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THÔNG BÁO 
Về việc phát hành học liệu cho sinh viên các lớp HKI (2021-2022) 

  
Căn cứ lịch học HK I 2021-2022, căn cứ tình hình thực tế về diễn biến phòng 

chống dịch COVID19, trung tâm Học liệu thông báo về phát hành hocj liệu cho sinh viên 
các lớp HK I (2021-2022) như sau:  

1. Đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao (CLC): Thực hiện chỉ đạo của Ban 
Giám Hiệu về việc hỗ trợ cho sinh viên các lớp CLC ngành Luật và ngành Quản trị kinh 
doanh do ảnh hưởng đại dịch COVID 19 của các khóa: K43-K46 và sinh viên CLC Quản 
trị- Luật khóa 42 theo nội dung Tờ trình của Giám đốc trung tâm Quan hệ doanh nghiệp 
và Hỗ trợ sinh viên ký ngày 19/8/2021 thì được Voucher là các giáo trình, tập bài giảng 
của Trường Đại học Luật Tp.HCM biên soạn, xuất bản và phát hành,  căn cứ vào lịch học 
cụ thể từng lớp cho mỗi sinh viên của học kỳ I (2021-2022). 

 
Thời gian, địa điểm nhận học liệu: Sau ngày 06/9/2021, vì hiện tại, Tp. Hồ Chí 

Minh đang thực hiện Công văn 2468 của UBND TPHCM ngày 24/7/2021 về việc tăng 
cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần 
Chỉ thị 16 /CT-TTg của Thủ tướng, đồng thời công ty giao nhận hàng đã gửi Thông báo 
không nhận giao hàng từ 20/8/2021. Khi có Thông báo mới của công ty giao hàng được 
cho phép nhận giao hàng và UBND Tp.HCM nới lỏng giãn cách xã hội thì sinh viên có 
thể nhận sách theo một trong hai hình thức sau: 

-  Nhận trực tiếp: Trong giờ hành chính tại Nhà sách trung tâm Học liệu của 02 cơ 
sở của Trường: Nhà sách cơ sở Nguyễn Tất Thành (02, Nguyễn Tất Thành , P.13, Q4, 
Tp.HCM) và Nhà sách cơ sở Bình Triệu (123 Quốc lộ 13, Hiệp Bình chánh, Tp. Thủ 
Đức, Tp.HCM) 

- Nhận gián tiếp: nhận tại địa chỉ sinh viên đang ở qua đăng ký Online theo link 
https://forms.gle/X7iQBT8bFEDbCSw46?fbclid=IwAR0ab7-kygY9eey9o8R_1-
Z_05hG7nDixtNyPR056q7Rl5Bs4Woj9D073Cg .  

Sinh viên chỉ trả phí vận chuyển, tiền mua sách chuyên khảo, tham khảo, văn bản 
pháp luật (nếu có) 
           

  Lưu ý: Sinh viên CLC có thể mua thêm sách chuyên khảo, tham khảo, văn bản 
pháp luật (nếu thấy cần thiết); các giáo trình, tập bài giảng của Trường đang in tái bản thì 
sinh viên nhận bổ sung khi trung tâm Học liệu có sách mới trong học kỳ này. 

 
2. Sinh viên các khóa nhận học bổng bằng học liệu về thời gian và địa điểm 

nhận như đối tượng sinh viên CLC, khi mua Online chỉ trả thêm phí vận chuyển. 
 

3. Sinh viên các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội (NCXH): 
- Thời gian nhận giáo trình, tập bài giảng của Trường như đối tượng CLC. 
- Hình thức nhận học liệu: 

+ Nhận trực tiếp tại lớp học thông qua đại diện BCS lớp/ Trung tâm liên 
kết đào tạo/ nhân viên phụ trách phát hành; 

+ Nhận gián tiếp : nhận tại địa chỉ đang ở đăng ký Online theo link 
https://forms.gle/X7iQBT8bFEDbCSw46?fbclid=IwAR0ab7-kygY9eey9o8R_1-
Z_05hG7nDixtNyPR056q7Rl5Bs4Woj9D073Cg.  



Sinh viên NCXH chỉ trả phí vận chuyển, tiền mua sách chuyên khảo, tham 
khảo, văn bản pháp luật (nếu có) 

 
4. Thông tin chung: Sinh viên, học viên các hệ đào tạo của Trường muốn biết, 

học kỳ I (2021-2022) học những môn gì, có những học liệu cần thiết nào hỗ trợ cho các 
môn học đó, vui lòng xem chi tiết tại http://nhasach.hcmulaw.edu.vn/index.php/tin-
tuc/51-hoc-lieu-theo-lop-va-mon-hoc-hki-2021-2022 và đăng ký mua trực tuyến qua link 
https://forms.gle/X7iQBT8bFEDbCSw46?fbclid=IwAR0ab7-kygY9eey9o8R_1-
Z_05hG7nDixtNyPR056q7Rl5Bs4Woj9D073Cg hoặc mua trực tiếp tại 02 Nhà sách của 
Trường Đại học Luật Tp.HCM. 
 

Khi đặt mua, sinh viên cần ghi rõ họ và tên, mã số sinh viên sẽ được giảm 25%/ 
giá bìa giáo trình, tập bài giảng. Học liệu sẽ giao tận nhà và thu tiền học liệu cùng với phí 
bưu điện. 

 
5. Các kênh thông tin tư vấn trực tiếp: 

- Zalo / điện thoại:0328841734 TT. Học liệu Đại học Luật Tp.HCM; 
- Gửi mail tthl@hcmulaw.edu.vn ; 
- Facebook trung tâm Học liệu: https://www.facebook.com/luat.hoclieu3/ 
- Thời gian phát hành học liệu: Trong giờ hành chính từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy.  
 
Trân trọng. 
 
 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo) 
- Lãnh đạo các đơn vị, cố vấn học tập, 
giảng viên (phối hợp thực hiện) 
- Trung tâm liên kết/ Ban cán sự lớp, 
sinh viên, TTHL (thực hiện); 
- Lưu VT, TTHL. 
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