NỘI QUY KÝ TÚC XÁ
Mọi học viên, khách đến ở ký túc xá (KTX) phải chấp hành các quy định sau:
1. Học viên, khách vào ở KTX phải làm đơn đăng ký và ký hợp đồng ở ký túc xá
với phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị - Tư liệu (Phòng TC-HC-QT-TL) để
được Ban Quản lý KTX sắp xếp chỗ ở và phải đóng tiền ký quỹ gấp 3 lần số tiền
phòng toàn bộ thời gian đăng ký ở tại KTX (số tiền này sẽ được trừ vào giá trị tài
sản khi hư hỏng).
2. Học viên, khách khi nhận phòng ở phải ký nhận vào bản kê khai và bàn giao
tài sản và khi trả phòng phải bàn giao tài sản, thiết bị đã ký nhận. Không được tự
ý chuyển dịch tài sản, trang thiết bị trong KTX khỏi vị trí quy định. Khi xảy ra
thất thoát, hư hỏng tài sản trang bị trong KTX phải có trách nhiệm bồi thường
tương ứng giá trị tài sản thất thoát, hư hỏng.
3. Người được sắp xếp chỗ ở trong KTX không được tự tiện đổi chỗ ở cho người
khác khi chưa được sự đồng ý của Ban quản lý KTX.
4. Học viên không được tự ý câu móc thêm hệ thống điện, nước để sử dụng các
thiết bị ngoài thiết bị trang bị tại phòng (trừ sạc điện thoại và máy tính). Khi có
sự cố về điện, nước xảy ra phải thực hiện theo tiêu lệnh chữa cháy và báo ngay
với cán bộ quản lý KTX hoặc Phòng TC-HC-QT-TL để sửa chữa, khắc phục.
5. Người ở KTX phải sử dụng điện nước tiết kiệm, không được nấu ăn, không tổ
chức uống rượu, bia trong phòng ở, giữ gìn vệ sinh, trật tự trong ký túc xá. Thực
hiện giờ giấc nghỉ ngơi theo quy định của nhà trường.
6. Ban ngày, khi đi ngủ, phải tắt hết tất cả các thiết bị điện nước không dùng đến.
Khi ra khỏi phòng phải tắt cầu dao tổng (của phòng ở) và khóa cửa phòng ở, gửi
chìa khóa tại bộ phận Lễ tân KTX, Tuyệt đối không được mang chìa khóa phòng
ra khỏi KTX.
7. Không tiếp khách trong phòng ở. Nếu có khách, người nhà ở lại trong KTX
phải đăng ký và phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Phòng TC - HC - QT - TL.
8. Không được viết, vẽ, dán tranh, ảnh, bôi bẩn, đóng đinh lên tường, có trách
nhiệm dọn vệ sinh phòng ở hàng ngày và giữ gìn vệ sinh hành lang trước khu vực
phòng ở, đổ rác đúng nơi quy định. Khi trả phòng phải dọn vệ sinh phòng ở, trả
chìa khóa cho bộ phận quản lý ký túc xá.
9. Người ở KTX phải có trách nhiệm tự giữ gìn tài sản cá nhân, không được
mang vũ khí, chất dễ cháy nổ và các chất bị cấm vào phòng ở. Các phương tiện đi
lại (Xe đạp, xe máy...) của học viên ở KTX phải gửi đúng nơi quy định, không
mang vào phòng KTX.
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