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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Tuần đọc sách, ôn và thi giữa kỳ 

   

 Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, từ ngày 02/10/2017 đến ngày 

06/10/2017 và từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017 là Tuần đọc sách, ôn và thi 

giữa kỳ. 

Để Tuần lễ thực hiện có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, Nhà trường yêu cầu 

các Khoa, Bộ môn trực thuộc hướng dẫn giảng viên và học sinh, sinh viên với các nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

Nâng cao ý thức, năng lực tự học, tự nghiên cứu của học sinh, sinh viên cũng 

như nhận thức của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan 

trọng của việc đọc sách đối với nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo 

dục và rèn luyện nhân cách con người; 

2. Chủ đề: “Đọc sách để nâng cao chất lượng dạy - học” 

3. Nội dung và cách thức tổ chức 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích và hướng dẫn học 

sinh, sinh viên thu thập thông tin, tìm kiếm các nguồn tài liệu, giáo trình, bài giảng, 

sách, báo điện từ qua địa chỉ website của Trường www.htu.edu.vn hoặc các website 

chuyên ngành phục vụ hiệu quả việc học tập; 

- Hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập 

bám sát nội dung, chủ đề của học phần để định hướng việc tự học của các em; 

- Tổ chức đánh giá kết quả của tuần đọc sách thông qua nhiều hình thức như 

thảo luận, trình bày báo cáo; kiểm tra - đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao …, 

đồng thời tổ chức kiểm tra đánh giá giữa kỳ các học phần. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Thông tin - Thư viện chuẩn bị các nguồn tài liệu sẵn sàng đáp ứng 

nhu cầu của học sinh, sinh viên đồng thời hỗ trợ các em trong tìm kiếm, khai thác các 

nguồn tài liệu phục vụ học tập; 



- Khoa, Bộ môn trực thuộc tổ chức triển khai hướng dẫn đến toàn bộ giáo viên, 

học sinh, sinh viên trong khoa biết để thực hiện tốt các yêu cầu của Tuần lễ đọc sách 

đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hoạt động 

này; 

- Giáo viên cần thường xuyên có các biện pháp kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

thường xuyên cũng như hỗ trợ sinh viên trong Tuần lễ đọc sách nhằm mang lại hiệu 

quả tốt nhất; 

- Kết thúc Tuần đọc sách, ôn và thi giữa kỳ, các Khoa, Bộ môn tổ chức đánh 

giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 

16/10/2017. 

- Khoa, Bộ môn có trách nhiệm trong việc quản lý học sinh, sinh viên của khoa 

mình trong thời gian tổ chức Tuần lễ đọc sách.  

Nhận được Thông báo này, yêu cầu Trưởng các Khoa, Bộ môn, Trung tâm 

Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc 

 Nơi nhận: 

- HT và các PHT (để chỉ đạo); 

- TT CNTT, Thông tin -TV (để phối hợp); 

- Các Khoa, Bộ môn; 

- Lưu VT, ĐT. 
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