THÔNG BÁO SỐ 2
Trường hè “Toán học sinh viên”” năm 2018
Đà Nẵng, 8 – 22/7/2018
I. HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC
Thời gian đón tiếp: Từ 13h00 – 16h30, Chủ nhật, ngày 08/07/2018, Ban Tổ chức Trường
hè sẽ bố trí đón sinh viên ở xa về nhập học.
Địa điểm: Văn phòng KTX, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng – Đại học Đà Nẵng
459 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Giấy tờ yêu cầu khi nhập học: Sinh viên đến nhập học cần mang theo Chứng minh thư
hoặc Thẻ sinh viên.
Lưu ý: Sinh viên nào đến trước hoặc sau thời gian đón tiếp trên thì liên hệ trực tiếp với
Văn phòng KTX hoặc cô Lê Thị Quý (0974.279.466) để được sắp xếp chỗ ở.
Sáng thứ Hai, ngày 09/07/2018, đúng 7h30, tất cả sinh viên phải có mặt tại Phòng Hội
trường A6.202 để ổn định tổ chức, dự Lễ khai giảng và bắt đầu học ngay sau đó. Sinh viên
nào không có mặt tham dự Lễ khai giảng sẽ không được chấp nhận nhập học.
II. CÁC KHOẢN CHI PHÍ
2.1 Dành cho các sinh viên được tài trợ
2.1.1. Vé đi lại tới Đà Nẵng:
Mức tài trợ: Vé ô tô hoặc vé tàu (mức tối đa bằng vé tàu ngồi mềm điều hòa)
Yêu cầu về vé: Vé phải lành lặn, rõ ràng số tiền, ngày tháng đi về phải phù hợp với thời
gian tổ chức Trường hè. Nếu vé có ghi họ tên thì phải đúng với tên người được thanh toán,
điểm xuất phát từ Trường hoặc nơi ở của gia đình tới Đà Nẵng.
Ký xác nhận: Những sinh viên được tài trợ vé đi lại phải ký nhận vào bảng danh sách chi
tiền vé đi lại cho sinh viên tham gia Trường hè.
Hồ sơ thanh toán vé:
- Vé chiều đi: Sinh viên nộp ngay vé chiều đi trong ngày đăng ký nhập học và sẽ được
thanh toán trong thời gian tham dự Trường hè.
- Trường hợp đi máy bay:
+ Thẻ lên máy bay (Boarding pass)
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+ Mặt vé điện tử (hành trình bay)
+ Hóa đơn tài chính.
(Thông tin ghi trên hóa đơn tài chính như sau:
Người mua hàng: (Tên của các em sinh viên được tài trợ: Ví dụ: Nguyễn Văn A)
Tên cơ quan: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
Địa chỉ: Tầng 7, thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Số 1,
Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Mã số thuế: 0105391985)
- Trường hợp đi tàu hỏa: Thẻ lên tàu hỏa (Boarding pass) và hóa đơn mua vé tàu
- Trường hợp đi xe khách: cuống vé xe khách.
- Vé chiều về (hồ sơ thanh toán vé như chiều đi): người phụ trách đoàn sẽ tập hợp hồ sơ
thanh toán của các sinh viên rồi gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ:
Cô Trần Thị Bích Diệp
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Tầng 7, thư viện Tạ Quang Bửu,
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Yêu cầu: Trong phong bì đựng hồ sơ thanh toán vé chiều về cần có một bản kê ghi rõ họ
tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người phụ trách đoàn, số tài khoản nhận tiền. Cần
ghi rõ tên chủ tài khoản, số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh mở tài khoản ngân hàng.
Hạn gửi hồ sơ thanh toán chiều về: chậm nhất là ngày 01/08/2018, sau ngày này Ban Tổ
chức sẽ không làm thủ tục thanh toán vé chiều về cho sinh viên.
Sau khi hết hạn nhận hồ sơ thanh toán vé chiều về, Ban Tổ chức sẽ làm thủ tục thanh toán
cho các sinh viên trong thời gian sớm nhất có thể.
Lưu ý: BTC sẽ thanh toán tiền vé chiều đi cho các nhóm trưởng vào Thứ 3 ngày
10/07/2018 và Thứ 4 ngày 11/7/2018 trong giờ giải lao giữa các buổi học.
