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THÔNG BÁO SỐ 1
Về kế hoạch sắp xếp sinh viên ở ký túc xá năm học 2016 - 2017
Căn cứ công văn số 625/ĐHQG-KHTC ngày 05/4/2016 của Đại học Quốc gia TP . Hồ Chí
Minh về việc cho phép Trung tâm Quản lý Ký túc xá tổ chức phòng ở KTX và mức phí lưu trú
năm 2016.
Nay Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo đến các bạn sinh viên phương án bố trí, sắp
xếp ở Ký túc xá năm học 2016 – 2017 như sau:
1. Phương án bố trí , sắp xếp sinh viên:
 Ký túc xá khu A và A mở rộng:
- Sinh viên năm thứ nhất (trúng tuyển 2016) các trường/khoa thuộc ĐHQG-HCM (trừ
SV ĐH Kinh tế - Luật);
- Toàn bộ sinh viên trường Đại học Bách khoa , Đại học Quốc tế và Khoa Y ĐHQGHCM.
 Ký túc xá khu B:
- Xếp toàn bộ sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM;
- Sinh viên năm thứ 2,3,4 thuộc các trường thành viên ĐHQG-HCM (từ khóa 2015 trở
về trước);
- Sinh viên các trường không thuộc ĐHQG – HCM (có giấy giới thiệu của phòng CTSV
nhà trường).
2. Các loại phòng ở và giá Lệ phí Ký túc xá (chưa bao gồm điện nước):
- Phòng ở máy lạnh 4 sinh viên: Giá 540.000 đ/tháng/sinh viên.
- Phòng ở không máy lạnh 4 sinh viên: Giá 325.000 đ/tháng/sinh viên.
- Phòng ở phổ thông 6 sinh viên: Giá 175.000 đ/tháng/sinh viên.
- Phòng ở phổ thông 8 sinh viên: Giá 130.000 đ/tháng/sinh viên.
3. Thời gian đăng ký:
- Đối với sinh viên năm nhất (năm học 2016-2017): Từ khi có danh sách trúng tuyển.
- Đối với sinh viên đang ở Ký túc xá có nhu cầu ở lại năm học 2016 – 2017: Đăng ký
tại các anh/chị trưởng nhà từ ngày ra thông báo đến ngày 07/5/2016.
Lưu ý:
- Ký túc xá căn cứ vào số lượng phòng ở và nhu cầu
đăng ký của sinh viên để sắp xếp
chỗ ở và công khai danh sách ở K ý túc xá năm học
2016 – 2017 tại website:
ktx.vnuhcm.edu.vn từ ngày 10/6/2016.
- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Công tác Sinh viên Ký túc xá ĐHQG – HCM, Điện
thoại: 08.37242265 (Khu A) và 08.22402840 (Khu B).
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