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 Thực hiện Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày27 tháng 9 năm 2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án “Phát triển hệ thống thư viện 

công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, 

Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo kết quả hoạt động cụ thể như sau: 

 I. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

 Đề án “Phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030” được UBND thành phố ban hành tại Quyết 

định số 3071/QĐ-UBND ngày 27/9/2021. Đây là văn bản có tính định hướng để hệ 

thống thư viện công cộng triển khai các hoạt động trong từng năm đạt hiệu quả, đi 

vào chiều sâu, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc nói riêng và lĩnh vực thư 

viện nói chung. 

Qua hơn một năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực của ngành Văn hóa 

và Thể thao, các mục tiêu cơ bản đối với toàn hệ thống thư viện công cộng trên địa 

bàn thành phố cơ bản đã đạt được theo đúng lộ trình mà Đề án đã đề ra. Tuy nhiên, 

bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Hệ thống thư 

viện quận, huyện, phòng đọc sách xã phường phát triển chậm so với sự phát triển 

chung của thành phố do chưa được quan tâm đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, con người; do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, 

nguồn kinh phí năm 2022 cho hoạt động và phát triển hệ thống thư viện các cấp 

không được bổ sung theo kế hoạch, chậm cấp kinh phí bổ sung tài liệu; đội ngũ cán 

bộ thư viện thiếu về số lượng, về chuyên môn nghiệp vụ…Những hạn chế này đã 

ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thư việc, ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu 

cầu đọc sách, nắm bắt thông tin, tri thức của người dân và việc khuyến khích, lan 

tỏa văn hóa đọc mạnh mẽ trong cộng đồng.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN  

1. Tình hình chung 

Đà Nẵng hiện có 01 thư viện cấp tỉnh (Thư viện KHTH Đà Nẵng) và 6/7 thư 

viện quận, huyện trực thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể thao các quận, huyện: Thư 

viện quận Cẩm Lệ, quận Thanh Khê, quận Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà, huyện 

Hòa Vang và thư viện quận Liên Chiểu. Trong đó có 4/6 thư viện quận, huyện 

không có trụ sở riêng, được xây dựng hoặc bố trí một số phòng nằm trong Trung 

tâm VHTT quận, huyện, diện tích nhỏ hẹp. 
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2. Kết quả cụ thể 

a) Toàn hệ thống 

 - Hiện nay tổng số sách là 1.177.407 bản/khoảng 1.188.374 người dân Đà 

Nẵng. Theo đó, trung bình mỗi người dân Đà Nẵng có được khoảng gần 01 bản 

sách (mục tiêu năm 2022 là 0,8 bản/người dân). 50% dân số toàn thành phố sử 

dụng các dịch vụ của thư viện công cộng (khoảng 550.000 người sử dụng).  

- Trung bình mỗi năm hệ thống thư viện công cộng của thành phố bổ sung 

16.550 bản sách giấy (đạt 97%), 1662 bản sách điện tử (đạt 44%), 200 đầu báo - tạp 

chí. Luân chuyển 869.649 lượt người /1.306.736 lượt tài liệu. Số người đăng kí thẻ 

bạn đọc mới tại thư viện 10.300 thẻ (vượt 17% chỉ tiêu). 

- Hệ thống thư viện tuyến quận huyện bước đầu đã được quan tâm đầu tư, bổ 

sung về cơ sở vật chất, trang thiết bị để hướng tới phát triển đồng bộ toàn hệ thống 

thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng.  

 b) Thư viện thành phố 

- Công tác xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên thông tin:  

+ Đối với tài liệu truyền thống: Bổ sung bằng ngân sách là 10.980 bản (đạt 

99,8% chỉ tiêu Đề án). 

+ Đối với tài liệu điện tử: Bổ sung 662 bản (đạt 44% chỉ tiêu Đề án). Tiếp tục 

làm việc với một số nhà cung cấp để ký hợp đồng thuê thư viện điện tử, sách số và 

tiếp tục tham gia Liên hợp thư viện, các tổ chức thư viện để mua quyền truy cập sử 

dụng chung một số CSDL báo, tạp chí khoa học quốc tế như Proquest Central, 

Credo Reference. 

+ Đối với báo tạp chí: Bổ sung 200 loại (đạt 100% mục tiêu Đề án). 

+ Số hóa và biên mục nguồn tài liệu nội sinh 100 tên/01năm (đạt mục tiêu Đề 

án đề ra). 

