cục Văn thƣ và 

Lƣu trữ Nhà nƣớc, một số cơ quan lƣu trữ, bảo tàng và Viện Nghiên cứu Hán Nôm 

đã nỗ lực sƣu tầm tài liệu lƣu trữ quý, hiếm đang đƣợc lƣu giữ trong nhân dân.  

Tuy nhiên, công tác này chƣa đƣợc tiến hành một cách có hệ thống và toàn diện. 

Với biên chế chuyên môn nghiệp vụ và nguồn kinh phí hành chính đƣợc cấp hàng năm, 

các Trung tâm Lƣu trữ quốc gia không thể thực hiện công tác sƣu tầm tài liệu quý, 

hiếm ở trong nƣớc một cách kịp thời và đạt hiệu quả. Vì vậy, vào năm 2008, dƣới sự 

chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc bắt đầu khảo sát, tập hợp TT 

để xây dựng Đề án “Sƣu tầm tài liệu lƣu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”. 

Sau thời gian thử nghiệm có hiệu quả (2008 - 2011), ngày 31/5/2012 Thủ tƣớng Chính 



62 

 

phủ đã ký Quyết định số 644/QĐ-TTg phê duyệt nội dung Đề án. Trong đó có nguồn 

tài liệu quý hiếm về biển đảo.  

Ngày 11/12/2012, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg  

 về tăng cƣờng công tác sƣu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, 

ấn phẩm và khen thƣởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sƣu tầm và hiến tặng tài 

liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam  

Ngày 27/6/2013 Bộ Nội vụ ra Quyết định số 786/QĐ-BNV thực hiện Chỉ thị 

số 33/CT-TTg đây là một bƣớc ngoặt lớn đối với công tác xây dựng và khai thác 

NLTT về biển đảo.  

Ngày 18/8/2013 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định  số 922/QĐ-BNV, phê 

duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện đề án “Sƣu tầm tài liệu lƣu trữ quý, hiếm của Việt 

Nam và về Việt Nam” từ năm 2012 đến năm 2020, trong đó có tài liệu về biển đảo. 

Nhƣ vậy, về khung khổ pháp lý, chúng ta đã có khá nhiều văn bản đƣợc ban 

hành liên quan đến việc quản lý nguồn TT, tài liệu, trong đó có TT, tài liệu về biển 

đảo. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu trong khảo sát, sƣu tầm đƣợc một lƣợng 

không nhỏ tài liệu đƣợc đánh giá là quý và hiếm vẫn còn một số mặt chƣa tích cực.  

Xét tổng thể, công tác sƣu tầm tài liệu lƣu trữ quý, hiếm vẫn chƣa đƣợc tiến hành 

một cách có hệ thống và toàn diện. Số lƣợng tài liệu lƣu trữ quý, hiếm sƣu tầm đƣợc 

ở trong nƣớc và nƣớc ngoài chỉ chiếm một lƣợng rất nhỏ, giá trị bên trong các tài 

liệu sƣu tầm đƣợc chƣa đƣợc khai thác hiệu quả, tình trạng vật lý của các tài liệu 

quý hiếm không đƣợc tốt. 

2.1.2. Mạng lưới các cơ quan tham gia xây dựng và khai thác nguồn lực 

thông tin về biển đảo ở Việt Nam 

- Hệ thống TVCC: Hệ thống TVCC với TV Quốc gia Việt Nam đứng đầu và 

63 TV tỉnh, thành, 652 TV cấp quận, huyện, gần 6.046 TV, phòng đọc sách ở các 

xã, phƣờng, thôn, bản... Gắn kết với TVCC còn có 10.000 tủ sách pháp luật và 

8.000 điểm bƣu điện - văn hóa xã, phƣờng; Hệ thống TVCC có chức năng giữ gìn di 

sản thƣ tịch của dân tộc, thu thập, tàng trữ, tổ chức khai thác và sử dụng chung NLTT 

trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp TT phục vụ nhu cầu học tập, nghiên 

http://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=33/CT-TTg&match=True&area=2&lan=1&bday=11/12/2012&eday=11/12/2012
http://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=33/CT-TTg&match=True&area=2&lan=1&bday=11/12/2012&eday=11/12/2012
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cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo 

nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, phục vụ 

công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc và địa phƣơng. 

- Hệ thống lưu trữ Nhà nước: Ngay sau khi đất nƣớc giành đƣợc độc lập, 

ngày 08/9/1945, Chính phủ lâm thời nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra Sắc 

lệnh thành lập và chỉ định ngƣời đứng đầu Nha Lƣu trữ Công văn và TV toàn 

quốc thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục. Tiếp theo, ngày 03/01/1946, Chủ tịch Chính 

phủ lâm thời nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa Hồ Chí Minh ký Thông đạt số 

1C-VP nhấn mạnh giá trị đặc biệt của tài liệu lƣu trữ đối với phƣơng diện kiến 

thiết quốc gia và nghiêm cấm tiêu huỷ hồ sơ, tài liệu nếu chƣa đƣợc phép của cơ 

quan có thẩm quyền. 

Để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động lƣu trữ phát triển, đáp ứng yêu cầu của 

công cuộc đổi mới đất nƣớc, ngày 04/4/2001, Uỷ Ban Thƣờng vụ Quốc hội đã 

thông qua Pháp lệnh lƣu trữ quốc gia. Theo đó, cơ quan quản lý lƣu trữ trung ƣơng 

có chức năng tham mƣu cho Đảng, chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ trong việc 

thực hiện quản lý nhà nƣớc về lƣu trữ. Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 

XIII, Luật lƣu trữ đã đƣợc thông qua ngày 11/11/2011. Ngày 28/4/2010, Bộ Nội vụ 

ban hành Thông tƣ số 02/2010/TT-BNV Hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức của tổ chức Văn thƣ, Lƣu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ và UBND các cấp. Theo đó, thành lập Phòng thuộc Văn phòng Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Phòng Văn thƣ - Lƣu trữ) 

để quản lý công tác văn thƣ, lƣu trữ tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; tại UBND 

cấp tỉnh: “Thành lập Chi cục VTLT trực thuộc Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Phòng 

Quản lý Văn thƣ - Lƣu trữ và Trung tâm Lƣu trữ tỉnh”. Cho đến nay, các Bộ đã 

thành lập Phòng Văn thƣ - Lƣu trữ thuộc Văn phòng Bộ; các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng thành lập Chi cục VTLT. 

- Các cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo từ Trung ƣơng đến địa phƣơng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Tổng Cục Biển và Hải đảo; Ban Biên giới 

Chính phủ; Bộ Ngoại giao; Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao; các Chi cục 
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Biển và Hải đảo (gọi tắt là các cơ quan quản lý nhà nƣớc về biển đảo địa 

phƣơng)...(Phụ lục 4).  

Tổng cục Biển và Hải Đảo Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng, thực hiện chức năng tham mƣu giúp Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

quản lý nhà nƣớc tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo. Chi cục Biển và Hải đảo là 

tổ chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng tham mƣu cho UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc tổng hợp 

và thống nhất quản lý các vấn đề về biển đảo trên địa bàn cấp tỉnh.  

2.2. Thƣc̣ traṇg xây dựng nguồn lực thông tin về biển đảo Việt Nam 

Việc khảo sát thực trạng xây dựng NLTT về biển đảo đƣợc tiến hành theo 

2 chiều: 

- Chiều về nội dung công việc bao gồm các nhiệm vụ lựa chọn, bổ sung, tổ chức 

quản lý NLTT về biển đảo. 

- Chiều về địa bàn thực hiện: các công việc về xây dựng NLTT biển đảo đƣợc 

thực hiện trên 3 nhóm địa bàn chính: hệ thống TVCC, hệ thống lƣu trữ Nhà nƣớc và 

các cơ quan quản lý về chuyên môn. 

2.2.1. Bổ sung, sưu tầm, thu thập nguồn tin về biển đảo 

2.2.1.1. Chính sách bổ sung nguồn tin về biển đảo  

Công tác tạo nguồn luôn đƣợc các cơ quan TT, TV, lƣu trữ quan tâm, trƣớc hết 

là vì đó là cơ sở để tạo ra nguyên liệu cho toàn bộ hoạt động chuyên môn sau này. 

Qua phỏng vấn một số cán bộ lãnh đạo: Hiện nay, một số TVCC, cơ quan 

lƣu trữ đều có kinh phí bổ sung nguồn tin về biển đảo và chính sách bổ sung. Chính 

sách xây dựng và phát triển nguồn tin về biển đảo Việt Nam đƣợc các hệ thống 

TVCC, chuyên ngành, lƣu trữ, cơ quan quản lý thực hiện trong phƣơng hƣớng, 

nhiệm vụ công tác hàng năm.  

Khi tiến hành công tác bổ sung vốn tài liệu nói chung, tài liệu biển đảo nói riêng 

các TVCC, cơ quan lƣu trữ, cơ quan quản lý nhà nƣớc luôn đặt ra các mục tiêu: Số lƣợng 

tài liệu phải tăng theo NCT; đảm bảo tính cập nhật, đảm bảo tính hệ thống của nội dung 
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tài liệu; hình thức, chất liệu và giá trị nội dung của tài liệu…Tuy nhiên để thực hiện các 

chính sách, kế hoạch và mục tiêu đề ra phần lớn các cơ quan TT, TV, lƣu trữ đều gặp 

khó khăn trong điều kiện kinh phí dành cho công tác bổ sung không nhiều, trong khi đó 

thì giá tài liệu càng tăng cao. Vì vậy, các đơn vị phải xác định đƣợc chính sách bổ sung 

cho vừa phù hợp với nguồn kinh phí đƣợc cấp và đáp ứng đƣợc nhu cầu tin của NDT.  

Ngoài các chính sách chung, đối với các cơ quan lƣu trữ việc bổ sung, sƣu tầm 

xây dựng NLTT về biển đảo Việt Nam thực hiện nhƣ sau:  

- Khảo sát, tìm hiểu TT về tài liệu biển đảo quý, hiếm trên các phƣơng tiện TT đại 

chúng, trong xã hội...; thống kê tài liệu thuộc diện sƣu tầm; đối chiếu với tài liệu hiện 

đang bảo quản tại các cơ quan lƣu trữ; 

- Tổ chức nghiên cứu, đánh giá tài liệu theo các tiêu chí quy định tại Khoản 1 

Điều 26 Luật Lƣu trữ (tài liệu có giá trị đặc biệt về tƣ tƣởng, chính trị, kinh tế - xã hội, 

khoa học, lịch sử và có tầm quan trọng đặc biệt đối với quốc gia, xã hội; đƣợc hình thành 

trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt về thời gian, không gian, địa điểm, tác giả; đƣợc thể hiện 

trên vật mang tin độc đáo, tiêu biểu của thời kỳ lịch sử); xác định danh mục tài liệu quý, 

hiếm cần sƣu tầm; 

- Tiếp cận các cá nhân, gia đình, dòng họ, các tổ chức không do Nhà nƣớc quản 

lý hiện đang lƣu giữ tài liệu; 

- Tổ chức thỏa thuận với các cá nhân, tổ chức hiện đang lƣu giữ tài liệu về các 

phƣơng án mua, biếu, tặng tài liệu; 

- Lập kế hoạch sƣu tầm tài liệu;  

- Tổ chức sƣu tầm tài liệu; 

- Xử lý, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu sƣu tầm đƣợc. 

2.2.1.2.  Kinh phí 

Hàng năm các TVCC, cơ quan lƣu trữ, cơ quan quản lý đã có dự trù bố trí 

kinh phí để thu thập, bổ sung tài liệu, qua điều tra, khảo sát tại 19 TV trong hệ 

thống TVCC đã có 19/19 TV chủ động bố trí kinh phí trong tổng số kinh phí bổ 

sung để thu thập, bổ sung tài liệu về biển đảo Việt Nam đạt 100% (bảng 2.1). Tuy 

nhiên nguồn kinh phí bổ sung còn hạn chế. Theo số liệu điều tra năm 2015 kinh phí 
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bổ sung tài liệu của các TVCC không đồng đều: (TV thành phố Hà Nội: 

1.232.000.000 đồng, TV KHTH thành phố Đà Nẵng: 640.000.000 đồng, TV tỉnh 

Nghệ An: 623.000.000 đồng, TV tỉnh Quảng Bình: 354.195.000 đồng, TV Thanh 

Hóa: 610.000.000 đồng, TV tỉnh Thừa Thiên Huế: 300.000.000 đồng, TV tỉnh Phú 

Yên: 424.500.000 đồng, TV tỉnh Quảng Ngãi: 300.000.000 đồng, TV thành phố Hải 

Phòng 232.618.000 đồng, TV tỉnh Nam Định 170.000.000 đồng…). Trong tổng số 

kinh phí bổ sung tài liệu có kinh phí bổ sung tài liệu về biển đảo, mức kinh phí chi 

cho bổ sung tài liệu về biển đảo không xác định đƣợc rõ ràng, chính xác đôi khi phụ 

thuộc vào chủ quan của ngƣời bổ sung, nên việc thống kê chính xác mức kinh phí 

của từng cơ quan rất khó khăn.  

Các cơ quan trong hệ thống lƣu trữ đƣợc nhà nƣớc bố trí kinh phí để thu 

thập, bổ sung tài liệu về biển đảo Việt Nam, nhƣng việc bố trí cho hoạt động này 

không đồng đều dẫn đến kết quả thu thập, bổ sung chƣa tốt 5/23 cơ quan đƣợc bố trí 

kinh phí đạt tỷ lệ 65,22%, còn lại 8/23 cơ quan chƣa đƣợc bố trí kinh phí chiiếm 

34,78% (bảng 2.1).  

So với TVCC và cơ quan lƣu trữ, các cơ quan quản lý đƣợc cấp kinh phí 

nghiệp vụ thƣờng xuyên hàng năm để bổ sung các nguồn tin về biển đảo phục vụ 

nghiệp vụ chuyên môn. Tuy nhiên theo phỏng vấn một số lãnh đạo của Chi cục 

Biển và Hải đảo Thái Bình, Thanh Hóa thì không phải cơ quan nào cũng bổ sung 

nguồn tin biển đảo mặc dù kinh phí nghiệp vụ đơn vị nào cũng có. Do đó, theo 

thống kê tổng số 19 cơ quan thì còn 5 cơ quan không bổ sung nguồn tin biển đảo, 

mặc dù có kinh phí từ nguồn nghiệp vụ 5/19 bằng 26,32% (bảng 2.1) 

Bảng 2.1:  Tỷ lệ các đơn vị khảo sát có kinh phí bổ sung  

tài liệu về biển đảo Việt Nam 

Đơn vị 
Tổng số đơn vị 

khảo sát 

Có kinh phí 

Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

TVCC 19 19 100,00 

Cơ quan lƣu trữ 23 15 65,22 

Cơ quan quản lý NN 19 14 73,68 
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2.2.1.3. Hình thức bổ sung, sưu tầm, thu thập nguồn tin về biển đảo 

Hiện nay, một số các cơ quan TT-TV đã quan tâm bổ sung các nguồn tin về 

biển đảo Việt Nam trong kho tài liệu. Tại các cơ quan TT-TV đƣợc khảo sát, phạm vi 

thu thập, bổ sung không dừng lại tài liệu có ở trung ƣơng mà còn thu thập bổ sung từ 

các vùng khác nhau, các hình thức khác nhau nhƣ thu thập trên các trang Web, trong 

sách báo, tạp chí nƣớc ngoài…  

Việc bổ sung các nguồn tin, tài liệu về biển đảo đƣợc thực hiện theo các hình 

thức: Lƣu chiểu; nguồn mua; từ nguồn nội sinh; trao đổi; tặng biếu; sƣu tầm; sao 

chụp; nguồn xã hội hóa (nguồn khác)… Để khảo sát công tác bổ sung, sƣu tầm, thu 

thập nguồn tin về biển đảo tại các TVCC, cơ quan lƣu trữ, cơ quan quản lý nhà nƣớc, 

tác giả khảo sát trên mẫu phiếu đối với 19 TV, 23 cơ quan lƣu trữ, 19 cơ quan quản lý 

nhà nƣớc (Danh sách các cơ quan ở phần phụ lục). Các kênh và hình thức bổ sung tài 

liệu biển đảo đƣợc trình bày trên (bảng 2.2). 

Bảng 2.2:  Hình thức bổ sung tài liệu biển đảo của các đơn vị khảo sát 

Các hình thức bổ sung 

nguồn tin về biển đảo 

Hệ thống 

TVCC 

Hệ thống cơ quan 

lƣu trữ 

Hệ thống cơ quan 

quản lý NN 

TS 

(19 

TVCC) 

TL 

(%) 

TS  

(23 cơ quan 

lưu trữ) 

TL 

(%) 

TS 

(19 cơ quan 

quản lý) 

TL 

(%) 

Lƣu chiểu 01 5.3 0 0 0 0 

Mua 19 100 15 65,22 14 73,68 

Nguồn nội sinh 2 10,53 5 21,74 19 100 

Trao đổi, tặng biếu 16 84,21 10 43,47 8 42,10 

Thu, nộp 0 0 23 100 3 15,79 

Sao chụp, sƣu tầm 19 100 23 100 19 100 

Nguồn khác (xã hội hóa) 4 21,05 6 26,09 11 57,89 

- Nguồn lƣu chiểu: Nguồn lƣu chiểu hiện nay chỉ có TV Quốc gia theo chức 

năng quản lý nhà nƣớc. Các TVCC ở các tỉnh, thành phố hiện nay không đƣợc trực tiếp 

nhận ấn phẩm lƣu chiểu do quy định không rõ ràng trong Luật Xuất bản. Bên cạnh đó 

việc liên kết xuất bản giữa các nhà xuất bản giữa các địa phƣơng và trung ƣơng đang 

diễn ra phổ biến nên các cơ quan quản lý rất khó theo dõi đƣợc tình hình xuất bản. Vì 
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vậy, việc quản lý tài liệu lƣu chiểu ngày càng khó khăn nên đã ảnh hƣởng đến việc bảo 

tồn, phổ biến nguồn di sản văn hóa thành văn của địa phƣơng. 

Các cơ quan lƣu trữ và các cơ quan quản lý nhà nƣớc không có nguồn lƣu chiểu. 

- Nguồn mua  

+ Trong hệ thống TVCC: Nguồn mua là nguồn bổ sung chính của các 

TVCC. Mua là phƣơng thức phát triển NLTT, thông qua các nguồn cung cấp trực 

tiếp tại Tổng công ty phát hành sách Việt Nam; từ các nhà xuất bản trong và ngoài 

nƣớc nhƣ các nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Khoa học Xã hội, Kim Đồng, Phụ 

nữ, Văn học, Springers, McGrawhill… các công ty phát hành, nhập khẩu sách báo: 

Tổng Công ty phát hảnh sách Việt Nam, các công ty phát hành sách ở địa phƣơng, 

Tổng Công xuất nhập khẩu sách báo (XUNHASABA)…  Căn cứ vào các danh mục 

sách gửi đến từ các cơ quan phát hành, TVCC lựa chọn mua theo nhu cầu, trong đó 

có các tài liệu về biển đảo. 19/19 TV bằng 100% đều có kinh phí để thu thập, bổ 

sung tài liệu về biển đảo Việt Nam (bảng 2.2).  

Khát quát về nguồn bổ sung tài liệu về biển đảo tại các TV diện khảo sát 

đƣợc trình bày tại (biểu đồ 2.1). 

 

 Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ hình thức bổ sung tài liệu biển đảo của các đơn vị khảo sát 
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+ Trong hệ thống cơ quan lưu trữ: 15/23 cơ quan lƣu trữ thu thập, bổ sung 

tài liệu biển đảo bằng phƣơng thức mua bằng 65,22% (bảng 2.2) tập trung vào các 

Trung tâm lƣu trữ quốc gia đƣợc cấp kinh phí để sƣu tầm, thu thập bằng hình thức 

mua các tài liệu quý hiếm trong số đó có các tài liệu về biển đảo Việt Nam thông 

qua Đề án “Sƣu tầm tài liệu lƣu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” các 

Trung tâm quốc gia đã mua đƣợc một số tài liệu về biển đảo ở nƣớc ngoài, đặc biệt 

là ở Lƣu trữ Hải ngoại Pháp, Lƣu trữ Bộ Ngoại giao Pháp, Lƣu trữ quốc gia Pháp... 

Cách thức thực hiện việc điều tra, khảo sát, thống kê và tiến hành sƣu tầm mà các 

Trung tâm Lƣu trữ quốc gia đang làm hiện nay là hàng năm mỗi đơn vị cử một số 

đoàn công tác đến một vài địa phƣơng để nắm tình hình và lập danh mục tài liệu cần 

sƣu tầm.  

+ Trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nƣớc về biển đảo từ trung ƣơng 

đến địa phƣơng: Qua khảo sát bằng phiếu điều tra cũng có 14/19 cơ quan đƣợc cấp 

kinh phí từ nguồn chi nghiệp vụ để bổ sung tài liệu biển đảo phục vụ nghiệp vụ bằng 

73,68% (bảng 2.2), tuy nhiên qua phỏng vấn đồng chí Chi cục trƣởng Chi cục Biển 

và Hải đảo thành phố Hải Phòng thì việc bổ sung tài liệu biển đảo của các Chi cục rất 

ít chủ yếu một số sách, tài liệu liên quan đến biển đảo Việt Nam, liên quan đến 

nghiệp vụ nhƣ Luật Biển, Luật Biên giới quốc gia, Công ƣớc về Luật Biển 1982... các 

tài liệu nghiên cứu về quản lý biển đảo, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị của nguồn 

tài nguyên tiềm năng là biển đảo, phát triển kinh tế, dịch vụ du lịch biển đảo...  

Do chịu sự chi phối của tình hình xuất bản trong nƣớc - xuất bản phẩm chính 

trên thị trƣờng trong những năm tới vẫn là sách, cho nên sách vẫn là loại hình chính 

trong công tác xây dựng, phát triển vốn tài liệu hay NLTT biển đảo của các TVCC 

và các cơ quan quản lý, đây là điểm khác giữa hình thức bổ sung tài liệu về biển đảo 

của các cơ quan lƣu trữ là tìm mua những tài liệu về biển đảo không phải là sách mà 

là tài liệu hành chính liên quan đến chủ quyền an ninh quốc gia và các loại bản đồ 

xác định địa giới hành chính, biển đảo, biên giới quốc gia… 

Tài liệu biển đảo đƣợc thu thập, bổ sung bằng nguồn mua thƣờng đƣợc đảm 

bảo cả chất lƣợng, nội dung cũng nhƣ số lƣợng, bởi vì theo ý kiến trả lời phỏng vấn 
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của Bà Nguyệt Ánh trƣởng phòng của TV Hà Nội thì hàng năm đều có chính sách, 

kế hoạch bổ sung căn cứ vào kinh phí đƣợc duyệt, NCT của NDT để bổ sung tài 

liệu cho phù hợp với tỷ lệ các môn loại tri thức trong đó có tài liệu biển đảo.  

Theo nhận định của Nhà nghiên cứu Trần Kinh Hòa, số lƣợng tài liệu hiện có 

chỉ bằng 1/5 so với thực tế [59] và nhà nƣớc đang phải bỏ ra một nguồn kinh phí rất 

lớn để thu thập, bổ sung tài liệu về Việt Nam nói chung và tài liệu về biển đảo nói 

riêng và sẽ còn phải trả rất nhiều kinh phí nếu không có giải pháp để xây dựng 

NLTT về biển đảo. Chi mua bản gốc theo thỏa thuận, bản sao đối với nƣớc ngoài 

lên tới 200USD/tài liệu. 

- Nguồn trao đổi, tặng biếu  

+ Trong hệ thống TVCC: nguồn tài liệu tặng biếu là một nguồn bổ sung tƣơng 

đối quan trọng, nguồn tƣ liệu này thƣờng rất quí và hiếm và tiết kiệm đƣợc chi phí. Qua 

khảo sát có 16/19 TVCC  thực hiện bổ sung bằng phƣơng thức trao đổi, tặng biếu đạt tỷ 

lệ 84,21% cao hơn hệ thống các cơ quan lƣu trữ 10/23 bằng 43,47%, cao hơn các cơ 

quan quản lý 8/19 bằng 42,10% (bảng 2.2). Các TVCC đƣợc nhận tài liệu tặng từ các tổ 

chức trong nƣớc nhƣ các viện nghiên cứu, các trƣờng đại học và cá nhân  nhƣ các nhà 

nghiên cứu, cán bộ giảng dạy. Mặt khác, TV cũng nhận đƣợc tài liệu tặng biếu từ các tổ 

chức quốc tế nhƣ quỹ Châu Á và các trƣờng đại học của nƣớc ngoài chẳng hạn nhƣ các 

trƣờng đại học và viện nghiên cứu  của Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Hàn Quốc… Ngoài ra, TV 

còn nhận đƣợc các kỷ yếu, hội nghị, hội thảo trong nƣớc và quốc tế do cán bộ đi dự hội 

nghị, hội thảo về tặng lại. Mặc dù, nguồn bổ sung này không nhiều và không ổn định 

thƣờng xuyên, nhƣng cũng làm tăng sự phong phú và đa dạng của NLTT.  

+ Trong hệ thống cơ quan lưu trữ và trong các cơ quan quản lý: Qua việc 

khảo sát tại 23 cơ quan lƣu trữ việc thu thập, bổ sung từ nguồn trao đổi, tặng biếu có 

10/23 cơ quan lƣu trữ đã bổ sung nguồn tin biển đảo từ nguồn trao đổi, tặng biếu 

bằng 43,47% (bảng 2.2); điều tra, khảo sát tại 19 cơ quan quản lý nhà nƣớc có 8/19 

cơ quan quản lý thực hiện thu thập, bổ sung nguồn tin biển đảo từ nguồn trao đổi, 

tặng biếu bằng 42,10% (bảng 2.2). 

Nguồn trao đổi, tặng biếu đƣợc thực hiện khi các công chức, viên chức đi 

công tác nƣớc ngoài mang tài liệu về tặng lại các cơ quan lƣu trữ, các cá nhân, gia 
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đình, dòng họ tặng lại tài liệu liên quan đến chủ quyền an ninh, biên giới, biển đảo 

cho các cơ quan lƣu trữ hoặc các cán bộ, công chức, viêc chức đã có thời gian làm 

việc tại cơ quan, đã về hƣu hoặc chuyển công tác. 

- Các cơ quan cấp trên, cấp dƣới và ngang cấp thƣờng xuyên gửi các văn 

bản, giấy tờ trao đổi công việc với cơ quan. 

Thành phần tài liệu của các đơn vị tổ chức, cá nhân cần phải thu thập, bổ 

sung vào lƣu trữ cơ quan là những tài liệu có giá trị thực tiễn và giá trị lịch sử, phục 

vụ nghiên cứu lâu dài. 

Nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị là căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ đƣợc nhà nƣớc giao hàng năm, thu thập tài liệu đầy đủ, lập hồ sơ 

chính xác và giao nộp tài liệu có giá trị vào lƣu trữ cơ quan theo đúng quy định. 

- Nguồn thu, nộp 

Đối với các cơ quan TT - TV nguồn bổ sung nguồn tin biển đảo theo phƣơng 

thức thu, nộp chủ yếu ở các cơ quan lƣu trữ 100% và cơ quan quản lý thu nộp tài liệu 

về lƣu trữ hiện hành, tuy nhiên qua khảo sát mới có 3 đơn vị trong tổng số 19 đơn vị 

đƣợc khảo sát đã thực hiện đƣợc việc thu, nộp tài liệu về lƣu trữ cơ quan đạt tỷ lệ thấp 

15,79%. Qua khảo sát 23 cơ quan lƣu trữ thuộc các tỉnh, thành phố có biển, đảo, các 

tỉnh thành phố lớn đại diện cho vùng miền Bắc, Trung, Nam. Tác giả đã thấy những 

điểm khác biệt trong thu thập, bổ sung tài liệu biển đảo của các cơ quan này. Khác với 

các TV, nguồn thu thập, bổ sung tài liệu có nội dung về biển đảo của các cơ quan lƣu 

trữ chủ yếu là nguồn thu nộp (23/23 bằng 100%) (bảng: 2.2), (biểu đồ: 2.1), lý do hệ 

thống lƣu trữ, thực hiện Luật Lƣu trữ, các cơ quan lƣu trữ lịch sử đƣợc tiếp nhận từ lƣu 

trữ cơ quan và các nguồn nộp lƣu toàn bộ tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn. 

- Nguồn tài liệu sƣu tầm, sao chụp  

+ Trong hệ thống TVCC: Để đáp ứng nhu cầu của NDT các TV trong hệ 

thống TVCC đã thực hiện sao chụp những tài liệu quý của các cơ quan, cá nhân, tổ 

chức xã hội,… song, số lƣợng bổ sung từ nguồn này chƣa nhiều.Việc sao chụp, 

nhân bản tài liệu thông qua photocopy hay chụp microfilm… những tài liệu TV 

không có hoặc thiếu bản sẽ giúp hệ thống TVCC đáp ứng nhu cầu tin của NDT. Tuy 
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nhiên, từ khi công ƣớc Berne và Luật bản quyền có hiệu lực tại Việt Nam thì hệ 

thống TVCC đang gặp nhiều khó khăn khi áp dụng phƣơng thức này. Do vậy, 

không chỉ TV Quốc gia Việt Nam, TVCC cấp tỉnh và huyện mà cả các TV chuyên 

ngành cũng đều không thực hiện đƣợc phƣơng thức này. Có chăng, chỉ là những 

dịch vụ nhỏ lẻ cho NDT khi họ có nhu cầu sao chụp tài liệu. 

+ Trong hệ thống các cơ quan lưu trữ và cơ quan quản lý nhà nước: Việc bổ 

sung tài liệu về biển đảo bằng phƣơng thức sƣu tầm, sao chụp đƣợc 100% các cơ quan 

lƣu trữ và cơ quan quản lý thực hiện. Ngày 31/5/2012, Thủ tƣớng Chính phủ nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 644/QĐ-TTg phê duyệt nội 

dung Đề án “Sƣu tầm tài liệu quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”. Đây là cơ sở 

quan trọng để các cơ quan lƣu trữ ở Trung ƣơng và ở địa phƣơng tiến hành điều tra, 

khảo sát và sƣu tầm tài liệu lƣu trữ quý, hiếm trong đó có tài liệu về biển đảo đang bảo 

quản tại các cơ sở thờ tự, cá nhân, gia đình, dòng họ bổ sung vào các phông lƣu trữ 

hiện đang bảo quản tại các lƣu trữ quốc gia và lƣu trữ lịch sử địa phƣơng. 

 Thuận lợi ban đầu của công tác sƣu tầm tài liệu biển đảo đƣợc sự quan tâm của 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng, đã ban hành một số văn bản về kinh 

phí hoạt động và các nội dung chi phục vụ công tác sƣu tầm tài liệu lƣu trữ quý hiếm. 

Tuy nhiên, qua thực tiễn thực hiện công tác sƣu tầm tài liệu lƣu trữ quý, hiếm thời gian 

qua đã bộc lộ một số khó khăn, vƣớng mắc nhƣ: Thiếu cơ chế, chính sách đặc thù, 

thiếu TT  đầy đủ về các nguồn tƣ liệu, tài liệu lƣu trữ; chƣa có cơ chế phối hợp chặt chẽ 

giữa Cục Văn thƣ - Lƣu trữ Nhà nƣớc với các địa phƣơng trong quá trình điều tra, khảo 

sát, sƣu tầm tài liệu…; trong quá trình sƣu tầm còn nhiều tài liệu về biển đảo quý hiếm 

đƣợc các gia đình, dòng họ xem là “đồ gia bảo” nên không cho phép các cơ quan lƣu 

trữ sƣu tầm, sao chụp hay tặng biếu, ký gửi hoặc bán. 

- Nguồn nội sinh  

+ Trong hệ thống TVCC: Nguồn tài liệu nội sinh là những tài liệu đƣợc hình 

thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, đơn vị và thƣờng không đƣợc công bố 

rộng rãi. Hiện tại, số lƣợng tài liệu nội sinh thu đƣợc còn rất ít trong tổng vốn tài liệu 

của TV. Theo kết quả điều tra tài liệu nội sinh của TV tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu 
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là các tập san hàng tháng nhƣ: TT chọn lọc, Nông thôn đổi mới… do TV tự biên soạn; 

Hiện đang có xu hƣớng nhận thức lệch lạc, vi phạm bản quyền cần điều chỉnh trong hệ 

thống TVCC. Đó là, nhiều TVCC coi việc xây dựng CSDL bằng cách số hóa, chuyển 

dạng tài liệu sang microfilm, microfich… là nguồn tài liệu nội sinh. Theo thống kê 

phiếu điều tra chỉ có 2/19 TV phát triển NLTT và nguồn tin biển đảo đạt 10,53%. 

+ Trong các cơ quan lưu trữ: Việc bổ sung tài liệu biển đảo từ nguồn nội 

sinh ở các cơ quan lƣu trữ có thực hiện, tuy nhiên không nhiều. Qua khảo sát có 

5/23 có nguồn vốn từ nguồn nội sinh bằng 21,74%.  

 + Trong các cơ quan quản lý: Vốn tài liệu về biển đảo của các cơ quan quản lý 

nhà nƣớc có liên quan tới biển đảo chủ yếu từ các nguồn nội sinh, từ nguồn văn bản sản 

sinh trong quá trình hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, và nguồn trao đổi, biếu tặng. 

Nguồn thu thập, bổ sung chủ yếu từ nguồn nội sinh 19/19 bằng 100%, nên các loại 

hình tài liệu cũng chủ yếu là loại hình văn bản 19/19 đạt 100%. Khái quát về các kênh 

bổ sung cho tài liệu về biển đảo từ các cơ quan này đƣợc giới thiệu trên biểu đồ 2.1. 

- Bổ sung bằng phƣơng thức xã hội hóa trong hệ thống TVCC, các cơ quan lƣu 

trữ, các cơ quan quản lý: Qua điều tra trong hệ thống TVCC đã có 4/19 TV thực hiện 

phƣơng thức bổ sung này bằng 21,05%; trong hệ thống các cơ quan lƣu trữ có 6/23 

bằng 26,09%; trong các cơ quan quản lý nhà nƣớc có 11/19 bằng 57,89% . 

Phƣơng thức xã hội hóa các hoạt động TT - TV đang đƣợc đẩy mạnh. Bằng 

phƣơng thức xã hội hóa hệ thống TVCC, lƣu trữ đã huy động đƣợc nguồn vốn tài 

liệu từ các nguồn bổ sung quyên góp sách báo góp phần tăng cƣờng nguồn vốn tài 

liệu về biển đảo từ các tổ chức trong và ngoài nƣớc, các cá nhân gia đình, dòng họ. 

Kết quả phỏng vấn TS. Chu Ngọc Lâm nguyên Giám đốc TV Hà Nội nhiều TV tỉnh 

đã nhận đƣợc sự hỗ trợ bổ sung tài liệu từ nhiều nguồn xã hội hóa khác nhau nhƣ 

các tổ chức phi chính phủ, các Trung tâm văn hóa Nga, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật 

Bản, ngân hàng ADB… trong đó có TV Hà Nội. 

Có thể thấy hầu hết TV trong hệ thống TVCC bổ sung tài liệu từ nguồn mua, 

biếu tặng và chƣơng trình mục tiêu quốc gia. Các TV trong hệ thống gần nhƣ đều 

không nhận đƣợc tài liệu thông qua nguồn lƣu chiểu một cách thƣờng xuyên và 

chính thức (ngoài TV Quốc gia). Nguyên nhân chủ yếu do các Sở Văn hóa Thể thao 
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và Du lịch hoặc Sở TT và Truyền thông, sau khi nhận lƣu chiểu từ các đơn vị xuất 

bản đã không chuyển ngay cho TV mà thƣờng gộp lại từ 3-6 tháng mới giao cho TV 

và thƣờng không đầy đủ, đã ảnh hƣởng rất lớn tới việc thu thập, lƣu giữ, bảo tồn, 

phổ biến di sản văn hóa thành văn của địa phƣơng và dân tộc. Ngoài ra, hệ thống 

TVCC cũng ít khai thác việc bổ sung từ nguồn khác (sƣu tầm trong nhân dân, tài 

liệu nội sinh…).  

Đánh giá vốn tài liệu về biển đảo tại các TV, ý kiến đánh giá mức độ bổ sung 

tài liệu của hệ thống TVCC của NDT đƣợc trình bày trên bảng 2.3. Mức độ thu thập, 

bổ sung, tài liệu về biển đảo Việt Nam của các TV trong hệ thống TVCC tƣơng đối 

thƣờng xuyên: 10/19 đạt 52,63%; một số TV có thu thập bổ sung tài liệu về biển đảo 

nhƣng không đƣợc ổn định 7/19 đạt 36,84% nhƣ: TV Quốc gia, TV tỉnh Nam Định, 

TV tỉnh Thanh Hóa, TV KHTH Đà Nẵng, TV tỉnh Bình Định, TV tỉnh Kiên Giang, 

TV Huyện đảo Hoàng Sa. 2/19 TV không thƣờng xuyên thu thập bổ sung tài liệu về 

biển đảo: TV các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế bằng 10,53%. 

Bảng 2.3: Mức độ bổ sung tài liệu về biển đảo của hệ thống thƣ viện công cộng 

Mức độ bổ sung  Tổng số TV Tỷ lệ (%) 

Thƣờng xuyên 10 52,63 

Không thƣờng xuyên 2 10,53 

Có nhƣng không ổn định 7 36,84 

                          Tổng số 19 100% 

 Qua việc phỏng vấn lãnh đạo quản lý tại một số TVCC, đánh giá kết quả việc 

xây dựng vốn tài liệu biển đảo tại các TVCC hiện nay tƣơng đối tốt. Đây là những 

kết quả bƣớc đầu đáng ghi nhận về sự quan tâm và nhận thức đã bắt đầu chuyển 

biến về việc bổ sung nguồn tin về biển đảo tại các TVCC. 

 Các cơ quan lƣu trữ đã bổ sung, sƣu tầm đƣợc một số tài liệu về biển đảo của 

các tổ chức, cá nhân, nƣớc ngoài… Cụ thể: Qua khảo sát tại 23 cơ quan lƣu trữ đã 

có 23/23 đạt 100% thu thập, bổ sung các nguồn tin về biển đảo Việt Nam, điều này 

thể hiện các cơ quan lƣu trữ đã bắt đầu quan tâm tới việc thu thập, bổ sung các 

nguồn tin về biển đảo (bảng 2.2). 
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 Đặc điểm khác biệt của vốn tài liệu biển đảo tại các kho tài liệu lƣu trữ là tài 

liệu quý hiếm. Đối với vấn đề biển đảo, tài liệu độc bản chiếm vị trí quan trọng và 

chủ yếu 15/23 đạt 65,22%, tài liệu có từ 2 bản trở lên  chiếm 34,78%. Các loại hình 

tài liệu văn bản là chủ yếu 23/23 cơ quan đạt 100%. Ngôn ngữ chính của nguồn tin 

biển đảo là tiếng Việt, một phần là tiếng Hán - Nôm, tiếng Pháp, tiếng Anh… 

Tại các cơ quan quản lý nhà nƣớc: Trên cơ sở khảo sát mẫu tại 19 cơ quan, tổ 

chức (danh sách các cơ quan có trong phụ lục) cho thấy: việc phân bổ vốn tài liệu về biển 

đảo trong các cơ quan quản lý nhà nƣớc có độ phân tán khá lớn. Trong số cơ quản quản 

lý nhà nƣớc: Tổng cục Biển và Hải Đảo Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng, thực hiện chức năng tham mƣu giúp Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quản lý nhà nƣớc tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo. Chi cục Biển và Hải 

đảo là tổ chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng tham mƣu cho UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc 

tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển đảo trên địa bàn cấp tỉnh. Bên cạnh 

đó, nhiều Bộ Ngành, hiện cũng có không ít tài liệu về biển đảo ở các nội dung khác nhau: 

Chính trị - Luật pháp, kinh tế, khoa học công nghệ, môi trƣờng. 

Hiện nay việc xây dựng nguồn tin về biển đảo đã đƣợc các cơ quan TT, TV và 

lƣu trữ bắt đầu đƣợc quan tâm, tuy nhiên chƣa đồng bộ; việc xây dựng chính sách bổ 

sung nguồn tin về biển đảo các cơ quan TT - TV chƣa đƣợc quan tâm… có thể nói 

NLTT biển đảo có vai trò quan trọng, tuy nhiên việc đáp ứng nhu cầu tin còn hạn chế. 

Đánh giá kết quả xây dựng NLTT về biển đảo hiện nay 

Kết quả khảo sát tại 19 TVCC, 23 cơ quan lƣu trữ và 19 cơ quan quản lý nhà 

nƣớc cho ta thấy để xác định chính xác tổng số vốn tài liệu về biển đảo tại cả ba khu 

vực các TVCC, cơ quan lƣu trữ, cơ quan quản lý nhà nƣớc là rất khó khăn, việc thống 

kê nguồn vốn tài liệu về biển đảo chỉ có thể ƣớc tính chiếm khoảng bao nhiêu % trong 

tổng số vốn của các TV và cơ quan lƣu trữ.  

Vốn tài liệu biển đảo tại các TVCC: Trong số 19 TV có vốn tài liệu về biển 

đảo, qua phân tích điều tra cho thấy số tài liệu về biển đảo đƣợc xác định ƣớc tính ở 

các TVCC trong tổng số vốn tài liệu nhƣ sau: 1%: 8/19 TVCC (đạt tỷ lệ 42,10%);  
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2%: 6/19 TVCC (đạt tỷ lệ 31,57%); 3 %: 1/19 TVCC (đạt tỷ lệ 5,26%); tỷ lệ tài liệu 

về biển đảo 4%: 2/19 TVCC (đạt tỷ lệ 10,52%); tỷ lệ tài liệu về biển đảo 5%: 2/19 

TVCC (đạt tỷ lệ 10,52%). 

Nhƣ vậy, tỷ lệ phân bổ vốn tài liệu về biển đảo trong các TV của hệ thống 

TVCC so với tổng số vốn hiện có của các TVCC trên (bảng 2.4) cho thấy độ phân 

tán khá lớn, không đồng đều ở các TVCC. 

Bảng 2.4: Ƣớc tính tỷ lệ vốn tài liệu về biển đảo tại các thƣ viện công cộng 

đƣợc khảo sát năm 2015 

STT TVCC 

Tổng số 

vốn tài 

liệu (bản) 

Ƣớc tínhtỷ lệ % vốn tài liệu biển đảo có 

trong tổng số vốn của các TVCC 

 1% 2% 3% 4% 5% 
1 TV thành phố Hà Nội 522.577 X     

2 TV tỉnh Thanh Hóa 410.000 X     

3 TV tỉnh Nghệ An 250.000 X     

4 TV tỉnh Quảng Bình 107.600 X     

5 TV KHTH tỉnh Quảng Ngãi 152.500 X     

6 TV tỉnh Bình Định 342.220 X     

7 TV tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 288.680 X     

8 TV tỉnh Cà Mau 151.309 X     

9 TV thành phố Hải Phòng 259.317  X    

10 TV tỉnh Thừa Thiên Huế 252.688  X    

11 TV tỉnh Thái Bình 194.500  X    

12 TV tỉnh  Nam Định 103.227  X    

13 TV tỉnh Kiên Giang 92.266  X    

14 TV tỉnh Phú Yên 306.188  X    

15 TV KHTH thành phố Đà Nẵng 238.057   X   

16 TV tỉnh Quảng Ninh 441.244    X  

17 TV KHTH Tp.Hồ Chí Minh 453.120    X  

18 TV Quốc gia Việt Nam 2.500.000     X 

19 TV huyện đảo Hoàng Sa  4.000     X 

Trong các TVCC, TV Quốc gia giữ vai trò trọng yếu, có vốn tài liệu về biển 

đảo phong phú nhất. Trong số vốn tài liệu phong phú, với dạng ấn phẩm khoảng 
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2.500.000 bản, trong đó sách tiếng Việt khoảng 1,5 triệu bản với gần 600.000 tên và 

trên 10.000 tên xuất bản phẩm nhiều kỳ với bộ sƣu tập đầy đủ nhất về báo, tạp chí 

đƣợc xuất bản ở nƣớc ta, đang lƣu giữ 855 tên báo, tạp chí tiếng Việt xuất bản trƣớc 

năm 1954. Với kho bản đồ phong phú, đa dạng với trên 2.000 bản đồ các loại [68], 

có thể khẳng định rằng số tài liệu về biên giới, hải đảo tƣơng đối lớn. Tuy nhiên, 

hiện nay số lƣợng “lớn” đó là bao nhiêu thì chƣa thể xác định đƣợc, mà chỉ ƣớc 

khoảng 5% (theo TS. Lê Văn Viết nguyên Phó giám đốc TV Quốc gia) thì số lƣợng 

tài liệu biển đảo sẽ là 125.000 bản. Lý do chƣa thể thống kê đƣợc số lƣợng tài liệu 

về biên giới, hải đảo của Việt Nam có trong TV Quốc gia Việt Nam vì mới có 

khoảng 60% số tên sách có trong TV đƣợc kiểm soát trong các CSDL thƣ mục, còn 

lại chủ yếu là sách nƣớc ngoài vẫn chƣa đƣa vào các CSDL tƣơng ứng do TV chƣa 

có nhân lực, kinh phí cho việc này. Mà các sách nƣớc ngoài cũng phản ánh nhiều về 

biên giới, hải đảo nƣớc ta. Chẳng hạn, khi cuộc chiến tranh biên giới giữa Việt Nam 

với Trung Quốc xảy ra vào năm 1979, TV Quốc gia Việt Nam đã biên soạn một bản 

thƣ mục Biên giới Việt Nam bao quát 342 tài liệu, trong đó có gần 300 tài liệu bằng 

tiếng Pháp, Nga, Anh, Hán Nôm, chiếm 6/7 số tài liệu. Ngoài ra, trong khi tổ chức 

các cuộc triển lãm, chúng tôi cũng đã tập hợp đƣợc TT về các nguồn tài liệu nói về 

biên giới, hải đảo của nƣớc ta nhƣ sau: 

- 1.291 bản địa đồ, chủ yếu nhận đƣợc qua con đƣờng lƣu chiểu đến năm 

1943, trong đó có các loại bản đồ chung toàn Việt Nam và các bản đồ tỉnh, theo các 

giai đoạn phân chia địa giới khác nhau. Đây là nguồn sử liệu rất quan trọng về biên 

giới, hải đảo. 

