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TRƯỜNG  ĐẠI HỌC VĂN LANG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN        Độc lập – Tự Do – Hạnh  Phúc 
                         

  TP.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 1 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 
 

Chương trình hỗ trợ sinh viên về quê đón tết 

 “ Chuyến xe mùa xuân 2018”  
 

Nhằm hỗ trợ cho Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện về quê đón tết cùng 

gia đình trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Phòng Công tác Sinh viên thông báo 

chương trình “ Chuyến xe mùa xuân 2018” của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM tổ 

chức. 

1. Thời gian, địa điểm xuất phát từ Tp. Hồ Chí Minh về các tỉnh:  

- 5g30 (sáng), ngày 6/2/2018 (21 tháng Chạp). 

- Sân 4A, Nhà Văn hóa Thanh Niên, Quận 1 

2. Đối tượng:  

- Sinh viên, học sinh các trường ĐH, HV, CĐ, TC khó khăn. 

- Có hộ khẩu từ Bình Thuận trở ra đến Thanh Hóa. 

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn; chịu ảnh hưởng nặng trong các đợt bão lũ trong năm 

2017. (Có các giấy tờ xác thực gia đình khó khăn). 

- Nhiều năm chưa về quê đón tết. 

- Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Công tác xã hội 

3.  Các mốc thời gian lưu ý: 

- Đăng ký theo form online này trước 21g00, ngày 07/01/2018 (Chủ nhật) - Form tự đóng 

vào thời gian trên 

- Theo dõi thông báo qua email từ email chính thức tangvexe@hotrosinhvien.vn trước 

ngày 14/1/2018. 

- Các sinh viên đạt yêu cầu sẽ được nhận email thông báo chính thức và phải bổ sung hồ sơ 

trước 17g00, ngày 14/01/2018 (Chủ nhật). 

- Từ 8g00, ngày 15/1 - 17g00, ngày 22/1/2018: Sau khi các bạn nộp hồ sơ đầy đủ sẽ lên 

nhận vé xe.  

-  Sau ngày 22/01: BTC sẽ thông tin bổ sung với các tuyến chưa đủ sinh viên.  

* Lưu ý: 
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- BTC chỉ tiếp nhận đăng ký thông qua hình thức online, sau khi đăng ký, BTC sẽ xét 

duyệt và thông tin qua email của các bạn đạt yêu cầu. Link đăng ký tại website: 

 http://www.hotrosinhvien.vn/article/dang-ky-chuyen-xe-mua-xuan-2018. 

- Trung tâm hỗ trợ sinh viên TP.HCM sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tiếp của sinh viên 

theo thông tin hướng dẫn như trên, không phân bổ số lượng vé đối với các trường. 

- Kính đề nghị quý Thầy (Cô) trợ lý CTSV thông tin cho Sinh viên mình biết và tham gia 

đăng ký nhằm đảm bảo quyền lợi của sinh viên. 

- Các thông tin hoặc khó khăn vui lòng liên lạc phòng CTSV (Chị Cúc) để được hỗ trợ. 

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN      

           

      (đã ký) 

 

           ĐINH XUÂN TỎA 

 

Nơi gửi: 
- BGH để báo cáo 
- Các khoa 
- Lưu phòng CTSV 
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