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HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                     

K O   Ô   RƯỜ           -      -           

    QUY P      Ọ   

I.      Đối với bạn đọc (cán bộ viên chức và sinh viên) 

1. Xuất trình thẻ sinh vi n  họ  vi n    hứng minh thư  hi v o thư viện  Tu ệt   i  h ng 

  ng thẻ     ngư i  h    

2. Không mang t i  iệu, tạp chí ra khỏi phòng  ọc. Mỗi lần  ọc chỉ  ược chọn t i    02 

t i  iệu xong phải  ể  úng nơi qu   ịnh rồi mới  ược rút tài liệu  h    ọc tiếp. Nếu bạn 

 ọc cần sao chụp tài liệu xin làm th  tục với th  thư  

3. Kh ng  ắt xén  xé tr ng t i  iệu   hi ph t hiện s  h thiếu tr ng    u  ầu b o ng    ho 

th  thư  nếu  h ng bạn  ọ  ho n to n  hịu tr  h nhiệm 

4. Bạn  ọ  n o vi phạm nội qu   t   từng mứ   ộ sẽ  ó hình thứ  xử  ý thí h hợp: thu thẻ 

sinh viên  bồi thư ng  th ng b o về  ơ qu n  trư ng họ . 

5. Kh ng hút thu     hất  ễ  h   nổ v o phòng  ọ   giữ gìn vệ sinh  hung 

6. Kh ng nói  hu ện ri ng   h ng nghe  iện thoại tại phòng  ọ     u  ầu  iện thoại  ể 

 hế  ộ rung 

II.    Đối với cán bộ phụ trách 

1. Có trách nhiệm   p ứng  ầ     các yêu  ầu     bạn  ọ  (trong phạm vi qu ền hạn     

mình) với thái  ộ nhiệt tình, hoà nhã, trên quan  iểm phụ  vụ. 

2. Có trách nhiệm bảo quản  gìn giữ tài sản trong phòng  ọ  (tài  iệu  trang thiết bị  tránh 

thất thoát, hư hỏng; Giữ gìn trật tự vệ sinh chung trong phòng  ọ . 

3. Có trách nhiệm giám sát, theo dõi,  iểm tra quá trình sử  ụng tài  iệu     bạn  ọ   

nhằm phát hiện  ngăn  hặn các hành vi vi phạm; 

4. Cán bộ có trách nhiệm tổ  hứ  sắp xếp tài  iệu hàng ngày  ể  ảm bảo thuận  ợi t i    

cho bạn  ọ  khi sử  ụng; 
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5. Cán bộ thư viện có qu ền thự  hiện các biện pháp xử lý   i với vi phạm     bạn  ọ  

theo các hình thứ   ã  ượ  quy  ịnh  ụ thể trong “qu   ịnh về chính sách sử  ụng tài  iệu 

trong phòng  ọ ”. 

III.   Trách nhiệm chung 

Cán bộ thư viện và bạn  ọ  có trách nhiệm thự  hiện các nội quy trên trên  ơ sở tự giác, 

giám sát  ẫn nhau. Các cá nhân thự  hiện t t nội qui sẽ  ượ  tuyên  ương khen thưởng  

Các vi phạm tuỳ theo mứ   ộ sẽ bị xử lý theo quy  ịnh. 

                                                                 Hà Nội  Ngày 15 tháng 8 năm 2015 

                                                                            KHOA  Ô   RƯỜ     

    