+ Phát triển và sử dụng tối ưu vốn tài liệu địa chí về thành phố Đà Nẵng, tỉnh 

Quảng Nam và các tài liệu quý, hiếm. Sưu tầm, bổ sung khoảng 100 tài liệu (Đạt 

100% chỉ tiêu Đề án) 

+ Xây dựng được bộ sưu tập số tài liệu cổ Hán Nôm nhằm bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản dân tộc, phục vụ công tác nghiên cứu về địa phương. Đến nay, đã 

sưu tầm được 315 bản sắc phong, hiện đang hợp đồng thuê dịch thuật 115 sắc 

phong để biên mục vào CSDL. 

+ Đang tập trung triển khai xử lý nghiệp vụ, biên mục nguồn sách mới bổ 

sung cho toàn hệ thống thư viện cơ sở theo mục tiêu Đề án. 

- Công tác phục vụ bạn đọc: 

+ Tổng số lượt bạn đọc: 1.281.340 lượt (vượt 16% chỉ tiêu Đề án). 

+ Tổng số lượt sách, báo luân chuyển: 1.505.197 lượt (đạt 65% chỉ tiêu Đề án). 

+ Số người đăng kí thẻ bạn đọc mới tại thư viện 10.041 thẻ (vượt 12% chỉ tiêu 

Đề án). 

- Công tác phát triển thư viện điện tử:  
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+ Hiện đã kí hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ Chuyển đổi số DXT 

thiết kế giao diện và nâng cấp website thư viện;  

+ Triển khai hiệu quả phần mềm ilibweb (phần mềm quản trị thư viện liên 

thông trên toàn hệ thống). 

+ Tiếp tục bổ sung nguồn tài nguyên thông tin điện tử, tài nguyên số. 

- Công tác truyền thông, quảng bá: Thư viện đẩy mạnh công tác truyền thông, 

quảng bá các hoạt động dưới nhiều hình thức, qua nhiều kênh như web, Fanpage, 

tyoutube… 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: 

+ Trong năm 2022, đã tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao chuyên chuyên môn 

nghiệp vụ cho đối tượng là viên chức hệ thống thư viện công cộng và cán bộ phụ 

trách phòng đọc sách xã phường, cán bộ phụ trách thư viện một số trường học trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

+ Đồng thời, tiến hành rà soát, tạo điều kiện cho gần 100 lượt viên chức tham 

gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính 

trị.  

- Công tác đầu tư bổ sung trang thiết bị hiện đại:  

Hiện, Thư viện KHTH thành phố đang làm thủ tục để trang bị một số thiết bị 

công nghệ, chuẩn bị cho công tác ứng dụng công nghệ nhận dạng qua tần số vô 

tuyến RFID quản lý thư viện như: Cổng RFID; Nhãn RFID; Thẻ thư viện RFID; 

Trạm thủ thư; Máy kiểm kê tự động RFID; Ứng dụng công nghệ RFID xây dựng 

kho sách phòng mượn và kho sách phòng đọc hiện đại. 

c) Thư viện quận, huyện 

- Sở Văn hóa và Thể thao đã giao Thư viện KHTH thành phố xây dựng và ban 

hành bộ tiêu chí chấm điểm xếp loại thư viện quận, huyện hàng năm giai đoạn 

2021-2025. Đây là cơ sở để đánh giá mức độ đầu tư, chất lượng hoạt động của các 

thư viện qua từng năm, tạo động lực để các thư viện thi đua, nâng cao chất lượng 

chuyên môn, nghiệp vụ và công tác phục vụ bạn đọc. 

- Nhìn chung, thư viện quận, huyện đã thực hiện tốt các quy định nghiệp vụ, 

có nhiều sáng kiến, cải tiến phục vụ bạn đọc, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, 

giới thiệu sách, báo; hỗ trợ tích cực cho hoạt động phòng đọc sách cơ sở, chủ động 

luân chuyển sách, báo và phục vụ lưu động; mở rộng hoạt động hướng về cơ sở để 

phát triển mạng lưới; tổ chức nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc nhân các ngày 

lễ lớn như: Hội sách Sơn Trà năm 2022; Hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền kể chuyện 

theo sách”; Hội thi “Đại sứ Văn hóa dân gian” của quận Thanh Khê; chương trình 

“Sách hay mỗi tuần” phát trên sóng phát thanh huyện Hòa Vang vào Chủ Nhật 

hàng tuần, tới nay thực hiện được 30 số. 

