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          Huế, ngày 1 tháng 8 năm 2017 

    

THÔNG BÁO 
V/v nộp tiền Ký túc xá K1, K2 - Học kỳ II, năm học 2017-2018 

 

- Căn cứ QĐ số 771 /CĐCNH-TCKT ngày 1 tháng 8 năm 2017 về việc quy định 

mức giá cho thuê nhà ở tại Ký túc xá K1, K2; 

- Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Trường CĐCN Huế thông báo về việc nộp tiền ở Ký túc xá K1, K2 học kỳ I, năm 

học 2017-2018 như sau: 

1. Mức thu các khoản  

- Giá cho thuê nhà ở: 100.000 đồng/HS-SV/tháng; Dụng cụ phục vụ sinh hoạt: 

30.000đ/HS-SV/tháng. Tổng cộng: 130.000 đ/tháng x 5 tháng = 650.000đ/HS-SV. 

 Trường hợp bao phòng: 650.000đ/tháng/HS-SV x  8 HS-SV =5.200.000đ/phòng.  

- Điện, nước: Tính theo chỉ số đồng hồ lắp đặt ở từng phòng và đơn giá theo quy 

định chung của nhà nước. Học sinh, Sinh viên nộp tạm thu điện, nước 100.000đ/người. 

Số tiền này sẽ được hoàn trả khi kết thúc Hợp đồng thuê phòng. 

2. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: + Đối với hợp đồng từ 1/8/2017 - 15/9/2017, SV nhận hợp đồng mới 

và nộp tiền từ 15/8/2017 - 15/9/2017. 

 + Đối với hợp đồng từ 15/9/2017 - 01/11/2017, SV nhận hợp đồng 

mới và nộp tiền từ 16/9/2017 - 01/11/2017 

Sau thời hạn trên HS –SV không nhận ký hợp đồng, không nộp tiền coi như 

không có nhu cầu ở nội trú, BQL sẽ thu hồi chổ ở bố trí cho HS-SV khác. 

- Địa điểm thu: Phòng Tài chính Kế toán - Trường CĐ Công nghiệp Huế. 

 

Đề nghị TT Hỗ trợ HS-SV có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán 

trong công tác thu để bảo đảm quyền lợi cho sinh viên và nhà trường. Yêu cầu các sinh 

viên ở KTX nghiêm túc thực hiện thông báo này./. 

 

                                        HIỆU TRƯỞNG 

 

              ( Đã ký) 

 

               Cung Trọng Cường 



 


