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I. Đặt vấn đề 

Dưới sự tác động mạnh mẽ của công nghệ thông tin và tiến trình hội nhập 
quốc tế, hoạt động thông tin - thư viện Việt Nam đã có rất nhiều chuyển biến. Tuy 
nhiên, để có thể gia nhập vào sân chơi chung quốc tế và từng bước bắt kịp với trình 
độ của các quốc gia có nền khoa học thư viện phát triển, các thư viện Việt Nam 
hiện nay, sau một thời gian dài chậm phát triển khi bước vào thời kỳ đổi mới, mở 
cửa, toàn cầu hoá cần xác định rõ con đường tất yếu là: ChuNn hoá – Hội nhập – 
Phát triển.  

ChuNn hoá có vai trò quan trọng, giúp cho các thư viện có thể ứng dụng được 
triệt để các thành quả của công nghệ thông tin – truyền thông vào hoạt động thư 
viện, đồng thời tạo nên sự thống nhất trong các phạm vi khác nhau: thư viện, hệ 
thống thư viện, quốc gia, quốc tế. Sự thống nhất này tạo điều kiện cho các thư 
viện, cơ quan thông tin nâng cao chất lượng công việc và tạo tiền đề cho việc chia 
sẻ, trao đổi thông tin một cách dễ dàng nhanh chóng. 

Trong lĩnh vực khoa học thư viện có rất nhiều các tiêu chuNn, qui tắc, qui định 
đã được thiết lập, ban hành và áp dụng. N hiều trong số các tiêu chuNn đó đã được 
phổ biến và tuân thủ trong phạm vi toàn cầu, như các tiêu chuNn về biên mục, các 
tiêu chuNn về kỹ thuật.... 

Trong phạm vi bài viết này đề cập đến bộ tiêu chuNn quốc tế đã được  và đang 
được áp dụng vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề … tại Việt N am, đó là bộ tiêu chuNn 
quốc tế ISO 9001 

II. Tổng quan về bộ tiêu chu�n ISO 9001 

Tổ chức Tiêu chuNn hóa Quốc tế ISO ( International Organization for 
Standardization) được thành lập năm 1947 với trụ sở chính được đặt tại Geneva 
Thuỵ Sỹ. Việt N am là thành viên chính thức của ISO từ năm 1977.  

ISO 9000 là bộ tiêu chuNn về hệ thống quản lý chất lượng được ban hành lần thứ 
nhất vào năm 1987, lần thứ 2 năm 1994, lần thứ 3 vào năm 2000 và ngày 14/11/2008, 
tổ chức Tiêu chuNn hóa quốc tế đã chính thức ban hành phiên bản 2008.   
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Bộ tiêu chuNn ISO 9000 - trong đó tiêu chuNn ISO 9001 được coi là tiêu 
chuNn cơ bản nhất, cốt yếu nhất xác định các yêu cầu cơ bản của hệ thống quản lý 
chất lượng của một tổ chức để đảm bảo rằng sản phNm, dịch vụ của một tổ chức 
luôn có khả năng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và phù hợp với các chế định, 
đồng thời tiêu chuNn ISO 9001 cũng là cơ sở để đánh giá khả năng của một tổ chức 
trong hoạt động nhằm duy trì và không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu lực và hiệu 
quả hoạt động. 

Tiêu chuNn ISO 9001 là một phương pháp quản lý chất lượng mới, khi được 
áp dụng vào một tổ chức sẽ giúp lãnh đạo của tổ chức đó kiểm soát được hoạt động 
trong nội bộ  và thúc đNy hoạt động đạt hiệu quả ở mức cao nhất.  

Hệ thống quản lý chất lượng của tiêu chuNn ISO 9001 dựa trên các nguyên tắc 
cơ bản: 

+ Hướng tới sự thỏa mãn các yêu cầu và mong đợi của khách hàng, tại các thư 
viện chính là bạn đọc. 

+ Vai trò của lãnh đạo trong việc đề ra chính sách chất lượng, xác định mục 
đích, biện pháp, chỉ dẫn và tạo môi trường làm việc thuận lợi để cho mọi người có 
thể tham gia một cách đầy đủ nhất trong thực hiện những mục tiêu của tổ chức. 

+ Sự tham gia đầy đủ của mọi người trong tổ chức vì lợi ích chung. 

+ Tiếp cận theo quá trình, kiểm soát quá trình  nhằm đạt hiệu quả cao. 

+ Tiếp cận hệ thống trong quản lý, đảm bảo các quá trình liên quan vận hành 
đồng bộ, ăn khớp với nhau. 

+ Cải tiến liên tục, đảm bảo hoạt động của tổ chức ngày càng có hiệu lực và 
hiệu quả cao hơn thông qua đánh giá chất lượng nội bộ, phân tích số liệu, khắc 
phục, phòng ngừa sai lỗi và xem xét của lãnh đạo. 

