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         Thực hiện Công văn số 4310/BVHTTDL-TV ngày 02/11/2022 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổng kết công tác thư viện năm 2022, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu báo cáo như sau: 
 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 

 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Hoạt động của hệ thống Thư viện Lai Châu được duy trì và có bước phát 

triển; trong đó hệ thống thư viện công cộng thực hiện tốt vai trò trung tâm luân 

chuyển, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động thu hút độc giả và giữ mối 

liên hệ với các thư viện, tủ sách trên địa bàn; hệ thống thư viện chuyên ngành 

phát huy tốt phong trào đọc và mục tiêu nhiệm vụ của ngành. Công tác truyền 

thông và phục vụ bạn đọc có bước đổi mới, tổ chức tốt các sự kiện truyền thông, 

trưng bày, triển lãm giới thiệu sách; công tác phát triển vốn tài liệu được duy trì; 

ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm; công tác xây dựng phong trào 

đọc được triển khai rộng rãi; công tác luân chuyển vốn tài liệu, xây dựng thư 

viện và tủ sách cơ sở được chú trọng; công tác sưu tầm tài liệu địa chí, xã hội 

hóa, hợp tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực  được duy trì, đáp ứng nhu 

cầu học tập, nâng cao dân trí, giải trí, góp phần phát triển văn hóa đọc. 

Tuy nhiên, hoạt động thư viện phát triển không đồng đều giữa các khu 

vực, chủ yếu hoạt động hiệu quả ở hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh và cấp 

huyện, thành phố; kinh phí chi cho hoạt động chuyên môn, bổ sung vốn tài liệu, 

tài nguyên thông tin thấp; cơ sở vật chất chưa phù hợp, chủ yếu là nhà tạm; 

trang thiết bị còn thiếu, người làm công tác thư viện tại cơ sở thường xuyên thay 

đổi, hoạt động tuyên truyền không thường xuyên, phương thức hoạt động chậm 

đổi mới, dịch bệnh Covid19 (Trong 4 tháng đầu năm 2022)….. ảnh hưởng đến 

chất lượng hoạt động thư viện nói chung. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2022 

1. Công tác quản lý nhà nước 

1.1.  Tình hình thực hiện các quy định nhà nước trong lĩnh vực thư viện 
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc, kịp thời 

các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện. Công tác tổ chức bộ 

máy, chính sách đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển vốn tài liệu, 

thanh lọc tài liệu, đào tạo nguồn nhân lực, chế độ, chính sách viên chức (chế độ 

độc hại, bồi dưỡng ca), tổ chức và duy trì các hoạt động chuyên môn… thực 

hiện đúng quy định của nhà nước và  hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

1.2. Công tác tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản, đề án, kế 

hoạch phát triển thư viện ở địa phương của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Ban hành Kế hoạch hoạt động  năm 2022; Kế hoạch dự toán ngân sách 

năm 2022 của đơn vị; Kế hoạch “Phát triển hệ thống thư viện công cộng giai 

đoạn 2021-2025”; Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập 

suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2021-

2025 và Kế hoạch thực hiện đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày 

Sách Việt Nam 21/4, ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4; Kế hoạch tổ chức 

cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện “Tuần lễ 

hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022. 

1.3. Tình hình thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện 

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch trong lĩnh vực thư viện được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai, 

thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ. 

2. Tình hình hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc của hệ thống 

thư viện công cộng 

2.1.  Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về phát triển văn hóa đọc theo Đề án 

phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng  

Cơ bản các chỉ tiêu về phát triển văn hóa đọc theo Đề án phát triển văn 

hóa đọc trong cộng đồng (Theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ) thực hiện đều đạt và vượt, cụ thể: 

- Về khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức: Tỷ lệ học sinh, sinh 

viên tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư 

viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa tăng cao; tỷ lệ người 

dân ở khu vực nông thôn và người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các 

thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, Điểm Bưu điện - văn hóa xã. 
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- Về nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc: Tỷ lệ người dân có kỹ năng tiếp 

nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời có 

chuyển biến tích cực; số lượng học sinh, sinh viên được hướng dẫn kỹ năng tiếp 

nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, 

nghiên cứu và giải trí tăng nhanh. 

- Về tăng cường hoạt động thư viện, xuất bản: Bình quân sách là 1,3 

bản/người dân; mỗi người dân trung bình đọc 4,52 cuốn sách/năm. Tỷ lệ cơ sở 

giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp đạt chuẩn theo 

quy định tăng; số thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng 

phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó có bộ phận phục vụ thiếu nhi và người 

khuyết tật tăng. 

