
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-LUẬT 

                       THƯ VIỆN 

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
               Số: 05/TB/ĐHKTL-TV                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

Thông báo về việc phát hành tài liệu phục vụ 

học kỳ II năm học 2019 - 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

 Về việc phát hành tài liệu phục vụ học kỳ II năm học 2019 - 2020 
 

                  

- Căn cứ Kế hoạch dạy học học kỳ II năm học 2019 – 2020; 

- Xét tình hình thực tế trong thời gian sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid 

19; 

Để hỗ trợ sinh viên các lớp chương trình Đại trà kịp thời có tài liệu học tập theo kế 

hoạch dạy và học trong thời gian này. 

Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Luật triển khai kế hoạch cung cấp tài liệu từ xa đến 

sinh viên theo các bước sau: 

 Bước 1: Sinh viên đăng ký đặt mua sách và để lại thông tin liên hệ tại link này: 

 https://docs.google.com/forms/d/18pCgO_jg9V3IG6jAf-

BSAIXwU5qfeDKqJqiyZfXDQ0g/viewform?edit_requested=true 

 Bước 2: Thư viện cung cấp danh mục sách có bảng giá và số tài khoản ngân hàng. 

  Lưu ý: Khi nhận sách sinh viên thanh toán phí giao hàng cho nhân viên bưu điện. 

 Bước 3: Sinh viên thanh toán tiền mua sách theo hình thức chuyển khoản. Nội dung 

chyển khoản: Họ và tên_Mã số sinh viên. 

 Bước 4: Chuyên viên Thư viện đóng gói và gửi đơn hàng đến sinh viên. 

 Nếu cần hỗ trợ thông tin, Sinh viên liên hệ cô Phạm Thị Nhàn theo thông tin sau: 

 SĐT: 0936.264.277 

 Email: nhanpt@uel.edu.vn 

 Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:        
- BGH (Để báo cáo); 

- Fanpage; 

- Lưu: VT, TV.                                                                                                        
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