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NỘI QUY PHÒNG Ở KÝ TÚC XÁ 
 

1. Sinh viên ở đúng số phòng và thời gian quy định. Phòng ở đều phải 

có lịch vệ sinh phòng, giữ gìn vệ sinh phòng ở và vệ sinh môi trường xung 

quanh. Đổ rác hàng ngày (từ 17h -19h hàng ngày) đúng nơi quy định. 

2. Sắp xếp đồ dùng cá nhân ngăn nắp, gọn gàng, nấu ăn đúng nơi quy 

định. Đồ vật quý giá phải tự cất vào hòm có khóa hoặc tủ có khóa. 

3. Không gây ồn ào trong giờ nghỉ (Buổi trưa từ 12 giờ đến 13 giờ; Buổi 

tối từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau). 

4. Không được tự ý sửa chữa, cải tạo phòng ở, gìn bảo quản tốt những 

tài sản được trang bị. Không di chuyển trang thiết bị ra khỏi vị trí, không che 

chắn phòng ở, giường ngủ làm mất mỹ quan hoặc nhằm mục đích không 

lành mạnh. 

5. Không chơi cờ bạc dưới mọi hình thức. Không tàng trữ hung khí, 

vũ khí, chất dễ cháy nổ, chất ngây nghiện, tiêm chích ma túy trong phòng ở. 

6. Không chứa chấp người lạ trong phòng ở. Khi có người thân, bạn 

bè có nhu cầu nghỉ qua đêm tại phòng ở KTX phải báo với bộ phận quản lý 

KTX (Phòng CTSV). 

7. Khi có sự vụ bất thường phải báo cáo ngay với bộ phận quản lý 

KTX hoặc báo cho bảo vệ nhà trường (ĐT 03203.882 372) để kịp thời xử lý. 

8. Mọi cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội quy phòng ở./. 

 KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên 

 