- Hàng nghìn tên sách tiếng Việt và các tiếng nƣớc ngoài. Ngoài 342 tên sách 

trong thƣ mục biên giới nói trên, trong cuộc triễn lãm về hải đảo và Hạ Long do TV 

Quốc gia Việt Nam tổ chức vào năm 2011, chúng tôi cũng đã tập hợp đƣợc hơn 200 

tên sách đƣợc xuất bản bằng tiếng Việt những năm gần đây. Ngoài ra, còn có 55 

luận án về biên giới, hải đảo của nƣớc ta. 

- Hầu nhƣ báo, tạp chí tiếng Việt nào hiện đang lƣu giữ tại TV Quốc gia Việt 

Nam cũng ít nhiều bài đề cập đến các vấn đề biên giới, hải đảo của nƣớc ta. Tuy 



78 

 

nhiên, chúng tôi cũng đã nghiên cứu và chọn ra 57 tên báo, tạp chí có nhiều bài về 

biên giới, hải đảo của nƣớc ta (xem phụ lục). 

Vốn tài liệu biển đảo tại các cơ quan lƣu trữ: Trong số 23 cơ quan lƣu trữ, 

qua khảo sát tài liệu về biển đảo có trong tổng số vốn tài liệu tại các cơ quan cụ thể 

nhƣ sau: Tỷ lệ tài liệu về biển đảo 1%: 13 lƣu trữ đạt tỷ lệ 56,52% so với 23 cơ 

quan lƣu trữ đƣợc khảo sát; tỷ lệ tài liệu về biển đảo 2%: 2 lƣu trữ bằng 8,69%; tỷ lệ 

tài liệu về biển đảo từ 3%: 3 lƣu trữ đạt 13,04%; tỷ lệ tài liệu về biển đảo 4%: 2 lƣu 

trữ đạt 8,69%; 5%: 3 lƣu trữ bằng 13,04%. Tài liệu về biển đảo đƣợc xác định rải 

rác ở tất cả các phông, đơn vị tính trong các cơ quan lƣu trữ là số m tài liệu và thống 

kê theo số m, số hồ sơ (bảng: 2.5).  

Bảng 2.5: Ƣớc tính tỷ lệ vốn tài liệu biển đảo tại các  

cơ quan Lƣu trữ đƣợc khảo sát 
 

TT Cơ quan lƣu trữ 

Tổng số vốn tài liệu 

(m giá) 

Ƣớc tính tỷ lệ %  vốn tài liệu biển đảo có 

trong tổng số vốn của các cơ quan lƣu trữ 

1% 2% 3% 4% 5% Số lƣợng 

phông 
M giá 

1 Chi cục VTLT tỉnh Thái Bình 10 263 X     

2 Chi cục VTLT tỉnh Nam Định 13 324.3 X     

3 Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau 8 189.81 X     

4 Chi cục VTLT thành phố Hà Nội 69 3030.9 X     

5 Chi cục VTLT Hải Phòng 55 775.25 X     

6 Chi cục VTLT tỉnh Nghệ An 18 1090 X     

7 Chi cục VTLT tỉnh Quảng Ngãi 17 1309.6 X     

8 Chi cục VTLT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 37 1167.8 X     

9 Chi cục VTLT tỉnh Quảng Bình 11 423 X     

10 Chi cục VTLT tỉnh Thừa Thiên Huế 22 1411.4 X     

11 Chi cục VTLT tỉnh Bình Định 137 1680.9 X     

12 Chi cục VTLT tỉnh Ninh Bình 6 474.5 X     

13 Chi cục VTLT tỉnh Phú Yên 16 339.6 X     

14 Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia I 65 6000  X    

15 Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia IV 36 2599  X    

16 Chi cục VTLT Thành phố Hồ Chí Minh 13 2666   X   

17 Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh Kiên Giang 81 1257.5   X   

18 Chi cục VTLT tỉnh Thanh Hóa 18 2039   X   

19 Trung tâm Lƣu trữ lịch sử Đà Nẵng 40 1148.2    X  

20 Chi cục VTLT tỉnh Quảng Ninh 12 276.5    X  

21 Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia III 238 12978.27     X 

22 Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia II 186 14332     X 

23 Trung tâm Lƣu trữ Bộ Quốc phòng 500 4374     X 
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Khảo cứu cụ thể vốn tài liệu về biển đảo của các Trung tâm Lƣu trữ quốc gia 

và các tỉnh, thành phố nhƣ sau: 

- Tại Trung tâm Lƣu trữ quốc gia I: (Tiền thân là Kho Lƣu trữ trung ƣơng tại 

Hà Nội thuộc Nha Lƣu trữ TV Đông Dƣơng), hiện đang bảo quản hai khối tài liệu 

có niên đại lịch sử từ trƣớc năm 1945 là khối tài liệu lƣu trữ tiếng Pháp và tài liệu 

lƣu trữ Hán - Nôm với nội dung phong phú, phản ánh tình hình kinh tế, chính trị, 

văn hoá, xã hội... Đặc biệt, cả hai khối tài liệu này đều có nhiều nội dung liên quan 

đến vấn đề biên giới và biển đảo của Việt Nam.  

+ Tài liệu lƣu trữ Hán - Nôm: bao gồm các khối tài liệu nhƣ: Châu bản 

triều Nguyễn, Địa bạ triều Nguyễn, phông Nha Kinh lƣợc Bắc Kỳ, phông Nha 

huyện Thọ Xƣơng, Sƣu tập tài liệu Hƣơng Khê, sƣu tập tài liệu Vĩnh Linh... 

Trong đó, châu bản triều Nguyễn, Địa bạ triều Nguyễn, phông Nha Kinh lƣợc 

Bắc Kỳ là những khối tài liệu có nội dung liên quan đến vấn đề biên giới, biển 

đảo của Việt Nam. 

+ Châu bản triều Nguyễn: Trong khoảng 772 tập Châu bản triều Nguyễn hiện 

đang bảo quản tại Trung tâm có một số văn bản về Hoàng Sa và Trƣờng Sa (trong 

đó chủ yếu là các văn bản thời Minh Mệnh, một số ít văn bản thời Thiệu Trị và thời 

Tự Đức) đề cập đến việc nhà Nguyễn cử ngƣời đi khảo sát, đo đạc, vẽ bản đồ ở 

Hoàng Sa (đây là nội dung đƣợc đề cập trong khá nhiều văn bản). Các văn bản cũng 

cho thấy nhà Nguyễn có chế độ thƣởng phạt rất rõ ràng đối với những ngƣời đi thực 

hiện công vụ ở Hoàng Sa. Ngoài ra, chủ quyền đối với hai quần đảo này còn đƣợc 

khẳng định thông qua việc nhà Nguyễn cứu thuyền buôn nƣớc ngoài gặp nạn ở 

Hoàng Sa và Trƣờng Sa. 

+ Phông Nha Kinh lƣợc Bắc Kỳ: Trong khối tài liệu lƣu trữ Hán - Nôm còn 

có những văn bản thuộc phông Nha Kinh lƣợc Bắc Kỳ liên quan đến vấn đề biên 

giới biển đảo … 

Tài liệu thuộc phông Nha Kinh lƣợc Bắc Kỳ là các chỉ dụ, tấu, sớ, biểu, tƣ 

trình, bẩm trình, yết thị, báo cáo... dƣới dạng bản thảo, bản chính, bản sao, trích lục 
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để giao dịch giữa Nha Kinh lƣợc với triều đình Huế, các Bộ, Toàn quyền Đông 

Dƣơng, Thống sứ Bắc Kỳ, các Công sứ, Tổng đốc, Tuần phủ các tỉnh, đạo, châu [44]. 

- Tại Trung tâm Lƣu trữ quốc gia II: Hiện đang quản lý hơn 14.000 mét giá tài 

liệu đƣợc hình thành trong quá trình hoạt động của các chế độ khác nhau; các cá nhân, 

gia đình, dòng họ tiêu biểu, phản ánh toàn bộ đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa, xã 

hội vùng Nam Bộ từ thế kỷ XIX đến nay. Nội dung tài liệu lƣu trữ tại Trung tâm Lƣu 

trữ quốc gia II không chỉ là nguồn sử liệu quan trọng phục vụ cho nghiên cứu lịch sử 

mà còn có giá trị đặc biệt đối với hoạt động thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó phải kể đến khối tài liệu liên quan đến vấn đề 

biên giới, hải đảo - là minh chứng lịch sử và pháp lý vững chắc về chủ quyền lãnh thổ 

và lãnh hải của Việt Nam. Gồm có: 

- Các loại bản đồ, nhƣ: bản đồ hành chính, quân sự, địa hình các địa 

phƣơng vùng biên giới ở khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ; bản đồ phân 

định biên giới Việt Nam với các nƣớc trong khu vực; bản đồ thềm lục địa Việt 

Nam… Bản đồ có tuổi tài liệu lâu nhất là các bản đồ do ngƣời Pháp vẽ từ những 

năm giữa thế kỷ XIX, nhằm tìm hiểu vị trí địa lý, cũng nhƣ nguồn tài nguyên thiên 

nhiên ở Việt Nam, phục vụ cho mục đích xâm lƣợc của thực dân Pháp. Trong đó 

có những bản đồ liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, nhƣ bản 

đồ về thềm lục địa và các đảo; bản đồ hải trình và vị trí các ngọn hải đăng trong 

thềm lục địa Việt Nam… Tuy nhiên, do hình thành từ cách đây hơn 200 năm, kỹ 

thuật vẽ còn lạc hậu, hầu hết bản đồ ở dạng khổ nhỏ với tỷ lệ xích lớn nên chƣa 

thể hiện rõ các chi tiết về tọa độ. Đồng thời, nhiều tài liệu đã bị xuống cấp trầm 

trọng, khó có thể đƣa ra khai thác.  

- Tài liệu hành chính đƣợc sản sinh bởi các cơ quan trung ƣơng chế độ phong 

kiến Pháp thuộc và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam trƣớc năm 1975. Tài 

liệu bao gồm các nghị định, quyết định thiết lập chế độ hành chính ở các địa phƣơng 

biên giới và các hải đảo, nhƣ Hoàng Sa - Trƣờng Sa; tài liệu về việc phân định ranh 

giới, giải quyết tranh chấp lãnh thổ và thềm lục địa với các nƣớc trong khu vực; báo 

cáo, tƣờng trình về các vụ xâm nhập lãnh thổ, lãnh hải trái phép,….  
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Trong số tài liệu trên, đặc biệt có giá trị là khối tài liệu liên quan đến vấn đề 

khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa hiện 

đang đƣợc bảo quản trong các phông: Sƣu tập bản đồ; Phủ Thống đốc Nam Kỳ; Phủ 

Thủ tƣớng Quốc gia Việt Nam; Phủ Tổng thống Đệ nhất Cộng hòa; Phủ Tổng thống 

Đệ nhị Cộng hòa; Phủ Thủ tƣớng Việt Nam Cộng hòa; và phông Bộ Công chánh và 

Giao thông [15].  

- Tại Trung tâm Lƣu trữ quốc gia IV: "Hiện đang bảo quản hơn 382 mét giá tài 

liệu hành chính thuộc 06 phông/sƣu tập lƣu trữ, hơn 34.600 tấm Mộc bản (tƣơng 

đƣơng gần 2.100 mét giá tài liệu), hơn 55.300 bản dập tài liệu Mộc bản và hơn 14.100 

tờ tài liệu bản đồ. Nội dung của các khối tài liệu này rất phong phú và đa dạng, trong 

đó có không ít tài liệu đề cập đến vấn đề biên giới, hải đảo của Việt Nam" [16] 

Theo thống kê ban đầu, Trung tâm hiện đang bảo quản 210 tấm Mộc bản 

Triều Nguyễn có nội dung liên quan đến biên giới, hải đảo Việt Nam bao gồm: 15 

tấm Mộc bản nói về Hoàng Sa và Trƣờng Sa; 62 tấm Mộc bản nói về đảo Phú 

Quốc; 24 tấm Mộc bản nói về Côn Đảo;109 tấm Mộc bản nói về biên giới đất liền. 

Ngoài ra, trong khối tài liệu hành chính hiện đang bảo quản tại Trung tâm 

Lƣu trữ quốc gia IV, chúng ta có thể tìm thấy 169 văn bản về biên giới, hải đảo của 

Việt Nam bao gồm: 69 văn bản về Hoàng Sa, Trƣờng Sa; 81 văn bản về Côn Đảo; 

19 văn bản viết bằng tiếng Việt nói về biên giới đất liền của Việt Nam. 

Tài liệu lƣu trữ liên quan đến biên giới, hải đảo của Việt Nam đang bảo quản 

tại Trung tâm Lƣu trữ quốc gia IV là những tài liệu rất có giá trị. Trong đó có những 

tài liệu có niên đại từ năm 1711; có những tài liệu rất quý, hiếm và đặc biệt về 

phƣơng tiện ghi tin nhƣ đƣợc khắc trên chất liệu gỗ (Mộc bản triều Nguyễn) hay có 

nội dung đề cập đến vấn đề chủ quyền về biên giới, hải đảo của Việt Nam nhƣ quần 

đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa.  

- Tài liệu về biển đảo Việt Nam sƣu tầm đƣợc tại các cơ quan Lƣu trữ Pháp: 

Năm 2011 Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc đã tổ chức đoàn đi sƣu tầm tài liệu tại 

các Lƣu trữ Pháp. Trong thời gian từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 26 tháng 9 năm 2011, 

Đoàn đã sƣu tầm đƣợc 23.747 trang ảnh, bao gồm 12.584 trang ảnh tài liệu lƣu trữ liên 

quan đến vấn đề biên giới đất liền và biển của Việt Nam (trong đó có Hoàng Sa và 
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Trƣờng Sa); Trong số 12.584 trang ảnh tài liệu lƣu trữ liên quan đến vấn đề biên giới 

đất liền và biển của Việt Nam sƣu tầm đƣợc tại Lƣu trữ Pháp có 1.440 trang ảnh tài liệu 

lƣu trữ về hải đảo của Việt Nam gồm: 843 trang ảnh về Hoàng Sa, Trƣờng Sa; 131 

trang ảnh về Phú Quốc; 466 trang ảnh về Côn Đảo. 

Vốn tài liệu biển đảo tại các cơ quan quản lý nhà nƣớc 

Trong số 19 cơ quan quản lý nhà nƣớc có tài liệu về biển đảo, qua phân tích 

điều tra cho thấy số tài liệu về biển đảo đƣợc phân bổ ở các cơ quan trong tổng số 

vốn tài liệu tại các cơ quan cụ thể nhƣ sau: Tỷ lệ tài liệu về biển đảo 3%: 4 cơ quan 

đạt tỷ lệ chiếm 21,05% so với 19 cơ quan khảo sát; tỷ lệ tài liệu về biển đảo 4%: 5 

cơ quan bằng 26,32%; tỷ lệ tài liệu về biển đảo từ 5%: 7 cơ quan đạt 36,84%; tỷ lệ 

tài liệu về biển đảo 10%: 3 cơ quan đạt 15,78% (bảng 2.13). So sánh với các TVCC, 

cơ quan lƣu trữ đƣợc khảo sát thì vốn tài liệu biển đảo có tỷ lệ ƣớc tính 10% trong 

tổng số vốn chỉ có ở các cơ quan quản lý nhà nƣớc vì nguồn vốn này phát sinh chủ 

yếu từ nguồn nội sinh của cơ quan, tổ chức. 

Nhƣ vậy, tỷ lệ phân bổ vốn tài liệu về biển đảo trong các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc trên bảng cho thấy độ phân tán khá lớn ở các cơ quan quản lý nhà nƣớc. (biểu 

đồ 2.2). Đối với các cơ quan quản lý nhà nƣớc không ƣớc tính đƣợc cụ thể số m tài 

liệu về biển đảo là bao nhiêu bởi vì, hiện nay tài liệu tại các cơ quan đang tồn đọng, 

tích đống chƣa chỉnh lý khoa học. 

 

Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ vốn tài liệu biển đảo trong các cơ quan quản lý 
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 - Khảo cứu nguồn vốn tài liệu về biển đảo tại Uỷ ban Biên giới quốc gia - 

Bộ Ngoại giao: Châu bản dạng bản gốc do Uỷ ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại 

giao công bố: 

- Châu bản ngày 27/6 năm Minh Mệnh thứ 11 (1830) 

Loại văn bản: Tờ tâu; xuất xứ: Quan Thủ ngự cửa biển Đà Nẵng Nguyễn 

Văn Ngữ; nơi lƣu trữ: Trung tâm Lƣu trữ quốc gia I (tập 43, tờ 58). Nội dung: Tâu 

trình việc chủ thuyền buôn ngƣời Pháp Đô-Ô-Chi-Ly cùng phái viên ngƣời Việt Lê 

Quang Quỳnh đi buôn bán ở Lữ Tống (Phi-lip-pin) gặp nạn tại Hoàng Sa. Thủ ngự 

Nguyễn Văn Ngữ đƣợc báo đã sai thuyền tuần tiễu cứu họ.  

- Châu bản ngày 22/11 năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) 

Loại văn bản: Tờ tâu. Xuất xứ: Nội các. Nơi lƣu trữ: Trung tâm Lƣu trữ quốc 

gia I (tập 49, tờ 233 - 234). Nội dung: Tâu trình ông Phạm Văn Sênh đi thực hiện 

công vụ ở Hoàng Sa, khi trở về đã kê khai sai số ngƣời đi thực hiện công vụ nên 

việc ban thƣởng có số thừa. Số tiền bạc thừa chƣa lĩnh, mà lại quá ít, nên Nội các 

xin gia ân cho miễn xét tội cho ông Sênh. 

- Châu bản ngày 13/7 năm Minh Mệnh thứ 16 (1835). Loại văn bản: Tờ tâu. 

Xuất xứ: Nội các. Nơi lƣu trữ: Trung tâm Lƣu trữ quốc gia I (Tập 54, tờ 94). Nội 

dung: Tâu trình việc cai đội Phạm Văn Nguyên đƣợc phái đi Hoàng sa, khi trở về đã 

có chỉ giao cho Bộ trị tội. Nội các đã tra xét, đề nghị…; 

- Châu bản ngày 13/7 năm Minh Mệnh thứ 16 (1835). Loại văn bản: Dụ. 

Xuất xứ: Hà Tông Quyền, Hoàng Quýnh (Nội các vâng mệnh truyền dụ). Nơi lƣu 

trữ: Trung tâm Lƣu trữ quốc gia I (tập: 54, tờ 92). Nội dung: Những ngƣời đi thực 

hiện công vụ ở Hoàng Sa đƣợc Nhà vua ban thƣởng… còn các viên có trách nhiệm 

vẽ bản đồ … chƣa rõ ràng cũng bị phạt 80 trƣợng nhƣng đều chuẩn cho tha…; 

- Châu bản ngày 11/7 năm Minh Mệnh thứ 18 (1837). Loại văn bản: Tờ tâu. 

Xuất xứ: Bộ Hộ. Nơi lƣu trữ: Trung tâm Lƣu trữ quốc gia I (tập số 57, tờ 210). Nội 

dung: Tâu xin cho bộ 5 ngày để kê cứu thẩm tra việc quan tỉnh Quảng Ngãi trình 

bày thuê dân phu đến xứ Hoàng Sa thực hiện công vụ, xin cho đƣợc quyết toán; 
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- Châu bản ngày 13/7 năm Minh Mệnh thứ 18 (1837). Loại văn bản: Tờ tâu. 

Xuất xứ: Bộ Công. Nơi lƣu trữ: Trung tâm Lƣu trữ quốc gia I (tập 57, tờ 244). Nội 

dung: Tâu trình xin tha tội cho viên Giám thành Trƣơng Viết Soái, ngƣời đƣợc 

nhiều lần phái đi hiệu lực ở Hoàng Sa thực hiện công vụ… Nhà vua đồng ý phê vào 

chỗ tên Trƣơng Viết Soái: cho về làm lính để đợi sai phái tiếp; 

 - Châu bản ngày 13/7 năm Minh Mệnh thứ 18 (1837). Loại văn bản: Dụ (do 

Nội các vâng mệnh truyền). Xuất xứ: Nội các. Nơi lƣu trữ: Trung tâm Lƣu trữ quốc 

gia I (tập 57, tờ 245). Nội dung: Các viên Thủy sƣ suất đội Phạm Văn Biện do Kinh 

sai phái. Viên dẫn đƣờng do tỉnh phái là Vũ Văn Hùng, Phạm Văn Sênh, lái thuyền 

Lƣu Đức Trực tất cả gồm 4 ngƣời đi về quá hạn không đƣợc dự thƣởng… Các binh 

dân cùng đoàn lênh đênh trên biển khơi cũng rất vất vả, nên ban xét thƣởng… gia 

ân tha cho viên Trƣơng Viết Soái nhƣng cho về làm lính ở vệ Giám thành, đợi sau 

này tùy việc sai phái… vâng mệnh ghi rõ 22 họ tên các viên binh đinh, 20 viên 

Thủy sƣ, 2 viên Giám thành và 31 dân phu đi Hoàng Sa đợt này, đính kèm phía sau. 

b) Châu bản từ Đại Nam thực lục chính biên, thông báo Hán - Nôm 

- Châu bản ngày 18/7 Minh Mệnh 16 (1835). Loại văn bản: Dụ. Nguồn: tập 

Châu bản Minh Mệnh 54. trang 92. Nội dung: Chuyến đi Hoàng Sa lần này, công vụ 

hoàn tất. Riêng Cai đội Phạm Văn nguyên trên đƣờng công hồi đã trì hoãn, có Chỉ 

giao Bộ Công trị tội. Nay phạt 80 trƣợng cho phục chức Cai đội. Các tên Giám 

thành Trần Văn Vân, Nguyễn Văn Tiện, Nguyễn Văn Hoằng vẽ họa đồ Hoàng Sa 

chƣa chu tất, phạt mỗi tên 80 trƣợng. Các tên hƣớng dẫn hải trình Bõ Văn Hùng, 

Phạm Văn Sanh thƣởng mỗi tên một tiểu “Phi Long ngân tiền”. Binh thợ, dân phu 

hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định đi theo thƣởng mỗi tên 1 quan tiền; 

- Châu bản ngày 12/2 năm Minh Mệnh 17 (1836). Loại văn bản: Tấu. Xuất 

xứ: Bộ Công. Nguồn: Tập Châu bản Minh Mệnh 55, trang 336. Nội dung: “Châu 

phê”: mỗi thuyền vãng thám Hoàng Sa phải đem theo 10 tấm bài gỗ (cột mốc) dài 

4,5 thƣớc, rộng 5 tấc, khắc sâu hàng chữ “Năm Bính Thân (Minh Mệnh 17), họ tên 

Cai đội Thuỷ quân phụng mệnh đi đo đạc cắm mốc ở Hoàng Sa để lƣu dấu”. Đã 

phái Thuỷ quân Chánh độ trƣởng Phạm Hữu Nhựt giờ Mão hôm qua đi Ô - thuyền 
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rời Thuận An vào Quảng Ngãi quản suất việc vãng thám Hoàng Sa kỳ nầy. Bộ đã 

cho làm đủ số cột mốc gởi gấp vào Quảng Ngãi. Châu cải (Vua sửa lại): “Báo gấp 

cho Quảng Ngãi thực thi ngay, giao cho tên ấy nhận biện”. Châu phê: “Thuyền nào 

đi tới đâu, cắm mốc tới đó để lƣu dấu”; 

- Châu bản ngày 11/7 năm Minh Mệnh 17 (1837). Loại văn bản: Tấu. Xuất 

xứ: Bộ Hộ. Nguồn: Tập Châu bản Minh Mệnh 57, tr 211. Nội dung: Xin 5 ngày cứu 

xét tấu sách của Quảng Ngãi xin khai tiêu (thanh toán) việc chi cấp lƣơng tiền cho 

dân phu công vụ Hoàng Sa;  

- Châu bản ngày 19/7 năm Minh Mệnh 19 (1838). Loại văn bản: Tấu. Xuất 

xứ: tỉnh Quảng Ngãi. Nguồn: Tập Châu bản Minh Mệnh 64, tr.146. Nội dung: Xin 

chiếu lệ miễn thuế năm nay cho 2 chiếc “Bổn chinh thuyền” đã đƣa binh dân đến 

Hoàng Sa đo đạc giáp vòng từ hạ tuần tháng 3 tới hạ tuần tháng 6, hoàn tất công vụ 

nay đã trở về; 

- Châu bản ngày 2/4 nhuận năm Minh Mệnh 19 (1838). Loại văn bản: Tấu. 

Xuất xứ: Bộ Công. Nguồn: Tập Châu bản Minh Mệnh 68, trang 21. Nội dung: Việc 

phái vãng để đo đạc giáp vòng Hoàng Sa kỳ năm nay, ấn định khởi hành hạ tuần 

tháng 3, nhƣng vì gió đông nổi lên liên tục kèm theo mƣa lớn, tới hạ tuần tháng 4 

vẫn chƣa khởi hành đƣợc, xin tấu trình; 

- Châu bản ngày 26/1 năm Thiệu Trị 7 (1847). Loại văn bản: (phụng) sắc. 

Nguồn: Tập Châu bản Thiệu Trị 42, trang 83. Nội dung: về việc đình hoãn vãng 

thám Hoàng Sa. Nay phúc tấu đợi Chỉ có nên vãng thám Hoàng Sa kỳ này hay 

không? Châu phê: “Đình hoãn”; 

- Châu bản ngày 28/12 năm Thiệu Trị 7 (1847). Loại văn bản: Tấu. Xuất xứ: 

Bộ Công. Nguồn: Tập Châu bản thiệu Trị 51, trang 125. Nội dung: Hàng năm, vào 

mùa xuân theo lệ phái binh thuyền vãng thám Hoàng Sa thuộc hải cƣơng nƣớc nhà 

cho thành thục đƣờng đi lối lại. Năm 1845 có Chỉ đình hoãn kỳ vãng thám 1846. Vì 

công vụ bận rộn, năm nay cũng xin đƣợc đình hoãn. Châu phê: “Đình hoãn”. 

Từ nội dung các châu bản nêu trên cho thấy, các hoạt động điều hành bộ máy 

của các cấp chính quyền phong kiến triều Nguyễn khi thực thi chủ quyền của nhà 
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nƣớc ở Hoàng Sa và Trƣờng Sa. Những hoạt động này đƣợc ghi nhận trong Châu bản 

rất rõ ràng, chi tiết đến từng vấn đề giải quyết hay xử lý của từng cấp chính quyền với 

những chức danh quản lý cụ thể. Và có thể rút ra một số nhận xét nhƣ sau: 

- Tất cả các chuyến đi ra Hoàng Sa, Trƣờng Sa đều là hoạt động công vụ của 

chính quyền phong kiến nhà Nguyễn đƣợc thể hiện qua các quyết định hành chính 

của chính quyền nhà Nguyễn; 

- Những vấn đề liên quan đến tổ chức thi hành công vụ ở Hoàng Sa và 

trƣờng Sa đều phải có quyết định chính thức của nhà vua qua việc phê chuẩn các tờ 

tâu của Nội các (ngự phê) hoặc Nội các vâng lệnh vua ban hành dụ sau khi đã có 

chuẩn thuận của nhà vua; 

- Sau khi kết thúc công vụ tại Hoàng Sa và Trƣờng Sa, ngƣời thi hành phải 

chạy thuyền về ngay Kinh đô để báo cáo tình hình, khai nộp hoá vật, hải vật. Bộ 

Công thay vua kiểm tra, đánh giá và tuỳ mức độ đóng góp hay vi phạm mà luận 

công hay định tội, thƣởng phạt công minh; 

- Những ngƣời hoàn thành công vụ đi Hoàng Sa, Trƣờng Sa đều đƣợc nhà 

nƣớc phong kiến triều Nguyễn cấp bằng xác nhận. 

Kết quả công tác xây dựng vốn tài liệu về biển đảo của các cơ quan quản 

lý nhà nƣớc về biển đảo còn ở mức khiêm tốn so với nguồn tin về biển đảo dồi 

dào và phong phú. Đặc biệt một phần đáng kể nguồn tin nội sinh của các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc về biển đảo chƣa đƣợc thu thập và kiểm soát. Đa số các cơ 

quan chƣa có quy chế công tác văn thƣ và lƣu trữ, hay quy chế nộp lại cho  lƣu 

trữ, hoặc TV; chƣa có chính sách và các công cụ để xử lý, tổ chức nguồn tài liệu 

nội sinh rõ ràng, nên việc thu thập, bổ sung nguồn tài liệu nội sinh này ở các cơ 

quan chƣa cao. 

Loại hình tài liệu:  

Bảng tỷ lệ theo loại hình tài liệu biển đảo của các TVCC, lƣu trữ, cơ quan 

quản lý nhà nƣớc đƣợc trình bày trên (bảng 2.6). 
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Bảng 2.6: Loại hình tài liệu biển đảo đƣợc bổ sung tại các đơn vị khảo sát 

STT Loại hình tài liệu 

Hệ thống 

TVCC 

Cơ quan lƣu 

trữ 

Cơ quan quản 

lý nhà nƣớc 

SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 

1.  Sách 19 100 17 73,91 19 100 

2.  Tài liệu mộc bản 0 0 3 13,04 0 0 

3.  Băng, đĩa CD - ROM 3 15,79 3 13,04 7 36,84 

4.  Báo, tạp chí 19 100 16 69,57 17 89,47 

5.  Văn bản 7 36,84 23 100 19 100 

6.  CSDL 4 21,05 4 17,39 0 0 

7.  Microfilm, Microfich 0 0 0 0 4 21,05 

8.  Đề tài nghiên cứu 2 10,53 2 8,70 11 57,89 

9.  Các loại tài liệu khác 2 10,53 7 30,43 7 36,84 

 + Trong hệ thống TVCC: Các loại tài liệu về biển đảo đƣợc TV bổ sung cũng 

đa dạng phong phú bao gồm các lại sách 19/19 bằng 100%, báo tạp chí 19/19 bằng 

100% (bảng 2.6, biểu đồ 2.3), tài liệu, băng, đĩa CD-ROM, CSDL, các loại đề tài 

nghiên cứu. Thông thƣờng các loại sách báo, tạp chí các TVCC thƣờng bổ sung từ 02 

bản 12/19 TV bằng 63,16%, ngôn ngữ chủ yếu bằng tiếng Việt 19/19 TV đạt 100%, 

một số TVCC có thu thập, bổ sung nguồn tin biển đảo tiếng Anh và tiếng pháp. 

 

 Biểu đồ 2.3: Các loại hình tài liệu được bổ sung tại các đơn vị khảo sát 
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+ Trong hệ thống các cơ quan lưu trữ và các cơ quan quản lý: Loại hình 

tài liệu chủ yếu là văn bản chiếm 100% (bảng 2.6, biểu đồ 2.3), và có các loại hình 

tài liệu mộc bản. Các cơ quan quản lý văn bản cũng là chủ yếu và cũng thêm loại 

hình tài liệu đặc biệt là tài liệu mộc bản, số lƣợng độc bản. Ngôn ngữ chủ yếu là 

tiếng Việt 19/19 đạt 100%.  

2.2.2. Tổ chức quản lý nguồn lực thông tin về biển đảo  

Thực trạng tổ chức NLTT về biển đảo ở Việt Nam hiện nay khó để quy về 

một mô hình tổ chức quản lý nào: Không theo mô hình hệ thống tổ chức quản lý 

trực tuyến, mô hình tổ chức quản lý theo chức năng: Mô hình TVCC, mô hình 

quản lý nhà nƣớc về biển đảo theo đơn vị hành chính, mô hình ngang cấp, mô hình 

các TV chuyên ngành hay mô hình tập trung, liên kết… 

Do chƣa xác lập đƣợc chiến lƣợc và mô hình phát triển nên NLTT về biển 

đảo đang lƣu giữ ở nhiều nơi, chƣa đƣợc bảo quản theo đúng tiêu chuẩn. Từ đây 

dẫn đến tình trạng này chủ thể đơn vị, tổ chức, cá nhân có tài liệu biển đảo chƣa 

thấy hết đƣợc giá trị của tài liệu, chƣa có kỹ thuật để bảo quản, thiếu kinh phí đầu 

tƣ cho việc bảo quản nên tài liệu chƣa đƣợc phát huy hết giá trị. Việc tổ chức  tài 

liệu biển đảo hiện nay chủ yếu là bảo quản trong kho đóng, Trong các TV đƣợc 

sắp xếp theo chuyên đề, theo môn loại, theo số đăng ký cá biệt, đƣợc tổ chức dƣới 

dạng các CSDL, thƣ mục… tùy theo cách lƣu giữ và bảo quản của từng cơ quan 

TT - TV, lƣu trữ. Một số cơ quan TT đang xây dựng CSDL, số hóa tài liệu trên 

phần mềm quản lý tài liệu nhƣng chƣa đồng bộ. 

NLTT về biển đảo Việt Nam hiện nằm rải rác ở tất cả các ngành các loại hình 

cơ quan nhƣ Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Cục Biển đảo, Cục Văn thƣ và Lƣu trữ 

Nhà nƣớc, Ban Biên giới chính phủ, TV Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Lƣu trữ quốc 

gia, Hệ thống TV chuyên ngành, Hệ thống TVCC, hệ thống lƣu trữ quốc gia, lƣu trữ 

cơ quan, lƣu trữ địa phƣơng, trong nhân dân… phân tán ở khắp nơi và chƣa có tính hệ 

thống, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu khai thác của NDT. Mỗi ngành, mỗi địa phƣơng, 

mỗi cơ quan tổ chức có tài liệu về biển đảo đều xem nhƣ của riêng mình. Không có 
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sự chia sẻ, điều phối để sử dụng chung, mặc dù kinh phí thu thập, chỉnh lý, xây dựng 

NLTT về biển đảo đều là kinh phí ngân sách Nhà nƣớc. 

NLTT những năm gần đây, dù đã có chủ trƣơng về việc thu thập, bổ sung, 

sƣu tầm tài liệu về biển đảo, song hoạt động xây dựng NLTT về biển, đảo còn 

chậm đƣợc triển khai. Kết cục một lƣợng lớn TT về biển, đảo đã đƣợc tạo lập, bị 

phân tán ở nhiều nguồn khác nhau: trong nhân dân, trong các TVCC, TV chuyên 

ngành, các cơ quan lƣu trữ v.v... với việc kết nối còn nhiều hạn chế, do vậy kết 

quả thu đƣợc còn rất khiêm tốn. Nhìn nhận từ thực tiễn, có thể thấy, việc xây 

dựng và phát triển NLTT biển đảo trong nƣớc ta sẽ gặp nhiều khó khăn vì hiện 

nay thiếu chính sách nhất quán để xây dựng NLTT biển đảo; hoạt động xây dựng 

NLTT biển đảo của các TV và Trung tâm TT trong nƣớc còn manh mún, tùy 

tiện, chƣa nhất quán, thiếu phƣơng pháp luận mang tính khoa học; việc phối hợp, 

liên kết giữa các TV, cơ quan lƣu trữ  vẫn còn lỏng lẻo, mang nặng tính hình 

thức, kém hiệu quả.  

NLTT về biển, đảo chƣa đƣợc xây dựng, thống kê một cách hệ thống để có 

giải pháp thu thập và quản lý hiệu quả; 

Chƣa tổ chức khai thác hết các nguồn tài liệu về Việt Nam từ các Hội thảo 

quốc tế, từ các bộ sƣu tập của tổ chức hay cá nhân trong và ngoài nƣớc. 

Chƣa có một đầu mối thống nhất trong việc thu thập và quản lý (TV, Lƣu 

trữ, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa, Viện nghiên cứu phát triển xã hội, các Bộ ngành 

có liên quan đến ngoại giao, biên giới, lãnh thổ… đặc biệt là trong nhân dân). 

2.2.2.1. Tổ chức quản lý tài liệu về biển đảo theo phương pháp truyền thống  

Hiện nay, việc tổ chức quản lý tài liệu về biển đảo chủ yếu vẫn theo 

phƣơng pháp truyền thống sắp xếp, quản lý, bảo quản trong các dạng kho đóng, 

kho mở… Qua khảo sát 19 TVCC, 23 cơ quan lƣu trữ thì hình thức tổ chức quản 

lý dạng kho đóng vẫn là chủ yếu, riêng điều tra 23 cơ quan lƣu trữ và 19 cơ quan 

quản lý nhà nƣớc về biển đảo thì 100% các cơ quan đề tổ chức quản lý dạng kho 

đóng không sử dụng dạng kho mở. (Bảng: 2.7) 
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Bảng 2.7: Hình thức tổ chức kho tài liệu về biển đảo tại các đơn vị khảo sát 

Hình thức 

kho  

 

Hệ thống TVCC (19) 
Hệ thống cơ quan 

lƣu trữ (23) 

Cơ quan quản lý 

(19) 

SLTV Tỷ lệ (%) SLCQ Tỷ lệ (%) SLCQ Tỷ lệ (%) 

Kho mở 17 89,47 0 0 0 0 

Kho đóng 12 63,16 23 100 19 100 

- Trong hệ thống TVCC: Tài liệu về biển đảo tại các TV đƣợc tổ chức một 

số các dạng kho tài liệu nhƣ kho tổng hợp, tổng kho, kho lƣu động, kho phòng 

mƣợn, kho địa chí… Tài liệu biển đảo trong các kho thƣờng đƣợc sắp sếp theo đăng 

ký cá biệt, ngôn ngữ, môn loại… tổ chức quản lý theo phƣơng pháp truyền thống đã 

giúp TV tạo ra trật tự trong các kho tài liệu, nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo quản 

NLTT. Hiện tại, các TV tổ chức kho theo 2 hình thức kho mở và kho đóng. Tại kho 

mở tài liệu biển đảo đƣợc sắp sếp theo nội dung môn loại, chủ đề nhằm tập hợp tài 

liệu theo từng chuyên đề, chuyên ngành khoa học hay tài liệu của của cùng một tác 

giả (tổ chức theo ký hiệu phân loại + mã cutter) và NDT đƣợc trực tiếp vào kho lựa 

chọn. Kho mở đã tạo điều kiện sử dụng tài liệu thuận lợi, giảm bớt các thủ tục phiền 

hà cũng nhƣ tạo môi trƣờng đọc thân thiện, đang đƣợc một số TV áp dụng. Tuy 

nhiên hình thức tổ chức tài liệu này cũng gây khó khăn cho TV khi bố trí diện tích 

phù hợp trong bối cảnh cơ sở vật chất của phần lớn TV trong hệ thống còn nghèo 

nàn. Cũng do điều kiện về vật chất hoặc thiếu cán bộ nên một số các TVCC chỉ tổ 

chức một số kho mở nhƣ kho địa chí, kho ngoại văn, kho mƣợn tổng hợp… Qua 

khảo sát tại 19 TV trong hệ thống TVCC có 12/19 TV áp dụng hình thức kho đóng 

và kho mở đạt tỷ lệ 63,16%; 17/19 TV đang áp dụng kho mở đạt 89,47% (bảng 2.7). 

Với kho đóng tài liệu đƣợc tổ chức theo đăng ký cá biệt, ngôn ngữ… NDT phải 

tra tìm tài liệu thông qua hệ thống mục lục truyền thống hoặc điện tử và chờ phục vụ. 

Hình thức quản lý kho đóng đang đƣợc đa số TV trong hệ thống TVCC áp dụng. 

- Trong hệ thống các cơ quan lưu trữ: Tổ chức quản lý tài liệu theo phƣơng 

pháp truyền thống vẫn là hình thức tổ chức chính của hệ thống lƣu trữ Việt Nam. Tài 
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liệu trong các kho thƣờng đƣợc sắp sếp theo phông; theo khung phƣơng án phân loại 

Thời gian - Mặt hoạt động, hoặc Thời gian - Cơ cấu tổ chức. Tổ chức kho theo 01 

hình thức kho đóng. 23/23 kho đóng đạt 100% (bảng 2.7). Để mở rộng khả năng 

kiểm soát đối với tài liệu về biển đảo, các Trung tâm Lƣu trữ quốc gia và các cơ quan 

lƣu trữ cấp tỉnh đã tổ chức rà soát, thống kê và lập danh mục tài liệu lƣu trữ liên quan 

đến biên giới, hải đảo Việt Nam hiện đang bảo quản tại các đơn vị để báo cáo Cục 

Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc. Bản sao danh mục tài liệu hành chính về biên giới, hải 

đảo Việt Nam đã đƣợc Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc cung cấp cho Ủy ban Biên 

giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao. 

- Trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo: Nguồn tài liệu về 

biển đảo sản sinh ra trong quá trình hoạt động của các cơ quan quản lý chủ yếu là nguồn 

nội sinh có giá trị quan trọng. Sau một năm công tác nguồn tài liệu này đƣợc nộp lƣu về 

lƣu trữ hiện hành, đƣợc bảo quản tại 100% kho đóng của các cơ quan. Việc không phục 

vụ đƣợc kho mở bởi vì, hiện nay nguồn vốn tài liệu biển đảo của các cơ quan này phần 

lớn là tồn đọng, tích đống, chƣa đƣợc chỉnh lý phân loại khoa học, chƣa mã hóa và chƣa 

có có công cụ để phục vụ kho mở và sau 10 năm theo Luật Lƣu trữ (2011) khối tài liệu 

này đƣợc chỉnh lý khoa học và xác định giá trị lƣu vĩnh viễn đƣợc thu nộp về lƣu trữ lịch 

sử quốc gia đối với các cơ quan Bộ, ngang Bộ và lƣu trữ lịch sử cấp tỉnh đối với các cơ 

quan chuyên môn của UBND tỉnh. Toàn bộ hồ sơ đã đƣợc lập mục lục thống kê và 

CSDL TT cấp 2 để phục vụ công tác quản lý và khai thác, sử dụng tài liệu. 

2.2.2.2. Tổ chức và quản lý tài liệu về biển đảo theo phương pháp hiện đại  

- Trong hệ thống TVCC: Tổ chức và quản lý theo hiện đại tại các TVCC 

đƣợc áp dụng với các loại hình tài liệu mới: tài liệu điện tử. Theo phƣơng pháp hiện 

đại tài liệu đƣợc xử lý, lƣu trữ theo một cấu trúc nhất định trong các máy chủ hoặc ổ 

cứng, đĩa CD-ROM… mà cán bộ TV, NDT có thể quản lý, khai thác thông qua máy 

tính, hệ thống máy tính. Ngoài ra tài liệu truyền thống cũng đƣợc xử lý, nhập máy 

thông qua các biểu ghi MARC. Hiện hệ thống TVCC sử dụng phần mềm ILIB, 

LIBOL… để tổ chức quản lý theo phƣơng pháp hiện đại. Các loại tài liệu biển đảo 

cũ hiện nay các TV đang tập trung hồi cố để số hóa tài liệu, xây dựng CSDL. 
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- Trong hệ thống các cơ quan lưu trữ: Hiện nay, các Trung tâm Lƣu trữ quốc 

gia và các cơ quan lƣu trữ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng đã tổ chức rà soát, 

thống kê và lập danh mục tài liệu lƣu trữ liên quan đến biên giới, hải đảo Việt Nam hiện 

đang bảo quản tại các cơ quan lƣu trữ để báo cáo Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc. Bản 

sao danh mục tài liệu hành chính về biên giới, hải đảo Việt Nam đã đƣợc Cục Văn thƣ và 

Lƣu trữ Nhà nƣớc cung cấp cho Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao. 

Đối với khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn có nội dung phản ánh về hải đảo 

Việt Nam, Trung tâm Lƣu trữ quốc gia IV đã tiến hành vệ sinh làm sạch rêu mốc và 

mực in cũ bám vào các tấm Mộc bản. Để tạo thuận lợi cho quá trình khai thác, sử 

dụng nội dung của các tấm Mộc bản này, Trung tâm đã triển khai in dập nội dung ra 

giấy dó, đồng thời tiến hành số hóa (scan) các bản dập và lƣu file ảnh ra đĩa CD. 

Hiện nay, Trung tâm Lƣu trữ quốc gia IV đang thực hiện việc biên dịch nguyên văn 

nội dung của các tấm Mộc bản này từ tiếng Hán - Nôm sang tiếng Việt. Trong thời 

gian tới, Trung tâm Lƣu trữ quốc gia IV cũng sẽ tiếp tục tiến hành các nghiệp vụ 

tƣơng tự đối với khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn có nội dung phản ánh về biên 

giới đất liền của Việt Nam [16]. 

- Trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo từ trung ƣơng 

đến địa phƣơng: Hiện nay việc tổ chức và bảo quản tài liệu về biển đảo theo phƣơng 

pháp hiện đại của các cơ quan quản lý nhà nƣớc đạt 100% cơ quan đƣợc khảo sát. 

Vì nguồn tài liệu chính của các cơ quan này là văn bản, việc quản lý văn bản điện tử 

theo phần mềm quản lý văn bản đi và đến, phần mềm tác nghiệp đƣợc thực hiện 

đồng bộ ở tất cả các cơ quan. Tuy nhiên, qua phỏng vấn thì việc lập hồ sơ và xây 

dựng CSDL riêng cho nguồn tin về biển đảo tại các cơ quan quản lý chỉ mới đƣợc 

thực hiện ở các cơ quan Bộ ngành Trung ƣơng nhƣ Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên 

Môi trƣờng, Ban Biên giới Chính phủ… 

2.2.3.Công tác bảo quản nguồn lực thông tin về biển đảo 

Bảo quản tài liệu là nhiệm vụ rất quan trọng trong hoạt động TT - TV, lƣu trữ, 

góp phần nâng cao năng lực phục vụ NDT, nâng cao vị thế của cơ quan TT - TV, lƣu 

trữ và góp phần gìn giữ lâu dài di sản văn hóa thành văn của quốc gia, dân tộc. 
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Bảo quản tài liệu là công tác tổ chức và thực hiện các biện pháp, trong đó 

chủ yếu là các biện pháp khoa học kỹ thuật để bảo vệ an toàn và kéo dài tuổi thọ 

của tài liệu, nhằm phục vụ tốt nhất cho việc sử dụng chúng trong hiện tại và 

tƣơng lai. 

Thực tế đã chứng minh rằng, tuổi thọ của tài liệu dài hay ngắn còn tùy thuộc 

vào điều kiện bảo quản chúng. Để lƣu giữ tài liệu tồn tại đƣợc bền lâu, không bị 

sờn, rách, hƣ hỏng hoặc mất mát bởi tác động của tự nhiên và con ngƣời thì phải áp 

dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, phải có chế độ bảo quản chặt chẽ. 

