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THÔNG BÁO 

V/v Hỗ trợ vé xe về quê đón Tết Nguyên đán  

Đinh Dậu 2017 

 

Nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang 

theo học tại Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á có 

điều kiện về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết 

Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Trung tâm hỗ trợ học sinh-sinh 

viên Thành phố đã phân bổ cho nhà trường một số vé xe 

MIỄN PHÍ theo chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Tết 

sum vầy”. Nay nhà trường triển khai đến sinh viên trường 

cụ thể như sau: 

1/Các tuyến xe: từ TP. HCM đi các tỉnh xa từ Ninh 

Thuận trở ra, ưu tiên các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng lũ 

lụt. 

2/ Cách đăng ký:  

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn liên hệ Cô Vân 

hoặc Cô Hà – Khoa Y Dược – Điện thoại 

08.36.015308 để nhận đơn đăng ký. 

- Nộp lại đơn: hạn chót thứ Tư ngày 28/12/2016. 



- Danh sách đăng ký sẽ được gởi về Trung tâm hỗ trợ 

học sinh-sinh viên Thành phố xét duyệt. 

3/ Thời gian công bố danh sách được tặng vé: từ 

ngày 04/01/2017, lưu ý sinh viên xem kết quả trực tiếp tại 

website: www.hotrosinhvien.vn  

4/ Thời gian nhận vé: sinh viên có tên trong danh sách 

được tặng vé đến nhận vé tại Trung tâm hỗ trợ học sinh-sinh 

viên Thành phố từ ngày 05/01/2017 – 10/01/2017, lưu ý khi 

đi đem theo thẻ sinh viên và CMND. 

5/ Lễ tiễn sinh viên khó khăn về quê đón Tết: 

- Thời gian: 5g00 sáng, thứ Tư, ngày 17/01/2017 

(nhằm ngày 20 tháng chạp) 

- Địa điểm: Sân 4A Nhà văn hóa Thanh Niên (số 4 

Phạm Ngọc Thạch, Q.1) 

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & SINH VIÊN 

 


