
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LƯU TRÚ
KÝ TÚC XÁ ĐHQG-HCM

DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA TUYỂN 2020

Đã xác nhận nhập học trước ngày 11/9 

(theo các phương thức tuyển thẳng, UTXT, ĐGNL)



Đối với sinh viên đã làm thủ tục xác nhận nhập học đợt 1 (trước ngày 11/9/2020 theo

các phương thức tuyển thẳng, UTXT, ĐGNL): từ 11/9/2020 – 19/9/2020 (Đối với các

trường hợp xác nhận qua bưu điện thì từ đăng ký từ ngày 14/9 – 19/9)

Đối với các sinh viên thuộc diện trên nhưng không đăng ký lưu trú tại Ký túc xá tại

thời điểm 11/9 – 19/9 thì sẽ đăng ký chung với các sinh viên trúng tuyển theo phương thức

điểm thi tốt nghiệp THPT, dự kiến trong khoảng thời gian nộp hồ sơ nhập học của tất cả

phương thức từ ngày 05 – 09/10/2020 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

Các sinh viên làm thủ tục nộp hồ sơ nhập học tại cơ sở 1 và sẽ có xe đưa đến KTX

ĐHQG trong các ngày trên.

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ



ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TIẾP NHẬN

Đăng ký trực tiếp: Văn phòng nhà BA1-BA2 (khu B) Đường Mạc Đĩnh

Chi, KP Tân Hòa, Phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Buổi sáng: 08g00 – 11g30

Buổi chiều: 13g00 – 16g30

Đăng ký online: Sinh viên truy cập link: http://svktx.vnuhcm.edu.vn để đăng 

ký ở ký túc xá

+ Thời gian phản hồi kết quả: Trong vòng 24 giờ (không kể ngày lễ, chủ nhật)

+ Hình thức trả lời: Qua địa chỉ Email sinh viên sử dụng khi đăng ký,

+ Thời gian đóng tiền: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày đăng ký thành công, sinh viên không

hoàn tất thủ tục thanh toán tiền ở, Ký túc xá sẽ hủy kết quả đăng ký,

+ Thủ tục nhận phòng: Sinh viên nộp hồ sơ, nhận phòng tại địa điểm được thông báo trong

Email phản hồi từ ngay sau khi hoàn tất việc đóng tiền.

+ Hướng dẫn cụ thể: https://bit.ly/2GPYT5b

+ Điện thoại hỗ trợ: Phòng CTSV, KTX ĐHQG-HCM 028.2240.2840

https://bit.ly/2GPYT5b


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

+ 02 bản photo chứng minh nhân dân (photo rõ mặt và số, có công chứng);

+ 01 bản photo thẻ sinh viên hoặc hồ sơ chứng minh đã làm thủ tục nhập học

và trở thành sinh viên của trường (biên nhận hồ sơ xác nhận nhập học, phiếu xác

nhận, biên lai hoặc hóa đơn thu tiền học phí…)

Đối với sinh viên đăng ký online, ngoài hồ sơ trên cần phải bổ sung các giấy

tờ minh chứng sau:

+ Phiếu xác nhận kết quả từ ký túc xá (sinh viên in từ Email phản hồi).

+ Các chứng từ, biên lai hoặc tin nhắn chứng minh đã đóng tiền ở ký túc xá.



CÁC KHOẢN CHI PHÍ

LOẠI PHÒNG THÁNG/SINH VIÊN SỐ THÁNG TỔNG SỐ TIỀN ĐÓNG

Phòng 8 người 140.000đ 10 1.400.000đ

Phòng 6 người 190.000đ 10 1.900.000đ

Phòng 4 người 350.000đ 10 3.500.000đ

Phòng 4 người, máy lạnh 580.000đ 10 5.800.000đ

PHÍ LƯU TRÚ:

THẾ CHÂN TÀI SẢN, CƠ SỞ VẬT CHẤT: 100.000đ/sinh viên (Sinh viên được rút lại tiền khi

rời khỏi KTX).

TIỀN HỒ SƠ VÀ THẺ: 60.000đ/sinh viên.


