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TÓM TẮT  

ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Luận án đã có đóng góp quan trọng và làm giàu thêm lý luận nghiên cứu 

về nhu cầu tin, người dùng dùng tin. Trên cơ sở nghiên cứu rất đầy đủ quan 

điểm của các nhà khoa học trên thế giới và Việt Nam, tác giả luận án đã đưa ra 

nhận thức của mình về nội hàm khái niệm nhu cầu tin, người dùng tin, nội dung 

của nhu cầu tin, các yếu tố tác động đến nhu cầu tin; Các loại hình nhu cầu tin. 

Đồng thời luận án đã làm sáng tỏ và đưa ra quan điểm lý luận của riêng mình về 

người dùng tin khiếm thị như nội hàm khái niệm người dùng tin khiếm thị; đặc 

điểm nhu cầu tin của người dùng tin khiếm thị, các yếu tố tác động đến nhu cầu 

tin và sự phát triển nhu cầu tin của dùng tin khiếm thị. 

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức mạng lưới thư viện phục vụ 

người dùng tin khiếm thị tại Hoa kỳ, Anh, Canada, Nga, Cộng hòa Nam Phi, tác 

giả luận án cũng đã lần đầu tiên đề xuất được mô hình tổ chức và các giải pháp 

hoàn thiện mạng lưới thư viện phục vụ NKT Việt Nam có ý nghĩa khả thi, phù 

hợp với thực tiễn. Từ kết quả nghiên cứu là các số liệu có phân tích lý giải và 

đánh giá khách quan về thực trạng nhu cầu tin của người dùng tin khiếm thị Việt 

Nam đã giúp các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ 

Giáo dụ và Đào tạo; Hội người mù... có cơ sở khoa học để đưa ra các chính sách 

cho phù hợp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tin cho người khiếm thị nói chung 

và người dùng tin khiếm thị Việt Nam nói riêng.  

 Người hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh 
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