
Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM đạt giải tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa 

đọc cấp Bộ năm 2022 

Chiều 01/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi 

Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 với chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước” do Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tổ chức. 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 là một trong những hoạt động triển khai đề 

án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cuộc 

thi Đại sứ Văn hóa đọc đã trở thành thương hiệu cho hoạt động khuyến đọc được học sinh, 

sinh viên trong cả nước hưởng ứng hết sức sôi nổi, góp phần lan tỏa tình yêu đọc sách, phát 

huy trí tưởng tượng, sự sáng tạo và chia sẻ các sáng kiến, kinh nghiệm, kế hoạch hành động 

phát triển văn hóa đọc phù hợp với các lứa tuổi và các đối tượng khác nhau. 

Cuộc thi được tổ chức theo hai vòng. Vòng sơ khảo diễn ra tại các địa phương và 

các trường đại học, học viện. Vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội với 1.364 bài dự thi 

từ các địa phương, đơn vị chọn lựa gửi về. 

Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh tham gia với 10 bài dự thi được lựa 

chọn từ vòng thi cấp Trường. Kết quả chung cuộc 2 bạn sinh viên xuất sắc được Ban Tổ 

chức tuyên dương, khen thưởng: 

1. Sinh viên Nguyễn Nhật Hoàng, Lớp HQ9-GE21, Khoa Tài chính - Ngân hàng, 

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh – Giải C 

2. Sinh viên Đỗ Phương Uyên, Lớp HQ9-GE28, Khoa Tài chính - Ngân hàng, 

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh – Giải Khuyến khích 

Xin chúc mừng các bạn! 

 



 

 



 