Bảng 2.8: Hình thức bảo quản tài liệu về biển đảo tại các đơn vị khảo sát 

Chế độ bảo quản tài liệu về 

biển đảo   

 

Hệ thống 

TVCC (19) 

Hệ thống cơ 

quan lưu trữ (23) 

Cơ quan 

quản lý (19) 

SLTV 
Tỷ lệ 

(%) 
SLCQ Tỷ lệ (%) SLCQ  

Tỷ lệ 

(%) 

Thƣờng xuyên kiểm kê, thanh lọc 14 73,68 17 73,91 15 78,95 

Phục chế tài liệu 3 15,79 8 34,78 3 15,79 

Có chế độ bảo quản riêng 3 15,79 6 26,09 3 15,79 

Số hóa tài liệu 7 36,84 10 43,48 3 15,79 

Trang bị các thiết bị hiện đại 3 15,79 10 43,48 3 15,79 

Có thiết bị phòng cháy chữa cháy 12 63,16 18 78,26 11 57,89 

Tổ chức thành kho riêng 0 0 0 0 1 5,26 

2.2.3.1. Trong hệ thống TVCC: 94,74% các kho đều khô ráo, cao thoáng, 

không bị dột, cơ bản đảm bảo cho việc bảo quản an toàn khối tài liệu của các TV. 

Công tác phòng cháy chữa cháy luôn đƣợc các TV trong hệ thống TVCC quan tâm 

12/19 bằng 63,16% các TV đã trang bị thiết bị PCCC nhƣ trang bị các bình khí, 

trong kho lắp các đầu báo khói, báo cháy (bảng 2.8, biểu đồ 2.4). Tuy nhiên, các 

trang thiết bị để bảo quản tài liệu còn rất thô sơ, chƣa đảm bảo quy định, thậm chí 

có chỉ một số ít TV trang bị quạt gió, điều hòa… 
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Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ chế độ bảo quản tài liệu  

về biển đảo tại các đơn vị khảo sát 

Việc khử trùng, phun thuốc chống côn trùng hàng năm của các TVCC tƣơng 

đối đảm bảo, đã diễn ra định kỳ hàng năm, 3 tháng /lần; 6-9 tháng/lần, 1 năm/lần. 

Nhƣng cũng có những TV qua khảo sát cũng không thực hiện việc khử trùng, phun 

thuốc chống côn trùng hàng năm. Hiện trạng phần lớn các kho tài liệu thuộc hệ 

thống TVCC đều có các loại côn trùng gây hại nhƣ chuột, mối mọt, gián, bọ, ba 

đuôi… Hệ thống điều hòa, quạt máy nhằm lƣu thông không khí, giảm nhiệt độ và 

tránh lão hóa tài liệu hầu nhƣ không sử dụng do tiết kiệm kinh phí, trong bảo quản 

của các TV chủ yêu chỉ là quét kho, lau chùi tài liệu hoặc phun chống côn trùng 

định kỳ hàng năm, một số TV theo định kỳ 6 tháng nên nguy cơ tài liệu bị hủy hoại 

rất cao. Hơn nữa trang thiết bị bảo quản của đa số TV vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu, 

chủ yếu là chổi, phất trần, và giẻ lau… chỉ một số TV đƣợc trang bị thiết bị đóng và 

tu sửa sách báo, còn lại đa số chỉ thực hiện bảo quản tài liệu ở mức tối thiểu nhƣ 

đóng bìa, dán gáy sách, dán sách báo bị rách rời… Đối với một số tài liệu bị hƣ 

hỏng nhiễm axit, bị khô gẫy, hoặc mủn… thì đa số các TVCC đều không thể tự 

phục chế và đành giữ nguyên hiện trạng hoặc thanh lý. 
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Các TVCC cũng đã đề ra và thực hiện nhiều chính sách để tổ chức bảo quản 

an toàn khối tài liệu về biển đảo Việt Nam nhƣ thƣờng xuyên kiểm kê, thanh lọc tài 

liệu hết giá trị 14/19 đạt 73,68%, phục chế, chuyển dạng số hóa tài liệu để bảo quản 

lâu dài, vĩnh viễn 7/19 đạt 36,84% (bảng 2.8). Tuy nhiên, việc bảo quản hiện đại tài 

liệu của các TVCC vẫn còn nhiều hạn chế, tại các TV tỉnh bảo quản theo phƣơng 

pháp hiện đại chƣa đáp ứng yêu cầu do không có trang thiết bị cũng nhƣ cán bộ 

chuyên môn về bảo quản, phục chế tài liệu. Số máy Scanner để chuyển dạng nhằm 

bảo vệ tài liệu hạn chế chỉ có từ 1-2 máy đã cũ, lạc hậu, thậm chí đã hỏng. Hiện nay 

chỉ có TV Quốc gia Việt Nam và TV KHTH thành phố Hồ Chí Minh đã có phòng 

bảo quản: có bộ phận bảo quản, phục chế với đội ngũ cán bộ có nghiệp vụ bảo quản, 

phục chế không chỉ bảo quản phục chế tài liệu truyền thống mà cả tài liệu điện 

tử,với các trang thiết bị máy móc hiện đại.  

2.2.3.2.Trong hệ thống lưu trữ: Tài liệu lƣu trữ là sản phẩm phản ánh trực 

tiếp hoạt động của các cơ quan, chứa đựng nhiều bí mật quốc gia; mặt khác vì 

chúng là những tài liệu gốc, nếu bị hƣ hỏng, mất mát hoặc thất lạc thì không làm lại 

đƣợc và có thể gây nên những tổn thất lớn. Bởi vậy, chúng cần đƣợc bảo quản tốt 

tại các phòng kho lƣu trữ, việc nghiên cứu sử dụng chúng phải tuân theo những quy 

định chặt chẽ, chứ không thể đem ra trao đổi, mua bán hoặc sử dụng tùy tiện. 

Trong thực tiễn đã chứng minh rằng, bất cứ cơ quan nào, dù lớn hay nhỏ, trong 

khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình ít nhiều đều cần đến tài liệu lƣu trữ hoặc 

dùng làm bằng chứng để giải quyết công việc cụ thể hoặc tìm thấy những TT cần thiết 

và đáng tin cậy để phục vụ cho việc nghiên cứu tình hình, tổng kết và đúc rút kinh 

nghiệm công tác, vạch chủ trƣơng, chính sách, đề ra các quyết định về quản lý.  

Từ những ý nghĩa của tài liệu lƣu trữ, đòi hỏi công tác bảo quản tài liệu lƣu 

trữ phải đƣợc thực hiện tốt.  

Ngày 04/4/1995 Cục Văn thƣ và Lƣu trữ nhà nƣớc đã có Công văn số 

111/LTNN-NVĐP về việc hƣớng dẫn bảo quản tài liệu lƣu trữ; ban hành một số tiêu 

chuẩn về bảo quản tài liệu nhƣ: tiêu chuẩn hộp đựng tài liệu; tiêu chuẩn bìa hồ sơ; tiêu 

chuẩn giá đựng tài liệu…. Nhà nƣớc đã rất quản tâm đến công tác bảo quản những tài 

liệu lƣu trữ quý hiếm của dân tộc bằng việc phê duyệt nhiều đề án lớn nhƣ: Đề án xây 
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dựng Kho lƣu trữ Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia III; Đề án Cải tạo nâng cấp kho lƣu trữ 

Trung tâm tƣu trữ quốc gia I; Đề án cấp cứu tài liệu châu bản; Đề án nâng cấp Phông 

Lƣu trữ Quốc hội Việt Nam; Đề án Bảo hiểm Tài liệu lƣu trữ Quốc gia… Đồng thời 

Nhà nƣớc cũng cấp kinh phí cho các Trung tâm mua sắm các trang thiết bị hiện đại để 

bảo quản tài liệu nhƣ: Tủ đựng tài liệu bản đồ; giá di động để đựng tài liệu giấy; hệ 

thống điều hòa nhiệt độ tại kho… 

Bảo quản tại các kho lƣu trữ ở các cơ quan lƣu trữ đƣợc bảo quản tốt hơn các 

kho của hệ thống TVCC (biểu đồ 2.4): Một số cơ quan lƣu trữ đã bố trí kho lƣu trữ 

chuyên dụng hiện đại theo quy định của Chính phủ, một số kho còn là kho tạm. Tuy 

nhiên tất cả tài liệu lƣu trữ đã đƣợc lập hồ sơ theo dõi và bảo quản tập trung tại kho lƣu 

trữ của các cơ quan lƣu trữ. Kho đƣợc đầu tƣ đúng quy cách, tiêu chuẩn theo quy định 

của Bộ Nội vụ; chế độ bảo quản, giá đựng tài liệu phù hợp đối với chất liệu và hình 

thức tài liệu; chế độ ánh sáng, độ ẩm, độ thông thoáng, nhiệt độ luôn duy trì theo chế 

độ chuẩn; công tác phòng chống cháy, nổ, chống đột nhập đƣợc duy trì theo chế độ tự 

động. Bảo đảm nhiệt độ và độ thông thoáng, hạn chế đến mức tối đa tình trạng xuống 

cấp, hao mòn cơ học của tài liệu. Qua điều tra số liệu của các cơ quan lƣu trữ thì 21/23 

kho đảm bảo chế độ bảo quản an toàn tài liệu về biển đảo đạt 91,30% (bảng 2.9). 

Bảng 2.9: Ý kiến đánh giá của các cơ quan lƣu trữ về chế độ bảo quản tài liệu 

biển đảo  

Chế độ bảo quản tài liệu về biển đảo  Tổng số Tỷ lệ (%) 

Đảm bảo 21 91,30 

Không đảm bảo 2 8,70 

Tổng số 23 100% 

Việc khử trùng, phun thuốc chống côn trùng hàng năm của các cơ quan lƣu 

trữ tƣơng đối đảm bảo, đã diễn ra định kỳ hàng năm, 3 tháng /lần; 6-9 tháng/lần, 1 

năm/lần.  

Các cơ quan lƣu trữ cũng thƣờng xuyên xác định lại giá trị tài liệu nhƣ thƣờng 

xuyên kiểm kê, thanh lọc tài liệu hết giá trị 17/23 đạt 73,91%, phục chế, chuyển dạng 

số hóa tài liệu để bảo quản lâu dài, vĩnh viễn 10/23% đạt 43,48% . 
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Hiện nay, các cơ quan lƣu trữ đang thực hiện số hóa để chuyển dạng tài liệu 

bảo quản an toàn khối tài liệu lƣu trữ đặc biệt là tài liệu về biển đảo.  

2.2.3.3. Trong các cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo từ Trung ƣơng đến 

địa phƣơng: 

Tại các lƣu trữ cơ quan, việc xây dựng kho tàng, mua sắm các trang thiết bị 

phục vụ cho công tác bảo quản tài liệu phụ thuộc vào sự quan tâm của lãnh đạo cơ 

quan và lãnh đạo văn phòng đối với công tác lƣu trữ. Mặc dù hầu hết các lƣu trữ 

hiện hành đều chƣa xây dựng đƣợc kho lƣu trữ chuyên dụng song cũng đã có đầy 

đủ các trang thiết bị nhƣ; giá, tủ, hộp, cặp, hệ thống điều hoà nhiệu độ… Các cơ 

quan quản lý cũng đã đề ra và thực hiện nhiều chính sách để tổ chức bảo quản an 

toàn khối tài liệu về biển đảo Việt Nam nhƣ thƣờng xuyên kiểm kê, thanh lọc tài 

liệu hết giá trị 15/19 đạt 78,95%, 11/19 cơ quan đã có các thiết bị phòng cháy chữa 

cháy nhƣ bình chữa cháy, đầu báo khói… đạt 57,89% (bảng 2.8). đảm bảo ở mức 

tƣơng đối yêu cầu bảo quản tài liệu ở giai đoạn hiện hành.  Đối với các cơ quan có 

tài liệu chuyên môn, đặc thù mà phƣơng pháp và vật liệu chế tác khác tài liệu giấy 

nhƣ: tài liệu phim, ảnh, ghi âm, ghi hình; tài liệu địa chất, khoáng sản, khí tƣợng 

thuỷ văn và một số ngành đặc thù khác thì việc bảo quản tài liệu cũng mang tính 

khác biệt và cần có các trang thiết bị riêng do các ngành đó trang bị.Việc bảo quản 

tài liệu đƣợc Văn phòng hoặc Phòng Hành chính - Tổng hợp thực hiện, có cán bộ 

chuyên trách làm công tác văn thƣ - lƣu trữ. Thực hiện lƣu trữ hiện hành, việc bảo 

quản cũng có kho riêng đảm bảo cho công tác lƣu trữ hiện hành. Sau 10 năm tài liệu 

vĩnh viễn đƣợc thu nộp về lƣu trữ lịch sử địa phƣơng hoặc trung ƣơng và đƣợc bảo 

quản và sử dụng vĩnh viễn, phát huy giá trị của tài liệu lƣu trữ. 

2.3. Thƣc̣ traṇg khai thác nguồn lực thông tin về biển đảo  

Đặc trƣng giá trị của NLTT đƣợc thể hiện qua việc khai thác và sử dụng 

chúng do vậy việc định hƣớng cho NDT cách thức tìm kiếm, khai thác các TT cần 

thiết là hết sức quan trọng. Với yêu cầu đặt ra nhƣ vậy, đến nay các cơ quan TT - 

TV, lƣu trữ đã nỗ lực tạo điều kiện cho NDT khai thác NLTT về biển đảo thông qua 

các việc tổ chức các công cụ tra cứu và dịch vụ TT. Nhằm phục vụ cho mục đích 
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khai thác của NDT, các công cụ tra cứu và dịch vụ TT là cầu nối giữa NDT và 

NLTT, qua đó NDT sẽ thƣờng xuyên sử dụng những  TT  mà mình cần.  

2.3.1. Công cụ tra cứu 

Các công cụ tra cứu tài liệu về biển đảo đƣợc các cơ quan TT - TV, lƣu trữ 

xây dựng hiện bao gồm 2 nhóm: 

- Công cụ tra cứu truyền thống bao gồm Mục lục  truyền thống và Thƣ mục; 

- Công cụ tra cứu hiện đại bao gồm CSDL thƣ mục và CSDL toàn văn. 

 Khái quát về  các công cụ tra cứu tài liệu về biển đảo mà ngƣời dùng tin sử 

dụng tại các đơn vị đƣợc khảo sát trong ba nhóm cơ quan: TVCC, lƣu trữ và quản lý 

đƣợc trình bày trên (bảng 2.10).    

Bảng 2.10: Công cụ tra cứu tài liệu về biển đảo tại các đơn vị khảo sát 

Công cụ tra cứu tài liệu 

về biển đảo  

Hệ thống 

TVCC (19) 

Hệ thống cơ quan 

lƣu trữ (23) 

Cơ quan 

quản lý (19) 

SLTV 
Tỷ lệ 

(%) 
SLCQ 

Tỷ lệ 

(%) 
SLCQ 

Tỷ lệ 

(%) 

Mục lục  truyền thống 19 100 22 95,65 11 57,89 

Thƣ mục 9 47,37 5 21,74 6 31,58 

CSDL thƣ mục 14 73,68 8 34,78 6 31,58 

CSDL toàn văn 4 21,05 3 13,04 1 5,26 

2.3.1.1. Công cụ tra cứu truyền thống 

- Trong hệ thống TVCC: Hiện nay, tại hệ thống các TVCC  hệ thống mục 

lục truyền thống vẫn đƣợc tổ chức: Qua khảo sát điều tra tại 19 TVCC có 19/19 TV 

đều sử dụng mục lục truyền thống  đạt tỷ lệ 100%  số đơn vị đƣợc điều tra (bảng 

2.10). Mặc dù từ năm 2008 đến nay  hầu hết các TVCC đã bỏ việc in phích (TV 

Quốc gia, TV KHTH thành phố Hồ Chí Minh, TV KHTH thành phố Hải Phòng, TV 

KHTH thành phố  Đà Nẵng, TV tỉnh Bình Định…), tuy nhiên hệ thống mục lục cũ 

vẫn để lại phục vụ tra cứu (TV Quốc gia mục lục tra cứu sách từ thời Pháp) và phục 
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vụ khi bạn đọc tra cứu, hoặc một số TVCC do nguồn lực hạn chế các công cụ tra 

cứu hiện đại chƣa thể hồi cố hết nên trên thực tế hệ  thống mục lục truyền thống cũ 

vẫn còn giá trị. Một số các TVCC vẫn in phích bổ sung mục lục tra cứu truyền 

thống (Thƣ viện tỉnh Quảng Bình, Thƣ viện KHTH tỉnh Quảng Ngãi, TV tỉnh Nam 

Định…) Do đó, hệ thống mục lục truyền thống tại các TVCC chƣa thể thể coi là 

hoàn chỉnh với ý nghĩa của mức độ bao quát. Hệ thống này có vai trò trợ giúp NDT 

trong việc tra tìm tài liệu lƣu trữ đƣợc quản lý tại TV.  

  + Mục lục chữ cái: Một số Các TVCC đã tổ chức đƣợc mục lục chữ cái 

NLTT về biển đảo theo tên tác giả, tên sách. Trong mục lục này, các tài liệu tài liệu 

đƣợc phân ra theo ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp. 

+ Mục lục chủ đề: Tài liệu đƣợc phân loại sắp xếp theo các chủ đề về biển đảo 

Việc tìm kiếm trên hệ thống tra cứu không chỉ cung cấp các TT về vị trí bố 

trí của tài liệu mà còn cho NDT biết tình trạng hiện hữu của tài liệu, lập đƣợc danh 

sách tài liệu NDT cần tham khảo, nghiên cứu; tiết kiệm đƣợc nhiều thời gian, công 

sức và định hƣớng đƣợc kế hoạch học tập, nghiên cứu của mình. 

+ Thƣ mục: Thƣ mục thông báo sách mới về biển đảo: Các TVCC  đã tiến 

hành biên soạn thƣ mục thông báo sách mới, thƣờng xuyên  mỗi tháng một lần, đây 

là loại thƣ mục TT về các loại sách mới nhập vào TV, trong đó có những tài liệu về 

biển đảo, đƣợc mô tả theo quy tắc mô tả ISBD, đƣợc đánh chỉ số bằng một tập hợp 

các từ khoá, có giới thiệu nội dung và đƣợc sắp xếp theo chủ đề nhƣ chính trị, kinh 

tế, khoa học, lịch sử, văn hoá, xã hội. Trong mỗi chủ đề, các tài liệu đƣợc sắp xếp 

theo thứ tự tên sách. Tài liệu thƣ mục này bao quát nguồn sách đƣợc ấn hành bởi 

các nhà xuất bản trong và ngoài nƣớc và nguồn sách nhận tặng của TV.  

Qua khảo sát cho thấy, các thƣ mục này đƣợc cán bộ nghiên cứu, giảng 

viên, đặc biệt là sinh viên sử dụng nhiều, vì nó bao gồm tất cả tài liệu mới có 

trong kho của TV và do có những dữ liệu hữu ích nên giúp cho cán bộ nghiên 

cứu có đƣợc TT chính xác về địa chỉ của những cuốn sách, hoặc theo từng chủ 

đề cần thiết cho việc nghiên cứu của họ. Thƣ mục thông báo tài liệu mới đóng 
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vai trò quan trọng trong hoạt động TT thƣ mục. Thƣ mục đƣợc xuất bản dƣới 

dạng điện tử và đƣợc đƣa lên Website của TV, hoặc có thể đƣợc xuất bản dƣới 

dạng ấn phẩm. Các TVCC trong công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu của TV 

mình cũng bằng cách đƣa TT thông báo sách mới hàng tháng lên trang web, giới 

thiệu thƣ mục sách mới.  

 + Thƣ mục chuyên đề, thƣ mục bài trích báo, tạp chí: Trong các TV đƣợc 

khảo sát có 15/19 TV (chiếm 78,95%), trong đó có các TV lớn nhƣ TV Quốc gia, 

TV KHTH Đà Nẵng, TV tỉnh Quảng Ninh… đã biên soạn đƣợc thƣ mục chuyên đề 

về biển đảo phục vụ nhu cầu của NDT đặc biệt về lĩnh vực du lịch (bảng 2.11). 

Bảng 2.11: Sản phẩm thông tin thư mục về biển đảo tại các đơn vị khảo sát 

Sản phẩm TT thƣ mục về 

biển đảo 

 

Hệ thống 

TVCC (19) 

Hệ thống cơ 

quan lƣu trữ (23) 

Cơ quan quản lý 

(19) 

Tổng 

số  

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

số  
Tỷ lệ (%) 

Tổng 

số  
Tỷ lệ (%) 

Thƣ mục chuyên đề tài liệu 

về biển đảo 
15 78,95 10 43,48 6 31,58 

Thƣ mục địa chí trong đó có 

tài liệu về biển đảo 
2 10,53 1 4,35 2 10,53 

Thƣ mục thông báo sách 

mới 
3 15,79 6 26,09 10 52,63 

- Trong hệ thống Lưu trữ Việt Nam: Qua khảo sát bộ máy tra cứu tài liệu nói 

chung và tài liệu biển đảo nói riêng của các  cơ quan trong hệ thống lƣu trữ cho thấy 

việc  tổ chức bộ máy tra cứu tài liệu truyền thống vẫn giữ vai trò chủ yếu (22/23 cơ 

quan sử dụng chiếm 95,65%) 

Tại các Trung tâm Lƣu trữ đều tổ chức hệ thống mục lục truyền thống: Sổ đăng 

ký mục lục hồ sơ; sổ mục lục hồ sơ và các thƣ mục chuyên đề nhƣ thƣ mục Thông báo, 

giới thiệu tài liệu lƣu trữ. Hệ thống công cụ tra cứu này có vai trò trợ giúp NDT trong 

việc tra tìm tài liệu lƣu trữ.  

Qua tổng hợp phiếu điều tra nhu cầu tin của 252 NDT trong hệ thống lƣu trữ 

tại 23 cơ quan, tổ chức trên toàn quốc thì công cụ tra cứu tài liệu mà NDT vẫn 

thƣờng xuyên sử dụng là mục lục truyền thống 214/252 đạt 84,90%. (biểu đồ 2.5) 
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và NDT khi đánh giá về công cụ tra cứu đều cho rằng: trong tƣơng lai gần mục lục 

truyền thống hiện nay tại các cơ quan lƣu trữ vẫn là phổ biến. 

 

 Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ mức độ sử dụng công cụ tra cứu tài liệu biển đảo của 

ngƣời dùng tin tại các cơ quan lƣu trữ 

- Trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước:  Việc xây dựng mục lục 

tra cứu để khai thác NLTT biển đảo tại các cơ quan quản lý nhà nƣớc đƣợc thực 

hiện tại bộ phận Văn phòng hoặc Phòng Hành chính - Tổng hợp có bộ phận Văn 

thƣ - lƣu trữ hiện hành thực hiện, đơn giản bằng cách in ra những tập văn bản có 

số, ký hiệu dùng để tra cứu.  

2.3.1.2. Công cụ tra cứu hiện đại 

- Hệ thống TVCC: Mạng lƣới TT điện tử của Hệ thống TVCC đã cơ bản 

đƣợc thành lập trên cơ sở mạng máy tính đƣợc kết nối Internet. Các TV đã bƣớc đầu 

có thể tra cứu trực tiếp dữ liệu của TV Quốc gia và một số TV tỉnh. 

Các TV đã và đang từng bƣớc tiến hành ứng dụng phần mềm vào các khâu 

nghiệp vụ, quy trình hoạt động đã tạo ra những thay đổi về phƣơng thức hoạt động 

mang đặc điểm của những TV hiện đại. 

Nguồn TT điện tử của cả hệ thống đƣợc tăng cƣờng và đang dần đƣợc chuẩn 

hóa. Hệ thống TVCC đã xây dựng các CSDL làm công cụ tra cứu trên máy tính 

84.90%

8.70%
17.10%

1.60%
5.60% Mục lục truyền thống

Thƣ mục

CSDL thƣ mục

CSDL toàn văn

Hình thức khác
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điện tử nhƣ: CSDL sách, CSDL ấn phẩm định kỳ, CSDL thƣ mục địa chí, CSDL địa 

chí toàn văn, trong đó có nhiều tài liệu TT về biển đảo. Tuy nhiên, chƣa Thƣ viện 

nào trong số 19 thƣ viện đƣợc khảo sát có CSDL toàn văn về tài liệu biển, đảo. Một 

số thƣ viện nhƣ Thƣ viện tỉnh Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa có thƣ mục tài 

liệu chuyên đề về biển đảo. Các dữ liệu TT đƣợc tổ chức theo một cấu trúc nhất 

định, đƣợc diễn đạt, trình bày theo các quy cách và tiêu chuẩn nghiệp vụ TT-TV 

thống nhất nhƣ khổ mẫu biên mục (MACRC21), quy tắc biên mục Anh Mỹ 

(AACR2), khung phân loại Dewey (DDC), trao đổi dữ liệu ISO 2709, mƣợn liên 

thƣ viện ISO 10161, tra cứu liên thƣ viện Z3950. Các tiêu chí tìm tài liệu trong 

TVCC gồm các trƣờng dữ liệu nhƣ: nhan đề, tác giả, lĩnh vực nội dung (tiêu đề đề 

mục), các từ khoá, các khía cạnh liên quan đến quá trình xuất bản hoặc năm xuất 

bản. Đó cũng là các tiêu chí tìm kiếm chung cho các loại hình tài liệu TV hiện có: 

sách, luận văn, luận án, bài trích, báo - tạp chí. Để sử dụng mục lục trực tuyến của 

TV, bạn đọc có thể truy cập vào trang Web của TV để tra tìm tài liệu theo nhu cầu. 

Hệ thống mục lục này cho phép bạn đọc tìm tin theo loại hình tài liệu: sách, tài liệu 

điện tử, tài liệu không công bố,… theo ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp,… hoặc theo năm 

xuất bản kết hợp các toán tử AND, OR, NOT. Kết quả tìm sẽ cho ra các biểu ghi thể 

hiện ở dạng tham khảo; có các yếu tố mô tả đơn giản nhƣ: tên tài liệu, tên tác giả, 

ký hiệu phân loại, đề mục chủ đề,… hoặc ở dạng đầy đủ: có tóm tắt nội dung tài 

liệu. Các biểu ghi tìm đƣợc cũng có sự sắp xếp theo năm xuất bản tài liệu, giúp bạn 

đọc nhanh chóng chọn đƣợc tài liệu mình cần. 

Nhìn chung, mục lục trực tuyến đóng vai trò tích cực trong việc làm cầu nối 

liên kết bạn đọc với vốn tài liệu của TV. Bạn đọc có thể truy cập vào CSDL của TV 

ở mọi lúc, mọi nơi. 

- Trong hệ thống các cơ quan lưu trữ: Hệ thống công cụ tra cứu hiện đại đã 

phát huy một cách hiệu quả khả năng cung cấp thông tin phục vụ ngƣời khai thác sử 

dụng tài liệu. Hiện nay một số đơn vị đang xây dựng các CSDL dữ kiện về bản đồ, 

CSDL về tài liệu quý hiếm, trong đó có tài liệu biển đảo và đang tiến hành số hóa xây 

dựng CSDL toàn văn.  
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Ngay từ năm 2009, khi Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc bắt đầu triển khai 

phần mềm quản lý tài liệu lƣu trữ, đƣợc chuyển giao từ Trung tâm Tin học Cục Văn 

thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc cho các cơ quan lƣu trữ đã thực hiện thử nghiệm và từng 

bƣớc triển khai áp dụng trên thực tế. Trong quá trình triển khai đã phát hiện và phối 

hợp với Trung tâm Tin học chỉnh sửa, bổ sung các nội dung cần thiết để phù hợp 

với thực tiễn và thuận tiện hơn trong việc nhập dữ liệu cũng nhƣ tra cứu, sử dụng.  

Sau khi các thông tin dữ liệu đƣợc nhập vào hệ thống (bao gồm các thông tin 

về tác giả văn bản, số ký hiệu ngày tháng năm ban hành văn bản, nội dung văn bản, 

số tờ (trang) văn bản, mức độ tin cậy và chế độ sử dụng…, cùng với hình ảnh văn bản 

đƣợc scan), toàn bộ dữ liệu sẽ đƣợc phần mềm tự động lƣu vào hệ thống quản trị 

CSDL và đƣợc bảo mật bằng nhiều hình thức khác nhau, nhƣ tƣờng lửa, hệ thống 

máy chủ, mã hóa dữ liệu và bảo mật của hệ thống quản trị CSDL phần mềm, đảm bảo 

an toàn tối đa cho thông tin của tài liệu lƣu trữ đƣợc số hóa.  

Trên cơ sở các yếu tố TT đƣợc biên mục, dữ liệu đƣợc nhập vào máy tính và 

đƣợc đúc rút, biên tập thành các mục lục tra cứu các phông, ví dụ: Mục lục Châu 

bản triều Nguyễn, Mục lục phông Nha Kinh lƣợc Bắc Kỳ, các mục lục đƣợc biên 

tập, sắp xếp theo nguyên tắc trật tự thời gian và theo số tập gốc. Ngoài ra, hệ thống 

tra cứu TT trên mạng nội bộ cũng đã đƣợc triển khai là hệ thống TT Châu bản triều 

Nguyễn đã đƣợc đƣa vào sử dụng từ năm 2004. Các hệ thống TT này, bên cạnh 

CSDL (TT cấp 2) là các ảnh tài liệu gốc (TT cấp 1).  

Các tập Mục lục trên máy đã giúp ngƣời sử dụng tiếp cận và khai thác khối 

tài liệu hiện đang bảo quản tại các Chi cục một cách dễ dàng. 

Việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và tra tìm làm cho việc tìm 

kiếm TT trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn đồng thời có thể cung cấp các ảnh tài 

liệu gốc tƣơng ứng  theo yêu cầu của ngƣời sử dụng.  

Để hỗ trợ cho ngƣời sử dụng tra tìm TT đƣợc nhanh chóng, chính xác, xuyên 

suốt theo vấn đề, Trung tâm lƣu trữ và các cơ quan lƣu trữ đã xây dựng “Bảng phân 

loại TT nội dung tài liệu” trên cơ sở các vấn đề thuộc nội dung TT của tài liệu. 
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Bảng phân loại này đƣợc phân thành 26 nhóm TT lớn, từ những nhóm TT lớn lại 

đƣợc phân chia thành những nhóm TT nhỏ hơn. Đây chính là những từ khoá truy 

cập, tra cứu các nội dung TT của tài liệu trên hệ thống mạng nội bộ các Trung tâm 

Lƣu trữ quốc gia và các cơ quan lƣu trữ cấp tỉnh. 

Các tập Mục lục Địa bạ và hệ thống TT Địa bạ cũng giúp ngƣời sử dụng tiếp 

cận và khai thác khối tài liệu quý giá này một cách dễ dàng. 

Trong các mục lục, ngoài TT về địa chỉ lƣu trữ và TT về hình thức của văn 

bản, phần trích yếu nội dung giúp ngƣời không biết chữ Hán vẫn có thể nắm bắt 

đƣợc sơ lƣợc nội dung văn bản.  

Đối với khối tài liệu hành chính tiếng Pháp, việc sử dụng khung phân loại 

Paul Boudet rất phù hợp với tài liệu, thuận tiện cho việc tra tìm của độc giả. Trên 

thực tế, gần 50 năm qua, độc giả trong và ngoài nƣớc đến nghiên cứu tài liệu 

hành chính tiếng Pháp tại Trung tâm Lƣu trữ quốc gia I đều thực hiện việc tra 

tìm theo các ký hiệu của khung phân loại Paul - Boudet và không gặp khó khăn, 

trở ngại gì. Tuy nhiên khác với hệ thống TVCC việc xây dựng công cụ tra cứu 

hiện đại, xây dựng CSDL, số hóa tài liệu đƣợc phân vùng tài liệu: Tài liệu công 

bố và tài liệu không công bố để quản lý và tổ chức khai thác nhằm đảm bảo việc 

bảo vệ bí mật nhà nƣớc. 

- Trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo từ trung ƣơng 

đến địa phƣơng: Công cụ tra cứu hiện đại đƣợc thể hiện thông qua phần mềm quản 

lý tƣ liệu - quản lý văn bản đi, quản lý văn bản đến và phần mềm điều hành tác 

nghiệp, phần mềm quản lý văn phòng điện tử… để khai thác hồ sơ tài liệu trực tiếp 

trên máy tính; tích hợp số hóa tài liệu trực tiếp vào hệ thống để tra cứu TT. Hiện 

nay với vốn tài liệu về biển đảo của các cơ quan quản lý nhà nƣớc còn ít nên mới sử 

dụng đƣợc phƣơng pháp tra cứu trực tiếp trên phần mềm. Dự báo trong thời gian tới 

để hoàn chỉnh công cụ tra cứu hiện đại các cơ quan quản lý cần phải bổ sung các 

phần mềm chuyên dụng cho công tác lƣu trữ và phục vụ khai thác, lập hồ sơ trên 

môi trƣờng mạng và quản lý tài liệu điện tử. 
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Qua nghiên cứu, khảo sát thực tế chúng tôi đánh giá công cụ tra cứu tại hệ 

thống TVCC hiện tiên tiến hơn so với các cơ quan lƣu trữ và cơ quan quản lý nhà 

nƣớc về biển đảo. Trong hệ thống TVCC việc xây dựng công cụ tra cứu dựa trên 

khung phân loại chuẩn quốc tế DDC dùng chung thống nhất trong toàn quốc và thế 

giới do đó có thể sử dụng đƣợc mục lục liên hợp, hay có thể biên mục tập trung 

đƣợc. Đối với lƣu trữ, hiện nay viêc chỉnh lý và xác định giá trị tài liệu xây dựng 

công cụ tra cứu theo Thông tƣ số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ 

quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức; Thông tƣ số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ 

Nội vụ về quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; Thông tƣ số 155/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành 

phổ biến trong hoạt động ngành tài chính; Thông tƣ liên tịch số 01/2014/TTLT- 

BNV-BXD hƣớng dẫn về thành phần tài liệu xây dựng cơ bản nộp lƣu vào Lƣu trữ 

lịch sử… không thống nhất, thiếu đồng bộ do đặc thù của tài liệu. 

2.3.2. Dịch vụ thông tin - thư viện, lưu trữ 

 Nhìn chung, do đặc thù của tài liệu về biển đảo, nhất là các tài liệu mang 

tính pháp lý, việc khai thác TT đối với lĩnh vực biển đảo nói chung chƣa đƣợc “cởi 

mở” nhƣ các lĩnh vực khác. Các dịch vụ chủ yếu là việc tổ chức: Phục vụ đọc tại 

chỗ, cho mƣợn về nhà, triển lãm và sao chụp tài liệu gốc. Qua khảo sát 19 

TVCC, 23 cơ quan lƣu trữ, 19 cơ quan quản lý thì dịch vụ đọc tại chỗ phổ biến ở 

tất cả các TVCC: 19/19 thƣ viện đều tổ chức dịch vụ đọc tại chỗ đạt 100%. Trong 

các hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ việc cung cấp bản sao và 

bản chứng thực lƣu trữ là hình thức đƣợc tiến hành thƣờng xuyên và phổ biến nhất. 

Hình thức này giúp các cơ quan và cá nhân xác minh đƣợc vấn đề đã xảy ra trong 

quá khứ hoặc nếu bị mất chứng cứ cần phải dựa vào tài liệu lƣu trữ để làm bằng 

chứng do đặc thù của công tác lƣu trữ, dịch vụ sao chụp tài liệu gốc đƣợc tất cả các 

cơ quan lƣu trữ thực hiện 23/23 đơn vị khảo sát đều thực hiện dịch vụ này đạt 

100%. Dịch vụ mƣợn về nhà phổ biến tại hệ thống TVCC 78,95% nhƣng không 
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đƣợc thực hiện tại các cơ quan lƣu trữ và cơ quan quản lý bởi vì các cơ quan lƣu trữ 

phục vụ mang tính đặc thù. Theo Điều 32 của Luật Lƣu trữ: Các hình thức sử dụng 

tài liệu lƣu trữ chỉ đƣợc sử dụng tài liệu tại phòng đọc của Lƣu trữ cơ quan, Lƣu trữ 

lịch sử. Việc mang tài liệu ra khỏi lƣu trữ cơ quan, lƣu trữ lịch sử phải đƣợc các cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền cho phép và phải hoàn trả nguyên vẹn tài liệu lƣu trữ 

đó: "…Bộ trƣởng Bộ Nội vụ, cơ quan có thẩm quyền của Đảng quyết định việc 

mang tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử ra nƣớc ngoài; quy định việc mang tài liệu 

lƣu trữ ra khỏi Lƣu trữ lịch sử để sử dụng trong nƣớc. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 

chức quyết định việc mang tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ cơ quan ra nƣớc ngoài; quy 

định việc mang tài liệu lƣu trữ ra khỏi Lƣu trữ cơ quan để sử dụng trong nƣớc…" 

[30]. Hình thức triển lãm tài liệu đƣợc thực hiện cả 3 hệ thống đƣợc khảo sát TVCC 

12/19 đạt 63,16%, hệ thống cơ quan lƣu trữ 8/23 đạt 34,78%; cơ quan quản lý 4/19 

đơn vị khảo sát thực hiện triển lãm tài liệu về biển đảo đạt 21,05%. Khái quát về các 

dịch vụ thông tin đƣợc tổ chức tại các TVCC, các cơ quan Lƣu trữ và cơ quan quản 

lý đƣợc trình bày trên (bảng: 2.12).  

Bảng 2.12: Dịch vụ thông tin phục vụ khai thác nguồn lực thông tin biển đảo 

tại các đơn vị khảo sát 

Dịch vụ thông tin về 

biển đảo  

Hệ thống 

TVCC (19) 

Hệ thống cơ 

quan lƣu trữ (23) 

Cơ quan 

quản lý (19) 

SLTV 
Tỷ lệ 

(%) 
SLCQ 

Tỷ lệ 

(%) 
SLCQ 

Tỷ lệ 

(%) 
Phục vụ đọc tại chỗ 19 100 21 91,30 16 84,21 

Cho mƣợn về nhà 15 78,95 0 0 0 0 

Sao chụp tài liệu gốc 10 52,63 23 100 19 100 

Triển lãm và điểm tài liệu 

về biển, đảo 
12 63,16 8 34,78 4 21,05 

2.3.2.1. Phục vụ đọc tại chỗ 

 - Trong hệ thống TVCC: Hiện nay, có khoảng 80% TVCC đã triển khai ứng 

dụng CNTT với các mức độ khác nhau, nhiều TV đã tin học hóa 80% hoạt động của 

TV, chú trọng xây dựng NLTT TV, thành lập phòng đọc đa phƣơng tiện, kết nối 

Internet, xây dựng cổng TT điện tử của TV… Tuy nhiên, đọc tại chỗ là hình thức tổ 
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chức khai thác, sử dụng tài liệu chủ yếu và phổ biến nhất của hệ thống TVCC, tại 19/19 

TVCC đƣợc khảo sát đều sử dụng dịch vụ đọc tại chỗ đạt 100% (bảng 2.12). Các 

TVCC tổ chức thông tin phục vụ cho mọi đối tƣợng khai thác, sử dụng tài liệu theo qui 

định; Tổ chức các dịch vụ mƣợn, trả tài liệu đọc tại chỗ theo hai phƣơng thức: Tự chọn 

và yêu cầu tại các phòng phục vụ thuộc phòng đọc. Dƣới 2 hình thức kho đóng, kho 

mở NDT mƣợn tài liệu đọc tại chỗ tại phòng đọc. Phòng đọc tại hệ thống các TVCC 

hiện nay đƣợc bố trí rộng rãi, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông rất thuận tiện 

cho NDT khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại thƣ viện. Nâng cao chất lƣợng phục vụ 

tại chỗ: tạo mọi điều kiện, tổ chức nhiều hoạt động thu hút bạn đọc tới sử dụng tài liệu 

TV với nhiều hình thức, dịch vụ mới thiết thực, phù hợp. Tăng cƣờng công tác luân 

chuyển, phục vụ ngoài TV không chỉ bằng các dịch vụ truyền thống mà đã có cả dịch 

vụ của TV hiện đại - dịch vụ TV điện tử… góp phần quan trọng trong việc xây dựng 

phong trào và hình thành thói quen đọc sách báo trong nhân dân. 

Để tạo kiều kiện cho NDT nghiên cứu tài liệu một cách thuận lợi nhất, các 

TVCC rất chú trọng việc hoàn thiện các điều kiện phục vụ tại phòng đọc, đặc biệt là 

thủ tục khai thác tài liệu đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng. Đối với NDT trong 

nƣớc, chỉ cần có chứng minh thƣ nhân dân (nếu nghiên cứu vì mục đích cá nhân), 

hoặc thẻ bạn đọc. 

- Trong hệ thống cơ quan lưu trữ: Phòng đọc là hình thức tổ chức khai thác, 

sử dụng tài liệu chủ yếu và phổ biến nhất của các Lƣu trữ lịch sử trên thế giới cũng 

nhƣ ở nƣớc ta, tại 23 cơ quan lƣu trữ đƣợc khảo sát thì 19 cơ quan sử dụng dịch vụ 

đọc tại chỗ đạt 91,30% (bảng 2.12). Các cơ quan lƣu trữ niêm yết công khai nội 

quy, quy chế khai thác sử dụng tài liệu; quy trình ISO của các cơ quan trong đó quy 

định các biểu mẫu khai thác sử dụng tài liệu; danh mục tài liệu hạn chế sử dụng… 

các thủ tục, quy trình về đăng ký sử dụng tài liệu; thủ tục cấp bản sao, chứng thực 

tại trụ sở cơ quan và trên các trang thông tin điện tử. Để tạo kiều kiện cho NDT 

nghiên cứu tài liệu một cách thuận lợi nhất, các cơ quan lƣu trữ rất chú trọng việc 

hoàn thiện các điều kiện phục vụ độc giả tại phòng đọc, đặc biệt là thủ tục khai thác 

tài liệu đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng. Đối với độc giả trong nƣớc, chỉ cần có 
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chứng minh thƣ nhân dân (nếu nghiên cứu vì mục đích cá nhân), giấy giới thiệu của 

cơ quan, tổ chức (nếu nghiên cứu tài liệu phục vụ hoạt động công vụ). Đối với độc 

giả là ngƣời nƣớc ngoài, cần có hộ chiếu và công văn giới thiệu của cơ quan, tổ 

chức ở Việt Nam, nơi ngƣời đó đang làm việc hoặc học tập, nghiên cứu.  

- Trong các cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo cũng bố trí phòng đọc 

tại kho lƣu trữ, tuy nhiên theo phỏng vấn thì NDT đại đa số là cán bộ, công chức, 

viên chức do đó không nghiên cứu tại phòng đọc mà tra tìm trực tiếp tài liệu rồi sao 

chụp về nghiên cứu. 

2.3.2.2. Mượn tài liệu về nhà 

- Trong hệ thống TVCC: Dịch vụ cho mƣợn tài liệu về nhà cung cấp tài liệu 

cho các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, sinh viên… Theo Nội quy tại một số TVCC 

đƣợc khảo sát: Thời gian mƣợn không quá 7 ngày. Nếu hết hạn có thể gia hạn (đƣợc 

phép gia hạn mƣợn thêm 01 tuần), mỗi lần mƣợn không quá 2 tên sách. Mặc dù các 

TVCC đã có nội quy và quy định thời gian mƣợn và trả sách đúng hạn, nếu vi phạm 

sẽ bị phạt (phạt quá hạn 1000đ/ ngày). Tuy nhiên, số lƣợng sách NDT mƣợn và giữ  

sách quá hạn trong thời gian dài vẫn còn khá phổ biến đã gây khó khăn cho TV 

trong công tác phục vụ NDT , trong việc quản lý vốn tài liệu, luân chuyển tài liệu 

trong NDT và gây trở ngại trong việc đòi trả sách. Còn đối với tài liệu tra cứu, tủ 

sách trƣng bày thì NDT chỉ đƣợc tra cứu tại chỗ, không đƣợc mƣợn về và mang ra 

ngoài phòng đọc.  

- Trong hệ thống cơ quan lưu trữ, các cơ quan quản lý nhà nước: Dịch vụ 

mƣợn về nhà khá phổ biến tại hệ thống TVCC 78,95% (Bảng: 2.12), nhƣng không 

đƣợc thực hiện tại các cơ quan lƣu trữ và cơ quan quan quản lý nhà nƣớc. Điều này 

xuất phát từ Điều 32 Luật Lƣu trữ tại đó không quy định hình thức mƣợn tài liệu có 

trong các hình thức sử dụng tài liệu lƣu trữ.  

2.3.2.3. Sao chụp tài liệu gốc 

 - Trong hệ thống TVCC: Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu gốc cho NDT 

trong trƣờng hợp họ muốn có tài liệu để sử dụng lâu dài hoặc tài liệu đó không đƣợc 
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phép mang về nhà. Đối với tài liệu không đƣợc mƣợn về, các TVCC đều có dịch 

vụ sao chụp tài liệu khi NDT có nhu cầu và có những quy định riêng, ví dụ Thƣ 

viện Hải Phòng: NDT đƣợc phép đăng ký phôtô tối đa là 10% hoặc một (1) chƣơng 

sách (đối với sách có từ hai (2) chƣơng trở lên), hoặc một (1) bài tạp chí cho mỗi số 

tạp chí xuất bản. NDT có thể đăng ký sao chụp tại bàn thủ thƣ theo mẫu in sẵn. Lệ 

phí sao chụp là 500đ cho mỗi trang A4. Đối với NDT từ xa: NDT có nhu cầu sao 

chụp tài liệu vui lòng gửi các thông tin về tài liệu cần sao chụp đến địa chỉ của các 

TVCC để đƣợc phục vụ. 

 - Trong hệ thống cơ quan lưu trữ: Trong các hình thức tổ chức khai thác, sử 

dụng tài liệu lƣu trữ việc cung cấp bản sao và bản chứng thực lƣu trữ là hình thức 

đƣợc tiến hành thƣờng xuyên và phổ biến nhất. Hình thức này giúp các cơ quan và 

cá nhân xác minh đƣợc vấn đề đã xảy ra trong quá khứ hoặc nếu bị mất chứng cứ 

cần phải dựa vào tài liệu lƣu trữ để làm bằng chứng. Việc sao tài liệu lƣu trữ và 

chứng thực lƣu trữ do Lƣu trữ cơ quan hoặc Lƣu trữ lịch sử thực hiện. Ngƣời có 

thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lƣu trữ cho phép sao tài liệu lƣu trữ. 

