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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký ở Ký túc xá năm học 2022-2023 

 
 Ban Quản lý Ký túc xá, Y tế và An ninh trật tự thông báo về việc tiếp nhận, 
sắp xếp tân sinh viên ở Ký túc xá (KTX) năm học 2022 – 2023 như sau: 

1. Đối tượng đăng ký 
Tân sinh viên Trường Đại học Hồng Đức và các trường trung cấp, cao đẳng, 

đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/9 đến hết ngày 10/10/2022 
3. Hình thức đăng ký:  
- Đăng ký trực tiếp tại Phòng 302 Nhà điều hành (Trường Đại học Hồng Đức) 

và tại phòng tiếp sinh viên của đơn vị. 
- Đăng ký trực tuyến (online): Đăng ký qua địa chỉ Facebook: 
https://www.facebook.com/KTXSinhvien2015 
https://www.facebook.com/nhaosinhvien.thanhhoa 
- Hoặc số điện thoại liên hệ:  Thầy Lê Văn Thanh: 0946 953 386;  

                  Cô Hứa Thị Ngọc: 0934 424 848. 
4. Thời gian ở KTX năm học 2022 – 2023: Tính từ ngày sinh viên đăng ký 

thành công đến 30/9/2023. 
5. Thủ tục nhận phòng: Sinh viên nộp hồ sơ, làm thủ tục nhận phòng tại văn 

phòng của Ban quản lý. Sinh viên sẽ được cán bộ quản lý nhà hướng dẫn thủ tục. 
6. Các khoản thu và mức thu năm học 2022 – 2023 

Bảng đơn giá tiền phòng 
                                                                           (Đơn giá tính: đồng/phòng/tháng) 

TT Nội dung Đơn giá phòng ở 

1 Nhà khách  2.000.000 

2 Phòng dịch vụ có điều hòa, nóng lạnh 1.500.000 

3 Tầng 4 Nhà N2, N3, N4, N5 680.000 

4 Tầng 1,2,3 Nhà N2, N3, N4, N5 720.000 

5 Nhà N1 780.000 



- Tiền đặt cọc tài sản: 300.000 đồng/sinh viên (tiền đặt cọc được trả lại khi kết 
thúc hợp đồng ở Ký túc xá trong trường hợp sinh viên không làm hư hỏng hoặc mất 
mát tài sản phải bồi thường). 

- Tiền hỗ trợ công tác Văn Thể Mỹ: 5.000 đồng/sinh viên/tháng 
- Tiền hỗ trợ công tác Vệ sinh môi trường: 5.000 đồng/sinh viên/tháng 
- Cước internet (Nhà N1): 90.000 đồng/phòng/tháng. 
- Tiền đăng ký tạm trú tạm vắng: 15.000 đồng/sinh viên/năm 
- Tiền bảo trì công tơ điện nước: 5.000 đồng/phòng/tháng 
7. Thời gian thanh toán: Sinh viên nộp các tiền phòng và các khoản thu khác 

trong thời gian 05 ngày kể từ ngày cán bộ quản lý giao nhận phòng. 
8. Hình thức thanh toán: Sinh viên nộp tiền mặt tại phòng quỹ của Ban (Nhà 

N1 – KTX 13 tầng), hoặc chuyển khoản vào số tài khoản: Nguyễn Thị Huyền (thủ 
quỹ) – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa (BIDV) – Số 
Tài khoản: 50110001798383 (Cú pháp: Tên > Phòng N?> Nội dung nộp tiền) 

9. Một số quy định khác: 
- Đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (thuộc hộ nghèo, có giấy nhận gia 

đình khó khăn hoặc trường hợp đặc biệt khác) có nhu cầu đóng tiền 1 học kỳ, sinh 
viên liên hệ đăng ký trực tiếp với cán bộ quản lý các nhà KTX để được hướng dẫn và 
giải quyết. 

- Sinh viên các lớp chất lượng cao của Trường Đại học Hồng Đức được Nhà 
trường bố trí nơi ở miễn phí trong Ký túc xá./. 
 
Nơi nhận: 
- Sinh viên trúng tuyển ĐH, CĐ, TC năm 2022; 
- Tổ Quản lý nội trú (để th/h); 
- Tổ Kỹ thuật, vệ sinh môi trường (để th/h); 
- Lưu VT. 
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