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THÔNG  BÁO 
 TIẾP NHẬN, BỐ TRÍ SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT ĐĂNG KÝ Ở  KTX ĐỢT 2 

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021 – 2022 

_________________ 

 

Căn cứ Thông báo số 27 ngày  04  tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng Nhà trường 

về chủ trương tổ chức đào tạo học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên năm thứ 

nhất; 

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến tất cả sinh viên năm thứ nhất biết thông tin 

về việc đăng ký ở Ký túc xá học ĐỢT 2 kỳ II năm học 2021 – 2022 phục vụ nhu  cầu ở KTX 

cho sinh  viên  năm  thứ nhất học tập  trung tại trường từ ngày 21/3/2022; 

            1/ Đăng ký ở KTX học kỳ II năm học 2021-2022 từ ngày 15/3/2022 đến 

15/7/2022. 

 a/ Đối tượng được đăng  ký và bố trí ở KTX đợt 2 

  Sinh viên chính quy năm thứ 1 được các Khoa chuyên môn triệu tập học tập trung 

tại trường theo kế hoạch  học  tập đã sắp xếp từ  ngày 21/3/2022. 

 b/ Thời gian đăng ký lưu trú  tại KTX: 

 - Sinh viên có nguyện vọng ở ký túc xá tự đăng ký và thanh toán công nợ online trên 

cổng thông tin ktx: kytucxa.hcmuc.edu.vn tại địa chỉ: https://kytucxa.hcmuc.edu.vn/bai-

viet/thong-bao-ky-tuc-xa/huong-dan-dong-phi-ktx-online-14.html  và hướng dẫn đăng ký 

ký túc xá tại cổng thông tin sinh viên:sv.hcmuc.edu.vn  từ ngày 05/3/2022 đến ngày 

15/3/2022; 

 Nếu sinh viên thanh toán tiền mặt tại các chi nhành Ngân hàng Đầu tư và phát triển 

Việt Nam (BIDV) trên toàn quốc, sinh viên cung cấp các thông tin như sau:  

 - Tên trường đầy đủ: Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh 

 - Mã số sinh viên:  

 - Nội dung nộp: Ký túc xá 



Sinh viên làm thủ tục ở học kỳ II năm học 2021 – 2022  kể từ ngày 16/3/2022 

  c/ Yêu cầu:  

  - Sinh viên đăng ký và tất toán công nợ online trên cổng thông tin hạn cuối vào 

ngày 15/3/2022, quá thời gian quy định sẽ bị hủy đăng ký. 

 - Khi sinh viên  về học tập trung có nhu cầu  ở KTX phải tiêm đủ 02 mũi vaccine, 

khi đến làm  thủ tục ở phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine, thực hiện 

nghiêm quy định 5K, phải báo cáo trung thực tình trạng sức khỏe của mình có liên 

quan đến dịch, bệnh COVID-19 cho Ban cán sự lớp, GVCN lớp, Phòng Công tác sinh 

viên trước  khi vào KTX. 

 2/ Quy định vị trí chỗ ở đăng ký ở học kỳ II năm học 2021-2022 tại CS2 

a. Nữ sinh viên trường ĐH Văn hóa Tp.HCM đăng ký các tầng sau: 

Loại 06 chỗ các tầng của block B: 2,3,4,6,7, 8,10  

b. Nam sinh viên trường ĐH Văn hóa Tp.HCM đăng ký các tầng sau 

- Loại 4 chỗ tầng 9 của block B 

- Loại 6 chỗ tầng 14 của block A 

             3/ Một số lưu ý:   

  a. Sau 05 ngày kể từ ngày được duyệt thành công, sinh viên không hoàn tất công nợ 

sẽ bị hủy thông tin đăng ký. Tại KTX cơ sở 2 có hệ thống hủy chỗ tự động khi công nợ 

chưa thanh toán, sinh viên lưu ý thanh toán công nợ đúng hạn, dữ liệu tự động xóa và 

khóa; bộ phận kiểm soát sẽ không giải quyết lên khu nội trú được. 

  b. Sinh viên  muốn đăng ký ở phòng rộng theo  nhu  cầu, lý do cá nhân không  thuộc  

quy định  trên liên hệ Trưởng  phòng để xem  xét từng trường hợp cụ thể. 

    c. Đây là kế hoạch ở KTX đợt 2 dành  cho sinh viên  năm nhất học tập trung tại 

trường kể từ  ngày 21/3/2022. 

           Nhà trường yêu cầu tất cả người học nghiêm túc thực hiện kế hoạch trên. 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng, các phó HT (để bc); 

- P.CTSV (để thực hiện); 

- Lưu: VT, CTSV. 

TL. HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỞNG PHÕNG CÔNG TÁC SINH VIÊN  

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Hồng Sinh  

 

  


