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BẢN CAM KẾT 
 

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 

CƠ SỞ NHA TRANG 

 
Em tên là:  ............................................................Nam( Nữ):  .......... Năm sinh: ....................  

Nơi sinh:  .............................................................Dân tộc: ............... Tôn giáo: .....................  

Số CMND:  ..........................................................Ngày cấp:  ........... Nơi cấp:.......................  

Sinh viên lớp: .......................................................Khoa( Ngành):  ........................................   

Khóa:  ..................... MSSV: ................................Địa chỉ email: ...........................................  

Hộ khẩu thƣờng trú: 

Điện thoại liên hệ: ..................................................................................................................  

Họ tên Cha: ............................................................................ Nghề nghiệp: ..........................  

Địa chỉ liên hệ: ....................................................................... Điện thoại:  ............................  

Họ tên Mẹ: ............................................................................. Nghề nghiệp: ..........................  

Địa chỉ liên hệ: ....................................................................... Điện thoại:..............................  

Họ tên Ngƣời giám hộ (nếu có):  ........................................... Nghề nghiệp: ..........................  

Địa chỉ liên hệ: ....................................................................... Điện thoại:..............................  

 Sau khi đọc và tìm hiểu quy chế tổ chức và hoạt động Ký túc xá Trƣờng ĐH Tôn 

Đức Thắng- Cơ sở Nha Trang các quy định liên quan của trƣờng và nội quy KTX. Em 

cam kết rằng: Nếu đƣợc Nhà trƣờng xét duyệt vào ở nội trú tại KTX, em tự nguyện thực 

hiện đúng các quy định sau: 

1. Chấp hành nghiêm túc các Quy chế, Nội quy KTX và các điều khoản trong hợp đồng ở 

nội trú. 

2. Sinh hoạt kỷ luật, trật tự, có ý thức bảo vệ tài sản của Nhà trƣờng, phòng chống, đấu 

tranh với bất kì hiện tƣợng vi phạm Quy chế. Nội quy nào của bạn đồng phòng, của 

HSSV nội trú, của KTX; cũng nhƣ nhiệm vụ báo cáo các hiện trạng trên cho BQL KTX 

ngay khi nhận thấy. 

3. Nộp đủ và đúng thời hạn phí nội trú, ở đúng vị trí phòng theo quy định. 

4. Không cho ngƣời khác mƣợn và sử dụng thẻ nội trú của mình. 

5. Thực hiện đúng tất cả các quy định trong Nội quy KTX. 

6. Có ý thức bảo vệ tài sản công và sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, chức năng các 

dụng cụ thiết bị đƣợc Nhà trƣờng cung cấp trong KTX. 

7. Tự trang bị tƣ trang, bảo quản tƣ trang và tài sản cá nhân. 

 

 Một lần nữa, em cam kết thực hiện nghiêm túc 07 nội dung trên. Nếu vi phạm một 

trong các điều đã cam kết, em tự nguyện chấp hành các hình thức kỷ luật của Nhà trƣờng 

và BQL KTX theo quy định hiện hành. 
        Nha Trang, Ngày    tháng    năm     

         NGƯỜI CAM KẾT 

                                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên) 


