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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc giao nhận tài liệu học tập Học kỳ hè năm học 2018-2019 đối với các lớp 

có mã lớp học phần 185TH0601, 185TH0602, 185TH0607 

Căn cứ Kế hoạch dạy học Học kỳ hè (Học kỳ 5) năm học 2018-2019, 

Nhằm hỗ trợ sinh viên các lớp nhận đủ tài liệu học tập theo đúng tiến độ và kịp thời sử dụng 

trong quá trình dạy học, 

Ban Điều hành Công tác giáo trình thông báo đến sinh viên các khối lớp về việc nhận tài 

liệu học tập theo thông tin chi tiết sau: 

Mã lớp học phần Tên học phần Thời gian đến nhận tài 

liệu học tập 

Địa điểm 

185TH0601 Tin học ứng dụng 08h00 –09h30 

Các ngày 01/7/2019, 

02/7/2019, 03/7/2019 

Phòng A.503 – 

Phòng Biên mục và 

xử lý nghiệp vụ 

185TH0602 Tin học ứng dụng 11h30 –13h00 

Các ngày 01/7/2019, 

02/7/2019, 03/7/2019 

Phòng A.503 – 

Phòng Biên mục và 

xử lý nghiệp vụ 

185TH0607 Tin học ứng dụng 08h00 –11h30 

Các ngày 01/7/2019, 

02/7/2019, 03/7/2019 

Phòng A.503 – 

Phòng Biên mục và 

xử lý nghiệp vụ 

Đề nghị tất cả các lớp trên phối hợp thực hiện nghiêm túc thông báo này. 

Ghi chú: Sau thời gian thông báo trên, nếu sinh viên không đến nhận tài liệu học tập, Ban 

Điều hành Công tác giáo trình không chịu trách nhiệm xử lý phát sách bổ sung.  

Nếu cần hỗ trợ thông tin, Sinh viên liên hệ trực tiếp: Cô Phương (Phòng A.503-Phòng Biên 

mục và xử lý nghiệp vụ), EXT: 6352, hoặc Cô Xuân (Phòng A.809, Thư viện UEL), EXT: 

6423 

Trân trọng. 
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