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THÔNG BÁO 

Về việc cho mượn sách giáo khoa năm học 2022 - 2023 
 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 – 2023 của trường THPT Mai Thanh 

Thế nhằm tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có sách đến trường. 

Nay Trường THPT Mai Thanh Thế thông báo đến giáo viên chủ nhiệm 

các khối lớp và học sinh về việc mượn sách giáo khoa như sau: 

1. Đối tượng: Học sinh khối  11, 12 

 - Đối tượng 01: Là học có sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2022 (có xác 

nhận địa phương); gia đình chính sách. 

- Đối tượng 02: Là học sinh con em cán bộ, giáo viên, nhân viên trường; 

- Đối tượng 03: Tất cả những học sinh còn lại có nhu cầu mượn sách. 

2. Hình thức 

Học sinh có nhu cầu mượn sách giáo khoa đăng ký với liên hệ trực tiếp 

cô Lê Trúc Linh – Nhân viên thưu viện (Số điện thoại: 0974121949) 

Căn cứ vào số sách hiện có tại thư viện cho mượn theo ưu tiên đối tượng 01, 

khi đã cho mượn hết danh sách học sinh đối tượng 01 sẽ tiếp đến đối tượng 02 

và sau cùng là đối tượng 03. 

3. Số lượng 

Mỗi học sinh mượn tối đa 1 bộ sách giáo khoa (không tính sách tham khảo, 

tài liệu vật lý, tiếng Anh). 

4. Thời gian mượn sách 

- Từ ngày: 01 tháng 8 năm 2022 đến 25/5/2023 

Trên đây là thông báo về việc cho mượn sách giáo khoa năm học 2022 – 

2023 của trường THPT Mai Thanh Thế./. 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT (để báo cáo); 

- Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo); 

- Công báo website trường; 

- https://www.facebook.com/maithanhthe.c3 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
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