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THÔNG BÁO 
Ký túc xá sinh viên Hậu Giang hoàn thành 

và bố trí sinh viên vào ở từ Học kỳ 1 (Năm học 2014 – 2015) 
 

 

Ký túc xá sinh viên Hậu Giang (Ký hiệu KTX A2-HG) đặt tại khu KTX-A 

(trong khuôn viên Khu 2 – ĐHCT) đã hoàn thành và sẽ bố trí SV vào ở từ học kỳ 1, 

năm học 2014 – 2015. 

 

Trung tâm Phục vụ sinh viên (PVSV) thuộc Phòng Công tác Sinh viên thông 

báo việc đăng ký, sắp xếp và bố trí SV và ở như sau: 

 

1. Đối tượng đăng ký 

- Tất cả SV có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là SVHG), đang 

học tại Trường Đại học Cần Thơ, thuộc các hệ đào tạo (chính quy, tại chức, liên thông, 

bằng 2) có nhu cầu ở KTX A2-HG  thì làm thủ tục đăng ký (Thủ tục và thời gian đăng 

ký thực hiện theo Thông báo số 116/TB-CTSV, ngày 05/5/2014 – Kèm theo). 

 

2. Cơ sở vật chất, mức phí KTX và các điều kiện 

- KTX A2-HG là một tòa nhà 5 tầng, 69 phòng, sức chứa 08 SV/phòng, trang 

bị giường tầng, tủ đựng đồ cá nhân, có lắp đặt WIFI công cộng. Tổng sức chứa khoảng 

550 SV.  

- Mức phí KTX: 80.000 đồng/SV/tháng (thu theo từng học kỳ). 

- SV được gởi xe đạp miễn phí tại các Nhà xe trong KTX (nộp phí đối với xe 

môtô, gắn máy, xe đạp điện); được sử dụng WIFI công cộng. 

- SV không được nầu ăn trong tòa nhà A2-HG; cho phép sử dụng các thiết bị 

điện phục vụ sinh hoạt, học tập công suất nhỏ (<1.000w).     

 

  Trung tâm PVSV kính mời Quý phụ huynh, các em SV (đặc biệt là SVHG) đến 

tham quan tòa nhà A2-HG, đăng ký ở và vận động các bạn SVHG đăng ký vào ở KTX 

A2-HG, để có điều kiện ăn ở, sinh hoạt tốt, an tâm học tập, rèn luyện trong thời gian 

đào tạo tại Trường./. 
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