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THÔNG BÁO 

       V/v Mượn sách, giáo trình, bài giảng Học kỳ 1 năm học 2018-2019 
 
 

Kính gửi :   - Sinh viên  các lớp hệ chính quy; 

  - Cố vấn học tập các lớp hệ chính quy. 

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, Trung tâm Thông tin-Thư viện thông báo 

về việc phục vụ giáo trình, bài giảng tại Kho mượn đối với sinh viên các lớp hệ Chính quy 

trong học kỳ 1 như sau : 

1.  Thời gian – địa điểm mượn: 

 Thời gian mượn : Từ ngày 27/08/2018 (giờ hành chính) 

 Địa điểm : Phòng 102 C3 - Tầng trệt (Từ  ngày 27/08/2018  đến  18/09/2018) 

                       Phòng 201C3 - Phòng đọc (Từ ngày 19/09/2018) 

 Số lượng mượn:  Mỗi sinh viên mượn tối đa 05 đầu tài liệu tương ứng với 

những học phần đã  đăng  ký  học trong Học kỳ 1 năm học 2018-2019. 

2.  Thời gian trả: Chậm nhất 16g00 ngày 31/01/2019 (tại Lầu 1 – Thư viện).   

3.  Các lưu ý:  

 Phải xuất trình thẻ sinh viên khi làm thủ tục mượn; Nghiêm cấm cho mượn 

thẻ hoặc sử dụng thẻ của người khác để mượn sách. Nếu bị phát hiện, sinh viên 

sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành. 

 Sinh viên trả sách quá hạn sẽ bị thu phí trả trễ hạn theo quy định là 1000đ/ngày/1 

quyển. 

 Sinh viên viết vẽ, làm rách hoặc làm mất sách sẽ phải bồi hoàn theo quy định 

hiện hành (Xem trong sổ tay sinh viên). 

 Sinh viên tra cứu đầu sách cần mượn trước khi tới làm thủ tục mượn tại địa 

chỉ website http://thuvien.utc2.edu.vn/opac 

Nhận được thông báo này đề nghị CVHT và các lớp trưởng thông báo đến các thành 

viên của lớp biết và thực hiện. 

Trân trọng thông báo./. 
 

            TL. GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU 

Nơi nhận:                                                                                PGĐ. TRUNG TÂM TT - TV 
- Như kính gửi; 
- Đăng website http://utc2.edu.vn;                                                             ( đã ký) 
- Lưu: TCHC, TTTV. 

                  Đào Thị Lan 
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