2.1.2. Ăn uống
Viện tài trợ cho sinh viên tất cả các bữa ăn (sáng, trưa, tối) trong thời gian Trường hè (bắt
đầu từ tối 08/07/2018 đến hết trưa ngày 22/7/2018) tại nhà ăn của Trường Đại học Sư
phạm – Đại học Đà Nẵng.
2.1.3. Chỗ ở:
BTC đã đặt chỗ và tài trợ chỗ ở cho sinh viên tham dự Trường hè từ ngày 08/07/201822/07/2018 tại KTX Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Thời gian ở thực tế tối
đa không quá thời gian được tài trợ nêu trên. Ngoài thời gian nêu trên sinh viên phải tự
thanh toán chi phí chỗ ở.
BTC chỉ đặt phòng cho các sinh viên có tên trong danh sách được Viện xác nhận tham dự
Trường hè, vì vậy đề nghị các đoàn không phát sinh thêm số lượng sinh viên tham dự.
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2.1.4. Tham Quan
Trường hè “Toán học Sinh viên” năm 2018 dự kiến tổ chức cho các sinh viên đi tham
quan một số danh lam thắng cảnh tại Đà Nẵng vào chiều Chủ nhật ngày 15/07/2018.
Trường hợp sinh viên nào không tham dự được đề nghị thông báo lại cho BTC trước Thứ
5 ngày 12/7/2018 để BTC sắp xếp xe đi lại.
2.2. Đối với các sinh viên tham dự theo diện tự túc.
- Tiền học phí: Được miễn
- Tiền ăn: BTC liên hệ đặt ăn hàng ngày và 01 bữa tiệc liên hoan cho các sinh viên theo
diện tự túc cùng với các sinh viên được tài trợ. Mức thu: 1.200.000 đ/1 SV, chi phí cụ
thể như sau:
+ Tiền ăn 3 bữa/ngày trong thời gian tham gia trường hè;
+ Tiền 01 bữa tiệc liên hoan;
+ Chi phí đi dã ngoại;
+ Chi phí tại KTX.
Các khoản thu trên sẽ được thu ngay khi sinh viên làm thủ tục nhập học.
III. NỘI QUY TRƯỜNG HÈ
(1) Tất cả sinh viên tham gia Trường hè phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của Trường
Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, phải đeo thẻ khi lên lớp. Tuyệt đối không đi lại lộn
xộn, giữ trật tự và có ý thức bảo vệ các tài sản chung .
(2) Sinh viên phải đi học đúng giờ, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp. Sinh viên vắng
mặt buổi nào sẽ không được nhận tiền tài trợ sinh hoạt (trừ trường hợp ốm đau có xin
phép).
(3) Lịch học là tất cả các buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 14h00 đến 16h00.
(4) Trong giờ sinh viên giữ trật tự, tuyệt đối không được dùng điện thoại di động (kể cả
chế độ rung).
(5) Phải tuân thủ nội quy của Ban quản lý ký túc xá đề ra như:
• Bảo quản tài sản, giữ gìn vệ sinh. Tài sản cá nhân như giấy tờ, tiền, điện thoại nên mang
theo người đề phòng mất mát.
• Buổi tối trở về Ký túc xá trước 22h30.
• Giữ trật tự trong giờ nghỉ trưa và nghỉ tối
• Khi trả phòng phải thu dọn vệ sinh, bàn giao khóa với Ban quản lý Ký túc xá. Sau ngày
23/7/2018 mọi chi phí ở tại Ký túc xá sinh viên phải tự thanh toán.
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Nếu sinh viên nào vi phạm bị BQL KTX phạt tiền thì phải tự chịu trách nhiệm và Ban Tổ
chức sẽ thông báo về trường học của sinh viên đó.
IV. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA BTC
- Thông tin về tổ chức, thủ tục hành chính… xin liên hệ Cô Lê Thị Quý: điện thoại:
0974.279466, email: ltquy@viasm.edu.vn (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán)
- Thông tin về nội dung, chương trình Trường hè xin liên hệ Thầy Nguyễn Duy Tân điện
thoại: 0169.2013099, email: duytan@math.ac.vn.
- Về các thủ tục thanh toán, xin liên hệ Cô Trần Bích Diệp: 0912.423042,
email:tbdiep@viasm.edu.vn.
- Thông tin chi tiết về Trường
http://viasm.edu.vn/npdm/boiduong-hs/
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