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THÔNG BÁO
Về việc sắp xếp chỗ ở cho sinh viên
Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo về việc bố trí chỗ ở cho sinh viên tại khu A
mở rộng và một số nội dung như sau:
Từ ngày 20/9/2015, Trung tâm Quản lý Ký túc xá sắp xếp chỗ ở chính thức cho toàn
bộ sinh viên đang ở tạm, ở ghép tại các tòa nhà Khu A - Khu B và sinh viên có tên tại tòa
nhà AH1 – AH2, C1 đã đóng tiền LPKTX năm học 2015 - 2016 về Khu A mở rộng.
1. Phương án xếp:
Sinh viên nam xếp tại nhà AH1 – AH2: Sinh viên ở theo số phòng được ghi trên biên
lai thu lệ phí và thẻ nội trú.
Sinh viên nữ xếp tại nhà AG4: KTX sẽ xếp lại phòng cho sinh viên theo quĩ chỗ ở còn
trống.
Sinh viên liên hệ trực tiếp Trưởng nhà tại Khu A mở rộng để nhận phòng ở.
2. Thời gian chuyển phòng:
Sinh viên bắt đầu chuyển phòng sang khu A mở rộng từ 6g00 ngày 20/9/2015.
3. Về phòng ở 4 người:
Ký túc xá có khả năng tiếp nhận 850 sinh viên ở phòng 4 người tại khu A (500 sinh
viên nam và 350 sinh viên nữ) tại các tòa nhà A3, A4, A6, A10, A11, A12. Sinh viên có nhu
cầu ở phòng 4 người vui lòng liên hệ phòng CTSV Nhà A01 – KTX Khu A để đăng ký.
Thời gian đăng ký: Từ ngày 19/9/2015 cho đến khi hết chỗ.
4. Lưu ý:
 Sinh viên cầm theo thẻ KTX, biên lai đóng lệ phí KTX học kì I năm học 2015 – 2016
khi đến nhận phòng mới.
 Những sinh viên có nhu cầu xếp chung phòng, vui lòng liên hệ Trưởng nhà để được
giải quyết.
 Đối với sinh viên có nhu cầu đăng ký phòng 4 người, để hạn chế việc chuyển đồ
nhiều lần, vui lòng đăng ký sớm để được sắp xếp.
 Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Phòng Công tác Sinh viên Điện thoại: 08.37242265 (Khu A) và 08.22402840
(Khu B)
- Trưởng nhà AG4: Chị Trần Thị Yến; ĐT: 0908.381.866.
- Trưởng nhà AH1 – AH2: Anh Hoàng Văn Cường; ĐT: 0973.818.345, anh
Hoàng Văn Tình ĐT: 0971.784.246, anh Nguyễn Văn Minh ĐT: 0908.881.104.
Trung tâm Quản lý Ký túc xá mong các bạn sinh viên hết sức thông cảm về sự chậm
trễ trong thời gian vừa qua.
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