Dịch vụ khác
Trần Thị Thanh Bắc
TTHL Th&aacute;i Nguy&ecirc;n cũng cung cấp c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c như dịch vụ
b&aacute;n đồ ăn nhẹ, dịch vụ ph&ocirc; t&ocirc;, in ấn, vv. Với gi&aacute; cả hợp l&yacute;,
c&aacute;c bạn sẽ cảm thấy thoải m&aacute;i khi sử dụng c&aacute;c dịch vụ n&agrave;y tại
TTHL.
&amp;lt;p&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;strong&amp;gt;Dịch vụ ăn uống&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt;
&amp;lt;li&amp;gt;
Trung t&amp;amp;acirc;m c&amp;amp;oacute; mở dịch vụ b&amp;amp;aacute;n đồ uống
v&amp;amp;agrave; đồ ăn nhẹ ở tầng một của to&amp;amp;agrave; nh&amp;amp;agrave;,
với vị thế đẹp c&amp;amp;ugrave;ng kh&amp;amp;ocirc;ng gian y&amp;amp;ecirc;n tĩnh,
được b&amp;amp;agrave;i tr&amp;amp;iacute; trang nh&amp;amp;atilde;
v&amp;amp;agrave; hiện đại, đ&amp;amp;acirc;y sẽ l&amp;amp;agrave; địa điểm
l&amp;amp;yacute; tưởng cho c&amp;amp;aacute;c bạn thư gi&amp;amp;atilde;n sau
những ph&amp;amp;uacute;t gi&amp;amp;acirc;y học tập, nghi&amp;amp;ecirc;n cứu mệt
mỏi v&amp;amp;agrave; căng thẳng.&amp;lt;/li&amp;gt;
&amp;lt;li&amp;gt;
Trung t&amp;amp;acirc;m d&amp;amp;agrave;nh ri&amp;amp;ecirc;ng một khu vực được
trang bị c&amp;amp;aacute;c thiết bị hiện đại phục vụ cho việc tổ chức c&amp;amp;aacute;c
cuộc dạ hội, gặp mặt bạn b&amp;amp;egrave;, sinh nhật .v.v&amp;lt;/li&amp;gt;
&amp;lt;li&amp;gt;
Thời gian hoạt động: từ 6 giờ sáng đ&amp;amp;ecirc;́n 6 giờ
t&amp;amp;ocirc;́i&amp;lt;/li&amp;gt;
&amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;p&amp;gt;
&amp;lt;strong&amp;gt;Dịch vụ ph&amp;amp;ocirc; t&amp;amp;ocirc;-in
ấn&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;content&amp;quot;&amp;gt;
&amp;lt;ul&amp;gt;
&amp;lt;li&amp;gt;
Trung t&amp;amp;acirc;m Học liệu cung cấp c&amp;amp;aacute;c dịch vụ sao
ch&amp;amp;eacute;p v&amp;amp;agrave; in ấn từ c&amp;amp;aacute;c nguồn
t&amp;amp;agrave;i liệu kh&amp;amp;aacute;c nhau ph&amp;amp;ugrave; hợp với luật bản
quyền theo y&amp;amp;ecirc;u cầu của người d&amp;amp;ugrave;ng tin.
T&amp;amp;ugrave;y theo y&amp;amp;ecirc;u cầu ch&amp;amp;uacute;ng
t&amp;amp;ocirc;i sẽ cung cấp cho c&amp;amp;aacute;c bạn to&amp;amp;agrave;n bộ
những t&amp;amp;agrave;i liệu được sao ch&amp;amp;eacute;p theo
đ&amp;amp;uacute;ng thời gian đ&amp;amp;atilde; thỏa thuận.&amp;lt;/li&amp;gt;
&amp;lt;li&amp;gt;
Người d&amp;amp;ugrave;ng tin c&amp;amp;oacute; thể giao dịch với

ch&amp;amp;uacute;ng t&amp;amp;ocirc;i tại quầy hướng dẫn.
&amp;lt;ul&amp;gt;
&amp;lt;li&amp;gt;
Vị tr&amp;amp;iacute;: Má y photocopy, m&amp;amp;aacute;y in đượ c đặ t ở
t&amp;amp;acirc;̀ng 1, 2, 3 của TTHL.&amp;lt;/li&amp;gt;
&amp;lt;li&amp;gt;
H&amp;amp;igrave;nh thức thanh to&amp;amp;aacute;n: Tiền mặt&amp;lt;/li&amp;gt;
&amp;lt;li&amp;gt;
Ph&amp;amp;iacute; photocopy:&amp;lt;/li&amp;gt;
&amp;lt;li&amp;gt;
Ph&amp;amp;iacute; in ấn:&amp;lt;/li&amp;gt;
&amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;/li&amp;gt;
&amp;lt;li&amp;gt;
&amp;lt;em&amp;gt;Lưu &amp;amp;yacute;: D&amp;amp;ugrave;ng dịch vụ
ph&amp;amp;ocirc;t&amp;amp;ocirc;, in ấn đ&amp;amp;uacute;ng luật.
Kh&amp;amp;ocirc;ng
vi
phạm
lu&amp;amp;acirc;̣t
bản
quy&amp;amp;ecirc;̀n.&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;
&amp;lt;/ul&amp;gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;