 Chứng thực lƣu trữ là xác nhận của cơ quan, tổ chức hoặc Lƣu trữ lịch sử về nội 

dung thông tin hoặc bản sao tài liệu lƣu trữ do Lƣu trữ cơ quan hoặc Lƣu trữ lịch sử 

đang quản lý. Cơ quan, tổ chức, Lƣu trữ lịch sử sao tài liệu lƣu trữ, chứng thực lƣu trữ 

phải chịu trách nhiệm pháp lý về bản sao tài liệu lƣu trữ, bản chứng thực lƣu trữ. Ngƣời 

đƣợc cấp bản sao tài liệu lƣu trữ, bản chứng thực lƣu trữ phải nộp lệ phí 10.000 

đồng/trang chứng thực. Bản sao tài liệu lƣu trữ, bản chứng thực lƣu trữ có giá trị nhƣ 

tài liệu lƣu trữ gốc trong các quan hệ, giao dịch. Chính vì lẽ đó dịch vụ sao chụp tài liệu 

gốc và chứng thực tài liệu chỉ có ở hệ thống các cơ quan lƣu trữ và 100% các cơ quan 

lƣu trữ đều sử dụng hình thức dịch vụ này (Bảng 2.12). 

- Trong các cơ quan quản lý nhà nước: Dịch vụ sao chụp tài liệu gốc đƣợc 

thực hiện ở tất cả các cơ quan quản lý nhà nƣớc, 19/19 cơ quan đƣợc khảo sát đều triển 

khai thực hiện dịch vụ này đạt 100% (bảng 2.12), với các hình thức nhƣ photocoopy tài 

liệu để phục vụ công chức và viên chức nghiên cứu và sử dụng TT, vì các đối tƣợng 

NDT này không có thời gian để đọc, tra cứu tại phòng đọc; hình thức sao y bản chính 
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để phục vụ cho đối tƣợng là một số cơ quan, tổ chức và cá nhân cần để thực hiện một 

số nhiệm vụ liên quan có tính chất pháp lý. Sao y bản chính đƣợc thực hiện từ bản 

chính, là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản và đƣợc trình bày theo thể 

thức quy định. Ngoài ra các cơ quan quản lý nhà nƣớc còn thực hiện cung cấp phục vụ 

bản trích sao là bản sao đƣợc thực hiện từ bản chính và sao một phần nội dung của văn 

bản và đƣợc trình bày theo thể thức quy định hoặc phục vụ bản sao lục là bản sao đầy 

đủ, chính xác nội dung của văn bản, đƣợc thực hiện từ bản sao y bản chính để chuyển 

phục vụ các cơ quan, tổ chức và cá nhân.  

2.3.2.4. Tổ chức triển lãm 

- Trong hệ thống TVCC: Hình thức trƣng bày, triển lãm tài liệu trong công 

tác tổ chức khai thác sử dụng tại các TVCC có từ rất sớm và  đây là quá trình phát 

triển phƣơng thức tổ chức khai thác sử dụng tài liệu, từ thụ động đến chủ động. Qua 

khảo sát 19 TVCC có 12/19 (đạt tỷ lệ 63,16%) thƣ viện đã tổ chức triển lãm trƣng 

bày (bảng 2. 12)… Trong số đó có các triển lãm tài liệu về chủ quyền biển đảo Việt 

Nam với nhiều tên sách viết về biển đảo và Hoàng Sa, Trƣờng Sa, triển lãm NLTT 

biển, đảo Nam Trung bộ với 250 đầu sách khẳng định về chủ quyền biển, đảo và 

tiềm năng kinh tế  biển, đảo Việt Nam, triển lãm tƣ liệu với chủ đề: "Vịnh Hạ Long 

và Biển - đảo Việt Nam", "Biển, hải đảo Việt Nam và chủ quyền quốc gia dân tộc" 

đƣợc đông đảo ngƣời dân đến thăm và đƣợc xã hội đánh giá cao. Qua các cuộc triển 

lãm tài liệu biển đảo của hệ thống TVCC đã giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng các tài 

liệu sách, báo, ảnh, tƣ liệu và bản đồ về biển, hải đảo Việt Nam đến các tầng lớp 

nhân dân và bạn đọc góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lƣợc của 

biển, hải đảo nƣớc ta, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tăng cƣờng sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, hải đảo 

thiêng liêng của Tổ quốc. 

- Trong hệ thống cơ quan lưu trữ: Trƣng bày triển lãm tài liệu lƣu trữ là 

một trong những hình thức tổ chức khai thác sử dụng tài liệu mới - một hình thức 

độc đáo, hoạt động mở, có sức lan tỏa và tác động sâu rộng đến nhận thức của công 

chúng, bởi là hoạt động trực quan giới thiệu nhiều tài liệu tới nhiều đối tƣợng trong 
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cùng một thời điểm, cùng không gian. Triển lãm tài liệu về biển đảo đƣợc tổ chức 

thƣờng xuyên từ năm 2011 đến nay, khi có Luật biển và thƣờng xuyên xảy ra các vụ 

tranh chấp trên biển Đông, tranh chấp ngƣ trƣờng, tranh chấp chủ quyền biển đảo 

Hoàng Sa, Trƣờng Sa. Nhằm giới thiệu cho NDT nắm đƣợc và khai thác những tài 

liệu và NLTT về biển đảo góp phần phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ và bảo vệ 

chủ quyền an ninh biển đảo. Hình thức này đƣợc các cơ quan lƣu trữ, cơ quan quản 

lý nhà nƣớc quan tâm thực hiện với nội dung triển lãm tài liệu biển đảo phong phú, 

đa dạng với cách thức có thể độc lập tổ chức, có thể phối hợp tổ chức với Bộ TT và 

Truyền thông, với Bộ Ngoại giao, Ban Biên giới Chính phủ, Bộ Quốc Phòng, Bộ tƣ 

lệnh Hải Quân, Bộ tƣ Lệnh Biên Phòng, Cảnh sát biển…  

 - Trong các cơ quan quản lý nhà nước:  

 Điển hình của việc triển lãm các tài liệu về biển đảo tại các cơ quan quản lý 

nhà nƣớc là sự kết hợp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp 

với UBND các tỉnh tổ chức Triển lãm bản đồ và trƣng bày tƣ liệu với chủ đề 

“Hoàng Sa, Trƣờng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Các 

sƣu tập bản đồ và tƣ liệu trƣng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử, cơ 

sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trƣờng Sa trên Biển Đông. 

 Với nhiều tƣ liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ đƣợc trƣng 

bày là tập hợp các nguồn tƣ liệu đã đƣợc công bố từ trƣớc đến nay của các nhà 

nghiên cứu, học giả ở trong nƣớc và quốc tế, triển lãm gồm các nhóm tƣ liệu chính; 

phiên bản của các văn bản Hán -Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình 

phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dƣơng, ban hành từ thế kỷ 

XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ 

quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa. 

 Đặc biệt là các châu bản triều Nguyễn (từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại) 

ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ 

quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa. 
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 Triển lãm cũng trƣng bày một số tƣ liệu, ấn phẩm do các nƣớc phƣơng Tây 

biên soạn và xuất bản từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX liên quan đến chủ quyền của 

Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa. 

 Một số hình ảnh tƣ liệu về quá trình thực thi, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối 

với hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa từ những năm 1930 đến khi Trung Quốc xâm 

chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa bằng trận “Hải chiến Hoàng Sa” ngày 19/1/1974. 

 Trong đó, đáng chú ý là 4 cuốn atlas do nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa 

Dân quốc xuất bản gồm Trung Quốc địa đồ (xuất bản năm 1908), Trung Quốc toàn 

đồ (xuất bản năm 1917), Trung Hoa bƣu chính dƣ đồ (xuất bản năm 1919) và Trung 

Hoa bƣu chính dƣ đồ (xuất bản năm 1933). 

 Triển lãm cũng trƣng bày tƣ liệu về “Hoàng Sa, Trƣờng Sa trong trái tim 

Việt Nam” đƣợc thể hiện rất sinh động thông qua những hình ảnh, tài liệu, hiện vật 

thể hiện sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nƣớc, quân đội, các tổ chức 

chính trị - xã hội, nhân dân với những hành động thiết thực, chung sức bảo vệ chủ 

quyền biển đảo quê hƣơng. 

Bên cạnh việc tổ chức nhiều cuộc triển lãm bản đồ, tài liệu về biển đảo, năm 

2017, các cơ quan quản lý nhà nƣớc đã quan tâm tới việc triển lãm tài liệu biển đảo 

với các nƣớc trên thế giới nhƣ: Cộng hòa Séc, Nhật Bản, Hàn Quốc… "Ngày 12/7 

tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh và tƣ liệu 

"Việt Nam: Đất nƣớc, con ngƣời - Nhìn từ biển, đảo" nhằm quảng bá hình ảnh, văn 

hóa, tiềm năng phát triển du lịch biển, đảo, cũng nhƣ khẳng định chủ quyền của 

biển, đảo Việt Nam.Triển lãm do Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Đại 

sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đồng tổ chức, với sự hỗ trợ của Chính quyền 

Quận Praha 1, Liên hiệp hội ngƣời Việt Nam tại châu Âu và Hội ngƣời Việt Nam 

tại Cộng hòa Séc…" [VOV.VN]. 

Tóm lại: Dịch vụ TT - TV, lƣu trữ về biển đảo đã trở thành phƣơng thức 

quan trọng góp phần tích cực đáp ứng NCT của NDT. Tuy nhiên cũng cần  thấy 

rằng, những dịch vụ này còn nhiều hạn chế về loại hình và chất lƣợng. 
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2.4. Đánh giá thực trạng xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin về 

biển đảo Việt Nam 

Mức độ đầy đủ, chính xác, tính kịp thời của NLTT về biển đảo; mức độ thỏa 

mãn NCT của NDT sẽ là tiêu chí đánh giá việc xây dựng và khai thác NLTT về 

biển đảo Việt Nam. 

2.4.1. Mức độ đầy đủ của nguồn lực thông tin về biển đảo  

Thông qua việc nghiên cứu thực trạng và đánh giá của các chuyên gia hiện 

nay về NLTT biển đảo hiện có tại các TVCC, cơ quan lƣu trữ, cơ quan quản lý nhà 

nƣớc cho thấy chúng ta còn nghèo NLTT về biển đảo, nhiều nguồn tin về biển đảo 

chƣa đƣợc kiểm soát và đƣợc tổ chức thành NLTT. 

Qua thống kê tổng số vốn: NLTT về biển, đảo Việt Nam hiện phân tán rải rác 

ở tất cả các ngành nhƣ Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Cục Biển đảo, Cục Văn thƣ và 

Lƣu trữ Nhà nƣớc, Ban Biên giới chính phủ, TV Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Lƣu 

trữ quốc gia, Hệ thống TV chuyên ngành, Hệ thống TVCC, hệ thống lƣu trữ quốc gia, 

lƣu trữ cơ quan, lƣu trữ địa phƣơng, trong nhân dân… phân tán ở khắp nơi và chƣa có 

tính hệ thống, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu khai thác của ngƣời dùng tin. 

Qua khảo sát 61 cơ quan, tổ chức (trong đó có 19 TVCC, 23 cơ quan lƣu trữ, 19 

cơ quan quản lý nhà nƣớc) và thông qua việc phỏng vấn chuyên gia chúng ta thấy rằng 

từ trƣớc đến nay việc xây dựng NLTT biển đảo ở các cơ quan TT, TV chƣa đƣợc chú 

trọng quan tâm. Những năm gần đây do NCT về biển đảo của NDT các cơ quan TT, TV 

mới bắt đầu có chính sách bổ sung, thu thập và tổ chức NLTT này. Nhƣng nguồn tin 

biển đảo hiện nay trong các TV, cơ quan lƣu trữ, cơ quan quản lý nhà nƣớc còn quá ít so 

với tình hình xuất bản hiện nay, so với nhu cầu TT về biển đảo, chất lƣợng NLTT biển 

đảo còn thấp tổng số nguồn tin về biển đảo chiếm 1% tổng số vốn trong các cơ quan, tổ 

chức chiếm số nhiều 21/61 đạt 34,42%; tổng số nguồn tin về biển đảo chiếm 5% trong 

tổng số vốn có 12/61 đạt 19,67%; tổng số nguồn tin về biển đảo chiếm 10% tổng số vốn 

trong các cơ quan, tổ chức là cơ quan quản lý nhà nƣớc, chủ yếu từ nguồn nội sinh, có 

3/61 đạt 15,78%. Không có cơ quan, tổ chức nào có số nguồn tin biển đảo đạt trên 10% 

tổng số vốn của các cơ quan, tổ chức (bảng 2.13) .  
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Việc thống kê chính xác và đầy đủ đối với nguồn tin biển đảo là không thể 

thực hiện đƣợc đặc biệt là ở các cơ quan quản lý nhà nƣớc 19 phiếu thu về nhƣng 

không có phiếu nào thống kê đƣợc thực trạng tổng số vốn hiện nay của cơ quan 

mình và chỉ trả lời chung chung. Để lấy đƣợc câu trả lời chung đó tác giả phải gọi 

điện đến 19 cơ quan quản lý để phỏng vấn, do đó số liệu trên bảng chỉ là ƣớc tính. 

Thực trạng này chúng ta thấy việc tổ chức và quản lý NLTT về biển đảo còn lỏng 

lẻo, không kiểm tra, kiểm soát đƣợc nguồn TT, do đó việc quản lý và tổ chức NLTT 

về biển đảo đáp ứng yêu cầu khoa học và đầy đủ là vô cùng cấp bách. 

Bảng 2.13: Ƣớc tính tỷ lệ vốn tài liệu biển đảo của các đơn vị khảo sát 

TVCC, cơ 

quan lƣu trữ, 

cơ quan quản 

lý (61) 

Ước tính vốn tài liệu biển đảo có trong tổng số vốn của các cơ quan  

1% 2% 3% 4% 5% 10% 

TS TL 

(%) 

TS TL 

(%) 

TS TL 

(%) 

TS TL 

(%) 

TS TL 

(%) 

TS TL 

(%) 

Các TVCC 19) 8 42,10 6 31,57 1 5,26 2 10,52 2 10,52 0 0 

Các cơ quan 

lƣu trữ (23) 

13 56,52 2 8,69 3 13,04 2 8,69 3 13,04 0 0 

Các cơ quan 

quản lý (19) 

0 0 0 0 4 21,05 5 26,32 7 36,84 3 15,78 

Tổng số 21 34,42 8 13,11 8 13,11 9 14,75 12 19,67 3 4,9 

 2.4.2. Mức độ đáp ứng được nhu cầu của nguồn lực thông tin về biển đảo  

Căn cứ vào nhu cầu NDT và việc sử dụng NLTT về biển đảo các cơ quan 

TT, TV, lƣu trữ đã xây dựng và phát triển NLTT về biển đảo, xây dựng các sản phẩm 

và dịch vụ TT giúp NDT tiếp cận với NLTT của cơ quan, tổ chức mình một cách tối 

ƣu nhất. NDT có thể tiếp cận qua nhiều sản phẩm và dịch vụ TT nhƣ: mục lục phiếu, 

CSDL, TM, tra cứu OPAC, tra tìm TT qua Website, qua Internet..; qua các phƣơng 

thức phục vụ nhƣ đọc tại chỗ, mƣợn về nhà, photocoopyy, chứng thực tài liệu… Theo 

(bảng 2.14) mức độ đáp ứng thông tin cho NDT của NLTT biển đảo đạt 41,6%. Tuy 

nhiên việc đáp ứng NCT của NDT còn chƣa kịp thời 48/457 bằng 10,5%, đáp ứng ít 

161/457 bằng 35,2%, còn hạn chế 47/457 bằng 10,3% (bảng 2.14). 
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Bảng 2.14: Ý kiến đánh giá của ngƣời dùng tin về mức độ đáp ứng nhu thông tin 

biển đảo  

Mức độ đáp ứng  Tổng số  

(457 NDT) 

Tỷ lệ (%) 

Đáp ứng kịp thời 190 41.6 

Đáp ứng không kịp thời 48 10.5 

Đáp ứng ít 161 35.2 

Hạn chế 47 10.3 

Ý kiến khác 11 2.4 

 Nguyên nhân tiếp cận TT về biển đảo Việt Nam khó khăn, bởi vì, quy trình 

thực hiện nghiệp vụ thu thập tài liệu, chỉnh lý tài liệu, sau khi đƣợc nghiệm thu và 

giao nộp vào kho lƣu trữ coi nhƣ kết thúc. Tài liệu, dữ liệu về biển đảo ít đƣợc phổ 

biến tới ngƣời sử dụng, vì loại tài liệu này thƣờng đƣợc coi là tài liệu “Mật”. Qua 

khảo sát NDT có 114/457 ngƣời đƣợc hỏi trả lời không đƣợc đáp ứng NCT vì tài 

liệu mật bằng 24,94%, hoặc “Tài liệu hạn chế sử dụng” không phục vụ 155/457 

bằng 33,91%, do đó, ngƣời cần dùng không biết làm sao để có thể tra cứu và khai 

thác đƣợc NLTT biển đảo (bảng 2.15). 

Bảng 2.15: Ý kiến đánh giá của người dùng tin về mức độ tiếp cận thông tin biển đảo  

Những khó khăn khi đọc, nghiên cứu 

TT về biển đảo Việt Nam 

Tổng số  

(457 NDT) 

Tỷ lệ  

(100%) 

Tài liệu mật 114 24.94 

Tài liệu hạn chế sử dụng 155 33.91 

Khó tìm 76 16.63 

Không tìm đƣợc 112 24,50 

2.4.3. Khả năng chia sẻ và tính độc quyền của nguồn lực thông tin về biển đảo  

Đến nay, một lƣợng lớn TT về biển đảo ở nƣớc ta bị phân tán ở nhiều  nguồn 

khác nhau và không theo một hệ thống quản lý thống nhất. Mỗi ngành, mỗi địa 

phƣơng hoặc mỗi đơn vị có tài liệu xem nhƣ của riêng mình, chƣa có sự điều phối 

để sử dụng chung, mặc dù kinh phí làm ra chúng phần nhiều đều từ ngân sách của 

nhà nƣớc. TT về biển, đảo đƣợc lƣu trữ trong các cơ quan TT còn chƣa thật đầy đủ 

và chƣa có tính hê ̣thống . Việc tổ chức khai thác TT về biển đảo vì vậy chƣa đáp 

ứng đƣợc nhu cầu của NDT. Cũng chƣa có chính sách và quy định, hƣớng dẫn cụ 
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thể về sử dụng tài liệu về biển đảo nên có tình trạng, cơ quan, tổ chức cần mua 

không đƣợc, sử dụng rất khó, thậm chí không cho tiếp cận. Tình trạng trên đã dẫn 

đến hiện tƣợng “đóng băng” về một loại NLTT rất quan trọng. 

Nhìn chung, TT về biển đảo ở nƣớc ta chƣa thể đƣợc coi là đã tổ chức thành 

nguồn lực. Trong bối cảnh đó, việc xem xét, làm sao để hình thành đƣợc NLTT về 

biển đảo thực sự là nhiệm vụ cấp bách và có tính thời sự.  

2.4.4. Ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân 

2.4.4.1. Ưu điểm 

- Các cơ quan TV, lƣu trữ đã nhận thức rõ hơn vai trò và nhiệm vụ của mình 

trong việc xây dựng NLTT biển đảo. Các cơ quan TT, TV, lƣu trữ đã dần đi đúng 

hƣớng trong việc thu thập, chọn lọc, bổ sung tài liệu đặc biệt là nguồn tin về biển 

đảo có nội dung phong phú, phù hợp với NDT. Trong khi thực hiện bổ sung các cơ 

quan đã cố gắng cân đối hài hòa giữa các loại hình tài liệu theo loại ấn phẩm và theo 

vật mang tin tài liệu truyền thống và tài liệu điện tử, đƣa ra những hƣớng bổ sung 

ƣu tiên cũng nhƣ mức độ bổ sung đối với tài liệu biển đảo. 

- Các TV trong hệ thống TVCC đang đƣa dần việc phục vụ NDT theo phƣơng 

thức kho mở, tạo điều kiện cho NDT tiếp xúc với kho tài liệu tự chọn, các hình thức 

trƣng bày triển lãm sách mới theo chuyên đề về biển đảo đƣợc diễn ra thƣờng xuyên. 

- Tại tất cả các cơ quan đƣợc khảo sát đang từng bƣớc hiện đại hoá hoạt động 

TT, TV, lƣu trữ nhằm nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu NDT. Hầu hết các cơ 

quan này đều tăng thêm giờ phục vụ vào ngày thứ bảy và buổi tối. Thực tiễn đã 

chứng minh, số NDT đến TV, cơ quan lƣu trữ có nhu cầu TT về biển đảo ngày càng 

tăng và việc đáp ứng NCT từng bƣớc đƣợc cải thiện.  

- Các TV trong hệ thống TVCC, các cơ quan lƣu trữ, cơ quan quản lý nhà 

nƣớc về biển đảo đã ứng dụng CNTT vào hoạt động TV, lƣu trữ do đó, NDT có thể 

tự khai thác trên máy vi tính, tiếp cận với CSDL TV, lƣu trữ tự xây dựng, sử dụng 

các sản phẩm và dịch vụ TT của các cơ quan TT, TV, lƣu trữ giúp tiện lợi cho việc 

tổ chức và khai thác NLTT. 
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2.4.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 

- Mức độ đầy đủ của NLTT về biển đảo còn hạn chế, chƣa đầy đủ về nội 

dung, chƣa đáp ứng tốt NCT của NDT về biển đảo. 

- NLTT biển đảo còn phân tán ở tất cả các cơ quan TT, TV, lƣu trữ. 

- Sự phát triển không đồng đều của các cơ quan TT, TV, lƣu trữ đƣợc khảo 

sát thể hiện ở NLTT, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ TV. Nguyên nhân là do nhận 

thức của lãnh đạo quản lý chƣa đúng mức về vai trò của NLTT, chƣa có chính sách 

đầu tƣ kinh phí hợp lý, tạo môi trƣờng nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan 

TT, TV, lƣu trữ.  

- Chƣa có chính sách phát triển NLTT, công tác bổ sung tài liệu chƣa cân đối 

đƣợc giữa các môn loại tri thức và NCT của NDT, đặc biệt là nguồn TT về biển đảo 

Việt Nam. Kinh phí hạn chế. 

- NLTT của các cơ quan TT, TV, lƣu trữ chủ yếu tập trung bổ sung và khai thác 

tài liệu truyền thống, chƣa chú trọng mảng tài liệu điện tử, tài liệu nghe nhìn, hay 

chuyển dạng, số hóa tài liệu… Công tác phục vụ TT thƣ mục còn yếu chỉ biên soạn thƣ 

mục thông báo sách mới, chƣa chú trọng đến thƣ mục chuyên đề. Các loại dịch vụ phổ 

biến là dịch vụ photocopy, nhân bản tài liệu, dịch vụ tra cứu, trả lời các câu hỏi TT - 

TV, thƣ mục, chứng thực tài liệu. Chƣa có các dịch vụ phổ biến TT chọn lọc, dịch vụ 

tìm tin theo yêu cầu, tƣ vấn và trao đổi TT. Nguồn “tài liệu quý hiếm” về biển đảo chƣa 

thu thập đầy đủ và khai thác triệt để. Việc sử dụng TT và TL về biển đảo còn nhiều trở 

ngại do vẫn còn quá nhiều tài liệu “mật”, “tài liệu hạn chế sử dụng”, “tài liệu không 

công bố” chƣa đƣợc giải mật kịp thời để đƣa ra khai thác sử dụng.  

Tiểu kết 

Thực trạng tổ chức NLTT về biển đảo ở Việt Nam hiện nay còn khá tùy tiện, 

thiếu hệ quan điểm (Conceptions) làm cơ sở để xây dựng các chƣơng trình, dự án 

phát triển NLTT biển đảo hợp lý. Rất khó để quy về một mô hình tổ chức quản lý 

nào: Không theo mô hình hệ thống tổ chức quản lý trực tuyến, mô hình tổ chức 

quản lý theo chức năng: Mô hình TVCC, mô hình quản lý nhà nƣớc về biển đảo 
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theo đơn vị hành chính, mô hình ngang cấp, mô hình các TV chuyên ngành ban biên 

giới chính phủ, hay mô hình tập trung liên kết… 

Công tác sƣu tầm, bổ sung tài liệu và TT về biển đảo chƣa đƣợc toàn diện, 

công tác bảo quản chƣa theo đúng tiêu chuẩn. Việc tổ chức hiện nay chủ yếu là bảo 

quản trong kho đóng, Trong các TV đƣợc sắp xếp theo chuyên đề, theo môn loại, 

theo số đăng ký cá biệt, đƣợc tổ chức dƣới dạng các CSDL… tùy theo cách lƣu giữ 

và bảo quản của từng cơ quan TT - TV. Một số cơ quan TT đang xây dựng CSDL, 

số hóa tài liệu trên phần mềm quản lý tài liệu nhƣng chƣa đồng bộ. 

NLTT về biển đảo Việt Nam hiện phân tán ở khắp nơi, trong các cơ quan 

quản lý, các tổ chức TT, TV, lƣu trữ. Việc tổ chức chƣa có tính hệ thống, chƣa đáp 

ứng đƣợc nhu cầu khai thác của NDT. Mỗi ngành, mỗi địa phƣơng, mỗi cơ quan tổ 

chức có tài liệu về biển đảo đều xem nhƣ của riêng mình. Không có sự chia sẻ, điều 

phối để sử dụng chung. Việc tổ chức khai thác NLTT về biển đảo vẫn hạn chế. 

Khác với các loại TT khác, một phần NLTT không công bố về biển đảo ít 

đƣợc chia sẻ, nhiều tài liệu còn mang tính chất bảo mật, chƣa đƣợc giải mật nên 

khó tiếp cận. Trong bối cảnh đó, việc khai thác các tài liệu không công bố trong 

NLTT về biển đảo Việt Nam hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn. Chƣa có các 

chính sách và quy định hƣớng dẫn cụ thể về việc sử dụng và khai thác NLTT về 

biển đảo Việt Nam nên có tình trạng cần mua không đƣợc, khai thác và sử dụng 

rất khó. Tình trạng trên dẫn đến hiện tƣợng “đóng băng” về một loại NLTT rất 

quan trọng. Chính vì thế đã đƣa đến các hậu quả: 

- Không phát huy đƣợc hiệu quả của NLTT về biển đảo Việt Nam vốn rất tốn 

kém về tiền của mới thu thập đƣợc. 

- Tài liệu bị hủy hoại bị hƣ hỏng theo thời gian và nếu không đƣợc sự quan 

tâm đầu tƣ kịp thời, đúng mức, thì chỉ trong một thời gian không xa nữa, tài liệu về 

biển đảo sẽ bị hƣ hỏng, không thể khôi phục đƣợc. 

Từ thực tế này, để nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của việc xây dựng và 

khai thác NLTT về biển đảo Việt Nam cần phải xây dựng mô hình hoạt động có 

hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đất nƣớc. 
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Chƣơng 3 

CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN 

VỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM 

3.1. Xây dựng mô hình quản lý nguồn lực thông tin về biển đảo quốc gia 

3.1.1. Quan niệm (Conception) về mô hình quản trị thông tin về biển đảo 

Mô hình là một hình ảnh thu gọn của thế giới thực. Về tính chất, mô hình là 

một cấu trúc mô tả hình ảnh đã đƣợc tối giản hóa theo các đặc điểm, hoặc nội dung 

của một đối tƣợng, một hiện tƣợng, một khái niệm hoặc một hệ thống.Về hình thức, 

mô hình có thể là một hình ảnh hoặc một vật thể đƣợc thu nhỏ hoặc phóng đại, hoặc 

chỉ làm gọn bằng một phƣơng trình toán học, một công thức vật lý, một phần mềm 

tin học để mô tả một hiện trạng thực tế mang tính điển hình. Phƣơng pháp mô hình 

hóa đƣợc sử dụng nhiều để nhận biết và giải quyết các vấn đề phức tạp 

NLTT biển đảo là đối tƣợng đặc thù, với nhiều tính chất đặc biệt nhƣ đã trình 

bày trong các phần trên. Với đối tƣợng phức tạp do đó, cần có tƣ duy về hệ thống 

tầm quốc gia mà thƣờng áp dụng 4 mô hình phổ biến sau đây: 

- Mô hình tập trung quốc gia (National Centralized Model - Gọi là M1): Mô 

hình này hƣớng tới việc tập trung thông tin về một đầu mối duy nhất. 

Ƣu điểm của mô hình tập trung là: Không có sự chồng chéo, mỗi quyết định 

/ thông tin / dữ liệu đều là duy nhất, tránh rắc rối khi có nhiều dị bản; hoạt động 

xuyên suốt, ít trở ngại; truy cập thông tin nhanh và chính xác, do chỉ cần kết nối với 

điểm đầu mối là đƣợc. 

Hạn chế của mô hình tập trung: Tốn kém rất nhiều để có thể xây dựng đƣợc 

cả hệ thống lớn, thƣờng xuyên có "xung đột" vì các bộ phận của nó không tuân theo 

một trung tâm đầu não nào, thƣờng xuyên "quá tải" và khi trung tâm đầu não gặp 

vấn đề thì toàn bộ hệ thống bị tê liệt. 

Mô hình M1 thƣờng chỉ để áp dụng trong các lĩnh vực đồng cấu trúc nhƣ: 

một loại chủ đề (ví dụ: Hóa học), một dạng tài liệu (ví dụ: Luận án) 
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- Mô hình phân tán quốc gia (National Decentralized Model - Gọi là M2) 

Mô hình phân tán quốc gia dựa trên ý tƣởng chia hệ thống ra làm nhiều phần, 

tách việc ra thành các phần và phân về cho những bộ phận nhỏ xử lý, ra quyết định 

ở cấp bộ phận. 

Ƣu điểm của mô hình phân tán là: Đầu tƣ cho từng bộ phận là nhỏ, có thể 

vừa vận hành vừa đầu tƣ bổ sung thêm; các bộ phận chỉ có ảnh hƣởng nhau một 

cách hạn chế, nếu một bộ phận gặp vấn đề thì chỉ ảnh hƣởng một cụm xung quanh 

nó, còn các nơi khác vẫn có thể tiếp tục hoạt động; dễ khắc phục trạng thái "quá tải" 

hay "xung đột" trong toàn hệ thống; xử lý công việc đơn giản, không đòi hỏi nhiều 

năng lực (trình độ đầu óc, cơ sở hạ tầng). 

Hạn chế của mô hình phân tán là bên trong nó chứa đựng các mâu thuẫn nội 

bộ, có khi thông tin từ các bộ phận không khớp nhau, hoặc nhiều bộ phận cùng làm 

một việc và bị thừa, trùng lặp. 

- Mô hình khu vực quốc gia (National Reginal Model - Gọi là M3): Mô hình 

này định hƣớng xây dựng theo địa lý, vùng miền. Mô hình này thƣờng đƣợc áp 

dụng trong các lĩnh vực ƣu tiên quyền "tự trị" 

- Mô hình phân định quốc gia (National distributed Model - Gọi là M4): Là 

mô hình tổ chức theo nguyên lý phân tổ nhóm một số lĩnh vực khác nhau, chia ra 

các nhóm lớn, có thẩm quyền trong giới hạn, có trách nhiệm về lƣu trữ, bảo quản, 

hƣớng dẫn, có kết nối tƣơng tác. Mô hình này phát huy đƣợc các ƣu điểm và hạn 

chế nhƣợc điểm của 2 mô hình: M1 và M2. Mô hình phân định thƣờng đƣợc áp 

dụng trong các lĩnh vực siêu lớn và qui mô phức tạp về cấu trúc. Theo các nhà TT 

học ví dụ GS.B.S. Elepov trong [95], trong các hệ thống TT lớn, phức tạp mô hình 

phân định là lời giải để xử lý và nhập TT một lần, sử dụng đƣợc nhiều lần. 

Quan điểm để thực hiện cả 4 mô hình này là áp dụng 3 tuyến chức năng: 

- Tuyến chức năng điều hành (Steering Function): Thực hiện các công việc 

chỉ đạo tầm chiến lƣợc và chính sách; 

- Tuyến chức năng nội dung (Content Function): Thực hiện các công việc 

liên quan tới chủ đề nội dung về biển đảo. 
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- Tuyến chức năng TT (Information Function) thực hiện các quy trình về TT 

hƣớng tới tạo lập một không gian TT về biển đảo quốc gia, trong đó phần NLTT 

biển đảo là lõi của chúng. 

3.1.2. Về định hướng và mục tiêu  

Nhà nƣớc cần hoàn thiện các chủ trƣơng và tích cực xây dựng các giải pháp 

quản lý NLTT về biển đảo và các tài liệu có liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt 

Nam theo định hƣớng sau: 

- Quản lý thống nhất và quốc gia hóa các tài liệu về biển đảo: NLTT về biển 

đảo Việt Nam trƣớc hết là tài sản của nhân dân, thuộc sở hữu toàn dân do nhà nƣớc 

thống nhất quản lý vì lợi ích quốc gia. Vì vậy tài liệu có trong nhân dân hoặc các cơ 

quan tổ chức đều đƣợc kiểm soát có tổ chức, thu thập, tiếp nhận về quản lý, thực 

hiện việc xây dựng mạng lƣới các Trung tâm TT biển đảo để tổ chức tiếp nhận và 

tập trung bảo quản NLTT về biển đảo. Thực hiện quản lý thống nhất trên cơ sở có 

sự phân định một cách hợp lý sẽ tạo điều kiện phát triển các Trung tâm, tạo điều 

kiện để đảm bảo an toàn và sử dụng NLTT về biển đảo mang lại hiệu quả cao nhất. 

- Hiện đại hóa hệ thống tài liệu về biển đảo (điện tử hóa hệ thống tra cứu 

và lƣu trữ). Đây là mô hình phát triển NLTT về biển đảo Việt Nam liên kết trong 

phạm vi toàn quốc. Đối tƣợng tham gia mô hình là hệ thống TVCC, Trung tâm 

Lƣu trữ cấp tỉnh, các cơ quan TT thuộc các đơn vị quản lý nhà nƣớc về biển đảo 

từ Trung ƣơng đến địa phƣơng. Thực hiện theo quy chế hoạt động của mô hình 

tích hợp toàn hệ thống.  

Mục tiêu xây dựng mô hình quản trị NLTT biển đảo quốc gia hƣớng tới: 

- Nhanh chóng tạo lập cho đất nƣớc một NLTT biển đảo đủ lớn đáp ứng yêu 

cầu ngƣỡng an toàn TT quốc gia và các yêu cầu phát triển. Từ đó, nâng cao năng 

lực đảm bảo TT, thúc đẩy việc khai thác và sử dụng NLTT phục vụ có hiệu quả 

nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững kinh tế biển; 

- Xây dựng các Trung tâm TT biển đảo trọng điểm đủ mạnh; 

- Tích hợp các Trung tâm TT biển đảo trọng điểm của đất nƣớc thành mạng 

TT tổ hợp; 
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- Thúc đẩy quá trình trao đổi và tƣơng tác TT biển đảo trong nƣớc trên cơ sở 

công nghệ và phƣơng pháp luận TT mới. 

Nhƣ vậy, để nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của công tác phát triển NLTT về 

biển đảo cần phải xây dựng mô hình hoạt động có hiệu quả, phù hợp cho hệ thống. 

3.1.3. Lựa chọn mô hình 

Các tiền đề xây dựng mô hình quản trị NLTT biển đảo quốc gia 

Mô hình quản trị NLTT biển đảo quốc gia đƣợc xây dựng dựa trên 4 tiền đề 

sau đây: 

- Yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia về lãnh thổ biển đảo là vô cùng cấp 

thiết trong tình hình ở biển Đông hiện nay; 

- Nhu cầu phát triển kinh tế biển đảo trong sự nghiệp công nghiệp hóa và 

hiện đại hóa đất nƣớc đòi hỏi phải huy động đƣợc mọi nguồn lực, trong đó NLTT 

về biển đảo là vô cùng quan trọng; 

- Đất nƣớc có chƣơng trình và kế hoạch tổng thể phát triển CNTT; 

- Trong nƣớc nhiều năm qua, nhờ sự quan tâm và nỗ lực của chính phủ và 

của cộng đồng xã hội đã tồn tại những yếu tố thành phần về tổ chức và hoạt động 

TT về biển đảo. 

Nguyên tắc và cơ cấu: Mô hình quản trị NLTT biển đảo quốc gia là thành 

phần Trung tâm của một hệ thống TT tích hợp về biển đảo phục vụ cho việc bảo vệ 

chủ quyền và phát triển của đất nƣớc dựa trên tiếp cận tích hợp. 

Tính tích hợp của Mô hình dựa trên nguyên lý trong lĩnh vực TT biển đảo từng 

cơ quan TT đơn lẻ, bất kỳ ở vị trí  nào, đều không thể, và nếu có thể cũng sẽ không 

hợp lý, hoàn toàn tự mình xây dựng toàn bộ hệ thống NLTT biển đảo về tất cả các 

loại hình tài liệu và/hoặc các vấn đề về biển đảo. Cho nên giải pháp tối ƣu nhất là 

phải sử dụng đƣợc nguyên tắc tổ chức phân định và chia sẻ các nguồn lực dựa trên 

phƣơng pháp phù hợp và công nghệ mạng tiên tiến. Mô hình quản trị NLTT biển đảo 

quốc gia đƣợc xây dựng còn dựa trên các nguyên tắc TT sau đây: 

- Tất cả TT/dữ liệu về biển đảo đƣợc nhập vào hệ thống và biến đổi trong đó 

chỉ một lần; 
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- Trong hệ thống mỗi nguồn tài liệu biển đảo đƣợc xem xét trong bốn cấp quản trị: 

+ Cấp tài liệu gốc (TL); 

+ Cấp thƣ mục (TM); 

+ Cấp tóm tắt (TT); 

+ Cấp dữ liệu dữ kiện hoặc trích đoạn (DK). 

- Mỗi tài liệu/dữ liệu đƣa vào hệ thống phải qua các công đoạn bảo đảm ở 

dạng thuận tiện cho các công đoạn tiếp theo nhƣ việc lƣu trữ, tìm kiếm, bao gói 

và sao lại; 

- Trong hệ thống áp dụng thủ tục xử lý và nhập tin phân tán ở các điểm nút 

(NODE) và quản trị các dữ liệu theo sơ đồ phân định; đảm bảo độ linh hoạt, an 

toàn, tin cậy, truy nhập nhanh và sử dụng nguồn lực tối ƣu. 

Nhƣ vậy, từ khái quát không gian TT về biển đảo là một hệ thống lớn, phức tạp, 

với đặc tính tản mạn và không độc chiếm rất đặc thù nhƣ đã trình bày ở chƣơng 1, nên 

mô hình quản trị NLTT về biển đảo phù hợp là mô hình phân định quốc gia M4. 

- Thành phần và cơ cấu của mô hình bao gồm: 

+ Các hệ thống thành viên gồm 3 hệ lõi: Hệ thống TT (ST); Hệ thống TV 

(SV);  Hệ thống lƣu trữ (SL). 

+ Các diện chủ đề bao quát về biển đảo gồm 4 diện bao quát chủ đề lớn 

(profiles): P1: Chính trị - Pháp luật; P2: Kinh tế - Thƣơng mại;  P3: Môi trƣờng - Tài 

nguyên;  P4: KH & CN. 

+ Các nguồn tin gồm 2 nhóm nguồn chính: E1 Nguồn tin không công bố; E2 

nguồn tin công bố. 

Trong không gian TT về biển đảo quốc gia, trong thời gian tới trực tiếp tham 

gia vào quá trình quản trị NLTT về biển đảo có 3 nhóm tác nhân chính, đó là: 

+ E: Trung tâm đăng kiểm và điều phối NLTT biển đảo;  

+ P: Các Trung tâm TT theo lĩnh vực chủ đề (P1, P2, P3, P4); 

+ Các điểm đầu mối TT có liên quan tới các diện bao quát lớn: 1.1;…;1.N; 

2.1;…; 2.K; 3.1;…; 3.L; 4.1;…; 4.M. 
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Các nhóm tác nhân trên là các điểm nút trong không gian tổ chức TT về biển 

đảo. Cấu trúc thành phần của mô hình đƣợc trình bày khái quát trên (Sơ đồ: 3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1: Cấu trúc mô hình phân định xây dựng nguồn lực thông tin về biển đảo 

Từ cơ cấu tổ chức của mô hình phân định, mô hình quản trị NLTT biển đảo 

quốc gia có thể bao gồm: 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 

P1 P2 

 
P3 

 
P4 

NLTT biển đảo 

tích hợp (E) 

E1 E2 

ST SV SL 
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- E: Trung tâm Đăng kiểm và điều phối; 

- P: Các Trung tâm TT biển đảo theo nhóm chủ đề; 

- S: Các hệ thống thành viên; 

- Các điểm đầu mối TT biển đảo đóng vai trò là trạm đầu cuối trong không 

gian TT biển đảo. 

Trung tâm Đăng kiểm và điều phối: là cơ quan đầu não của hệ (gọi là cơ 

quan đầu hệ) thực hiện 2 chức năng chính: 

- Đăng ký - Kiểm tra; 

- Điều phối - hƣớng dẫn. 

Chức năng Đăng ký - Kiểm tra bao gồm: 

- Phân công và phối hợp giữa các Trung tâm; 

- Phân bố và kiểm tra các nguồn lực của toàn hệ thống; 

- Quản lý hoạt động của toàn hệ thống; 

- Kiểm tra và đánh giá chất lƣợng hoạt động của các Trung tâm và toàn hệ; 

- Thực hiện việc đăng ký, thống kê, báo cáo, kế hoạch của các Trung tâm 

trong hệ và toàn hệ. 

Chức năng Điều phối - hƣớng dẫn bao gồm: 

- Hoàn thiện công nghệ hệ thống và phƣơng pháp luận; 

- Tìm tự động địa chỉ các CSDL phù hợp với yêu cầu; 

- Kiến tạo các CSDL tích hợp; 

- Duy trì các phân hệ đảm bảo (ngôn ngữ, TT, kỹ thuật, cán bộ...) cho toàn hệ. 

Vai trò Trung tâm Đăng kiểm và điều phối của hệ do Cục Văn thƣ và lƣu trữ 

nhà nƣớc đảm trách. 

Các Trung tâm TT và Tƣ liệu biển đảo của hệ thống: là các phần tử chức 

năng của toàn hệ thống thực hiện trực tiếp các quá trình tạo lập NLTT biển đảo: 

đăng ký, bổ sung, xử lý, lƣu trữ, tìm và cung cấp TT theo quy trình công nghệ 

thống nhất. 
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Trong tình hình thực tế của nƣớc ta hiện nay, giai đoạn từ nay tới năm 2020 

cần tập trung chủ yếu vào việc xây dựng bốn Trung tâm TT biển đảo sau đây: 

- Trung tâm TT và Tƣ liệu biển đảo về pháp luật (P1); 

- Trung tâm TT và Tƣ liệu biển đảo về kinh tế - thƣơng mại (P2); 

- Trung tâm TT và Tƣ liệu biển đảo về tài nguyên - môi trƣờng (P3); 

- Trung tâm TT và Tƣ liệu biển đảo về  khoa học công nghệ (P4). 

Các Trung tâm TT biển đảo nên đặt tại các bộ ngành tƣơng ứng nhƣ: 

- Trung tâm TT và Tƣ liệu biển đảo về pháp luật (P1) tại Bộ Tƣ pháp hoặc 

Bộ Ngoại giao; 

- Trung tâm TT và Tƣ liệu biển đảo về kinh tế - thƣơng mại  (P2) tại Bộ Kế 

hoạch & Đầu tƣ; 

- Trung tâm TT và Tƣ liệu biển đảo về tài nguyên - môi trƣờng (P3) Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng; 

- Trung tâm TT và Tƣ liệu biển đảo về  khoa học công nghệ (P4) tại Bộ KH 

& CN. 

Việc xây dựng và đƣa các Trung tâm TT và Tƣ liệu về biển đảo trên đòi hỏi phải 

mở rộng và bổ sung chức năng cho các Trung tâm TT và Tƣ liệu đã có và cần phải: 

- Xác định rõ chủ đề, loại hình tài liệu/dữ liệu; 

- Thay đổi cơ cấu công nghệ; 

- Xác định rõ thành phần các loại hình TL, Bộ sƣu tập, CSDL và các loại  

nhiệm vụ liên quan tới biển đảo sẽ phải hỗ trợ TT; 

- Hình thành các phƣơng thức công tác và trao đổi TT biển đảo trên cơ sở 

nguyên tắc tích hợp của mạng. 

Các điểm TT tƣ liệu biển đảo đầu mối đóng vai trò trạm đầu cuối: là tập hợp các 

phƣơng tiện kỹ thuật cần cho việc truy nhập TT tới các điểm TT tự động trong mạng. 

Các trạm khai thác này đƣợc đặt ở các tổ chức: 

- Đơn vị TT tƣ liệu cơ sở (phòng, ban, tổ TT...) ở các cơ quan, và các cấp; 
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- Các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nƣớc; 

- Các trƣờng đại học và cơ quan nghiên cứu - triển khai; 

- Các doanh nghiệp nhà nƣớc; 

- Các tổ chức đoàn thể; 

- Các doanh nghiệp tƣ nhân; 

- Ngƣời dùng tin đơn lẻ. 

Các phân hệ trong mô hình  

Trong giai đoạn tới, tại các Trung tâm TT và Tƣ liệu biển đảo cần xây dựng 

và đƣa vào vận hành 8 phân hệ sau đây: 

- Phân hệ đầu vào và xây dựng CSDL (gọi tắt Phân hệ 1); 

- Phân hệ bảo quản và tìm tin (Phân hệ 2); 

- Phân hệ sao và cung cấp các file dữ liệu (Phân hệ 3); 

- Phân hệ truy nhập TT từ xa và truyền TT trên mạng (Phân hệ 4); 

- Phân hệ xuất bản (Phân hệ 5); 

- Phân hệ phân tích TT (Phân hệ 6); 

- Phân hệ sao tài liệu (Phân hệ 7); 

- Phân hệ quản lý (Phân hệ 8). 

Dƣới đây sẽ mô tả khái quát 8 phân hệ: 

Phân hệ 1: Phân hệ đầu vào, xây dƣng/tạo lập các bộ sƣu tập và CSDL 

Mục đích: Phân hệ thực hiện việc tạo lập trong toàn bộ hệ thống một NLTT - 

Dữ liệu - Tƣ liệu biển đảo phù hợp với chủ đề (Profile) và các dạng hình mang tin 

theo các hƣớng ƣu tiên phục vụ để phát triển. 