- Công tác cải tạo trụ sở, đầu tư trang thiết bị: 

+ Thư viện quận Cẩm Lệ đã cải tạo trụ sở thông thoáng, bổ sung thêm 05 kệ 

sách, 02 máy điều hòa phục vụ bạn đọc. 

+ Thư viện quận Sơn Trà trang bị 01 máy hút ẩm Harison HD150B và đưa 

vào hoạt động cơ sở 2 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà 
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cơ sở 2, địa chỉ 242 Trần Nhân Tông, phường An Hải Bắc với 1.105 bản sách cho 

02 kho (kho mượn 650 bản,  kho thiếu nhi 455 cuốn bản). 

- Công tác bổ sung tài nguyên thông tin từ nguồn ngân sách: tổng số sách hệ 

thống thư viện quận huyện bổ sung năm 2022 là 3.955 bản (đạt 66% chỉ tiêu Đề án) 

và 75 đầu báo – tạp chí (vượt 7% chỉ tiêu Đề án), cụ thể:  

 

Stt Thư viện 
Công tác bổ sung 

Sách (bản) Báo –tạp chí (tên) 

1 Sơn Trà 1.249  

2 Cẩm Lệ 1.200 20 loại 

3 Hoà Vang  14 loại 

4 Liên Chiểu 904 20 loại 

5 Thanh Khê 602 21 loại 

6 Ngũ Hành Sơn 0 0 

- Công tác phục vụ bạn đọc: 

+ Tổng số lượt bạn đọc: 16.964 lượt (đạt 17% chỉ tiêu Đề án). 

+ Tổng số lượt sách, báo luân chuyển: 18.822 lượt (đạt 9.4% chỉ tiêu Đề án) 

+ Số người đăng kí thẻ bạn đọc mới tại thư viện 259 thẻ. 

- Công tác xây dựng website: Các thư viện quận Sơn Trà, Thanh Khê, Liên 

Chiểu và Thư viện huyện Hòa Vang đang triển khai xây dựng Website thư viện với 

giao diện hiện đại và các tính năng tìm kiếm nhanh, phục vụ bạn đọc. 

- Hầu hết các thư viện quận, huyện đều triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm 

thư viện liên thông trên toàn hệ thống. 

- Các Thư viện Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Thanh Khê đã đảm bảo được 

mục tiêu mỗi thư viện quận huyện có 02 người làm công tác thư viện chuyên trách 

(các thư viện còn lại 01 người). 

d) Phòng đọc sách xã, phường 

Năm 2022 mạng lưới thư viện xã, phường, cơ sở xây dựng mới được 01 phòng 

đọc sách phường Nam Dương, quận Hải Châu. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có được 18 phòng đọc sách xã phường và 02 thư viện 

tư nhân có phục vụ cộng đồng đó là Thư viện Hiền Nhân (quận Sơn Trà) và Thư 

viện Olive Gallery (quận Ngũ Hành Sơn).  

Đa phần trụ sở các thư viện, phòng đọc sách cơ sở nằm trong trụ sở UBNB xã, 

ghép chung với nhà truyền thống xã. Phòng đọc sách thôn nằm trong thiết chế nhà 

văn hóa thôn. Phòng đọc sách phường được bố trí riêng biệt nơi tập trung khu dân 

cư. 
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Ngân sách cấp cho hoạt động của thư viện xã, phường, tủ sách cơ sở gần như 

không có, vì thế vốn tài liệu khiêm tốn (khoảng 1.000 bản/01 phòng đọc sách). Vốn 

tài liệu tại phòng đọc sách cơ sở chủ yếu từ các nguồn xã hội hoá, vận động quyên 

góp trong nhân dân, một số khác được Thư viện KHTH tài trợ tủ sách hạt nhân vì 

vậy vốn tài liệu hạn chế về số bản, chất lượng nội dung; đa số sách tại các thư viện 

trong tình trạng cũ, lỗi thời. 

Cán bộ đa phần là cán bộ văn hoá thông tin, cán bộ văn hoá xã hội xã, 

phường, các tổ chức đoàn thể kiêm nhiệm, thay phiên nhau quản lý. Đội ngũ này 

phần lớn không có chuyên môn nghiệp vụ, chủ yếu là kiêm nghiệm và thường 

xuyên biến động, không có chế độ chính sách riêng nên không thể yên tâm công tác 

lâu dài, làm ảnh hưởng đến việc duy trì hoạt động thường xuyên. 

