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              BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 03 năm 2022 

               Số: 31/KH-ĐHSPKT-TV 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Chuỗi hoạt động chào mừng: 

“Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 9 - Năm 2022” 

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, 

kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và 

phát triển phong trào đọc sách;  

- Tạo dựng môi trường đọc thuận lợi xây dựng thói quen đọc sách, ý thức tự học, đồng 

thời khơi dậy lòng yêu đọc sách, học tập suốt đời trong cán bộ viên chức, giảng viên, sinh 

viên toàn trường; 

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên đối với việc xây 

dựng và phát triển văn hóa đọc hướng đến xây dựng một xã hội học tập. 

2. Yêu cầu 

- Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 9 được phát động và tổ chức với nhiều 

hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng 

tích cực của toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên toàn trường. Đảm bảo công 

tác phòng chống dịch COVID – 19. 

- Nội dung phong phú, ấn tượng, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ viên chức, giảng 

viên, sinh viên, học viên tham gia. 

- Công tác chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm. 

- Công tác phối hợp, triển khai được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. 

II. THỜI GIAN – SỐ LƯỢNG – HÌNH THỨC 

- Thời gian: từ ngày 04 đến ngày 29/04/2022. 

- Địa điểm: Thư viện.  

- Số lượng: Thông qua các kênh truyền thông và tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sự 

quan tâm và tham gia của cán bộ viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên, trong toàn 

trường. 

III. NỘI DUNG 

1. Khai mạc chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 9 

- Thời gian: Vào lúc 9h00, ngày 04/04/2022. 

- Địa điểm: Phòng đọc Thư viện Khu A. 

- Thành phần tham dự: Cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên toàn trường 

2. Chương trình Tổ chức buổi tọa đàm của giảng viên với Sinh viên: “Ứng xử với 

Sách”. 

- Thời gian: Vào lúc 13g30, ngày 21/04/2022.  

- Địa điểm: Phòng đọc Thư viện Khu A. 

- Nội dung:  

+ Chia sẻ giữa Giảng viên và Sinh viên. 
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+ Định hướng giúp Sinh viên ứng xử với với sách như thế nào, chia sẻ kinh nghiệm 

cũng như đọc sách đạt được hiệu quả.  

3. Thư viện tăng cường số hóa, giới thiệu nguồn tài liệu điện tử lên Trang Thư viện 

số nhằm hỗ trợ người học truy cập từ xa. 

- Thời gian: Từ ngày 04/04 đến ngày 29/04/2022.  

-  Nội dung:  

Thư viện tiến hành số hóa và upload giới thiệu tài liệu chuyên ngành, tài liệu ngoại 

văn, tài liệu Việt văn lên Thư viện giúp cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên toàn 

trường biết đến nguồn tài liệu dễ dàng hơn. 

4. Thực hiện công tác đăng các bài báo khoa học trên website Thư viện 

- Thời gian: Từ ngày 04/04  đến ngày 29/4/2022. 

- Nội dung:  

Thư viện tập hợp các bài báo khoa học và đăng trên website Thư viện nhằm giới 

thiệu đến cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên toàn trường, hỗ trợ công tác nghiên cứu 

khoa học của người dạy và người học. 

5. Chương trình hỗ trợ đọc giáo trình trực tuyến, hỗ trợ chương trình học online 

của Nhà trường. 

- Thời gian: Từ ngày 04/04 đến ngày 29/4/2022. 

- Nội dung:  

Thư viện phối hợp nhà xuất bản khoa học tổng hợp TP. HCM tạo điều kiện cho cán 

bộ viên chức, giảng viên, sinh viên toàn trường đọc sách trực tuyến trên website của Thư 

viện. 

6. Tổ chức cuộc thi “Xếp sách nghệ thuật” năm 2022 

- Thời gian: Ngày 20/04/2022.  

- Nội dung:  

Tổ chức thi Xếp sách theo mô hình tự chọn với chủ đề tôn vinh Ngày sách và văn hóa 

đọc Việt Nam năm 2022 và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.  

7. Tư vấn, hỗ trợ khai thác và sử dụng các cơ sở dữ liệu của Thư viện 

- Thời gian: Từ ngày 04/04 đến ngày 29/4/2022. 

