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C�n er Quyêt dinh sô 1862/Q1D-Tig. ngày 04 tháng 11 n�m 2021 cua Thù 

tuóng Chinh phù vê viçe tô chire Ngay Sách và V�n hóa doc Viçt Nam; 

Can cu Ke ho¡ch sô 5270/KI1-BTTTT, ngåy 24 tháng 12 n�m 2021 cua BÙ 
Thöng lin và Truyn thong vë viçe To chre Ngay Sách và Vän hóa doc Viçt Nam 

näm 2022 trên toàn quöc: 

Cän cr Công v�n sô 1139/3GDIDT-GDTX, ngày 28/3/2022 cua BÙ Gáo 
duc và Dào tao - Vu Giáo duc Thuong xuyên vê viçe to chúrc Ngày Sách vá Nanun S 

RUON 

DAI HOC SU 
THE DUC THE hóa dÍc Viç1 Nam n�m 2022: 

Phong Quán lý Khoa hoc - Ilop táe Quöe të vå Thur viçn xây dumg kë ho¡ch to HA N 

chirc Nyay Såch và Vän hóa doe Vit Nam n�m 20022 cua truomg Dai hÍc Sr pham The 
duc Thê thao nhu' sau: 

1. Mye dich, ý nghia: 

Ngày Sách và Vän hóa doc ViÇt Nam duge tò chírc nh�m kh�ng dinh tâm
quan trong cça sách dôi vói viçe nâng cao kin thue, ký näng, tur duy phát triên, giáo 
duc và rn luyn nhân cách cua nguroi doc; 

- Nh�m nâng cao nhân thúc cça Cán bÙ, Giäng viên, sy quan, nguoi lao dÙng 

và sinh vin truong Dai hÍc Su pham TIDTT Hà NÙi vÁ vän hóa doc, khoi dy lông 

ham mê doc sách, hinh thành thôi qucn doc, y thure ir hoc, hoc täp thröng xuyn, suot 

doi cça nguoi dân, d·c biçt là Cán bÙ, Giäng vi�n, sý quan, nguði lao dÙng và sinh 
vicn toàn truong; Phát huy vai trò, Irách nhiçn cua các co sß giáo duc và dào t¡o dôi 

voi viçc xây dung và phát trin v�n hóa doc, góp phân xây dung x� hÙi hÍc tâp; 

Ngày Sách và V�n hóa doc Viêl Nam n�m 2022 droc tô chée vÛi nÙi dung 
thiet thc, hiçu qua va phú hop voi cõng tac phóng chöng dËch bÇnh Covid-19.

2. Thoi gian, dja diêm: 

- 1hoi gian: 14 gio 30 phút, thr tu, ngày 20 tháng 4 n�m 2022. 

- 1Dia diÃm: Tâng 1 Thu viÇn, truòng D¡i hÍc Sur pham TDTT Hà NÙi.

3. Thành phân tham dy: 

- Cán bÙ, giáng viên, sù quan, nguoi lao dÙng và sinh viên truong Dai hÍc 

Su pham TDTT Hà Noi. 



-Cán bÙ, giàng viên, ngröi lao �Ùng và hÍc viêncác don vj dôi tác dang hoc 

tp, làm vi�c t¡i truong �ai hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi. 

4. Noi dung
Phát dÙng phong trào Ngày Sách và Vän hóa doc ViÇt Nam tói Cán bÙ, Giáng 

viên, sinh viên bäng hinh théc quyên góp các nguôn täi liÇu (sách, báo, tai lheu, bai 

giáng dien ti,...) dê phåc vu nhu câu hÍc tp suôt �oi cça cán bÙ, viên chúc, sý quan, 

giang vien và sinh vien. 

Tô chúc tâp huân cho cán bÙ, viên chéc, sù quan, giång viên và sinh viën 

cách huÛng dân sù dung Thu viÇn,phuong pháp �Íc sách, kù n�ng khai thác tài 

lieu trên các Thu viÇn diÇn tië và tim kiêm, chÍn loc, sç dång thông tin trên mang 

Internet. 
- To chúc giói thiÇu các danh måc sách chuyên ngành và chuyën khão trmg 

bày theo hinh théc góc sách theo môn loai. 

5. To chrc thrc hiÇn 
- Phòng QLKH - HTQT&TV phôi hãp vÛi phòng TCCB&TT trong viÇc 

giai quyêt các v�n bàn liên quan và tuyên truyên, dây manh công tác thông tin vê 

Ngày Sách và V�n hóa �Íc ViÇt Nam trên các phurong tiÇn Truyên thông nhu: 

Website, Fanpage, �ài phát thanh cça Truong, Pano, Ap phích,.. 
- Phong QLKH- HTQT&TV phôi hqp vÛi các phòng, ban chúc n�ng, �oàn 

Thanh Nien dê thông tin, tuyên truyên dên Cán bÙ, Giàng viên, Sý quan, Nguoi lao 

dông và Sinh viên toàn truÝng vê Ngày Sách và V�n hóa �Íc ViÇt Nam. 

- Phòng QLKH- HTQT&TV phôi hop vói phòng KH-TC nhà truong då tru\ 
kinh phí tô chúc Ngày Sách và Vän hóa �Íc ViÇt Nam n�m 2022 trinh Ban Giám-

hieu nhà trurong phê duyÇt. 
- Phòng QLKH - HTQT&TV phôi hãp vói phòng HC-TH, phòng QTTB/ 

dám bào co sß vât chât và an ninh trong quá trinh tô chúc. 

- Phòng QLKH - HTQT&TV phôi hop vÛi Ban chi d¡o phòng chông dËch 
benh Covid - 19 trong viÇc �àm bào súc khóe và công tác phòng chông dËch bênh 

trong thoi gian tô chuc. 

Trên day là kê ho¡ch tô chúc Ngày Sách và V�n hóa dÍc ViÇt Nam n�m 

2022. Kinh dé nghË Ban giám hiÇu xem xét, phé duyÇt kë ho¡ch dê phòng QLKH-

HTQT &TV trién khai thåc hiÇn. 

Xin Irán trong càm on! 
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