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BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

Số: 147/TB- ĐHKTKTCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021 

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGÀY HỘI 

 “ SÁCH - LAN TỎA VĂN HÓA ĐỌC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ - TẦM NHÌN THẾ GIỚI” 

 

- Căn cứ kế hoạch năm học chung của nhà trường; 

- Căn cứ vào CV số 520/BVHTTDL-TV ngày 22/02/2021 hướng dẫn tổ chức Cuộc thi 

Đại sứ văn hóa đọc năm 2021; 

- Căn cứ thông báo số: 115/TB-ĐHKTKTCN ngày 15/3/2021về việc thực hiện 
chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập trường (1956-2021) của Hiệu 

trưởng Trường đại học kinh tế Kỹ thuật công nghiệp; 
- Căn cứ vào nhu cầu của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường; 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch triển khai ngày Hội 

“SÁCH - LAN TỎA VĂN HÓA ĐỌC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ - TẦM NHÌN THẾ GIỚI” 

như sau: 

I. Mục đích và ý nghĩa 

1. Mục đích 

- Hưởng ứng Ngày sách và bản quyền thế giới, Ngày sách Việt Nam 21/4 hằng năm, tôn 

vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách  
và nâng cao nhận thức về văn hoá đọc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát 

huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc; 

-  Đề cao vai trò của thông tin - tư liệu đối với công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo 

tại Trường; 

- Khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với sinh viên, hình thành thói quen và kỹ năng 

đọc sách, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và trong 

cộng đồng; 

- Truyền thông, quảng bá các chương trình du học quốc tế; Học bổng du học tiếng, Học 

bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ  tới sinh viên toàn trường và các phụ huynh học sinh quan tâm, tập trung 

chủ yếu tới các đất nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Đức; 

- Truyền thông, giới thiệu chương trình đào tạo liên kết với Trường Đại học Minh 

Truyền, Đài Loan và Trường Đại học Bách Khoa Hàn Quốc; 

- Truyền thông, giới thiệu chương trình hợp tác đào tạo Nhà trường - Doanh nghiệp Nhật Bản; 

- Hướng tới chào mừng 65 năm kỷ niệm ngày thành lập Trường,  

2. Ý nghĩa 

- Khuyến khích cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên trong toàn trường tích 

cực đọc sách, để trau dồi những kiến thức hữu ích phục vụ cho việc dạy tốt, học tốt và cho 

cuộc sống của mỗi cá nhân. 

- Đa dạng hóa các hình thức giới thiệu sách và cung cấp tài liệu cho bạn đọc. 

- Chia sẻ, định hướng giúp sinh viên biết phương pháp đọc sách hiệu quả, phục vụ cho 

học tập, công việc và cuộc sống. Từ đó, tạo cơ hội thực hành đọc sách “đúng” và “hiệu quả” 

cho sinh viên. 
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- Xây dựng và phát triển mối quan hệ gắn bó, thân thiện giữa Trung tâm Thư viện với 

Bạn đọc. 

- Nâng cao chất lượng dạy – học và các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường. 

II. Thời gian và địa điểm:      

- Thời gian (dự kiến) : Thứ 7, ngày 17/04/2021  

- Địa điểm: Hội trường lớn nhà 3 tầng - Lĩnh Nam và Thư viện HA10 

III. Thành phần tham dự  

BCH Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Hội đồng trường; Bí thư chi bộ: Trưởng, Phó các đơn vị, 

đoàn thể; Trưởng, Phó các bộ môn; Cố vấn học tập; giảng viên; viên chức; người lao động; cán bộ 

lớp, cán bộ đoàn và toàn thể Sinh viên trong trường. 

IV. Trang phục ngày Hội :  

Trang phục nhận diện của nhà trường. 

V. Phân công nhiệm vụ: 

1. Trung tâm Thư viện và Trung tâm Hợp tác Quốc tế: 

- Phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể của ngày Hội “ Sách  - Lan tỏa văn 

hóa đọc và Du học quốc tế - Tầm nhìn thế giới”  

- Chuẩn bị Sách để triển lãm - lan tỏa văn hóa đọc 

- Chuẩn bị danh sách, phần thưởng của bạn đọc tiêu biểu và bạn đọc tích cực tham gia 

các hoạt động Thư viện trình Hiệu trưởng phê duyệt; 

- Làm và gửi giấy mời các đại biểu của Vụ Thư viện; Diễn giả; Nhà tài trợ; các nhà xuất 

bản; công ty sách….. 

- Phối hợp với các đơn vị khác để chuẩn bị các khâu công việc và truyền thông cho Bạn 

đọc biết và tham dự ngày Hội đông đủ. 

- Đôn đốc và tập hợp danh sách thành viên đến dự trước ngày 10/4/2021. 

- Tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu Triển lãm sách trong ngày Hội. 

-  Phối hợp chuẩn bị, duyệt nội dung, giới thiệu, tư vấn các chương trình du học, học 

bổng, đào tạo liên kết, hợp tác Nhà trường - Doanh nghiệp với các Trường Đại học Bách 

Khoa Hàn Quốc (KPU); ĐH quốc gia ChungBuk Hàn Quốc; ĐH  Sun Moon Hàn Quốc; ĐH 

Minh Truyền, Đài Loan;ĐH Chien Hsin (Kiện Hành), Đài Loan; ĐH Minh Tân, Đài Loan; 

các khối trường của CHLB Đức; Văn phòng Học bổng giáo dục quốc tế; Công ty cổ phần hợp 

tác lao động và thương mại LABCO -đại diện cho doanh nghiệp Nhật Bản. 

