ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

Số: 169 /TB-TTQLKTX

THÔNG BÁO
Về việc giữ đồ sinh viên năm học 2017

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ở Ký túc xá ĐHQG Tp.HCM và sinh
viên ngoại trú yên tâm về quê nghỉ hè năm 2017. Trung tâm Quản lý Ký túc
xá thông báo về việc tổ chức nhận giữ đồ cho sinh viên như sau:
1.
Thời gian nhận và trả đồ gửi:
–
Thời gian nhận đồ: Từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/7/2017;
–
Thời gian trả đồ: Từ ngày 03/9/2017 đến hết 20/9/2017.
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 và giữ đồ gửi.
–
Sinh viên ngoại trú:
Khu A: Nhà A01 và A02; Khu B: Nhà B04 và BA1
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 hoặc địa
chỉ 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, 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 này.
Ghi chú: Trước khi đóng gói vui lòng kiểm tra kỹ danh mục đồ gửi,
tránh trường hợp gửi kèm giấy tờ tùy thân, vé tàu xe, tiền mặt, các loại
văn bằng, chứng chỉ…ảnh hưởng đến việc đi lại và giải quyết công việc
của sinh viên.
Trân trọng thông báo.
Nơi nhận:
-

-

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