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I. Đối tượng tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
 

Là tân sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng có nguyện vọng đăng ký ở nội trú Ký túc xá 

(KTX). 
 

II. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
 

Vào thời điểm nộp hồ sơ nhập học đối với tân sinh viên. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, 

sinh viên có nguyện vọng đăng ký KTX, nếu có nhu cầu đăng ký ở nội trú, tân sinh viên liên 

hệ tại bàn trực Ký túc xá, xuất trình biên lai thu tiền học phí để được hướng dẫn. 
 

III. Hồ sơ đăng ký bao gồm 
 

- Hộ khẩu (bản sao công chứng); 
 

- Chứng minh nhân dân (bản sao công chứng); 
 

- Giấy báo trúng tuyển và biên lai thu tiền học phí (bản sao); 
 

- Giấy tờ chứng minh diện ưu tiên chính sách nếu có (bản chính hoặc bản sao công chứng); 
 

- Phiếu  đăng  ký  ở  nội  trú:  Nhận  tại  bàn  trực  KTX  hoặc  tham  khảo  tại  website:  

https://baoloc.tdtu.edu.vn/ 
 
 

IV. Thứ tự đối tượng ưu tiên xét ở Ký túc xá (xét theo thứ tự từ 01 đến 10) 

 

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 hoá 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. Có hộ khẩu và sinh sống tại xã khó khăn thuộc Chương trình 135/CP, xã Bãi ngang ven 

biển. 

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

chứng nhận khuyết tật, sinh viên sinh sống tại Làng SOS, hoặc có giấy tờ chứng tử của cả 

cha và mẹ…) 



6. Sinh viên gia đình thuộc diện xoá đói giảm nghèo theo qui định của nhà nước (gia đình có 

sổ hộ nghèo, sổ hộ cận nghèo). 

 
7. Sinh viên là Đảng viên, bộ đội, công an đã hoàn tất nghĩa vụ và xuất ngũ. 

 

8. Sinh viên là con, là anh chị em ruột của Cán bộ công đoàn hiện là Ủy viên Ban chấp hành 

cấp trên cơ sở trở lên (Quyết định công nhận Ủy viên Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ 

sở trở lên còn hiệu lực). 

 
9. Sinh viên thuộc các trường hợp ngoại lệ khác, có minh chứng đính kèm. 

 

10. Sinh viên khu vực tuyển sinh theo thứ tự: KV1 không thuộc thành phố, thị xã; KV2-NT 
 

không thuộc thành phố, thị xã; KV1 thuộc thành phố, thị xã; KV2-NT thuộc thành phố, thị 

xã; KV2; KV3. 

 

V. Kết quả tiếp nhận nội trú Ký túc xá 
 

Ngay sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ, nhà trường sẽ họp xét và công bố kết quả 

tiếp nhận nội trú ký túc xá trên website cơ sở Bảo Lộc: https://baoloc.tdtu.edu.vn/ 


