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THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc sinh viên ở hè (tháng 7) năm học 2017 – 2018
Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo về việc sắp xếp cho sinh viên ở hè (tháng 7) năm
học 2017 – 2018 như sau:
1.
Thời gian ở hè: Từ ngày 1/7/2018 đến ngày 31/7/2018.
2.
Phương án sắp xếp:
- Sinh viên ở hè tại tòa nhà mình đang ở năm học 2017 – 2018 (trừ một số tòa nhà có kế
hoạch sửa chữa lớn, Trưởng nhà sẽ thông báo trực tiếp đến sinh viên).
- Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký từng phòng sẽ có phương án dồn phòng, Trưởng nhà
thông báo và hướng dẫn sinh viên dồn phòng.
- Đối với sinh viên không ở hè nhưng có lịch học sang tháng 7 (không trọn tháng) sẽ đóng
tiền theo thời gian thực ở và xếp tại phòng cũ, sinh viên vui lòng liên hệ trưởng nhà để được
hướng dẫn.
- Đối với sinh viên ngoại trú có nhu cầu ở hè và ở năm học 2018-2019, Ký túc xá xem xét bố
trí tại khu B tùy theo quỹ chỗ thực tế khi sinh viên đến đăng ký.
3. Mức thu ở hè tháng 7: (Mức thu này không bao gồm tiền điện nước).
- Phòng ở 8 người: 130.000 đồng/ sinh viên/ tháng;
- Phòng ở 6 người: 175.000 đồng/ sinh viên/ tháng;
- Phòng ở 4 người (không máy lạnh): 325.000 đồng/ sinh viên/ tháng;
- Phòng ở 4 người (máy lạnh): 540.000 đồng/ sinh viên/ tháng.
4.
Thời hạn và địa điểm đăng ký, nộp tiền:
Sinh viên nội trú: Sinh viên đăng ký và nộp tiền tại phòng làm việc của các Trưởng nhà,
Sinh viên ngoại trú: Văn phòng Phòng CTSV (Khu B):
Thời hạn: Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 28/6/2018
Sáng: 7:30 – 11:30; Chiề u: 13:00 – 16:30 (Chủ nhật nghỉ).
5.
Một số lưu ý:
- Vì lịch học tập và thời gian tiếp nhận tân sinh viên các trường bắt đầu từ tháng 8/2018 nên
thời gian ở hè chỉ tính trong tháng 7/2018.
- Đối với sinh viên năm học 2017-2018 đăng ký tiếp tục ở KTX năm học 2018 – 2019, Ký
túc xá sẽ tổ chức thu tiền ở ký túc xá học kỳ 1 từ cuối tháng 7/2018 (Học kỳ 1 tính từ
1/8/2018 – 31/1/2019);
- Đối với sinh viên không ở năm học 2018 - 2019, nếu có nhu cầu ở tháng 8, tùy tình hình
thực tế Ký túc xá sẽ có thông báo sau.
Trên đây là nô ̣i dung thông báo ở hè (tháng 7) năm ho ̣c 2017 – 2018, mọi chi tiết s inh viên
vui lòng theo dõi cập nhật thông tin trên Website của Ký túc xá và liên hệ Trưởng nhà hoặc Phòng
Công tác sinh viên để được giải đáp, hướng dẫn khi cần thiết:

Khu A: Văn phòng Nhà A1, Số điện thoại: 0283.724.2265;

Khu B: Văn phòng BA1 – BA2, Số điện thoại: 028.2240.2840.
Nơi nhận:
- Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc (để biết);
- Các đơn vị (để thực hiện);
- Lưu: VT, CTSV.
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