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Những đóng góp mới của luận án 

1. Làm rõ nội hàm khái niệm kiến thức thông tin. Phân tích được các yếu tố 
ảnh hưởng đến phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên và vai trò của kiến thức 
thông tin đối với giáo dục đại học ở Việt Nam.  

2. Đề xuất mô hình phát triển kiến thức thông tin, chuẩn kiến thức thông tin, 
và hệ thống các giải pháp hiện thực hóa mô hình phát triển kiến thức thông tin cho 
sinh viên đại học ở Việt Nam. 

3. Đề xuất khung chương trình đào tạo kiến thức thông tin và đề cương mẫu 
môn học có tích hợp kiến thức thông tin. 

4. Cung cấp hệ thống câu hỏi giúp các cơ sở giáo dục thiết kế công cụ đánh 
giá trình độ kiến thức thông tin của cán bộ thư viện, giảng viên và sinh viên. 
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The new contributions of the doctoral thesis 

1. Clarifying the concept information literacy in higher education. Analyzing 
some factors that influence on developing information literacy and the roles of the 
information literacy for higher education in Vietnam. 

2. Proposing a model of developing information literacy, an information 
literacy standard, and a set of solutions to realize the model of developing 
information literacy for undergraduate students in Vietnam. 

3. Proposing an information literacy education curriculum framework for 
undergraduate students in Vietnam and a sample syllabus of subjects integrated with 
information literacy. 

4. Providing a tool that helps education institutions to assess level of 
information literacy skills of librarians, lecturers and students. 
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