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THÔNG BÁO
Rút tiền cược thẻ thư viện đã hết hạn từ năm 2015-2017

Để đảm bảo quyền lợi của bạn đọc theo quy định, Thư viện tỉnh Khánh 
Hòa trân trọng thông báo đến quý bạn đọc về việc rút tiền cược của các thẻ thư 
viện đã hết hạn sử dụng từ năm 2015-2017;

Các loại thẻ được rút tiền cược bao gồm: Thẻ Mượn - người lớn và Thẻ 
Thiếu nhi đã không gia hạn sử dụng và quá thời hạn sử dụng theo quy định của 
thư viện

(Danh sách đính kèm)

Thời hạn rút tiền cược từ ngày ra Thông báo này đến hết ngày 01/03/2021
Thư viện tỉnh Khánh Hòa sẽ giải quyết việc rút tiền cược cho các bạn đọc 

có các thẻ trong danh sách tại:
* Địa điểm: Phòng Hành chính – Tài vụ (tầng trệt), Trụ sở Thư viện tỉnh;
* Thời gian: Sáng: từ 07h-11h; Chiều: từ 13h30-17h và vào các ngày làm 

việc trong tuần (Từ: Thứ Hai – Thứ Sáu) theo quy định của Nhà nước.
Sau thời hạn trên, Thư viện tỉnh Khánh Hòa sẽ không giải quyết bất cứ 

các trường hợp rút tiền cược từ các thẻ có trong các danh sách trên và các khiếu 
nại liên quan đến việc rút tiền cược của các thẻ hết hạn sử dụng từ năm 2015-
2017.

Trân trọng thông báo đến quý bạn đọc được biết./.
* Ghi chú: Bạn đọc khi đến rút tiền cược phải mang theo đầy đủ các giấy tờ liên 
quan

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc TVT;
- Các phòng CM TVT (thực hiện);
- Lưu: VT, HSCV.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Châu Hùng
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