SỞ VHTTDL THÀNH PHỐ CẦN THƠ
THƯ VIỆN THÀNH PHỐ

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/TB-TVTP

Cần Thơ, ngày

tháng năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc cấp thẻ bạn đọc Thư viện Thành phố Cần Thơ
1. Nơi đăng ký cấp thẻ:
- Liên hệ trực tiếp Thư viện TP. Cần Thơ (Số 01 Phan Đình Phùng - Q. Ninh Kiều - TP.
Cần Thơ). Điện thoại: 02923.820 967.
- Hoặc đăng ký thông qua Website Thư viện tại địa chỉ www.cantholib.org.vn.
2. Thẻ thư viện cá nhân:
a. Thẻ Người lớn:
- Thời hạn sử dụng thẻ: 1 năm (Kể từ ngày cấp thẻ).
- Lệ phí thẻ: 20.000đồng/thẻ/năm (Căn cứ Nghị quyết định số 03/2017/NQ-HĐND
ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định mức thu,
miễn, giảm các loại phí, lệ phí).
* Thư viện sẽ có chính sách ưu đãi sử dụng tài liệu (04 quyển/lần) cho bạn đọc nào vận
động được 10 người khác cùng làm thẻ thư viện.
TT
Đối tượng
Yêu cầu
Thế chân
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+ Cán bộ, CNV, CB hưu trí,
chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc
các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn
thể của TP và các cơ quan Trung
ương đóng trên địa bàn TP. Cần
Thơ.
+ Sinh viên Trường Đại học
Cần Thơ, Trường Đại học Y
Dược Cần Thơ.
+ Sinh viên, học sinh các
trường có cam kết trách nhiệm
với Thư viện TPCT.
+ Sinh viên, học sinh các
trường Đại học, Cao đẳng, Trung
học chuyên nghiệp, Trung học
phổ thông thuộc địa bàn TPCT.
+ Nhân dân có hộ khẩu tại
thành phố Cần Thơ.
+ Các đối tượng khác

- Đăng ký cấp thẻ theo mẫu.

Không thế chân.

- Xác nhận của cơ quan, đơn vị
công tác, học tập.
* Riêng đối với cán bộ hưu trí, chỉ
cần mang Sổ Hộ khẩu đến để đối
chiếu.

- Thẻ Sinh viên, học sinh

100.000đồng/thẻ/năm

- Mang Sổ hộ khẩu để đối chiếu.

200.000đồng/thẻ/năm

- Không cần xác nhận

300.000đồng/thẻ/năm

- Ghi chú: Tiền thế chân sẽ được hoàn trả lại khi bạn đọc không còn nhu cầu sử dụng
hoặc thẻ hết hạn. Sau 3 năm kể từ ngày thẻ hết hạn, nếu bạn đọc không liên hệ với Thư
viện, tiền thế chân sẽ được sử dụng để bổ sung vốn tài liệu phục vụ bạn đọc.
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b. Thẻ Thiếu nhi:
- Đối tượng: Tất cả các em thiếu nhi dưới 15 tuổi trên địa bàn TP. Cần Thơ.
- Thời hạn sử dụng thẻ: 1 năm (Kể từ ngày cấp thẻ).
- Lệ phí thẻ : 10.000đồng/thẻ/năm (Căn cứ Nghị quyết định số 03/2017/NQ-HĐND
ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định mức thu,
miễn, giảm các loại phí, lệ phí)
- Thể lệ:
* Đăng ký theo lớp:
Lập danh sách đăng ký bạn đọc thiếu nhi theo mẫu (có xác nhận của Trường), mỗi
em kèm theo 01 ảnh 2x3:
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BẠN ĐỌC THIẾU NHI
* Tên trường :
* Địa chỉ trường - Điện thoại :
* Lớp :
TT

Họ và tên

* Xác nhận của trường
(Ký tên,ký
đóng
dấu) :
* Đăng
cá nhân

Ngày sinh

Địa chỉ nhà ở

Số ĐT liên
hệ

Địa chỉ email
(nếu có)

Cần Thơ, ngày tháng

Ghi chú

năm

Người lập danh sách
(Ký tên)

* Đăng ký cá nhân:
- Đăng ký cấp thẻ theo mẫu.
- Có một trong các xác nhận sau:
+ Hoặc mang theo Thẻ học sinh hoặc sổ hộ khẩu để đối chiếu.
+ Hoặc Xác nhận của Trường (Ban Giám hiệu hoặc Phụ trách Đội hoặc Đoàn
trường).
+ Hoặc xác nhận của cơ quan (chính quyền địa phương) nếu cha mẹ đăng ký làm thẻ
thiếu nhi cho con.
+ Hoặc thế chân 100.000 đồng/thẻ/năm (Thư viện sẽ hoàn trả lại khi bạn đọc không
còn nhu cầu sử dụng thẻ hoặc thẻ hết hạn. Sau 3 năm kể từ ngày thẻ hết hạn, nếu bạn đọc
không liên hệ với thư viện, tiền thế chân sẽ được sử dụng để bổ sung vốn tài liệu phục vụ
bạn đọc).
C. Thẻ thư viện tập thể:
- Cấp cho thư viện của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu mượn sách để phục vụ cho cán
bộ, nhân viên.
* Quy định:
- Hai đơn vị ký Hợp đồng liên kết trách nhiệm.
- Lệ phí : 200.000đồng/thẻ/năm.
d. Các đối tượng được miễn phí cấp thẻ: Căn cứ theo Quyết định số 170/2003/QĐTTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn
hóa” các đối tượng được miễn phí cấp thẻ bao gồm:
- Cán bộ lão thành cách mạng.
- Thân nhân liệt sĩ.
- Thương bệnh binh.
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- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng.
- Người tàn tật.
- Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.
- Học sinh nghèo.
Thông báo này được triển khai đến các tổ chức và cá nhân có liên quan./.
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL TP. Cần Thơ (để báo cáo);
- Các tổ chức, cá nhân liên quan (để biết)
- Các phòng thuộc Thư viện TPCT (để biết);
- Lưu:VT-CTBĐ.

GIÁM ĐỐC

Phan Thị Thùy Giang
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