
ĐOÀN CÔNG TÁC THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM (QUỸ CHÂU Á) 

ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. 

HỒ CHÍ MINH 

Sáng ngày 10/6/2022, Đoàn công tác Thư viện Quốc gia Việt Nam thực hiện kế 

hoạch đánh giá tình hình tiếp nhận và sử dụng sách thuộc Dự án “Tài trợ sách tiếng Anh 

cho các thư viện Việt Nam” do Quỹ Châu Á – Hoa Kỳ tài trợ tại Trường Đại học Ngân 

hàng TP.HCM. Tham gia đoàn công tác, về phía Thư viện Quốc gia Việt Nam có Bà Bùi 

Thị Thủy – Trưởng phòng Bổ sung, Trao đổi và Bà Phạm Phương Lan – Điều phối 

chương trình tài trợ sách Quỹ Châu Á. 

 

Đoàn công tác Thư viện QGVN 

Tham gia đón tiếp, đại diện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM có Bà Hạ Thị 

Thiều Dao - Phó Hiệu trưởng, Ông Trần Vĩnh Nguyên - Giám đốc Thư viện, Ông Lê Văn 

Toàn - Phó Giám đốc Thư viện. 



 

Đại diện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 

Mở đầu buổi làm việc, Ông Trần Vĩnh Nguyên – Giám đốc Thư viện đã giới thiệu 

chương trình làm việc, một số thông tin về HUB và các hoạt động của Thư viện Trường 

Đại học Ngân hàng TP.HCM. 

 

Ông Trần Vĩnh Nguyên – Giám đốc Thư viện phát biểu 



Ông Lê Văn Toàn – Phó Giám đốc Thư viện báo cáo về tình hình tiếp nhận, quản lý 

và sử dụng sách tài trợ giai đoạn 2017 – 2022 và các ý kiến đề xuất để hoạt động tài trợ 

đạt được hiệu quả trong thời gian tới. 

 

Ông Lê Văn Toàn – Phó Giám đốc Thư viện báo cáo 

Thay mặt Lãnh đạo Nhà trường, PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao - Phó Hiệu trưởng 

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM chia sẻ vinh dự được đón tiếp đoàn công tác của 

Thư viện Quốc gia Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Trường, cùng trao đổi, chia sẻ 

để khai thác hiệu quả nguồn sách tài trợ cũng như các hoạt động khác nhằm phát triển 

Văn hóa đọc trong cộng đồng cũng như trong nhà Trường. Thay mặt Lãnh đạo Nhà 

trường gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Thư viện Quốc gia Việt Nam và Quỹ Châu Á, 

mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ của Thư viện Quốc gia Việt Nam và 

Quỹ Châu Á về nguồn tài liệu chuyên biệt; là đầu mối bổ sung các cơ sở dữ liệu để chia 

sẻ cho các đơn vị, các trường sử dụng hiệu quả, các hoạt động mùa hè xanh hỗ trợ cộng 

đồng, phát triển Văn hóa đọc ở những vùng khó khăn,… Với đề án liên kết thư viện ở 

Việt Nam cần có chủ trương, chính sách và có một đầu mối để triển khai đạt được hiệu 

quả. 



 

Bà Hạ Thị Thiều Dao - Phó Hiệu trưởng Nhà trường 

Đại diện Thư viện Quốc gia Việt Nam và Quỹ Châu Á Bà Bùi Thị Thủy – Trưởng 

phòng Bổ sung, Trao đổi cảm ơn lãnh đạo Nhà trường và Thư viện đã đón tiếp rất nồng 

hậu và ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị cũng như góp ý rất cụ thể, bao quát các mặt 

hoạt động của Thư viện Quốc gia Việt Nam cũng như Quỹ Châu Á. Thông qua buổi làm 

việc trên, Thư viện Quốc gia Việt Nam sẽ kết nối, chia sẻ, hỗ trợ các thư viện nhằm phát 

huy hiệu quả và mở rộng chương trình Quỹ Châu Á về nhiều mặt nói chung cũng như 

trường Đại học Ngân hàng TPHCM nói riêng. 



 

Bà Bùi Thị Thủy – Trưởng phòng Bổ sung, trao đổi 

Một số hình ảnh trong buổi làm việc: 

 

 



 

Đại diện Nhà trường tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác 

 

Đoàn Thư viện Quốc gia Việt Nam tham quan cơ sở vật chất, khu vực trưng bày 

sách QCA tại Thư viện Nhà trường. 

Tin bài: Thư viện, ảnh: Phòng Tư vấn TS&PTTH 


