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THÔNG BÁO SỐ 1 
V/v đăng ký tham dự VSSAM 2022, các thủ tục nhập học 

và hỗ trợ cho trường THCS tại các địa phương ngoài khu vực TP.HCM 
 

I. ĐĂNG KÝ THAM DỰ: 

Các trường THCS được mời tham dự trực tiếp (Nhà trường đã gửi văn bản theo đường 
văn thư) vui lòng thực hiện 02 bước sau trước ngày 15/7/2022 để hoàn tất việc đăng ký và xác 
nhận tham dự: 

1. Đại diện trường đăng ký trực tuyến tại website của Trường Phổ thông Năng khiếu theo 
đường dẫn: https://forms.gle/XmQLfNginfXbZjbK7. Lưu ý tất cả học sinh tham gia đều phải 
có sự đồng ý của phụ huynh. 

2. Gửi công văn danh sách thầy/cô phụ trách bao gồm các thông tin họ tên, số điện thoại, 
chức vụ (nếu có) của thầy/cô và học sinh theo đường văn thư về Trường Phổ thông Năng khiếu. 

Đối với các trường có nguyện vọng tham dự trực tuyến nhưng không nhận được thư mời, 
vui lòng lập danh sách gồm 03 học sinh và 01 Thầy/Cô phụ trách, đồng thời thực hiện theo 2 
bước nêu trên. Do số lượng học viên có hạn nên Ban tổ chức sẽ ưu tiên đối với những trường 
đăng ký sớm. 

II. THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ CHO CÁC ĐOÀN HỌC SINH 
TẠI ĐỊA PHƯƠNG KHÁC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 

1. Thời gian đón tiếp: Từ 13g00 – 18g00 Chủ Nhật, ngày 24/7/2022, Ban Tổ chức Trường 
hè sẽ đón tiếp các đoàn học sinh để làm thủ tục nhận phòng.  

2. Địa điểm: Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức sẽ gửi 
email hướng dẫn về địa điểm cho quý thầy/cô đại diện trường dẫn đoàn học sinh. 

3. Chi phí hỗ trợ: Ngoài các khoản chi phí sinh hoạt trong thời gian diễn ra tại trường hè, 
Ban tổ chức sẽ hỗ trợ vé đi lại tới Thành phố Hồ Chí Minh đối với các đoàn học sinh (bao gồm 
cả thầy/cô dẫn đoàn), cụ thể như sau: 

- 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 còn nguyên vẹn, ngày tháng đi và về phải phù hợp 
với thời gian của trường hè, họ tên trên vé (nếu có) phải trùng với thầy/cô và học sinh tham dự. 

 



- Hồ sơ thanh toán:  

+ Vé chiều đi: Thầy/cô đại diện đoàn nộp vé chiều đi trong những ngày diễn ra trường hè 
cùng với hóa đơn mua vé và sẽ được thanh toán trong thời gian tham dự Trường hè. 

Trường hợp đi tàu hoả: 

Thẻ lên tàu hoả (Boarding pass) 

Hoá đơn mua vé tàu 

Thông tin ghi trên hoá đơn tài chính như sau: 

Tên người mua hàng: Tên của Thầy/Cô và học sinh được tài trợ 

Tên cơ quan: Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG-HCM 

Địa chỉ: 153 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM 

Mã số thuế: 0317250288 

Trường hợp đi xe khách: cuống vé xe khách. 

+ Vé chiều về (hồ sơ thanh toán như vé chiều đi): Thầy/Cô phụ trách đoàn sẽ tập hợp 
thanh toán và gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ: 

Tổ Văn phòng 

Trường Phổ thông Năng khiếu 

Số 153 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM 

Điện thoại: 0979.733.877 

Yêu cầu: Trong phong bì đựng hồ sơ thanh toán vé chiều về cần có hồ sơ ghi rõ thông tin: 
họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của Thầy/Cô phụ trách đoàn, số tài khoản nhận tiền (cần ghi 
rõ họ tên chủ tài khoản, số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh mở tài khoản ngân hàng). 

Hạn gửi hồ sơ thanh toán vé chiều về: chậm nhất là ngày 10/8/2022, sau ngày này Ban 
Tổ chức sẽ không làm thủ tục thanh toán vé chiều về. 

Trên đây là Thông báo số 1 của Trường hè toán học dành cho học sinh THCS, kính đề 
nghị quý trường, quý phụ huynh/thầy cô thông tin đến phụ huynh/học sinh quan tâm./. 

 
Nơi nhận: 
- Các trường THCS trên toàn quốc; 
- Lưu: VT (Tổ Văn phòng) 

BAN TỔ CHỨC VSSAM 2022 

 
 

 


