
Liên Chi hội Thư viện khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ V  

(Nhiệm kỳ 2018-2020). 
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Được sự đồng ý của Lãnh đạo Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL và Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam; sự 

nhất trí của Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng; sáng ngày 14/8/2018, tại Thư viện 

KHTH Thành phố Đà Nẵng, Liên Chi hội Thư viện khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã tổ 

chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2020. 

Tham dự Đại hội, về phía đại biểu Trung ương, có: Bà Vũ Dương Thúy Ngà-Vụ trưởng Vụ Thư viện, 

Bà Kiều Thúy Nga-Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, Ông Nguyễn Hữu Giới-Chủ tịch Hội 

Thư viện Việt Nam. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn 

hóa và Thể thao Thành phố Đà Nẵng. Tham dự Đại hội có mặt đông đủ các đ/c Giám đốc/Phó giám 

đốc các thư viện tỉnh, thành phố trong Liên Chi hội và gần 50 cán bộ, viên chức của 10 thư viện tỉnh, 

thành phố thuộc Liên Chi hội Thư viện Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Mục đích của Đại hội lần này 

là đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Liên Chi hội (nhiệm kỳ 2015-2018); đồng thời đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2018-2020.  

Phát biểu chào mừng Đại hội, Bà Nguyễn Thị Hội An-Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành 

phố Đà Nẵng đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của các thư viện thuộc Liên Chi hội Thư 

viện Nam Trung bộ và Tây Nguyên nói riêng và của ngành thư viện Việt Nam nói chung thời gian 

qua; đồng thời khẳng định sự quan tâm của Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng đối với sự phát triển của 

Thư viện TP. Đà Nẵng và văn hóa đọc trên địa bàn; luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thư viện Đà 

Nẵng tham gia tích cực vào các hoạt động của Liên Chi hội và của ngành Thư viện Việt Nam. 

Đại hội đã nghe Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động của Liên chi hội Thư viện Nam Trung bộ và 

Tây Nguyên nhiệm kỳ IV (2015-2018). Báo cáo Tổng kết nêu rõ: trong nhiệm kỳ vừa qua, hệ thống 

thư viện các tỉnh, thành phố trong Liên Chi hội đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của Vụ Thư viện (Bộ 

VHTTDL), Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

các tỉnh, bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác phục vụ bạn 

đọc, công tác tuyên truyền giới thiệu sách, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin, học tập, công tác và giải trí 

của mọi tầng lớp nhân dân trong từng giai đoạn phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của từng 

địa phương. Một số kết quả tiêu biểu, đó là: Tổ chức thành công triển lãm tư liệu sách-ảnh kỷ niệm 

42 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột và chiến thắng Tây Nguyên tại Đăk Lăk (với sự tham gia của 10 

đơn vị thành viên); Trưng bày trên 1000 tư liệu; tham gia và đạt Giải Nhất Liên hoan Tiếng hát cán 

bộ ngành thư viện tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng); tham gia Liên hoan Tuyên truyền, giới thiệu sách 

chủ đề “Uống nước nguồn” (tại TP. Thanh Hóa);  có 3/3 đội tham gia đều đạt Giải Nhất); Tham gia 

vòng Sơ khảo và Chung kết Hội thi cán bộ thư viện giỏi tại TP. Cần Thơ (có 2/3 đội đạt Giải Nhì, 1 

đội đạt Giải Ba); Tiếp tục duy trì 2 CSDL thư mục sách địa chí và CSDL toàn văn địa chí của toàn 

Liên Chi hội; duy trì các cuộc họp thường niên BCH Liên Chi hội. Cũng trong chương trình Đại hội, 

các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận của 4 thư viện tỉnh, thành phố thuộc Liên Chi hội. Bên cạnh 

đó, một số ý kiến đã nêu những khó khăn trong việc phát triển các Chi hội thành viên cấp tỉnh, thành 

phố và nhất trí đề xuất đổi tên gọi của Liên Chi hội Thư viện Nam Trung bộ và Tây Nguyên (từ năm 

2018 trở đi) thành Liên hiệp Thư viện Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018 - 

2020 với các nội dung như: Tiếp tục xác định Liên hiệp thư viện là diễn đàn quan trọng trong khu 

vực của những người làm công tác thư viện, để trao đổi kinh nghiệm, động viên khuyến khích lẫn 

nhau nhằm tăng cường sự hiểu biết, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, tập hợp sức mạnh trí tuệ góp 

phần phát triển sự nghiệp chung của ngành; Tiếp tục hoàn thiện, phát triển 2 cơ sở dữ liệu địa chí 



toàn Liên hiệp; Tổ chức quy mô cấp Liên hiệp một số Hội thảo khoa học chuyên sâu vào công tác 

chuyên môn, nghiệp vụ; Vận động ủng hộ thêm nguồn tài chính cho hoạt động Liên hiệp thư viện từ 

các nguồn khác hợp pháp; Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Hội Thư viện Việt Nam trong công tác 

điều hành và phát triển tổ chức hội trực thuộc; sự chỉ đạo, hỗ trợ của Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia 

Việt Nam trong các hoạt động chung của toàn Liên hiệp mang tính khu vực, vùng miền. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Thư viện khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên nhiệm kỳ 

2018 - 2020 gồm 03 đ/c: Bà Nguyễn Thị Thủy-Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai giữ chức Chủ tịch; 

Ông La Đình Nghĩa-Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Nam và Bà Phạm Thị Kim Anh-Giám đốc Thư 

viện tỉnh Phú Yên giữ chức Phó Chủ tịch LHTV Nam Trung bộ & Tây Nguyên. 

         Hình ảnh cùng sự kiện: 

 



 

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội của cán bộ-công nhân viên Thư viện TP. Đà Nẵng 

 
Bà Nguyễn Thị Hội An-Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP. Đà Nẵng phát biểu chào mừng Đại hội 



 

 

Các đ/c Lãnh đạo Liên Chi hội đang điều hành Đại hội 

 

Toàn cảnh Đại hội Liên Chi hội Thư viện Nam Trung bộ và Tây Nguyên nhiệm kỳ 2018-2020 



 

Ông Phạm Hồng Thái, Chủ tịch Liên Chi hội nhiệm kỳ 2016-2018 phát biểu Khai mạc Đại hội 

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Liên Chi hội trình bày Báo cáo tổng kết tình hình hoạt 

động của Liên Chi hội Thư viện Nam Trung bộ và Tây Nguyên nhiệm kỳ 2016-2018 



 

Các đ/c Lãnh đạo ngành Thư viện Việt Nam và Lãnh đạo Sở VH&TT TP. Đà Nẵng 

Chúc mừng Ban Lãnh đạo mới Liên hiệp Thư viện  Nam Trung bộ và Tây Nguyên  

(nhiệm kỳ 2018 - 2020 ) 

 

___________ 

Tin và ảnh: Bùi Thị Thủy 

 


