TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Số: 13 /TB - BQLKTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh thời gian đóng tiền nội trú năm học 2021 – 2022
Kính gửi: Sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. HCM.
Ngày 22/7/2021, Ban quản lý Ký túc xá có thông báo số 12 về việc đăng ký nội trú
năm học 2021-2022;
Tuy vậy, Ban quản lý Ký túc xá nhận thông tin có một số sinh viên đang khó khăn
trong thanh toán tiền nội trú.
Nay Ban quản lý Ký túc xá thông báo điều chỉnh một số nội dung so với Thông báo
số 12. Cụ thể như sau:
1. Thời gian đóng - Mức đóng:
1.1. Đóng đợt đầu, từ ngày 28/07 đến 11g00’ ngày 30/07/2021:
Đóng ngay sau khi được Duyệt, đóng qua trang:
utc2.edu.vn Dịch vụ công  Đóng học phí.
+ Mức đóng đợt đầu:
 Nhà cấp 4, khu D30, D31, D61-: 110.000 đ x 7 tháng = 770.000 đồng;
 Nhà cấp 4, khu D60, D70, D72: 150.000 đ x 7 tháng = 1.050.000 đồng;
 D70, từ P1-P6:
250.000 đ x 7 tháng = 1.750.000 đồng;
 Nhà 7 tầng:
230.000 đ x 7 tháng = 1.610.000 đồng
 Nhà 7 tầng, p611-619:
2.500.000 đồng
1.2. Đóng đợt hai:
Đóng qua app ViettelPay, từ ngày 3/1/2022 đến ngày 7/1/2022.
+ Mức đóng đợt hai:
 Nhà cấp 4, khu D30, D31, D61-: 110.000 đ x 2,5 tháng = 275.000 đồng;
 Nhà cấp 4, khu D60, D70, D72-: 150.000 đ x 2,5 tháng = 375.000 đồng;
 Nhà 7 tầng:
230.000 đ x 2,5 tháng = 575.000 đồng;
 Nhà 7 tầng, p611-619:
1.300.000 đồng,
* Những SV không đóng tiền nội trú đợt 2 trong thời gian trên, BQL KTX xem như
SV đơn phương chấm dứt hợp đồng, không tiếp tục ở KTX sau ngày 23/1/2022. SV
không được nhận lại phần tiền dư.
2. Gia hạn đóng tiền:
Đối tượng: SV gặp khó khăn trong thực hiện đóng online do khu vực đang ở của SV
hoặc của gia đình bị phong tỏa, cách ly, BQL KTX gia hạn đóng tiền nội trú đợt đầu cho
SV.
- Thời gian đóng tiền đối với SV được gia hạn: từ ngày 17/8 đến ngày 19/8/2021;
- Hình thức đóng: đóng qua Viettelpay;
- Quá thời gian gia hạn, nếu SV không đóng tiền, BQL sẽ không giữ chỗ cho SV.
Để được gia hạn, SV cần thực hiện các việc sau:
- Vẫn tiến hành đăng ký nội trú trên trang web, BQL thực hiện Duyệt có được ở KTX
hay không. Chỉ không thực hiện đóng tiền, nếu được Duyệt.

- Gửi thông tin cá nhân cho BQL qua email: kytucxa@utc2.edu.vn. SV cần cung cấp
đủ các nội dung: a)Tiêu đề: Xin gia hạn đóng tiền NT; b)Họ tên SV; c)mã SV; d)Đăng ký
ở phòng/dãy nào; e) số điện thoại; f) Nêu lý do xin gia hạn; g) Gửi minh chứng xin gia
hạn – vd: chụp hình văn bản của địa phương về việc phong tỏa khu vực có nhà SV. Minh
chứng càng rõ ràng KTX dễ duyệt. Gửi không đủ nội dung BQL sẽ không duyệt.
- Hạn cuối gửi email cho BQL: 15g00’ ngày 28/7/2021 (thứ tư) – dù SV có được
duyệt ở nội trú hay chưa.
- BQL hồi đáp qua email cho SV là có đồng ý gia hạn hay không, thời gian gửi email
hồi đáp: chiều ngày 29/7/2021;
3. Việc đóng tiền trực tuyến trên trang web của trường, được thực hiện qua tài khoản
Viettinbank.
SV K61 và những SV bị lỗi đóng tiền trực tuyến, nếu có câu:
"Khách hàng chưa đăng ký sử dụng Dịch vụ Thanh toán trực tuyến"
SV cần thực hiện theo hướng dẫn sau:
 SV lên trang web Viettin đăng nhập vào tài khoản vnpay;
 Chọn dịch vụ thẻ;
 Vào mục thanh toán trực tuyến; chọn Đóng/ mở thanh toán trực tuyến;
 Lúc đó SV (phần lớn k61) mới đóng tiền được;
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