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TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 Luận án nghiên cứu và hệ thống hoá các vấn đề lý thuyết cơ bản về chất 

lượng dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện.  

 Khảo sát, phân tích hiện trạng hoạt động đánh giá chất lượng dịch vụ thông 

tin – thư viện và các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện ở 

các thư viện đại học Việt Nam. Trên cơ sở đó so sánh, phân tích và tìm ra các điểm 

mạnh, điểm yếu của các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ đang được sử 

dụng ở hệ thống thư viện đại học.  

 Luận án đề xuất phương pháp và mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ thông 

tin - thư viện phù hợp với môi trường thư viện đại học ở Việt Nam. Đồng thời kiểm 

chứng mô hình đề xuất trên thực tiễn để loại những biến đánh giá chưa phù hợp 

trong mô hình lý thuyết và xây dựng lại mô hình. 

 Luận án cũng kiến nghị các biện pháp cải tiến chất lượng dịch vụ thông tin – 

thư viện và điều kiện để áp dụng phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thông 

tin – thư viện thống nhất trong toàn hệ thống thư viện đại học. 
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