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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Tiềm năng về tài nguyên biển đảo nước ta rất phong phú có ý nghĩa 

quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Ngày nay “tiến ra biển” để 

khai thác nguồn lợi từ biển đã và đang trở thành xu thế chung của  các quốc 

gia có biển trên thế giới và khu vực. Xu hướng đó đã dẫn đến tình hình 

trạng tranh chấp biển đảo diễn ra rất phức tạp, như đã diễn ra ở Biển Đông 

trong những năm qua. Trong bối cảnh đó, Việt Nam phải có những giải 

pháp huy động mọi nguồn lực, trong đó có cơ sở pháp lý để đấu tranh bảo 

vệ chủ quyền biển đảo và đảm bảo sự phát triển “tiến ra biển” là vấn đề cấp 

thiết có ý nghĩa sống còn đang được đặt ra. 

Để phục vụ cho các yêu cầu trên, NLTT về biển đảo, các tài liệu về 

biển đảo có vai trò quan trọng hàng đầu. Đó là công cụ tuyên truyền, quảng 

bá, giáo dục về biển đảo, là cơ sở đấu tranh pháp lý cho chủ quyền biển đảo 

và phát triển kinh tế biển đảo.  

Tuy nhiên, đến nay, do nhiều nguyên nhân, các cơ quan TT - TV, các cơ 

quan lưu trữ chưa xây dựng được NLTT về biển đảo đủ mạnh của Viêṭ Nam. 

TT về biển đảo còn phân tán, nghèo nàn, chưa có tính hê ̣thống, chưa thu thập 

đầy đủ, chưa được tổ chức và quản lý một cách khoa học và thống nhất. Việc 

xây dựng và khai thác hiệu quả NLTT về biển đảo ở nước ta trở thành một 

yêu cầu cấp bách.  

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Từ nửa sau thế kỷ XX, khi thế giới bước vào nền văn minh thông tin, 

việc nghiên cứu khẳng định phạm trù NLTT và tìm kiếm các con đường 

xây dựng phát triển NLTT và việc sử dụng chúng có hiệu quả đã trở thành 

những vấn đề được các nhà nghiên cứu của nhiều lĩnh vực, trong đó có các 

nhà TT-TV trên thế giới và trong nước quan tâm.  

Những vấn đề phương pháp luận cơ bản như khái niệm và bản chất của 

NLTT, phân loại và thành phần của NLTT được nhiều học giả nghiên cứu.  

Ở nước ngoài, tại CHLB Nga Viện sỹ thông tấn А. B. Antopolskii 

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm thông tin trong cuốn chuyên khảo “NLTT 

nước Nga”[93] khẳng định sự đa dạng  về NLTT và những cách tiếp cận 

KH trong việc nhận dạng và phân loại NLTT. TS. O.V. Kedrovskii Tổng 

Giám đốc Liên hiệp NLTT CHLB Nga (Rosinforesurs), khi xem xét về 
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chiến lược phát triển NLTT của nước CHLB Nga, cũng đã khẳng định 

NLTT được hiểu là phần những TT tiềm năng được kiểm soát, có cấu trúc, 

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

người. 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 như: nội dung, hình 

thức trình bày, mức độ truy cập, hình thái sở hữu.  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 GS.TS  Krishna Subramangain [82] đã đề cập tới 

các dạng thức NLTT trong hoạt động KH & CN. 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. 

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 “TT phục vụ nghiên cứu và triển 

khai” [19], tác giả đã đề cập tới phần tài nguyên TT (tên gọi của NLTT hiện 

nay) bao gồm “các bộ sưu tập tài liệu, các bộ mô tả thư mục, các loại CSDL 

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

ứng hóa học, tính chất lý hóa của vật chất, các hệ thống đo lường,…”. Tác 

giả Phạm Văn Vu trong bài “Xây dựng NLTT phục vụ phát triển kinh tế” 

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” [71, tr.7]…  

- Về xây dựng NLTT và NLTT biển đảo ở Việt Nam: tác giả 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” 

[19], xuất phát từ phương diện phân tích hệ thống, đã khẳng định, chiến 

lược phát triển hoạt động TT của Việt Nam cần định hướng tới việc tạo lập 

một NLTT, trong đó, nhấn mạnh “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… [18]. TS. Tạ Bá Hưng trong bài “Phát triển 

nội dung số ở Việt Nam: Những nguyên tắc chỉ đạo” [24], tác giả  Phạm 
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Văn Vu trong bài “Xây dựng NLTT phục vụ phát triển kinh tế” [70]  đã đưa 

ra những quan điểm chính phát triển nội dung số của NLTT trong môi 

trường TV điện tử dưới cả phương diện chuyên môn kỹ thuật và phương 

diện quản lý nhà nước.   

- Về tổ chức và khai thác NLTT và NLTT về biển đảo Việt Nam: Đã 

có một số công trình được công bố như của TS. Mai Hà “Tăng cường tổ 

chức và khai thác hiệu quả NLTT tại Trung tâm TT tư liệu” [12], của 

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, TS. Nguyễn Viết Nghĩa “ 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]. TS. Hãn Nguyên Nguyễn Nhã đã có 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]. Tác giả Nguyễn Văn Kết “Tài liệu lưu 

trữ - Cơ sở lịch sử về chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa” 

[26]. Các bài viết thể hiện những nhận xét chung, tài liệu liên quan đến 

biển đảo Việt Nam nói chung và nói riêng liên quan đến Hoàng Sa và 

Trường Sa, hiện có khắp nơi trong nhân dân, trong các TV, các cơ quan 

lưu trữ và việc quản lý, công bố và tổ chức khai thác các tài liệu biển đảo 

đến nay khá tùy tiện, chủ yếu tùy thuộc vào hoạt động theo chức năng của 

mỗi cơ quan, tổ chức. Một số công trình đã có khảo cứu trường hợp về tài 

liệu biển đảo Việt Nam ở một số đơn vị, như 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, Lê Quỳnh Hoa “Nguồn tư liệu về biên giới, hải đảo của 

Việt Nam tại TV Quốc gia Việt Nam” [68].  

