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THÔNG BÁO SỐ 2 

“Trường hè Toán học” cho học sinh THPT chuyên Toán  

khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam năm 2020 

Đà Lạt, 27/7 – 02/8/2020 

 

I. HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC 

Thời gian đón tiếp: Từ 13h00 – 16h30, Chủ nhật, ngày 26/7/2020, Ban Tổ chức Trường hè 

sẽ bố trí đón các đoàn học sinh ở xa về nhập học.  

Địa điểm: Trường THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt 

               10 Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng    

Sau khi làm các thủ tục đăng ký Ban Tổ chức sẽ hướng dẫn các đoàn đến nhận phòng 

ở tại khách sạn do BTC sắp xếp. 

Lưu ý: Trường hợp đoàn nào đến trước hoặc sau thời gian đón tiếp trên thì liên hệ 

trực tiếp với cô Lê Thị Lan Anh (SDT: 0979.074.911) hoặc cô Lê Thị Quý (SDT: 

0974.279.466) để được sắp xếp chỗ ở. 

Sáng thứ Hai, ngày 27/07/2020, đúng 7h30, tất cả học sinh có mặt tại Hội trường 

B270 để ổn định tổ chức, dự Lễ khai giảng. Sau Lễ khai giảng, học sinh sẽ quay trở về các 

lớp để bắt đầu học theo các nhóm đã được chia.  

Buổi chiều, tất cả học sinh sẽ tập trung tại Hội trường B270 nghe bài giảng của TS. 

Lưu Bá Thắng. 

II. CÁC KHOẢN CHI PHÍ 

2.1. Dành cho các học sinh được tài trợ 

2.1.1. Vé đi lại tới Đà Lạt:  

Mức tài trợ: Vé ô tô khách hoặc vé tàu thống nhất (mức thanh toán tối đa bằng vé tàu ngồi 

mềm điều hòa). 

Yêu cầu về vé thanh toán: 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 đang theo học hoặc nơi ở tới Đà Lạt. 

         Ký xác nhận: Những học sinh được tài trợ vé đi lại phải ký nhận vào bảng danh sách chi tiền 

vé đi lại cho học sinh tham gia Trường hè khi làm thủ tục nhập học.  
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Hồ sơ thanh toán vé:  

- Vé chiều đi: Học sinh 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) 

+ 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 học sinh được tài trợ (Ví dụ: Nguyễn Văn A) 

Tên cơ quan: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 

Địa chỉ: Số 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 

Mã số thuế: 0105391985 

 

- Trường hợp đi tàu hỏa:  

+ Thẻ lên tàu hỏa (Boarding pass)  

+ Hóa đơn mua vé tàu 

Thông tin ghi trên hóa đơn tài chính như sau:  

Người mua hàng: Tên của học sinh được tài trợ: Ví dụ: Nguyễn Văn A) 

Tên cơ quan: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 

Địa chỉ: Số 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 

Mã số thuế: 0105391985 

 

- 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 học sinh rồi gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ:  

Cô Lê Thị Quý 

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán,  

Số 157 Phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. 

SDT: 0974.279.466 

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 10/8/2020, sau ngày này Ban Tổ 

chức sẽ không làm thủ tục thanh toán vé chiều về cho học sinh. 
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Sau khi hết hạn nhận hồ sơ thanh toán vé chiều về, Ban Tổ chức sẽ làm thủ tục thanh toán 

cho các học sinh trong thời gian sớm nhất có thể. 

Lưu ý: BTC sẽ thanh toán tiền vé chiều đi cho các học sinh vào Thứ 3 ngày 28/07/2020 

và Thứ 4 ngày 29/7/2020 trong giờ giải lao giữa các buổi học.  

2.1.2. Hỗ trợ tiền ăn 

Mức hỗ trợ một phần tiền ăn cho học sinh là 350.000đ/HS/trường hè (7 ngày). Tiền tài trợ 

này sẽ được phát vào ngày đăng ký nhập học. 

2.1.3. Chỗ ở  

BTC đã đặt chỗ ở cho học sinh được tài trợ tham dự Trường hè từ ngày 26/07/2020 đến hết 

ngày 2/8/2020 tại Khách sạn do BTC sắp xếp. Thông tin địa chỉ khách sạn sẽ được thông 

báo qua email. 

Thời gian ở thực tế tối đa không quá thời gian được tài trợ nêu trên. Ngoài thời gian nêu 

trên học sinh phải tự thanh toán chi phí chỗ ở. 

BTC chỉ đặt phòng cho các học sinh có tên trong danh sách được Viện xác nhận tài trợ tham 

dự Trường hè, vì vậy đề nghị các đoàn không phát sinh thêm số lượng học sinh tham dự. 

2.1.4. Tham Quan 

BTC dự kiến tổ chức cho các học sinh đi tham quan Thung lũng Vàng vào Thứ 5, ngày 

30/7/2020.  

Trường hợp học sinh nào không tham dự được đề nghị thông báo lại cho BTC trước Thứ 3, 

ngày 28/7/2020 để BTC sắp xếp.  

2.2. Đối với các học sinh tham dự theo diện tự túc 

- Với các học sinh diện tự túc BTC sẽ tài trợ: miễn học phí, tài trợ học liệu, nước uống và 

teabreak giữa giờ trong toàn bộ thời gian Trường hè. 

- Mỗi học sinh nộp: 350.000đ/người, bao gồm các chi phí: liên hoan, đi dã ngoại;  

- Học sinh tự lo chỗ ở. 

Số tiền trên sẽ được thu ngay khi làm thủ tục nhập học. 

- Để đảm bảo chất lượng và kỷ luật khóa học, đề nghị các đoàn tuyệt đối không đưa thêm 

học sinh ngoài danh sách đã được Viện phê duyệt. 

 

III. NỘI QUY TRƯỜNG HÈ 
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(1) Tất cả học sinh tham gia Trường hè phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của Khách 

sạn, 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) Các học sinh phải đi học đúng giờ, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp. Các trường 

hợp vắng mặt buổi nào sẽ không được nhận tiền tài trợ sinh hoạt (trừ trường hợp ốm đau có 

xin phép) và sẽ có thông báo về Trường.  

(3) Lịch học là tất cả các buổi sáng từ 8h00 đến 11h00 và chiều từ 14h00 đến 17h00. 

(4) Trong giờ các học sinh giữ trật tự, tuyệt đối không được dùng điện thoại di động (kể cả 

chế độ rung). 

(5) Sau ngày 02/8/2020 mọi chi phí ở tại Khách sạn, học sinh phải tự thanh toán. 

Nếu học sinh nào vi phạm thì phải tự chịu trách nhiệm và Ban Tổ chức sẽ thông báo về 

trường học của học sinh đó. 

IV. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA BTC 

- Thông tin về tổ chức, thủ tục hành chính, thanh toán… xin liên hệ Thư ký Trường hè Cô 

Lê Thị Quý, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: điện thoại: 0974.279.466, email: 

ltquy@viasm.edu.vn. 

- Thông tin về nội dung, chương trình Trường hè xin liên hệ PGS.TSKH. Trần Văn Tấn 

điện thoại: 0943.902.663, email: tranvantanhn@yahoo.com. 

- Thông tin chi tiết về Trường hè Toán học được cập nhật tại địa chỉ: 

http://viasm.edu.vn/npdm/boiduong-hs/ 

 

http://viasm.edu.vn/npdm/boiduong-hs/

