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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động của Thư viện tỉnh tháng 01/2021  

và nhiệm vụ tháng 02/2021 

  
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi 

 

 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Thư viện Tổng hợp tỉnh báo cáo tình 

hình hoạt động của Thư viện tỉnh tháng 01/2021 và nhiệm vụ tháng 02/2021, 

cụ thể như sau: 

I. Tình hình hoạt động tháng 01/2021 

1. Công tác xây dựng kho tài liệu, luân chuyển sách và hướng dẫn 

nghiệp vụ:  

- Bổ sung báo, tạp chí quý I/2021: 70 loại;  

- Trao đổi báo Xuân (báo Xuân Quảng Ngãi) đến 63 Thư viện tỉnh, 

thành trong cả nước. 

- Luân chuyển sách cho 5 điểm trường: Tiểu học số 1 Bình Thạnh; Tiểu 

học Tịnh Kỳ; Tiểu học và THCS Trần Qúy Hai; THCS Tịnh An; THCS 

Trương Quang Trọng. Tổng số sách luân chuyển 700 bản sách, phục vụ 2.500 

bạn đọc là học sinh, giáo viên. 

- Tổ chức luân chuyển 100 bản sách thiếu nhi phục vụ bạn đọc tại Thư 

viện huyện Ba Tơ. 

2. Công tác ứng dụng công nghệ tin học: 

- Nhập 80 tin, bài, sách điện tử vào trang Website 

http://thuvienquangngai.vn/ và các tin, bài nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành 

lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

- Hướng dẫn truy cập, tìm tin, phục vụ độc giả nguồn tài nguyên thông 

tin tại Thư viện. Tổng số lượt truy cập: 12.474 lượt (trang tin điện tử: 11.765 

lượt và sách điện tử: 709 lượt). 

3. Công tác phục vụ độc giả: 

- Tổng số thẻ cấp: 101 thẻ. 

- Tổng số lượt bạn đọc đến thư viện: 12.887 lượt (Phòng báo - tạp chí: 

1.769 lượt; phòng đọc: 3.739 lượt; phòng mượn: 3.567 lượt; phòng thiếu nhi: 

3.812 lượt). 

http://thuvienquangngai.vn/
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- Tổng số sách luân chuyển đến độc giả: 22.974 cuốn (phòng mượn: 

7.134 cuốn; phòng đọc: 8.016 cuốn; phòng thiếu nhi: 7.824 cuốn). 

4. Hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách: 

- Giới thiệu sách mới 1 lần/tháng gồm sách: Văn học, kinh tế, chính trị, 

văn hóa, lịch sử… 

-  Chuẩn bị Trưng bày sách, tài liệu, báo Xuân Tân Sửu 2021 chào 

mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2021), chủ đề “Mừng đất nước đổi mới -  Mừng Đảng 

quang vinh – Mừng Xuân Tân Sửu 2021” tại Thư viện tỉnh. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2021: 

1. Ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Thư viện Tổng hợp 

tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Tổ chức Hội nghị viên chức năm 2021. 

3. Tổ chức các hoạt động chỉnh trang, sửa chữa, trang trí, khánh tiết 

mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu 2021. 

4. Tổ chức Trưng bày sách, tài liệu, báo Xuân Tân Sửu 2021 chào 

mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2021), chủ đề “Mừng đất nước đổi mới - Mừng Đảng 

quang vinh – Mừng Xuân Tân Sửu 2021” tại Thư viện tỉnh và trên Website. 

5. Tham gia Hội báo Xuân Tân Sửu 2021 theo chỉ đạo của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch (nếu có) và hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ sách, báo cho 

thư viện các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trưng bày sách, tài liệu, báo 

Xuân Tân Sửu 2021. 

6. Xử lý nghiệp vụ sách mua mới năm 2020 để nhập kho và phục vụ 

bạn đọc theo quy định. 

7. Xây dựng dự thảo Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Bộ chỉ 

huy Bộ đội biên phòng tỉnh. 

8. Tổ chức giới thiệu sách mới, sách hay tại Thư viện, trên Website và 

các hình thức khác. 

9. Kiểm kê nguồn thông tin tài nguyên bị hư hỏng, thất lạc do phục vụ 

bạn đọc năm 2020 để báo cáo, quản lý theo quy định. 

Thư viện Tổng hợp tỉnh kính báo cáo ./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Liên Phương, PGĐ Sở (b/cáo); 

- Các phòng thuộc Sở: VP, QLVH; 

- GĐ, PGĐ TVTH; 

- Các phòng thuộc Đơn vị; 

- Lưu: VT, PVBĐ&BQTL. 

 

 
 

                 

 

 

 

Đặng Tấn Khôi 
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