
 SỞ GD&ĐT BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

 

 

ĐƠN XIN VÀO Ở KÝ TÚC XÁ NĂM HỌC 2019 - 2020 
 

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Bến Tre;  
Ban quản lý Ký túc xá. 

 

Họ và tên học sinh: ………………………………………………….. Nam, Nữ:……….………. 
 

Ngày tháng năm sinh: ……/………/……….…; Dân tộc: ………………………….……….. 
 

Học sinh lớp: ……………… năm học 2019 – 2020; Số điện thoại: ………………….…………. 
 

Hộ khẩu thường trú (ghi cụ thể): …………………….………………….………………………... 
 

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

Họ và tên cha:……………………………………………………. Năm sinh: ………….…….. 
 

Nghề nghiệp: …….………………………. Số điện thoại: ……………………………. 
 

Họ và tên mẹ:……………………………………………………. Năm sinh: ………….…….. 
 

Nghề nghiệp: …….………………………. Số điện thoại: ……………………………. 
 

Thuộc diện (gia đình chính sách, khó khăn, con TB-Liệt sĩ,…): ………………….……..………. 
 

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

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

Kết quả học tập: (phần dành riêng cho học sinh lớp 11, 12 năm học 2019-2020) 
 

+ Năm học 2018- 2019: Xếp loại học lực: …………………… Hạnh kiểm……………… 
 

Em làm đơn này kính đề nghị Ban giám hiệu xem xét cho em được vào ở ký túc xá. Nếu được 
xét chọn và bố trí chỗ ở, em xin cam kết:  

1. Thực hiện tốt nội qui Ký túc xá của nhà trường, ở đúng số phòng được bố trí và tuân 
thủ thời gian quy định của KTX.  
2. Giữ gìn tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng ở, phòng sinh hoạt chung và toàn bộ KTX. 

3. Thực hiện tiết kiệm điện, nước; không đun nấu trong phòng ở.  
4. Giữ gìn bảo quản tốt những tài sản đã được trang bị; tự bảo quản và chịu trách nhiệm 
tài sản cá nhân.  
5. Tham gia đầy đủ các hoạt động chung của KTX.  

Bến Tre, ngày …... tháng  năm 2019  
XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH 

 
NGƯỜI LÀM ĐƠN  

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

 

Ý KIẾN BGH  
Lưu ý: Học sinh nộp đơn tại 

trường (phòng Giáo vụ) chậm 

nhất vào ngày 05/8. Sau khi xét 

duyệt, BGH sẽ thông báo phòng  
ở. Học sinh có thể vào ở từ ngày 

15/8/2019. 


