BAN QUẢN TRỊ KÝ TÚC XÁ
ĐƠN XIN GỬI XE THÁNG

Mã hóa: TT/B.QTKTX/04/BM01
Ban hành lần: 01
Hiệu lực từ ngày: 08 /01/2014
Trang/ tổng số trang 1/ 2

Kính gửi: Ban Giám hiệu
Ban quản trị Ký túc xá
Phòng Thanh tra, Pháp chế & An ninh
Em tên:………………………………………………..MSSV:………………Lớp…………….
Khoa:…………………………Khóa:…………Phòng:………….Điện thoại:…………………
Nay em viết đơn này kính mong Ban giám hiệu, Ban quản trị Ký túc xá, Phòng Thanh tra Pháp
chế & An ninh cho phép em được đăng ký gửi xe tháng với nội dung như sau:
- Thời điểm đăng ký gửi xe: ngày…..tháng…..năm 201….
- Loại xe:……………………… Màu sơn:………..……Biển số đăng ký:………..………...
- Số máy:……………………….……………

Số khung:…………………………….

- Tên chủ xe:……………………………………………..
- Địa chỉ chủ xe:……………………………………………………………………………...
Em xin cam đoan những nội dung trên là đúng và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh những nội
quy, quy định của nhà trường về việc gửi xe tháng.
Em xin chân thành cảm ơn!
Xác nhận của Ban quản trị Ký túc xá
- Đã thu tiền đến ngày………………………………..

Người viết đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

Hai tấm ảnh 3x4

BAN QUẢN TRỊ KÝ TÚC XÁ
ĐƠN XIN GỬI XE THÁNG

Mã hóa: TT/B.QTKTX/04/BM01
Ban hành lần: 01
Hiệu lực từ ngày: 08 /01/2014
Trang/ tổng số trang 2/ 2

Kính gửi: Ban Giám hiệu
Ban quản trị Ký túc xá
Phòng Thanh tra, Pháp chế & An ninh
Em tên:………………………………………………..MSSV:………………Lớp…………….
Khoa:…………………………Khóa:…………Phòng:………….Điện thoại:…………………
Nay em viết đơn này kính mong Ban giám hiệu, Ban quản trị Ký túc xá, Phòng Thanh tra Pháp
chế & An ninh cho phép em được đăng ký gửi xe tháng với nội dung như sau:
- Thời điểm đăng ký gửi xe: ngày…..tháng…..năm 201….
- Loại xe:……………………… Màu sơn:………..……Biển số đăng ký:………..………...
- Số máy:……………………….……………

Số khung:…………………………….

- Tên chủ xe:……………………………………………..
- Địa chỉ chủ xe:……………………………………………………………………………...
Em xin cam đoan những nội dung trên là đúng và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh những nội
quy, quy định của nhà trường về việc gửi xe tháng.
Em xin chân thành cảm ơn!
Xác nhận của Ban quản trị Ký túc xá
- Đã thu tiền đến ngày………………………………..

Người viết đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