 2.2. Các hoạt động của thư viện  

- Các hoạt động chuyên môn của hệ thống thư viện công cộng thực hiện theo 

Thông tư số 09/2021/TT- BVHTTDL ngày 22/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định  quy chế mẫu hoạt động của thư viện công cộng tỉnh, huyện, xã.  

 - Xây dựng vốn tài liệu: Vốn tài liệu của hệ thống thư viện công cộng tỉnh 

Lai Châu chủ yếu từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn biếu tặng, nộp lưu chiểu; năm 

2022 hệ thống thư viện công cộng bổ sung được 2.650 bản sách mới. Trong đó thư 

viện tỉnh 2000 bản sách, thư viện huyện 650 bản sách mới. 

- Xử lý tài liệu: Hiện nay hệ thống thư viện công cộng tỉnh Lai Châu đang áp 

dụng khung phân loại DDC trong công tác phân loại tài liệu. Xử lý theo chuẩn 

nghiệp vụ được 2000 bản sách mới đưa vào phục vụ bạn đọc.  

- Các dịch vụ thư viện: Phục vụ bạn đọc tại chỗ, mượn tài liệu về nhà, truy 

cập hệ thống máy tính kết nối mạng tại thư viện. Dịch vụ của thư viện còn mang 

tính phổ biến (hỏi đáp, tìm tin, cung cấp thông tin theo chuyên đề, phổ biến 

thông tin hiện tại, phổ biến thông tin chọn lọc…). Các dịch vụ của hệ thống thư 

viện hiện miễn phí. Chất lượng dịch vụ thông tin đáp ứng được một phần nhu 

cầu tìm kiếm thông tin của bạn đọc. 

- Truyền thông vận động: Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với 

các cơ quan liên quan tổ chức tốt các hoạt động phục vụ, kỷ niệm các ngày lễ 

lớn của tỉnh của đất nước: Triển lãm báo Xuân, triển lãm giới thiệu sách chuyên 

đề kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02), Chiến thắng 30/4, 

chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5), ngày sinh nhật Bác (19/5), Quốc khánh  

(02/9); triển lãm sách tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đảng  và  Bầu cử  Hội 

đồng nhân dân các cấp…; ngoài ra thực hiện tốt hoạt động triển lãm lưu động 

sách, báo với 15 cuộc tại thư viện và về cơ sở nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

đất nước của tỉnh. Tổ chức các sự kiện tuyên truyền ngày Sách Việt Nam 21/4; 

ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4.   
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-  Phát triển mạng lưới: Toàn tỉnh có 106 tủ sách pháp luật tại UBND các 

xã, phường, thị trấn (sáp nhập 02 xã); 158 tủ sách tại các bản, khu phố; 01 thư 

viện và 17 tủ sách thuộc Biên phòng tỉnh; 213 thư viện trường học và cơ sở dạy 

nghề; 01 thư viện, 02 tủ sách thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 02 tủ sách thuộc 

Công an tỉnh; 15 tủ sách điểm Bưu điện Văn hóa xã. Công tác phát triển mạng 

lưới cơ sở được hệ thống thư viện công cộng tỉnh Lai Châu quan tâm. Trong 

năm đã hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyên truyền ngày Sách Việt Nam 21/4, trao 

tặng sách cho các thư viên cơ sở, trường học, phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ 

cho hệ thống thư viện trường học. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin: Hiện thư viện tỉnh đang sử dụng phần 

mềm trong việc quản lý (vốn tài liệu của thư viện, phục vụ tra cứu sách của bạn 

đọc; quản lý thẻ bạn đọc...).Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt 

động thư viện giúp rút ngắn quá trình xử lý tài liệu, tiết kiệm thời gian cho viên 

chức thư viện, cải tiến toàn bộ quy trình công nghệ, tạo sự đa dạng về sản phẩm 

và dịch vụ thông tin và phục vụ bạn đọc nhanh chóng dễ dàng, đáp ứng đầy đủ 

những yêu cầu tin mà họ đề ra; hệ thống thư viện công cộng từ tỉnh đến các 

huyện, thành phố đã được trang bị máy tính kết nối internet phục cho viên chức 

chuyên môn giúp trong việc xử lý kỹ thuật tài liệu; sưu tầm tài liệu địa chi và 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác. 

- Công tác phối hợp: Duy trì thực hiện nội dung ký kết Chương trình phối 

hợp với các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Biên 

phòng tỉnh, BCHQS tỉnh … về quản lý, khai thác, phát triển hoạt động các thư 

viện, tủ sách chuyên ngành và tổ chức các hoạt động thư viện. 