3. Giả thuyết nghiên cứu 

Hiện nay, ở nước 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 tương tác và tích hợp 

trong toàn hệ thống. Để khắc phục những hạn chế trên cần luận chứng và xây 

dựng chính sách, đưa ra mô hình quản lý NLTT về biển đảo quốc gia phù hợp 
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với quan điểm khoa học và điều kiện thực tế của đất nước, 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 tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục tiêu của luận án: Nghiên cứu làm sáng tỏ hơn lý luận về NLTT, 

nhận dạng thực trạng NLTT biển đảo taị mạng lưới các TV, lưu trữ và các 

cơ quan quản lý từ đó đề xuất những giải pháp phát triển NLTT về biển đảo 

phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ chủ quyền. 

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

tiễn về xây dựng và khai thác NLTT và 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 taị hệ thống TVCC, các cơ quan lưu 

trữ và các cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo; đề xuất các giải pháp xây 

dựng và phát triển NLTT về biển đảo Việt Nam. 

5. Đối tƣợng nghiên cứu 

Xây dựng và khai thác NLTT về biển đảo ở Việt Nam. 

6. Phạm vi nghiên cứu  

Nghiên cứu vấn đề xây dựng và khai thác NLTT về biển, đảo tại hệ thống 

TVCC, hệ thống lưu trữ Nhà nước, các cơ quan quản lý về chuyên môn, giai 

đoạn hiện nay. 

 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Về phương pháp luận: Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận 

duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đồng thời dựa trên các chủ trương đường 

lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về văn hóa, và vấn đề biển đảo, 

biên giới quốc gia. 

Về phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; 

phương pháp so sánh; phương pháp thống kê; phương pháp điều tra xã hội học... 

- Phương pháp điều tra xã hội học: Sử dụng phương pháp điều tra bằng 

phiếu hỏi và phương pháp phỏng vấn. 

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

đối tượng là các cơ quan: Hệ thống TVCC; các cơ quan trong hệ thống lưu trữ, 

các cơ quan quản lý nhà nước. 2 đối tượng người dùng tin của hệ thống TVCC, 

hệ thống các cơ quan lưu trữ 
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Mẫu khảo sát 1: Mẫu khảo sát cơ quan: Các hệ thống TVCC (19/25 

phiếu đạt 76%); các cơ quan trong hệ thống lưu trữ (23/25 phiếu đạt 92%); 

các cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo (19/25 phiếu đạt 76%). 

Thực hiện trong 2 đợt (2014 và 2016) nhằm tìm hiểu 2 vấn đề chính: Thưc̣ 

trạng xây dựng NLTT về biển đảo; Thưc̣ traṇg khai thác NLTT về biển đảo  

Mẫu khảo sát 2: Người dùng tin: 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 lưu trữ (phát ra 260 phiếu tại 

23 cơ quan trong hệ thống cơ quan lưu trữ thu về 252 phiếu đạt 96,9%). 

Các mẫu phiếu khảo sát được 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. 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] 

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

phân tích kết quả, thực hiện phỏng vấn các đối tượng như lãnh đạo các cơ 

quan TT TV, lưu trữ, quản lý nhà nước về biển đảo; các cán bộ làm công 

tác TV; Lưu trữ; quản lý nhà nước về biển đảo nhằm làm rõ hơn các vấn đề 

nghiên cứu [Phụ lục 3]. 

8. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của luận án 

Ý nghĩa lý luận: 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;  

Ý nghĩa  thực tiễn:  

+ Các kết quả nghiên cứu của luận án sẽ giúp cho các nhà hoạch định về 

chính sách, các cơ quan TT - TV, lưu trữ 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 nhu cầu tin góp phần phát triển kinh tế biển đảo, du lịch, dịch vụ nhằm 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  

+ Luận án có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu về 

biển đảo; đưa ra những giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm nâng cao chất lươṇg 

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

9. Cấu trúc của luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham 

khảo và phụ lục, luận án gồm 3 chương: 
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Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về 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 

Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THƢC TIỄN VỀ 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 là các dữ liệu thể hiện dưới dạng văn bản, số, hình ảnh, âm 

thanh được ghi lại trên phương tiện theo quy ước, các sưu tập, những kiến 

thức của con người, những kiến thức của tổ chức có thể truy cập và có giá 

trị cho người sử dụng [20].  

1.1.2. Khái niệm nguồn lực thông tin về biển đảo 

NLTT về biển đảo được hiểu không gian TT xác định theo đối tượng biển 

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

hoặc âm thanh được ghi lại trên các phương tiện quy ước và không quy ước, 

các bộ sưu 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 người 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 đường cơ sở, nội thủy, vùng lãnh hải, 

vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần 

đảo Trường 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...  

