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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận sinh viên ở Ký túc xá HK II năm học 2016 - 2017
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên n đ nh ch
đ inh hoạt học tập; Trung tâm
Quản lý Ký t c
thông báo về việc tiếp nhận inh viên vào Ký t c
học kỳ II năm
học 2016 - 2017 như au:
1. Đối tượng:
- Ký túc xá tiếp nhận tất cả inh viên trong và ngoài ĐHQG có nhu cầu .
2.
ư ng n p ếp in i n
 Ký túc xá Khu A:
- Sinh viên trường/khoa thuộc ĐHQG-HCM có nhu cầu phòng 4 người.
 Ký túc xá khu B:
- Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM;
- Sinh viên năm thứ 2,3,4 thuộc c c trường thành viên ĐHQG-HCM (từ khóa 2015
tr về trước);
- Sinh viên c c trường không thuộc ĐHQG – HCM.
3. T ời gian tiếp n ận
- Ký t c tiếp nhận inh viên từ ngày ra thông b o cho đến khi hết ch .
4. T ủ tục đăng ký
- Hồ ơ đăng ký bao gồm: Đơn đăng ký ký t c
bản ao thẻ inh viên chứng
minh nhân dân.
5.
c oại p ng ở
mức gi
- hòng m y lạnh 4 inh viên: Gi 540.000 đ th ng inh viên;
- hòng không m y lạnh 4 inh viên: Gi 325.000 đ th ng/sinh viên;
- hòng ph thông 6 inh viên: Gi 175.000 đ th ng inh viên;
- hòng ph thông 8 inh viên: Gi 130.000 đ th ng inh viên.
Mức giá trên chưa bao gồm tiền điện, nước sinh viên sử dụng hàng tháng. Mọi chi tiết
vui lòng xem tại website: http://ktx.vnuhcm.edu.vn/
6. Địa điểm tiếp nhận:
Khu A: Phòng Công tác Sinh viên nhà A1;
Khu B: Văn phòng nhà BA1 - BA2.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: hòng Công t c Sinh viên Ký t c
ĐHQG – HCM,
Điện thoại: 08.37242265 (Khu A) và 08.22402840 (Khu B).
Trân trọng.
Nơi nhận:
-

Ban Gi m đốc (báo cáo);
C c đơn v ;
Trư ng nhà;
Lưu: VT CTSV.

KT.GIÁM ĐỐ
PHÓ GIÁM ĐỐ
(Đã ký)
ùng T ị Hư ng Lan