- Nội dung:  

Đội ngũ tư vấn viên tăng cường hướng dẫn Sinh viên trong quá trình khai thác thông 

tin và sử dụng các dịch vụ Thư viện. 

8. Chương trình phối hợp với Nhà xuất bản Trẻ bán sách giảm giá cho sinh viên tại 

Trường.  

- Thời gian: từ ngày 11 đến ngày 29/04/2022. 

- Địa điểm: trước sảnh Thư viện Khu A, Thư viện Chất lượng cao. 

- Nội dung: Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận, sở hữu những cuốn sách tham khảo 

hay, bổ ích. 

9. Chương trình: Trao đổi sách tại Thư viện chất lượng cao và Thư viện Khu A 

- Thời gian: từ ngày 04/04 đến ngày 22/04/2022. 

- Địa điểm: trước sảnh Thư viện Khu A, Thư viện Chất lượng cao. 

- Nội dung:  

+ Tiếp nhận trao đổi: đối với bạn đọc có sách nhàn rỗi và có nhu cầu trao đổi với 

sách hiện có. 

+ Nhận tặng sách: đối với bạn đọc không có nhu cầu trao đổi nhưng muốn tặng lại 

sách cho Thư viện để Thư viện tổ chức phục vụ cho bạn đọc khác có nhu cầu. 

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Cấp Trường 



3 

 

1.1. Thành lập Ban Chỉ đạo 

-  PGS. TS Nguyễn Trường Thịnh Phụ trách trường Trưởng ban 

-  PGS. TS Lê Hiếu Giang 

-  ThS. Vũ Trọng Luật 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 

Giám đốc Thư viện 

Phó ban 

Ủy viên 

1.2. Ban Tổ chức 

-  ThS. Bùi Thị Lan Phó Giám đốc Thư viện Trưởng ban 

-  ThS. Lê Việt Tiên Phó trưởng  Phòng Truyền thông Phó ban 

-  CN. Đoàn Minh Gia 

-  ThS. Trần Thị Ngọc Ý 

Tổ trưởng Tổ CNTT&TT 

Tổ CNTT&TT 

Ủy viên 

Ủy viên 

-  ThS. Trần Thị Thanh Thủy 

-  CN. Võ Thị Phượng 

Tổ trưởng  Tổ Nghiệp vụ và học liệu 

Tổ trưởng tổ Dịch vụ và Tư vấn 

Ủy viên 

Ủy viên 

-  ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhi Tổ Dịch vụ và Tư vấn Ủy viên 

-  CN. Phạm Thị Ngọc Anh Tổ Dịch vụ và Tư vấn Ủy viên 

-  CN. Nguyễn Văn Vị Tổ Dịch vụ và Tư vấn  Ủy viên 

-  CN. Nguyễn Thị Bảo Thể 

-  CN. Quảng Ngọc Như Anh 

Tổ Dịch vụ và Tư vấn 

Tổ Dịch vụ và Tư vấn 

Ủy viên 

Ủy viên 

 

Nhiệm vụ Ban Tổ chức: 

- Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức tháng hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam lần thứ 9. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng tham gia thực hiện. 

- Lập dự trù kinh phí, vận động thêm các nguồn lực để triển khai các nội dung của kế 

hoạch. 

2. Các Phòng/Khoa/Ban/TT/Viện trong Trường 

- Tham gia hỗ trợ các nội dung chương trình tháng hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam lần thứ 9 theo đề xuất của Ban Tổ chức. 

- Vận động cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên của đơn vị tham gia tích 

cực.  

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

- Ngày 29/03/2022: Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch. 

- Ngày 30/03/2022: Trình ký Ban Giám hiệu. 

- Ngày 01/04/2022: Triển khai đến các đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. 

- Ngày 04-29/04/2022: Diễn ra tháng hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 

thứ 9. 

- Ngày 03/05/2022: Họp rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả Tổ chức Ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam lần thứ 9. 

 

 

Phụ trách trường 

(đã ký) 

PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh 

 

Giám đốc Thư viện 

(đã ký) 

ThS. Vũ Trọng Luật 

 

Nơi nhận:  

- Đảng ủy, BGH để báo cáo; 

- Các Phòng/Khoa/Ban/TT; 

- Các cơ sở Đoàn-Hội; 

- Thành viên BTC; 

- Lưu Thư viện. 

 