1.1.3. Đặc điểm của nguồn lực thông tin  

5 đặc điểm cơ bản của NLTT, đó là: 

- Tính vật lý: Trước hết để TT trở thành nguồn lực thì chúng ta phải được 

ghi lại, cố định trên các vật mang tin nhờ một hệ thống dấu hiệu để vật hóa như 

giấy, tài liệu... hoặc trong môi trường số hóa như đĩa từ, đĩa CD, vi tính...  
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- Tính giá trị: TT chỉ có giá trị khi nó được sử dụng. TT có giá trị là 

những TT phục vụ cho mọi hoạt động trong cuộc sống của con người.  

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

được xử lý theo những thể thức và tiêu chuẩn nhất quán. TT có cấu trúc 

phải được trình bày, sắp xếp, trật tự hóa theo những phương cách trật tự phù 

hợp. Trong các cơ quan TT-TV, Lưu trữ phải được sắp xếp theo chuyên đề, 

theo môn loại, theo số đăng ký cá biệt, được tổ chức dưới dạng các CSDL...  

- Tính truy cập: TT được truy cập là đặc trưng quan trọng của NLTT. 

Để tìm kiếm TT, TT phải được truy cập theo các dấu hiệu, tiêu thức cần 

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

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

Trong các CSDL, những thuật ngữ tìm kiếm như từ khóa, từ chuẩn, đoạn 

văn bản là các điểm truy cập để tìm kiếm TT cần thiết. 

- Tính chia sẻ: NLTT được phát triển phải có sự trao đổi TT, mỗi người 

sử dụng TT lại tạo ra các TT mới. Các TT đó được truyền cho người khác 

trong quá trình thảo luận, truyền đạt, mệnh lệnh, trong thư từ, tài liệu hoặc 

phương tiện truyền thông...  

1.1.4. Xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin  

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

động qua lại lẫn nhau. Nếu NLTT được xây dựng: thu thập, tạo lập và được 

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

thác TT có hiệu quả. Ngược lại, nếu NLTT không được xây dựng, NDT sẽ 

gặp rất nhiều khó khăn khi khai thác TT.  

1.2. Nhận dạng nguồn lực thông tin về biển đảo 

Là một loại hình NLTT về đối tượng, việc nhận dạng NLTT biển đảo 

cũng thông qua 5 đặc điểm cơ bản của NLTT như: Tính vật lý, tính giá trị, 

tính cấu trúc, tính truy cập, tính chia sẻ. Song khác với nhiều loại NLTT 

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, chưa được giải mật nên khó tiếp cận, vì 

lẽ đó, NLTT biển đảo từ trước đến nay ít được chia sẻ. 

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 

Đặc điểm về vị thế địa - chính trị của nước ta làm NDT và NCT của họ về 

biển đảo rất đa dạng và mang tính đặc thù. Bên cạnh loại NCT phổ biến như để 
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phục vụ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, một tỷ lệ đáng kể NDT về biển đảo 

khai thác NLTT biển đảo để viết sử, làm 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. 

1.3.2. Đặc điểm nhu cầu tin về biển đảo  

Từ những đặc điểm nhu cầu tin của NDT trong các cơ quan TT, TV, 

lưu trữ có thể thấy NCT của NDT về biển đảo đa dạng, phong phú, chuyên 

sâu. Nhu cầu đọc và nội dung nghiên cứu TT về biển đảo có khác hơn so 

với NCT của các đối tượng NDT khác, việc nghiên cứu TT về biển đảo 

không được thường xuyên liên tục, nó mang tính thời sự. Ví dụ nếu xảy ra 

tranh chấp về chủ quyền biển đảo, tranh chấp ngư trường, hoặc các hiện 

tượng thiên nhiên trên biển đảo v.v… thì nhiều đối tượng NDT lại rất quan 

tâm đến NCT về biển đảo. 

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 

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

động qua lại lẫn nhau. 

1.4.2. Các yếu tố tác động đến việc xây dựng và khai thác NLTT về biển 

đảo: bao gồm 2 nhóm chính tác động mạnh mẽ đến công tác phát triển NLTT về 

biển đảo Việt Nam hiện nay là, đường lối và chiến lược phát triển biển đảo và 

NCT về biển đảo và các vấn đề có liên quan của các cơ quan tổ chức và NDT.  

1.4.3. Tiêu chí đánh giá hiệu quả xây dựng và khai thác NLTT về 

biển đảo  

1.4.3.1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả xây dựng nguồn lực thông tin về biển 

đảo Việt Nam 

- Mức độ đầy đủ của NLTT về biển đảo về nội dung, về hình thức, về thời 

gian, địa điểm của tài liệu;  

- Độ chính xác của NLTT biển đảo; tính kịp thời của NLTT về biển đảo; 

1.4.3.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả khai thác nguồn lực thông tin về biển 

đảo Việt Nam 

Mức độ thỏa mãn nhu cầu của NDT; Mức độ phong phú và phù hợp so 

với cấu trúc NCT của NDT; có sản phẩm và dịch vụ TT đa dạng, phong phú 

đáp ứng NCT của NDT. 
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Tiểu kết 

NLTT về biển đảo là loại hình NLTT về đối tượng. Do những đặc điểm 

về lịch sử và vị thế địa chính trị của đất nước,  NLTT về biển đảo Việt Nam 

bên cạnh những đặc điểm chung còn có những đặc điểm riêng biệt như, độ tản 

mạn cao, khó tích tụ theo phương 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 lưu 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 lược lâu dài. 

NLTT về biển đảo Việt Nam là loại NLTT có giá trị cả về hai phương diện, 

góp phần vào việc xây dựng môi trường 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, Trường Sa nói riêng.  

