ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư ̣ do – Hạnh phúc

Số : 202/TB-TTQLKTX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO
Về viêc̣ hoàn trả tiền thế chân tài sản - cơ sở vâ ̣t chấ t năm học 2016-2017
Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo về viê ̣c hoàn trả tiề n thế chân tài sản - cơ sở
vâ ̣t chấ t năm ho ̣c 2016-2017 như sau:
1.

Qui định về việc thanh toán cho sinh viên ra KTX:

-

Thời gian ở KTX năm 2016 – 2017 hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, tuy nhiên,
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, căn cứ lịch thi kết thúc học kỳ II của các
trường, bắt đầu từ ngày 1/6/2017 Ký túc xá thực hiện thanh toán cho sinh viên ra ký
túc xá.

-

Đề nghị tất cả sinh viên (kể cả sinh viên ở hè) liên hệ trưởng nhà để hoàn tất thủ tục
thanh toán cuối năm học.

2.

Trình tự các bước khi làm thủ tục ra khỏi Ký túc xá:

-

Bước 1: Làm vệ sinh phòng ở sạch sẽ.

-

Bước 2: Mang biên lai lệ phí nội trú (cả học kỳ I và học kỳ II) và thẻ ký túc xá đến gặp
Trưởng nhà để xác nhận thanh toán công nợ và ngày ra ký túc xá.

-

Bước 3: Mang thẻ ký túc xá và biên lai đến phòng Kế toán – Tài vụ để thanh toán
công nợ gồm tiền điện, nước, hư hỏng tài sản...và nhận lại tiền thế chân tài sản sau khi
đã khấu trừ các khoản nợ trên.
Nếu làm mất biên lai hoặc thẻ ký túc xá, sinh viên gặp trưởng nhà để được hướng dẫn.

3.

4.

Thời gian và điạ điể m hoàn trả :
a) Thời gian : Từ ngày 05/6/2017 đến hết ngày 31/10/2017 (trừ ngà y chủ nhâ ̣t ,
ngày nghỉ lễ); Sáng từ 7h30 đến 11h00; Chiề u từ 13h00 đến 16h30.
b) Điạ điể m hoàn trả :
-

Khu A: Phòng Kế toán –Tài vụ nhà A1.

-

Khu B: Văn phòng nhà BA1-BA2

Các lưu ý:

-

Sinh viên trực tiếp làm thủ tục nhận tiền thế chân tài sản, các trường hợp lấy thay
phải có giấ y ủy quyề n theo quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t ;

-

Mọi thắc mắc về các khoản khấu trừ hoặc các vấn đề khác có liên quan, vui lòng
liên hệ phòng Công tác sinh viên để được hướng dẫn, giải quyết.

Trân tro ̣ng.
Nơi nhận:
- Ban Giám đố c;
- Các Phòng, Bô ̣ phâ ̣n;
- Lưu: VT, CTSV.
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