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THÔNG BÁO LẦN 2
v/v đăng ký du lịch hè năm 2017 (thông báo chính thức)
Nhằm tạo điều kiện cho CNVC lao động có tinh thần thoải mái trong dịp hè 2017
và cũng là dịp để toàn thể CNVC lao động giao lưu, học hỏi.
Nay, BCH Công đoàn Trường thông báo các tour du lịch hè năm 2017 để toàn thể
CNVC lao động lựa chọn và đăng ký như sau:
I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM : Chia làm 02 đợt.
 Đợt 1: từ đêm 17/7/2017 đến 21/7/2017:
TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT

Thời gian tham quan: 4 NGÀY 4 ĐÊM

Phương tiện: Xe ô tô

Tiêu chuẩn: nhà nghỉ không thang máy

Kinh phí: DỰ KIẾN 1.600.000 đồng/người.
 Đợt 2: từ đêm 25/7/2017 đến 28/7/2017:
TOUR DU LỊCH VŨNG TÀU
 Thời gian tham quan: 3 NGÀY 3 ĐÊM

Phương tiện: Xe ô tô

Tiêu chuẩn: KHÁCH SẠN 1-2 SAO

Kinh phí: DỰ KIẾN 1.200.000 đồng/người.
II. ĐỐI TƯỢNG: Tất cả Cán bộ viên chức của trường
III. KINH PHÍ:
Nhà trường hỗ trợ 1.200.000 đồng/người. (Đối với tour du lịch trên mức nhà
trường hỗ trợ cá nhân phải đóng thêm tiền chênh lệch với giá tour)
IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:
Đăng ký và đóng tiền trực tiếp cho Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thanh (0985575833) từ
ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2017.
V. LƯU Ý
- Nhà trường chỉ hỗ trợ đối với cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại trường, không
áp dụng đối với người thân.
- Đăng ký cho người thân: đóng 100% bằng tiền mặt; trẻ em dưới 6 tuổi là con của cán
bộ, công nhân viên trong trường được miễn phí vé tour, ngủ ghép cùng bố mẹ, bố mẹ
chủ động chăm sóc bé để không ảnh hưởng đến giờ giấc của đoàn, trẻ em từ 6 tuổi trở
lên đến 11 tuổi: bằng ½ vé người lớn; Tiêu chuẩn: suất ăn, tham quan, nhưng ngủ

chung giường với gia đình (NẾU CÓ NHU CẦU NGỦ RIÊNG THÌ ĐĂNG KÝ THÊM
SUẤT NGỦ). Từ 11 tuổi trở lên đóng tiền bằng vé người lớn (tính theo năm sinh). Khi
đăng ký chú ý ghi rõ năm sinh của người thân đi kèm.
- Cán bộ viên chức chỉ được đăng ký đi tham quan một trong hai địa điểm trên (nếu có
nhu cầu đi thêm tour nào thì đóng 100% số tiền của tour du lịch đó).
- Cán bộ Cán bộ viên chức đăng ký đúng thời gian để Ban tổ chức bố trí, sắp xếp các
chuyến đi hợp lý.
Trân trọng!
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