 
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 

Nhà nước đã sớm có nhận thức về tầm quan trọng của nguồn TT-TL 

trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước. Về khung khổ pháp lý, chúng ta đã 

có khá nhiều văn bản được ban hành liên quan đến việc quản lý nguồn TT, 

tài liệu, trong đó có TT, tài liệu về biển đảo. Trong số đó cần chú ý các văn 

bản sau: 

Sắc lệnh số 18 năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký về thể lệ nộp 

lưu chiểu văn hóa phẩm trong nước; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư ngày 

25/8/2004 Về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; Pháp lệnh 

TV số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000; Quyết định số 10/2007/QĐ-

BVHTT Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành TV Việt Nam đến năm 2010 và 
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định hướng 2020 là cơ sở pháp lý để ngành TV hoạt động theo đúng đường lối 

chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.  

Nghị định 102/CP ngày 04/9/1962 của Hội đồng Chính phủ về thành lập 

Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng; Chỉ thị số 117-TTg về bảo vệ và quản lý những 

sách và tài liệu văn hóa bằng chữ Hán, chữ Nôm; Điều 12 Pháp lệnh Lưu trữ 

Quốc gia năm 2001 quy định “Tài liệu riêng của cá nhân, gia đình, dòng họ có 

giá trị... được nhà nước đăng ký và bảo hộ, cơ quan lưu trữ có trách nhiệm 

hướng dẫn, giúp đỡ về kỹ thuật bảo quản...Tại Khoản 2, Điều 12, Pháp lệnh 

Lưu trữ Quốc gia năm 2001 quy định “Cơ quan lưu trữ Nhà nước thu thập tài 

liệu thuộc Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam”; 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 Lưu trữ Quốc gia. 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 lưu trữ". Chỉ thị số 

05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia; Luật Lưu trữ 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 lưu 

trữ từ trước đến nay. Quyết định số 644/QĐ-TTg phê duyệt nội dung Đề án sưu 

tầm tài liệu quý hiếm. Trong đó có nguồn tài liệu quý hiếm về biển đảo. Chỉ thị 

số 33/CT-TTg về tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng 

các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã 

sưu 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 bước 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 “Sưu tầm tài liệu 

lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” từ năm 2012 đến năm 2020, 

trong đó có tài liệu về biển đảo. 

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 được tiến 

hành theo 2 chiều: Chiều về nội dung công việc bao gồm các nhiệm vụ sưu 

tầm, thu thập bổ sung, nguồn tin, tổ chức quản lý NLTT về biển đảo. Chiều về 

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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địa bàn thực hiện: các công việc về xây dựng NLTT biển đảo được thực hiện 

trên 3 nhóm địa bàn chính: hệ thống TVCC, hệ thống lưu trữ Nhà nước 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 được các cơ quan TT, TV, lưu trữ quan tâm, 

trước hết là vì đó là cơ sở để tạo ra nguyên liệu cho toàn bộ hoạt động 

chuyên môn sau này. Hiện nay, một số TVCC, cơ quan lưu trữ đều có chính 

sách xây dựng và phát triển nguồn tin về biển đảo Việt Nam được thực hiện 

trong phương hướng, nhiệm vụ công tác hàng năm với mục tiêu: Số lượng 

tài liệu phải tăng; đảm bảo tính cập nhật, hình thức, chất liệu và giá trị nội 

dung của tài liệu… 

2.2.1.2. Kinh phí: Hàng năm các TVCC, cơ quan lưu trữ, cơ quan quản lý 

đã có dự trù bố trí kinh phí để thu thập, bổ sung nguồn tin về biển đảo. 

Việc bổ sung các nguồn tin, tài liệu về biển đảo được thực hiện theo các 

hình thức: Lưu chiểu; nguồn mua; từ nguồn nội sinh; trao đổi; tặng biếu; 

sưu tầm; sao chụp; nguồn xã hội hóa (nguồn khác)…  

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 được khảo sát, 

phạm vi thu thập, bổ sung không dừng lại tài liệu có ở trung ương mà còn thu 

thập bổ sung từ các vùng khác nhau, các hình thức khác nhau như thu thập trên 

các trang Web, trong sách báo, tạp chí nước ngoài…  

Việc bổ sung các nguồn tin, tài liệu về biển đảo được thực hiện theo 

các hình thức: Lưu chiểu; nguồn mua; từ nguồn nội sinh; trao đổi; tặng 

biếu; sưu tầm; sao chụp; nguồn xã hội hóa (nguồn khác)…  

Đánh giá kết quả xây dựng NLTT về biển đảo hiện nay 

Kết quả khảo sát tại 19 TVCC, 23 cơ quan lưu trữ và 19 cơ quan quản lý 

nhà nước 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 lưu trữ, cơ quan quản lý nhà nước là rất khó 

khăn việc thống kê nguồn vốn tài liệu về biển đảo chỉ có thể ước tính chiếm 

khoảng bao nhiêu % trong tổng số vốn của các TV và cơ quan lưu trữ.  
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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 được xác định ước tính ở các TVCC trong tổng số 

vốn tài liệu như sau: 1%: 8/19 TVCC (đạt tỷ lệ 42,10%);  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%). Trong các TVCC, TV Quốc gia giữ vai trò trọng 

yếu, có vốn tài liệu về biển đảo phong phú nhất: 1.291 bản địa đồ, chủ yếu 

nhận được qua con đường lưu chiểu. 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.  

