
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM QL KTX Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số ……/TB-  ĐHBK- TT QL KTX 
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                    Hà nội, ngày 19 tháng 08 năm 2019      

 
THÔNG BÁO 

 

- Căn cứ vào kế hoạch xếp ở của sinh viên nội trú KTX năm học 2019-2020 

- Căn cứ vào quyết định số 1787/QĐ-ĐHBK-TTQL KTX của Hiệu trưởng Trường ĐHBK 

Hà nội ký ngày 06/08/2019 về việc thu lệ phí của sinh viên nội trú KTX từ năm học 2019-

2020 

- Căn cứ vào nhu cầu ở của sinh viên nội trú KTX kỳ I/2019-2020. 

Nhà trường và Trung tâm QL KTX xin thông báo thời gian thu lệ phí và mức thu lệ phí xếp cho 

sinh viên các khóa như sau: 

1. Thời gian sinh viên đăng ký online: 19/08-27/08 

2. Thời gian thu lệ phí với các trường hợp đăng ký ở KTX:  

- 28-29/08 với sinh viên đã ở kỳ II/2018-2019 tiếp tục ở kỳ I/2019-2020 tại phòng trực CBQN 

- 30-31/08 với sinh viên đăng ký thành công phòng ở online trên hệ thống tại phòng trực 

CBQN. 

3.  Mức thu và đối tượng xếp ở: 

STT Nhà 
Ngày đăng ký 

online 
Đối tượng xếp ở Mức thu / SVCQ 

1 B5  K63, 64 (Nam, nữ) 230.000 

2 B5b 19/08-27/08 K60 hệ kỹ sư, 61, 62, 63, 64, CĐN 200.000 

3 ½ B6  K62,63 (nam, nữ) 290.000 

4 ½ B6  K62, 64, NCS, CH (nam, nữ) 230.000 

5 B7, B8, B13 19/08-27/08 K60 hệ kỹ sư, 61, 62, 63, 64, CĐN  160.000 

6 B10  K62, 64 (Nam, nữ) 240.000 

7 B13b 19/08-27/08 K63 (Nữ), CĐN 200.000 

- Nhà B5, B6, B10 sẽ ưu tiên xếp trực tiếp cho sinh viên thuộc diện xếp kỳ I/2019-2020 mà 

đã có dữ liệu đăng ký phòng online tại những nhà đó từ kỳ II/2018-2019 tại phòng trực 

CBQN từ ngày 19/08-27/08. 



- Sinh viên đăng ký mới tại các nhà bắt buộc phải đăng ký tài khoản và đăng ký phòng ở trên 

hệ thống đăng ký trực tuyến: http:// ktx.hust.edu.vn. Riêng với những sinh viên đã ở các nhà 

và có tài khoản trong kỳ II/2018-2019 thuộc diện xếp kỳ I/2019-2020 có nhu cầu ở KTX 

liên hệ trực tiếp cán bộ quản nhà làm thủ tục chuyển kỳ online và đóng lệ phí. 

- Tiền nước: 30.000 đ/ sv/ tháng với sinh viên các nhà không khép kín, tạm thu 30.000 đ/tháng 

đối với sinh viên các nhà khép kín (tương ứng với 3.5 m3/sv/tháng). Trung tâm sẽ theo dõi 

đồng hồ nước sử dụng của các phòng hàng tháng, đối với phòng nào vượt mức sẽ tiến hành 

thu bổ sung. 

-  Tiền điện SV thanh toán theo chỉ số tiêu thụ trên công tơ hàng tháng. 

- Hệ cao đẳng, cao học, nghiên cứu sinh, văn bằng 2, tại chức thu thêm 40.000 đ/ sv/tháng so 

với mức thu quy định/ sv chính quy. 

 
 

Nơi gửi: Như trên. 
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