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“Reader Today - Leader Tomorrow”: Đọc sách để 
phá vỡ giới hạn bản thân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM, KÝ KẾT HỢP TÁC
VỚI ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

Đó là chủ đề Tọa đàm Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) tổ chức
ngày 28/11/2021. Đọc sách không chỉ giúp bản thân mở rộng
vốn kiến thức, rèn luyện thói quen hay cải thiện kỹ năng, mà
sâu xa hơn, đọc sách giúp phá vỡ giới hạn bản thân và trở thành
nhà lãnh đạo của bản thân. Tọa đàm được phát trực tiếp trên
Fanpage của RCES và Fanpage UEB Research & Sharing của
Trường Đại học Kinh tế . Buổi tọa đàm đã trở thành diễn đàn
hấp dẫn thu hút gần 400 sinh viên và bạn trẻ trong và ngoài
Trường ĐHKT tham gia. Phần chia sẻ của diễn giả Đoàn Sơn
Lâm - chuyên gia đọc sách nhanh hàng đầu Việt Nam đã khơi
mở nhiều điều thú vị. Ông chia sẻ bí mật tiên quyết của việc
đọc sách: Để đọc sách hiệu quả, trước tiên chúng ta phải vui.
Khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta mới có thể kết nối và trò chuyện
với các vĩ nhân một cách hiệu quả. Ông nhấn mạnh: “Không có
phương pháp thì người tài cũng lỗi. Có phương pháp thì người
bình thường cũng làm được những điều phi thường”. “Đọc sách
chưa chắc đã giàu, nhưng tất cả người giàu đều đọc sách. Trong
sách, các vĩ nhân đã đúc kết cuộc đời của họ. Đến với sách tức
là chúng ta đang đứng trên vai gã khổng lồ, khi đó tầm nhìn của
chúng ta sẽ trở nên cao rộng”. Đối với sinh viên, các bạn có cơ
hội tiếp cận với kho tri thức vô cùng to lớn – đó chính là thư
viện. Các bạn nên khai thác tốt lợi thế này…Đặc biệt đối với
sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước thì việc nắm
được kỹ năng đọc sách hiệu quả sẽ giúp các bạn thay đổi tư duy
mạnh mẽ. Tại các quốc gia tiên tiến, đọc sách đã trở thành một
bộ môn bắt buộc trong nhà trường. Diễn giả đã viện dẫn ví dụ
về việc các sinh viên tại Đại học Harvard thường dành 64 tiếng
mỗi tuần tại thư viện để đọc sách và học với khối lượng kiến
thức khổng lồ. Khi đó sinh viên buộc phải nắm được kỹ năng
đọc sách nhanh và đọc sách hiệu quả. Ông đặc biệt nhấn mạnh
tầm quan trọng của thư viện và động lực của việc đọc sách ở
các bạn trẻ.

Ký hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và 
Phát triển G6 

Ngày 22/11/2021, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại
học Kinh tế (ĐHKT) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và
Phát triển G6 đã diễn ra, mở rộng cơ hội việc làm cho các bạn
sinh viên Trường ĐHKT. Tại buổi lễ, hai bên đã thống nhất các
nội dung về hợp tác trong lĩnh vực trao đổi chuyên môn và tài
trợ, hợp tác hỗ trợ sinh viên thực tập và tuyển dụng nhân sự
cùng các hoạt động hỗ trợ công tác truyền thông giữa hai đơn
vị. Với định hướng hoạt động đa ngành nghề, Công ty Cổ phần
Tập đoàn Đầu tư và Phát triển G6 hoạt động chính trong ba lĩnh
vực: Phân phối Bất động sản (G6 Land), Đầu tư (G6
Investment), Xây dựng (G6 Construction). Đây chính là hoạt
động gia tăng những cơ hội mới cho sinh viên, học viên của
Trường ĐHKT.
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