
Tư liệu thông tin 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 

Ngày 29 tháng 10 năm 2015 

 

 

 

1.    Ngày 29 tháng 10 (thứ Năm), tại Nhà Quốc hội Việt Nam, đã tổ chức Lễ khai trương chúc mừng sự 
kiện khánh thành Phòng đọc thư viện Quốc hội Việt Nam (Văn phòng Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ 
chức). Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Fukada Hiroshi và Phó Chủ tịch Quốc hội 
Việt Nam Uông Chu Lưu đã tham dự sự kiện này. 
 
   Việc cung cấp các trang thiết bị của Phòng đọc này là một nội dung của “Dự án tăng cường năng 
lực cho Văn phòng Quốc hội Việt Nam” trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật do Nhật Bản hỗ trợ, đang 
trong quá trình thực hiện kể từ tháng 1 năm 2014. 
 
<Tham khảo> Khái quát về Thư viện Quốc hội Việt Nam 
   Thư viện Quốc hội Việt Nam được xây dựng mới vào tháng 1 năm 2014 với vai trò là một cơ quan 
của Văn phòng Quốc hội Việt Nam. Với các chức năng chính là cung cấp thông tin tham khảo 
(sách.v.v.) và cung cấp dịch vụ khảo sát nghiên cứu cho các đại biểu Quốc hội và các Ủy ban của 
Quốc hội. 
 

2.    “Dự án tăng cường năng lực cho văn phòng Quốc hội Việt Nam” (thời gian thực hiện: từ tháng 1 
năm 2014 đến tháng 1 năm 2017) là dự án hợp tác kỹ thuật trong khuôn khổ viện trợ ODA của Nhật 
Bản dành cho Việt Nam, thực hiện hợp tác như tổ chức các hội thảo chuyên đề, các khóa đào tạo tại 
Nhật Bản chia sẻ vai trò của văn phòng Quốc hội là cơ quan hỗ trợ các đại biểu quốc hội cũng như 
kiến thức và kinh nghiệm của Nhật Bản liên quan đến các dự luật quan trọng của Việt Nam, cung cấp 
trang thiết bị.v.v. dành cho các vụ cục liên quan của Văn phòng Quốc hội Việt Nam (như Vụ Pháp 
luật, Vụ Tổng hợp, Thư viện Quốc hội.v.v.) với mục đích tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc 
hội để đáp ứng với yêu cầu đa dạng hóa nhiệm vụ của Quốc hội sau khi sửa đổi Hiến pháp năm 2013.  
 
    Nội dung hợp tác liên quan đến Thư viện Quốc hội Việt Nam trong dự án này bao gồm (1) tư vấn 
về xây dựng hệ thống vận hành, quản lý thư viện dựa theo kiến thức chuyên môn với sự hợp tác của 
Thư viện Quốc hội Nhật Bản (2) đưa vào sử dụng và chỉ đạo kỹ thuật hệ thống phần mềm quản lý thư 
viện dựa trên hệ thống này, đưa vào sử dụng hệ thống quản lý tủ sách, ngoài ra cung cấp trang thiết bị 
cho Phòng đọc (đầu cuối, tủ sách cỡ lớn, máy scan.v.v.)  (3) tổ chức hội thảo tại Việt Nam và các 
khóa đào tạo tại Nhật Bản để học tập cách thức làm việc thực tế của Thư viện Quốc hội Nhật Bản để 
tăng cường năng lực của nhân viên thư viện.  
 
     Thông qua việc xây dựng Phòng đọc thư viện Quốc hội mới này với sự hỗ trợ cả về phần cứng và 
phần mềm của Nhật Bản, có thể kỳ vọng về việc các đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp cận nhanh 
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hơn và dễ dàng hơn các thông tin cần thiết, qua đó sẽ nâng cao hiệu qủa hoạt động thẩm định.v.v. của 
Quốc hội hơn nữa. 
 

3.       Đại sứ Nhật Bản Fukada Hiroshi, Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam Mori Mutsuya,  
Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Uông Chu Lưu, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Việt Nam Nguyễn 
Hạnh Phúc đã tham dự Lễ Khai trương Phòng đọc Thư viện Quốc hội. 
 
   Tại buổi Lễ, Đại sứ Fukada đã phát biểu: “Việc thực hiện dự án như vậy tại Quốc hội Việt Nam, 

cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân đã thể hiện quan hệ tin cậy sâu sắc giữa Nhật Bản và Việt 
Nam, đây là điều vô cùng vinh dự đối với Nhật Bản. Phòng đọc này sẽ cung cấp cho đại biểu Quốc 
hội các thông tin chính xác, và việc hỗ trợ cho hoạt động đó là vô cùng quan trọng cho sự phát triển 
của Việt Nam. Mặc dù có thể về quy mô vốn viện trợ để xây dựng Phòng đọc này nhỏ hơn so với vốn 
viện trợ xây dựng nhà ga hành khách T2 Sân bay Quốc tế Nội Bài và Cầu Nhật Tân, tuy nhiên kiến 
thức và trí tuệ sẽ đem lại sức mạnh vô cùng to lớn không thể đo đếm được cho quốc gia. Tôi xin chúc 
Thư viện Quốc hội với sự đóng góp của các cán bộ thư viện sẽ góp phần hỗ trợ về mặt trí tuệ cho các 
hoạt động của đại biểu Quốc hội, đồng thời xin chúc cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật 
Bản ngày càng đi vào chiều sâu hơn nữa.” 
 
   Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã phát biểu: “Trân trọng cảm ơn Chính phủ Nhật 

Bản và sự nỗ lực của Văn phòng Quốc hội cho đến nay liên quan đến việc tăng cường năng lực của 
Quốc hội Việt Nam. Như Đại sứ Fukada đã phát biểu, việc xây dựng Phòng đọc Thư viện Quốc hội 
Việt Nam có ý nghĩa vô cùng to lớn. Trong thời gian tới, để Thư viện Quốc hội đạt tiêu chuẩn quốc tế, 
đồng thời đáp ứng được nhu cầu thu thập thông tin của các cơ quan của Quốc hội và sự mong đợi của 
các nhà lãnh đạo Việt Nam, cần tiếp tục nỗ lực như huy động nguồn lực trong và ngoài nước, liên kết 
với các cơ quan liên quan, học tập kinh nghiệm của các thư viện trong nước và quốc tế, xây dựng môi 
trường tra cứu thông tin trực tuyến thông qua việc số hóa thông tin. Phía Việt Nam sẽ tiếp tục phát 
huy thành quả viện trợ của Chính phủ Nhật Bản và trong tương lai rất mong tiếp tục nhận được sự 
hợp tác của Nhật Bản trong việc tăng cường năng lực của Văn phòng Quốc hội Việt Nam” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình ảnh Lễ khai trương 

 
 



 
 

Hình ảnh thăm quan Phòng đọc Thư viện Quốc hội Việt Nam 
 


