
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

PHÂN HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

Số:  82 /TB-ĐHGTVT-PH.HCM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v Mượn sách giáo trình, bài giảng học kỳ 2 năm học 2020-2021 

                                                                           

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

    - Cố vấn học tập các lớp hệ chính quy. 

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, căn cứ thông báo số 32/TB-ĐHGTVT-

PH.HCM ngày 12/01/2021 về việc tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ 2 năm 

học 2020-2021, Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo về việc phục vụ giáo trình, bài 

giảng đối với sinh viên các lớp hệ Chính quy trong Học kỳ 2 như sau: 

I. MƯỢN TÀI LIỆU TRỰC TIẾP TẠI THƯ VIỆN 

1.  Thời gian – địa điểm mượn: 

 Thời gian mượn : Từ ngày 19/01/2021 (giờ hành chính). 

 Địa điểm:  Phòng đọc Thư viện, 201 nhà C3. 

2. Thời gian trả: Chậm nhất 16g00 ngày 14/9/2021.   

3.  Các lưu ý:  

-  Phải xuất trình thẻ sinh viên khi làm thủ tục mượn; không cho mượn thẻ hoặc sử 

dụng thẻ của người khác để mượn sách.  

-  Sinh viên trả sách quá hạn, viết vẽ, làm rách hoặc làm mất sách sẽ bị xử lý theo 

quy định hiện hành của Nhà trường. 

-  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. 

II. ĐĂNG KÝ MƯỢN TÀI LIỆU ONLINE 

Trong trường hợp không thể đến Thư viện mượn trực tiếp, bạn đọc có thể đăng ký 

mượn tài liệu online theo các bước sau:  

1. Bạn đọc tra cứu sách cần mượn tại địa chỉ website http://thuvien.utc2.edu.vn/opac/. 

Sách còn được mượn khi trong “Dữ liệu xếp giá” còn số bản trong kho. 

2. Điền thông tin vào link đăng ký mượn: https://forms.gle/tCvzKzayvydvW5s69 

(đăng nhập bằng email sinh viên). 

Hoặc gửi email đến địa chỉ thongtinthuvien@utc2.edu.vn các nội dung sau: 

-  Thẻ sinh viên (ảnh chụp); 

-  Số điện thoại; 
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-  Địa chỉ email sinh viên; 

-  Yêu cầu tài liệu cần mượn; 

-  Địa chỉ nhận tài liệu. 

Lưu ý: Thư viện hỗ trợ chuyển phát tận nơi người mượn, phí vận chuyển do bạn đọc 

chịu trách nhiệm thanh toán với đơn vị vận chuyển. 

III. CÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ, TÀI LIỆU SỐ NỘI SINH CỦA THƯ VIỆN 

Ngoài các nguồn tại liệu bản giấy đăng ký mượn trực tiếp hoặc online, bạn đọc có thể 

tham khảo thêm các nguồn Học liệu mở để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập như: 

- Tài liệu số nội sinh của Thư viện: http://thuvien.utc2.edu.vn/opac/ 

- Đại học Quốc gia Hà Nội: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17744 

- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội: http://thuvienso.hau.edu.vn:8888/dspace/ 

- Học liệu mở của Mạng Giáo dục Edunet: http://edu.net.vn/media/ 

- Nguồn học liệu mở của Tập đoàn xuất bản Springer: http://www.springeropen.com/ 

- Nguồn học liệu mở của Tập đoàn xuất bản Wiley 

http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-406071.html 

- Nguồn tài liệu nội sinh, truy cập mở của trường Đại học Monash 

http://guides.lib.monash.edu/research-impact-publishing/open-access. 

Trong thời gian diễn ra các lớp học trực tuyến, Thư viện sẽ cung cấp các tài liệu tham 

khảo điện tử trong phạm vi cho phép tới từng lớp học phần trực tuyến do Phân hiệu mở. 

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./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;  

- Ban Giám đốc (để b/c); 

- Đăng website Phân hiệu, Thư viện; 

- Lưu: TCHC, TTTTTV.   

TL. GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TT-TV 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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