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THÔNG BÁO 

Về việc Tiếp nhận nguyện vọng đăng ký lưu trú tại Khu nội trú 

năm học 2021-2022 đối với tân sinh viên khóa tuyển sinh 2021 

 

Căn cứ Thông báo số 483/TB-ĐHGTVT ngày 27/8/2021 của Hiệu trưởng 

Nhà trường về việc tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 

2021 đợt 1;  

Nhà trường thông báo về việc tiếp nhận nguyện vọng đăng ký lưu trú tại 

Khu nội trú (Ký túc xá) trong năm học 2021-2022 như sau:  

1. Đối tượng tiếp nhận 

Tân sinh viên đã thực hiện xong thủ tục nhập học theo thông báo của Nhà 

trường.  

Tân sinh viên có nguyện vọng được lưu trú tại Khu nội trú sau khi Nhà 

trường quay lại trạng thái học tập bình thường tại các cơ sở của Nhà trường.  

Trong trường hợp số lượng tân sinh viên có nhu cầu vượt khả năng tiếp nhận 

của Khu nội trú, Nhà trường sẽ xét hồ sơ theo thứ tự ưu tiên được quy định tại 

thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế Công tác 

sinh viên của Nhà trường. 

2. Hình thức đăng ký 

Đăng ký trực tuyến (online) theo đường link tại đây. 

3. Thời gian đăng ký 

Tân sinh viên nhập học đợt 1: đăng ký từ ngày 04/9/2021 đến hết 24g00 

ngày 08/9/2021. 

Tân sinh viên nhập học đợt 2: đăng ký từ ngày 27/9/2021 đến hết 24g00 

ngày 02/10/2021. 

Sau 02 đợt nói trên nếu Khu nội trú còn chỗ sẽ thông báo trên website phòng 

Công tác sinh viên, Cổng thông tin sinh viên sau ngày 15/10/2021.  

4. Phản hồi kết quả tiếp nhận đăng ký 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Thong-tu-27-2011-TT-BGDDT-Quy-che-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien-noi-tru-125897.aspx
http://gts.edu.vn/quy-che-cong-tac-sinh-vien-doi-voi-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-he-chinh-quy-tu-nam-hoc-2017-2018/
http://gts.edu.vn/quy-che-cong-tac-sinh-vien-doi-voi-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-he-chinh-quy-tu-nam-hoc-2017-2018/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclo3AkgcsxHRirYyJK9Ab_WHIBi0Zk9ffI_4y2YAbq6P2jBg/viewform
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Nhà trường sẽ phản hồi sau 03 ngày tính từ thời điểm hết hạn tại mỗi đợt 

đăng ký thông qua địa chỉ email sinh viên đã đăng ký.  

Trường hợp sinh viên không nhận được email phản hồi tức là không được 

xét lưu trú tại Khu nội trú.  

Sinh viên được Nhà trường chấp thuận lưu trú tại Khu nội trú cần hoàn 

thành thủ tục thanh toán tạm ứng lệ phí 01 tháng (tương ứng số tiền 300.000đ) về 

Nhà trường để có căn cứ chính thức xác nhận nguyện vọng và được xếp phòng ở.  

Sinh viên phải hoàn thành đóng phí trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận 

được email thông báo kết quả tiếp nhận vào Khu nội trú. Nếu sinh viên không 

thanh toán, Nhà trường sẽ hủy kết quả đăng ký.  

Cách thức thanh toán được hướng dẫn cụ thể qua email đối với sinh viên.  

5. Hồ sơ đăng ký lưu trú tại Khu nội trú 

Sinh viên sau khi hoàn thành lệ phí cần chuẩn bị những giấy tờ sau để nộp 

trực tiếp cho bộ phận quản lý Khu nội trú sau khi vào học tập tại Nhà trường.  

Địa điểm Khu nội trú và nộp hồ sơ: số 10, đường 12, phường An Khánh, 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (trước kia là đường Trần Não, phường 

Bình An, quận 2 - Cách cơ sở chính quận Bình Thạnh khoảng 03 km).  

Hồ sơ bao gồm:  

- 01 bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. 

- 01 bản sao hồ sơ minh chứng đã hoàn thành thủ tục nhập học vào Trường 

(giấy báo trúng tuyển, biên nhận thu hồ sơ nhập học, các loại biên lai tài 

chính, …).  

- 01 bản in nội dung email xác nhận đã được đồng ý vào ở Khu nội trú.  

- 01 bản in chứng từ đã hoàn thành lệ phí tạm ứng (biên lai, hóa đơn, tin 

nhắn, hình chụp chuyển khoản online, …). 

- 01 đơn xin vào ở Khu nội trú, 01 hợp đồng vào ở Khu nội trú (sẽ cấp khi 

vào học tại Trường).  

- 03 ảnh 3x4.  

- Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).  

Tất cả các bản sao đều không cần công chứng (sao y bản chính). 

Do số lượng chỗ ở có thể tiếp nhận được tại Khu nội trú có giới hạn nên Nhà 

trường đề nghị tân sinh viên xem xét thật kỹ lưỡng trước khi tiến hành đăng ký 
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nguyện vọng. Đồng thời, sinh viên đã đăng ký cần lưu ý các thông báo phản hồi từ 

Nhà trường để đảm bảo quyền lợi.  

Trân trọng./.  

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 
   

 (Đã ký) (Đã ký) 

 

 

 ThS. Lê Quang Thành 

Nơi nhận: 

- Tập thể lãnh đạo (để b/c); 

- Các đơn vị thuộc Trường (để p/h t/h);  

- Thí sinh (để t/h);  

- Lưu: VT, CTSV (Đức). 


