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THÔNG BÁO  

V/v Trung tâm Thư viện phục vụ sinh viên trong mùa dịch Covid - 19 

 

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do chủng mới của virus 

corona gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp;  

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 đã công bố; 

Căn cứ nhu cầu của sinh viên. 

Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo nhƣ sau:  

I. Đối với sinh viên trong toàn trường:  

Từ ngày 25/02/2021, Trung tâm Thƣ viện triển khai dịch vụ cho mƣợn tài liệu từ 

xa và chuyển theo yêu cầu. 

Sinh viên truy cập vào website: http://lib.uneti.edu.vn  hƣớng dẫn sử dụng  

hƣớng dẫn phục vụ tài liệu từ xa  thực hiện các bƣớc theo phần I để đăng ký mƣợn 

tài liệu theo mẫu 01. 

Phí vận chuyển tài liệu do ngƣời nhận chi trả theo quy định của Đơn vị vận 

chuyển. 

II. Đối với sinh viên các lớp chất lượng: 

- Mƣợn tài liệu từ xa theo hƣớng dẫn tại mục I. 

- Đối với tài liệu đƣợc nhà trƣờng cung cấp: Sinh viên truy cập vào website: 

http://lib.uneti.edu.vn  hƣớng dẫn sử dụng  hƣớng dẫn phục vụ tài liệu từ xa  

thực hiện các bƣớc theo phần II để đăng ký nhận tài liệu theo mẫu 02. 

Khi có thông báo quay trở lại trƣờng học bình thƣờng, sinh viên thực hiện việc 

mƣợn/trả tài liệu theo đúng nội quy thƣ viện. 

Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện phổ biến thông báo cho sinh viên 

để đƣợc phục vụ tốt nhất./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị trong toàn trƣờng; 

- Website Trƣờng, TTTV 

- Lƣu HCQT, TTTV 
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