Nhiệm vụ: Phân hệ 1 có các nhiệm vụ sau đây: 

- Thực hiện việc bổ sung các loại nguồn tƣ liệu/dữ liệu; 

- Đăng ký phân loại, xử lý và bảo quản các nguồn đƣợc bổ sung; 

- Xử lý đầu vào: Mô tả, phân tích và đánh giá các dữ liệu, thuận tiện cho việc 

khai thác và truy nhập tiếp theo; 
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- Xây dựng các CSDL (thƣ mục, tài liệu, toàn văn, dữ kiện) giúp cho việc 

quản trị và khai thác lâu dài; 

- Tổ chức và bảo quản TT dƣới dạng thuận tiện để có thể truy nhập đƣợc dễ dàng; 

Nguồn TT đầu vào ở các dạng : 

- Xuất bản phẩm: Ấn phẩm định kỳ và kế tiếp (duy trì cho đất nƣớc khoảng 

ngàn tên các tạp chí hạt nhân); sách và các tài liệu dạng sách; xuất bản phẩm TT; ... 

- Tài liệu chuyên dạng: Báo cáo các kết quả nghiên cứu; kỷ yếu, báo cáo tại 

các hội nghị, hội thảo; các luận văn, luận án khoa học; tài liệu tiêu chuẩn & quy 

phạm; tài liệu sáng chế; hồ sơ đăng ký các nhãn hiệu hàng hóa. 

- Các hồ sơ/văn bản/tƣ liệu biển đảo nhƣ: Chứng cứ lịch sử; văn bản pháp lý; 

mẫu vật... 

Để xử lý đầu vào các tài liệu/dữ liệu trong hệ thống cần áp dụng: 

- Khổ mẫu trao đổi thống nhất; 

- Quy cách mô tả trình bày theo các chuẩn mực quốc gia; 

Các dữ liệu và tƣ liệu  đƣợc xử lý ở đầu vào chia thành 3 khối: 

- Khối dữ liệu chung; 

- Khối dữ liệu thƣ mục; 

- Khối dữ liệu nội dung (văn bản và/hoặc dữ kiện). 

Hiện tại nguồn TT đầu vào trong hệ thống mới chủ yếu ở dạng tƣ liệu và tổ 

chức dữ liệu, phần nhiều ở dạng các CSDL tƣ liệu (thƣ mục, tóm tắt). Cần có những 

biện pháp hữu hiệu tăng nhanh tỷ trọng dữ liệu dữ kiện về các mặt chuyên của các 

đối tƣợng (tổ chức, con ngƣời, công nghệ, thiết bị...) làm cơ sở cho việc đánh giá 

lựa chọn và quyết định. 

Phân hệ 2: Bảo quản và tìm tin 

Mục đích: Phân hệ dùng để đáp ứng các nhu cầu TT trên cơ sở thực hiện việc 

tìm tin theo 2 chế độ: 

- Hồi cố: đối với các yêu cầu tin đơn lẻ trong không gian toàn bộ kho tài liệu, dữ liệu; 
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- Phân phối TT có chọn lọc (SDI): đƣợc thực hiện đối với các yêu cầu TT ổn 

định đƣợc phân theo các khung đề tài phù hợp trong từng lĩnh vực chủ đề P trong 

các khối tin mới đƣợc cập nhật. 

Nhiệm vụ: 

- Thu thập, phân loại, xử lý và phân tích các yêu cầu tin; 

- Hình thức hoá các nhu cầu tin dƣới dạng các lệnh tìm vào các CSDL; 

- Thực hiện các quá trình tìm tin; 

- Trả lời các kết quả. 

Trong hệ thống phấn đấu phân hệ đạt tới các đặc trƣng sau đây: 

+ Tìm tin hồi cố: 10.000 yêu cầu/năm ; 

+ Tìm theo SDI: với diện bao quát đề tài: 100 và Hộ đăng ký sử dụng thƣờng 

xuyên: 1.000 hộ. 

Phân hệ 3: Sao và cung cấp các file dữ liệu  

Mục đích: Phân hệ phục vụ việc cung cấp, trao đổi các file dữ liệu giữa các 

Trung tâm TT và Tƣ liệu biển đảo trong hệ thống nhằm phát triển các mạng cục bộ, 

tránh các xung đột thƣờng xảy ra trong các mạng và đỡ tốn kém do chi phí cao vào 

đƣờng truyền dữ liệu. 

Nhiệm vụ: Để thực hiện các công việc này, các Trung tâm TT và Tƣ liệu 

biển đảo (P) có nhiệm vụ: 

- Xác định những nhu cầu TT về biển đảo thực tế và tiềm năng trong diện 

bao quát đã đƣợc phân công (trƣớc hết theo 4 lĩnh vực chủ đề P1, P2, P3, P4); 

- Thu thập và tổng hợp các yêu cầu về sao các file dữ liệu; 

- Xác định khối lƣợng bản sao về mỗi chủ đề của file; 

- Thực hiện việc sao định kỳ hoặc nhất thời đối với các file dữ liệu; 

- Tập hợp và giữ các file dữ liệu cho ngƣời dùng; 

- Nắm bắt nhu cầu TT của đơn vị (khu vực), có chiến lƣợc và kế hoạch làm 

tăng nguồn dữ liệu đầu vào trên các file dữ liệu; 
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- Kiểm tra và đánh giá chất lƣợng của các file; 

- Chuyển các file dữ liệu vào các CSDL của đơn vị đầu mối (NODE); 

- Tổ chức khai thác các file cho đông đảo các hộ sử dụng. 

Điều kiện để thực hiện việc chuyển file: Tƣơng hợp về cấu trúc dữ liệu; 

tƣơng hợp về chƣơng trình. 

Phân hệ 4: Truy nhập TT từ xa  

Mục đích: Phân hệ tạo điều kiện thuận tiện để thực hiện cho ngƣời dùng tin 

có thể vƣợt qua các hoàn cảnh truy nhập vào các CSDL về biển đảo từ xa. 

Nhiệm vụ: 

- Tiếp nhận yêu cầu TT trên các kênh của mạng; 

- Chọn lọc TT tích hợp TT đƣa vào mạng; 

- Bảo đảm việc vận hành mạng; 

- Bảo đảm cho các hộ sử dụng có thể trực tiếp truy cập vào các CSDL về 

biển đảo trong mạng;  

- Bảo đảm việc trao đổi TT giữa các Trung tâm TT tƣ liệu biển đảo. 

Trong toàn bộ không gian TT về biển đảo của hệ thống cần có đánh giá và 

phải tách ra một phần TT có tầm quan trọng đặc biệt có giá trị sử dụng cao để đƣa 

vào mạng tích hợp nhằm đảm bảo việc truy cập tới chúng đƣợc dễ dàng, từ xa theo 

phƣơng pháp trực tuyến. 

Phân hệ 5: Phân hệ xuất bản 

Mục đích: Phân hệ thực hiện việc tự động hóa quá trình chuẩn bị lựa chọn, 

trình bày và xuất bản (ban hành) các ấn phẩm TT về biển đảo. 

Nhiệm vụ: Xuất bản các loại xuất bản phẩm: Ấn phẩm TT thƣ mục (thƣ mục 

chuyên đề); ấn phẩm TT tóm tắt theo các chủ đề hoặc theo dạng hình tài liệu; các tập danh 

mục theo các nguồn thực thể tƣ liệu quý hiếm nhƣ: chứng cứ chủ quyền biển đảo, văn bản 

pháp lý, hồ sơ về tài nguyên & môi trƣờng biển đảo…; thông báo; bản tin chọn lọc. 

Các xuất bản phẩm TT có thể ở 2 dạng thức: Trên giấy; trên máy - dƣới dạng 

thức các bản tin chọn lọc điện tử nhƣ hiện nay. 
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Yêu cầu với phân hệ: Mở rộng diện bao quát của các xuất bản phẩm; hình 

thành các dạng xuất bản phẩm có chất lƣợng cao, có nhiều ngƣời dùng; nâng cao 

hiệu suất và rút ngắn thời gian ra ấn phẩm; nâng cao trình độ tự động hóa. 

Phân hệ 6: Phân hệ phân tích tin  

Mục đích: Phân hệ dùng để chuẩn bị các báo cáo hoặc tài liệu TT biển đảo 

cần thiết để làm căn cứ khoa học cho các quyết định cho các cấp (trung ƣơng, 

ngành, địa phƣơng, doanh nghiệp, tổ chức, ...) trên cơ sở phân tích và tổng hợp các 

loại TT - tƣ liệu, văn bản, dữ kiện về biển đảo. 

Nhiệm vụ: 

- Xác định nhu cầu TT biển đảo hỗ trợ việc ra quyết định và giải quyết các 

bài toán biển đảo; 

- Lập các kế hoạch đề tài, chủ đề cần TT phân tích; 

- Tổ chức các bộ sƣu tập định hƣớng trên cơ sở khai thác các NLTT biển đảo 

có trong mạng; 

- Thực hiện việc đánh giá, kiểm chứng các số liệu; 

- Tổ chức phân tích, tinh chế và bao gói TT biển đảo; 

- Tạo các mô hình TT hỗ trợ trong quá trình quyết định phù hợp với từng 

lĩnh vực (bảo vệ chủ quyền, ra chính sách, lựa chọn công nghệ, xây dựng các dự án, 

đánh giá các tác động môi trƣờng biển đảo, ...); 

- Tổ chức lấy ý kiến phản hồi. 

Kết quả: phân hệ tạo ra các sản phẩm: 

- Các loại tổng luận; 

- Các báo cáo phân tích, đánh giá; 

- Các bản số liệu so sánh; 

- Các khuyến nghị và phƣơng án. 

Phân hệ 7: Sao tài liệu/Dữ liệu  

Mục đích: Cung cấp cho các tổ chức TT trong mạng và NDT các bản sao tài 

liệu, số liệu, dữ kiện về biển đảo theo yêu cầu. 
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Nhiệm vụ:  

- Xây dựng và tổ chức kho tài liệu gốc về biển đảo có giá trị sử dụng cao, 

đáp ứng cho yêu cầu và mục đích về bảo vệ chủ quyền và phát triển quốc gia; 

- Nhận và xử lý các yêu cầu về sao tài liệu; 

- Thực hiện việc sao các tài liệu theo yêu cầu, chú ý tới khả năng sao từ/ra 

các chất liệu khác nhau nhƣ giấy, phim, dữ liệu số.  

Phân hệ 8: Phân hệ quản lý  

Mục đích: Phân hệ thực hiện việc điều phối, kiểm tra các hoạt động và việc 

tuân thủ các quy trình TT tƣ liệu đƣợc thực hiện trong 2 địa bàn: tại các đơn vị TT 

tƣ liệu về biển đảo và tại các phân hệ. 

Nhiệm vụ: 

- Lập kế hoạch xử lý tài liệu trên cơ sở dự báo nguồn vào và mô hình hóa qui 

trình công nghệ; 

- Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tại các đơn vị TTTL và phân hệ; 

- Phối hợp và thực hiện các quan hệ tƣơng tác giữa các đơn vị TTTL và các phân hệ; 

- Phân bố các nguồn lực; 

- Giám sát việc thực hiện và chấp hành các quy trình, kế hoạch trong đơn vị 

TTTL và các phân hệ. 

Trong quá trình vận hành mô hình trên có sự tham gia của 3 tuyến chức năng: 

- Chức năng điều hành: Thực hiện công việc về xây dựng chiến lƣợc, cơ chế 

- chính sách, giám sát và kiểm tra hoạt động của các thành viên. 

- Chức năng nội dung: Thực hiện việc xác lập không gian chủ đề về biển đảo 

và trật tự các lớp chủ đề đúng với khung đề tài trong từng profile P1, P2, P3, P4 cùng 

với các công cụ ngôn ngữ cần thiết nhƣ khung đề mục, Thesaurus… để mô tả các 

chủ đề lớn. 

- Chức năng TT: Thực hiện các quy trình TT trong không gian thông tin biển 

đảo gồm: Tài liệu (T), dữ liệu (D), tri thức (K) theo các tiêu chuẩn đƣợc xác lập. 
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Nhƣ vậy, với mô hình trên sẽ thống nhất đƣợc NLTT về biển đảo về đầu mối 

Trung tâm E mà vẫn đảm bảo nguyên tắc phân định trong việc phân bổ NLTT về 

biển đảo. Việc làm sẽ mang lại nhiều lợi ích bởi với các chức năng đặc biệt: 

- Lƣu trữ TT 

- Bảo vệ TT 

- Biên tập, chỉnh lý TT 

- Tích hợp, sắp xếp TT 

- Phân bố, kiểm soát các chức năng 

- Quản trị những thành phần hệ thống 

3.2. Các giải pháp hiện thực hóa mô hình quản lý nguồn lực thông tin về 

biển đảo quốc gia 

3.2.1. Xây dựng Trung tâm đăng kiểm và điều phối thông tin biển đảo 

quốc gia (E) 

Để kiểm soát đƣợc toàn bộ NLTT về biển đảo và tạo lập đƣợc một không 

gian TT biển đảo quốc gia thống nhất dựa trên một NLTT về biển đảo của quốc gia 

cần có tác nhân thực hiện vai trò đăng kiểm toàn bộ các thành phần NLTT về biển 

đảo và tích hợp chúng thành NLTT tích hợp về biển đảo. 

Về tổ chức: Từng bƣớc có kế hoạch tổ chức để hình thành hệ thống TT về 

biển đảo, trƣớc mắt ở cấp trung ƣơng tập trung xây dựng Trung tâm đăng kiểm và 

điều phối TT quốc gia về biển đảo: Lập bộ phận lƣu trữ chuyên trách: có chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn: Thu thập các tƣ liệu có giá trị liên quan đến chủ quyền biển 

đảo Việt Nam; tiếp nhận, bảo quản, tổ chức sử dụng tài liệu có liên quan đến chủ 

quyền biển đảo Việt Nam theo chế độ đặc biệt [17].   

Về chức năng: 

- Trung tâm đăng kiểm và điều phối TT biển đảo quốc gia là đơn vị sự 

nghiệp thuộc Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc. Trung tâm có tƣ cách pháp nhân, 

có con dấu riêng, tài khoản riêng để hoạt động. 
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- Trung tâm có chức năng giúp Cục trƣởng Cục Văn thƣ và Lƣu trữ nhà nƣớc: 

+ Thực hiện việc đăng ký và kiểm định các NLTT có giá trị liên quan đến 

biển đảo Việt Nam; tiếp nhận, bảo quản, tổ chức sử dụng tài liệu có liên quan đến 

chủ quyền biển đảo Việt Nam từ Cục Biển và Hải đảo, Ban Biên giới Chính phủ, 

Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Trung tâm Lƣu trữ quốc gia, TV 

Quốc gia và các tỉnh trực thuộc trung ƣơng;  

+ Thực hiện việc thống kê và phân tích NLTT về biển đảo của quốc gia để 

phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;  

+ Tổ chức liên kết và tích hợp các CSDL về biển đảo của tất cả các cơ quan 

tổ chức; chia sẻ TT phục vụ TT về NLTT về biển đảo. 

Nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Thu thập các tƣ liệu có giá trị liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam: 

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lƣu tài liệu rà soát, thống kê, giao 

nộp tài liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

2. Tích hợp CSDL thu thập NLTT về biển đảo của quốc gia để phục vụ xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc;  

3. Lập bộ phận lƣu trữ chuyên trách: Bộ phận lƣu trữ chuyên trách có vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: tiếp nhận, bảo quản, tổ chức sử dụng tài liệu có 

liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam theo chế độ đặc biệt. 

4. Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục khen thƣởng đối với cá nhân, tổ chức phát 

hiện, hiến tặng tài liệu, tƣ liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

5. Tham mƣu cho Cục trƣởng Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc, Bộ Nội Vụ báo 

cáo Thủ tƣớng Chính phủ Đề án công bố tài liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt 

Nam; xây dựng Đề án công bố tài liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

Phối hợp: 

1. Phổ biến TT, tuyên truyền để phát hiện, sƣu tầm và trao tặng tƣ liệu về biển 

Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trƣờng Sa. 
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2. Bộ Nội vụ giao cho Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc tiếp nhận bản chính, 

bản sao có chứng thực hoặc bản gốc tài liệu sƣu tầm đƣợc về chủ quyền biển đảo Việt 

Nam từ Bộ Ngoại giao; nghiên cứu trình Bộ Nội vụ ban hành Quy chế đặc thù bảo 

quản, khai thác sử dụng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

3. Tổ chức thẩm định các tƣ liệu sƣu tầm đƣợc liên quan đến chủ quyền biển 

đảo Việt Nam: Bộ Nội vụ (Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc) là thành viên Hội đồng 

Nhà nƣớc thẩm định tài liệu sƣu tầm liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

4. Tích hợp CSDL thu thập NLTT về biển đảo của quốc gia để phục vụ xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Các nhiệm vụ khác: 

1. Quản lý, bảo vệ, bảo quản NLTT về biển đảo Việt Nam trong đó có tài liệu 

về chủ quyền biển đảo Việt Nam 

a) Bảo vệ, bảo quản an toàn tuyệt đối kho lƣu trữ tài liệu và tài liệu về chủ 

quyền biển đảo Việt Nam. 

- Lập bản sao số hóa tài liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo đang bảo quản và 

tài liệu thu thập, tiếp nhận theo Chỉ thị 33/CT-TTg. 

2. Tổ chức khai thác sử dụng NLTT về biển đảo và tài liệu liên quan đến chủ 

quyền biển đảo Việt Nam 

3. Thực hiện Đề án Sƣu tầm tài liệu quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam 

(Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 31/5/2012) 

trong đó có khảo sát, sƣu tầm tài liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

4. Chủ trì, phối hợp các cơ quan tổ chức liên quan xây dựng, trình Cục trƣởng 

Cục Văn thƣ và Lƣu trữ nhà nƣớc ban hành Quy chế quản lý kỹ thuật, Quy chế sƣu 

tầm, thu thập, bổ sung, Quy chế quản lý, khai thác kho dữ liệu tích hợp của Quốc gia. 

5. Chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả, 

bảo đảm an ninh TT, an toàn CSDL của Trung tâm... 

6. Nghiên cứu công nghệ xây dựng kho dữ liệu theo quan điểm hiện đại, tích 

hợp dữ liệu từ các nguồn. Tổ chức khai thác dữ liệu từ kho, tạo công cụ trợ giúp đắc 

lực trong việc phục vụ NLTT về biển đảo. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=644/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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7. Phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao năng lực Quản trị 

mạng, bảo mật và khai thác dữ liệu cho cán bộ tại Trung tâm và các Bộ ngành liên quan. 

8. Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các chƣơng trình, đề án, đề tài, dự 

án đầu tƣ thuộc lĩnh vực quản lý. 

9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo và 

các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao. 

- Trong mô hình đăng kiểm và điều phối TT biển đảo quốc gia cần xem xét tới 

việc hình thành đơn vị tổ chức TT đầu mối về biển đảo ở các bộ/ngành quan trọng nhƣ 

Quốc phòng, Ngoại giao, Kế hoạch - Đầu tƣ,..và ở 28 tỉnh thành tuyến biển, gắn kết với 

Trung tâm đăng kiểm và điều phối TT biển đảo quốc gia. Quá trình xây dựng này đƣợc 

thực hiện theo nhiều vòng khác nhau, lan tỏa dần cho đến khi bao trùm tất cả các 

ngành, các khu vực và tỉnh, thành. Bài toán về xây dựng mạng lƣới TT về biển đảo sẽ 

là bài toán tối ƣu hƣớng tới tạo lập và phát triển bền vững NLTT về biển đảo phục vụ 

cho phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền của đất nƣớc.   

Về thực hiện: Cần khẩn trƣơng hình thành và tổ chức triển khai dự án về “Xây 

dựng hệ thống đăng kiểm và điều phối TT về tài liệu biển đảo” với nội dung 

- Kiểm kê sắp xếp hệ thống tài liệu; 

- Tin học hóa hệ thống tài liệu; 

- Xây dựng các CSDL tƣ liệu và CSDL dữ kiện; 

- Xây dựng các cơ chế chính sách về hệ thống tài liệu; 

- Tiến tới xây dựng bộ CSDL quốc gia về biển đảo. 

3.2.2. Đảm bảo các điều kiện để triển khai và vận hành  

- Đảm bảo về nguồn lực: Nâng cao nhận thức của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Văn thƣ và Lƣu trữ nhà 

nƣớc, Vụ TV, TV Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia, lãnh đạo TV các 

tỉnh, thành phố về vai trò và ích lợi của Hệ thống đăng kiểm và điều phối TT biển đảo 

quốc gia đối với hệ thống Lƣu trữ, TVCC nói riêng và NDT trong cả nƣớc nói chung, 

từ đó lãnh đạo thể hiện quyết tâm, sự quan tâm và dành thời gian cho việc xây dựng và 
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triển khai hệ thống đăng kiểm và điều phối TT biển đảo quốc gia, đặc biệt là coi việc 

vận hành hệ thống là một nhiệm vụ quan trọng.  

Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về CNTT, các kiến 

thức chuyên ngành hiện đại của đội ngũ cán bộ, chuyên viên trong các cơ quan 

TT, TV thành viên, từ đó thay đổi phong cách làm việc theo hƣớng tin học hoá và 

hiện đại hoá.  

Tổ chức các lớp đào tạo và hƣớng dẫn thực hành, tạo điều kiện cho lãnh đạo, 

cán bộ, chuyên viên thƣờng xuyên đƣợc sử dụng máy tính và truy cập, khai thác TT 

trên mạng, dần dần thích nghi với môi trƣờng làm việc đƣợc tin học hoá, không còn 

“ngại” máy tính và “xa lạ” với CNTT.   

- Đảm bảo về pháp lý: Ban hành các quy chế thực hiện các vai trò và trách nhiệm. 

Quy định tính pháp lý của TT cập nhật, lƣu trữ và truyền trong Hệ thống 

đăng kiểm và điều phối TT biển đảo quốc gia. 

Ban hành các quy định về bảo mật, an toàn TT, trách nhiệm của các đơn vị, 

cá nhân đối với TT trong Hệ thống đăng kiểm và điều phối TT biển đảo quốc gia. 

Triển khai các biện pháp giám sát chất lƣợng, xử lý tốt các thay đổi, phát 

sinh trong quá trình thực hiện. Có hình thức khen thƣởng kịp thời các đơn vị, cá 

nhân có đóng góp cho Hệ thống.   

- Đảm bảo nguồn tài chính: Đảm bảo đủ nguồn kinh phí các hoạt động xây 

dựng và phát triển hệ thống: khảo sát, xây dựng, triển khai và duy trì. 

Nếu không đủ kinh phí thực hiện toàn bộ dự án thì tiến hành triển khai theo 

từng giai đoạn và mở rộng dần quy mô. 

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT: Cục Văn thƣ và Lƣu trữ nhà nƣớc 

chủ động, phối hợp với Vụ TV, TV Quốc gia Việt Nam và các TV tỉnh đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng mạng LAN và kết nối Internet tại các TV tỉnh để tạo cơ sở hạ tầng 

phục vụ triển khai Hệ thống. Thống nhất ứng dụng các chuẩn nghiệp vụ, chuẩn khổ 

mẫu biên mục MACRC 21, quy tắc biên mục Anh - Mỹ (AACR2), khung phân loại 

Dewey (DDC)… ứng dụng thống nhất mô tả điện tử, xử lý kỹ thuật đầu vào, đầu ra 
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của tài liệu điện tử, trao đổi tra cứu dữ liệu chuẩn ISO, đồng thời nghiên cứu các 

phần mềm cụ thể tƣơng thích khi các chuẩn có sự thay đổi… 

3.2.3. Tăng cường xây dựng nguồn lực thông tin về biển đảo 

3.2.3.1. Điều tra và đánh giá hiện trạng tài liệu biển đảo 

Tiến hành tổng điều tra hiện trạng tài liệu về biển đảo hiện có ở các cơ quan, 

tổ chức quản lý nhà nƣớc về biển đảo ở Trung ƣơng và các địa phƣơng; trƣớc mắt 

chú trọng ở các điểm đầu mối lớn nhƣ: TV Quốc gia, Viện TT Khoa học xã hội Việt 

Nam, TV tỉnh, các Trung tâm lƣu trữ quốc gia, các Chi cục Văn thƣ, Lƣu trữ tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

Nội dung điều tra gồm: 

- Thống kê danh mục, số lƣợng tài liệu ở từng nơi lƣu trữ; 

- Đánh giá hiện trạng mức độ bảo quản của tài liệu; 

- Đánh giá hiện trạng các điều kiện bảo quản tài liệu ở các kho lƣu trữ dữ liệu 

và số liệu; 

- Kiến nghị các giải pháp về hệ thống lƣu trữ, sắp xếp và bảo quản tài liệu; 

Sản phẩm của việc điều tra gồm: 

- Báo cáo về hiện trạng các tài liệu điều tra cơ bản của từng các cơ quan, tổ 

chức quản lý nhà nƣớc về biển đảo ở Trung ƣơng và các địa phƣơng; TV Quốc gia, 

các TV tỉnh, các Trung tâm lƣu trữ quốc gia, các Chi cục Văn thƣ, Lƣu trữ tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng có biển. 

- Các bản thống kê danh mục cùng các hồ sơ giải thích, các phông (khối) tài 

liệu của các đơn vị; 

- Các bản kiến nghị về tiêu chí thu thập, bổ sung tài liệu biển đảo, chỉnh lý khoa 

học, sắp xếp, lƣu trữ các tài liệu về biển đảo của các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nƣớc 

về biển đảo ở Trung ƣơng và các địa phƣơng; TV Quốc gia, các TV tỉnh, các Trung tâm 

lƣu trữ quốc gia, các Chi cục Văn thƣ, Lƣu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Kiến nghị về nguồn kinh phí thu thập, bổ sung nhƣ định giá mua, bán, trao 

đổi; kinh phí thu phí khai thác và sử dụng tài liệu về biển đảo.  
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- Xây dựng các quy chế về thu thập, bảo quản, khai thác và sử dụng NLTT 

về biển đảo Việt Nam. 

Trên cơ sở các kết quả điều tra thực trạng, tiến hành xây dựng các quy trình cụ 

thể cho việc sắp xếp, lƣu trữ, bảo quản và sử dụng NLTT về biển đảo Việt Nam (sơ đồ 

3.2). Quy định về hệ thống tổ chức, lƣu trữ, sắp xếp các tài liệu theo phân cấp từ Trung 

ƣơng tới các ngành và các địa phƣơng; quy định về điều kiện kỹ thuật của việc bảo 

quản NLTT về biển đảo Việt Nam; xây dựng Quy chế khai thác và sử dụng NLTT về 

biển đảo Việt Nam, Quy chế về số hóa về tổ chức hệ thống mạng tra cứu điện tử các dữ 

liệu NLTT về biển đảo Việt Nam; các chính sách về chuyển giao, phổ biến NLTT về 

biển đảo Việt Nam; các quy định về kinh phí và nghiệp vụ có liên quan 

3.2.3.2. Xây dựng các bộ sưu tập và CSDL về biển đảo Việt Nam  

- Thu thập các tƣ liệu có giá trị liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam: 

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lƣu tài liệu rà soát, thống kê, giao 

nộp tài liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam [5]. Xây dựng đề án tạo lập 

các bộ sƣu tập chuyên đề mang tính thời sự, về biển đảo Việt Nam. Khẩn trƣơng tổ 

chức thu thập các loại tài liệu trong và ngoài nƣớc liên quan đến biển đảo, liên quan 

đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia nói chung, Hoàng sa và Trƣờng sa nói riêng; xác 

định những nguồn thu thập có tính chất định kỳ: hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia, 

hội thảo ngành… liên quan đến chủ quyền lãnh thổ nhất là chủ quyền về biển đảo 

Việt Nam; tận dụng nguồn lực thu thập NLTT về biển đảo từ những trí thức, các 

nhà chuyên môn ngƣời Việt ở nƣớc ngoài; xử lý nghiệp vụ, hệ thống hóa các tài liệu 

đã thu thập đƣợc, số hóa NLTT về biển đảo; công bố phát huy giá trị của NLTT về 

biển đảo bằng các hình thức thích hợp: Xuất bản sách, đăng tải trên trang Web, tổ 

chức hội thảo, triển lãm tài liệu để khai thác, tuyên truyền các giá trị thể hiện về chủ 

quyền biển đảo của Việt Nam là cơ sở và chứng cứ đấu tranh tại các diễn đàn trong 

và ngoài nƣớc. 

- Xây dựng chính sách phối hợp liên kết với các cơ quan TT trong và ngoài nƣớc 

chia sẻ nguồn lực TT về biển, đảo (có cơ chế quản lý, phối hợp cụ thể); xã hội hóa trong 

việc huy động các NLTT về biển đảo; khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia xây 
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dựng NLTT về biển đảo; xây dựng và khai thác các CSDL NLTT về biển đảo Việt Nam 

theo hƣớng dịch vụ hóa hoạt động TT về biển đảo Việt Nam theo: (Sơ đồ 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.2: Mô hình hoạt động dịch vụ thông tin về biển đảo 

Để đảm bảo mô hình hoạt động tốt, kinh phí cho công tác xây dựng, phát 

triển và phục vụ khai thác NLTT về biển đảo của các cơ quan, tổ chức thực hiện mô 

hình cần đƣợc bố trí trong dự toán ngân sách nhà nƣớc hàng năm và đƣợc sử dụng 

vào các công việc sau đây: 

- Xây dựng cải tạo kho lƣu trữ; 

- Mua sắm thiết bị, phƣơng tiện bảo quản và phục vụ việc sử dụng NLTT về 

biển đảo. Các trang thiết bị phục vụ cho việc thu thập, xây dựng NLTT về biển đảo 

và phát huy giá trị phục vụ khai thác đòi hỏi phải đƣợc trang bị đầy đủ và kịp thời 

nhƣ máy tính, máy in, camera, máy chụp ảnh, máy scanner, máy ghi âm… 

- Sƣu tầm, thu thập, mua NLTT về biển đảo quý hiếm; 

- Chỉnh lý, số hóa NLTT biển đảo: Số hóa tài liệu, các chuẩn mô tả tài liệu 

số nhƣ Dublincore, hệ thống phần mềm quản lý tài nguyên số nhƣ Dspace để 

GIÁM ĐỊNH 

DỊCH VỤ 
                                       TẠO DỊCH VỤ 

 

 

Ngƣời dùng 

tin 

Yêu cầu dịch 

vụTT 

CSDL đăng ký Catalog 

dịch vụ 

Thiết kế tổng 

hợp của các 

dịch vụ cuối 

cùng 

Phần  lõi 

của dịch 

vụ 

Các Modul 

về dịch vụ 

Các hợp 

phần chức 

năng 

Phần  mở 

rộng của 

dịch vụ 

Cung cấp dịch 

vụ TT 

Mô hình dịch 

vụ TT mới 

CSDL kiểm 

tra 



141 

 

xây dựng kho tài nguyên số, hệ thống tìm kiếm đám mây Primo, các chính 

sách số hóa và truy cập tài nguyên số, đào tạo kiến thức thông tin cho ngƣời 

dùng tin… Tuy nhiên lƣu ý không số hóa tài liệu và đƣa lên mạng, cung cấp 

thông tin các nguồn tài liệu không công bố về biển đảo.  

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật bảo quản NLTT về biển đảo; 

- Công bố, giới thiệu, trƣng bày, triển lãm NLTT về biển đảo; 

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ; 

Đặc biệt khuyến khích các tổ chức cá nhân đóng góp, tài trợ cho việc xây 

dựng và khai thác NLTT về biển đảo. 

Trong điều kiện hiện nay cần có kế hoạch thực hiện ngay các nhiệm vụ: 

Một là: Khẩn cấp tổ chức thu thập các loại tài liệu trong và ngoài nƣớc liên 

quan đến biển đảo, liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia nói chung, đặc biệt là 

những địa điểm có tranh chấp chủ quyền nhƣ Hoàng sa và Trƣờng sa… 

Hai là: Xác định những nguồn thu thập có tính chất định kỳ: hội thảo quốc 

tế, hội thảo quốc gia, hội thảo ngành… liên quan đến chủ quyền lãnh thổ nhất là chủ 

quyền về biển đảo Việt Nam. 

Ba là: Tận dụng nguồn lực thu thập NLTT về biển đảo từ những trí thức, các 

nhà chuyên môn ngƣời Việt ở nƣớc ngoài. 

Bốn là: Xử lý nghiệp vụ, hệ thống hóa các tài liệu đã thu thập đƣợc, số hóa 

NLTT về biển đảo.  

Phải tổ chức hệ thống hóa, nghiên cứu, phân tích NLTT về biển đảo, nhất là 

tài liệu hành chính, các bản đồ của Trung Quốc, Việt Nam và các nƣớc Phƣơng tây 

trên quan điểm khoa học và pháp lý. 

Tập trung các nhà khoa học có chuyên môn về lĩnh vực biên giới, lãnh thổ, 

công pháp quốc tế, quản lý hành chính nhà nƣớc, đo đạc bản đồ… để tổ chức khai 

thác giá trị các loại NLTT về biển đảo Việt Nam hiệu quả và chuyên nghiệp. 

Năm là: Công bố phát huy giá trị của NLTT về biển đảo bằng các hình thức 

thích hợp: Xuất bản sách, đăng tải trên trang Web, tổ chức hội thảo, triển lãm tài 
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liệu để khai thác, tuyên truyền các giá trị thể hiện về chủ quyền biển đảo của Việt 

Nam là cơ sở và chứng cứ đấu tranh tại các diễn đàn trong và ngoài nƣớc. 

Kinh phí thu từ các dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác. 

3.2.3.3. Xã hội hóa huy động các nguồn lực thông tin về biển đảo 

- Khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NLTT về biển đảo 

Cơ quan quản lý có thẩm quyền ở Trung ƣơng cần xây dựng tiêu chí xác 

định giá trị NLTT về biển đảo, chế độ, chính sách đối với ngƣời có công bảo quản, 

lƣu giữ, phát hiện, hiến tặng, giao nộp tài liệu về biển đảo; quy định khung giá cả 

mua, bán tài liệu biển đảo quý, hiếm và khung mức tiền thƣởng đối với ngƣời có 

công trong bảo quản tài liệu về biển đảo. 

+ Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc cần tổ chức tập huấn, hƣớng dẫn nghiệp 

vụ về phân loại, điều tra, sƣu tầm, thống kê, lập bản sao bảo hiểm, lập danh mục tài 

liệu quý, hiếm cho các địa phƣơng. 

+ Vận động, thuyết phục để cá nhân hiểu về công tác lƣu trữ, tầm quan trọng 

của việc bảo quản và phát huy giá trị của tài liệu về biển đảo và nhân dân có vai trò, 

trách nhiệm trong việc gìn giữ, hiến tặng, ký gửi, chuyển giao tài về biển đảo của cá 

nhân, gia đình, dòng họ cho các cơ quan TT, lƣu trữ nhà nƣớc những tài liệu có ý 

nghĩa và giá trị đối với cộng đồng, quốc gia, dân tộc 

+ Thỏa thuận phƣơng thức sƣu tầm với các cá nhân, tổ chức hiện đang lƣu 

giữ tài liệu về các phƣơng án mua, biếu, tặng tài liệu; 

+ Lập kế hoạch sƣu tầm tài liệu;  

+ Tổ chức sƣu tầm tài liệu; 

+ Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu sƣu tầm đƣợc. 

- Thúc đẩy sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức xã hội đối với công tác xây 

dựng NLTT về biển đảo 

Nhà nƣớc đầu tƣ ngân sách để phát triển TV, vốn tài liệu TV trong nƣớc và 

hợp tác, trao đổi tài liệu với TV nƣớc ngoài; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong và 
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ngoài nƣớc, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài 

tham gia phát triển các loại hình TV; thực hiện xã hội hoá hoạt động TV; đào tạo, 

bồi dƣỡng và xây dựng đội ngũ những ngƣời làm công tác TV và tham gia phát 

triển các loại hình TV; thực hiện xã hội hoá hoạt động TV đào tạo, bồi dƣỡng và 

xây dựng đội ngũ những ngƣời làm công tác TV đáp ứng nhu cầu phát triển các loại 

hình TV [41]. 

Cần có văn bản quy phạm pháp luật để thống nhất về công tác sƣu tầm tài 

liệu về biển đảo giữa các ngành Bảo tàng, TV và Lƣu trữ nhằm xác định rõ chức 

năng sƣu tầm tài liệu về biển đảo để lƣu giữ, trƣng bày, triển lãm và phát huy giá trị 

tài liệu của từng ngành, từng cấp; đồng thời hạn chế việc ban hành nhiều văn bản 

trùng lặp, chồng chéo, tạo thuận lợi cho việc sƣu tầm, thu thập tài liệu về biển đảo 

vào Lƣu trữ lịch.  

Các Trung tâm Lƣu trữ quốc gia nên có các hình thức chia sẻ, hỗ trợ  TT, giới 

thiệu, cấp bản sao và chứng thực tài liệu lƣu trữ lịch sử của các tỉnh đang lƣu giữ tại 

các Trung tâm cho Chi cục VTLT các tỉnh, thành phố. Các Chi cục VTLT cấp tỉnh 

cần có sự liên kết chặt chẽ với nhau để cùng tổ chức khai thác, nâng cao hiệu quả sử 

dụng tài liệu lƣu trữ quý, hiếm của địa phƣơng mình.   

3.2.3.4. Xác định cơ chế phối hợp giữa các Trung tâm thông tin và cơ quan 

thông tin có liên quan trong nước 

Về cơ chế, chính sách: Đầu tƣ kinh phí tích cực triển khai các nội dung của Đề 

án “Sƣu tầm tài liệu lƣu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” trong đó có 

NLTT về biển đảo, xây dựng đề án số hóa tài liệu về biển đảo và  phải tập trung vào 

các nội dung cụ thể nhƣ: 

- Bộ Nội vụ cần phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng văn bản hƣớng dẫn chi 

tiết về nội dung chi, mức chi thực hiện  việc sƣu tầm, bổ sung, xây dựng NLTT về 

biển đảo phù hợp với từng thời điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra, 

khảo sát và sƣu tầm, bổ sung, số hóa tài liệu; hỗ trợ kinh phí bảo quản tài liệu về 

biển đảo đang lƣu giữ trong nhân dân. 
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- Ban hành các quy định về xác định giá trị và định giá tài liệu sƣu tầm; 

quy định cụ thể về hiến tặng, ký gửi, mua bán tài liệu; quy định về cơ chế phối 

hợp trong sƣu tầm tài liệu giữa các ngành Nội vụ và Văn hóa trong trƣờng hợp 

cần thiết. 

- Cần có sự điều chỉnh về cơ chế điều hành, quản lý thực hiện sƣu tầm, bổ 

sung  giữa các đơn vị cho phù hợp nhƣ: tăng cƣờng và làm rõ trách nhiệm của đơn 

vị làm đầu mối quản lý; có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa các đơn vị có liên 

quan để kịp thời giải quyết những vƣớng mắc về tài chính, chuyên môn, nghiệp vụ 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Ban hành các nội quy, quy định về khai thác, chia sẻ NLTT về biển đảo, có 

chế độ giải mật đối với NLTT về biển đảo. 

Tổ chức thực hiện: 

- Về khảo sát, thống kê Danh mục tài liệu về biển đảo cần sƣu tầm 

+ Để việc khảo sát, lập danh mục và sƣu tầm tài liệu lƣu trữ ở trong nƣớc đạt 

kết quả cao, Bộ Nội vụ cần chỉ đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ƣơng phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì thực hiện, triển khai từng cấp từ trên 

xuống dƣới, từ đơn vị chủ trì đến đơn vị cơ sở để nắm chắc chắn những TT tài liệu 

đang đƣợc lƣu giữ trong nhân dân.  

+ Tài liệu về biển đảo không chỉ có ở Lƣu trữ lịch sử các cấp, các bảo tàng, 

TV, viện nghiên cứu, Trung tâm lƣu trữ tỉnh và cá nhân, gia đình, dòng họ mà còn 

có ở các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lƣu vào lƣu trữ lịch sử. Vì vậy, Cục Văn 

thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc cần tiếp tục rà soát Danh mục, khảo sát tại các cơ quan, tổ 

chức thuộc nguồn thu từ trung ƣơng đến địa phƣơng để bổ sung Danh mục tài liệu 

về biển đảo ở trong nƣớc đã đƣợc thống kê. 

+ Xác định nguồn và phạm vi sƣu tầm là các đơn vị, cá nhân chƣa đƣợc 

Nhà nƣớc đầu tƣ kinh phí. Tuy nhiên, việc thống kê cần đƣợc rà soát, xem xét kỹ 

lƣỡng từ các cơ sở đã đƣợc Nhà nƣớc quản lý, đầu tƣ kinh phí, nhất là tại các cơ 

quan, tổ chức từ trung ƣơng đến địa phƣơng thuộc nguồn nộp lƣu vào Lƣu trữ lịch 
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sử (bị thất thoát do công tác thu thập vào Lƣu trữ cơ quan và vào Lƣu trữ lịch sử 

làm chƣa tốt trong thời gian qua). 

- Xây dựng các quy chế về thu thập, lƣu trữ, phổ biến và khai thác sử dụng 

tài liệu về biển đảo. 

Trên cơ sở các kết quả điều tra hiện trạng, tiến hành xây dựng các quy định 

cụ thể cho việc sắp xếp, lƣu trữ, phổ biến và khai thác sử dụng tài liệu về biển đảo, 

các quy định bao gồm: 

- Quy định về hệ thống tổ chức lƣu trữ, phổ biến và khai thác sử dụng tài liệu 

về biển đảo (có phân cấp từ Trung ƣơng tới các ngành và địa phƣơng); 

- Các quy định về các điều kiện kỹ thuật của việc bảo quản ở các kho lƣu trữ 

tài liệu; 

- Định hƣớng các hƣớng dẫn công nghệ về tin học hóa tài liệu; 

- Tổ chức mạng tra cứu điện tử các dữ liệu; 

- Các chính sách về chuyển giao, phổ biến dữ liệu; 

- Các quy định về kinh phí, điều hành triển khai các dự án về lƣu trữ và cung 

cấp dữ liệu; 

- Các quy định nghiệp vụ có liên quan khác. 

3.2.4. Nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực thông tin về biển đảo 

3.2.4.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá thông tin về biển đảo 

- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về giá 

trị của NLTT về biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ 

quyền Quốc gia, từ đó có ý thức trong việc giữ gìn, bảo vệ tài liệu, tạo điều kiện thuận 

lợi cho công tác thu thập tài liệu. Tích cực tuyên truyền vận động các cá nhân, gia đình, 

dòng họ biếu tặng tài liệu lƣu trữ cho Nhà nƣớc. Khẳng định việc bảo quản an toàn và 

tổ chức sử dụng tài liệu lƣu trữ đặc biệt là tài liệu biển đảo là nhiệm vụ của toàn xã hội. 

- Cần nâng cao nhận thức chung của toàn xã hội và trách nhiệm của mỗi cá 

nhân về tầm quan trọng và vai trò của NLTT về biển đảo; tăng cƣờng công tác TT 
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tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về ý nghĩa của NLTT về biển đảo đối 

với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tiếp tục tăng cƣờng quảng bá, giới thiệu NLTT về biển đảo là nguồn sử liệu 

quý hiếm về biên giới, chủ quyền biển đảo Việt Nam; Công bố, giới thiệu nội dung của 

khối tài liệu lƣu trữ về biên giới, hải đảo Việt Nam để phục vụ công cuộc đấu tranh bảo 

vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc thông qua các hình thức nhƣ viết bài trên website, 

tạp chí; biên soạn và xuất bản sách; tổ chức trƣng bày, triển lãm; tổ chức hội thảo khoa 

học chuyên đề về biển đảo Việt Nam... 

- Xã hội hóa trong việc huy động các NLTT về biển đảo. Đặc biệt khuyến khích 

các tổ chức cá nhân đóng góp, tài trợ cho việc xây dựng và khai thác NLTT về biển 

đảo. Khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NLTT về biển đảo. 

3.2.4.2. Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ thông tin về biển đảo  

Sản phẩm và dịch vụ TT là công cụ cơ bản, hữu hiệu thoả mãn nhu cầu của 

NDT. Sản phẩm và dịch vụ TT đa dạng, phong phú, có chất lƣợng sẽ giúp NDT 

nhanh chóng tìm kiếm, khai thác NLTT của cơ quan TT - TV. 

Để đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ thông tin biển đảo, ngoài việc nâng 

cao chất lƣợng các sản phẩm dịch vụ thông tin hiện có, các cơ quan TT - TV, lƣu 

trữ cần phát triển các sản phẩm dịch vụ thông tin mới, nhất là sản phẩm dịch vụ 

thông tin hiện đại. Ví dụ nhƣ: Thông tin chuyên đề, thông tin tƣ liệu ảnh, bản đồ, 

thông tin toàn văn, bản tin điện tử, các dịch vụ online, dịch vụ tƣ vấn NDT…  

3.2.4.3. Hoàn thiện và phát triển các sản phẩm thông tin - TV, lưu trữ 

Trong thời gian qua, nhiều sản phẩm TT - TV ở các cơ quan TT, TV lƣu trữ 

đã và đang phát huy hiệu quả trong việc khai thác NLTT về biển đảo Việt Nam, nhƣ 

hệ thống mục lục, thƣ mục thông báo sách mới, thƣ mục chuyên đề, thƣ mục bài 

trích báo, tạp chí, thƣ mục luận án, luận văn... CSDL thƣ mục, website. Tuy nhiên, 

các sản phẩm TT - TV này còn có những hạn chế nhất định nhƣ thƣ mục các loại 

còn thiếu bảng tra - một trong những yếu tố giúp ngƣời sử dụng tìm TT nhanh, loại 

thƣ mục chƣa phong phú, số lƣợng mỗi loại biên soạn chƣa nhiều, CSDL chƣa đa 
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dạng... các cơ quan TT, TV, lƣu trữ cần sửa chữa, biên tập kỹ lƣỡng, cần chú trọng 

hơn nữa mặt chất lƣợng các sản phẩm này. 

- Để phục vụ tốt NLTT về biển đảo cho những cán bộ khoa học nghiên cứu, 

cán bộ giảng dạy, NDT về biển đảo thì loại thƣ mục cần thiết và đắc lực nhất cho họ 

là thƣ mục chuyên đề, cần biên soạn nhiều thƣ mục chuyên đề hơn. Việc cung cấp 

những thƣ mục chuyên đề nhƣ vậy sẽ giúp NDT tiết kiệm thời gian hơn, TT nhận 

đƣợc đầy đủ và chất lƣợng hơn.  

