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XÓA TAN ĐỊNH KIẾN VỀ NHỮNG KHU KÝ TÚC XÁ CHẬT CHỘI VÀ CŨ KĨ, KHU KÝ TÚC XÁ 
ĐHQGHN BÂY GIỜ ĐÃ TRỞ THÀNH NƠI Ở LÝ TƯỞNG CHO NHIỀU SINH VIÊN. KHÔNG 
CHỈ CÓ ĐẦY ĐỦ TIỆN ÍCH NHƯ NHÀ ĂN LỚN, SẠCH SẼ, SIÊU THỊ MINI, CỬA HÀNG 
INTERNET,... MÀ SINH VIÊN CÒN ĐƯỢC Ở TRONG CÁC PHÒNG RỘNG RÃI, KHANG 
TRANG, HÀNG NĂM SINH VIÊN CÒN ĐƯỢC THAM GIA NHIỀU HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN 
HƯỚNG NGHIỆP, BỒI DƯỠNG CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT NHẰM ĐẢM BẢO ĐỜI SỐNG 
TRỌN VẸN CHO SINH VIÊN.

 

SINH VIÊN 
ĐHQGHN
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ĐHQGHN sở hữu 03 ký túc xá (KTX Mễ trì, Mỹ đình, Ngoại ngữ) do Trung 
tâm Hỗ trợ Sinh viên quản lý với hơn 6000 chỗ ở, trong đó ưu tiên quỹ 
nhà ở dành cho sinh viên năm thứ nhất là 1700 chỗ. Mỗi phòng rộng 
42 m2, có 2 nhà vệ sinh khép kín, trang bị sẵn bình nóng lạnh, tủ và 
bàn ghế học tập cá nhân cực kì thuận tiện cho sinh viên học tập và 
hoạt động ngoại khóa.

KTX NGOẠI NGỮ - NẰM TRỌN TRONG KHUÔN VIÊN                                          
144 XUÂN THỦY, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

Ký túc xá Ngoại Ngữ gồm 3 toà nhà 5 tầng với 268 phòng ở 
hiện đại với 1900 chỗ với nhiều loại phòng khác nhau. 100% 
phòng ở sinh viên đã được lắp đặt điều hòa nhiệt độ.

Đến ở tại KTX Ngoại Ngữ, học sinh sinh viên sẽ được sử 
dụng các dịch vụ phục vụ tiện ích gồm: nhà ăn; siêu thị 
mini; phòng tự học; câu lạc bộ phục vụ các hoạt động văn 
hóa thể thao; phòng tập GYM,….

     KTX MỸ ĐÌNH – NGÔI NHÀ THỨ HAI

KTX Mỹ Đình với nhiều tiện tích có thể kể đến khu giặt ủi 
riêng, phòng tập thể hình, thể dục nhịp điệu, rạp chiếu 
phim, siêu thị, bưu điện... KTX có cả hệ thống hầm gửi xe 
quản lý bằng thẻ từ hiện đại, thang máy tới từng tầng và 
dịch vụ xe buýt cực kì tiện lợi. Tháng 7/2021, Ban quản lý 
KTX đã triển khai chính thức phần mềm nhận diện khuôn 
mặt để phục vụ công tác quản lý sinh viên và đảm bảo công 
tác an toàn cho KTX. Ký túc xá Mỹ Đình gồm 2 toà nhà Đơn 
nguyên 1 và Đơn nguyên nằm trong khu Đô thị Mỹ Đình II, 
có 388 phòng với 2324 chỗ ở dành cho sinh viên Việt Nam 
và sinh viên nước ngoài đang học tại các trường đại học, 
cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội.

Điều đặc biệt nơi đây là mô hình TDP (Training & Developing 
People- Mô hình đào tạo và phát triển cá nhân) lấy sinh viên 
làm trung tâm nhằm tạo một môi trường an toàn để rèn 
luyện, học tập, nâng cao nhận thức về cả trí tuệ, tư tưởng 
và kỹ năng nghề nghiệp và thể chất.

