
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TRUNG TÂM HỌC LIỆU   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Cần Thơ, ngày 18  tháng 8  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
V/v Hướng dẫn sinh viên khóa 48 sử dụng hệ thống thư viện trường và 

cấp thẻ sinh viên tích hợp thẻ thư viện  

 
Thực hiện tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên năm 2022-2023, Trung tâm 

Học liệu (TTHL) thông báo nội dung hướng dẫn sinh viên khóa 48 sử dụng hệ thống thư 

viện trường và cấp thẻ sinh viên tích hợp thẻ thư viện như sau: 

TT NỘI DUNG  NGÀY 

A  Cấp thẻ (trực tuyến) 

1.  Sinh viên nhận thông báo xem video hướng dẫn 

đăng nhập vào hệ thống đăng ký cấp thẻ sinh viên 

trực tuyến qua thư điện tử 

27/9/2022 

2.  Sinh viên nhận video hướng dẫn đăng nhập vào hệ 

thống đăng ký cấp thẻ sinh viên trực tuyến qua thư 

điện tử 

3/10/2022  6/10/2022 

3.  Sinh viên tiến hành đăng nhập vào hệ thống cấp 

thẻ sinh viên trực tuyến để nộp ảnh cấp thẻ.  
6/10/2022  30/10/2022 

4.  Dự kiến in thẻ:  

- Đợt 1: Những sinh viên đã hoàn thành nộp ảnh 

trực tuyến  

- Đợt 2: Những sinh viên chưa nộp ảnh trực tuyến 

đợt 1 

- Đợt 3: Những sinh viên điều chỉnh sai sót (nếu 

có) 

 

 Dự kiến phát thẻ 

     - Đợt 1: ngày 16/11/2022 

 

     - Đợt 2: ngày 30/11/2022 

 

- Đợt 3: sau ngày     

             30/11/2022  

5.  TTHL sẽ thông báo đến văn phòng Khoa/Viện đến 

nhận thẻ nhận và thẻ phát cho sinh viên  

 Sau mỗi đợt hoàn tất in thẻ 

 B Hướng dẫn sử dụng thư viện (trực tuyến) 

1.  TTHL gửi lịch và đường link hướng dẫn sử dụng hệ 

thống thư viện trường đến Khoa/Viện/Bộ môn   

01/10/2022  06/10/2022 

2.  Bắt đầu hướng dẫn sử dụng hệ thống thư viện trường 10/10/2022  15/11/2022 

 

Trân trọng. 

                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH   

                                                                                                            (Đã ký) 

 

                                                                                              Nguyễn Thị Tuyết Trinh                                                                                     


