
 

THÔNG BÁO 
Một số lưu ý đối với sinh viên chuẩn bị cho chương trình tham quan  

nhà máy kết cấu thép ATAD vào ngày 27/5/2017 tại Đồng Nai 

 

Để đảm bảo việc tổ chức đoàn sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh 

tham quan nhà máy kết cấu thép ATAD vào ngày 27/5/2017 tại Đồng Nai diễn ra an toàn và 

thành công tốt đẹp. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo tới sinh viên đã đăng ký và 

có tên chính thức tham quan một số lưu ý như sau: 

 

1. Về thời gian tập trung: Sinh viên có mặt tại Trường (cơ sở 196 Pasteur) trước 7h30, 

thứ 7, ngày 27 tháng 5 năm 2017 
 

2. Về trang phục:  

- Sinh viên mặc áo thể dục, hoặc áo Truyền thống 40 năm của Trường. 

- Đi các loại dày thể thao, giày bata hoặc các loại giày khác để đảm bảo an toàn 

(không mang các loại dép hở chân). 
 

3. Ngồi đúng số xe đã sắp xếp để tiện cho việc tổ chức quản lý, điểm danh danh sách tham 

gia, phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận sau này. 
 

4. Liên hệ với trưởng các xe để kịp thời báo cáo và giải quyết các việc liên quan trong quá 

trình tham quan. 

- Trưởng xe 1: SV Lê Văn Minh - Lớp XD13/A2, ĐT:  01647716494 

- Trưởng xe 2: Thầy Trần Đồng Kiếm Lam - GV Khoa Xây dựng, ĐT: 01677770417 

Phòng ĐT&CTSV đề nghị sinh viên thực hiện tốt nội dung thông báo này./. 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 (đã ký) 
 

Nơi nhận: 

- BGH (Thầy Minh Vũ – P. HT để b/c); 

- BCN Khoa Xây dựng;  

- Sinh viên các lớp; ThS. Nguyễn Quang Huy 

- Lưu: P.ĐT&CTSV.  

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC 

TP. HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG Đ&CTSV 

Số: 217TB/P.ĐT&CTSV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2017 
 

 