- Nhằm bảo quản lâu dài và tạo điều kiện cho NDT có thể sử dụng đƣợc NLTT 

biển đảo các cơ quan TT, TV, lƣu trữ cần tiến hành số hoá tài liệu. Việc này có lợi ích 

giảm việc truy cập tới tài liệu gốc; chia sẻ nguồn lực, tăng cƣờng khả năng truy cập TT cho 

NDT trên toàn quốc; bảo quản đƣợc tài liệu, đặc biệt là những tài liệu quý hiếm.  

3.2.4.4. Phát triển các dịch vụ thông tin - TV, lưu trữ 

- Các dịch vụ TT - TV, lƣu trữ gồm dịch vụ cung cấp tài liệu nhƣ đọc tại chỗ, 

cho mƣợn tài liệu về nhà, dịch vụ sao chụp tài liệu, và dịch vụ tra cứu TT, chứng thực 

tài liệu, triển lãm... trong thời gian qua đã đƣợc các cơ quan TT, TV, lƣu trữ tiến hành 

khá tốt trong việc phục vụ khai thác NLTT về biển đảo của mình. Tuy nhiên: 

- Nhằm thực hiện tốt các dịch vụ cung cấp tài liệu, một số TV, cơ quan lƣu trữ 

đã tiến hành tổ chức kho mở, kho mƣợn và có phòng đọc riêng cho các loại kho này. 

Riêng NLTT biển đảo chƣa tiến hành tổ chức kho mở thì cần phải tổ chức phòng đọc 

mở. Đây là phƣơng thức phục vụ thuận tiện và nhanh chóng. TV, cơ quan lƣu trữ tổ 

chức phòng đọc mở cho toàn bộ vốn tài liệu, để tổ chức đƣợc phòng đọc mở, TV, cơ 

quan lƣu trữ cần đƣợc cung cấp các trang thiết bị hiện đại nhƣ cổng từ, máy camera, 

máy khử từ, nhập từ… Việc tổ chức kho mở ở tất cả các phòng phục vụ đã có điều 

kiện về cơ sở vật chất, vấn đề còn lại là TV, cơ quan lƣu trữ  phải chuẩn bị đầy đủ về 

nhân sự, chuyên môn và ý thức của công chức, viên chức về vấn đề này. 

- Cần tổ chức một phòng đọc đa phƣơng tiện để NDT có thể sử dụng các tài 

liệu CD - ROM, băng cassettes, băng video, DVD, VCD… vào mục đích xem phim, 

nghe nhạc học ngoại ngữ, giải trí, nâng cao trình độ. 

- Mặt khác, các cơ quan TT, TV, lƣu trữ cần phải tăng cƣờng dịch vụ tra cứu - tìm 

tin hƣớng tới giải quyết các bài toán lớn về biển đảo. Quy trình dịch vụ TT định hƣớng 
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hỗ trợ giải quyết các bài toán lớn về biển đảo nhƣ về chủ quyền, về môi trƣờng biển, về 

phát triển kinh tế biển đảo, về khoa học công nghệ biển đƣợc trình bày trên (sơ đồ 3.3). 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.3: Mô hình quy trình tích hợp và cung cấp NLTT biển đảo thống nhất 

Trong thời gian tới, các giải pháp mẫu từ NLTT biển đảo quốc gia để hỗ trợ cho 

các bài toán liên quan tới biển đảo có thể thông qua việc thực hiện tại các Trung tâm 

TT và Tƣ liệu biển đảo trong nƣớc danh sách các Trung tâm này trong thời gian tới là 5 

Trung tâm, trong đó có 1 Trung tâm điều phối (E) và 4 Trung tâm theo 4 lĩnh vực chủ 

đề về biển đảo (P1, P2, P3, P4 ). Cũng cần tính tới sự chia sẻ NLTT biển đảo giữa nƣớc 

ta với các nƣớc, trƣớc hết với các nƣớc trong khu vực Biển Đông. Quá trình tƣơng tác 

và chia sẻ NLTT biển đảo đƣợc thực hiện qua  các dịch vụ sau: 

- Trao đổi TL/dữ liệu về biển đảo: đảm bảo việc trao đổi tự động các dữ liệu, 

đảm bảo độ tin cậy và có hiệu quả giữa các Trung tâm TT và Tƣ liệu biển đảo;  

- Tìm tin: đảm bảo việc truy cập tới các dữ liệu ở cả 4 cấp (TL, TM, TA, DK) 

trong các CSDL về biển đảo theo phƣơng thức trực tuyến (on-line) tại chỗ và từ xa; 

- Chuyển file: đảm bảo việc trao đổi tự động các file dữ liệu về biển đảo có cùng 

cấu trúc, VD  file dữ liệu về các văn bản pháp luật, các chứng cứ lịch sử, … ; 

- Dịch vụ thư tín điện tử: đảm bảo việc chuẩn bị, truyền và lƣu các bản tin 

biển đảo qua thƣ điện tử trong mạng; 

- Dịch vụ phân tích và giám sát TT: Để tạo ra những dịch vụ TT tổng hợp có 

giá trị gia tăng cần thực hiện việc giám sát TT cho các quá trình hoạt động trong 

lĩnh vực biển đảo; 

Nguồn tin 1 

Rút dữ liệu, 

biến đổi, 

trình bày dữ 

liệu 

Nguồn tin 2 

Nguồn tin 
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- Dịch vụ quản trị và điều phối nguồn lực của hệ thống TT biển đảo: đảm 

bảo các chức năng thống kê, báo cáo, lập kế hoạch, phân tích, đánh giá các hoạt 

động của các đơn vị trong mạng TT về biển đảo. 

Để làm đƣợc điều này các điểm nút cần bổ sung thêm máy tính cho bạn đọc 

tra cứu, đọc tài liệu điện tử, đồng thời có bảng hƣớng dẫn cách tra tìm để NDT tự 

mình tiến hành tìm tin. Chỉ những yêu cầu khó thực hiện, cần tìm tin chuyên đề 

rộng, tốn nhiều thời gian hoặc đòi hỏi phải sử dụng các nguồn khác nhau thì cán bộ 

TT-TV mới trợ giúp hoặc tìm thay cho họ. 

- Cùng với hàng loạt các dịch vụ trên các cơ quan TT, TV, lƣu trữ cũng cần phải 

đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu sách. Trƣớc khi tổ chức giới thiệu và triển lãm sách cần 

thông báo rộng rãi tới các đối tƣợng dùng tin để họ chủ động thu xếp thời gian tham dự. 

3.2.5. Phối hợp phục vụ khai thác thông tin về biển đảo giữa các cơ quan 

thông tin và các cơ quan quản lý nhà nước 

Một cơ quan TT, TV, lƣu trữ dù số lƣợng, chất lƣợng tài liệu có tốt đến mấy 

cũng không thể có đầy đủ NLTT để phục vụ NDT, không thể đáp ứng đầy đủ nhu 

cầu tài liệu cho NDT, thì việc chia sẻ, tích hợp NLTT giữa các cơ quan TT, TV, lƣu 

trữ là một việc làm cần thiết. 

Việc chia sẻ, tích hợp NLTT giữa các cơ quan TT, TV, lƣu trữ… sẽ giúp NDT 

khai thác tài liệu tối đa với nguồn kinh phí cho phép. Đồng thời cũng giúp cho các cơ 

quan nâng cao tính hiệu quả kinh tế trong việc xây dựng vốn tài liệu, tập trung bổ sung 

những tài liệu cần thiết, sát hợp nhất với NDT tại cơ quan mình, không nên bổ sung 

những tài liệu có thể có đƣợc thông qua hợp tác giữa các cơ quan TT, TV, lƣu trữ. 

Để tăng cƣờng khả năng liên kết, chia sẻ NLTT giữa các TV, cơ quan TT, có 

thể thực hiện các biện pháp:  

- Xây dựng danh mục tạp chí hạt nhân về biển đảo và những ấn phẩm TT 

hiện có để thông báo và trao đổi thƣờng xuyên với các cơ quan trong hệ thống TT - 

TV, tránh bổ sung chồng chéo, lãng phí, mở ra khả năng khai thác các nguồn TT từ 

xa phục vụ nhu cầu. Nhất là đối với các tài liệu về biển đảo Việt Nam hiện đang lƣu 

giữ ở nƣớc ngoài phải mua bằng ngoại tệ, việc hợp tác và phối hợp trong công tác 
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thu thập, bổ sung sẽ tiết kiệm rất nhiều kinh phí, đồng thời quản lý và khai thác có 

hiệu quả nguồn tài liệu hiện có của các cơ quan. 

 - Kết nối mạng TT giữa các TV các cơ quan TT, TV, lƣu trữ… trong nƣớc.  Đẩy 

mạnh việc kết nối mạng TT, tích cực triển khai các dịch vụ khai thác TT qua mạng 

Internet, cung cấp các TT theo yêu cầu của từng cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

 Để thực hiện điều đó đòi hỏi cơ quan phải nâng cao chất lƣợng xử lý các nguồn 

TT cho các CSDL, TT thƣ mục; thống nhất một khổ mẫu chung, tạo thuận lợi cho việc 

trao đổi, chia sẻ nguồn CSDL. Yêu cầu đặt ra là cần phải pháp lý hoá các mối quan hệ 

với các cơ quan, các tổ chức, các viện nghiên cứu nhƣ xây dựng chƣơng trình hợp tác, 

lên kế hoạch thực hiện và đƣợc ký kết bằng văn bản cụ thể. Nhƣ vậy khả năng truy cập 

và khai thác TT sẽ tăng lên nhiều lần, thực hiện đƣợc phƣơng châm tận dụng tối đa 

nguồn TT vốn có và với tới mọi nguồn TT từ nơi khác. 

- Bên cạnh việc tăng cƣờng hợp tác, trao đổi, chia sẻ NLTT với các cơ quan TT, 

TV, lƣu trữ…Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc cần tổ chức những cuộc trƣng bày triển 

lãm tài liệu với chuyên đề về vấn đề biển đảo của Việt Nam bằng cách phối hợp các 

Trung tâm Lƣu trữ quốc gia trực thuộc Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc hoặc phối hợp 

giữa Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc với các Bảo tàng lịch sử... 

Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc cũng có thể phối hợp với các đơn vị khác nhƣ 

Viện Nghiên cứu lịch sử, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, Khoa Lịch sử ở các trƣờng đại 

học... tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề về biển đảo Việt Nam. 

Tập trung các nhà khoa học có chuyên môn về những lĩnh vực: biên giới lãnh thổ, 

công pháp quốc tế, quản lý hành chính nhà nƣớc, đo đạc bản đồ… để tổ chức khai thác 

giá trị của các loại tài liệu hiệu quả và chuyên nghiệp. 

3.2.6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hoạt động 

xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin về biển đảo  

Để xây dựng đƣợc hệ thống TT biển đảo quốc gia cần có hạ tầng về CNTT: Hạ 

tầng mạng, thiết bị kết nối, máy chủ, máy trạm nghiệp vụ, phần mềm chuyên dụng. 

Là một hệ thống hoạt động có tần xuất lớn, do vậy hạ tầng mạng phải ổn định và có 

băng thông rộng. 
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Một số yêu cầu về hệ thống mạng 

Bảo mật cao: Tăng cƣờng an ninh mạng; chống sử dụng trái phép trong mạng; 

băng thông rộng; tính ổn định; an toàn và sao lƣu dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu không bị 

mất mát,  trong trƣờng hợp có sự cố có thể khôi phục lại đƣợc; dễ dàng nâng cấp 

Hệ thống máy chủ đủ mạnh để quản trị CSDL mục lục liên hợp và thực hiện 

các chức năng của hệ thống. Hệ thống máy chủ có chức năng: 

- Quản trị CSDL 

- Quản trị hệ thống, bảo mật, phân quyền, sao lƣu dữ liệu 

- Chạy ứng dụng tác nghiệp: thực hiện các chức năng của Hệ thống. 

- Phục vụ tra cứu và trao đổi dữ liệu 

Kết nối Internet 

Tiến hành hiện đại hóa hệ thống TT về các tài liệu và số liệu về biển đảo là 

một hƣớng phát triển TT cấp bách cần đƣợc ƣu tiên trong hệ thống TT quốc gia. 

Bằng CNTT, toàn bộ tài liệu trên giấy cần đƣợc số hóa, xử lý và tra cứu trên hệ 

thống tra cứu điện tử. 

3.2.7. Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ tác nghiệp và người dùng tin 

Năng lực và trình độ cán bộ có ảnh hƣởng quyết định đến chất lƣợng của hoạt 

động xây dựng và khai thác NLTT về biển đảo. Cán bộ các cơ quan TT, TV, lƣu trữ... 

sẽ đảm bảo việc thu thập, bổ sung tài liệu một cách tốt nhất, tận dụng tối đa tiềm năng 

của công nghệ, cơ sở vật chất và địa điểm để cung cấp dịch vụ một cách tối ƣu. Đội 

ngũ cán bộ TT, TV, lƣu trữ... sẽ trở thành chiếc cầu nối giữa NDT và thiết bị công nghệ 

sẵn có để truy cập TT dƣới dạng số. Do đó, Để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực 

đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày càng cao của xã hội thì cần phải tiến hành nhiều biện pháp 

mang tính tổng thể và bền vững từ cơ chế chính sách đến đào tạo, bồi dƣỡng và cần có 

thời gian, lộ trình, từng bƣớc nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ. 

- Tập trung đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ công chức, viên chức TT, TV, lƣu trữ  

bằng các hình thức phù hợp. Các lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ đƣợc tổ chức thƣờng 

xuyên hơn; đồng thời phối hợp hƣớng dẫn công tác lập hồ sơ công việc cho cán bộ, 

công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trong các cơ quan, tổ chức.  
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Xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể để thu hút, đào tạo, sử dụng và phát 

triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển NLTT biển đảo, trong đó cần tập trung đầu 

tƣ cho đào tạo. Đƣa đội ngũ cán bộ làm công tác TT, TV, lƣu trữ...  thực hiện nhiệm 

vụ xây dựng và phục vụ khai thác NLTT về biển đảo thực hiện chƣơng trình đào 

tạo, bồi dƣỡng, phải đƣợc học tập, bồi dƣỡng nghiệp vụ thƣờng xuyên theo yêu cầu 

của nhiệm vụ và vị trí việc làm.  

Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ làm công tác sƣu tầm, phục vụ khai thác 

NLTT về biển đảo: tiêu chuẩn đầu tiên và quan trọng nhất là các cán bộ phải có 

kiến thức về pháp luật về TT - TV, lƣu trữ và nghiệp vụ lƣu trữ, kiến thức lịch sử, 

hiểu biết văn hóa, xã hội. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt công việc, cán bộ TT - TV, 

lƣu trữ cần có kinh nghiệm xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp, sự say mê nghề 

nghiệp, đức tính kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao. 

- Để phục vụ tốt NLTT về biển đảo Các cơ quan TT, TV, lƣu trữ... cần từng 

bƣớc tạo điều kiện cho NDT làm quen với NLTT biển đảo có thói quen sử dụng các 

dịch vụ TT truyền thống bƣớc đầu làm quen với các sản phẩm TT hiện đại bằng cách 

mở lớp đào tạo, hƣớng dẫn NDT kiến thức và kỹ năng tra cứu TT trên máy tính, trên 

mạng TT và kỹ năng sử dụng các dịch vụ TT hiện đại; làm các chỉ dẫn hƣớng dẫn 

NDT cách tra cứu TT và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ TT về biển đảo. 

3.3. Hiệu quả của mô hình phát triển nguồn lực thông tin biển đảo 

Việc xem xét hiệu quả của các đề án và mô hình trong xã hội luôn là vấn đề phức 

tạp. Điều này hoàn toàn đúng trong lĩnh vực quản trị NLTT biển đảo. Thông qua việc tổ 

chức và khai thác TT biển đảo theo mô hình, toàn bộ TT biển đảo tiềm năng sẽ dần đƣợc 

kiểm soát và đƣợc tổ chức lại từ đó  NLTT biển đảo quốc gia sẽ đƣợc tạo lập và hoàn 

thiện. Một khi, NLTT biển đảo quốc gia đƣợc tạo lập vấn đề chất lƣợng và năng lực đảm 

bảo TT - tƣ liệu - dữ kiện về biển đảo cho đông đảo ngƣời dùng tin, đặc biệt là các TT 

cần thiết để bảo vệ chủ quyền biển đảo, hỗ trợ các quá trình thông qua quyết định, cơ sở 

để hoạch định các chính sách - chiến lƣợc phát triển, đánh giá và thẩm định các chƣơng 

trình phát triển kinh tế, KH & CN, bảo vệ môi trƣờng biển đảo sẽ đƣợc cải thiện và nâng 
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cao đáng kể. Những tác động nhƣ vậy của NLTT biển đảo rõ ràng không thể tính bằng 

phép tính cơ học thông thƣờng nhƣ trong các bài toán kinh tế. 

Nói vậy không có nghĩa là không thể xác định đƣợc hiệu quả. Ở đây, hiệu 

quả đƣợc xem xét việc xây dựng và đƣa vào khai thác hệ thống NLTT quốc gia về 

biển đảo sẽ có tác động mạnh đến các mặt kinh tế, xã hội và phƣơng thức tổ chức và 

hoạt động  lĩnh vực TT về biển đảo. 

Về kinh tế: Việc tạo lập và khai thác NLTT biển đảo sẽ hoạt động theo 

nguyên tắc mạng phân định, vận hành trên hệ thống các CSDL phân định, do đó 

trên qui mô quốc gia sẽ tiết kiệm một khoản kinh phí đáng kể do tránh trùng lặp  và 

thất thoát trong quá trình thu thập và xử lý TT, tìm và truy nhập TT đƣợc nhanh 

chóng, tiết kiệm thời gian của ngƣời dùng tin. 

Do sẽ xuất hiện các sản phẩm và dịch vụ TT biển đảo có chất lƣợng tốt hơn, 

ngƣời dùng tin về biển đảo, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thƣơng mại và tài 

nguyên - môi trƣờng, sẽ sẵn sàng chi trả cho việc khai thác các sản phẩm và dịch vụ 

TT biển đảo của hệ thống. Điều này tƣơng tự ở trƣờng hợp đối với TT trong lĩnh 

vực điều tra cơ bản ở các nƣớc. Theo kinh nghiêm, sau 10 năm vận hành,  hầu hết 

các sản phẩm và dịch vụ TT của hệ thống sẽ phải trả tiền để thu hồi một phần. Phần 

thu hồi do khai thác các sản phẩm và dịch vụ TT trong lĩnh vực kinh tế - thƣơng mại 

và tài nguyên - môi trƣờng về biển đảo sẽ đạt tới mức từ 25% tới 30% phần kinh phí 

cho hoạt động sau 15-20 năm vận hành. 

Về mặt phương thức - công nghệ hoạt động: Trình độ về công nghệ hoạt 

động TT trong ngành TT - TV, tƣ liệu của ta hiện còn khá lạc hậu. Cách làm theo 

quy trình tạo lập và quản trị NLTT biển đảo quốc gia mang tính hệ thống sẽ tạo điều 

kiện rút ngắn khoảng cách về công nghệ, để trong tƣơng lai  ta có thể hội nhập một 

cách chủ động và hiệu quả vào các hoạt động trao đổi TT về biển đảo với các nƣớc, 

trƣớc hết là với các nƣớc có biển trong khối ASEAN. Việc thay đổi này cũng sẽ có 

tác động tích cực tới việc nâng cao trình độ cán bộ của ngành TT - TV, tƣ liệu trong 

lĩnh vực biển đảo của Việt Nam. 
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Về mặt xã hội: Hiện nay, theo đánh giá của nhiều nhà khoa học, năng lực 

đảm bảo TT tƣ liệu chuyên môn của ta nói chung, và về biển đảo nói riêng còn rất 

thấp. Nếu chiếu theo theo 5 mức của quốc tế [94], [96] ta chƣa thể vƣợt qua mức 2 - 

mức cơ bản (Low), chỉ đứng trên mức thấp nhất - sơ khởi (None to Low). Từ đây 

hạn chế nhiều tới việc TT hóa xã hội nhằm nâng cao trình độ “Văn hóa TT” của 

đông đảo NDT, mà trƣớc hết là lực lƣợng lao động có kỹ thuật của đất nƣớc ƣớc 

tính có tới 2 triệu ngƣời. Điều này là cản trở không nhỏ trong việc thực hiện chiến 

lƣợc kinh tế biển của nƣớc ta và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của xã 

hội. Nếu mô hình phát triển NLTT biển đảo đƣợc thực thi và vận hành thành công, 

sẽ tạo điều kiện để cho nhiều ngƣời lao động (đặc biệt là lao động có kỹ thuật) và 

NDT tiềm  năng của tƣơng lai là đội ngũ sinh viên các trƣờng đại học và cao đẳng 

có cơ hội tiếp cận và tạo lập thói quen sử dụng TT, nâng cao “văn hóa TT” và điều 

này sẽ có tác động rất tích cực trong quá trình xây dựng xã hội TT ở nƣớc ta, phù 

hợp với xu thế phát triển của nhiều nƣớc trên thế giới hiện nay.  

Những tác động tích cực trên đây mang lại hiệu quả cho đất nƣớc - quốc gia 

có bờ biển lớn và dài, đang phải đối mặt với vấn đề bảo vệ chủ quyền trên biển 

Đông và có chiến lƣợc phát triển kinh tế biển trong giai đoạn hiện nay. 

Tiểu kết 

Tại các quốc gia có biển, NLTT về biển đảo là một loại nguồn lực quan trọng 

trong bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và với khả năng sử dụng 

và khai thác mạnh mẽ sẽ tạo nên sự thành công của quốc gia.  

Đối với lĩnh vực biển đảo, mô hình phát triển và quản trị NLTT biển đảo 

là hai vấn đề có nội dung mang tầm chiến lƣợc của mỗi quốc gia. Để có những 

quyết sách và những hƣớng đi phù hợp đòi hỏi phải xem xét ở nhiều góc độ và 

khía cạnh khác nhau trong mỗi quốc gia nói chung và từng lĩnh vực, ngành nói 

riêng. Trong đó, phải xác định đƣợc mô hình phát triển và phƣơng thức quản trị 

đối với NLTT, từ đó, xác định mục tiêu, nguyên tắc, và các cơ chế thực hiện các 

mô hình phù hợp. 



155 

 

Việc xây dựng mô hình phát triển NLTT về biển đảo cho toàn ngành, trƣớc hết, 

phải xác định đƣợc mục tiêu hoạt động của toàn hệ thống, chức năng, nhiệm vụ và trách 

nhiệm của các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống, các dạng NLTT về biển đảo, cơ 

chế hoạt động, các yếu tố bảo đảm về các mặt phƣơng pháp luận, qui trình, tổ chức kĩ 

thuật và an ninh mạng, nguồn nhân lực,… phải bảo đảm tính thống nhất, hợp nhất trong 

quá trình khai thác, chia sẻ và bảo quản NLTT của toàn lĩnh vực biển đảo; bảo đảm vấn 

đề an toàn, an ninh dữ liệu đặc biệt đối với các tài liệu nội sinh về biển đảo. Đây là bài 

toán đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách TT của lĩnh vực biển đảo cũng nhƣ của 

các cơ quan và cá nhân trong lĩnh vực quản trị NLTT về biển đảo của các thành viên 

trong quá trình vận hành HTTT biển đảo ở nƣớc ta. 

Trong bối cảnh đó rất cần cách tiếp cận khoa học và các giải pháp thiết thực 

để những trở ngại trong quá trình đƣa TT biển đảo thành nguồn lực sẽ đƣợc tháo gỡ. 

Có nhƣ vậy, việc xây dựng hệ thống và quản trị NLTT về biển đảo mới có thể đóng 

vai trò quan trọng cho sự phát triển và là xu hƣớng tất yếu của lịch sử ngành trong 

giai đoạn hiện nay.  
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KẾT LUẬN 

 Có thể khẳng định rằng NLTT về biển đảo là những tài liệu có giá trị đặc 

biệt - là những minh chứng hùng hồn, có tính lịch sử và pháp lý liên quan đến 

vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của dân tộc. Song do nhiều 

nguyên nhân, những tài liệu trên hiện vẫn còn nằm phân tán ở khắp nơi và chƣa 

có tính hệ thống ở tất cả các ngành nhƣ Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Cục Biển 

đảo, Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc, Ban Biên giới chính phủ, TV Quốc gia 

Việt Nam, Trung tâm Lƣu trữ quốc gia, Hệ thống TV chuyên ngành, Hệ thống 

TVCC, hệ thống lƣu trữ quốc gia, lƣu trữ cơ quan, lƣu trữ địa phƣơng, trong 

nhân dân… Trong bối cảnh đó mỗi ngành, mỗi địa phƣơng, mỗi cơ quan tổ chức 

có tài liệu đều xem nhƣ của riêng mình. Không có sự chia sẻ, đăng ký, điều phối 

để sử dụng chung, mặc dù kinh phí thu thập, chỉnh lý, xây dựng NLTT đều là 

kinh phí ngân sách Nhà nƣớc. Những vấn đề nêu trên chỉ có thể đƣợc giải quyết 

khi ý tƣởng khoa học về mô hình phân định quốc gia đƣợc thực thi trong lĩnh 

vực NLTT về biển đảo. 

 NLTT về biển đảo chƣa đƣợc khai thác, phát huy giá trị một cách có hiệu 

quả. Trong bối cảnh, tranh chấp chủ quyền quốc gia ở Biển Đông đang là vấn 

đề thời sự nóng bỏng nhƣ hiện nay, việc công bố, giới thiệu những tài liệu trên 

sẽ phát huy đƣợc tối đa giá trị của tài liệu này trong công cuộc xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc nói chung và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia Việt 

Nam nói riêng. 

Trong thời đại ngày nay, NLTT về biển đảo là một nguồn lực quan trọng 

trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế, văn hóa, xã 

hội. Với khả năng sử dụng và khai thác mạnh mẽ  NLTT về biển đảo sẽ tạo nên cơ 

hội cho sự thành công của các quốc gia, mỗi ngành, mỗi tổ chức.  

Xây dựng và phát huy giá trị NLTT về biển đảo đang là một trong những 

vấn đề thu hút đƣợc sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau nhƣ an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội, CNTT, TT - TV, lƣu trữ, xuất bản... 
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Ngoài ra, cần thúc đẩy sự hỗ trợ tích cực của các các cấp lãnh đạo, của các ban 

ngành đoàn thể ở địa phƣơng đối với công tác xây dựng và khai thác phát huy giá trị 

NLTT về biển đảo. 

NLTT về biển đảo Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng, việc xây dựng 

NLTT về biển đảo Việt Nam sẽ là những chứng cứ lịch sử có giá trị rất cao mà 

chúng ta có thể chứng minh chủ quyền của Việt Nam. Đây là NLTT có giá trị, cần 

đƣợc xây dựng, tổ chức thu thập, khai thác và công bố góp phần cho cuộc đấu tranh 

bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam nói chung và Hoàng Sa, Trƣờng Sa nói 

riêng; góp phần xây dựng chính trị, văn hóa - xã hội, kinh tế biển, phát triển du lịch, 

dịch vụ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. 
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PHỤ LỤC 1: PHIẾU XIN Ý KIẾN 

  

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức 

Để giúp NCS khảo sát, đánh giá thƣc̣ traṇg công tác xây dựng và khai thác nguồn lực 

thông tin về biển, đảo Việt Nam tại các cơ quan lƣu trữ, mạng lƣới các TV, các cơ quan nghiên 

cứu, cơ quan quản lý nhà nƣớc về biển, đảo Trung ƣơng, tỉnh, thành phố, trên cơ sở đó đề xuất 

nhƣ̃ng giải pháp xây dựng nguồn lực thông tin về biển, đảo và khai thác nguồn lực thông tin về 

biển, đảo Việt Nam phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Rất mong các quý cơ quan vui lòng hợp tác, giúp đỡ  trả lời một số câu hỏi dƣới đây 

(bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn), ghi nhận xét của mình vào những dòng để trống. 

  Xin trân trọng cám ơn. 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ quan, tổ chức ……………………………………………………….. 

2. Địa chỉ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

3. Điện thoại………………………….Fax…………………………………… 

4. Địa chỉ Website (nếu có)………………………Email…………………… 

5. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức …………………………………….. 

6. Tổng số vốn tài liệu của cơ quan, tổ chức…………………………………. 

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGUỒN LỰC THÔNG TIN VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT 

NAM 

1. Nguồn lực thông tin về biển, đảo Việt Nam của cơ quan, tổ chức hiện nay 

chiếm khoảng bao nhiêu % trong tổng số nguồn lực thông tin của cơ quan, tổ chức? 

 0%                                           1%  2%  3% 

 4%  5%  10%  11-15% 

 15-25%  25-30%  30-35%  35-40% 

 40-45%  50-60%  70-80%  80-100% 

2. Cơ quan, tổ chức có thu thập, bổ sung tài liệu về biển, đảo Việt Nam? 

 Có  Không 

3. Mức độ thu thập, bổ sung, xây dựng tài liệu về biển, đảo Việt Nam của các cơ quan, tổ chức? 

 Thƣờng xuyên  Không thƣờng xuyên 

 Có nhƣng không ổn định                                   Ý kiến khác…………………. 
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4. Cơ quan, tổ chức hàng năm có đƣợc bố trí kinh phí để thu thập, bổ sung tài 

liệu về biển, đảo Việt Nam? 

 Có  Không 

5. Nguồn thu thập, bổ sung tài liệu của cơ quan, tổ chức? 

 Lƣu chiểu                                           Mua  Từ nguồn nội sinh 

 Trao đổi  Tặng biếu  Thu, nộp 

 Sao chụp  Sƣu tầm   Nguồn khác 

6. Phạm vi thu thập, bổ sung tài liệu về biển đảo của cơ quan, tổ chức? 

 Tài liệu có ở Trung ƣơng  

  Tài liệu có trong tỉnh, thành phố  

  Tài liệu về biển, đảo ở các tỉnh lân cận 

  Tài liệu về biển, đảo trên các Website  

  Tài liệu về biển, đảo có trong các sách, báo nƣớc ngoài 

7. Các loại hình tài liệu về biển, đảo đƣợc thu thập, bổ sung của cơ quan, tổ 

chức (Có thể chọn nhiều loại)? 

 Sách                                           Tài liệu mộc bản  Băng, đĩa CD - ROM 

 Báo, tạp chí  Văn bản  CSDL 

 Microfilm, Microfich  Đề tài nghiên cứu  Các loại tài liệu khác 

8. Số lƣợng bản cho một tên sách, báo, tạp chí có nội dung thông tin về biển, 

đảo? 

 1 bản  2 bản  3 bản 

 4 bản  5 bản  Số lƣợng khác 

9. Số lƣợng bản cho một tên văn bản có nội dung thông tin về biển, đảo? 

 1 bản  2 bản  3 bản 

 4 bản  5 bản  Số lƣợng khác 

10. Số lƣợng bản cho một tài liệu mộc bản có nội dung thông tin về biển, đảo? 

 1 bản  2 bản  3 bản 

 4 bản  5 bản  Số lƣợng khác 

11. Số lƣợng bản cho tài liệu nghe, nhìn có nội dung thông tin về biển, đảo? 

 1 bản  2 bản  3 bản 

 4 bản  5 bản  Số lƣợng khác 
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12. Số lượng bản cho CSDL đã thu thập, bổ sung có nội dung thông tin về biển, đảo? 

 1 CSDL thƣ mục  2 CSDL thƣ mục 

 1 CSDL toàn văn  2 CSDL toàn văn 

 Số lƣợng khác CSDL thƣ mục  Số lƣợng khác CSDL toàn văn 

13. Ngôn ngữ tài liệu về biển, đảo Việt Nam của các cơ quan, tổ chức (Có thể 

chọn nhiều loại)? 

 Tiếng Việt                                          Tiếng Nga 

 Tiếng dân tộc  Tiếng Pháp 

 Tiếng Hán - Nôm  Tiếng Trung Quốc 

 Tiếng Anh  Tiếng nƣớc ngoài khác 

14. Xã hội hóa công tác công tác phát triển nguồn lực thông tin, trong đó có 

NLTT về biển, đảo? 

 Thu thập tài liệu từ cá nhân, gia 

đình, dòng họ… 

 Thu thập từ các tổ chức, cơ quan 

trên địa bàn 

 Thu thập từ nƣớc ngoài   Các nguồn lực khác 

15. Kết quả công tác xây dựng nguồn lực thông tin về biển, đảo Việt Nam tại các 

cơ quan, tổ chức 

 Tốt  Khá 

 Trung bình   Kém 

II. CÔNG TÁC KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN VỀ BIỂN, ĐẢO 

VIỆT NAM 

1. Hình thức kho tài liệu hiện nay của các cơ quan, tổ chức? 

 Kho mở  Kho đóng 

2. Hiện trạng các kho tài liệu hiện nay của các cơ quan, tổ chức có đảm bảo tiêu 

chuẩn bảo quản không? 

 Đảm bảo  Không đảm bảo 

3. Hiện trạng các kho tài liệu hiện nay của các cơ quan, tổ chức (trần nhà, 

tường, sàn)? 

 Khô ráo  Cao, thoáng 

 Dột nát  Thấp, bí 

 Ẩm mốc  
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4. Việc khử trùng, phun thuốc chống côn trùng hàng năm của cơ quan tổ chức? 

 3 tháng/lần  6 tháng/lần 

 9 tháng/lần  1 năm/lần  

 2 năm/lần  Ý kiến khác……………………. 

5. Cơ quan, tổ chức đã tổ chức thanh lọc, tiêu hủy tài liệu hết giá trị? 

 Có  Không 

6. Cơ quan, tổ chức bảo quản tài liệu về biển, đảo Việt Nam nhƣ thế nào? 

 Thƣờng xuyên kiểm kê, thanh lọc  Phục chế tài liệu  

 Có chế độ bảo quản riêng   Số hóa tài liệu  

 Trang bị các thiết bị hiện đại   Phòng cháy chữa cháy 

 Tổ chức thành kho riêng  Ý kiến khác……………………. 

7. Bộ máy tra cứu tài liệu về biển, đảo Việt Nam tại các cơ quan, tổ chức? 

 Mục lục truyền thống              CSDL thƣ mục 

 Thƣ mục    CSDL toàn văn 

 Hình thức khác  

8. Cơ quan, tổ chức đã tổ chức khai thác nguồn lực thông tin biển, đảo bằng hình thức nào? 

 Phục vụ khai thác tại chỗ              Phục vụ tra cứu thông tin, TM 

 Tuyên truyền giới thiệu     Phục vụ tra cứu thông tin CSDL toàn văn 

 Phối hợp chia sẻ nguồn lực   Triển lãm 

 Hình thức khác  

 

9. Các loại thiết bị phục vụ cho các hoạt động thông tin tại cơ quan, tổ chức 

 

Tên thiết bị 

 

SL 

Tình trạng 

Hiện đại Trung bình Lạc hậu Không có 

Máy tính trạm/xách tay      

Máy chủ       

Máy Fax      

Máy Photocopy      

Máy Scan      

10. Các cơ quan, tổ chức đã có Website chƣa?  

 Có  Chƣa có 
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11. Các cơ quan, tổ chức đã có phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý 

tài liệu, phần mềm quản lý TV và mạng máy tính chƣa?  

 Có  Chƣa có 

12. Các cơ quan, tổ chức đã tiến hành số hóa/chuyển dạng tài liệu về biển, đảo chƣa?  

 Có  Chƣa có 

13. Giữa các cơ quan, tổ chức đã tiến hành phối hợp hoạt động xây dựng, chia 

sẻ nguồn lực thông tin chƣa? (Có thể chọn nhiều phƣơng án) 

 Biên mục tập trung  Mƣợn liên cơ quan, TV, lƣu trữ 

 Xây dựng mục lục liên hợp    Luân chuyển tài liệu 

 Phối hợp bổ sung  Hình thức khác 

14. Các cơ quan, tổ chức có ngƣời dùng tin đến khai thác NLTT về biển, đảo không? 

 Có  Không có 

15. Cơ quan, tổ chức đã có những sản phẩm thƣ mục thông tin về biển, đảo Việt 

Nam nào dƣới đây? 

Thƣ mục tài liệu về biển đảo 

Thƣ mục địa chí trong đó có tài liệu về biển, đảo 

Thông báo 

Giới thiệu các vấn đề về biển đảo đến địa phƣơng 

Các loại thƣ mục khác 

16. Cơ quan, tổ chức đã có những dịch vụ thông tin về biển đảo Việt Nam nào 

dƣới đây? 

Phục vụ đọc tại chỗ Thông báo tài liệu về biển, đảo mới 

Cho mƣợn về nhà Sao chụp tài liệu gốc 

Triển lãm và điểm tài liệu về biển, đảo Triển lãm theo chuyên đề 

17. Số lƣợng cán bộ phụ trách công tác xây dựng và khai thác nguồn lực thông 

tin của cơ quan, tổ chức: 

 1 ngƣời  2 ngƣời  3-5 ngƣời 

 5-10 ngƣời  10-15 ngƣời  Số lƣợng khác 
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18. Trình độ cán bộ của phụ trách công tác xây dựng và khai thác nguồn lực 

thông tin của cơ quan, tổ chức 

Trình độ  Cấp độ Số lƣợng 

 

Trình độ chuyên môn 

  

Trên đại học  

Đại học  

Cao đẳng  

Trung cấp  

 

Trình độ tin học  

Thành thạo   

Trung bình    

Hạn chế   

 

Trình độ ngoại ngữ  

Thành thạo   

Trung bình    

Hạn chế   

19. Xin quý cơ quan cho biết: để nâng cao chất lƣợng hiệu quả phục vụ thông 

tin tƣ liệu về biển, đảo đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, các cơ quan quản lý 

nhà nƣớc, các Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia, TV Quốc gia, các Chi cục… cần phải 

làm gì? 

 Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý nhà nƣớc, cán bộ lãnh đạo, cán bộ thông tin TV, 

lƣu trữ về tầm quan trọng của nguồn lực thông tin về biển, đảo. 

 Tham mƣu cho Nhà nƣớc hoàn thiện văn bản pháp quy về thu thập, lƣu trữ và khai thác 

nguồn lực thông tin về biển, đảo. 

 Đa dạng hóa các nguồn đầu tƣ cho phát triển nguồn lực thông tin về biển, đảo  

 Tăng cƣờng chất lƣợng và đa dạng hóa các sẩn phẩm, dịch vụ thông tin về biển, đảo. 

 Tạo môi trƣờng thuận lợi cho việc lƣu trữ và khai thác nguồn lực thông tin về biển, đảo. 

 Nâng cao năng lực cán bộ TTTV, lƣu trữ và ngƣời dùng tin trong lƣu trữ, khai thác 

nguồn lực thông tin về biển, đảo. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………              

    Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan ! 
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PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU NGƢỜI DÙNG TIN  

TẠI CÁC CƠ QUAN THÔNG TIN, THƢ VIỆN, LƢU TRỮ 

   

Để phục vụ NCS viết luận án, chúng tôi tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu 

thông tin về biển, đảo Việt Nam và những đánh giá về việc xây dựng và khai thác nguồn 

lực thông tin về biển, đảo Việt Nam trong thời gian qua. 

Rất mong Anh (Chị)  vui lòng hợp tác trả lời một số câu hỏi dưới đây (bằng cách 

đánh dấu X vào ô lựa chọn). Ghi nhận xét của mình vào những dòng để trống. 

Xin trân trọng cám ơn. 

1. Xin Anh (Chị) vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân  

1.1. Anh (chị) là ngƣời dùng tin của cơ quan, tổ chức nào?  

  Cơ quan Thông tin  TV  Lƣu trữ  

1.2. Giới tính 

 Nam                                        Nữ 

1.3. Độ tuổi 

 Dƣới 30 tuổi                                           31 - 40 tuổi 

 41 - 50 tuổi  51 - 60 tuổi 

 61 - 70 tuổi  Trên 70 tuổi 

1.4. Trình độ 

 Trung học phổ thông  Trung học chuyên nghiệp 

 Cao đẳng  Đại học 

 Trên đại học  

1.5. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn 

 Quản lý   Giảng dạy 

 Sản xuất, kinh doanh  Nghiên cứu 

 Thông tin - TV, Lƣu trữ  Sinh viên 

 Khối Văn hóa - Xã hội  Học sinh 

 Nội chính  Các lĩnh vực khác 

2. Anh chị  thường xuyên có nhu cầu đọc, nghiên cứu thông tin về biển, đảo Việt Nam? 

 Thƣờng xuyên (1 - 2 lần/tuần)  Không thƣờng xuyên (1 lần/tháng) 

 Thỉnh thoảng (1 lần/6 tháng)   Rất ít (1 lần/năm) 

3. Tài liệu đã đáp ứng đƣợc nhu cầu đọc, nghiên cứu thông tin về biển, đảo Việt 

Nam của Anh chị chƣa? 

 Đáp ứng kịp thời  Đáp ứng không kịp thời  

 Đáp ứng ít   Hạn chế 

  Ý kiến khác  
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4. Anh chị gặp phải những khó khăn gì khi đọc, nghiên cứu thông tin về biển, 

đảo Việt Nam? 

 Tài liệu mật  Tài liệu hạn chế sử dụng 

 Dễ tìm   Không tìm đƣợc 

 Khó tìm   Ý kiến khác…………………………. 

5. Các loại hình tài liệu về biển, đảo của cơ quan, tổ chức, TV, lƣu trữ đƣợc anh 

chị sử dụng thƣờng xuyên (Có thể chọn nhiều loại) 

 Sách                                           CSDL 

 Báo, tạp chí  Văn bản 

 Microfilm, Microfich  Đề tài nghiên cứu 

 Băng, đĩa CD - ROM  Các loại tài liệu khác 

 Mộc bản  

6. Ngoài tiếng Việt anh (chị) còn cần sử dụng tài liệu tiếng nƣớc ngoài nào? (Có 

thể chọn nhiều loại) 

 Tiếng Việt                                          Tiếng Nga 

 Tiếng dân tộc  Tiếng Pháp 

 Tiếng Hán - Nôm  Tiếng Trung Quốc 

 Tiếng Anh  Tiếng nƣớc ngoài khác 

7. Anh (Chị) thấy các cơ quan, TV, lƣu trữ đã xây dựng các công cụ tra cứu tài 

liệu về biển, đảo bằng hình thức tra cứu nào? 

 Mục lục truyền thống              CSDL thƣ mục 

 Thƣ mục    CSDL toàn văn 

 Hình thức khác  

8. Anh (Chị) thƣờng xuyên sử dụng công cụ tra cứu tài liệu về biển, đảo nào? 

 Mục lục truyền thống              CSDL thƣ mục 

 Thƣ mục    CSDL toàn văn 

 Hình thức khác  

 9. Anh (Chị) có đánh giá gì về các công cụ tra cứu này? 

 Mục lục truyền thống   tra cứu nhanh  tra cứu chậm,  

 CSDL thƣ mục   tra cứu nhanh, dễ sử dụng            tra cứu chậm, khó sử dụng           

 Thƣ mục   tra cứu nhanh, dễ sử dụng            tra cứu chậm, khó sử dụng           

 CSDL toàn văn   tra cứu nhanh, dễ sử dụng           tra cứu chậm, khó sử dụng           

10. Các cơ quan, tổ chức, TV, lƣu trữ đã tiến hành số hóa/chuyển dạng tài liệu 

về biển, đảo chƣa để phục vụ chƣa?  

 Có  Chƣa có 

11. Anh (Chị) sử dụng những sản phẩm và dịch vụ thông tin về biển đảo nào 

dƣới đây? 

 Phục vụ đọc tại chỗ  Thông báo tài liệu về biển, đảo mới 

 Cho mƣợn về nhà  Triển lãm tài liệu về biển, đảo         

 Sao chụp tài liệu gốc  Triển lãm theo chuyên đề         
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12. Nhận xét của Anh (Chị) về những sản phẩm và dịch vụ thông tin về biển, 

đảo Việt Nam của các cơ quan, tổ chức, TV, lƣu trữ 

Phục vụ đọc tại chỗ  Tốt  Trung bình  Kém 

Cho mƣợn về nhà  Tốt  Trung bình  Kém 

Sao chụp tài liệu gốc  Tốt  Trung bình  Kém 

Thông báo tài liệu về biển, đảo mới  Tốt  Trung bình  Kém 

Triển lãm và điểm tài liệu về biển, đảo  Tốt  Trung bình  Kém 

Triển lãm theo chuyên đề  Tốt  Trung bình  Kém 

13. Nhận xét của Anh (Chị) về lệ phí, giá cả chứng thực tài liệu, cung cấp thông 

tin tại các cơ quan, TV, lƣu trữ? 

 Đắt  Rẻ  Hợp lý 

14. Nhận xét của Anh (Chị) về thái độ phục vụ nhu cầu thông tin về biển, đảo 

Việt Nam của các cơ quan, tổ chức, TV, lƣu trữ 

 Tốt  Trung bình  Kém 

15. Để nâng cao chất lƣợng hiệu quả phục vụ thông tin tƣ liệu về biển, đảo Việt 

Nam đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc. Theo bạn các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc, các Trung tâm Lƣu trữ quốc gia, các Chi cục Văn thƣ, Lƣu trữ,  các TV quốc 

gia, các TV tỉnh, thành phố cần phải làm gì? 

 Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý nhà nƣớc, cán bộ lãnh đạo, cán bộ thông tin TV, 

lƣu trữ về tầm quan trọng của nguồn lực thông tin về biển, đảo. 

 Tham mƣu cho Nhà nƣớc hoàn thiện văn bản pháp quy về thu thập, lƣu trữ và khai thác 

nguồn lực thông tin về biển, đảo. 

 Đa dạng hóa các nguồn đầu tƣ cho phát triển nguồn lực thông tin về biển, đảo.  

 Tăng cƣờng chất lƣợng và đa dạng hóa các sẩn phẩm, dich vụ thông tin về biển, đảo. 

 Tạo môi trƣờng thuận lợi cho việc lƣu trữ và khai thác nguồn lực thông tin về biển, đảo. 

 Nâng cao năng lực cán bộ TT - TV, lƣu trữ và ngƣời dùng tin trong lƣu trữ, khai thác 

nguồn lực thông tin về biển, đảo. 

….……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………

…………………………………………….  