Vốn tài liệu biển đảo tại các cơ quan lƣu trữ:  

Trong số 23 cơ quan lưu trữ, qua khảo sát tài liệu về biển đảo có trong 

tổng số vốn tài liệu tại các cơ quan cụ thể như sau: Tỷ lệ tài liệu về biển đảo 

1%: 13 lưu trữ đạt tỷ lệ 56,52% so với 23 cơ quan lưu trữ được khảo sát; tỷ 

lệ tài liệu về biển đảo 2%: 2 lưu trữ bằng 8,69%; tỷ lệ tài liệu về biển đảo từ 

3%: 3 lưu trữ đạt 13,04%; tỷ lệ tài liệu về biển đảo 4%: 2 lưu trữ đạt 8,69%; 

5%: 3 lưu trữ bằng 13,04%. Tài liệu về biển đảo được xác định rải rác ở tất 

cả các phông, đơn vị tính trong các cơ quan lưu trữ là số m (mét) tài liệu và 

thống kê theo số m, số hồ sơ.  

- Tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I: Hiện đang bảo quản hai khối tài 

liệu có niên đại lịch sử từ trước năm 1945 là khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp 

và tài liệu lưu 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. 

Trong khoảng 772 tập Châu bản triều Nguyễn hiện đang bảo quản tại Trung 

tâm có một số văn bản về Hoàng Sa và Trường Sa. 

- Tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II: Hiện đang quản lý hơn 14.000 mét 

giá tài liệu được hình thành trong quá trình hoạt động của các chế độ khác 

nhau. Trong đó, khối tài liệu liên quan đến vấn đề biên giới, hải đảo đang được 

bảo quản trong các phông: Sưu tập bản đồ; Phủ Thống đốc Nam Kỳ; Phủ Thủ 

tướng Quốc gia Việt Nam; Phủ Tổng thống Đệ nhất Cộng hòa; Phủ Tổng 
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thống Đệ nhị Cộng hòa; Phủ Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa; và phông Bộ 

Công chánh và Giao thông [15].  

- Tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV: Hiện đang bảo quản hơn 382 mét 

giá tài liệu hành chính thuộc 06 phông/sưu tập lưu trữ, hơn 34.600 tấm Mộc 

bản (tương đương 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] 

Vốn tài liệu biển đảo tại các cơ quan quản lý nhà nƣớc 

Trong số 19 cơ quan quản lý nhà nước có tài liệu về biển đảo, qua 

phân tích điều tra cho thấy số tài liệu về biển đảo được phân bổ ở các cơ 

quan trong tổng số vốn tài liệu tại các cơ quan cụ thể như 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%. So sánh với các TVCC, cơ quan lưu trữ 

được khảo sát thì vốn tài liệu biển đảo có tỷ lệ ước tính 10% trong tổng 

số vốn chỉ có ở các cơ quan quản lý nhà nước vì nguồn vốn này phát 

sinh chủ yếu từ nguồn nội sinh của cơ quan, tổ chức.  Như vậy, thành 

phần vốn tài liệu về biển đảo trong các cơ quan quản lý nhà nước có tỷ 

lệ phân bổ cũng không đồng đều và có độ phân tán khá lớn. Đáng chú ý, 

tài liệu về biển đảo Châu bản dạng bản gốc do Uỷ ban Biên giới quốc 

gia - Bộ Ngoại giao công bố. 

2.2.2. Tổ chức quản lý nguồn lực thông tin về biển đảo  

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 

phương pháp truyền thống sắp xếp, quản lý, bảo quản trong các dạng kho 

đóng, kho mở… Qua khảo sát 19 TVCC, 23 cơ quan lưu trữ thì hình thức tổ 

chức quản lý dạng kho đóng vẫn là chủ yếu, riêng điều tra 23 cơ quan lưu trữ 

và 19 cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo thì 100% các cơ quan đề tổ chức 

quản lý dạng kho đóng không sử dụng dạng kho mở.  
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2.2.2.2. Tổ chức và quản lý tài liệu về biển đảo theo phương pháp 

hiện đại  

Tại các TVCC, lưu trữ, cơ quan quản lý nhà nước việc tổ chức và quản lý 

theo phương thức hiện đại được áp dụng với các loại hình tài liệu mới: tài liệu 

điện tử. Các tài liệu về biển đảo được xử lý theo quy trình chặt chẽ, lưu trữ theo 

một cấu trúc nhất định trong các máy chủ hoặc ổ cứng, đĩa CD-ROM 

2.2.3. Công tác bảo quản nguồn lực thông tin biển đảo 

Nhìn chung, việc bảo quản tài liệu về biển đảo tại các kho lưu trữ của các 

cơ quan lưu trữ và cơ quan quản lý nhà nước được làm tốt hơn các kho của hệ 

thống TVCC. Cho dù, bên cạnh đa phần cơ quan lưu trữ đã bố trí kho lưu trữ 

chuyên dụng hiện đại theo quy định của Chính phủ, vẫn còn một số kho tạm, 

tất cả tài liệu lưu trữ về biển đảo đã được lập hồ sơ theo dõi và bảo quản tập 

trung tại kho lưu trữ của các cơ quan lưu trữ. Kho được đầu tư 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 được duy trì theo chế độ tự động.  

2.3. Thƣc̣ traṇg công tác khai thác nguồn lực thông tin về biển đảo  

2.3.1. Công cụ tra cứu 

- Công cụ tra cứu truyền thống: Kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế cho 

thấy, công cụ tra cứu tài liệu về biển đảo tại hệ thống TVCC hiện tiên tiến hơn so 

với các cơ quan lưu trữ và cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo. Bởi vì hệ thống 

TVCC 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 được 

mục lục liên hợp, hay có thể biên mục tập trung được. Đối với lưu trữ, hiện nay 

chỉnh lý và xác định giá trị tài liệu xây dựng công cụ tra cứu theo Thông tư 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 tư 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 ương; Thông tư số 155/2013/TT-BTC ngày 
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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 tư liên tịch số 01/2014/TTLT- 

BNV-BXD hướng dẫn về thành phần tài liệu xây dựng cơ bản nộp lưu vào Lưu 

trữ lịch sử… không thống nhất, thiếu đồng bộ do đặc thù của tài liệu. 