- Hiệu quả hoạt động của thư viện: Hệ thống thư viện công cộng tỉnh Lai 

Châu đã cấp mới và đổi 213 thẻ  bạn đọc;  phục vụ  5.603 nghìn lượt bạn đọc đến 

với thư viện và tham gia  các hoạt động của hệ thống thư viện. So với năm 2021 

giảm khoảng 35% (do áp dụng các biện pháp cách ly chống dịch bệnh Covid19). 

3. Tình hình tổ chức, hoạt động của các loại hình thư viện khác  

3.1. Thư viện trường học 

Có 213 thư viện trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý giáo dục. 

Các thư viện này chủ yếu phục vụ nhu cầu của giáo viện, học sinh không phục vụ 

cộng đồng nên vốn tài liệu chủ yếu là sách giáo khoa, tài liệu tham khảo…; 

phương thức phục vụ là mượn về nhà, không sử dụng Thẻ Bạn đọc,  không thu phí 

thư viện; thông thường mở cửa phục vụ 02 lần/tuần và không phục vụ dịp nghỉ hè. 

3.2. Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng  

Hiện nay, có 08 thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng đang duy trì hoạt 

động, chưa có thư viện đăng ký thành lập mới trong năm, bình quân có khoảng 70-
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85 lượt bạn đọc đến thư viện/01 năm. Vốn tài liệu còn hạn chế, chủ yếu sách đã 

qua sử dụng của gia đình, biếu tặng và luân chuyển từ các thư viện công cộng; 

phương thức phục vụ là đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà, không sử dụng Thẻ Bạn 

đọc, không thu phí thư viện; thông thường mở cửa phục vụ các ngày trong tuần. 

3.3. Các loại hình thư viện khác 

Toàn tỉnh có 03 thư viện thuộc các cơ quan., đơn vị (01 thư viện BCH Quân sự 

tỉnh; 01 thư viện BCH Biên phòng tỉnh; 01 thư viện Trường Cao đẳng cộng đồng); 

các thư viện này do đơn vị chủ quản thành lập và quản lý, hoạt động chuyên môn theo 

hướng dẫn của Thư viện tỉnh Lai Châu. Vốn tài liệu còn hạn chế, chủ yếu sách chuyên 

ngành, sách biếu tặng; phương thức phục vụ là đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà, không 

sử dụng Thẻ Bạn đọc, không thu phí thư viện; mở cửa phục vụ 02 ngày/tuần. 

4. Nhận xét, đánh giá 

4.1. Những thành tựu đạt được 

- Hệ thống thư viện Lai Châu tiếp tục được duy trì và có bước phát triển; 

trong đó: Thư viện tỉnh thực hiện tốt vai trò trung tâm luân chuyển, hướng dẫn 

nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động thu hút độc giả và giữ mối liên hệ với các thư 

viện, tủ sách chuyên ngành trên địa bàn. Thư viện cấp huyện và thành phố duy trì  

hoạt động, tích cực tham gia các hoạt động thư viện của tỉnh.  

- Hệ thống thư viện, tủ sách (chuyên ngành, cơ sở giáo dục, lực lượng vũ 

trang) đang được củng cố, duy trì được phong trào đọc.  

- Văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc đạt được những kết quả nhất định, 

phong trào đọc được khơi gợi, thói quen đọc sách được hình thành; kỹ năng tiếp 

cận, sử dụng thông tin  của độc giả từng bước được cải thiện; các chỉ tiêu phát triển 

văn hóa đọc được duy trì và nâng lên; số lượng độc giả đến sử dụng thư viện tăng 

dần; liên thông, liên kết giữa các thư viện bước đầu được củng cố; hoạt động của 

mạng lưới thư viện đáp ứng được một phần nhu cầu đọc của người dân. 

4.2. Những khó khăn, hạn chế 

- Công tác tuyên truyền vận động chưa thường xuyên, hình thức tuyên truyền  

chưa phong phú; phương thức phuc vụ chậm đổi mới; liên thông, liên kết giữa các 

thư viện chưa hiệu quả; các chỉ tiêu của phát triển văn hóa đọc đạt thấp. 

- Hoạt động thư viện và phong trào đọc chỉ được duy trì hiệu quả tại các 

trung tâm thành phố, thị trấn; khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số 

còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội ít được tổ chức và duy trì. 