                                Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Anh (chị)! 
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PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH PHỎNG VẤN VÀ BỘ CÂU HỎI DÙNG CHO PHỎNG 

VẤN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO THƢ VIỆN, LƢU TRỮ, CƠ QUAN QUẢN LÝ  

NHÀ NƢỚC VỀ BIỂN, ĐẢO 

 

 I. DANH SÁCH PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO, NDT 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ 

DANH SÁCH PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO MỘT SỐ TVCC 

 

1 Nguyễn Thị Lan 

Hƣơng 

1974 Phó trƣởng 

phòng Bổ 

sung 

TV quốc gia Việt Nam, 

31 - Tràng Thi. ĐT 

0984999372 

2 TS. Chu Ngọc Lâm  Nguyên 

Giám đốc  

TV Hà Nội.ĐT 

0912075218 

3 Ngọc Ánh 1974 Trƣởng 

phòng Di sản 

TV Hà Nội, 47 Bà Triệu - 

Hoàn Kiếm - Hà Nội 

4 Vũ Văn Tuấn 1962 Giám đốc TV KHTH thành phố Hải 

Phòng, số 223 Lạch Tray 

- Ngô Quyền - Hải Phòng. 

ĐT 0912303759 

5 Võ Văn Nhiếng 1967 Giám đốc TV tỉnh Bình Định, 188 

Hai Bà Trƣng - Tp. Quy 

Nhơn  - Bình Định. ĐT 

0914068896 

6 Bùi Xuân Đức 1967 Giám đốc  TV KHTH thành phố Hồ 

Chí Minh, 69 Lý Tự 

Trọng - Quận 1 - Tp. Hồ 

Chí Minh 

7 Phạm Diêm 1962 Giám đốc TV tỉnh Bà rịa - Vũng 

Tàu, số 4 - Phạm Văn 

Đồng - phƣờng Phƣớc 

Trung - Thị xã Bà Rịa 

8 Trƣơng Thị Quỳnh 

Anh 

 Giám đốc Thƣ viện Quảng Bình. 

ĐT. 02323822023 

9 Vũ Thị Ân 1973 PGĐ THƣ viện Đà Nẵng. ĐT. 

0993269693 

DANH SÁCH PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO MỘT SỐ CƠ QUAN LƢU TRỮ 

 

8 Hà Văn Huề 1957 Giám đốc Trung tâm Lƣu trữ quốc 

gia 1, điện thoại 

0913599571 

9 Nguyễn Dƣơng Minh 1962 Chi cục 

trƣởng 

Chi cục VTLT thành phố 

Hà Nội, điện thoại 
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0913399305 

10 Đỗ Quang Thuyên 1960 Chi cục 

trƣởng 

Chi cục VTLT tỉnh Thái 

Bình, điện thoại 

0913292618 

11 Phan Minh Lý 1960 Chi cục 

trƣởng 

Chi cục VTLT tỉnh Bình 

Định, điện thoại 

0934994155 

12 Nguyễn Hải Nam 1975 Giám đốc Trung tâm Lƣu trữ thành 

phố Đà Nẵng, điện thoại 

0935979397 

13 Mai Thanh Hùng 1967 Chi cục 

trƣởng 

Chi cục VTL thành phố 

Hồ Chí Minh, điện thoại 

0983323971 

14 Trần Quốc Việt 1960 Chi cục 

trƣởng 

Chi cục VTLT tỉnh Cà 

Mau, điện thoại 

0913998106 

15 Nguyễn Văn An 1958 Chi cục 

trƣởng 

Chi cục VTLT tỉnh 

Khánh Hòa 

DANH SÁCH PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO MỘT SỐ CƠ QUAN QUẢN LÝ 

15 Hoàng Trƣờng 1958 Phó Cục 

trƣởng 

Cục Văn thƣ và Lƣu trữ 

nhà nƣớc, điện thoại 

0912010269 

16 Nguyễn Thanh Minh 1960 Cục trƣởng  Tổng cục Biển và Hải đảo 

17 Nguyễn Văn Cấn 1962 Chi cục 

trƣởng 

Chi cục Biển và Hải đảo 

thành phố Hải Phong 

DANH SÁCH PHỎNG VẤN NGƢỜI DÙNG TIN 

18 Phạm Thị Nguyệt 1982 Chuyên viên Văn phòng UBND thành 

phố Hải Phòng, điện thoại 

01662480840 

19 Khuất Thanh Chính 1959 Hƣu trí Hà Nội điện thoại 

01665879568 

20 Lê Thị Nguyệt Lƣu 1973 Cán bộ 

nghiên cứu, 

giảng dạy 

Hà Nội điện thoại 

0904505305 

21 Trần Thị Cúc 1975 Nghiên cứu Quảng Bình điện thoại 

09828339632 

22 Trần Quốc Hoàn 1996 Sinh viên ĐH 

Hàng Hải 

Hải Phòng điện thoại 

0982270696 

 
 II. NỘI DUNG CÂU HỎI 
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1. Xin anh (chị) cho biết trình tự xây dựng chính sách phát triển NLTT về biển, đảo 

của cơ quan (Thành lập Ban xây dựng chính sách, Ban giám đốc quyết định, tham khảo 

chuyên gia…) 

2. Ý kiến của anh (chị) của NLTT về biển, đảo và các phƣơng hƣớng hoặc giải pháp 

phát triển (Nội dung, cơ cấu, loại hình, ngôn ngữ tài liệu…) 

3. Cơ quan thông tin, TV, lƣu trữ của anh (chị) có thu thập, bổ sung nguồn tài liệu 

nội sinh, tài liệu trong nhân dân không? Có thì cách thức khai thác và kết quả đạt đƣợc nhƣ 

thế nào? 

4. Cơ quan thông tin, TV, lƣu trữ của anh (chị) tổ chức khai thác NLTT về biển, đảo 

nhƣ thế nào? 

5. Cơ quan thông tin, TV, lƣu trữ của anh (chị) đã ứng dụng CNTT trong công tác 

xây dựng, khai thác NLTT về biển, đảo nhƣ thế nào? 

6. Các hình thức phối hợp tạo lập, thu thập, bổ sung, chia sẻ NLTT về biển, đảo giữa 

các cơ quan nhƣ thế nào? Hiệu quả và các giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động này 

nhƣ thế nào? 

7. Cơ quan thông tin, TV, lƣu trữ của anh (chị) thực hiện xã hội hóa NLTT về biển, 

đảo nhƣ thế nào? 

8. NLTT về biển, đảo có ảnh hƣởng tới hoạt động của Cơ quan thông tin, TV, lƣu trữ 

của anh (chị). 

9. NLTT về biển, đảo Cơ quan thông tin, TV, lƣu trữ của anh (chị) có dễ dàng đƣợc 

tiếp cận không? Nếu đƣợc thì cần nhƣng thủ tục gì? Có cần phải có lãnh đạo hoặc ngƣời 

quen bảo lãnh không? 

10. Anh (chị) có đề xuất, giải pháp gì để nâng cao chất lƣợng công tác xây dựng và 

khai thác NLTT về biển, đảo? 
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        BỘ CÂU HỎI DÙNG CHO PHỎNG VẤN NGƢỜI DÙNG TIN 

 

1. Ý kiến của anh (chị) về NLTT về biển, đảo của cơ quan thông tin, TV, lƣu trữ nơi 

anh (chị) thƣờng đến sử dụng thông tin (nội dung, cơ cấu, loại hình, ngôn ngữ…) 

2. Anh (chị) có nhận xét và đánh giá nhƣ thế nào về các sản phẩm dịch vụ của cơ 

quan thông tin, TV, lƣu trữ nơi anh (chị) thƣờng đến sử dụng thông tin. 

3. Anh (chị) có nhận xét và đánh giá nhƣ thế nào về các hình thức phục vụ của cơ 

quan thông tin, TV, lƣu trữ nơi anh (chị) thƣờng đến sử dụng thông tin. Đã hợp lý chƣa? 

Có cần điều chỉnh gì? 

4. Anh (chị) có nhận xét và đánh giá nhƣ thế nào về thái độ phục vụ của cán bộ cơ 

quan thông tin, TV, lƣu trữ nơi anh (chị) thƣờng đến sử dụng thông tin. Có tận tình, chu 

đáo không? Có cần điều chỉnh gì? 

5. Nhận xét đánh giá của anh (chị) về hệ thống tra cứu? 

6. Anh (chi) có dễ dàng đƣợc tiếp cận tài liệu về biển, đảo không? 

7. Các cơ quan thông tin, TV, lƣu trữ có đáp ứng nhu cầu thông tin của anh (chị) 

không? Nếu có khoảng bao nhiêu % 

8. NLTT về biển đảo có giúp anh chị trong nghiên cứu, học tập, quản lý… không? 

9. Anh (chị) gặp phải khó khăn gì khi đọc, nghiên cứu thông tin về biển đảo Việt 

Nam? 

10. Theo anh (chị) cơ quan thông tin, TV, lƣu trữ nơi anh (chị) thƣờng đến sử dụng 

thông tin cần có những giải pháp gì để nâng cao chất lƣợng xây dựng và khai thác NLTT 

về biển, đảo Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH KHẢO SÁT CÁC THƢ VIỆN CÔNG CỘNG,  

THƢ VIỆN CHUYÊN NGÀNH, CÁC CƠ QUAN LƢU TRỮ VIỆT NAM, CÁC CƠ 

QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BIỂN ĐẢO  

TỪ TRUNG ƢƠNG ĐẾN ĐỊA PHƢƠNG 

Stt Tên cơ quan, đơn vị 

I Hệ thống TV công cộng (19 cơ quan) 

 
Các tỉnh miền Bắc 

 1 TV quốc gia Việt Nam 

 2 TV thành phố Hà Nội 

 3 TV KHTH thành phố Hải Phòng 

 4 TV tỉnh Quảng Ninh 

 5 TV tỉnh Thái Bình 

 6 TV tỉnh  Nam Định 

 
 

Các tỉnh miền Trung 

1 TV tỉnh Thanh Hóa 

 2 TV tỉnh Nghệ An 

 3 TV tỉnh Quảng Bình 

 4 TV tỉnh Thừa Thiên Huế 

 5 TV KHTH thành phố Đà Nẵng 

 6 UBND huyện Hoàng Sa 

 7 TV KHTH tỉnh Quảng Ngãi 

 8 TV tỉnh Bình Định 

 9 TV tỉnh Khánh Hòa 

 
 

Các tỉnh miền Nam 

1 TV KHTH Thành phố Hồ Chí Minh 

 2 TV tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 3 TV tỉnh Kiên Giang 

 4 TV tỉnh Cà Mau 

 II Hệ thống TV chuyên ngành (3 cơ quan) 

1 TV Quân đội 

 2 TV Bộ Tƣ lệnh Hải quân 

 3 TV Quân khu III 

 
III Hệ thống các cơ quan Lƣu trữ Việt Nam (23 cơ quan) 

 
Các cơ quan Lƣu trữ Trung ƣơng 

1 Trung tâm Lƣu trữ Bộ Quốc phòng 

 2 Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia I 

 3 Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia II 

 4 Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia III 

 5 Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia IV 
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Các cơ quan Lƣu trữ địa phƣơng khu vực miền Bắc 

1 Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ thành phố Hà Nội 

 2 Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ thành phố Hải Phòng 

 3 Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ tỉnh Quảng Ninh 

 4 Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ tỉnh Thái Bình 

 5 Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ tỉnh Nam Định 

 6 Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ tỉnh Ninh Bình 

 
 

Các cơ quan Lƣu trữ địa phƣơng khu vực miền Trung 

1 Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ tỉnh Thanh Hóa 

 2 Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ tỉnh Nghệ An 

 3 Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ tỉnh Quảng Bình 

 4 Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế 

 5 Trung tâm Lƣu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng 

 6 Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ tỉnh Quảng Ngãi 

 7 Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ tỉnh Bình Định 

 8 Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ tỉnh Khánh Hòa 

 

 
Các cơ quan Lƣu trữ địa phƣơng khu vực miền Nam 

1 Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ Thành phố Hồ Chí Minh 

2 Chi cục Văn thƣ - Lƣu trữ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 3 Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh Kiên Giang 

 4 Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau 

 

IV 
Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nƣớc về biển đảo từ Trung ƣơng đến 

địa phƣơng (19 cơ quan) 

 
Các cơ quan Trung ƣơng 

1 Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

 2 Bộ Ngoại giao 

 3 Ủy ban Biên giới quốc gia Bộ Ngoại giao 

 4 Ban Biên giới Chính phủ 

 5 Tổng cục Biển và Hải đảo 

 

 
Các cơ quan quản lý nhà nƣớc về biển, đảo địa phƣơng khu vực miền Bắc 

1 Chi cục Biển và Hải đảo thành phố Hải Phòng 

 2 Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ninh 

 3 Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Thái Bình 

 4 Chi cục Biển tỉnh Nam Định 

 

 

Các cơ quan quản lý nhà nƣớc về biển, đảo địa phƣơng khu vực miền 

Trung 
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1 Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Thanh Hóa 

 2 Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Nghệ An 

 3 Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Bình 

 4 Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Thừa Thiên Huế 

 5 Chi cục Biển và Hải đảo thành phố Đà Nẵng 

 6 Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Phú Yên 

 7 Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

Các cơ quan quản lý nhà nƣớc về biển, đảo địa phƣơng khu vực miền 

Nam 

1 Chi cục Biển và Hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh 

 2 Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Kiên Giang 

 3 Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Cà Mau 

 
 

Tổng số: 64 trong đó có 3 TV chuyên ngành khảo sát trƣờng hợp. 
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PHỤ LỤC 5: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT PHIẾU DÀNH CHO HỆ THỐNG 

CÁC CƠ QUAN THƢ VIỆN CÔNG CỘNG (19 TVCC) 

 

TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

I 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG 

NGUỒN LỰC THÔNG TIN 

VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM 

   

1 

Nguồn lực thông tin về biển, đảo 

Việt Nam của cơ quan, tổ chức 

hiện nay chiếm khoảng bao 

nhiêu % trong tổng số nguồn lực 

thông tin của cơ quan, tổ chức 

 

0%   

1% 8 42,10 

2% 6 31,57 

3% 1 5,26 

4% 2 10,52 

5% 2 10,52 

10%   

11-15%   

15-25%   

25-30%   

30-35%   

35-40%   

40-45%   

50-60%   

70-80%   

80-100%   

2 

Cơ quan, tổ chức có thu thập, bổ 

sung tài liệu về biển, đảo Việt 

Nam 

Có 19 100 

Không   

3 

Mức độ thu thập, bổ sung, xây 

dựng tài liệu về biển, đảo Việt 

Nam của các cơ quan, tổ chức 

Thƣờng xuyên 10 52,63 

Không thƣờng xuyên 2 10,53 

Có nhƣng không ổn định 7 36,84 

Ý kiến khác…………   

4 

Cơ quan, tổ chức hàng năm có 

đƣợc bố trí kinh phí để thu thập, 

bổ sung tài liệu về biển, đảo Việt 

Nam 

Có 17 89,47 

Không 2 10,53 

5 
Nguồn thu thập, bổ sung tài liệu 

của cơ quan, tổ chức 

Lƣu chiểu   

Mua 19 100,00 

Từ nguồn nội sinh 2 10,53 

Trao đổi 3 15,79 

Tặng biếu 13 68,42 

Thu, nộp 1 5,26 

Sao chụp 6 31,58 

Sƣu tầm 11 57,89 

Nguồn khác 4 21,05 

6 Phạm vi thu thập, bổ sung tài Tài liệu có ở Trung ƣơng 19 100 
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

liệu về biển đảo của cơ quan, tổ 

chức 

Tài liệu có trong tỉnh, 

thành phố 
18  

Tài liệu về biển, đảo ở 

các tỉnh lân cận 
6 94,74 

Tài liệu về biển, đảo trên 

các Website 
5 26,32 

Tài liệu về biển, đảo có 

trong các sách, báo nƣớc 

ngoài 

5 26,32 

7 

Các loại hình tài liệu về biển, 

đảo đƣợc thu thập, bổ sung của 

cơ quan, tổ chức (Có thể chọn 

nhiều loại) 

Sách 19 100 

Tài liệu mộc bản   

Băng, đĩa CD - ROM 3 15,79 

Báo, tạp chí 19 100 

Văn bản 7 36,84 

CSDL 4 21,05 

Microfilm, Microfich   

Đề tài nghiên cứu 2 10,53 

Các loại tài liệu khác 2 10,53 

8 

Số lƣợng bản cho một tên sách, 

báo, tạp chí có nội dung thông 

tin về biển, đảo 

1 bản 5 26,32 

2 bản 12 63,16 

3 bản 1 5,26 

4 bản 1 5,26 

5 bản 1 5,26 

Số lƣợng khác 1 5,26 

9 

Số lƣợng bản cho một tên văn 

bản có nội dung thông tin về 

biển, đảo 

1 bản 5 26,32 

2 bản 8 42,11 

3 bản   

4 bản 1 5,26 

5 bản 1 5,26 

Số lƣợng khác 2 10,53 

10 

Số lƣợng bản cho một tài liệu mộc 

bản có nội dung thông tin về biển, 

đảo 

1 bản   

2 bản   

3 bản   

4 bản   

5 bản   

Số lƣợng khác 4 21,05 

11 

Số lƣợng bản cho tài liệu nghe, 

nhìn có nội dung thông tin về 

biển, đảo 

1 bản 11 57,89 

2 bản 2 10,53 

3 bản   

4 bản   

5 bản   

Số lƣợng khác 2 10,53 

12 Số lƣợng bản cho CSDL đã thu 1 CSDL thƣ mục 9 47,37 
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

thập, bổ sung có nội dung thông 

tin về biển, đảo 

2 CSDL thƣ mục   

1 CSDL toàn văn 3 15,79 

2 CSDL toàn văn 1 5,26 

Số lƣợng khác CSDL thƣ 

mục 
1 5,26 

Số lƣợng khác CSDL 

toàn văn 
2 10,53 

13 

Ngôn ngữ tài liệu về biển, đảo 

Việt Nam của các cơ quan, tổ 

chức (Có thể chọn nhiều loại) 

Tiếng Việt 19 100 

Tiếng Nga 2 10,53 

Tiếng dân tộc   

Tiếng Pháp 3 15,79 

Tiếng Hán – Nôm 3 15,79 

Tiếng Trung Quốc 1 5,26 

Tiếng Anh 7 36,84 

Tiếng nƣớc ngoài khác   

14 

Xã hội hóa công tác công tác 

phát triển nguồn lực thông tin, 

trong đó có NLTT về biển, đảo 

Thu thập tài liệu từ cá 

nhân, gia đình, dòng 

họ… 

2 10,53 

Thu thập từ các tổ chức, 

cơ quan trên địa bàn 
4 21,05 

Thu thập từ nƣớc ngoài 1 5,26 

Các nguồn lực khác 11 57,89 

15 

Kết quả công tác xây dựng 

nguồn lực thông tin về biển, đảo 

Việt Nam tại các cơ quan, tổ 

chức 

Tốt 5 26,32 

Khá 8 42,11 

Trung bình 6 31,58 

Kém   

II 
CÔNG TÁC KHAI THÁC 

NGUỒN LỰC THÔNG TIN 

VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM 

   

1 
Hình thức kho tài liệu hiện nay 

của các cơ quan, tổ chức 

Kho mở 17 89,47 

Kho đóng 12 63,16 

2 

Hiện trạng các kho tài liệu hiện 

nay của các cơ quan, tổ chức có 

đảm bảo tiêu chuẩn bảo quản 

không 

Đảm bảo 18 94,74 

Không đảm bảo 1 5,26 

3 

Hiện trạng các kho tài liệu hiện 

nay của các cơ quan, tổ chức 

(trần nhà, tƣờng, sàn) 

Khô ráo 18 94,74 

Cao, thoáng 14 73,68 

Dột nát   

Thấp, bí 1 5,26 

Ẩm mốc   

4 

Việc khử trùng, phun thuốc 

chống côn trùng hàng năm của 

cơ quan tổ chức 

3 tháng/lần 1 5,26 

6 tháng/lần 4 21,05 

9 tháng/lần   
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

1 năm/lần 13 68,42 

2 năm/lần   

Ý kiến khác………… 1 5,26 

5 

Cơ quan, tổ chức đã tổ chức 

thanh lọc, tiêu hủy tài liệu hết 

giá trị 

Có 10 52,62 

Không 9 47,37 

6 

Cơ quan, tổ chức bảo quản tài 

liệu về biển, đảo Việt Nam nhƣ 

thế nào 

Thƣờng xuyên kiểm kê, 

thanh lọc 
14 73,68 

Phục chế tài liệu 3 15,79 

Có chế độ bảo quản riêng 3 15,79 

Số hóa tài liệu 7 36,84 

Trang bị các thiết bị hiện 

đại 
3 15,79 

Phòng cháy chữa cháy 12 63,16 

Tổ chức thành kho riêng   

Ý kiến khác………… 1 5,26 

7 

Bộ máy tra cứu tài liệu về biển, 

đảo Việt Nam tại các cơ quan, tổ 

chức 

Mục lục truyền thống 19 100 

CSDL thƣ mục 14 73,68 

Thƣ mục 9 47,37 

CSDL toàn văn 4 21,05 

Hình thức khác 1 5,26 

8 

Cơ quan, tổ chức đã tổ chức khai 

thác nguồn lực thông tin biển, 

đảo bằng hình thức nào 

Phục vụ khai thác tại chỗ 19 100 

Cho mƣợn về nhà 15 78,95 

Phục vụ tra cứu thông 

tin, TM 
13 68,42 

Tuyên truyền giới thiệu 13 68,42 

Phục vụ tra cứu thông tin 

CSDL toàn văn 
2 10,53 

Phối hợp chia sẻ nguồn 

lực 
3 15,79 

Triển lãm 12 63,16 

Hình thức khác 1 5,26 

9 

Các loại thiết bị phục vụ cho các 

hoạt động thông tin tại cơ quan, 

tổ chức 

Máy tính trạm/xách tay 639  

Máy chủ 35  

Máy Fax 21  

Máy Photocopy 34  

Máy Scan 106  

10 
Các cơ quan, tổ chức đã có 

Website chƣa 

Có 17 89,47 

Chƣa có 2 10,53 

11 

Các cơ quan, tổ chức đã có phần 

mềm quản lý văn bản, phần 

mềm quản lý tài liệu, phần mềm 

quản lý TV và mạng máy tính 

Có 17 89,47 

Chƣa có 2 10,53 
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

chƣa 

12 

Các cơ quan, tổ chức đã tiến 

hành số hóa/chuyển dạng tài liệu 

về biển, đảo chƣa 

Có 6 31,58 

Chƣa có 13 68,42 

13 

Giữa các cơ quan, tổ chức đã 

tiến hành phối hợp hoạt động 

xây dựng, chia sẻ nguồn lực 

thông tin chƣa? (Có thể chọn 

nhiều phƣơng án) 

 

Biên mục tập trung 8 42,11 

Mƣợn liên cơ quan, TV, 

lƣu trữ 
2 10,53 

Xây dựng mục lục liên 

hợp 
  

Luân chuyển tài liệu 12 63,16 

Phối hợp bổ sung 2 10,53 

Hình thức khác 1 5,26 

14 

Các cơ quan, tổ chức có ngƣời dùng 

tin đến khai thác NLTT về biển, đảo 

không 

Có 19 100 

Không có   

15 

Cơ quan, tổ chức đã có những 

sản phẩm thƣ mục thông tin về 

biển, đảo Việt Nam nào dƣới 

đây 

Thƣ mục tài liệu về biển 

đảo 
15 78,95 

Thƣ mục địa chí trong đó 

có tài liệu về biển, đảo 
2 10,53 

Thông báo 3 15,79 

Giới thiệu các vấn đề về 

biển đảo đến địa phƣơng 
8 42,11 

Các loại thƣ mục khác 3 15,79 

16 

Cơ quan, tổ chức đã có những 

dịch vụ thông tin về biển đảo 

Việt Nam nào dƣới đây 

Phục vụ đọc tại chỗ 19 100 

Thông báo tài liệu về 

biển, đảo mới 
4 21,05 

Cho mƣợn về nhà 15 78,95 

Sao chụp tài liệu gốc 10 52,63 

Triển lãm và điểm tài 

liệu về biển, đảo 
12 63,16 

Triển lãm theo chuyên đề 12 63,16 

17 

Số lƣợng cán bộ phụ trách công 

tác xây dựng và khai thác nguồn 

lực thông tin của cơ quan, tổ 

chức: 

 

1 ngƣời 2 10,53 

2 ngƣời 10 52,63 

3-5 ngƣời 4 21,05 

5-10 ngƣời 1 5,26 

10-15 ngƣời 1 5,26 

Số lƣợng khác 1 5,26 

18 

Trình độ cán bộ của phụ trách 

công tác xây dựng và khai thác 

nguồn lực thông tin của cơ quan, 

tổ chức 

Trình độ 

chuyên môn 

Trên đại 

học 
5  

Đại học 65  

Cao đẳng 10  

Trung cấp   

Trình độ tin Thành 50  
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

học thạo 

Trung 

bình 
30  

Hạn chế   

Trình độ 

ngoại ngữ 

Thành 

thạo 
32  

Trung 

bình 
48  

Hạn chế   

19 

Xin quý cơ quan cho biết: để 

nâng cao chất lƣợng hiệu quả 

phục vụ thông tin tƣ liệu về biển, 

đảo đáp ứng nhu cầu thông tin 

của bạn đọc, các cơ quan quản lý 

nhà nƣớc, các Trung tâm Lƣu 

trữ Quốc gia, TV Quốc gia, các 

Chi cục… cần phải làm gì 

Nâng cao nhận thức cho 

cán bộ quản lý nhà nƣớc, 

cán bộ lãnh đạo, cán bộ 

thông tin TV, lƣu trữ về 

tầm quan trọng của 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

19 100 

Tham mƣu cho Nhà nƣớc 

hoàn thiện văn bản pháp 

quy về thu thập, lƣu trữ 

và khai thác nguồn lực 

thông tin về biển, đảo 

16 84,21 

Đa dạng hóa các nguồn 

đầu tƣ cho phát triển 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

17 89,47 

Tăng cƣờng chất lƣợng 

và đa dạng hóa các sẩn 

phẩm, dịch vụ thông tin 

về biển, đảo 

16 84,21 

Tạo môi trƣờng thuận lợi 

cho việc lƣu trữ và khai 

thác nguồn lực thông tin 

về biển, đảo 

17 89,47 

Nâng cao năng lực cán 

bộ TTTV, lƣu trữ và 

ngƣời dùng tin trong lƣu 

trữ, khai thác nguồn lực 

thông tin về biển, đảo 

17 89,47 

 

 



190 

 

PHỤ LỤC 6: TỔNG HỢP QUẢ KHẢO SÁT PHIẾU DÀNH CHO  

HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN LƢU TRỮ VIỆT NAM (23 CƠ QUAN) 

TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

I 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG 

NGUỒN LỰC THÔNG TIN VỀ 

BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM 

   

1 

Nguồn lực thông tin về biển, đảo 

Việt Nam của cơ quan, tổ chức hiện 

nay chiếm khoảng bao nhiêu % 

trong tổng số nguồn lực thông tin 

của cơ quan, tổ chức 

 

0%   

1% 13 56,52 

2% 2 8,69 

3% 3 14,04 

4% 2 8,69 

5% 3 13,04 

10-15%   

15-20%   

20-25%   

25-30%   

30-35%   

35-40%   

40-45%   

50-60%   

70-80%   

80-100%   

2 
Cơ quan, tổ chức có thu thập, bổ 

sung tài liệu về biển, đảo Việt Nam 

Có 20 86,96 

Không 3 13,04 

3 

Mức độ thu thập, bổ sung, xây 

dựng tài liệu về biển, đảo Việt Nam 

của các cơ quan, tổ chức 

Thƣờng xuyên 4 17,39 

Không thƣờng xuyên 11 47,83 

Có nhƣng không ổn định 7 30,43 

Ý kiến khác………… 1 4,35 

4 

Cơ quan, tổ chức hàng năm có 

đƣợc bố trí kinh phí để thu thập, bổ 

sung tài liệu về biển, đảo Việt Nam 

Có 15 65,22 

Không 8 34,78 

5 
Nguồn thu thập, bổ sung tài liệu 

của cơ quan, tổ chức 

Lƣu chiểu 0 0 

Mua 5 21,74 

Từ nguồn nội sinh 5 21,74 

Trao đổi, tặng biếu 8 34,78 

Thu nộp 23 100,00 

Sao chụp, sƣu tầm 15 65,22 

Nguồn khác 6 26,09 

6 
Phạm vi thu thập, bổ sung tài liệu 

về biển đảo của cơ quan, tổ chức 

Tài liệu có ở Trung ƣơng 13 56,52 

Tài liệu có trong tỉnh, 

thành phố 
9 39,13 

Tài liệu về biển, đảo ở 

các tỉnh lân cận 
8 34,78 

Tài liệu về biển, đảo trên 7 30,43 
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

các Website 

Tài liệu về biển, đảo có 

trong các sách, báo nƣớc 

ngoài 

5 21,74 

7 

Các loại hình tài liệu về biển, đảo 

đƣợc thu thập, bổ sung của cơ quan, 

tổ chức (Có thể chọn nhiều loại) 

Sách 17 73,91 

Tài liệu mộc bản 3 13,04 

Băng, đĩa CD - ROM 3 13,04 

Báo, tạp chí 16 69,57 

Văn bản 18 78,26 

CSDL 4 17,39 

Microfilm, Microfich   

Đề tài nghiên cứu 2 8,70 

Các loại tài liệu khác 7 30,43 

8 

Số lƣợng bản cho một tên sách, 

báo, tạp chí có nội dung thông tin 

về biển, đảo 

1 bản 16 69,57 

2 bản 3 13,04 

3 bản   

4 bản   

5 bản   

Số lƣợng khác 3 13,04 

9 
Số lƣợng bản cho một tên văn bản 

có nội dung thông tin về biển, đảo 

1 bản 15 65,22 

2 bản 4 17,39 

3 bản   

4 bản   

5 bản   

Số lƣợng khác 4 17,39 

10 
Số lƣợng bản cho một tài liệu mộc 

bản có nội dung thông tin về biển, đảo 

1 bản 4 17,39 

2 bản 1 4,35 

3 bản   

4 bản   

5 bản   

Số lƣợng khác 4 17,39 

11 

Số lƣợng bản cho tài liệu nghe, 

nhìn có nội dung thông tin về biển, 

đảo 

1 bản 11 47,83 

2 bản   

3 bản   

4 bản   

5 bản   

Số lƣợng khác 4 17,39 

12 

Số lƣợng bản cho CSDL đã thu 

thập, bổ sung có nội dung thông tin 

về biển, đảo 

1 CSDL thƣ mục 15 65,22 

2 CSDL thƣ mục   

1 CSDL toàn văn 4 17,39 

2 CSDL toàn văn 1 4,35 

Số lƣợng khác CSDL thƣ 

mục 
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

Số lƣợng khác CSDL 

toàn văn 
3 13,04 

13 

Ngôn ngữ tài liệu về biển, đảo Việt 

Nam của các cơ quan, tổ chức (Có 

thể chọn nhiều loại) 

Tiếng Việt 23 100 

Tiếng Nga   

Tiếng dân tộc   

Tiếng Pháp 5 21,74 

Tiếng Hán - Nôm 9 39,13 

Tiếng Trung Quốc   

Tiếng Anh 5 21,74 

Tiếng nƣớc ngoài khác 2 8,70 

14 

Xã hội hóa công tác công tác phát 

triển nguồn lực thông tin, trong đó 

có NLTT về biển, đảo 

Thu thập tài liệu từ cá 

nhân, gia đình, dòng 

họ… 

6 26,09 

Thu thập từ các tổ chức, 

cơ quan trên địa bàn 
17 73,91 

Thu thập từ nƣớc ngoài 1 4,35 

Các nguồn lực khác 7 30,43 

15 

Kết quả công tác xây dựng nguồn 

lực thông tin về biển, đảo Việt Nam 

tại các cơ quan, tổ chức 

Tốt 3 13,04 

Khá 5 21,74 

Trung bình 14 60,87 

Kém 1 4,35 

II 
CÔNG TÁC KHAI THÁC 

NGUỒN LỰC THÔNG TIN VỀ 

BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM 

   

1 
Hình thức kho tài liệu hiện nay của 

các cơ quan, tổ chức 

Kho mở 0 0 

Kho đóng 23 100 

2 

Hiện trạng các kho tài liệu hiện nay 

của các cơ quan, tổ chức có đảm 

bảo tiêu chuẩn bảo quản không 

Đảm bảo 21 91,30 

Không đảm bảo 2 8,70 

3 

Hiện trạng các kho tài liệu hiện nay 

của các cơ quan, tổ chức (trần nhà, 

tƣờng, sàn) 

Khô ráo 21 91,30 

Cao, thoáng 19 82,61 

Dột nát   

Thấp, bí 2 8,70 

Ẩm mốc 1 4,35 

4 

Việc khử trùng, phun thuốc chống 

côn trùng hàng năm của cơ quan tổ 

chức 

3 tháng/lần 1 4,35 

6 tháng/lần 6 26,09 

9 tháng/lần   

1 năm/lần 14 60,87 

2 năm/lần 1 4,35 

Ý kiến khác………… 1 4,35 

5 
Cơ quan, tổ chức đã tổ chức thanh 

lọc, tiêu hủy tài liệu hết giá trị 

Có 20 86,96 

Không 3 13,04 

6 Cơ quan, tổ chức bảo quản tài liệu Thƣờng xuyên kiểm kê, 17 73,91 
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

về biển, đảo Việt Nam nhƣ thế nào thanh lọc 

Phục chế tài liệu 8 34,78 

Có chế độ bảo quản riêng 6 26,09 

Số hóa tài liệu 10 43,48 

Trang bị các thiết bị hiện 

đại 
10 43,48 

Phòng cháy chữa cháy 18 78,26 

Tổ chức thành kho riêng   

Ý kiến khác…………   

7 
Bộ máy tra cứu tài liệu về biển, đảo 

Việt Nam tại các cơ quan, tổ chức 

Mục lục truyền thống 22 95,65 

CSDL thƣ mục 8 34,78 

Thƣ mục 5 21,74 

CSDL toàn văn 3 13,04 

Hình thức khác 2 8,70 

8 

Cơ quan, tổ chức đã tổ chức khai 

thác nguồn lực thông tin biển, đảo 

bằng hình thức nào 

Phục vụ khai thác tại chỗ 21 91,30 

Phục vụ tra cứu thông 

tin, TM 
12 52,17 

Tuyên truyền giới thiệu 7 30,43 

Phục vụ tra cứu thông tin 

CSDL toàn văn 
3 13,04 

Phối hợp chia sẻ nguồn 

lực 
1 4,35 

Triển lãm 8 34,78 

Hình thức khác 1 4,35 

9 

Các loại thiết bị phục vụ cho các 

hoạt động thông tin tại cơ quan, tổ 

chức 

Máy tính trạm/xách tay 561  

Máy chủ 31  

Máy Fax 25  

Máy Photocopy 45  

Máy Scan 155  

10 
Các cơ quan, tổ chức đã có Website 

chƣa 

Có 17 73,91 

Chƣa có 6 26,09 

11 

Các cơ quan, tổ chức đã có phần 

mềm quản lý văn bản, phần mềm 

quản lý tài liệu, phần mềm quản lý 

TV và mạng máy tính chƣa 

Có 20 86,96 

Chƣa có 3 13,04 

12 

Các cơ quan, tổ chức đã tiến hành 

số hóa/chuyển dạng tài liệu về biển, 

đảo chƣa 

Có 8 34,78 

Chƣa có 15 65,22 

13 

Giữa các cơ quan, tổ chức đã tiến 

hành phối hợp hoạt động xây dựng, 

chia sẻ nguồn lực thông tin chƣa? 

(Có thể chọn nhiều phƣơng án) 

 

Biên mục tập trung 6 26,09 

Mƣợn liên cơ quan, TV, 

lƣu trữ 
4 17,39 

Xây dựng mục lục liên 

hợp 
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

Luân chuyển tài liệu 2 8,70 

Phối hợp bổ sung 3 13,04 

Hình thức khác 12 52,17 

14 
Các cơ quan, tổ chức có ngƣời dùng tin 

đến khai thác NLTT về biển, đảo không 

Có 23 100 

Không có   

15 

Cơ quan, tổ chức đã có những sản 

phẩm thƣ mục thông tin về biển, 

đảo Việt Nam nào dƣới đây 

Thƣ mục tài liệu về biển 

đảo 
10 43,48 

Thƣ mục địa chí trong đó 

có tài liệu về biển, đảo 
1 4,35 

Thông báo 6 26,09 

Giới thiệu các vấn đề về 

biển đảo đến địa phƣơng 
7 30,43 

Các loại thƣ mục khác 9 39,13 

16 

Cơ quan, tổ chức đã có những dịch 

vụ thông tin về biển đảo Việt Nam 

nào dƣới đây 

Phục vụ đọc tại chỗ 21 91,30 

Thông báo tài liệu về 

biển, đảo mới 
  

Cho mƣợn về nhà 0 0 

Sao chụp tài liệu gốc 23 100 

Triển lãm và điểm tài 

liệu về biển, đảo 
4 17,39 

Triển lãm theo chuyên đề 4 17,39 

17 

Số lƣợng cán bộ phụ trách công tác 

xây dựng và khai thác nguồn lực 

thông tin của cơ quan, tổ chức: 

 

1 ngƣời 4 17,39 

2 ngƣời 7 30,43 

3-5 ngƣời 7 30,43 

5-10 ngƣời 2 8,70 

10-15 ngƣời 2 8,70 

Số lƣợng khác 1 4,35 

18 

Trình độ cán bộ của phụ trách công 

tác xây dựng và khai thác nguồn 

lực thông tin của cơ quan, tổ chức 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Trên đại học 9  

Đại học 136  

Cao đẳng 7  

Trung cấp 7  

Trình độ 

tin học 

Thành thạo 57  

Trung bình 102  

Hạn chế   

Trình độ 

ngoại ngữ 

Thành thạo 17  

Trung bình 134  

Hạn chế 8  

19 

Xin quý cơ quan cho biết: để nâng 

cao chất lƣợng hiệu quả phục vụ 

thông tin tƣ liệu về biển, đảo đáp 

ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, 

các cơ quan quản lý nhà nƣớc, các 

Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia, TV 

Nâng cao nhận thức cho 

cán bộ quản lý nhà nƣớc, 

cán bộ lãnh đạo, cán bộ 

thông tin TV, lƣu trữ về 

tầm quan trọng của 

nguồn lực thông tin về 

21 91,30 
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

Quốc gia, các Chi cục… cần phải 

làm gì 

biển, đảo 

Tham mƣu cho Nhà nƣớc 

hoàn thiện văn bản pháp 

quy về thu thập, lƣu trữ 

và khai thác nguồn lực 

thông tin về biển, đảo 

22 95,65 

Đa dạng hóa các nguồn 

đầu tƣ cho phát triển 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

23 100 

Tăng cƣờng chất lƣợng 

và đa dạng hóa các sẩn 

phẩm, dịch vụ thông tin 

về biển, đảo 

22 95,65 

Tạo môi trƣờng thuận lợi 

cho việc lƣu trữ và khai 

thác nguồn lực thông tin 

về biển, đảo 

22 95,65 

Nâng cao năng lực cán 

bộ TTTV, lƣu trữ và 

ngƣời dùng tin trong lƣu 

trữ, khai thác nguồn lực 

thông tin về biển, đảo 

22 95,65 
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PHỤ LỤC 7: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT PHIẾU DÀNH CHO HỆ THỐNG 

CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BIỂN, ĐẢO  

TỪ TRUNG ƢƠNG ĐẾN ĐỊA PHƢƠNG (19 CƠ QUAN) 

 

TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

I 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG 

NGUỒN LỰC THÔNG 

TIN VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT 

NAM 

   

1 

Nguồn lực thông tin về biển, 

đảo Việt Nam của cơ quan, tổ 

chức hiện nay chiếm khoảng 

bao nhiêu % trong tổng số 

nguồn lực thông tin của cơ 

quan, tổ chức 

 

0%   

1%   

2%   

3% 4 21,05 

4% 5 26,32 

5% 7 36,84 

10% 3 15,78 

11-15%   

15-25%   

25-30%   

30-35%   

35-40%   

40-45%   

50-60%   

70-80%   

80-100%   

2 

Cơ quan, tổ chức có thu thập, 

bổ sung tài liệu về biển, đảo 

Việt Nam 

Có 16 84,21 

Không 3 15,79 

3 

Mức độ thu thập, bổ sung, 

xây dựng tài liệu về biển, đảo 

Việt Nam của các cơ quan, tổ 

chức 

Thƣờng xuyên 6 31,58 

Không thƣờng xuyên 7 36,84 

Có nhƣng không ổn định 5 26,32 

Ý kiến khác………… 1 5,26 

4 

Cơ quan, tổ chức hàng năm 

có đƣợc bố trí kinh phí để thu 

thập, bổ sung tài liệu về biển, 

đảo Việt Nam 

Có 14 73,68 

Không 5 26,32 

5 
Nguồn thu thập, bổ sung tài 

liệu của cơ quan, tổ chức 

Lƣu chiểu 0 0 

Mua 5 26,32 

Từ nguồn nội sinh 19 100,00 

Trao đổi, tặng biếu 8 42,10 

Thu, nộp 10 52,63 

Sao chụp, sƣu tầm 10 52,63 

Nguồn khác 11 57,89 

6 Phạm vi thu thập, bổ sung tài Tài liệu có ở Trung ƣơng 16 84,21 
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

liệu về biển đảo của cơ quan, 

tổ chức 

Tài liệu có trong tỉnh, 

thành phố 
16 84,21 

Tài liệu về biển, đảo ở 

các tỉnh lân cận 
8 42,11 

Tài liệu về biển, đảo trên 

các Website 
13 68,42 

Tài liệu về biển, đảo có 

trong các sách, báo nƣớc 

ngoài 

8 42,11 

7 

Các loại hình tài liệu về biển, 

đảo đƣợc thu thập, bổ sung 

của cơ quan, tổ chức (Có thể 

chọn nhiều loại) 

Sách 18 94,74 

Tài liệu mộc bản 2 10,53 

Băng, đĩa CD - ROM 7 36,84 

Báo, tạp chí 16 84,21 

Văn bản 17 89,47 

CSDL 6 31,58 

Microfilm, Microfich 4 21,05 

Đề tài nghiên cứu 11 57,89 

Các loại tài liệu khác 7 36,84 

8 

Số lƣợng bản cho một tên 

sách, báo, tạp chí có nội dung 

thông tin về biển, đảo 

1 bản 10 52,63 

2 bản 5 26,32 

3 bản   

4 bản   

5 bản   

Số lƣợng khác 3 15,79 

9 

Số lƣợng bản cho một tên văn 

bản có nội dung thông tin về 

biển, đảo 

1 bản 11 57,89 

2 bản 3 15,79 

3 bản 1 5,26 

4 bản   

5 bản   

Số lƣợng khác 2 10,53 

10 

Số lƣợng bản cho một tài liệu 

mộc bản có nội dung thông tin 

về biển, đảo 

1 bản 3 15,79 

2 bản   

3 bản   

4 bản   

5 bản   

Số lƣợng khác 5 26,32 

11 

Số lƣợng bản cho tài liệu 

nghe, nhìn có nội dung thông 

tin về biển, đảo 

1 bản 8 42,11 

2 bản 3 15,79 

3 bản   

4 bản   

5 bản   

Số lƣợng khác 3 15,79 

12 Số lƣợng bản cho CSDL đã 1 CSDL thƣ mục 13 68,42 
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

thu thập, bổ sung có nội dung 

thông tin về biển, đảo 

2 CSDL thƣ mục 1 5,26 

1 CSDL toàn văn 7 36,84 

2 CSDL toàn văn   

Số lƣợng khác CSDL thƣ 

mục 
  

Số lƣợng khác CSDL 

toàn văn 
3 15,79 

13 

Ngôn ngữ tài liệu về biển, 

đảo Việt Nam của các cơ 

quan, tổ chức (Có thể chọn 

nhiều loại) 

Tiếng Việt 18 94,74 

Tiếng Nga   

Tiếng dân tộc   

Tiếng Pháp 2 10,53 

Tiếng Hán - Nôm 6 31,58 

Tiếng Trung Quốc 3 15,79 

Tiếng Anh 6 31,58 

Tiếng nƣớc ngoài khác 3 15,79 

14 

Xã hội hóa công tác công tác 

phát triển nguồn lực thông 

tin, trong đó có NLTT về 

biển, đảo 

Thu thập tài liệu từ cá 

nhân, gia đình, dòng 

họ… 

4 21,05 

Thu thập từ các tổ chức, 

cơ quan trên địa bàn 
11 57,89 

Thu thập từ nƣớc ngoài 4 21,05 

Các nguồn lực khác 11 57,89 

15 

Kết quả công tác xây dựng 

nguồn lực thông tin về biển, 

đảo Việt Nam tại các cơ 

quan, tổ chức 

Tốt 2 10,53 

Khá 7 36,84 

Trung bình 8 42,11 

Kém 2 10,53 

II 

CÔNG TÁC KHAI THÁC 

NGUỒN LỰC THÔNG 

TIN VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT 

NAM 

   

1 
Hình thức kho tài liệu hiện 

nay của các cơ quan, tổ chức 

Kho mở 0 0 

Kho đóng 19 100 

2 

Hiện trạng các kho tài liệu 

hiện nay của các cơ quan, tổ 

chức có đảm bảo tiêu chuẩn 

bảo quản không 

Đảm bảo 17 89,47 

Không đảm bảo 2 10,53 

3 

Hiện trạng các kho tài liệu 

hiện nay của các cơ quan, tổ 

chức (trần nhà, tƣờng, sàn) 

