
CHƯƠNG TRÌNH  

“HỖ TRỢ SINH VIÊN VỀ QUÊ ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN  

XUÂN CANH TÝ - NĂM 2020” 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ VÉ XE 

 

Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; 

1. Họ và tên (chữ in hoa):  ......................................................................... Nam/Nữ: ........  

2. Sinh ngày :  ..........................................................................  MSSV:  ...........................  

3. Hiện đang là sinh viên lớp: .................................................. Khoa:  ..............................  

4. Hộ khẩu thường trú: Quận/Huyện: ...................................... Tỉnh: ................................  

5. Số điện thoại:  ............................................  Email: .......................................................  

6. Số điện thoại gia đình (cha, mẹ):  ..............  ...................................................................  

(Số điện thoại phải là số liên lạc thường xuyên, nếu sinh viên được chọn tham gia 

chương trình mà Ban tổ chức không liên lạc được thì hồ sơ sẽ bị loại) 

7. Đại điểm về quê ăn tết: ………………………………………………………………. 

8. Nơi xuống xe: ……………………………………………........................................... 

9. Đính kèm hồ sơ gồm:  

- Bản photo thẻ sinh viên  

- Bản photo chứng minh nhân dân 

Tôi đã được tư vấn  thông tin, nghiên cứu kỹ về nội quy, mức hoàn tiền nếu đăng 

ký mà không tham gia, xin cam kết nếu được chọn tham gia chương trình thì sẽ không 

bỏ suất và nghiêm túc chấp hành theo quy định của Nhà trường đề ra, nếu vi phạm sẽ 

phải hoàn tiền theo quy định và chịu các hình thức kỷ luật của Nhà trường đề ra. 

 

               Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2019 

 Xác nhận của lãnh đạo khoa         Người đăng ký 

          (ký ghi rõ họ tên)                           (ký ghi rõ họ tên) 

 

  

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH  

“HỖ TRỢ SINH VIÊN VỀ QUÊ ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN  

XUÂN CANH TÝ - NĂM 2020”” 

 

NỘI QUY CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tuân thủ quy định an toàn lên, xuống xe đúng tại các điểm dừng xe; 

2. Giữ gìn và bảo vệ những đồ đạc trên tuyến xe; 

3. Không mang đồ đạc, hàng hóa, hành lý cồng kềnh, gia súc khi đi xe;  

4. Nghiêm cấm hút thuốc lá khi đi xe;  

5. Chấp hành sự chỉ dẫn của người điều hành xe, ngồi đúng vị trí, không gây ồn ào, 

giữ vệ sinh khi đi xe;  

6. Hoàn trả tiền theo quy định nếu đăng ký mà không tham gia chương trình. 

 

ĐỊNH MỨC BỒI HOÀN NẾU  

KHÔNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

 

STT ĐIỂM ĐẾN (Tỉnh) 
SỐ TIỀN 

(VNĐ) 
GHI CHÚ 

1 Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh  1.500.000      

2 Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế  1.200.000   

3 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi  1.000.000   

4 Bình Định, Phú Yên  600.000   

5 Khánh Hòa, Ninh Thuận   500.000  

6 Bình Thuận, Đăknông  300.000  

7 Đăklăk, Gia Lai, Komtum  500.000  

8 Những địa điểm khác 
Theo giá 

vé thực tế 
 

 

Chú ý: Số tiền bồi hoàn sẽ ghi vào công nợ trên tài khoản của sinh viên. 

 

                       BAN TỔ CHỨC 


