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     TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         *                              
        Số: 03 /TB-HCTH                    Đắk Lắk, ngày       tháng 4 năm 2018 

 
 

Kính gửi: Thủ trƣởng các đơn vị trực thuộc trong Trƣờng 
    

 

Thực hiện quyết định số 60/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường đại học Tây Nguyên về việc giao nhiệm vụ quản lý Nhà khách của Nhà trường 

cho phòng Hành chính tổng hợp, Phòng thông báo tới các đơn vị trong Trường về việc quản lý 

và sử dụng Nhà khách, cụ thể như sau: 

I. Quản lý và phụ trách Nhà khách 

1. Quản lý Nhà khách:  

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó trưởng phòng HCTH 

- Số điện thoại: 0905.338384 

2. Phụ trách trực tiếp Nhà khách: 

- Chuyên viên: Lý Thị Tuyết Nhung - Số điện thoại: 0902.455237 

- Chuyên viên: Nguyễn Tiến Dần   - Số điện thoại: 0912.858771 

II. Sử dụng Nhà khách 

Hiện Nhà khách mới đưa vào sử dụng, chỉ phục vụ nhu cầu về phòng ở cho các đối 

tượng là khách của Nhà trường, giảng viên thỉnh giảng hoặc học viên (không phục vụ ăn, 

uống…), chế độ và kinh phí cụ thể như sau: 

Đối tƣợng phục vụ Kinh phí 

1. Khách của Nhà trường 
Miễn phí và chế độ theo quy định 

2. Giảng viên thỉnh giảng 

3. Khách + Học viên 

 

Phòng đơn:  

+ Giờ: 40.000,0 đ/giờ 

+ Ngày đêm: 100.000,0 đ 

+ Qua đêm: 80.000,0 đ 

Phòng đôi:  

+ Giờ: 60.000,0 đ/giờ 

+ Ngày đêm: 150.000,0 đ 

+ Qua đêm: 130.000,0 đ 

Có phụ thu theo quy định và có hóa đơn đỏ 

 

III. Thời gian bắt đầu đƣa vào sử dụng Nhà khách: từ 7h00 ngày 17/4/2018 

Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu xin Đăng ký sử dụng phòng ở Nhà khách (theo 

mẫu) hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại trong thông báo để đăng ký. 

Phòng Hành chính tổng hợp thông báo tới các đơn vị để phối hợp thực hiện. 

                                                                                                                        PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP 

Nơi nhận:          TRƢỞNG PHÒNG 
- Như Kính gửi; 

- Lưu HCTH. 

 

 

      TS. Nguyễn Tuấn Hùng 
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     TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đơn vị: ……………………………………..………         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            *                              
                                                  Đắk Lắk, ngày      tháng       năm 20 

 

 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NHÀ KHÁCH TRƢỜNG 
 

 

 Kính gửi: Phòng Hành chính Tổng hợp 

 
 

Họ và tên người đăng ký:…………………………….…………………Đơn vị:…………………………… 

Điện thoại:………………………………… 

Thông tin đăng ký sử dụng Nhà khách: 

STT Họ và tên giảng viên 
Đơn 

vị/Trƣờng 
Điện thoại 

Đăng ký sử dụng Nhà khách 

(số ngày, từ… đến) 

1 
……………………..……. 

……………………..…….. 

……………… 

……………… 

 

……….…..…… 
Số ngày ở:…………….. 

Từ ngày…….. đến ngày…..… 

2 
……………………..……. 

……………………..…….. 

……………… 

……………… 

 

……….…..…… 
Số ngày ở:…………….. 

Từ ngày…….. đến ngày…..… 

3 
……………………..……. 

……………………..…….. 

……………… 

……………… 

 

……….…..…… 
Số ngày ở:…………….. 

Từ ngày…….. đến ngày…..… 

4 
……………………..……. 

……………………..…….. 

……………… 

……………… 

 

……….…..…… 
Số ngày ở:…………….. 

Từ ngày…….. đến ngày…..… 

 

PHÒNG HCTH                    THỦ TRƢỞNG                          Ngƣời đăng ký 

                                                            ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ 

 

 
 

 