- Nhìn chung, các công cụ tra cứu hiện đại tài liệu về biển đảo của hệ 

thống TVCC, lưu trữ, cơ quan quản lý nhà nước đã cơ bản được thiết lập 

trên cơ sở mạng máy tính được kết nối Internet, bước đầu có thể tra cứu 

trực tiếp dữ liệu của TV Quốc gia và một số TV tỉnh. Đã từng bước tiến 

hành ứng dụng phần mềm vào các khâu nghiệp vụ, quy trình nghiệp vụ đã 

có những thay đổi và phương thức hoạt động mang đặc điểm của những cơ 

quan TT-TV hiện đại. Nguồn TT điện tử của cả hệ thống được tăng cường 

và đang dần được chuẩn hóa. Hầu hết các đơn vị đã xây dựng được CSDL 

trên máy tính điện tử. 

2.3.2. Dịch vụ thông tin - thư viện, lưu trữ 

2.3.2.1. Phục vụ đọc tại chỗ 

- Trong hệ thống TVCC: Đọc tại chỗ là hình thức tổ chức khai thác, 

sử dụng tài liệu chủ yếu và phổ biến nhất của hệ thống TVCC. Để tạo điều 

kiện cho 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 độc giả trong nước, chỉ cần có chứng minh thư nhân 

dân 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 Lưu trữ lịch sử 

trên thế giới cũng như ở nước ta. Để tạo kiều kiện cho độc giả nghiên cứu 

tài liệu một cách thuận lợi nhất, các cơ quan lưu 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 

nước, chỉ cần có chứng minh thư 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 người nước ngoài, cần có hộ chiếu 

và công văn giới thiệu của cơ quan, tổ chức ở Việt Nam, nơi người đó đang 

làm việc hoặc học tập, nghiên cứu.  
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- Trong các cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo cũng bố trí phòng 

đọc tại kho lưu 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 

Dịch vụ này phổ biến tại hệ thống TVCC, không thực hiện tại các cơ 

quan lưu trữ và cơ quan quan quản lý 

2.3.2.3. Sao chụp tài liệu gốc 

Đây là dịch vụ được cả hệ thống TVCC, hệ thống các cơ quan lưu trữ, 

cơ quan quản lý nhà nước đều thực hiện. Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu 

gốc cho NDT trong trường hợp họ muốn có tài liệu để sử dụng lâu dài hoặc 

tài liệu đó không được phép mang về nhà.  

2.3.2.4. Tổ chức triển lãm 

Triển lãm tài liệu về biển đảo được tổ chức thường xuyên từ năm 2011 

đến nay, khi có Luật biển và thường xuyên xảy ra các vụ tranh chấp trên 

biển Đông, tranh chấp ngư trường, tranh chấp chủ quyền biển đảo Hoàng 

Sa, Trường Sa. Nhằm giới thiệu cho NDT nắm được 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.  

2.4. Đánh giá thực trạng xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin 

về biển đảo Việt Nam 

2.4.1. Mức độ đầy đủ của nguồn lực thông tin về biển đảo  

Qua khảo sát 61 cơ quan, tổ chức (trong đó có 19 TVCC, 23 cơ quan lưu 

trữ, 19 cơ quan quản lý nhà nước) và thông qua việc phỏng vấn chuyên gia 

chúng ta thấy rằng từ trước đến nay việc xây dựng NLTT biển đảo ở các cơ quan 

TT, TV, lưu trữ chưa được chú trọng quan tâm. Những năm gần đây do NCT về 

biển đảo của NDT các cơ quan TT, TV, lưu trữ mới bắt đầu có chính sách bổ 

sung, thu thập và tổ chức NLTT này. Nhưng nguồn tin biển đảo hiện nay trong 

các TV, cơ quan lưu trữ, cơ quan quản lý nhà nước còn quá ít so với tình hình 

xuất bản hiện nay, so với nhu cầu TT về biển đảo, số lượng 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 
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10% tổng số vốn trong các cơ quan, tổ chức là cơ quan quản lý nhà nước, 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.  

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, lưu 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 ưu nhất. NDT có thể tiếp cận qua nhiều sản phẩm và 

dịch vụ TT như: mục lục phiếu, CSDT, TM, tra cứu OPAC, tra tìm TT qua 

Website, qua Internet..; qua các phương thức phục vụ như đọc tại chỗ, mượn 

về nhà, photocoopyy, chứng thực tài liệu… Tuy nhiên việc đáp ứng NCT của 

NDT còn chưa kịp thời 48/457 bằng 10,5%, đáp ứng ít 161/457 bằng 35,2%, 

còn hạn chế 47/457 bằng 10,3%. Nguyên nhân: Tài liệu, dữ liệu về biển đảo 

ít được phổ biến tới người sử dụng, vì loại tài liệu này thường được coi là 

tài liệu “Mật” 114/457 bằng 24,9%, hoặc đưa vào danh mục “Tài liệu hạn 

chế sử dụng” 155/457 bằng 33,9%, do đó, người cần dùng không biết làm 

sao để có thể tra cứu và khai thác được. 

