TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KÝ TÚC XÁ

Mã hóa: TT/KTX/01/BM03
Ban hành lần: 03
Hiệu lực từ ngày: 07/01/2019

BẢN CAM KẾT
Kính gửi:

Ban giám hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ký túc xá cơ sở Bảo Lộc
Tôi tên: ................................................................. Giới tính: .........................Phòng: .............................
MSSV:................................. Khoa: ................................... Điện thoại liên hệ: .......................................
Ngàysinh: ................... Số CMND/Căn cước:.......................... Ngàycấp:.................... Nơi cấp: ......................
Địa chỉ hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................
Họ tên cha: ..................................................................Năm sinh:............. Nghề nghiệp: .......................
Địa chỉ liên hệ của cha:............................................................................. Điện thoại:...........................
Họ tên mẹ (người giám hộ):........................................Năm sinh:............. Nghề nghiệp: .......................
Địa chỉ liên hệ của mẹ (người giámhộ): .............................................................. Điện thoại:...........................
Sau khi đọc, tìm hiểu kỹ Qui chế tổ chức và hoạt động Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng, các
qui định liên quan của trường và nội qui Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng, tôi cam kết nếu được
Nhà trường xét tiếp nhận vào ở nội trú Ký túc xá, tôi tự nguyện thực hiện đúng các nội dung sau:
1. Không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tụ tập đông người trái pháp luật, tổ chức hoặc
tham gia tuyên truyền, phổ biến thông tin trái chủ trương, chính sách của nhà nước ở mọi hình
thức.
2. Chấp hành đúng qui chế, nội qui Ký túc xá và các điều khoản trong hợp đồng ở nội trú.
3. Sinh hoạt kỷ luật, trật tự, có ý thức bảo vệ tài sản Nhà trường, đấu tranh với bất kỳ hiện tượng
vi phạm qui chế, nội qui nào diễn ra tại Ký túc xá; cũng như có nhiệm vụ báo cáo hiện trạng
trên cho Ký túc xá ngay khi phát hiện.
4. Nộp đủ và đúng thời hạn phí nội trú và các khoản phí khác, ở đúng vị trí phòng theo qui định.
5. Không tự ý đưa người ngoài vào Ký túc xá, không cho người khác mượn và sử dụng thẻ sinh
viên, thẻ nội trú của mình.
6. Có ý thức bảo vệ tài sản công và sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, chức năng các dụng cụ,
thiết bị được nhà trường cung cấp trong Ký túc xá.
7. Tự trang bị, bảo quản tư trang và tài sản cá nhân.
Một lần nữa, tôi cam kết thực hiện nghiêm túc 07 nội dung trên, nếu vi phạm một trong các
điều đã cam kết, tôi tự nguyện chấp hành các hình thức xử lý kỷ luật của Nhà trường và Ký túc xá
theo qui định hiện hành.
TP. Bảo Lộc, ngày……tháng……năm 20……

Người cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