Từ thực tế trên, hệ thống thư viện quận, huyện rất khó khăn trong công tác 

triển khai các hoạt động chuyên môn cũng như thực hiện các nội dung, nhiệm vụ 

theo lộ trình Đề án đề ra. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Những thành tựu đạt được 

- Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo 

thành phố, hệ thống thư viện công cộng từng bước đổi mới phương thức hoạt động, 

không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động, sản phẩm dịch vụ, đẩy 

mạnh xây dựng thư viện điện tử, triển khai có hiệu quả Đề án. 

- Việc đầu tư kinh phí được quan tâm (năm sau cao hơn năm trước) đã tạo điều 

kiện thuận lợi trong việc bổ sung tài liệu, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cũng 

như tổ chức hoạt động liên quan. Nguồn nhân lực được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. 

2. Những khó khăn hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

- Thư viện KHTH thành phố đang ngày càng quá tải, nhất là vào các thời gian 

cao điểm. Hệ thống thư viện quận, huyện, phòng đọc sách xã, phường phát triển 

chậm so với sự phát triển chung của thành phố do chưa được đầu tư đúng mức về 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, con người; nguồn kinh phí chưa 

đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của thư viện, chậm cấp kinh phí bổ sung 

tài liệu; đội ngũ cán bộ thư viện thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn... 

- Kinh phí hoạt động của Thư viện quận, huyện, phường, xã còn nhiều hạn 

chế, việc bổ sung nguồn tài liệu chưa đáp ứng được nhu cầu bạn đọc. Các nguồn tài 

trợ sách cho hệ thống thư viện quận huyện còn ít, nguồn tài liệu trong thư viện chưa 

phong phú nên chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu người sử dụng. 

- Số lượng cán bộ tại hệ thống thư viện quận, huyện còn thiếu, trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ chưa cao. 

- Công tác xây dựng phòng đọc sách cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, 

cán bộ phụ trách phòng đọc cơ sở kiêm nhiệm quá nhiều công việc, thu nhập thấp 

do đó hiệu quả hoạt động chưa cao. 

- Việc triển khai các nội dung Đề án hàng năm tại hệ thống thư viện quận, 

huyện chưa được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ UBND các quận, huyện cũng 
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như sự phối kết hợp giữa Trung tâm Văn hóa, Thể thao các quận, huyện và các đơn 

vị liên quan.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Nhằm phát huy những thành tích đã được được và khắc phục các khó khăn, 

tồn tại, Sở Văn hóa và Thể thao kính đề xuất một số nội dung sau: 

1. Đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng 

- Tiếp tục quan tâm, đầu tư kinh phí, nguồn nhân lực để phát triển thư viện 

thành phố để trở thành Thư viện vùng trọng điểm của miềng Trung – Tây Nguyên 

theo nội dung Đề án được phê duyệt. 

- Chỉ đạo UBND các quận, huyện hàng năm chủ động đề xuất đầu tư, bố trí 

kinh phí, bổ sung nguồn nhân lực, mua sắm trang thiết bị công nghệ, đảm bảo phát 

triển đồng bộ hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng. 

2. UBND quận, huyện 

- Quan tâm, chủ động đề xuất, chỉ đạo bố trí kinh phí, bổ sung nguồn nhân 

lực, mua sắm trang thiết bị công nghệ, đảm bảo phát triển đồng bộ mạng lưới thư 

viện tại địa phương theo nội dung, lộ trình của Đề án. 

- Chỉ đạo UBND xã/phường đề xuất và triển khai hiệu quả việc đầu tư phòng 

đọc sách, tủ sách cơ sở đạt các yêu cầu về trụ sở, trang thiết bị, vốn tài liệu, cán bộ 

chuyên trách và kinh phí hoạt động nhằm phát triển và hoàn thiện mạng lưới thư 

viện công cộng thành phố Đà Nẵng. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình triển khai “Phát triển hệ thống thư viện 

công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, 

kính báo cáo UBND thành phố./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND quận, huyện; 

- Thư viện KHTH; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao/ 

Trung tâm Văn hóa và Thể thao các quận, huyện; 

- Lưu: VT, QLVH.   

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

               Nguyễn Thị Hội An 
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