
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ LƯU TRÚ 
KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 

NĂM HỌC  20..... - 20...... 

Kính gửi: Ban Quản lý Ký túc xá Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 

Tôi tên:…………………………………….Nam /Nữ: .....................................................  
Ngày sinh:…………………….…………...Nơi sinh: ......................................................  
Dân tộc:…………...………………............Tôn giáo:.......................................................  
Mã số SV:………………Khoa: .................................................. ĐTDĐ: .........................  
Số CMND:…………..….....Ngày cấp:…...........…..Nơi cấp: ..........................................  
Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
Họ tên cha: .......................................................... Điện thoại: ...........................................  
Năm sinh: ........................................... Nghề nghiệp: ........................................................  
Họ tên mẹ: ........................................................... Điện thoại: ...........................................  
Năm sinh: ........................................... Nghề nghiệp: ........................................................  
Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................................  

Thuộc các đối tượng sau (đánh dấu X vào ô phù hợp): 
1.  Con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh (Bản sao công chứng thẻ thương binh, bệnh binh hoặc 

giấy xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền). 

2.  Con đẻ của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Giấy chứng nhận 
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của cơ quan chức năng có thẩm quyền). 

3.  Sinh viên là người dân tộc thiểu số. 

4.  Sinh viên có hộ khẩu và sinh sống tại xã khó khăn; Sinh viên gia đình thuộc diện xóa đói giảm 
nghèo theo qui định của nhà nước (gia đình có sổ hộ khẩu, sổ hộ cận nghèo). 

5.  Sinh viên là người khuyết tật, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa. 

6.  Sinh viên là Đảng viên, bộ đội, công an đã hoàn tất nghĩa vụ và xuất ngũ. 
7.  Sinh viên tham gia hoạt động công tác xã hội (cán bộ đoàn, hội, khác): ........................................  

 .............................................................................................................................................  
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm và tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc các qui định của Nhà trường, nội qui của Ký túc xá. 
Nếu vi phạm tôi chấp nhận chịu mọi hình thức xử lý của Nhà trường và Ký túc xá. 

 Phần xét duyệt     Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm 20… 
                                                                                 Kính đơn 
                    (Sinh viên ký, ghi rõ họ tên)         

    
             
             
        
 

Hồ sơ gồm có:  
1. Phiếu đăng ký lưu trú KTX theo mẫu  
2. Bản cam kết  
3. 04 ảnh 3 x 4 (chụp không quá 06 tháng)  
4. 02 giấy photo CMND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ 

KÝ TÚC XÁ 

ảnh 3x4 



 
 
 
 

BẢN CAM KẾT 

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 

Tôi tên:…………………….........MSSV:…………......Khoa:………….Khóa:…............. 

Sau khi đọc kỹ Quy chế lưu trú KTX Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, tôi hoàn toàn 
nhất trí và cam kết như sau: 

STT NỘI DUNG CAM KẾT 

HÌNH THỨC 

XỬ LÝ  

(Nếu vi phạm) 

ĐÃ ĐỌC VÀ 
KÝ TÊN 

1 

- Không mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy 

- Không hút thuốc lá trong ký túc xá. 

- Không xăm mình. 

Buộc ra khỏi 

KTX 

 

2 

- Không nấu ăn, đốt lửa trong phòng ở, hàng lang, lan can và 

những nơi công cộng. 

- Không tàng trữ, sử dụng các dụng cụ đun nấu bằng điện, các 

chất dể nổ, dể cháy (pháo, xăng, dầu, cồn, than, củi, hóa chất). 

Buộc ra khỏi 

KTX 

 

3 
- Không chứa chấp người lưu trú trái quy định của KTX, tiếp 

người thân và bạn bè tại phòng khách (tầng trệt). 

Buộc ra khỏi 

KTX 

 

4 
- Không nghịch phá hệ thống PCCC hoặc báo động giả 

trong KTX. 

Buộc ra khỏi 

KTX 

 

5 

- Không: 

+ Uống rượu bia, đánh bài, cá độ, ghi và chơi số đề; 

+ Tàng trữ, sử dụng và phát tán các tài liệu phim ảnh đồi trụy, 

phản động hoặc truy cập các trang WEB có nội dung xấu; 

+ Tàng trữ, sử dụng và phát tán các loại hung khí; 

+ Làm mất an ninh trật tự, làm mất vệ sinh môi trường. 

Buộc ra khỏi 

KTX 

 

6 

- Không: đóng đinh, đục lỗ, viết, vẽ, dán giấy, tranh ảnh làm 

bẩn tường, trần nhà trong phòng ở và các nơi công cộng khác 

- Ăn mặc lịch sự (không mặc quần cụt), tóc chải gọn gàng, 

quan hệ nam nữ lành mạnh. Sinh viên nam không lên khu vực 

của sinh viên nữ (lầu 1). 

Xử lý theo  

Quy chế lưu trú 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 

KÝ TÚC XÁ 



7 

- Bảo quản tài sản, thiết bị của KTX, sử dụng đúng mực đích, 

đúng theo chức năng, mọi hư hỏng điều phải đền bù theo 

nguyên trạng. 

Xử lý theo  

Quy chế lưu trú 

 

8 

- Không xâm phạm trái phép khu vực kho tàng, phòng làm 

việc, phòng SV khác, khu vực cấm người không có phận sự. 

- Nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện kịp thời bọn trộm 

cắp, báo ngay cho BQL KTX khi phát hiện người lạ mặt. 

- Báo ngay cho BQL KTX khi phát hiện người có hành vi 

xâm phạm, phá hoại tài sản KTX. 

Xử lý theo  

Quy chế lưu trú 

 

9 
- Giữ trật tự và tắt chuông điện thoại sau 22h00. 

- Vệ sinh phòng theo lịch phân công và đỗ rác đúng nơi quy định. 

Xử lý theo  

Quy chế lưu trú 

 

10 

- Có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện Quy chế lưu trú 

KTX. 

- Có ý thức – kỹ luật, chấp hành việc sắp xếp chỗ ở theo quy 

định của KTX. 

- Có trách nhiệm với tập thể, bạn bè và chính bản thân mình. 

- Sinh viên tự chịu trách nhiệm và bảo quản tài sản cá nhân có 

giá trị (tiền, laptop, điện thoại, đồ trang sức…), công cụ, dụng 

cụ cá nhân. 

Xử lý theo  

Quy chế lưu trú 

 

11 

- Đeo thẻ lưu trú KTX trước khi ra vào KTX để tránh tình trạng 

người lạ xâm nhập vào KTX, sinh viên vi phạm sẽ bị xử lý 

theo quy chế. 

Buộc ra khỏi 

KTX 

 

 
Tôi đã đọc 11 nội dung cam kết trên và sẽ thực hiện nghiêm túc. Nếu vi phạm 

một trong các điều cam kết trên, tôi xin chịu mọi hình thức kỹ luật theo Quy chế lưu 

trú KTX và kỹ luật của Nhà trường. 

                                                                            Người cam kết 

                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên) 


