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Trung tâm quản lý ký túc xá 
I. CHỨC NĂNG 

Tổ chức, quản lý toàn diện khu KTX sinh viên. Bố trí xếp ở sinh viên 

nội trú đúng đối tượng, số lượng, đảm bảo thu lệ phí lưu trú của sinh viên 

nộp về trường đúng qui định; 

Đảm bảo đủ các điều kiện phục vụ sinh hoạt và học tập của sinh viên 

nội trú: 

Điện, nước sinh hoạt, dịch vụ ăn uống. 

An ninh trật tự, vệ sinh môi trường 

Hoạt động thể thao và văn hoá tinh thần trong khu KTX. 

  II.   NHIỆM VỤ 

1. Xây dựng qui chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Ban giám hiệu 

phê duyệt. Trên cơ sở đó, ban hành các nội qui cụ thể để quản lý điều hành KTX. 

2. Quản lý sinh viên nội trú trong KTX, xét duyệt đơn sinh viên đủ điều kiện xếp 

ở KTX, xử lý không xếp ở nội trú những sinh viên vi phạm nội qui, qui chế KTX đã ban 

hành. 

3. Quản lý và tổ chức các hoạt động trong KTX sinh viên: 

- Cung cấp điện, nước đảm bảo điều kiện sinh hoạt và học tập sinh viên nội trú KTX.  

- Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ sinh viên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 

chất lượng, giá cả hợp lí, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. 

4. Xây dựng kế hoạch hàng năm về sửa chữa nâng cấp nhà ở, nhà ăn, các công 

trình hạ tầng …Phối hợp với các phòng ban chức năng triển khai các dự án trong KTX. 

5. Chủ động và phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra thường xuyên sinh 

viên nội trú thực hiện nội qui KTX, giám sát thực hiện hợp đồng vệ sinh môi trường, 

bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trong khu nội trú KTX. 

6. Phối hợp với Đoàn TN; Hội SV tạo điều kiện và tổ chức cho sinh viên nội trú 

tham gia các hoạt động thể thao văn hoá tại các sân chơi và nhà văn hoá trong KTX. 
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