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THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận sinh viên
ở Ký túc xá HK II năm học 2017 - 2018
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ổn định chỗ ở để sinh hoạt , học tập; Trung
tâm Quản lý Ký túc xá thông báo về việc tiếp nhận sinh viên vào ở Ký túc xá học kỳ
II năm học 2017 - 2018 như sau:
1. Đối tượng:
- Ký túc xá tiếp nhận tất cả sinh viên trong và ngoài ĐHQG có nhu cầu ở.
2. Loại phòng ở:
- Ký túc xá chỉ còn loại phòng ở 4 sinh viên với mức giá 325.000 đ/tháng/sinh
viên;
Sinh viên đóng tiền theo học kỳ (từ ngày đăng ký ở đến hết ngày
30/6/2018).
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/
3. Phương án sắ p xế p sinh viên:
Ký túc xá Khu A:
- Sinh viên các trường/khoa thuộc ĐHQG-HCM (riêng trường ĐHKT_Luật
tiếp nhận ở khu B)
 Ký túc xá khu B:
- Tất cả sinh viên các trường thành viên ĐHQG-HCM;
- Sinh viên các trường không thuộc ĐHQG – HCM có giấy giới thiệu hoặc
giấy xác nhận của trường.
4. Thời gian tiếp nhận:
- Ký túc xá tiếp nhận sinh viên từ ngày ra thông báo cho đến khi hết chỗ.
5. Thủ tục đăng ký:
- Hồ sơ đăng ký bao gồm: Đơn đăng ký ở ký túc xá, bản sao thẻ sinh viên,
chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước).
Lưu ý:
- Đối với sinh viên ngoài ĐHQG – HCM phải nộp đơn đăng ký ở ký túc xá có
xác nhận của trường (tải mẫu đơn tại website: http://ktx.vnuhcm.edu.vn/);
- Đối với sinh viên năm thứ 5 trở đi phải có giấy xác nhận sinh viên của
trường.

6. Về việc chuyển phòng:
- Căn cứ vào tình hình chỗ ở, Ký túc xá sẽ xem xét giải quyết việc chuyển
phòng cho sinh viên khi có nhu cầu.
7. 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: Phòng Công tác Sinh viên Ký túc xá ĐHQG –
HCM, Điện thoại: 028.3724.2265 (Khu A) và 028.2240.2840 (Khu B).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
-

Ban Giám đốc (báo cáo);
Các đơn vị;
Trưởng nhà;
Lưu: VT, CTSV.
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