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THÔNG BÁO
Về việc giữ đồ sinh viên nghỉ hè năm 2018

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ở Ký túc xá và sinh viên ngoại trú yên
tâm về quê nghỉ hè năm 2018, Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo về việc
tổ chức nhận giữ đồ cho sinh viên như sau:
1.
Thời gian tổ chức giữ đồ:
- Thời gian nhận đồ: Từ ngày 10/6/2018 đến ngày 31/7/2018;
- Thời gian trả đồ: Đến hết ngày 20/9/2018.
2.
Nơi tiếp nhận đồ gửi:
- Sinh viên ở Ký túc xá: Sinh viên đang ở nhà nào liên hệ với Trưởng nhà
đó để được tiếp nhận.
- Sinh viên ngoại trú: Khu A: Nhà A01 và A02; Khu B: Nhà BA1-BA2
(Sinh viên liên hệ bảo vệ cổng, bảo vệ tòa nhà để được hướng dẫn).
3.
Quy định về đồ gửi:
- Đóng gói, niêm phong cẩn thận, ghi rõ họ tên, số phòng, nhà đang ở
trước khi gửi;
- Đối với đồ đạc dễ vỡ, có giá trị phải báo rõ khi làm thủ tục gửi;
- Không nhận giữ giấy tờ cá nhân, vé tàu xe, các loại văn bằng, chứng chỉ,
tiền mặt, kim khí, đá quý, máy tính xách tay, thiết bị công nghệ đắt tiền
(máy tính bảng, điện thoại) ….
- Giá giữ đồ theo thỏa thuận;
- Sinh viên đến nhận đồ đúng thời hạn theo thông báo.
Lưu ý: khi nhận đồ gửi sinh viên nhớ mang theo biên nhận giữ đồ.
Mọi chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ các anh
hướng dẫn.
Trân trọng.
Nơi nhận:
-

Giám đốc (để báo cáo);
Các Phó Giám đốc (để biết)
Các đơn vị (để biết);
Lưu VT, CTSV.
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