KTX MỄ TRÌ – ĐIỂM ĐẾN KHÓ QUÊN CỦA SINH VIÊN 
NỘI TRÚ

Ký túc xá Mễ Trì nằm gọn trong khuôn viên 182 
Lương Thế Vinh, Thanh xuân, Hà Nội với 2 toà nhà 5 
tầng và 2 toà nhà 4 tầng khang trang bao gồm 294 
phòng với sức chứa 1900 chỗ với nhiều loại phòng 
khác nhau. 82% số phòng ở sinh viên đã được lắp 
điều hòa nhiệt độ. Phòng ở đều dành cho học sinh, 
sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học của các 
đơn vị: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, 
Trường Đại học khoa học Tự nhiên và Trường THPT 
chuyên Khoa học Tự nhiên. Ngoài ra KTX Mễ Trì còn 
có Nhà ở cho sinh viên và chuyên gia nước ngoài đến 
học tập và làm việc tại ĐHQGHN.

Đây có thể coi là "khách sạn 5 sao" của các sinh viên 
ĐHQGHN. Nơi đây phòng ở, phòng sinh hoạt chung, 
phòng tự học, thư viện... với trang thiết bị hiện đại, 
tiện nghi, lịch sự. Mỗi phòng đều có ban công rộng, 
thoáng để đón ánh sáng tự nhiên.
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ĐỜI SỐNG SINH VIÊN NỘI TRÚ RA SAO?

Ngoài các hoạt động quản lý học sinh sinh viên nội trú, Trung tâm Hỗ 
trợ sinh viên luôn quan tâm chú trọng tới công tác hỗ trợ HSSV trong 
đó có hỗ trợ đời sống, hỗ trợ học tập, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ sinh viên 
quốc tế. Công tác chăm sóc sức khỏe - môi trường sống trong KTX 
luôn được quan tâm, chú trọng. Trật tự nội vụ, nề nếp các phòng ở 
HSSV luôn được duy trì. Toàn thể cán bộ và HSSV luôn nêu cao trách 
nhiệm giữ gìn vệ sinh phòng ở cũng như các khu vực công cộng tạo 
nên một môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp” trong các KTX.

Công tác tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ thực tập, việc làm cho sinh 
viên luôn được Trung tâm Hỗ trợ sinh viên quan tâm, chú trọng 
thông qua các hoạt động: Tổ chức Ngày hội việc làm; các buổi toạ 
đàm với sự tham gia của các diễn giả, các nhà tuyển dụng, tạo cầu 
nối giữa các nhà tuyển dụng với sinh viên. Cùng với hoạt động hỗ trợ 
về đời sống, thực tập & việc làm các câu lạc bộ học thuật ở 3 ký túc xá 
của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đang là môi trường hỗ trợ thiết thực, 
giúp học sinh - sinh viên hoàn thiện nhân cách và kỹ năng sống, góp 
phần đào tạo nguồn lực chất lượng cao, trình độ cao, đáp ứng nhu 
cầu của xã hội. Hiện nay, tại 3 KTX có 03 CLB tiếng Anh, 01 CLB tiếng 
Việt của KTX Mễ Trì và 01 CLB dành cho người nước ngoài (CFFD) của 
KTX Ngoại ngữ.

THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG ĐỔI MỚI, HƯỚNG TỚI HỖ TRỢ KHÔNG CHỈ LÀ NƠI Ở

Theo lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, ĐHQGHN cho biết: khai thác nền tảng công nghệ 
thông tin tiến tới chuyển đổi số trong công tác HSSV, hướng tới HSSV có thể đăng ký nội trú và 
làm các thủ tục vào ở KTX trực tuyến.

Đẩy mạnh phối hợp công tác với các trường, doanh nghiệp, hội cựu sinh viên… thu hút hỗ trợ 
phát triển các hoạt động chuyên môn và tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ đời 
sống, học tập, việc làm theo nhu cầu HSSV, phù hợp với điều kiện thực tế của KTX.

Xây dựng phương án và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ gắn với đời sống HSSV, mở rộng và 
phát triển các dịch vụ phục vụ theo hướng tự tổ chức như dịch vụ tủ lạnh, giá sách, tủ giày, vệ 
sinh phòng ở… theo nhu cầu của HSSV.

SINH VIÊN 
ĐHQGHN
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NHỮNG AI ĐƯỢC ƯU TIÊN VÀO Ở KÝ TÚC XÁ NÀY?

• HSSV là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương 
binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật.

• HSSV là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng 
chính sách như thương binh, con của người có công.

• SV thuộc nhiệm vụ đào tạo chiến lược của ĐHQGHN.

• HSSV có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

• HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn.

• HSSV mồ côi cả cha và mẹ.

• HSSV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

• HSSV tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS HCM, Hội 
Sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.

• HSSV đạt giải cao, điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh ĐH.


