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THÔNG BÁO
Về việc bố trí chỗ ở cho sinh viên nội trú – năm học 2021- 2022
Kính gửi: Sinh viên nội trú;
1. Điều chỉnh số chỗ nội trú cho nam, nữ:
- Căn cứ tỉ lệ sinh viên nữ trong toàn trường đạt khoảng 35%;
- Căn cứ số chỗ ở nội trú hiện tại đang bố trí cho sinh viên nữ chiếm 29 %;
Để đáp ứng nhu cầu chỗ ở nội trú của sinh viên nữ, từ năm học 2021- 2022 Ban quản lý
Ký túc xá (BQL KTX) điều chỉnh tăng số chỗ ở cho nữ.
Việc bố trí chỗ ở thực hiện như sau:
- Nữ: Khu 7 tầng, gồm: tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng trệt từ phòng 011 đến 018;
- Nam:
+ Khu 7 tầng, gồm: tầng 4, tầng 5, tầng 6 và tầng trệt từ phòng 001 đến 007;
+ Tất cả khu nhà D;
2. Việc bố trí sinh viên ở D31, D70:
Nhà trường đã có kế hoạch sửa lại trần, mái nhà D70; Sơn, lợp lại mái, lắp quạt trần
D31. Tuy nhiên do dịch kéo dài nên công tác sửa chữa chưa thực hiện được. BQL KTX đã
yêu cầu các đơn vị chức năng ngay khi dịch tạm lắng là tiến hành sửa chữa ngay để kịp bố
trí chỗ cho SV nam.
Vậy trong quá trình đăng ký nội trú năm học 2021-2022, SV vẫn đăng ký nội trú 2 khu
này bình thường.
Tuy nhiên, nếu SV đã vào ở mà việc sửa chữa vẫn chưa xong, rất mong SV chia sẻ.
Khi đó BQL thực hiện bố trí SV ở tạm các dãy khác;
Riêng D31, BQL vẫn tạm thu mức tiền nội trú như năm học 2020-2021, nhưng khi sửa
chữa xong, Nhà trường có điều chỉnh mức thu rất mong SV ở D31 thông cảm.
Trân trọng./.
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