
 
  
 
 

 
Tư vấn viên 

 Phân tích khả năng đáp ứng của mô hình thư viện thân thiện trường tiểu học đối với dự thảo thông tư tiêu 
chuẩn thư viện (Trường Tiểu học) 

  
Thời gian thực hiện: 08 tuần 

  
BỐI CẢNH 
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn thư viện mầm non và phổ thông. Thông tư 
này sẽ thay thế Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 và Quyết định số 01/2004/QĐ-
BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
01/2003/QĐ-BGDĐT về quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. 
 
Khi được ban hành, thông tư sẽ quy định về tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, bao gồm: 
Tài nguyên thông tin; cơ sở vật chất; thiết bị chuyên dùng; hoạt động thư viện; quản lý thư viện. Văn bản mới này 
áp dụng đối với các bậc học từ mầm non đến phổ thông, trong đó bao gồm bậc tiểu học, đối tượng đã và đang 
được chuyển giao kỹ thuật, cơ sở vật chất và được hướng dẫn triển khai theo mô hình thư viện thân thiện trường 
tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng tổ chức Room to Read thực hiện.  
 
Thông tư này cũng nhằm xác định tiêu chuẩn thư viện sao cho bảo đảm điều kiện thực hiện chương trình giáo dục 
mầm non và phổ thông 2018.  
 
Trong bối cảnh Dự thảo thông tư về tiêu chuẩn thư viện mầm non – phổ thông sắp được ban hành, việc phân tích 
khoảng cách giữa các tiêu chuẩn theo yêu cầu của thông tư và mức độ đáp ứng của mô hình thư viện thân thiện 
trường tiểu học là cần thiết. Kết quả phân tích cũng giúp chỉ ra các lĩnh vực nội dung cần điều chỉnh hoặc phát triển 
thêm.  
 
QUY MÔ CÔNG VIỆC 
Tư vấn sẽ phân tích các tài liệu sau: 

1) Dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn thư viện mầm non – phổ thông (các tiêu chuẩn liên quan đến cấp 
Tiểu học)  

2) Mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
3) Yêu cầu về phẩm chất và năng lực của chương trình giáo dục phổ thông 2018 (cấp Tiểu học) 
4) Giáo án tập huấn và các cẩm nang của Room to Read đang được áp dụng 
5) Kết quả Giai đoạn 1 – Báo cáo tóm tắt quá trình phát triển thư viện thân thiện 
6) Hướng dẫn giám sát, đánh giá, hỗ trợ triển khai của Room to Read đang được áp dụng 
7) Các tiêu chuẩn kỹ thuật và chỉ số giám sát chất lượng đang được áp dụng 

    
để đạt được các mục tiêu dưới đây:  

1) Xác định khả năng đáp ứng của Mô hình thư viện thân thiện Room to Read theo các Mức độ 1 và Mức độ 
2 trong Dự thảo tiêu chuẩn mới và mục tiêu, yêu cầu của Chương trình phổ thông 2018. 

2) Chỉ rõ các lĩnh vực nội dung và hoạt động cần cập nhật hoặc bổ sung để đảm bảo khả năng đáp ứng theo 
Mức độ 1 và Mức độ 2 trong Dự thảo tiêu chuẩn mới và tối đa hóa vai trò của thư viện thân thiện Room 
to Read nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chương trình phổ thông 2018. 

3) Đưa ra các khuyến nghị liên quan đến thiết kế chương trình, triển khai, giám sát, hỗ trợ trong bối cảnh 
thông tư tiêu chuẩn mới được ban hành.  

 



  
YÊU CẦU BÁO CÁO  
Báo cáo bằng tiếng Việt cần bao gồm, nhưng không giới hạn, các nội dung sau:  

1) Tóm tắt các tiêu chuẩn áp dụng với cấp Tiểu học theo 05 nhóm:  

• tài nguyên thông tin;  

• cơ sở vật chất;  

• thiết bị chuyên dùng;  

• hoạt động thư viện;  

• quản lý thư viện 
2) Mô tả thư viện Mức độ 1 và Mức độ 2 đối với từng nhóm tiêu chuẩn.  
3) So sánh mô hình thư viện thân thiện của Room to Read với 05 nhóm tiêu chuẩn này, theo 02 mức độ và 

với chương trình GDPT 2018. Phân tích các nội dung tương thích và chưa tương thích; nội dung còn thiếu 
và cần bổ sung nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng.  

4) Chỉ rõ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn khác cần tham chiếu trong quá trình phát 
triển nội dung mới.  

5) Kết luận và khuyến nghị: cần bao gồm các khuyến nghị liên quan đến: 

• Điều chỉnh tài liệu kỹ thuật hiện có 

• Phát triển bổ sung tài liệu mới 

• Giám sát, hỗ trợ 

• Các chỉ số đánh giá  

• Các tiêu chuẩn kỹ thuật  

• Đề xuất cách tiếp cận hỗ trợ ngành giáo dục tiểu học triển khai thông tư tiêu chuẩn thư viện mới.   
 
YÊU CẦU NĂNG LỰC 

• Có hiểu biết tốt về thư viện trường tiểu học. 

• Có kinh nghiệm trong quản lý giáo dục tiểu học, am hiểu các quy định, chính sách và định hướng 
chương trình Giáo dục phổ thông 2018.  

• Có khả năng viết báo cáo tiếng Anh là một lợi thế 

• Cần đảm bảo thời gian hoàn tất báo cáo cuối cùng trước 07/11/2022.    
 

Nộp hồ sơ 
Hồ sơ bao gồm:  

• Đề xuất kế hoạch dự kiến triển khai, phương pháp, dàn ý sơ bộ cho báo cáo và kinh phí đã bao gồm thuế. 

• Danh mục các dự án/báo cáo giúp chứng minh năng lực đã thực hiện   

• Vui lòng kèm theo CV. 
Hồ sơ gửi về: thuvien.rtrvn@roomtoread.org trước 05 giờ chiều ngày 07/09/2022  
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