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-Tƣ ̣ do-Hạnh phúc

Số : 10 /TB-TTQLKTX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO
Về viêc̣ sinh viên nộp tiền ở KTX học kỳ II năm học 2017-2018
Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo về việc nộp tiền ở KTX học kỳ 2 năm học
2017-2018 như sau:
1. Thông tin các loại phòng ở như sau: Phòng 8 người, phòng 6 người, phòng 4
người (không máy lạnh) và phòng 4 người có máy lạnh.
Hiện nay quỹ phòng 4 người (không máy lạnh) vẫn còn tại các toà nhà mới tiếp
nhận ở khu B, sinh viên có nhu cầu ở phòng 4 người (không máy lạnh) có thể đăng
ký để được hướng dẫn.
2. Mức thu:
-

Phòng 8 sinh viên: 130.000đ/tháng/sinh viên, Sinh viên nô ̣p tiề n HKI I: 5 tháng x
130.000đ = 650.000đ

-

Phòng 6 sinh viên: 175.000đ/tháng/sinh viên, Sinh viên nô ̣p tiề n HKI I: 5 tháng x
175.000đ = 875.000đ

-

Phòng 4 sinh viên không máy la ̣nh : 325.000đ/tháng/sinh viên, Sinh viên nô ̣p tiề n
HKII: 5 tháng x 325.000đ = 1.625.000đ

-

Phòng 4 sinh viên có máy lạnh : 540.000đ/tháng/sinh viên, Sinh viên nô ̣p tiền
HKII: 5 tháng x 540.000đ = 2.700.000đ
3. Thời gian ở: từ ngày 01/02/2018 đến ngày 30/6/2018
4. Thời gian nô ̣p tiề n: tƣ̀ ngày 16/01/2018 tới ngày 10/3/2018
5. Điạ điể m thu tiề n:
* Khu A: Bộ phận Kế toán – Tài vụ nhà A1
* Khu B: Văn phòng nhà A1-A2
Lƣu ý: Khi đi nô ̣p tiề n sinh viên mang theo Thẻ nô ̣i trú.
Trân tro ̣ng./.
Nơi nhâ ̣n:

- Ban Giám đố c;
- Các phòng, bô ̣ phâ ̣n;

TL. GIÁM ĐỐC
TRƢỞNG BP KẾ TOÁN – TÀI VỤ
(Đã ký)

- Lưu: VT; KTTV.
Võ Thị Thanh Lan

