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THÔNG BÁO 

Về việc ưu tiên bố trí chỗ ở tại Ký túc xá cho sinh viên khóa 20D 

học Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đợt học 1  

 

Thực hiện Thông báo số 1267/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 15/9/2020 về Lịch 

học Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với sinh viên (SV) trúng tuyển nhập học 

hệ chính quy năm 2020. Phòng Quản lý Ký túc xá thông báo đến sinh viên khóa 

20D học GDQPAN (đợt học 1) có nhu cầu đăng ký chỗ ở Ký túc xá nội dung sau: 

1. Đối tượng được ưu tiên bố trí chỗ ở tại Ký túc xá  

a. Ưu tiên bố trí chỗ ở cho sinh viên các ngành đã được nhà trường bố bí 

học chuyên môn ở Trụ sở chính (2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7), bao gồm: 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  

- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

- Quản trị khách sạn 

b. Sinh viên có chỗ ở, chỗ trọ xa Cơ sở Quận 9 

2. Thời gian đăng ký: Sáng thứ Hai, ngày 21/9/2020 

3. Hình thức đăng ký: Đăng ký tập thể, theo danh sách đại đội 

4. Tiền Ký túc xá: 200.000đ/sinh viên 

5. Lưu ý:  

- Sinh viên phải tự trang bị vật dụng sinh hoạt trong thời gian được bố trí 

chỗ ở để học GDQPAN, nhất là mùng (màn) ngủ chống muỗi đốt. 

- Sinh viên được bố trí chỗ ở tại Ký túc xá tuyệt đối tuân thủ nội quy Ký 

túc xá và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định.  

Đề nghị sinh viên khóa 20D có nhu cầu đăng ký chỗ ở Ký túc xá để học 

GDQPAN (đợt học 1) thực hiện nghiêm túc tinh thần Thông báo này.  

 

Nơi nhận: 
- TS. Lê Trung Đạo - PHT (để báo cáo) 

- Khoa GDQP-GDTC, P.KHTC (để phối hợp) 

- Thông báo sinh viên (để thực hiện); 

- Lưu: KTX. 
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