2.4.3. Khả năng chia sẻ và tính độc quyền của nguồn lực thông tin về 

biển đảo  

Đến nay, một lượng lớn TL và TT về biển đảo ở nước ta bị phân tán ở 

nhiều  nguồn khác nhau và không theo một hệ thống quản lý thống nhất. 

Mỗi ngành, mỗi địa phương hoặc mỗi đơn vị có tài liệu về biển đảo xem 

như của riêng mình, chưa có sự điều phối để sử dụng chung, mặc dù kinh 

phí làm ra chúng phần nhiều đều từ ngân sách của nhà nước.  

2.4.4. Ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân 

2.4.4.1. Ưu điểm: Các cơ quan TV, lưu trữ đã nhận thức rõ hơn vai 

trò và nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng NLTT biển đảo. Tại tất cả 

các cơ quan đang từng bước hiện đại hoá hoạt động TT TV nhằm nâng cao 

năng lực đáp ứng nhu cầu NDT. Hầu hết các TV, cơ quan lưu trữ đều tăng 

thêm giờ phục vụ, mở cửa ngày thứ bảy và buổi tối. Thực tiễn đã chứng 

minh, số NDT đến TV, cơ quan lưu trữ có nhu cầu TT về biển đảo ngày 

càng tăng và việc đáp ứng NCT từng bước được cải thiện; các TV trong hệ 
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thống TVCC, các cơ quan lưu trữ, cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo đã 

ứng dụng CNTT vào hoạt động TV, lưu trữ do đó, NDT có thể tự khai thác 

trên máy vi tính, tiếp cận với CSDL TV, lưu trữ tự xây dựng, sử dụng các 

sản phẩm và dịch vụ TT của các cơ quan TT, TV, lưu trữ giúp tiện lợi cho 

việc tổ chức và khai thác NLTT. 

2.4.4.2. Hạn chế và nguyên nhân: Mức độ đầy đủ của NLTT về biển 

đảo còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt NCT của NDT về biển đảo; NLTT biển 

đảo còn phân tán ở tất cả các cơ quan TT, TV, lưu trữ; Sự phát triển không 

đồng đều của các cơ quan TT, TV, lưu trữ được khảo sát thể hiện ở NLTT, cơ 

sở vật chất, đội ngũ cán bộ TV.  

Tiểu kết 

NLTT về biển đảo Việt Nam hiện phân tán ở khắp nơi, trong các cơ 

quan quản lý, các tổ chức TT, TV, lưu trữ. Việc tổ chức và quản lý các dạng 

TL và TT về  biển đảo chưa có tính hệ thống, chưa thiết lập được quy trình, 

mức độ liên tác trong quá trình TT giữa các cơ quan và/hoặc hệ thống là 

cản trở lớn để tích hợp TL và TT về  biển đảo thành nguồn lực đủ mạnh. 

Khác với các loại TT khác, một phần các tài liệu và TT không công bố về 

biển đảo là một nguồn lực mà từ trước đến nay ít được chia sẻ, nhiều tài 

liệu còn mang tính chất bảo mật, chưa được giải mật nên khó tiếp cận. 

Hiện trạng NLTT về biển đảo Việt Nam hiện nay chưa đủ mạnh và bền 

vững, từ đó chưa đáp ứng được nhu cầu khai thác của NDT. 
 

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 lý thông tin về biển đảo  

Tính chất quốc gia về TL và TT về  biển đảo đưa tới bốn mô hình 

chính: mô hình tập trung quốc gia (National Centralized Model) - Gọi là 

M1; mô hình phân tán quốc gia (National Decentralized Model) - Gọi là 

M2; mô hình khu vực quốc gia (National Riginal Model) - Gọi là M3; mô 

hình phân định quốc gia (National distributed Model) - Gọi là M4 
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3.1.2. Về định hướng và mục tiêu  

- Quản lý thống nhất và quốc gia hóa các tài liệu về biển đảo 

- Hiện đại hóa hệ thống tài liệu về biển đảo  

Mục tiêu xây dựng mô hình quản trị NLTT biển đảo quốc gia hướng 

tới: Nhanh chóng tạo lập cho đất nước một NLTT biển đảo đủ lớn đáp ứng 

yêu cầu ngưỡng an toàn TT quốc gia và các yêu cầu phát triển. 

3.1.3. Lựa chọn mô hình 

Nguyên tắc và cơ cấu: Mô hình quản trị NLTT về biển đảo quốc gia phù 

hợp cho Việt nam hiện nay 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 lưu 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 - Thương mại;  P3: Môi 

trường - Tài nguyên;  P4: KH & CN; các nguồn tin gồm 2 nhóm nguồn 

chính: E1: Nguồn tin không công bố; E2: Nguồn tin công bố 

Từ cơ cấu tổ chức của mô hình phân định, 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: Một Trung tâm 

đóng vai trò đăng kiểm và điều phối NLTT biển đảo; P: Một số 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 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 - hướng dẫn. 

Vai trò Trung tâm Đăng kiểm và điều phối của hệ do Cục Văn thư và 

lưu trữ nhà nước đảm trách. Các Trung tâm TT và Tư 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, lưu trữ, tìm và cung 

cấp TT theo quy trình công nghệ thống nhất. 

Các Trung tâm TT biển đảo nên đặt tại các bộ ngành tổng hợp như: 

Trung tâm TT và Tư liệu biển đao về pháp luật (P1) tại Bộ Tư pháp hoặc 
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Bộ Ngoại giao; Trung tâm TT và Tư liệu biển đảo về kinh tế - thương mại  

(P2) tại Bộ Kế hoạch & Đầu tư; Trung tâm TT và Tư liệu biển đảo về tài 

nguyên - môi trường (P3) Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm TT và 

Tư liệu biển đảo về  khoa học công nghệ (P4) tại Bộ Khoa học và công 

nghệ. Khái quát mô hình quản trị NLTT về biển đảo quốc gia phù hợp cho Việt 

nam được trình bày trên (sơ đồ 3.1).   

