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THÔNG BÁO 

Về việc cho học sinh đăng ký ở Ký túc xá, năm học 2022-2023 

 

Căn cứ theo Công văn số 683/UBND-TH ngày 29 tháng 02 năm 2012 của 

UBND tỉnh về việc mức thu nội trú Ký túc xá đối với Trường THPT chuyên Trần 

Hưng Đạo; 

Căn cứ theo Công văn số 1146/UBND-TH ngày 26 tháng 4 năm 2012 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung biên chế và xây dựng quy chế thu-chi 

tài chính Khu Ký túc xá Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo; 

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định 

số 513/QĐ-THPTC-THĐ  ngày 30/12/2021 của Hiệu trưởng Trường THPT 

chuyên Trần Hưng Đạo. 

Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến học sinh về việc đăng ký ở Ký túc 

xá năm học 2022-2023 như sau: 

1. Đối tượng 

- Học sinh có hộ khẩu ngoài địa bàn Thành phố Phan Thiết được đăng ký 

ở nội trú hoặc bán trú. 

- Học sinh có hộ khẩu thuộc Thành phố Phan thiết được đăng ký bán trú. 

Ưu tiên cho học sinh khó khăn trong việc đi lại. 

2. Hình thức đăng ký 

Học sinh có nhu cầu ở Ký túc xá làm đơn theo mẫu quy định (tải tại 

Website của Trường), nộp tại Văn phòng Ban quản lý Ký túc xá. 

Học sinh có thể đến trực tiếp Văn phòng Ban quản lý Ký túc xá để nhận 

đơn. 

3. Thời gian đăng ký và giải quyết: 

- Thời gian nhận đơn: Từ ngày 11/7 đến hết ngày 30/7/2022. 

- Thời gian cho học sinh vào Ký túc xá: Từ ngày 01/8/2022 

4. Mức thu phí: 

- Phí ở nội trú là 100.000đ/tháng, thu 10 tháng/năm học. 

- Phí bán trú là: 50.000đ/tháng, thu 10 tháng/năm học.  



Điện thoại liên hệ khi cần 0946225759(gặp thầy Minh) hoặc 0945742094 

(gặp cô Dung) 

Trân trọng thông báo.                                                                                   

 Nơi nhận: 
- Website của Trường; 

- HT các PHT; 

- BQL KTX; 

- Lưu: VP. 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ  KTX 

 
Đoàn Ngọc Minh 
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