- Chuẩn bị phần thưởng cho các suất học bổng. 

- Đón tiếp các đại biểu đến dự. 

2. Phòng Hành chính quản trị  

Vệ sinh cảnh quan môi trường; đảm bảo an ninh, trật tự; trang trí khánh tiết, băng zôn, 

khẩu hiệu, âm thanh, ánh sáng, nước uống; điều hành chung công tác chuẩn bị, đón tiếp khách; 

chuẩn bị hội trường, sân khấu, bàn ghế, hoa, điều xe phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên đi 

từ Nam định lên dự ngày Hội… 

3. Phòng Tuyển sinh và truyền thông: 

Phối hợp cử cán bộ chụp ảnh, ghi hình, viết bài về ngày Hội, thông tin và truyền thông 

trên Website, Fanpage…của nhà trường về ngày Hội  “ Sách  - Lan tỏa văn hóa đọc và Du 

học quốc tế - Tầm nhìn thế giới”. 
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4. Phòng Đào tạo 

Phối hợp chuẩn bị trình chiếu các nội dung liên quan đến ngày Hội. 

5. Phòng Tài chính kế toán  

Hướng dẫn chuẩn bị kinh phí tổ chức ngày Hội theo đúng quy định. 

6. Phòng Công tác Sinh viên 

 Phối hợp tuyên truyền, thông báo tới toàn thể sinh viên trong toàn trường biết và tham 

dự ngày Hội; điều động cán bộ lớp, cán bộ đoàn tham dự ngày Hội đông đủ. 

7. Các Khoa 

Thông báo triển khai đến toàn thể giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên của Khoa quản 

lý; lập danh sách cán bộ giảng viên tham dự gửi về cho Trung tâm Thư viện theo Mẫu trước 

ngày 10/4/2021; phối hợp với phòng CTSV điều động cán bộ lớp, cán bộ đoàn của các lớp 

sinh viên tham dự ngày Hội. 

8. Đoàn thanh niên và Hội sinh viên 

Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ; phối hợp truyền thông tới toàn thể sinh viên biết và 

tham dự ngày Hội; cử sinh viên tình nguyện; lễ tân hỗ trợ, phục vụ trong quá trình thực hiện 

chương trình. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày Hội  “ Sách  - Lan tỏa văn hóa đọc và Du học quốc 

tế - Tầm nhìn thế giới” năm 2021 hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trường. 

 Đề nghị các đơn vị căn cứ vào các nội dung công việc được phân công, chủ động xây 
dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. 

Thông báo này thay cho giấy mời tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và 

sinh viên trong toàn trường đến dự đông đủ. 

Nơi nhận:  

- Ban Giám hiệu;                                                                             

- Các đơn vị trong toàn trường; 

- Lưu: VT, TTTV 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Trần Hoàng Long 
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VI. Nội dung chương trình cụ thể 

 

STT Thời gian 
Nội dung 

chương trình 
Người thực hiện 

Ghi 

chú 

1 Từ 7h00  Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức  

2 7h30 - 7h50 Văn nghệ Đội văn nghệ của trường  

3 7h50 - 8h00 Chào cờ Ban tổ chức  

4 8h00 - 8h10 
Giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình 
làm việc 

Ban tổ chức  

5 8h10-8h25 
Phát biểu Khai mạc ngày Hội và phát động 

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 
Lãnh đạo trường  

6 8h25 - 8h35 

Tài trợ tặng sách  
  - Ủy ban người VN ở nước 
ngoài trao   
  - Lãnh đạo trường lên nhận 

 

Tặng quỹ hỗ trợ học bổng  
- Lãnh đạo trường trao  
- Đại diện quỹ học bổng Võ 

Tá Hân nhận 
 

7 8h35 - 8h50 

- Công bố quyết định khen thưởng  

- Tặng quà bạn đọc tiêu biểu và Cộng tác 
viên tích cực  

- GĐ TTTV 

-Lãnh đạo trường; Lãnh đạo 
TTTV; Công ty Cidemex 

 

8 8h50 - 9h00 
- Giới thiệu các chương trình HTQT và học 
bổng du học 
- Trao các suất học bổng  

- Lãnh đạo TT HTQT 
- Lãnh đạo trường trao 

- Đại diện Trường Đại học 
Bách Khoa Hàn Quốc trao 

- Đại diện Văn phòng Học 
bổng giáo dục quốc tế trao 

 

9 9h00 - 10h00  

Tọa đàm: 
- Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường 

 

- Diễn giả: TS.Vũ Dương 
Thúy Ngà - Nguyên Vụ 

trưởng vụ Thư viện Việt Nam 

 

- Đọc sách hiệu quả trong thời đại cách 
mạng 4.0 
 

- Diễn giả: Ths.Nguyễn Thị 
Thu Thủy- PGĐ Thư viện Tạ 
Quang Bửu - ĐHBK Hà Nội 

 

10 8h00 -17h00 Triển lãm sách và tư vấn du học 
Các công ty, các nhà xuất bản 
và các trường đối tác có quan 

hệ hợp tác với Nhà trường 
 

 


