Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII (2020-2023)

Ngày 10/12/2020 tại tỉnh Phú Thọ, được sự đồng ý của lãnh đạo Hội thư viện VN, Liên Chi hội
Thư viện đại học khu vực phía Bắc (NALA) đã tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ VII
(2020-2023). Tới dự Đại hội lần này, có các vị đại biểu, khách quý: Ông Nguyễn Sinh Thành,
Ban Tổ chức-chính sách Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch
Hội thư viện VN; Ban lãnh đạo NALA cùng với sự tham dự của gần 100 đại biểu đại diện cho
các cơ quan thông tin - thư viện các trường đại học và cao đẳng; các viện nghiên cứu đại học
thuộc khu vực phía Bắc.

Kể từ nhiệm kỳ IV và đặc biệt là trong nhiệm kỳ V và VI (2017 – 2020), Liên Chi hội Thư viện
Đại học khu vực phía Bắc (NALA) chính thức là thành viên của Hội Thư viện Việt Nam, có quy
chế tổ chức hoạt động được xác định đầy đủ với tư cách là một hiệp hội nghề nghiệp. Được sự
lãnh đạo trực tiếp từ Hội Thư viện Việt Nam, bên cạnh một số kết quả tích cực đạt được trong
công tác tổ chức, quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ; thông tin, truyền thông, NALA đã phối hợp
với một số trường đại học và cơ quan thông tin – thư viện các trường đại học tổ chức được 05 hội
thảo, 01 hội nghị, 04 khóa tập huấn nhằm cập nhật kiến thức nghiệp vụ, tiếp cận với những
thay đổi về công nghệ - dữ liệu – cách thức quản lý và khai thác thông tin đến từ cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0, tạo nên những tác động tích cực đối với hệ thống thông tin – thư viện cả
nước. Bên cạnh đó, NALA cũng đã chủ động phối hợp với Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại
học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) triển khai dự án “Xây dựng thư viện số đại học dùng chung”
nhằm hợp tác, chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thành viên thông qua việc kết nối các cổng
thông tin, trang web của các thư viện thành viên của NALA...

Vượt qua những thách thức, khó khăn, với ý thức trách nhiệm cao của hầu hết các đơn vị thành
viên, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là của Hội Thư viện
Việt Nam, trong nhiệm kỳ vừa qua, NALA đã tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả các hoạt động
thiết thực, có nhiều đóng góp vào thành tích chung của ngành thông tin – thư viện, cũng như
của ngành giáo dục đại học Việt Nam trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và
nghiên cứu khoa học.

Trong đại hội, một số cá nhân và tập thể đã được vinh danh, cụ thể: Hội Thư viện Việt Nam tặng
Bằng khen cho 05 tập thể và 19 cá nhân; Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tặng
Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân; NALA tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 05 cá nhân.

Đại hội cũng đã bầu ra 05 thành viên thuộc Ban Thường trực; 11 thành viên thuộc Ban Thường
vụ và 23 thành viên Ban Chấp hành, nhằm phân chia trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và
mục tiêu của NALA trong nhiệm kỳ mới.

1/6

Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII (2020-2023)

Cùng với các thay đổi về nhân sự của các Ban, Đại hội nhiệm kỳ VII (2020-2023) cua NALA đã
xác định các phương hướng hoạt động như sau:

- Phát huy vai trò của Liên chi hội thư viện đại học trong việc đẩy mạnh thực hiện
nhiệm vụ chuẩn hóa, hiện đại hóa, phát triển thư viện số, để thực hiện liên thông, chia sẻ nguồn
lực thông tin với các cơ quan thông tin – thư viện trong nước và quốc tế...

- Về công tác chuyên môn – nghiệp vụ: Đề xuất và tham vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước
ra các văn bản trong lĩnh vực bổ sung, trao đổi, chia sẻ nguồn lực thông tin trong hệ thống thư
viện đại học; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bổ sung, trao đổi, mượn liên thư viện và sử dụng
chung nguồn lực thông tin trong các thư viện đại học, viện nghiên cứu trong khu vực và trên thế
giới...

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Phối hợp với các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước
về thông tin – thư viện tổ chức hội thảo và các chương trình tập huấn, đào tạo về lĩnh vực thư
viện số như: Phát triển, bảo quản lưu trữ tài nguyên số; Quản trị thông tin - tri thức số; Hạ tầng
công nghệ, Dịch vụ, Bản quyền thư viện số, Trung tâm tri thức số và đào tạo nâng cao năng
lực thông tin...

- Về công tác phát triển ứng dụng công nghệ thông tin: Khuyến nghị đối với Bộ Giáo dục và
Đào tạo về công tác tiêu chuẩn hóa đối với các thư viện đại học, nhất là các tiêu chuẩn về cơ sở
hạ tầng thông tin, đội ngũ cán bộ thư viện và sớm hình thành mạng thư viện đại học để thực
hiện việc chia sẻ nguồn lực, thực thi một cách thống nhất chính sách liên quan tới các quá trình
tạo lập, lưu giữ, quản lý và khai thác thông tin nói chung; Kiện toàn, tăng cường hiệu quả hoạt
động của Website cua Liên hiệp, hộp thư điện tử dùng chung, sử dụng các mạng xã hội
(Facebook, Zalo) để thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau...

Trong phần thảo luận của đại hội, một số ý kiến đã được các đại biểu đưa ra, liên quan đến quá
trình liên kết, quản lý và chia sẻ dữ liệu – tri thức, phát triển nguồn nhân lực, sự cần thiết phải
tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo và tập huấn nghiệp vụ, cũng như sự quan tâm hơn
nữa dành cho các thư viện đại học khối ngành an ninh...
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Một số hình ảnh của cùng sự kiện.

Quang cảnh Đại hội
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Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội thư viện Việt Nam phát biểu ý kiến

PGS.TS
Thư
thuật
viện
ViệtHoàng
Việt
NamNam,
ĐứcPhó
LiênChủ
- Phó
tịch
Chủ
NALA
tịch nhận
NALABằng
và TS.
khen
Nguyễn
của Liên
Hoàng
hiệpSơn
Các– hội
PhóKhoa
Chủ học
tịchkỹ
Hội

4/6

Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII (2020-2023)

Liên Thông
tâm
hiệp Các
tin –
hội
Thư
Khoa
viện,
học
ĐHQGHN)
kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen cho 02 tập thể (NALA và Trung

Ông
và
tập
Nguyễn
thể Hữu Giới – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam tặng Bằng khen cho một số cá nhân

5/6

Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII (2020-2023)

Ban
chấp
hành
Chitâm
hộiTT-TV
Thư viện
đại học
___________
Tin và
ảnh:
PV Liên
Trung
ĐHQH
HN khu vực phía Bắc ra mắt Đại hội

6/6

