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I. Định nghĩa và các loại đề án 

- Đề án 2 là hình thức học thông qua việc quản trị đề án du lịch, khách sạn, nhà hàng, trong đó 

sinh viên sẽ được chia theo nhóm để hình thành ý tưởng kinh doanh, tổ chức sự kiện. Sinh viên 

tiến hành thực hiện đề án của mình trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng. Sinh viên sẽ chủ 

động phát triển đề án của mình, từ việc lên kế hoạch chi tiết, theo dõi và thực hiện đến khi kết 

thúc dưới sự giám sát và hướng dẫn của giảng viên. 

- Đề án Tour là hình thức sinh viên lên kế hoạch thực hiện tổ chức tour du lịch để bán vé cho 

khách hàng. 

- Ngoài các đề án tour ra, đối với các đề án khác có tổ chức các chuyến đi ngoại thành nhằm phục 

vụ cho mục tiêu chung của đề án cũng đều cần phải thực hiện đủ các quy định trong bảng hướng 

dẫn. 

II. Quy định 

BTC (sinh viên thực hiện đề án) và khách hàng tham gia Đề án Tour phải tuân thủ các quy định sau: 

Điều 1: Qui định về kỷ luật của chuyến đi Đề án Tour 

• Đối với BTC (sinh viên thực hiện đề án)  

- Tuân thủ thời gian tập trung theo quy định của đoàn từ lúc khởi hành và tại các điểm dừng 

chân trong suốt lộ trình.  

- Đeo thẻ BTC và mang theo thẻ sinh viên trong suốt chuyến đi 

- BTC có nghĩa vụ lưu tất cả các số điện thoại cần thiết của ban tổ chức, giảng viên phụ trách; 

- Giờ tự do buổi tối, không được đi chơi quá 12 giờ đêm; 

- Không tách đoàn, không tự ý bỏ chương trình, cho dù địa điểm đó SV đã tham quan trước 

đây. Không   tự ý đến những nơi hẻo lánh, không có người hướng dẫn, hoặc không được 

khuyến khích đi; 

- Không được gây gổ, đánh nhau, gây mất trật tự nơi công cộng. Khi gặp bất kì chuyện phiền 

phức nào thì không nên tự một mình giải quyết, mà cần liên lạc ngay với Trưởng đoàn; 

- BTC tự bảo quản cẩn thận tất cả tư trang, vật dụng cá nhân. Khi ra khỏi khách sạn vui lòng 

gửi lại chìa khóa phòng, các vật dụng có giá trị, tư trang quý giá nên mang theo bên người; 

• Đối với khách hàng tham gia Đề án Tour: 

- Tuân thủ thời gian tập trung theo quy định của đoàn từ lúc khởi hành và tại các điểm dừng 

chân trong suốt lộ trình. Nếu không tập hợp theo đúng giờ quy định, khách hàng phải tự tìm 

phương tiện  khác để theo kịp đoàn. Khách hàng tự chịu chi phí và sự an toàn của bản thân 

trong trường hợp này; 
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- Không tách đoàn, không tự ý bỏ chương trình, nếu có phải thông báo và được sự đồng ý 

của thành viên BTC. Không   tự ý đến những nơi hẻo lánh, không có người hướng dẫn, hoặc 

không được khuyến khích đi; 

- Không được gây gổ, đánh nhau, gây mất trật tự nơi công cộng. Khi gặp bất kì chuyện phiền 

phức nào thì không nên tự một mình giải quyết, mà cần liên lạc ngay với Trưởng đoàn; 

- Yêu cầu khách hàng tự bảo quản cẩn thận tất cả tư trang, đồ các giá trị và vật dụng cá nhân. 

BTC sẽ chương trình sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với các trường hợp mất 

đồ của khách hàng. 

Điều 2: Nội quy tại điểm tham quan 

• Đối với BTC và Khách hàng: 

- Không đứng, leo trèo ở những nơi không an toàn hoặc có biển cấm; 

- Cẩn thận khi đi lại trên đường, qua đường, nơi đông xe cộ qua lại; 

- Không chọc phá thú, vật nuôi có ở điểm tham quan; 

- Không xả rác trong suốt chuyến thực địa, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên vốn có của nơi tham 

quan; 

- Tôn trọng và gìn giữ hiện vật tại các nơi tham quan, nhất là các di tích lịch sử, cũng như tài 

sản, vật dụng của dân địa phương. Tôn trọng bản sắc văn hóa địa phương và những nơi tôn 

nghiêm; 

- Không chen lấn, xô đẩy, vẽ bậy, không hái hoa, bẻ cành, không leo trèo. Không chỉ trỏ nơi linh 

thiêng, không ồn ào đùa giỡn trong giờ giao lưu khách mời tại điểm, không nói lời có ý 

xuyên tạc, đả kích và chia rẽ đoàn kết; 

- Mặc áo có tay, quần dài qua đầu gối khi đến các nơi linh thiêng, chùa, lăng tẩm. 

