Bộ Công an khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác thư viện

Sáng ngày 23/3/2021, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và công
tác chính trị (X03) đã phối hợp vơi Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Lễ khai giảng lớp tập
huấn nghiệp vụ thư viện và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư
viện trong CAND cho các học viện, trường CAND và Công an các đơn vị địa phương.

Tham dự buổi Lễ khai mạc, có Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác
Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám
đốc Học viện CSND; Ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và
Du lịch; Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; TS Vũ Dương Thúy Ngà,
nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Cục Công
tác Đảng và công tác chính trị, Học viện CSND và hơn 200 đồng chí học viên tham dự lớp tập
huấn.

Công tác nghiệp vụ thư viện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thiết yếu, góp phần nâng cao hiệu
quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng
bước hiện đại. Trong thời gian qua, công tác nghiệp vụ thư viện trong CAND đã có những bước
chuyển biến tích cực, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đề ra. Tuy nhiên, số lượng các thư viện
hiện đại tỷ lệ còn khiêm tốn, tập trung chủ yếu tại các đơn vị đào tạo, viện và trung tâm nghiên
cứu. Đơn vị địa phương chủ yếu tổ chức phòng đọc, tủ sách truyền thống. Đội ngũ cán bộ
tham gia công tác thư viện đa số là kiêm nhiệm, số cán bộ được đào tạo đúng chuyên ngành
thông tin-thư viện chiếm tỷ lệ còn thấp, phần lớn là cán bộ chuyên ngành khác. Từ những yêu
cầu của thực tiễn công tác, Bộ Công an đã giao Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phối
hợp với Học viện CSND tổ chức Lớp tập huấn Nghiệp vụ thư viện và phổ biến các văn bản quy
phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện trong CAND cho các học viện, trường CAND và
Công an các đơn vị địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và
công tác chính trị, Bộ Công an cho biết: Các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được trang bị
những kiến thức nghiệp vụ cơ bản, kỹ năng lãnh đạo quản lý thư viện trong thời kỳ chuyển đổi
số; kỹ năng phục vụ bạn đọc bằng các ứng dụng khoa học công nghệ vào tổ chức hoạt động
thư viện, đẩy mạnh phong trào đọc sách; làm tốt hơn công tác quản lý vận hành; quản trị, phát
triển nguồn lực thông tin thư viện; tham mưu đầu tư, tổ chức có hiệu quả các mô hình thư viện,
phòng đọc, tủ sách đa phương tiện đảm bảo môi trường đọc thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài ra, trong đợt tập huấn này, các học viên sẽ được nghe giới thiệu các quan điểm, đường lối
của Đảng và chính sách của Nhà nước đối với thư viện; chính sách phát triển văn hóa đọc và
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đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong các loại hình thư viện trên đất nước ta; các văn bản
chỉ đạo của Bộ Công an về công tác thư viện và tình hình đặc điểm, tổ chức, hoạt động của hệ
thống thư viện trong CAND. Qua đó, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về vai trò, chức
năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác thư viện để phục vụ bạn đọc tốt hơn; chủ động
tham mưu, đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của thư viện nơi mình công tác;
đề ra những giải pháp khả thi, có trọng tâm, trọng điểm nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách,
báo sâu rộng trong toàn thế cán bộ, chiến sĩ CAND thời gian tới, góp phần xây dựng và phát
triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Được biết,
các giảng viên tham gia giảng dạy tại Lớp tập huấn lần này đều là những chuyên gia, nhà quản
lý thư viện, nhà giáo có uy tín, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực thư viện-thông tin ở
Việt Nam; cũng như một số doanh nghiệp đã đồng hành với ngành thư viện Việt Nam nhiều
năm qua.

Với tình hình dịch bệnh Covid hiện nay trong cả nước, Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan,
Phó Giám đốc Học viện đề nghị các học viên tham gia lớp tập huấn lần này phải thực hiện tốt
các yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh của Học viện, đồng thời nêu cao tinh thần
trách nhiệm trong học tập, thực hiện nghiêm nội quy lớp học; tập trung cao độ, chú ý lắng nghe,
tiếp thu, ghi chép đầy đủ nội dung các chuyên đề; phát huy dân chủ trong trao đổi, thảo luận,
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khi trở về đơn vị công tác./.

Một số hình ảnh cùng sự kiện.
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Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Lễ khai
giảng
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Đồng chí Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam giảng bài tại Lớp tập huấn
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