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Mẫu số 01. Phiếu ghi chép lịch trình hoạt động thư viện lưu động 

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN… 

TÊN THƯ VIỆN.. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU GHI CHÉP 

Lịch trình hoạt động thư viện lưu động  

năm…… 

 

Thời gian  Địa điểm phục 

vụ lưu động1 

Tổng số lượt 

người được 

phục vụ2 

Tổng số bản 

sách mang đi 

phục vụ3 

Tổng số lượt tài 

liệu được phục 

vụ4 

Lượt sử dụng 

máy tính/truy 

cập internet5 

Lượt người 

tham gia các 

hoạt động 

khác6 

Ghi chú 

Ngày/tháng        

Ngày/tháng        

……        

Tổng cộng        

 

                                                 
1 Ghi tên địa điểm mà thư viện đến phục vụ; 
2 Ghi số lượt người được sử dụng tài liệu và các dịch vụ của hoạt động thư viện lưu động; 
3 Ghi tổng số bản sách thư viện mang đi phục vụ; 
4 Ghi số lượt tài liệu được sử dụng trọng 01 đợt phục vụ; 
5 Ghi số lượt người sử dụng máy tính/truy cập internet trong quá trình phục vụ; 
6 Ghi số lượt người tham gia các hoạt động khác của thư viện lưu động như: chiếu phim, tổ chức các sự kiện văn hóa…. 



 

 

Mẫu số 02. Biên bản bàn giao tài nguyên thông tin luân chuyển 
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN.. 

TÊN THƯ VIỆN… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI NGUYÊN THÔNG TIN LUÂN CHUYỂN 

 

 

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm…… tại.……. đã tiến hành bàn giao 

tài nguyên thông tin luân chuyển cho…….. 

1. Thành phần 

BÊN GIAO:  

* Đại diện Thư viện…….. ……………………………………………… 

- Ông/bà:………………………………………………………………… 

 BÊN NHẬN:  

* Người phụ trách điểm nhận luân chuyển ……......................................... 

- Ông/bà:………………………………………………………………....... 

2. Số lượng tài liệu bàn giao   

- Tổng số tên sách:…………tên sách.  

- Tổng số bản sách:…………cuốn (có danh mục kèm theo).  

- Các tài liệu khác (nếu có):  

Biên bản này được làm thành 02 bản, Thư viện….. giữ 01 bản và người 

phụ trách điểm luân chuyển… ….giữ 01 bản./. 

  
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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