
 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc hướng dẫn thi tốt nghiệp 

 cho sinh viên ngành Quản trị Lữ hành hệ Cao đẳng tháng 06/2019 

 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp, đồng thời theo 

nguyện vọng của các sinh viên. Nay Khoa Lữ hành thông báo đến toàn thể sinh viên ngành 

Quản trị Lữ hành về việc tổ chức hướng dẫn thi tốt nghiệp các môn chuyên ngành như sau: 

1. Thời lượng ôn thi: 15 tiết  

2. Thời gian ôn thi: 

Môn Nghiệp vụ Lữ hành: lúc 17h30 các ngày 30/11/2019, 02/12/2019, 03/12/2019. 

3. Địa điểm: Phòng 001 - Trường Cao đẳng Nghề Du Lịch Sài Gòn. 

4. Thời gian đăng ký: từ ngày 12 tháng 11 đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2019.  

5. Lệ phí ôn tập: 300.000 vnđ/ học viên (áp dụng đối với 20 sinh viên/ lớp) 

6. Đối tượng đăng ký: Sinh viên hệ CĐN ngành QTLH 

7. Địa điểm đăng ký: Văn phòng Khoa Lữ hành (liên hệ chuyên viên Ngọc Trữ) 

8. Địa điểm đóng phí: Phòng Tài chính – Kế toán, tầng trệt Trường Cao đẳng nghề Du 

lịch Sài Gòn. 

Mọi thông tin liên lạc sinh viên vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Lữ hành.  

Để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp, đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm 

túc thông báo này. 

Lưu ý: Trong trường hợp số lượng sinh viên đăng ký ôn thi không đủ theo qui định, lệ 

phí ôn thi sẽ được điều chỉnh và thông báo sau. 

 

 

Nơi nhận: 

- Phòng/ Khoa; 

- Sinh viên (thực hiện) 

- Lưu: VT  

 

 

TRƯỞNG KHOA 
(Đã ký) 

 

 

 

 

Phan Bửu Toàn 
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

DU LỊCH SÀI GÒN 

KHOA LỮ HÀNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 57/TB-CĐNDLSG-KLH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2019 


