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Lời nói đầu 

 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trường Đại học Trần Quốc Tuấn – tiền thân của Trường Sĩ quan Lục 

quân I được thành lập theo nghị quyết của Hội nghị Quân sự Bắc kỳ 

(15/4/1945) và chỉ thị của chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là trường quân sự cách 

mạng đầu tiên của quân đội. Trường sinh ra và lớn lên gắn liền với sự ra đời, 

trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự 

lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như nhận xét của Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp: “Trường Sĩ quan Lục quân Việt Nam đóng góp một phần quan 

trọng trong sự nghiệp cách mạng chung, xứng đáng là một trung tâm đào tạo 

cán bộ cho lực lượng vũ trang, một nơi nghiên cứu và phát triển khoa học 

quân sự của quân đội ta, một nơi tập trung và phát huy truyền thống quyết 

chiến quyết thắng của quân đội ta”1. Nhận thức được tầm quan trọng này, Nhà 

trường đã đào tạo ra những sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm 

chất và năng lực về quân sự, đáp ứng với nhiệm vụ cách mạng của Đảng.  

Từ khi ra đời đến nay, Nhà trường đã trải qua chặng đường dài 67 năm 

không ngừng lớn mạnh. Cùng với sự ra đời và phát triển của Trường Sĩ quan 

lục quân I, Thư viện Nhà trường đã chính thức thành lập vào ngày 15/4/1980, 

phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trải 

qua hơn 30 năm, Thư viện được khẳng định là một trung tâm thông tin - văn 

hóa, khoa học kỹ thuật quan trọng, và là bộ phận cốt yếu trong cơ cấu tổ chức 

của Nhà trường. Thư viện gắn bó chặt chẽ với quá trình giáo dục, đào tạo, 

phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ cho công tác giảng dạy, 

                                                
1 Lịch sử trường Sĩ quan Lục quân I năm 1945 – 1999, tr. 9. 
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học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên của Nhà 

trường. 

 Ngày nay, với sự phát triển của xã hội, nhu cầu học tập, nghiên cứu 

giảng dạy của cán bộ, giảng viên, học viên ngày càng tăng. Như vậy, để nâng 

cao và đáp ứng hiệu quả tìm kiếm thông tin thì việc tăng cường hoạt động 

nghiệp vụ thư viện cũng như công tác phục vụ bạn đọc là rất cần thiết. Bằng 

những hiểu biết qua lý luận và thực tiễn của mình, em xin được chọn đề tài: 

“Công tác xử lý nội dung tài liệu tại trường Đại học Trần Quốc Tuấn”. 

Qua đó, nêu ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tra cứu, 

chất lượng phục vụ trong hoạt động thông tin thư viện. 

 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: các khâu xử lý nội bao gồm: 

+ Định chủ đề tài liệu 

+ Định từ khóa tài liệu 

+ Tóm tắt tài liệu 

 Phạm vi nghiên cứu: Thư viện Trường Đại học Trần Quốc Tuấn 

 

3. Phương pháp nghiên cứu 

+ Phương pháp quan sát 

+ Phương pháp khảo sát 

+ Phương pháp phân tích- tổng hợp tư liệu 

+ Phương pháp phỏng vấn 

 

4. Bố cục khóa luận 

Ngoài phần lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, khóa 

luận gồm có 3 chương: 
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Chương 1: Thư viện Trường Đại học Trần Quốc Tuấn với công tác xử lý 

nội dung tài liệu  

Chương 2: Thực trạng công tác xử lý nội dung tài liệu tại Thư viện 

Trường Đại học Trần Quốc Tuấn 

Chương 3: Giải pháp về công tác xử lý nội dung tài liệu tại Thư viện 

Trường Đại học Trần Quốc Tuấn 

Đề tài khóa luận được hoàn thành trong thời gian có hạn, hơn nữa do 

trình độ còn hạn chế nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, em rất 

mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô. 
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