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THÔNG BÁO 

V/v Hưởng ứng các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 

  

Thực hiện công văn số 1139/BGDĐT-GDTX, ngày 28 tháng 03 năm 2022 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

năm 2022. 

Với mục đích khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với 

việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách 

con người; nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng ham mê đọc sách, 

hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp 

phần xây dựng xã hội học tập. 

Nhà trường thông báo tới toàn thể học viên, sinh viên, giảng viên và cán bộ 

đang theo học và làm việc tại trường hưởng ứng hoạt động Ngày Sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam và duy trì thói quen đọc sách tại Thư viện Nhà trường cũng như đọc 

sách ở mọi lúc, mọi nơi.  

Hiện nay Thư viện Nhà trường có:  

- Tổng số đầu tài liệu là: khoảng 16.500 tương đương khoảng 41.500 số 

lượng tài liệu trong đó: 

+ Giáo trình: tổng số đầu sách là 320; số lượng là: 1.465 cuốn 

+ Sách Tiếng Việt: 4.970 đầu sách; số lượng là: 27.190 cuốn 

+ Sách ngoại văn: 580 đầu sách; số lượng là: 728 cuốn 

+ Luận án, luận văn, đồ án TN: 7.520 đầu sách; số lượng là: 7.520 cuốn 

+ Truyện: 856 đầu truyện; số lượng là: 930 cuốn 

+ Sản phẩm nghiên cứu khoa học (kỷ yếu, báo cáo đề tài, tuyển tập): 1.062 

đầu; số lượng là: 1.070 cuốn 

+ Các tài liệu khác: 54 đầu; số lượng là: 64 cuốn 
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+ Báo, tạp chí: 984 đầu báo, tạp chí 

+ Sách Khoa học xã hội: 323 đầu sách; số lượng là: 1.753 cuốn 

+ Kinh điển, từ điển: 73 đầu sách; số lượng là: 210 cuốn 

Bạn đọc có thể  đến trực tiếp Thư viện Nhà trường để đọc sách với thời gian 

từ 7h30’ đến 17h00’ hàng ngày. Hoặc có thể truy cập theo đường link: 

http://elib.hunre.edu.vn/pages/cms/default.aspx để đọc sách Online. 

Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường thông báo đến cán bộ, giảng viên, nhân 

viên thuộc đơn vị mình được biết và hưởng ứng tham gia. Chủ nhiệm lớp triển khai 

đến các lớp học viên, sinh viên được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Lãnh đạo Nhà trường (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc Nhà trường (để th/h); 

- Chủ nhiệm lớp (để th/h); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, CTSV.ĐTTN. (2). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Thị Trinh 
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