+ Các quyết định phải dựa trên cơ sở phân tích đầy đủ các thông tin và số liệu 
thực tế. 

+  Đảm bảo lợi ích hợp lý giữa tổ chức với các bên cung cấp trong tạo ra giá 
trị của hoạt động. 

III. Vì sao các thư viện Việt %am nên áp dụng tiêu chu�n ISO 9001?                                                                                                                                                                                                                         

Việc áp dụng tiêu chuNn ISO 9001 vào các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước 
đã tạo được cách làm việc khoa học, loại bỏ được nhiều thủ tục rườm rà, rút ngắn 
thời gian và giảm chi phí, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức 
của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt. Đó là lý do vì sao tiêu chuNn này ngày 
càng được áp dụng sâu rộng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt N am. 



Trong bối cảnh hiện nay có nhiều lý do khiến các thư viện Việt N am nên áp 
dụng tiêu chuNn ISO 9001. Trong đó tập trung vào ba lý do cơ bản sau: 

- Thứ nhất: Đối với các cơ quan hành chính, tiêu chuNn này là biện pháp hỗ 
trợ tích cực cho cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản 
lý nhà nước thông qua nâng cao chất lượng công việc. N gày 20 tháng 06 năm 
2006 Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải  đã ký quyết định số: 144/2006/QĐ-
TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN  ISO 9001 vào hoạt 
động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, trong đó có hệ thống các 
trường đại học, thư viện.  

- Thứ hai: Trong giai đoạn hiện nay, sức mạnh của các cơ quan thông tin - thư 
viện được xác định là ở khả năng tổ chức, cung cấp các dịch vụ thông tin theo yêu 
cầu và khả năng tạo ra các sản phNm thông tin có giá trị gia tăng cao. N hư vậy, có 
thể thấy các hoạt động: Tổ chức, cung cấp các dịch vụ thông tin theo yêu cầu và 
khả năng tạo ra các sản phNm thông tin có giá trị gia tăng cao, cần phải được quản 
lý chất lượng một cách nghiêm túc dựa trên những tiêu chuNn phù hợp khoa học.  

- Thứ ba: Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuNn ISO 9001 vào các cơ quan thông tin - thư viện mang lại rất nhiều lợi ích: 

+ Giảm và ngăn chặn được nhiều sai sót nhờ tinh thần trách nhiệm của lãnh 
đạo và cán bộ, công chức trong thư viện được nâng cao và họ tự kiểm soát được 
các hoạt động của chính mình. 

+ Tạo điều kiện để có thể xác định được đúng nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn, 
trách nhiệm cho từng cán bộ thư viện và cách thức dẫn đến đạt được kết quả đúng. 

+ Chỉ dẫn cách lập văn bản, xây dựng các qui trình giải quyết công việc của 
thư viện một cách rõ ràng làm cơ sở cho việc giáo dục, đào tạo cán bộ, công chức 
và cải tiến việc thực hiện một cách có hệ thống. 

+ Cung cấp cách nhận biết, giải quyết các sai sót và ngăn ngừa chúng tái diễn. 

+ Cung cấp các bằng chứng khách quan để có thể chứng minh chất lượng 
công việc của thư viện và chứng tỏ tất cả các hoạt động của thư viện đều ở trong 
tình trạng được kiểm soát. 

+ Cung cấp dữ liệu để xác định sự thực hiện của quá trình tạo sản phNm hay 
cung cấp dịch vụ nhằm cải tiến chất lượng, thỏa mãn ngày càng cao hơn nhu cầu 
của bạn đọc. 

+ Việc áp dụng tiêu chuNn này và được cấp chứng nhận ISO góp phần 
khẳng định vai trò, vị trí, thương hiệu của thư viện trong hệ thống cũng như 
trong toàn xã hội…. 



IV. Các buớc tiến hành xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chu�n ISO 9001 vào thư viện 

Để tiến hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuNn IS0 9001 các thư viện cần phải tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: �ghiên cứu về tiêu chu�n và xác định phạm vi áp dụng.  

Lãnh đạo thư viện cần xác định rõ mục đích và ý nghĩa của việc áp dụng tiêu 
chuNn trong việc phát triển thư viện, định hướng các hoạt động, xác định mục tiêu, 
phạm vi và các điều kiện áp dụng cụ thể. Lãnh đạo thư viện cam kết thực hiện, đề 
ra chính sách, mục tiêu chất lượng, đảm bảo cung cấp các nguồn lực cần thiết, 
cũng như thực hiện việc xem xét định kỳ, đánh giá kịp thời tình hình và đưa ra các 
quyết định cần thiết.  

Bước 2: Thành lập ban chỉ đạo .  