 
Sơ đồ 3.1: Cấu trúc mô hình phân định xây dựng nguồn lực thông tin về 

biển đảo 

Các phân hệ trong mô hình  

Trong giai đoạn tới, tại các Trung tâm TT và Tư liệu biển đảo cần xây 

dựng và đưa vào vận hành 8 phân hệ sau đây: Phân hệ 1: Phân hệ đầu vào, 
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xây dưng /tạo lập các bộ sưu tập và CSDL; Phân hệ 2: Bảo quản và tìm tin; 

Phân hệ 3: Sao và cung cấp các file dữ liệu; Phân hệ 4: Truy nhập TT từ xa; 

Phân hệ 5: Phân hệ xuất bản; Phân hệ 6: Phân hệ phân tích tin; Phân hệ 7: 

Sao tài liệu/Dữ liệu; Phân hệ 8: Phân hệ quản lý  

3.2. Các giải pháp hiện thực hóa mô hình quản trị 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) 

Về tổ chức: Xây dựng Trung tâm đăng kiểm và điều phối TT quốc gia 

về biển đảo: Lập bộ phận lưu trữ chuyên trách. 

Về chức năng: Trung tâm đăng kiểm và điều phối TT biển đảo Quốc gia 

là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, chịu sự lãnh 

đạo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm có 

tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng để hoạt động. 

Trung tâm có chức năng giúp Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước: 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 Chỉnh phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ TT và Truyền thông, các Trung tâm Lưu 

trữ Quốc gia, TV Quốc gia và các tỉnh trực thuộc Trung ương…; 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. 

3.2.2. Đảm bảo các điều kiện để triển khai và vận hành: Đảm bảo về 

nguồn lực; đảm bảo về pháp lý; đảm bảo nguồn tài chính; đảm bảo cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật CNTT. 

3.2.3. Tăng cường xây dựng nguồn lực thông tin về biển đảo: Điều 

tra và đánh giá hiện trạng tài liệu biển đảo; xây dựng các bộ sưu tập và cơ 

sở dữ liệu về biển đảo Việt Nam, xã hội hóa huy động các NLTT về biển 

đảo; xác định cơ chế phối hợp giữa các Trung tâm thông tin và cơ quan 

thông tin có liên quan trong nước. 
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3.2.4. Nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực thông tin về biển đảo: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá thông tin về biển đảo; đa dạng 

hóa các sản phẩm và dịch vụ thông tin về biển đảo; hoàn thiện và phát triển 

các sản phẩm TT, TV, lưu trữ; phát triển các dịch vụ TT, TV, lưu trữ. 

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: Việc chia sẻ, tích hợp 

NLTT giữa các cơ quan TT, TV, lưu 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 được thông qua hợp tác giữa các 

cơ quan TT, TV, lưu trữ. 

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 

được 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. 

Một số yêu cầu về hệ thống mạng: Bảo mật cao, tăng cường an ninh 

mạng; chống sử dụng trái phép trong mạng; băng thông rộng, tính ổn định. an 

toàn và sao lưu dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu không bị mất mát,  trong trường 

hợp có sự cố có thể khôi phục lại được, 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.  

3.2.7. Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ tác nghiệp và người dùng tin 

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức TT, TV, lưu trữ; 

từng bước tạo điều kiện cho NDT làm quen với NLTT biển đảo. Mở lớp 

đào tạo, hướng 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 hướng 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 

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, 
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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 được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian của người dùng tin. 

Về mặt phương thức - công nghệ hoạt động: Trình độ về công nghệ 

hoạt động TT trong ngành TT - TV, tư 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 

tương 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 nước, trước hết là với các nước 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, tư liệu trong lĩnh vực 

biển đảo của Việt Nam. 

Về mặt xã hội: Hiện nay, theo đánh giá của nhiều nhà khoa học, năng 

lực đảm bảo TT tư 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 ta chưa thể vượt 

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 người dung tin, mà trước hết là 

lực lượng lao động có kỹ thuật của đất nước ước tính có tới 2 triệu người.  

Tiểu kết 

NLTT về biển đảo Việt nam là vấn đề lớn, có ý nghĩa quốc gia. Để 

khắc phục những hạn chế xuất phát từ quá trình phát triển NLTT về biển 

đảo có tính “cục bộ” và “tự phát” trong thời gian qua cần phải dựa trên tư 

duy hệ thống. Trong việc xây dựng mô hình hoạt động cho toàn ngành, 

trước hết, phải xác định được 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 mặt kĩ thuật mạng, 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.  
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KẾT LUẬN 

 

Trong thời đại ngày nay, các quốc gia có biển đều có chiến lược phát 

triển vươn ra biển. 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. Từ đó, 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 có biển.  

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 được 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, Trường 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. 

Xây dựng và phát huy giá trị NLTT về biển đảo đang là một trong 

những vấn đề vừa cấp bách vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài thu hút được 

sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như an 

ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội, CNTT, TT - TV, lưu trữ, xuất bản... Bài 

toán xây dựng và khai thác phát huy giá trị NLTT về biển đảo là bài toán 

quản lý phức tạp của ngành khoa học TT-TV cần được giải quyết từ 

phương pháp tiếp cận hệ thống. 
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