
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN XIN VÀO Ở KÍ TÚC XÁ 

 

Kính gửi :   

- Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; 

  - Trưởng phòng, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên; 

  - Giám đốc Ký túc xá. 
 

Họ và tên sinh viên: ……………………………………………………………………………Nam  , Nữ  

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………..   

Mã số sinh viên: …………………………………………; Số Điện thoại: …………………………………………….. 

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Họ và tên cha: ........................................................; Năm sinh:.........................; Nghề nghiệp:................................ 

Họ và tên mẹ: .........................................................; Năm sinh:.........................; Nghề nghiệp:................................ 
 

Diện chính sách xã hội (đánh dấu vào các ô theo diện sinh viên đang hưởng chính sách): 
 

1.  Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương 

binh, con của người có công.  

2. Sinh viên là người khuyết tật.  

3.  Người dân tộc thiểu số.  

4.  Người có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.  

5.  Con mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.  

6.  Sinh viên trong gia đình thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính 

phủ.   

7.  Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội 

Sinh viên VN, khu KTX hoặc các tổ chức xã hội.  
 

Hoàn cảnh gia đình: ............................................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................................

................................................................................................................................................................... ............................................... 
 

Tôi làm đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng xét cho tôi được vào ở Kí túc xá. Nếu được xét 

và bố trí chỗ ở, tôi cam kết sẽ thực hiện đúng Quy chế Công tác HSSV nội trú do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành cũng như Nội quy Kí túc xá của Nhà trường. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./. 
................. , ngày ........ tháng ........ năm 20......... 

 NGƯỜI LÀM ĐƠN 

 (SV kí và ghi rõ họ tên) 