- Cơ sở vật chất, thiết bị hệ thống thư viện công cộng lạc hậu, ứng dụng công 

nghệ phát triển chậm nên chưa theo kịp cuộc cách mạng công nghệ số. Vốn tài liệu 

bổ sung hạn chế, kinh phí tổ chức và tham gia các hoạt động thư viện thấp. 
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- Cán bộ làm công tác thư viện cơ sở (các tủ sách chuyên ngành) phần lớn 

là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ do thường xuyên 

thay đổi nhiệm vụ công tác. 

- Công tác phòng chống dịch Covid 19 trong 5 tháng đầu năm ảnh hướng 

lớn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu và các hoạt động của hệ thống thư viện. 

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ VĂN HÓA, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỀ LĨNH VỰC THƯ VIỆN NĂM 2022 

 Công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lĩnh vực 

thư viện đảm bảo kịp thời, phù hợp trong bối cảnh phòng chống dịch Covid 19. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG  

Tập trung củng cố mạng lưới thư viện, tủ sách trong tỉnh, trọng tâm là 

củng cố loại hình thư viện công cộng làm nền tảng liên kết với các thư viện, tủ 

sách chuyên ngành trên địa bàn. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả  dự án 

“Duy trì bền vững kết quả dự án BMGF - VN tại hệ thống thư viện cộng cộng 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời 

trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” và đề án “ Phát triển văn 

hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. Thực hiện tốt các chương 

trình phối hợp với Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo, Biên phòng tỉnh và 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống thư 

viện, tủ sách chuyên ngành. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1.Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, truyền thông vận động 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân 

dân về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ và 

vai trò của thư viện trong đời sống xã hội. 

2. Tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố quan 

tâm đầu tư xây dựng, củng cố mạng lưới thư viện trên địa bàn. Tiếp tục tham mưu 

thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo 

tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”; Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. 

3. Tăng cường chỉ đạo các thư viện đổi mới phương thức phục vụ bạn đọc, 

hình thức tuyên truyền giới thiệu tài liệu để thu hút độc giả; phát triển vốn tài 

liệu, ứng dụng công nghệ; phát triển mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở; tăng 

cường công tác luân chuyển vốn tài liệu và liên thông, liên kết trong hệ thống 

các thư viện. 
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4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong 

việc tổ chức các hoạt động thư viện và triển khai tốt công tác liên kết giữa các 

thư viện. 

5. Tăng cường chỉ đạo công tác xã hội hóa trong các hoạt động thư viện và  

thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch với các ngành, các cấp trong đó có lĩnh vực thư viện.  

6. Chỉ đạo mạng lưới thư viện tổ chức thực hiện và tham gia tích cực các 

hoat động thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, chỉ đạo. 

7. Tiếp tục chỉ đạo, bố trí cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

nghề thư viện và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người  làm công tác 

thư viện trong hệ thống và hệ thống thư viện chuyên ngành và kỹ năng truy cập 

cho độc giả. 

8. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời đề nghị khen thưởng đối với các tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động thư viện. 

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu triển khai các 

Chương trình MTQG về văn hóa để hỗ trợ cho mạng lưới thư viện công cộng các 

tỉnh: Vốn tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ thư viện lưu động, hạ tấng thiết bị công 

nghệ thông tin, phát triển công nghệ số… 

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác thư viện năm 2022; phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTTDL (B/c); 

- UBND Lai Châu (B/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Thư viện tỉnh; 

- Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN  

VÀ VĂN HÓA ĐỌC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2022 

(Kèm theo Báo cáo số…/BC-SVHTTDL ngày …tháng 11 năm 2022  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu) 

 

 

Stt 

 

NỘI DUNG 
 

Đvt 

THỰC TRẠNG 

Cấp tỉnh Cấp 

huyện 

Cấp 

xã 

P. đọc 

cơ sở 

 

1 

Số lượng thư viện, tủ sách       

Tổng số thư viện hiện có Thư viện 1 7 0 288 

Số thư viện thành lập trong năm Thư viện 0 0 0 0 

Số thư viện trực thuộc UBND Thư viện 1 8   

Số thư viện tư nhân  Thư viện    8 

 

2 
 Nhân lực thư viện      

a) Số cố lượng cán bộ hiện có Người 18 7 0 288 

b) Chất lượng cán bộ Người     

- Số cán bộ có trình độ Đại học trở lên Người 13 1   

- Số cán bộ có trình độ Cao đẳng/thcn Người 5 6   

- Số cán bộ có trình độ PTTH Người 18 7   

- Số cán bộ chuyên ngành thư viện Người 5 3   

- Số cán bộ chuyên ngành khác Người 13 3   

c) Số cán bộ được đào tạo, tập huấn  Người 5 7   

3 Kinh phí      

a) Tổng kinh phí được cấp Tỷ 2,5    

- Chi cho con người Tỷ 1,8    

- Chi cho chuyên môn, nghiệp vụ Triệu 522 75   

+ Bổ sung vốn tài liệu Triệu 195 10   

+ Triển khai các dịch vụ thư viện Triệu 20 40   

+ Hoạt động chuyên môn, NV khác Triệu 307  25   

b) Các nội dung chi khác Triệu 0 0   

c) Thư viện không được cấp kinh phí Thư viện 0 1   

4 

 