Khô ráo 18 94,74 

Cao, thoáng 16 84,21 

Dột nát   

Thấp, bí   

Ẩm mốc   

4 
Việc khử trùng, phun thuốc 

chống côn trùng hàng năm 

3 tháng/lần   

6 tháng/lần 2 10,53 
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

của cơ quan tổ chức 9 tháng/lần   

1 năm/lần 11 57,89 

2 năm/lần 1 5,26 

Ý kiến khác………… 5 26,32 

5 

Cơ quan, tổ chức đã tổ chức 

thanh lọc, tiêu hủy tài liệu hết 

giá trị 

Có 15 78,95 

Không 4 21,05 

6 

Cơ quan, tổ chức bảo quản tài 

liệu về biển, đảo Việt Nam 

nhƣ thế nào 

Thƣờng xuyên kiểm kê, 

thanh lọc 
15 78,95 

Phục chế tài liệu 3 15,79 

Có chế độ bảo quản riêng 3 15,79 

Số hóa tài liệu 3 15,79 

Trang bị các thiết bị hiện 

đại 
3 15,79 

Phòng cháy chữa cháy 11 57,89 

Tổ chức thành kho riêng 1 5,26 

Ý kiến khác………… 3 15,79 

7 

Bộ máy tra cứu tài liệu về 

biển, đảo Việt Nam tại các cơ 

quan, tổ chức 

Mục lục truyền thống 11 57,89 

CSDL thƣ mục 6 31,58 

Thƣ mục 6 31,58 

CSDL toàn văn 1 5,26 

Hình thức khác 1 5,26 

8 

Cơ quan, tổ chức đã tổ chức 

khai thác nguồn lực thông tin 

biển, đảo bằng hình thức nào 

Phục vụ khai thác tại chỗ 13 68,42 

Phục vụ tra cứu thông 

tin, TM 
12 63,16 

Tuyên truyền giới thiệu 3 15,79 

Phục vụ tra cứu thông tin 

CSDL toàn văn 
1 5,26 

Phối hợp chia sẻ nguồn 

lực 
2 10,53 

Triển lãm 2 10,53 

Hình thức khác 3 15,79 

9 

Các loại thiết bị phục vụ cho 

các hoạt động thông tin tại cơ 

quan, tổ chức 

Máy tính trạm/xách tay 479  

Máy chủ 14  

Máy Fax 20  

Máy Photocopy 26  

Máy Scan 85  

10 
Các cơ quan, tổ chức đã có 

Website chƣa 

Có 13 68,42 

Chƣa có 6 31,58 

11 

Các cơ quan, tổ chức đã có 

phần mềm quản lý văn bản, 

phần mềm quản lý tài liệu, 

phần mềm quản lý TV và 

Có 14 73,68 

Chƣa có 5 26,32 
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

mạng máy tính chƣa 

12 

Các cơ quan, tổ chức đã tiến 

hành số hóa/chuyển dạng tài 

liệu về biển, đảo chƣa 

Có 3 15,79 

Chƣa có 16 84,21 

13 

Giữa các cơ quan, tổ chức đã 

tiến hành phối hợp hoạt động 

xây dựng, chia sẻ nguồn lực 

thông tin chƣa? (Có thể chọn 

nhiều phƣơng án) 

 

Biên mục tập trung 10 52,63 

Mƣợn liên cơ quan, TV, 

lƣu trữ 
1 5,26 

Xây dựng mục lục liên 

hợp 
  

Luân chuyển tài liệu 1 5,26 

Phối hợp bổ sung 7 36,84 

Hình thức khác 6 31,58 

14 

Các cơ quan, tổ chức có ngƣời 

dùng tin đến khai thác NLTT về 

biển, đảo không 

Có 14 73,68 

Không có 5 26,32 

15 

Cơ quan, tổ chức đã có những 

sản phẩm thƣ mục thông tin 

về biển, đảo Việt Nam nào 

dƣới đây 

Thƣ mục tài liệu về biển 

đảo 
6 31,58 

Thƣ mục địa chí trong đó 

có tài liệu về biển, đảo 
2 10,53 

Thông báo 10 52,63 

Giới thiệu các vấn đề về 

biển đảo đến địa phƣơng 
7 36,84 

Các loại thƣ mục khác 9 47,37 

16 

Cơ quan, tổ chức đã có những 

dịch vụ thông tin về biển đảo 

Việt Nam nào dƣới đây 

Phục vụ đọc tại chỗ 16 84,21 

Thông báo tài liệu về 

biển, đảo mới 
1 5,26 

Cho mƣợn về nhà 0 0 

Sao chụp tài liệu gốc 19 100 

Triển lãm và điểm tài 

liệu về biển, đảo 
4 21,05 

Triển lãm theo chuyên đề 2 10,53 

17 

Số lƣợng cán bộ phụ trách 

công tác xây dựng và khai 

thác nguồn lực thông tin của 

cơ quan, tổ chức: 

 

1 ngƣời 9 47,37 

2 ngƣời 7 36,84 

3-5 ngƣời 3 15,79 

5-10 ngƣời   

10-15 ngƣời   

Số lƣợng khác   

18 

Trình độ cán bộ của phụ trách 

công tác xây dựng và khai 

thác nguồn lực thông tin của 

cơ quan, tổ chức 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Trên đại học 2  

Đại học 31  

Cao đẳng 1  

Trung cấp   

Trình độ 

tin học 

Thành thạo 2  

Trung bình 32  
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

Hạn chế   

Trình độ 

ngoại ngữ 

Thành thạo   

Trung bình 34  

Hạn chế   

19 

Xin quý cơ quan cho biết: để 

nâng cao chất lƣợng hiệu quả 

phục vụ thông tin tƣ liệu về 

biển, đảo đáp ứng nhu cầu 

thông tin của bạn đọc, các cơ 

quan quản lý nhà nƣớc, các 

Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia, 

TV Quốc gia, các Chi cục… 

cần phải làm gì 

Nâng cao nhận thức cho 

cán bộ quản lý nhà nƣớc, 

cán bộ lãnh đạo, cán bộ 

thông tin TV, lƣu trữ về 

tầm quan trọng của 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

18  

Tham mƣu cho Nhà nƣớc 

hoàn thiện văn bản pháp 

quy về thu thập, lƣu trữ 

và khai thác nguồn lực 

thông tin về biển, đảo 

18 94,74 

Đa dạng hóa các nguồn 

đầu tƣ cho phát triển 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

19 100 

Tăng cƣờng chất lƣợng 

và đa dạng hóa các sẩn 

phẩm, dịch vụ thông tin 

về biển, đảo 

18 94,74 

Tạo môi trƣờng thuận lợi 

cho việc lƣu trữ và khai 

thác nguồn lực thông tin 

về biển, đảo 

17 89,47 

Nâng cao năng lực cán 

bộ TTTV, lƣu trữ và 

ngƣời dùng tin trong lƣu 

trữ, khai thác nguồn lực 

thông tin về biển, đảo 

17 89,47 
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PHỤ LỤC 8: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT PHIẾU DÀNH CHO HỆ THỐNG 

CÁC CƠ QUAN THƢ VIỆN CHUYÊN NGÀNH (3 CƠ QUAN) 

TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

I 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG 

NGUỒN LỰC THÔNG TIN 

VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM 

   

1 

Nguồn lực thông tin về biển, đảo 

Việt Nam của cơ quan, tổ chức 

hiện nay chiếm khoảng bao 

nhiêu % trong tổng số nguồn lực 

thông tin của cơ quan, tổ chức 

 

0%   

1% 1 33,33 

2%   

3% 2 66,67 

4-5%   

5-10%   

10-15%   

15-20%   

20-25%   

25-30%   

30-35%   

35-40%   

40-45%   

50-60%   

70-80%   

80-100%   

2 

Cơ quan, tổ chức có thu thập, bổ 

sung tài liệu về biển, đảo Việt 

Nam 

Có 3 100 

Không   

3 

Mức độ thu thập, bổ sung, xây 

dựng tài liệu về biển, đảo Việt 

Nam của các cơ quan, tổ chức 

Thƣờng xuyên 2 66,67 

Không thƣờng xuyên   

Có nhƣng không ổn định 1 33,33 

Ý kiến khác…………   

4 

Cơ quan, tổ chức hàng năm có 

đƣợc bố trí kinh phí để thu thập, 

bổ sung tài liệu về biển, đảo Việt 

Nam 

Có 3 100 

Không 2 10,53 

5 
Nguồn thu thập, bổ sung tài liệu 

của cơ quan, tổ chức 

Lƣu chiểu   

Mua 3 100 

Từ nguồn nội sinh 2 66,67 

Trao đổi 1 33,33 

Tặng biếu 3 100 

Thu, nộp 1 33,33 

Sao chụp   

Sƣu tầm 1 33,33 

Nguồn khác   

6 
Phạm vi thu thập, bổ sung tài 

liệu về biển đảo của cơ quan, tổ 

Tài liệu có ở Trung ƣơng 3 100 

Tài liệu có trong tỉnh, 3 100 
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

chức thành phố 

Tài liệu về biển, đảo ở 

các tỉnh lân cận 
2 66,67 

Tài liệu về biển, đảo trên 

các Website 
  

Tài liệu về biển, đảo có 

trong các sách, báo nƣớc 

ngoài 

  

7 

Các loại hình tài liệu về biển, 

đảo đƣợc thu thập, bổ sung của 

cơ quan, tổ chức (Có thể chọn 

nhiều loại) 

Sách 3 100 

Tài liệu mộc bản   

Băng, đĩa CD - ROM 1 33,33 

Báo, tạp chí 3 100 

Văn bản 2 66,67 

CSDL 2 66,67 

Microfilm, Microfich   

Đề tài nghiên cứu   

Các loại tài liệu khác   

8 

Số lƣợng bản cho một tên sách, 

báo, tạp chí có nội dung thông 

tin về biển, đảo 

1 bản   

2 bản 3 100 

3 bản   

4 bản   

5 bản   

Số lƣợng khác   

9 

Số lƣợng bản cho một tên văn 

bản có nội dung thông tin về 

biển, đảo 

1 bản   

2 bản 2 66,67 

3 bản   

4 bản   

5 bản   

Số lƣợng khác   

10 

Số lƣợng bản cho một tài liệu mộc 

bản có nội dung thông tin về biển, 

đảo 

1 bản   

2 bản   

3 bản   

4 bản   

5 bản   

Số lƣợng khác   

11 

Số lƣợng bản cho tài liệu nghe, 

nhìn có nội dung thông tin về 

biển, đảo 

1 bản   

2 bản   

3 bản   

4 bản   

5 bản   

Số lƣợng khác   

12 
Số lƣợng bản cho CSDL đã thu 

thập, bổ sung có nội dung thông 

1 CSDL thƣ mục 1 33,33 

2 CSDL thƣ mục   
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

tin về biển, đảo 1 CSDL toàn văn 1 33,33 

2 CSDL toàn văn   

Số lƣợng khác CSDL thƣ 

mục 
  

Số lƣợng khác CSDL 

toàn văn 
  

13 

Ngôn ngữ tài liệu về biển, đảo 

Việt Nam của các cơ quan, tổ 

chức (Có thể chọn nhiều loại) 

Tiếng Việt 3 100 

Tiếng Nga   

Tiếng dân tộc   

Tiếng Pháp 1 33,33 

Tiếng Hán – Nôm 1 33,33 

Tiếng Trung Quốc 1 33,33 

Tiếng Anh 2 66,67 

Tiếng nƣớc ngoài khác   

14 

Xã hội hóa công tác công tác 

phát triển nguồn lực thông tin, 

trong đó có NLTT về biển, đảo 

Thu thập tài liệu từ cá 

nhân, gia đình, dòng 

họ… 

  

Thu thập từ các tổ chức, 

cơ quan trên địa bàn 
  

Thu thập từ nƣớc ngoài   

Các nguồn lực khác 1 33,33 

15 

Kết quả công tác xây dựng 

nguồn lực thông tin về biển, đảo 

Việt Nam tại các cơ quan, tổ 

chức 

Tốt 2 66,67 

Khá   

Trung bình 1 33,33 

Kém   

II 
CÔNG TÁC KHAI THÁC 

NGUỒN LỰC THÔNG TIN 

VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM 

   

1 
Hình thức kho tài liệu hiện nay 

của các cơ quan, tổ chức 

Kho mở 2 66,67 

Kho đóng 3 100 

2 

Hiện trạng các kho tài liệu hiện 

nay của các cơ quan, tổ chức có 

đảm bảo tiêu chuẩn bảo quản 

không 

Đảm bảo 3 100 

Không đảm bảo   

3 

Hiện trạng các kho tài liệu hiện 

nay của các cơ quan, tổ chức 

(trần nhà, tƣờng, sàn) 

Khô ráo 3 100 

Cao, thoáng 3 100 

Dột nát   

Thấp, bí   

Ẩm mốc   

4 

Việc khử trùng, phun thuốc 

chống côn trùng hàng năm của 

cơ quan tổ chức 

3 tháng/lần   

6 tháng/lần 1 33,33 

9 tháng/lần   

1 năm/lần 2 66,67 
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

2 năm/lần   

Ý kiến khác…………   

5 

Cơ quan, tổ chức đã tổ chức 

thanh lọc, tiêu hủy tài liệu hết 

giá trị 

Có 3 100 

Không   

6 

Cơ quan, tổ chức bảo quản tài 

liệu về biển, đảo Việt Nam nhƣ 

thế nào 

Thƣờng xuyên kiểm kê, 

thanh lọc 
  

Phục chế tài liệu   

Có chế độ bảo quản riêng   

Số hóa tài liệu   

Trang bị các thiết bị hiện 

đại 
  

Phòng cháy chữa cháy   

Tổ chức thành kho riêng   

Ý kiến khác…………   

7 

Bộ máy tra cứu tài liệu về biển, 

đảo Việt Nam tại các cơ quan, tổ 

chức 

Mục lục truyền thống 3 100 

CSDL thƣ mục 2 66,67 

Thƣ mục 2 66,67 

CSDL toàn văn 2 66,67 

Hình thức khác   

8 

Cơ quan, tổ chức đã tổ chức khai 

thác nguồn lực thông tin biển, 

đảo bằng hình thức nào 

Phục vụ khai thác tại chỗ 3 100 

Phục vụ tra cứu thông 

tin, TM 
1 33,33 

Tuyên truyền giới thiệu 3 100 

Phục vụ tra cứu thông tin 

CSDL toàn văn 
1 33,33 

Phối hợp chia sẻ nguồn 

lực 
  

Triển lãm 2 66,67 

Hình thức khác   

9 

Các loại thiết bị phục vụ cho các 

hoạt động thông tin tại cơ quan, 

tổ chức 

Máy tính trạm/xách tay 64  

Máy chủ 3  

Máy Fax 2  

Máy Photocopy 5  

Máy Scan 10  

10 
Các cơ quan, tổ chức đã có 

Website chƣa 

Có 1 33,33 

Chƣa có 2 66,67 

11 

Các cơ quan, tổ chức đã có phần 

mềm quản lý văn bản, phần 

mềm quản lý tài liệu, phần mềm 

quản lý TV và mạng máy tính 

chƣa 

Có 2 66,67 

Chƣa có 1 33,33 

12 Các cơ quan, tổ chức đã tiến Có 2 66,67 
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

hành số hóa/chuyển dạng tài liệu 

về biển, đảo chƣa 
Chƣa có 1 33,33 

13 

Giữa các cơ quan, tổ chức đã 

tiến hành phối hợp hoạt động 

xây dựng, chia sẻ nguồn lực 

thông tin chƣa? (Có thể chọn 

nhiều phƣơng án) 

 

Biên mục tập trung   

Mƣợn liên cơ quan, TV, 

lƣu trữ 
1 33,33 

Xây dựng mục lục liên 

hợp 
  

Luân chuyển tài liệu 2 66,67 

Phối hợp bổ sung 2 66,67 

Hình thức khác   

14 

Các cơ quan, tổ chức có ngƣời dùng 

tin đến khai thác NLTT về biển, đảo 

không 

Có 3 100 

Không có   

15 

Cơ quan, tổ chức đã có những 

sản phẩm thƣ mục thông tin về 

biển, đảo Việt Nam nào dƣới 

đây 

Thƣ mục tài liệu về biển 

đảo 
1 33,33 

Thƣ mục địa chí trong đó 

có tài liệu về biển, đảo 
  

Thông báo   

Giới thiệu các vấn đề về 

biển đảo đến địa phƣơng 
  

Các loại thƣ mục khác 3 100 

16 

Cơ quan, tổ chức đã có những 

dịch vụ thông tin về biển đảo 

Việt Nam nào dƣới đây 

Phục vụ đọc tại chỗ 3 100 

Thông báo tài liệu về 

biển, đảo mới 
  

Cho mƣợn về nhà 3 100 

Sao chụp tài liệu gốc 2 66,67 

Triển lãm và điểm tài 

liệu về biển, đảo 
2 66,67 

Triển lãm theo chuyên đề 1 33,33 

17 

Số lƣợng cán bộ phụ trách công 

tác xây dựng và khai thác nguồn 

lực thông tin của cơ quan, tổ 

chức: 

 

1 ngƣời   

2 ngƣời 1 33,33 

3-5 ngƣời 2 66,67 

5-10 ngƣời   

10-15 ngƣời   

Số lƣợng khác   

18 

Trình độ cán bộ của phụ trách 

công tác xây dựng và khai thác 

nguồn lực thông tin của cơ quan, 

tổ chức 

Trình độ 

chuyên môn 

Trên đại học 3  

Đại học 6  

Cao đẳng 2  

Trung cấp   

Trình độ tin 

học 

Thành 

thạo 
  

Trung 

bình 
11  
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TT Câu hỏi Ý của câu hỏi 

Số cơ 

quan lựa 

chọn 

Tỷ lệ % 

Hạn chế   

Trình độ 

ngoại ngữ 

Thành 

thạo 
  

Trung 

bình 
11  

Hạn chế   

19 

Xin quý cơ quan cho biết: để 

nâng cao chất lƣợng hiệu quả 

phục vụ thông tin tƣ liệu về biển, 

đảo đáp ứng nhu cầu thông tin 

của bạn đọc, các cơ quan quản lý 

nhà nƣớc, các Trung tâm Lƣu 

trữ Quốc gia, TV Quốc gia, các 

Chi cục… cần phải làm gì 

Nâng cao nhận thức cho 

cán bộ quản lý nhà nƣớc, 

cán bộ lãnh đạo, cán bộ 

thông tin TV, lƣu trữ về 

tầm quan trọng của 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

3 100 

Tham mƣu cho Nhà nƣớc 

hoàn thiện văn bản pháp 

quy về thu thập, lƣu trữ 

và khai thác nguồn lực 

thông tin về biển, đảo 

3 100 

Đa dạng hóa các nguồn 

đầu tƣ cho phát triển 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

3 100 

Tăng cƣờng chất lƣợng 

và đa dạng hóa các sẩn 

phẩm, dịch vụ thông tin 

về biển, đảo 

3 100 

Tạo môi trƣờng thuận lợi 

cho việc lƣu trữ và khai 

thác nguồn lực thông tin 

về biển, đảo 

3 100 

Nâng cao năng lực cán 

bộ TTTV, lƣu trữ và 

ngƣời dùng tin trong lƣu 

trữ, khai thác nguồn lực 

thông tin về biển, đảo 

3 100 
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PHỤ LỤC 9: TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU NGƢỜI DÙNG TIN                             

TẠI CÁC CƠ QUAN THƢ VIỆN  

(Tổng số phiếu phát ra: 210 phiếu/21 cơ quan; tổng số phiếu thu về: 205 phiếu/21 cơ quan) 

Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 Thông tin cá nhân    

1.1 Giới tính 
Nam 81 39.5% 

Nữ 124 60.5% 

1.2 Độ tuổi 

Dƣới 30 76 37.1% 

31- 40 tuổi 46 22.4% 

41 - 50 tuổi 41 20.0% 

51 - 60 tuổi 25 12.2% 

61 - 70 tuổi 6 2.9% 

Trên 70 tuổi 11 5.4% 

1.3 Trình độ 

Trung học phổ thông 5 2.4% 

Trung học chuyên nghiệp 8 3.9% 

Cao đẳng 14 6.8% 

Đại học 146 71.2% 

Trên Đại học 32 15.6% 

1.4 Lĩnh vực hoạt động 

Quản lý 19 9.3% 

Sản xuất, kinh doanh 13 6.3% 

Thông tin - TV, Lƣu trữ 30 14.6% 

Khối Văn hóa - Xã hội 13 6.3% 

Nội chính 14 6.8% 

Giảng dạy 21 10.2% 

Nghiên cứu 26 12.7% 

Sinh viên 50 24.4% 

Học sinh 2 1.0% 

Các lĩnh vực khác 17 8.3% 

2 Nhu cầu đọc, nghiên cứu thông Thƣờng xuyên (1-2 68 33.2% 
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Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

tin về biển, đảo Việt Nam lần/tuần) 

Không thƣờng xuyên (1 

lần/tháng) 110 
53.7% 

Thỉnh thoảng (1 lần/6 

tháng) 14 
6.8% 

Rất ít (1 lần/năm) 13 6.3% 

3 

Mức độ đáp ứng đƣợc nhu cầu 

đọc, nghiên cứu thông tin về 

biển, đảo Việt Nam 

Đáp ứng kịp thời 112 54.6% 

Đáp ứng không kịp thời 15 7.3% 

Đáp ứng ít 57 27.8% 

Hạn chế 13 6.3% 

Ý kiến khác 8 3.9% 

4 

Những khó khăn khi đọc, 

nghiên cứu thông tin về biển, 

đảo Việt Nam  (chọn nhiều ý 

kiến) 

Tài liệu mật 10 4.9% 

Tài liệu hạn chế sử dụng 12 5.9% 

Dễ tìm 133 64.9% 

Khó tìm 45 22.0% 

Không tìm đƣợc 15 7.3% 

Ý kiến khác 5 2.4% 

5 

Các loại hình tài liệu biển, đảo 

của cơ quan, tổ chức, TV, lƣu 

trữ đƣợc sử dụng thƣờng 

xuyên (chọn nhiều ý kiến) 

Sách 186 90.7% 

Báo, tạp chí 194 94.6% 

Microfilm, Microfich 1 0.5% 

Băng, đĩa CD - ROM 20 9.8% 

Mộc bản 1 0.5% 

CSDL 26 12.7% 

Văn bản 24 11.7% 

Đề tài nghiên cứu 26 12.7% 

Các loại tài liệu khác 13 6.3% 

6 Ngoài tiếng Việt, tiếng nƣớc Tiếng Việt                                         174 84.9% 
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Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

ngoài nào cần sử dụng (chọn 

nhiều ý kiến) 
Tiếng dân tộc 3 1.5% 

Tiếng Hán - Nôm 8 3.9% 

Tiếng Anh 88 42.9% 

Tiếng Nga 5 2.4% 

Tiếng Pháp 10 4.9% 

Tiếng Trung Quốc 11 5.4% 

Tiếng nƣớc ngoài khác 1 0.5% 

7 

Các cơ quan, TV, lƣu trữ đã 

xây dựng các công cụ tra cứu 

tài liệu về biển, đảo bằng hình 

thức (chọn nhiều ý kiến) 

Mục lục truyền thống             184 89.8% 

Thƣ mục  57 27.8% 

CSDL thƣ mục 66 32.2% 

CSDL toàn văn 37 18.0% 

Hình thức khác 24 11.7% 

8 

Công cụ tra cứu tài liệu về 

biển, đảo mà anh chị thƣờng 

xuyên sử dụng(chọn nhiều ý 

kiến) 

Mục lục truyền thống             175 85.4% 

Thƣ mục  29 14.1% 

CSDL thƣ mục 49 23.9% 

CSDL toàn văn 9 4.4% 

Hình thức khác 19 9.3% 

9 

Đánh giá về các công cụ tra 

cứu 

(chọn nhiều ý kiến) 

Mục 

lục 

truyền 

thống 

Tra cứu nhanh 149 72.7% 

Tra cứu chậm 41 20.0% 

CSDL 

thƣ 

mục 

Tra cứu nhanh, 

dễ sử dụng 
73 35.6% 

Tra cứu chậm, 

khó sử dụng 
14 6.8% 

Thƣ 

mục 

Tra cứu nhanh, 

dễ sử dụng 
56 27.3% 

Tra cứu chậm, 

khó sử dụng 
8 3.9% 
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Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

CSDL 

toàn 

văn 

Tra cứu nhanh, 

dễ sử dụng 
37 18.0% 

Tra cứu chậm, 

khó sử dụng 
10 4.9% 

10 

Việc tiến hành số hóa/chuyển 

dạng tài liệu về biển, đảo của 

cơ quan, tổ chức 

Có 40 19.5% 

Chƣa 165 80.5% 

11 

Sử dụng những sản phẩm và 

dịch vụ thông tin về biển đảo 

(chọn nhiều ý kiến) 

Phục vụ đọc tại chỗ 192 93.7% 

Cho mƣợn về nhà 127 62.0% 

Sao chụp tài liệu gốc 94 45.9% 

Thông báo tài liệu về 

biển, đảo mới 
27 13.2% 

Triển lãm tài liệu về 

biển, đảo         
104 50.7% 

Triển lãm theo chuyên đề         33 16.1% 

12 

Nhận xét về những sản phẩm 

và dịch vụ thông tin về biển 

đảo của cơ quan, tổ chức, TV, 

lƣu trữ 

(chọn nhiều ý kiến) 

Phục 

vụ đọc 

tại chỗ 

Tốt 179 87.3% 

Trung bình 27 13.2% 

Kém 3 1.5% 

Cho 

mƣợn 

về nhà 

Tốt 127 62.0% 

Trung bình 43 21.0% 

Kém 5 2.4% 

Sao 

chụp tài 

liệu gốc 

Tốt 91 44.4% 

Trung bình 54 26.3% 

Kém 8 3.9% 

Thông 

báo tài 

liệu về 

biển, 

đảo 

mới 

Tốt 44 21.5% 

Trung bình 34 16.6% 

Kém 2 1.0% 
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Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

Triển 

lãm tài 

liệu về 

biển, 

đảo 

Tốt 131 63.9% 

Trung bình 24 11.7% 

Kém 2 1.0% 

Triển 

lãm 

theo 

chuyên 

đề 

Tốt 61 29.8% 

Trung bình 21 10.2% 

Kém 3 1.5% 

13 

Nhận xét về lệ phí, giá cả 

chứng thực tài liệu, cung cấp 

thông tin tại các cơ quan, TV, 

lƣu trữ 

Đắt 9 4.4% 

Rẻ 64 31.2% 

Hợp lý 132 64.4% 

14 

Nhận xét về thái độ phục vụ 

nhu cầu thông tin về biển, đảo 

Việt Nam của các cơ quan, tổ 

chức, TV, lƣu trữ 

Tốt 140 68.3% 

Trung bình 60 29.3% 

Kém 5 2.4% 

15 

Để nâng cao chất lƣợng, hiệu 

quả công tác phục vụ thông tin 

tƣ liệu về biển, đảo Việt Nam 

đáp ứng nhu cầu thông tin của 

bạn đọc. Theo bạn cơ quan 

quản lý nhà nƣớc, các Trung 

tâm Lƣu trữ quốc gia, các Chi 

cục Văn thƣ, Lƣu trữ, các TV 

quốc gia, các TV tỉnh, thành 

phố cần(chọn nhiều ý kiến) 

Nâng cao nhận thức cho 

cán bộ quản lý nhà nƣớc, 

cán bộ lãnh đạo, cán bộ 

thông tin TV, lƣu trữ về 

tầm quan trọng của 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

179 87.3% 

Tham mƣu cho nhà nƣớc 

hoàn thiện văn bản quy 

phạm pháp quy về thu 

thập, lƣu trữ và khai thác 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

155 75.6% 

Đa dạng hóa các nguồn 

đầu tƣ cho phát triển 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

178 86.8% 
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Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

Tăng cƣờng chất lƣợng 

và đa dạng hóa các sản 

phẩm, dịch vụ thông tin 

về biển, đảo 

175 85.4% 

Tạo môi trƣờng thuận lợi 

cho việc lƣu trữ và khai 

thác nguồn lực thông tin 

về biển, đảo 

170 82.9% 

Nâng cao năng lực cán 

bộ thông tin, TV, lƣu trữ 

và ngƣời dùng tin trong 

lƣu trữ, khai thác nguồn 

lực thông tin về biển, đảo 

165 80.5% 
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PHỤ LỤC 10: TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU NGƢỜI DÙNG TIN                             

TẠI CÁC CƠ QUAN LƢU TRỮ  

(Tổng số phiếu phát ra: 260 phiếu/24 cơ quan; tổng số phiếu thu về: 252 phiếu/24 cơ quan) 

Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 Thông tin cá nhân    

1.1 Giới tính 
Nam 97 38,5% 

Nữ 155 61,5% 

1.2 Độ tuổi 

Dƣới 30 72 28,5% 

31- 40 tuổi 70 27,8% 

41 - 50 tuổi 62 24,6% 

51 - 60 tuổi 43 17,1% 

61 - 70 tuổi 3 1,2% 

Trên 70 tuổi 2 0,8% 

1.3 Trình độ 

Trung học phổ thông 1 0,4% 

Trung học chuyên 

nghiệp 
7 2,8% 

Cao đẳng 28 11,1% 

Đại học 172 68,3% 

Trên Đại học 44 17,4% 

1.4 Lĩnh vực hoạt động 

Quản lý 32 12,7% 

Sản xuất, kinh doanh 13 5,2% 

Thông tin - TV, Lƣu trữ 58 23,0% 

Khối Văn hóa - Xã hội 17 6,7% 

Nội chính 25 9,9% 

Giảng dạy 30 11,9% 

Nghiên cứu 33 13,1% 

Sinh viên 35 13,9% 

Học sinh 0 0 

Các lĩnh vực khác 9 3,6% 
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Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

2 
Nhu cầu đọc, nghiên cứu thông 

tin về biển, đảo Việt Nam 

Thƣờng xuyên (1-2 

lần/tuần) 
39 15,5% 

Không thƣờng xuyên (1 

lần/tháng) 
172 68,3% 

Thỉnh thoảng (1 lần/6 

tháng) 
27 10,7% 

Rất ít (1 lần/năm) 14 5,5% 

3 

Mức độ đáp ứng đƣợc nhu cầu 

đọc, nghiên cứu thông tin về 

biển, đảo Việt Nam 

Đáp ứng kịp thời 78 31,0% 

Đáp ứng không kịp thời 33 13,1% 

Đáp ứng ít 104 41,3% 

Hạn chế 34 13,5% 

Ý kiến khác 3 1,1% 

4 

Những khó khăn khi đọc, 

nghiên cứu thông tin về biển, 

đảo Việt Nam  (chọn nhiều ý 

kiến) 

Tài liệu mật 104 41,3% 

Tài liệu hạn chế sử dụng 143 56,7% 

Dễ tìm 61 24,2% 

Không tìm đƣợc 31 12,3% 

Khó tìm 115 45,6% 

Ý kiến khác 2 0,8% 

5 

Các loại hình tài liệu biển, đảo 

của cơ quan, tổ chức, TV, lƣu 

trữ đƣợc sử dụng thƣờng 

xuyên (chọn nhiều ý kiến) 

Sách 74 29,4% 

Báo, tạp chí 90 35,7% 

Microfilm, Microfich 3 1,2% 

Băng, đĩa CD-ROM 5 2,0% 

Mộc bản 28 11,1% 

CSDL 28 11,1% 

Văn bản 174 69,0% 

Đề tài nghiên cứu 40 15,9% 

Các loại tài liệu khác 19 7,5% 

6 Ngoài tiếng Việt, tiếng nƣớc Tiếng Việt 182 72,2% 
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Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

ngoài nào cần sử dụng (chọn 

nhiều ý kiến) 
Tiếng Dân tộc 0 0 

Tiếng Hán- Nôm 37 14,7% 

Tiếng Anh 63 25,0% 

Tiếng Nga 5 2,0% 

Tiếng Pháp 52 20,6% 

Tiếng Trung Quốc 19 7,5% 

Tiếng nƣớc ngoài khác 2 0,8% 

7 

Các cơ quan, TV, lƣu trữ đã 

xây dựng các công cụ tra cứu 

tài liệu về biển, đảo bằng hình 

thức (chọn nhiều ý kiến) 

Mục lục  truyền thống 232 92,1% 

Thƣ mục 32 12,7% 

CSDL thƣ mục 48 19,0% 

CSDL toàn văn 21 8,3% 

Hình thức khác 16 6,3% 

8 

Công cụ tra cứu tài liệu về 

biển, đảo mà anh chị thƣờng 

xuyên sử dụng(chọn nhiều ý 

kiến) 

Mục lục  truyền thống 214 84,9% 

Thƣ mục 22 8,7% 

CSDL thƣ mục 43 17,1% 

CSDL toàn văn 4 1,6% 

Hình thức khác 14 5,6% 

9 

Đánh giá về các công cụ tra 

cứu 

(chọn nhiều ý kiến) 

Mục lục 

truyền 

thống 

Tra cứu 

nhanh 
151 59,9% 

Tra cứu 

chậm 
93 36,9% 

CSDL 

thƣ mục 

Tra cứu 

nhanh, dễ sử 

dụng 

77 30,6% 

Tra cứu 

chậm, khó sử 

dụng 

11 4,4% 

Thƣ mục 

Tra cứu 

nhanh, dễ sử 

dụng 

42 16,7% 
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Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

Tra cứu 

chậm, khó sử 

dụng 

39 15,5% 

CSDL 

toàn văn 

Tra cứu 

nhanh, dễ sử 

dụng 

42 16,7% 

Tra cứu 

chậm, khó sử 

dụng 

28 11,1% 

10 

Việc tiến hành số hóa/chuyển 

dạng tài liệu về biển, đảo của 

cơ quan, tổ chức 

Có 28 11,1% 

Chƣa 224 88,9% 

11 

Sử dụng những sản phẩm và 

dịch vụ thông tin về biển đảo 

(chọn nhiều ý kiến) 

Phục vụ đọc tại chỗ 207 82,1% 

Cho mƣợn về nhà 0 0% 

Sao chụp tài liệu gốc 145 57,5% 

Thông báo tài liệu về 

biển, đảo mới 
22 8,7% 

Triển lãm tài liệu về 

biển, đảo 
146 57,95 

Triển lãm theo chuyên 

đề 
54 21,4% 

12 

Nhận xét về những sản phẩm 

và dịch vụ thông tin về biển 

đảo của cơ quan, tổ chức, TV, 

lƣu trữ 

(chọn nhiều ý kiến) 

Phục vụ 

đọc tại 

chỗ 

Tốt 198 78,6% 

Trung bình 51 20,2% 

Kém 0 0 

Cho 

mƣợn về 

nhà 

Tốt 22 8,7% 

Trung bình 54 21,4% 

Kém 13 5,2% 

Sao chụp 

tài liệu 

gốc 

Tốt 125 49,6% 

Trung bình 97 38,5% 

Kém 3 1,2% 

Thông Tốt 39 15,5% 
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Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

báo tài 

liệu về 

biển, đảo 

mới 

Trung bình 60 23,8% 

Kém 3 1,2% 

Triển 

lãm tài 

liệu về 

biển, đảo 

Tốt 149 59,1% 

Trung bình 59 23,4% 

Kém 3 1,2% 

Triển 

lãm theo 

chuyên 

đề 

Tốt 79 31,3% 

Trung bình 54 21,4% 

Kém 7 2,8% 

13 

Nhận xét về lệ phí, giá cả 

chứng thực tài liệu, cung cấp 

thông tin tại các cơ quan, TV, 

lƣu trữ 

Đắt 12 4,8% 

Rẻ 84 33,3% 

Hợp lý 156 61,9% 

14 

Nhận xét về thái độ phục vụ 

nhu cầu thông tin về biển, đảo 

Việt Nam của các cơ quan, tổ 

chức, TV, lƣu trữ 

Tốt 142 56,3% 

Trung bình 110 43,7% 

Kém 0 0 

15 

Để nâng cao chất lƣợng, hiệu 

quả công tác phục vụ thông tin 

tƣ liệu về biển, đảo Việt Nam 

đáp ứng nhu cầu thông tin của 

bạn đọc. Theo bạn cơ quan 

quản lý nhà nƣớc, các Trung 

tâm Lƣu trữ quốc gia, các Chi 

cục Văn thƣ, Lƣu trữ, các TV 

quốc gia, các TV tỉnh, thành 

phố cần(chọn nhiều ý kiến) 

Nâng cao nhận thức cho 

cán bộ quản lý nhà nƣớc, 

cán bộ lãnh đạo, cán bộ 

thông tin TV, lƣu trữ về 

tầm quan trọng của 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

209 82,9% 

Tham mƣu cho nhà nƣớc 

hoàn thiện văn bản quy 

phạm pháp quy về thu 

thập, lƣu trữ và khai thác 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

206 81,7% 

Đa dạng hóa các nguồn 

đầu tƣ cho phát triển 
191 75,8% 
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Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

Tăng cƣờng chất lƣợng 

và đa dạng hóa các sản 

phẩm, dịch vụ thông tin 

về biển, đảo 

198 78,6% 

Tạo môi trƣờng thuận lợi 

cho việc lƣu trữ và khai 

thác nguồn lực thông tin 

về biển, đảo 

187 74,2% 

Nâng cao năng lực cán 

bộ thông tin, TV, lƣu trữ 

và ngƣời dùng tin trong 

lƣu trữ, khai thác nguồn 

lực thông tin về biển, 

đảo 

194 77,0% 
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PHỤ LỤC 11: TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU NGƢỜI DÙNG TIN                             

TẠI CÁC CƠ QUAN THƢ VIỆN, LƢU TRỮ 

(Tổng số phiếu phát ra: 470 phiếu/45 cơ quan; tổng số phiếu thu về: 457 phiếu/45 cơ quan) 

Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 Thông tin cá nhân    

1.1 Giới tính 
Nam 178 38.9% 

Nữ 279 61.1% 

1.2 Độ tuổi 

Dƣới 30 148 32.4% 

31- 40 tuổi 116 25.4% 

41 - 50 tuổi 103 22.5% 

51 - 60 tuổi 68 14.9% 

61 - 70 tuổi 9 2.0% 

Trên 70 tuổi 13 2.8% 

1.3 Trình độ 

Trung học phổ thông 6 1.3% 

Trung học chuyên nghiệp 15 3.3% 

Cao đẳng 42 9.2% 

Đại học 318 69.6% 

Trên Đại học 76 16.6% 

1.4 Lĩnh vực hoạt động 

Quản lý 51 11.2 

Sản xuất, kinh doanh 26 5.7 

Thông tin - TV, Lƣu trữ 39 8.5 

Khối Văn hóa - Xã hội 30 6.6 

Nội chính 85 18.6 

Giảng dạy 51 11.2 

Nghiên cứu 88 19.3 

Sinh viên 59 12.9 

Học sinh 2 0.4 

Các lĩnh vực khác 26 5.7 
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Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

2 
Nhu cầu đọc, nghiên cứu thông 

tin về biển, đảo Việt Nam 

Thƣờng xuyên (1-2 

lần/tuần) 
107 23.4% 

Không thƣờng xuyên (1 

lần/tháng) 
282 61.7% 

Thỉnh thoảng (1 lần/6 

tháng) 
41 9.0% 

Rất ít (1 lần/năm) 27 5.9% 

3 

Mức độ đáp ứng đƣợc nhu cầu 

đọc, nghiên cứu thông tin về 

biển, đảo Việt Nam 

Đáp ứng kịp thời 190 41.6% 

Đáp ứng không kịp thời 48 10.5% 

Đáp ứng ít 161 35.2% 

Hạn chế 47 10.3% 

Ý kiến khác 11 2.4% 

4 

Những khó khăn khi đọc, 

nghiên cứu thông tin về biển, 

đảo Việt Nam  (chọn nhiều ý 

kiến) 

Tài liệu mật 114 24.9% 

Tài liệu hạn chế sử dụng 155 33.9% 

Dễ tìm 194 42.5% 

Khó tìm 76 16.6% 

Không tìm đƣợc 130 28.4% 

Ý kiến khác 7 1.5% 

5 

Các loại hình tài liệu biển, đảo 

của cơ quan, tổ chức, TV, lƣu 

trữ đƣợc sử dụng thƣờng 

xuyên (chọn nhiều ý kiến) 

Sách 260 56.9% 

Báo, tạp chí 284 62.1% 

Microfilm, Microfich 4 0.9% 

Băng, đĩa CD - ROM 25 5.5% 

Mộc bản 29 6.3% 

CSDL 54 11.8% 

Văn bản 198 43.3% 

Đề tài nghiên cứu 66 14.4% 

Các loại tài liệu khác 32 7.0% 
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Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

6 

Ngoài tiếng Việt, tiếng nƣớc 

ngoài nào cần sử dụng (chọn 

nhiều ý kiến) 

Tiếng Việt                                         356 77.9% 

Tiếng dân tộc 3 0.7% 

Tiếng Hán - Nôm 45 9.8% 

Tiếng Anh 151 33.0% 

Tiếng Nga 10 2.2% 

Tiếng Pháp 62 13.6% 

Tiếng Trung Quốc 30 6.6% 

Tiếng nƣớc ngoài khác 3 0.7% 

7 

Các cơ quan, TV, lƣu trữ đã 

xây dựng các công cụ tra cứu 

tài liệu về biển, đảo bằng hình 

thức (chọn nhiều ý kiến) 

Mục lục truyền thống             416 91.0% 

Thƣ mục  89 19.5% 

CSDL thƣ mục 114 24.9% 

CSDL toàn văn 58 12.7% 

Hình thức khác 40 8.8% 

8 

Công cụ tra cứu tài liệu về 

biển, đảo mà anh chị thƣờng 

xuyên sử dụng(chọn nhiều ý 

kiến) 

Mục lục truyền thống             389 85.1% 

Thƣ mục  51 11.2% 

CSDL thƣ mục 92 20.1% 

CSDL toàn văn 13 2.8% 

Hình thức khác 33 7.2% 

9 

Đánh giá về các công cụ tra 

cứu 

(chọn nhiều ý kiến) 

Mục 

lục 

truyền 

thống 

Tra cứu nhanh 300 65.6% 

Tra cứu chậm 134 29.3% 

CSDL 

thƣ 

mục 

Tra cứu nhanh, 

dễ sử dụng 
150 32.8% 

Tra cứu chậm, 

khó sử dụng 
25 5.5% 

Thƣ 

mục 

Tra cứu nhanh, 

dễ sử dụng 
98 21.4% 

Tra cứu chậm, 47 10.3% 
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Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

khó sử dụng 

CSDL 

toàn 

văn 

Tra cứu nhanh, 

dễ sử dụng 
79 17.3% 

Tra cứu chậm, 

khó sử dụng 
38 8.3% 

10 

Việc tiến hành số hóa/chuyển 

dạng tài liệu về biển, đảo của 

cơ quan, tổ chức 

Có 68 14.9% 

Chƣa 389 85.1% 

11 

Sử dụng những sản phẩm và 

dịch vụ thông tin về biển đảo 

(chọn nhiều ý kiến) 

Phục vụ đọc tại chỗ 399 87.3% 

Cho mƣợn về nhà 127 27,7% 

Sao chụp tài liệu gốc 239 52.3% 

Thông báo tài liệu về 

biển, đảo mới 
49 10.7% 

Triển lãm tài liệu về 

biển, đảo         
250 54.7% 

Triển lãm theo chuyên đề         87 19.0% 

12 

Nhận xét về những sản phẩm 

và dịch vụ thông tin về biển 

đảo của cơ quan, tổ chức, TV, 

lƣu trữ 

(chọn nhiều ý kiến) 

Phục 

vụ đọc 

tại chỗ 

Tốt 377 82.5% 

Trung bình 78 17.1% 

Kém 3 0.7% 

Cho 

mƣợn 

về nhà 

Tốt 149 32.6% 

Trung bình 97 21.2% 

Kém 18 3.9% 

Sao 

chụp tài 

liệu gốc 

Tốt 216 47.3% 

Trung bình 151 33.0% 

Kém 11 2.4% 

Thông 

báo tài 

liệu về 

biển, 

đảo 

mới 

Tốt 83 18.2% 

Trung bình 94 20.6% 

Kém 5 1.1% 
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Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

Triển 

lãm tài 

liệu về 

biển, 

đảo 

Tốt 280 61.3% 

Trung bình 83 18.2% 

Kém 5 1.1% 

Triển 

lãm 

theo 

chuyên 

đề 

Tốt 140 30.6% 

Trung bình 75 16.4% 

Kém 10 2.2% 

13 

Nhận xét về lệ phí, giá cả 

chứng thực tài liệu, cung cấp 

thông tin tại các cơ quan, TV, 

lƣu trữ 

Đắt 21 4.6% 

Rẻ 148 32.4% 

Hợp lý 288 63.0% 

14 

Nhận xét về thái độ phục vụ 

nhu cầu thông tin về biển, đảo 

Việt Nam của các cơ quan, tổ 

chức, TV, lƣu trữ 

Tốt 282 61.7% 

Trung bình 170 37.2% 

Kém 5 1.1% 

15 

Để nâng cao chất lƣợng, hiệu 

quả công tác phục vụ thông tin 

tƣ liệu về biển, đảo Việt Nam 

đáp ứng nhu cầu thông tin của 

bạn đọc. Theo bạn cơ quan 

quản lý nhà nƣớc, các Trung 

tâm Lƣu trữ quốc gia, các Chi 

cục Văn thƣ, Lƣu trữ, các TV 

quốc gia, các TV tỉnh, thành 

phố cần(chọn nhiều ý kiến) 

Nâng cao nhận thức cho 

cán bộ quản lý nhà nƣớc, 

cán bộ lãnh đạo, cán bộ 

thông tin TV, lƣu trữ về 

tầm quan trọng của 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

388 84.9% 

Tham mƣu cho nhà nƣớc 

hoàn thiện văn bản quy 

phạm pháp quy về thu 

thập, lƣu trữ và khai thác 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

361 79.0% 

Đa dạng hóa các nguồn 

đầu tƣ cho phát triển 

nguồn lực thông tin về 

biển, đảo 

369 80.7% 
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Stt Câu hỏi Trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 

Tăng cƣờng chất lƣợng 

và đa dạng hóa các sản 

phẩm, dịch vụ thông tin 

về biển, đảo 

373 81.6% 

Tạo môi trƣờng thuận lợi 

cho việc lƣu trữ và khai 

thác nguồn lực thông tin 

về biển, đảo 

357 78.1% 

Nâng cao năng lực cán 

bộ thông tin, TV, lƣu trữ 

và ngƣời dùng tin trong 

lƣu trữ, khai thác nguồn 

lực thông tin về biển, đảo 

359 78.6% 
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PHỤ LỤC 12: HÌNH ẢNH BẢN DẬP MỘC BẢN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO  

 

 

 

(Nguồn: Tạp chí Văn thƣ Lƣu trữ Việt Nam) 
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PHỤ LỤC 13: HÌNH ẢNH BẢN DẬP MỘC BẢN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO 

(Nguồn: Tạp chí Văn thƣ Lƣu trữ Việt Nam) 
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PHỤ LỤC 14: KHAI MẠC TRIỂN LÃM ẢNH, TƢ LIỆU BIỂN ĐẢO 

 

 
Triển lãm ảnh và tƣ liệu "Việt Nam: Đất nƣớc, con ngƣời - Nhìn từ biển, đảo" tại 

Cộng hòa Séc (Nguồn: VOV) 

 

Triển lãm bản đồ và trƣng bày tƣ liệu biển đảo tại Quảng Trị (Nguồn: VOV) 


