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THÔNG BÁO
Về việc tặng quà cho sinh viên đón Tết xa nhà Xuân Mậu Tuất năm 2018

Nhằm chăm lo, hỗ trợ cho sinh viên khó khăn, sinh viên ở các vùng sâu, vùng xa,
vùng khó khăn không có điều kiện về quê đón tết Nguyên Đán – Xuân Mậu Tuất năm
2018, Trung tâm Quản lý Ký túc xá phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ
Hàng Việt và Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Sinh viên
đón Tết xa nhà năm 2018”. Nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Sinh viên đảm bảo đầy đủ các điều kiện:
– Có hộ khẩu khu vực từ Tp. Cần Thơ đến tỉnh Cà Mau hoặc từ tỉnh Phú Yên
đến các tỉnh phía Bắc;
– Có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón tết Mậu Tuất năm
2018 đang ở tại Ký túc xá ĐHQG-HCM;
– Sinh viên đã đăng ký tại Đoàn thanh niên - Hội sinh viên các trường không
đăng ký tại Ký túc xá.
2. Số lượng quà: 100 phần
3. Hồ sơ, thủ tục đăng ký:
– Sinh viên đăng ký tại các Trưởng nhà;
– Hồ sơ gồm: bản sao CMND, phiếu đăng ký nhận quà (theo mẫu);
– Thời gian đăng ký: Từ ngày 05/01/2018 đến hết ngày 15/01/2018
4. Công bố kết quả:
 Thời gian công bố kết quả: 24/01/2018 (Thứ Tư)
 Danh sách sinh viên nhận quà được công khai tại website: ktx.vnuhcm.edu.vn
từ ngày 24/01/2018.
5. Thời gian, địa điểm trao quà:
5.1. Thời gian nhận quà: 18 giờ ngày 27/01/2018 (Thứ Bảy)
5.2. Địa điểm: Nhà Thi đấu Phú Thọ, số 01, Lữ Gia, quận 11, Tp.HCM
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Bộ phận VHTT-HTSV – Tầng trệt nhà A7, Ký túc
xá khu A, gặp anh Nguyễn Công Tường, điện thoại: 0988548128 hoặc email:
congtuongktx@gmail.com.
Trân trọng.
Nơi nhận:
-

-

Ban Giám đốc;
Các phòng/bộ phận;
Đăng Bảng tin các nhà, website, fanpage,
groups Ký túc xá;
Lưu: VT, VHTT-HTSV.
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