Việc áp dụng tiêu chuNn ISO là một công việc lớn của thư viện, vì vậy  cần 
phải thành lập ban chỉ đạo giúp lãnh đạo thư viện xây dựng và thực hiện hệ thống 
quản lý chất lượng. Ban chỉ đạo bao gồm đại diện lãnh đạo và đại diện của các bộ 
phận trong thư viện.  

Bước 3: Ðánh giá thực trạng thư viện.  

Yêu cầu chính của bước này là nắm tình hình, đánh giá thực trạng của thư 
viện so với các yêu cầu của ISO để thấy rõ mặt mạnh, mặt yếu. Từ đó  xác định các 
quá trình chính của thư viện, chọn lựa phạm vi áp dụng và các yêu cầu của hệ 
thống. Trên cơ sở đánh giá thực trạng để lập kế hoạch thực hiện gồm những nội 
dung: Mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, văn bản, các yêu cầu, tiến độ và thời gian thực 
hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.  

Bước 4: Xây dựng hệ thống tài liệu  

Hệ thống tài liệu theo tiêu chuNn ISO  phải được xây dựng và hoàn chỉnh để 
đáp ứng yêu cầu về tiêu chuNn và các yêu cầu quản lý điều hành thư viện. Hệ thống 
tài liệu bao gồm: 

- Sổ tay chất lượng 

- Các qui trình và thủ tục liên quan 

- Các hướng dẫn công việc, quy chế, quy định cần thiết    

Bước 5: Triển khai áp dụng hệ thống chất lượng 

Việc tiến hành triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng thực  hiện theo 
các bước:  

- Phổ biến để mọi nhân viên thư viện nhận thức đúng, đủ về tiêu chuNn ISO.  

- Hướng dẫn nhân viên thư viện thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn đã 
xây dựng, thiết lập.  



- Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến từng quá trình, qui trình 
cụ thể.   

Bước 6: Ðánh giá nội bộ. 

Sau một thời gian thực hiện khoảng 3 - 4 tháng, thư viện nơi áp dụng ISO tiến 
hành đánh giá nội bộ theo qui trình bắt buộc của tiêu chuNn để xem xét có phù hợp 
với các yêu cầu của tiêu chuNn hay không; hiệu lực và hiệu quả như thế nào; những 
gì cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp hơn. Đánh giá chất lượng nội bộ do 
thư viện chủ trì với sự phối hợp, hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn. Sau mỗi lần 
đánh giá chất lượng nội bộ, cần tổ chức họp xem xét cho tới khi thư viện tự xác 
nhận là hệ thống quản lý chất lượng đã được thực hiện đưa lại hiệu lực và hiệu quả 
tốt không còn sai sót lớn. 

Bước 7: Đánh giá, chứng nhận 

Đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận tiến hành để đánh giá tính phù hợp 
của hệ thống theo yêu cầu tiêu chuNn ISO và cấp chứng chỉ phù hợp với tiêu chuNn. 
Thư viện áp dụng ISO tiến hành xin đánh giá, chứng nhận theo các bước sau: 

Đề nghị một tổ chức chứng nhận (đã đăng ký hoạt động) tiến hành đánh giá 
hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng và triển khai trong thư viện. 

Căn cứ theo kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận độc lập, cơ quan nộp hồ sơ 
đăng ký xét và cấp giấy chứng nhận tại Tổng cục Tiêu chuNn đo lường chất lượng. 

 Bước 8: Duy trì hệ thống quản lý chất lượng  

Sau khi được chứng nhận, các thư viện cần phải có biện pháp nhằm duy trì hệ 
thống quản lý chất lượng của mình thông qua việc khắc phục các vấn đề còn tồn tại 
được phát hiện qua việc kiểm tra đánh giá. Để đảm bảo được chất lượng, các thư 
viện cần duy trì và cải tiến các hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuNn và 
để không ngừng cải tiến hệ thống, nâng cao hiệu quả quản lý.   

V. Kết luận 

Trong bối cảnh xã hội thông tin với nền kinh tế tri thức như hiện nay đòi hỏi 
các thư viện Việt N am phải có những bước thay đổi mang tính chất đột phá. Các 
thư viện nên mạnh dạn từ bỏ các quan niệm, nếp nghĩ cũ đã ăn sâu từ thời kỳ bao 
cấp và cần chuyển đổi cách quản lý từ hành chính, quan liêu sang thực hiện vai trò 
điều hành bằng chính sách và công việc dịch vụ. Các thư viện cần phải cơ cấu lại 
hệ thống sản phNm, dịch vụ đảm bảo khoa học, gọn nhẹ, rõ việc, rõ người, thủ tục 
đơn giản mạch lạc. Các sản phNm thông tin do thư viện tạo ra phải được thực hiện 
theo đúng qui trình và kiểm soát một cách nghiêm túc. Tiêu chuNn ISO chính là 
công cụ hữu ích để các thư viện có thể tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá này. 
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