Điều 3: Quy định về an toàn 

• Đối với BTC và Khách hàng: 

- Khi đi cáp treo, leo núi: Không đùa giỡn, xô đẩy, leo trèo. Sinh viên/ khách hàng có bệnh 

đặc biệt (nhất là bệnh tim, cao huyết áp, hạ canxi, động kinh…), hoặc sợ độ cao cần báo 

ngay cho ban tổ chức ngay từ khi lên kế hoạch chương trình để nhận được lời khuyên hoặc 

sự hỗ trợ từ ban tổ chức. Phải cẩn thận khi chụp hình gần các khu vực vách đá, bờ vực cheo 

leo, hoặc những nơi có nhiều đá sỏi, để tránh trượt chân, té ngã; 

- Di chuyển bằng tàu, thuyền: trong trường hợp đoàn di chuyển bằng các phương tiện tàu, 

thuyền, thì bắt buộc chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện phải cung cấp đầy đủ áo 
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phao tương ứng với số người có mặt trên phương tiện. Trường hợp chủ phương tiện hoặc 

người điều khiển phương tiện không cung cấp đầy đủ áo phao, trưởng đoàn phải hủy chuyến 

đi hay các hoạt động có liên quan; 

- Di chuyển bằng xe, tàu lửa, máy bay: chấp hành tuyệt đối quy định của nhà ga, sân bay và 

các quy định trên tàu, máy bay; 

- Cấm đưa vào chương trình Đề án tour: các hoạt động tự phát có tính mạo hiểm, ảnh hưởng 

đến sức khoẻ hay tính mạng của người tham dự. 

- An toàn cháy nổ: Không mang theo các vật dụng, thiết bị dễ gây cháy nổ, không nấu 

nướng trong khách sạn, resort, không ủi quần áo trên các thiết bị dễ cháy; 

- Cá nhân cần mang theo thuốc cho các bệnh cần thuốc đặc trị riêng. Ban tổ chức chỉ chuẩn 

bị những loại thuốc trị các loại bệnh thông thường (nhức đầu, nóng sốt, tiêu chảy…) và cá 

nhân cần phải báo cho ban tổ chức biết nếu có dị ứng với bất cứ loại thuốc nào do ban tổ 

chức cung cấp. 

Điều 5: Quy định về ăn uống 

• Đối với BTC và Khách hàng: 

- Tập trung đúng giờ ăn theo thông báo của BTC chương trình; 

- Nếu ăn chay hoặc dị ứng với thức ăn nào cần báo trước với ban tổ chức. Khi có biểu hiện 

bị dị ứng hoặc có cảm giác khó chịu khi đang ăn cần báo ngay cho ban tổ chức; 

- Không uống rượu bia hoặc thức uống có cồn, không mang theo các thức uống có cồn dưới bất 

kỳ hình thức nào; 

- Không mang các loại thức ăn thức uống không được phép vào resort hoặc khách sạn. 

Điều 6: Quy định về thanh toán 

• Đối với BTC và Khách hàng: 

Sinh viên/ khách hàng tự thanh toán các chi phí dịch vụ sử dụng ngoài chương trình, chi phí phát 

sinh cá nhân cũng như chịu trách nhiệm bồi thường những hư hỏng do bản thân gây ra theo quy 

định của khu du lịch / khách sạn / nhà hàng. 

Điều 8: Nếu vi phạm một trong những quy định thực địa do Khoa và giảng viên đề ra, BTC và Khách 

hàng  có thể bị: 

- Đối với BTC: Khiển trách, cảnh cáo; ngưng ngay các hoạt động thực địa và rời khỏi đoàn và 

huỷ kết quả Đề án 2. 

- Khách hàng: Bắt buộc ngưng ngay các hoạt động trong Đề án Tour và yêu cầu rời khỏi đoàn. 
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Điều 9: Ngoài ra, BTC và Khách hàng phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành của Nhà 

nước và địa phương. 


	I. Định nghĩa và các loại đề án
	- Đề án 2 là hình thức học thông qua việc quản trị đề án du lịch, khách sạn, nhà hàng, trong đó sinh viên sẽ được chia theo nhóm để hình thành ý tưởng kinh doanh, tổ chức sự kiện. Sinh viên tiến hành thực hiện đề án của mình trong khoảng thời gian từ ...
	- Đề án Tour là hình thức sinh viên lên kế hoạch thực hiện tổ chức tour du lịch để bán vé cho khách hàng.
	- Ngoài các đề án tour ra, đối với các đề án khác có tổ chức các chuyến đi ngoại thành nhằm phục vụ cho mục tiêu chung của đề án cũng đều cần phải thực hiện đủ các quy định trong bảng hướng dẫn.
	II. Quy định
	Điều 1: Qui định về kỷ luật của chuyến đi Đề án Tour
	 Đối với BTC (sinh viên thực hiện đề án)
	Điều 2: Nội quy tại điểm tham quan
	 Đối với BTC và Khách hàng:
	Điều 3: Quy định về an toàn
	 Đối với BTC và Khách hàng:
	Điều 5: Quy định về ăn uống
	 Đối với BTC và Khách hàng:
	Điều 6: Quy định về thanh toán
	 Đối với BTC và Khách hàng:

