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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: . . … . ./ TB-CTSV                               Cần Thơ, ngày 13 tháng 5 năm 2019 

 

THÔNG BÁO  
Đăng ký ở KTX  học kỳ 1, năm học 2019-2020 

 

 

Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên sau 

đại học (gọi chung là SV) hiện đang ở nội trú tại Ký túc xá (KTX), như sau: 
 

1. Thời gian ở KTX học kỳ 1, năm học 2019-2020: Tính từ ngày 01/8/2019 đến 

ngày 31/12/2019 (5 tháng). 
 

2. SV thực hiện đăng ký qua Hệ thống Quản lý KTX bằng tài khoản SV từ 

ngày 16/5 đến ngày 01/6/2019. SV thực hiện đăng ký cần lưu ý: 

- Ghi ngắn gọn vào ô nguyện vọng ở KTX  nếu có nhu cầu về chỗ ở, loại phòng, 

ở nhóm… (các thành viên trong nhóm ghi chuỗi nguyện vọng giống nhau để phân biệt với 

nhóm khác). 

- Ưu tiên giải quyết cho SV đăng ký ở theo nhóm có số SV trong nhóm bằng sức 

chứa của phòng (SV đăng ký đúng thời gian và thực hiện đúng nội quy - quy định của 

KTX). Các nhóm còn lại thực hiện sắp xếp dồn phòng hoặc bố trí SV mới (có thể tìm thêm 

bạn đăng ký mới ghi nguyện vọng theo nhóm cho đủ số lượng phòng). 

- Đối với SV thuộc khoa Phát triển Nông thôn, chỉ bố trí cho SV học năm thứ 

nhất và năm thứ tư. 

- SV chậm tiến độ, học ngành 2 đăng ký tại Văn phòng TT. PVSV - KTX khu B 

(hoặc gửi mail cho thầy Lê Văn Út – lvut@ctu.edu.vn), sẽ được bố trí tập trung theo sự 

sắp xếp của Trung tâm. 
 

3. Xem kết quả, nộp phí và nhận chỗ: 

- Xem kết quả duyệt từ ngày 18/6/2019 (danh sách được công bố trên website 

Trung tâm Phục vụ Sinh viên và email SV). 

- Thời gian nộp phí KTX học kỳ 1, 2019-2020 (SV nộp phí cho cả học kỳ): 

* KTX khu A: ngày 30, 31/7/2019 tại Văn phòng TT. PVSV - KTX khu A; 

* KTX khu B: ngày 01, 02/8/2019 tại Văn phòng TT. PVSV - KTX khu B; 

* KTX khu C: ngày 03/08/2019 tại Văn phòng (dãy CC01 - khu Hòa An).  

* SV có thể nộp phí trước thời gian nêu trên tại Phòng Tài Chính từ 

ngày 19/6 đến 12/7/2019 (Thời gian: 15 - 16 giờ). SV có thể nộp thay. 
 

4. Đăng ký ở lại hè:  

- SV có nhu cầu ở lại KTX trong thời gian hè (từ ngày 16/7 đến 31/7/2019) thì 

đăng ký và nộp phí tại Văn phòng TT. PVSV từ ngày 02/7 đến 12/7/2019 (Thời gian: 15 

đến 17 giờ). 

- Các phòng từ phòng 11 đến phòng 20 dãy C2 dự kiến lắp đặt giường bộ, 06 

giường/ phòng (giống loại giường ở dãy C1 và C3). Thời gian lắp đặt từ ngày 17 đến 

31/07/2019. Các phòng này sẽ đưa vào sử dụng từ học kỳ 1 năm học 2019-2020. SV có 

nhu cầu ở lại trong thời gian hè sẽ được bố trí ở vị trí khác. SV không có nhu cầu ở lại hè, 

các vật dụng cá nhân có thể đóng kiện (niêm phong) gửi tại nhà xe KTX. 
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5. SV không nộp phí ở tiếp trong học kỳ 1, 2019-2020 thực hiện trả chỗ chậm 

nhất ngày 15/7/2019. 

6. Lưu ý:  

- Trong thời gian nghỉ hè, SV phải sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng (đóng 

thành kiện hoặc bọc lớn) để gọn trên giường của mình, làm vệ sinh phòng sạch sẽ. 

- SV nộp phí điện, nước trước khi nộp phí KTX. 

- Sau khi nộp phí, SV có thể nhận chỗ ngay (liên hệ Giám thị tại Văn phòng 

TT. PVSV). 

- Sau ngày 02/8/2019, SV không nộp phí, Trung tâm sẽ xóa chỗ đã được xét 

duyệt. Ngày 3/8 đến 4/8/2019, sẽ tiến hành dồn phòng có số lượng SV nộp phí từ  ít hơn 

50% sức chứa của phòng (gửi phản hồi qua email SV). Ngày 06/8/2019, giải quyết điều 

chỉnh chỗ sau khi dồn phòng và tiếp tục sắp chỗ tại Văn phòng TT. PVSV - KTX khu B.   

- SV không thực hiện đúng tinh thần thông báo này sẽ mất quyền ưu tiên 

trong nguyện vọng ở KTX học kỳ 1, 2019-2020. Chỗ ở sẽ được bố trí theo sự sắp xếp của 

Trung tâm.  

- Việc giữ xe tại nhà xe KTX kết thúc vào ngày 15/7/2019. SV phải di 

chuyển xe ra khỏi nhà xe để thực hiện công tác vệ sinh. SV có nhu cầu gửi xe trong thời 

gian từ 16/7 đến 31/7/2019 liên hệ nhà xe làm thủ tục và nộp phí theo quy định. SV không 

làm thủ tục gửi xe sẽ được tính phí theo mức vãng lai. 

 

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Trung tâm Phục vụ Sinh viên.  

Điện thoại: Khu A: (02923) 872 178;  Khu B: (02923) 872 275./.  

 

 

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG  . 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, P.CTSV; 

- Phòng Tài chính. 

 
 

                                                                                  Nguyễn Thanh Tường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký) 


