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Thông tin Ký Túc Xá 

 

Ký túc xá  
 

Một nơi an toàn để bạn yên tâm học tập 

 

 

Được xây theo tiêu chuẩn quốc tế, Ký túc xá (KTX) Đại học RMIT Việt Nam cung cấp hơn 100 

chỗ cho sinh viên sống ngay trong khuôn viên trường. KTX có nhiều loại phòng đơn, phòng đôi, 

căn hộ ba hoặc năm phòng ngủ được quản lý bởi một đội ngũ chuyên nghiệp, thân thiện và 

nhiệt tình, hoạt động 24/7.  

Tất cả các phòng ngủ đều được trang bị đầy đủ giường nệm, máy lạnh, internet wifi, két sắt... 

Phòng học chung yên tĩnh dành riêng cho sinh viên ở tại KTX. Mỗi tầng đều có nhà bếp riêng 

để sinh viên có thể tự nấu ăn hoặc sinh viên có thể chọn ăn ngoài tại những nhà hàng ngay 

trong khuôn viên trường. 

 

 

Loại Phòng 
Số người ở tối 

đa 
Mô tả 

Căn hộ đơn  1 

Phòng 1 giường đơn dạng “studio”- Phòng 

tắm riêng, tủ quần áo, két sắt, bàn học, 

wifi...  

Căn hộ đôi 2 

Phòng 2 giường đơn dạng “studio”- 1 phòng 

tắm, 2 tủ quần áo, 2 két sắt, 2 bàn học, 

wifi... 

Căn hộ 3 phòng 

ngủ 
3 

Phòng ngủ riêng với giường đơn, tủ quần áo, 

két sắt, bàn học, wifi... 1 phòng tắm, phòng 

khách dùng chung với 2 sinh viên cùng căn 

hộ.  

Căn hộ 5 phòng 

ngủ 
5 

Phòng ngủ riêng với giường đơn, tủ quần áo, 

két sắt, bàn học, wifi... 2 phòng tắm, phòng 

khách dùng chung với 4 sinh viên cùng căn 

hộ. 

 

Giá phòng  

 

Loại Phòng 

Giá 1 sinh viên/1 học kỳ 15 

tuần 

(Đơn vị: đồng Việt Nam)  

Giá 1 sinh viên/4 tuần 

(bắt đầu từ ngày 10 hàng 

tháng) 

(Đơn vị: đồng Việt Nam) 

Căn hộ đơn  39.000.000 10.700.000 

Căn hộ đôi 28.500.000 8.000.000 

Căn hộ 3 phòng ngủ 33.500.000 9.300.000 

Căn hộ 5 phòng ngủ 32.000.000 8.800.000 
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Bao gồm:  

• Điện, nước  

• Nội thất đầy đủ  

• Vệ sinh phòng hàng tuần  

• Kết nối internet không dây  

• In ấn không dây tại máy in chung trong ký túc xá  

• Máy lạnh 

• Két sắt an toàn cá nhân 

 

Dịch vụ và tiện ích:  

• Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp làm việc liên tục 24/7.  

• Phòng đọc và nhà bếp mỗi tầng được trang bị tủ lạnh, tủ cá nhân, lò vi sóng, bếp điện, 

máy lọc nước uống trực tiếp, ấm nấu nước điện, nồi cơm điện.  

• Máy in không dây có thể in từ phòng ngủ sinh viên, 2 máy tính được nối mạng sẵn. 

• Phòng sinh hoạt chung trang bị tivi truyền hình cáp, bàn bi-da, bi lắc.  

• Sân vườn thoáng mát để tổ chức tiệc nhóm.  

• Phòng giặt ủi trang bị máy giặt, máy sấy hiện đại, bàn ủi hơi nước. 

• Khu vực phơi đồ ngoài trời.  

• Thuận tiện khi sử dụng các dịch vụ và tiện ích khác ngay trong trường: khu thể thao phức 

hợp, thư viện, nhà hàng, sân bóng...  

 

Điều kiện: 

• Phí áp dụng cho từng sinh viên trên loại phòng đã chọn. 

• Thời hạn mỗi hợp đồng là một (01) học kỳ được xác nhận khi đóng phí quản lý và đặt 

cọc, giá được tính từ ngày hợp đồng công bố bắt đầu đến ngày công bố kết thúc mà 

không kể đến ngày đến và đi.  

• Sinh viên tiếng Anh và sinh viên đại học / sau đại học đều có quyền ở tại KTX sau khi 

hoàn tất các thủ tục nhập học.  

• Phí bao gồm 10% VAT.  

• Phí được đóng trước một lần cùng với phí quản lý và đặt cọc. 

• Thời gian lưu trú cho từng sinh viên không được quá 3 học kỳ liên tiếp, tính từ ngày bắt 

đầu gần nhất. 

 

Đặt cọc (được hoàn trả) - 4.875.000 đồng  

Tiền đặt cọc được đóng khi sinh viên chấp nhận thư mời ở KTX, số tiền này được trường giữ lại 

trong suốt thời hạn hợp đồng và được hoàn trả khi hợp đồng hết hạn sau khi đã khấu trừ 

những chi phí sửa chữa hoặc thay mới trang thiết bị, đồ nội thất hư hỏng do sinh viên gây ra 

(nếu có). 

Tiền đặt cọc sẽ không đươc hoàn trả khi sinh viên vi phạm một trong bất kỳ điều khoản nào 

được ghi trong hợp đồng.  

 

Phí quản lý (không hoàn trả) - 300,000 đồng  

Phí quản lý được đóng khi sinh viên chấp nhận thư mời ở KTX và không được hoàn trả. 
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Thời gian bắt đầu và kết thúc hợp đồng theo học kỳ: 

 

Giai đoạn Ngày bắt đầu 
Ngày kết thúc 

(1 học kỳ - 15 tuần) 

Học kỳ 1 14 tháng 2 30 tháng 5 

Học kỳ 2 13 tháng 6 26 tháng 9 

 Học kỳ 3 10 tháng 10 23 tháng 9 

 

 

Điều khoản và điều kiện áp dụng có thể thay đổi mà không báo trước. 

 

Thông tin thêm 

 

Để hỏi thêm thông tin, vui lòng liên hệ KTX: 

 Email: residentialcentre@rmit.edu.vn. 

 Điện thoại: + 84 28 3622 3438 

 

Những câu hỏi khác về RMIT 

 

Vui lòng liên hệ RMIT Connect, hoặc 

 

Cơ sở Nam Sài Gòn 

702 Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

Tòa nhà Beanland – Tầng trệt 

Giờ làm việc: thứ hai đến thứ sáu 8.30am – 5.30pm 

 

Cơ sở Hà Nội 

521 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội 

Tòa nhà Handi Resco – Tầng 1 - Phòng 009 

Giờ làm việc: thứ hai đến thứ sáu 8.30am – 5.30pm 

 

Trao đổi trực tiếp với nhân viên RMIT Connect 

Cơ sở Nam Sài Gòn: +84 28 3776 1306 

Cơ sở Hà Nội: +84 24 3724 5930 
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