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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 9  tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v thu hồi tài liệu bạn đọc mượn quá hạn 

 

Thực hiện Nội quy thư viện về việc quản lý tài liệu và Kế hoạch số 649/KH 

– ĐHLHN ngày 2/3/2022 về Đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2021-

2022 và xét học bổng học kỳ II năm học 2021-2022, Trung tâm Thông tin  

Thư viện đề nghị sinh viên (có tên trong file đính kèm) khẩn trương hoàn trả về 

Thư viện. Thời hạn thu hồi đến hết ngày 18/3/2022 (tính theo dấu bưu điện), sau 

thời hạn trên nếu bạn đọc không trả tài liệu, Thư viện sẽ báo cáo Danh sách sinh 

viên mượn tài liệu quá hạn (thời điểm mượn tính đến ngày 30/11/2020) để Hội 

đồng đánh giá làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2021-2022 

và xét học bổng học kỳ II năm học 2021-2022. 

Hình thức thu hồi: Sinh viên/học viên trả tài liệu trực tiếp tại Thư viện (tuân 

thủ nguyên tắc 5k và làm theo hướng dẫn của cán bộ Thư viện) hoặc gửi tài liệu 

theo đường bưu điện tới địa chỉ: Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học 

Luật Hà Nội – 87 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội. SĐT: 0985753252/ 

02437734549 (Ghi rõ họ tên, mã số sinh viên, số điện thoại liên hệ  và gửi kèm số 

tài khoản để Thư viện chuyển trả tiền đặt cược – nếu có). 

Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại/zalo 0985753252 (cô Ngọc); trang Fanpage: 

Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội hoặc Email: thuviendhl2@hlu.edu.vn 

Trân trọng thông báo! 

                    

                      KT. GIÁM ĐỐC 

                      PHÓ GIÁM ĐỐC 

                             (đã ký) 

 

 

 

                      Phạm Thị Mai 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


