
NGÀY HỘI SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 

 GÓP PHẦN LAN TỎA VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG 

Ngày 20/4/2021, Thư viện trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức Ngày Hội Sách nhằm chào mừng ngày Sách 

Việt Nam (21/4), Ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4), nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập Trường Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch và 112 năm ngày sinh của Cố BS. Phạm Ngọc Thạch (7/5). 

 

Hình ảnh sách trưng bày 

Hội sách trưng bày nhiều sách chuyên khảo nổi tiếng về ngành Y, Nha, Dược, Điều dưỡng, ... của các tác giả trong và 

ngoài nước, các tài liệu quý về quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường, đồng thời giới thiệu đến bạn đọc 

sách, giáo trình của các Khoa, Bộ môn thuộc Trường.  

 

PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp cùng các bạn sinh viên tham quan hội sách. 

Qua hội sách, Thư viện đã chọn lọc nhiều đầu sách tham khảo, sách chuyên khảo dành tặng cán bộ, giảng viên, học 

viên và sinh viên của Trường.  

Bên cạnh đó, Thư viện phối hợp với Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Phát Triển Văn Hóa – CDIMEX, Công Ty 

TNHH Văn Hoá Và Truyền Thông 1980 Books giới thiệu sách chuyên ngành Y, sách kinh tế, rèn luyện kỹ năng sống. 



 

Phát biểu tại buổi lễ, TS. BS. Đặng Chí Vũ Luân, Phó Trưởng điều hành Thư viện cho biết: Hội Sách được tổ chức 

nhằm mục đích nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy đam mê đọc sách, hình thành thói quen đọc, ý thức tự 

học, tự nghiên cứu của đội ngũ cán bộ giảng viên và học viên, sinh viên trong Nhà trường; phát huy vai trò, trách 

nhiệm của Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã 

hội học tập.  

 

TS. BS. Đặng Chí Vũ Luân phát biểu khai mạc Ngày Hội Sách 

Tham dự hội sách, PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch đánh giá cao hoạt động của Ngày Hội Sách và công tác tổ chức của Thư viện. Qua đó, chỉ đạo Thư viện cần có 

thêm nhiều hoạt động để đưa sách đến gần hơn với người sử dụng. Đồng thời, Thầy đã khuyến khích tinh thần đọc 

sách và học tập không ngừng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên. Nhà trường sẽ luôn 

ủng hộ các hoạt động, chuơng trình nhằm mục đích nâng cao và phát huy văn hóa đọc trong Nhà trường. 



 

PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp phát biểu chúc mừng và phát động Ngày Hội Sách 

Trong chương trình Hội Sách, Thư viện tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Ngày sách Việt Nam, về Trường Đại học Y Khoa 

Phạm Ngọc Thạch và Thư Viện nhằm tuyên truyền tới đông đảo bạn đọc về ý nghĩa của Ngày sách cũng như truyền 

thống của Thư viện, của Trường. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, giảng viên, 

nhân viên, học viên và sinh viên. 

 

Đại diện Ban Giám Hiệu, cùng các Thầy Cô chụp hình lưu niệm cùng bạn đọc đoạt giải 

Qua Hội Sách, Thư viện đã nhận được nhiều tài liệu quý báu do các Bộ môn và các Giảng viên biếu tặng: PGS. TS. BS. 

Huỳnh Nguyễn Khánh Trang (Bộ môn Sản), BS. Đoàn Kim Thành (Bộ môn Mắt), PGS.TS. BS Tăng Kim Hồng (Bộ môn 

Dịch tễ học),…. Đây là những tài liệu quý giá, hỗ trợ cho sinh viên, học viên trong việc học tập và nghiên cứu. 

Các thông tin về hội sách do các báo đài đưa tin: 

1. https://hochiminhcity.gov.vn/-/ngay-hoi-sach-tai-thu-vien-truong-h-y-khoa-pham-ngoc-thach 

2. https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/ngay-hoi-sach-truong-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-gop-phan-lan-toa-van-

hoa-doc-trong-nha-truong-

1491876837?fbclid=IwAR3TBtI_l081IEoZKQbLmfKna0a_UmHsWqgfF5paSIgC6XtMPSzlYUhslwI 

           Thư viện 
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