Tài nguyên thông tin      

- Tổng số đầu tài liệu (sách, báo, tạp Tài liệu 15.807 2.230   
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 chí, tài liệu điện tử) 

- Tổng số sách có trong thư viện Cuốn 66.382 61.053   

- Tổng số sách trong kho luân chuyển Cuốn 14.000 6.000   

- Tổng số đầu tài liệu điện tử Tài liệu 600 0   

- Tổng số loại báo, tạp chí Loại 25 10   

- Tổng số tờ (quyển) báo, tạp chí Tờ     

- Tổng số sách mua mới trong năm Cuốn 2.600 600   

- Tổng số sách thanh lọc trong năm Cuốn 300 200   

5 Phục vụ bạn đọc      

a) Số thẻ bạn đọc Thẻ 1.150 383   

-Tổng số thẻ thư viện hiện có Thẻ  1.150 383   

- Số thẻ ra hạn (đổi thẻ) trong năm Thẻ 800 288   

-Tổng số thẻ cấp mới trong năm Thẻ 350 95   

-Tổng số thẻ thiếu nhi Thẻ 600 180   

b)Lượt bạn đọc thư viện phục vụ Lượt 44.200 12.300   

-Lượt bạn đọc phục vụ tại thư viện Lượt 8.000 4.300   

- Lượt bạn đọc phục vụ lưu động Lượt 28.200 5.000   

- Số lượt phục vụ qua mạng Internet Lượt 8.000 3.000   

c) Số lượt sách, báo phục vụ   Lượt 34.250 14.400   

-Số lượt sách báo phục vụ tại thư viện Lượt 12.600 3.600   

-T/số lượt sách báo phục vụ lưu động Lượt 21.600 10.800   

-Tổng số lượt tài liệu điện tử Lượt 50 0   

d) Lượt sách báo luân chuyển      

-Số lần luân chuyển Lần  90 40   

-Số điểm luân chuyển Điểm 40 20   

- Số lần phục vụ lưu động Lần 6 5   

- Số điểm phục vụ lưu động Điểm 6 5   

-Số sự kiện tổ chức trong năm Sự kiện 15 5   

 

 

 



10 

BÁO CÁO  SỐ LIỆU CÔNG TÁC  THƯ VIỆN  

VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:         /BC…ngày …tháng…năm 2022  

của Sở Văn hóa,  Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu) 

 

Stt Các chỉ tiêu Mã 

số 

Đơn vị 

tính 

Thực 

trạng 
Ghi chú 

I CÁC NGUỒN LỰC THƯ VIỆN     

1 Vốn tài liệu     

Tổng số đầu sách 1 Đầu  18.037  

Tổng số bản sách 2 Bản  127.435  

Số đầu báo, tạp chí 3 Loại 25  

Số tài liệu điện tử/tài liệu số 4 Tài liệu 600  

Các loại tài liệu khác 5 Tài liệu   

Tổng số sách bổ sung trong năm 6 Bản 3.200  

     - Bổ sung bằng nguồn NSNN 7 Bản 2.750  

     - Bổ sung bằng nguồn khác 8 Bản 450  

2 Tổng số nhân lực 9 Người 26  

3 Tổng số kinh phí được cấp trong 

năm 

10 Triệu 

đồng 

3.030  

4 Ứng dụng công nghệ thông tin     

Số máy vi tính 11 Bộ 110 TVT 20 bộ 

Phần mềm thư viện  12 Có/ không Có  Thư viện tỉnh 

Thư viện điện tử 13 Có/ không Không  

Website thư viện 14 Có/ không Có  Thư viện tỉnh 

II HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG     

1 Thẻ thư viện     

Tổng số thẻ thư viện 15 Thẻ 1.533  

Tỷ lệ độc giả sử dụng thẻ thư viện 16 % 35  

2 Lượt sử dụng     

Số lượt bạn đọc sử dụng thư viện 17 Lượt 56.500  

Tổng số lượt sách báo sử dụng 18 Lượt 48.650  

 

 

 


		2022-11-30T15:30:20+0700


		2022-11-30T15:37:32+0700


		2022-11-30T15:37:32+0700




