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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 256 /TB-TTQLKTX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO
Về viêc̣ thanh quyết toán cuối năm học 2017 - 2018

Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo về thanh quyết toán cuối năm học
2017 - 2018 như sau:
I.

Qui định về việc thanh toán cuối năm học cho sinh viên KTX:

Thời gian ở KTX năm 2017 – 2018 hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2018,
căn cứ lịch thi kết thúc học kỳ II của các trường, bắt đầu từ ngày 11/6/2018 Ký
túc xá thực hiện thanh quyết toán năm học 2017 – 2018 cho sinh viên.
1.

Thủ tục thanh quyết toán: Sinh viên mang thẻ nội trú và biên lai thu tiề n
(cả học kỳ I và học kỳ II) năm học 2017 – 2018 đến gặp trưởng nhà để
thanh quyết toán cuối năm học.

2.

Các khoản sinh viên phải nộp: Tiền điện, nước đã sử dụng trong phòng ở;
Tiền bồi thường cơ sở vật chất hư hỏng (nếu có).

3.

Các khoản sinh viên được hoàn trả: Tiền thế chân tài sản và cơ sở vật
chất (100.000 đồng/sinh viên); Tiền các ngày không ở tháng 6/2018 (đối
với sinh viên thanh toán trước ngày 30/6/2018)

II.

Thời gian và địa điểm thanh toán:

1.

Thời gian:

-

Từ ngày 11/6/2018 đến hết ngày 30/10/2018 (trừ ngày chủ nhật và ngày lễ).

-

Giờ làm việc: Sáng từ 7:30 đến 11:30; Chiều từ 13:00 đến 16:30.

2.

Địa điểm thanh quyết toán: Tại phòng làm việc Trưởng nhà.
Lưu ý:

-

Sinh viên tự dọn vệ sinh phòng ở trước khi trả phòng hoặc có thể thuê dịch
vụ vê ̣ sinh do ̣n phòng thông qua trưởng nhà.

-

Nếu làm mất biên lai hoặc thẻ ký túc xá, sinh viên gặp trưởng nhà để được
hướng dẫn, giải quyết.

1

Đối với sinh viên ở hè tháng 7/2018, sau khi kế t thúc thời gian ở tháng 7
mới thực hiê ̣n thủ tu ̣c thanh quy ết toán. Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ
anh/chị trưởng nhà để được hướng dẫn, giải quyết.
Nơi nhận:
-

Giám đốc (để báo cáo);
Các Phó Giám đốc (để biết);
Các Phòng, Bô ̣ phâ ̣n (để thực hiện);
Lưu: VT, CTSV.
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