
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG  

          CƠ SỞ NHA TRANG                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC THUÊ CHỖ Ở 
’’’ 
                      Kính gửi: BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

                                             TÔN ĐỨC THẮNG CƠ SỞ NHA TRANG 
 

                         – Em tên là: ..........................................................................  Nam/Nữ: ........  

                         – Năm Sinh: ..................................................................................................  

                          - Lớp:  ........................................................... MSSV: ..................................  

                          - Khoa: .................................... Khóa:  .......... Hệ đào tạo:  ...........................  

                          - CMND số: ............................ Cấp ngày ................ tại: ..............................  

- Diện chính sách ƣu tiên theo quy định: 

- Diện khác: 

- Đoàn thể:     Đảng viên                        Đoàn viên                            Bộ đội xuất ngũ 

- Hoạt động xã hội: (cán bộ đoàn, hội, khác): .......................................................................  

- Sở trƣờng, năng khiếu: ........................................................................................................  

- Điện thoại: .........................................................Email: .......................................................  

- Khi cần báo tin cho Ông (bà): .............................................................................................  

 - Điện thoại:  .......................................................Email: .......................................................  

 PHẦN GIA ĐÌNH 

 

- Họ và tên Cha: ...................................................Năm sinh: ........Nghề nghiệp: ...................  

- Họ và tên Mẹ: ....................................................Năm sinh: ........Nghề nghiệp: ...................  

- Địa chỉ: Số nhà: .................................................Đƣờng phố (xóm, ấp): ..............................  

- Phƣờng (xã): ......................................................Quận (huyện): ..........................................  

- Tỉnh (TP; Thị xã): .............................................Số điện thoại:  ..........................................  

 Sau khi nghiên cứu kỹ quy chế lƣu trú Ký túc xá Trƣờng Đại Học Tôn Đức Thắng 

Cơ sở Nha Trang, hợp đồng thuê chỗ ở và bản cam kết, em viết đơn này  kính gửi Ban 

quản lý  Ký Túc xá Trƣờng Đại Học Tôn Đức Thắng - Cơ sở Nha Trang, cho phép em 

đƣợc thuê chỗ ở tại KTX, học kỳ…..năm học 20   - 20   .  
            Em xin cam đoan những điều khai  trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em hoàn 

toàn chịu trách nhiệm và chấp hành nghiêm túc các điều khoản của quy chế lƣu trú. 

 Xin chân thành cám ơn! 
 

 
NHA TRANG, Ngày      tháng     năm  

KÍNH ĐƠN 

(ký, ghi rõ họ tên) 

   

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

LÊ CÔNG AN 
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