TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số:

/TB-ĐHKT-HTSV

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v tiếp nhận sinh viên Khoá 44 - Đại học chính quy ở nội trú tại Ký túc xá
Để phục vụ tốt việc tiếp nhận ở nội trú tại Ký túc xá cho sinh viên K44, căn cứ điều
kiện thực tế phòng ở hiện nay tại các Ký túc xá, được sự chỉ đạo và phân công của Ban
Giám hiệu, trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo đến Tân sinh viên Khóa 44 một số nội
dung cụ thể như sau:
1. Địa điểm nội trú: Ký túc xá 43 - 45 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP.HCM.
2. Số lượng: 140 chỗ ở.
3. Đối tượng ưu tiên tiếp nhận ở nội trú Ký túc xá
Do số lượng chỗ ở nội trú hạn chế so với nhu cầu của sinh viên, trung tâm Hỗ trợ
sinh viên tiến hành xét duyệt theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống cho các đối tượng cụ thể
như sau:
Ưu tiên 1: Các đối tượng chính sách:
- Đối tượng 01 (1.1): Người dân tộc thiểu số Việt Nam;
- Đối tượng 02 (1.2): Công nhân ưu tú trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5
năm trong đó có 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh, thành phố, Bộ trở lên
công nhận và cấp bằng khen;
- Đối tượng 03 (1.3): Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như
thương binh; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học; quân nhân,
công an hoàn thành nghĩa vụ đã xuất ngũ, có thời hạn phục vụ từ 12 tháng trở lên
tại khu vực 1;
- Đối tượng 04 (1.4): Con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh, con của người được
hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con của Bà mẹ
VNAH; con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;
- Đối tượng 05 (1.5): Quân nhân, Công an nhân dân, Thanh niên xung phong tập
trung được cử đi học; quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đã xuất
ngũ, có thời gian phục vụ từ 24 tháng trở lên;
- Đối tượng 06 (1.6): Con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính
sách như thương binh mất sức lao động dưới 81%.
Ưu tiên 2: Cử tuyển, sinh viên dự bị và dự bị dân tộc.
Ưu tiên 3: Sinh viên khuyết tật.
Ưu tiên 4: Sinh viên mồ côi.
Ưu tiên 5: Sinh viên thuộc các gia đình khó khăn (Có sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo)
- Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo (5.1);
- Sinh viên thuộc gia đình hộ cận nghèo (5.2).
Ưu tiên 6: Sinh viên các chương trình đào tạo chất lượng cao:
- ISB (6.1);

- Chất lượng cao (6.2).
Ưu tiên 7: Sinh viên thuộc các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn (Thuộc danh sách
các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn theo quyết định của Chính phủ)
- Sinh viên thuộc các địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (7.1);
- Sinh viên thuộc các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn (7.2).
Ưu tiên 8: Các trường hợp khác
4. Quy trình đăng ký nội trú Ký túc xá (Thủ tục, quy trình tiếp nhận)
4.1 Thời gian đăng ký: từ ngày 07/8/2018 đến 14/8/2018
4.2 Đối tượng đăng ký: Các sinh viên Khóa 44 khi làm thủ tục nhập học xong và
được nhà trường cấp Mã số sinh viên (MSSV) theo quy định.
4.3 Quy trình đăng ký nội trú Ký túc xá:
- Bước 1: Sinh viên hoàn thành các thủ tục nhập học, sau đó tới khu vực Đăng ký Ký túc
xá (Sảnh tầng trệt) để tiến hành các thủ tục đăng ký.
- Bước 2: Ban Giám đốc Trung tâm xét duyệt trực tiếp tại khu vực đăng ký KTX.
- Bước 3: Sinh viên nhận Phiếu hướng dẫn, đến Ký túc xá 43 - 45 Nguyễn Chí Thanh,
phường 9, quận 5, TP.HCM để làm các thủ tục vào nội trú Ký túc xá.
+Sinh viên đem theo các giấy tờ có liên quan để làm thủ tục, bao gồm:
 Biên nhận hồ sơ nhập học và các giấy tờ liên quan xác nhận thuộc diện ưu tiên
(bản photocopy);
 Bản sao CMND hoặc Căn cước công dân (không cần công chứng, mang theo
bản chính để đối chiếu);
 03 (ba) tấm ảnh 2x3;
+ Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của Ban Quản lý Ký túc xá.
+ Nộp tiền nội trú phí từ tháng 8 đến tháng 12/2018:
Số tiền: 250.000VND/tháng/sinhviên * 05 tháng = 1.250.000VND/sinhviên
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp);
- KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh (để thực hiện);
- Lưu VP,HTSV.

(đã ký)
ThS. Ngô Văn Phong
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