Nội quy ký túc xá sinh viên
(18.11.2013)
(Mục đích)
Điều 1: Nội quy ký túc xá sinh viên của trường được lập ra nhằm mục đích cung cấp môi trường sinh hoạt
và môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên nội trú tại ký túc xá. Sinh viên của trường đến từ nhiều đất
nước khác nhau nên trong quá trình sống, học tập và giao lưu ở ký túc xá mong toàn thể sinh viên cùng cố
gắng hiểu nhau và chung sống cộng đồng. Ngoài ra chính thông qua các hành động có ý thức và trách
nhiệm của bản thân, sinh viên sẽ có được môi trường sống đầy đủ trọn vẹn nhất.
(Nghĩa vụ tuân thủ nội quy)
Điều 2: Sinh viên ký túc xá phải nhận thức đầy đủ về việc ký túc của trường là môi trường sống cộng đồng
và cư xử đúng mực tuân thủ nội quy ký túc xá.
(Phân chia khu vực ở)
Điều 3: Ký túc xá hiện tại là ký túc dành cho nam sinh viên. Sinh viên không được cho sinh viên nữ lên quá
tầng 1. Nơi mà sinh viên ký túc có thể nói chuyện trao đổi với sinh viên nữ là khu sinh hoạt chung tầng 1.
2. Không được tự ý vào các khu vực như phòng thiết bị điện, phòng máy, phòng máy bơm, phòng quản
lý.
3. Với các khu vực chung trên, trong trường hợp khẩn cấp, hoặc xảy ra hỏa hoạn, khi đã được sự cho
phép của người quản lý thì sinh viên mới được vào.
(Quản lý ký túc xá)
Điều 4: Do sinh viên ký túc xá của trường đến từ nhiều đất nước khác nhau nên có khả năng sẽ xảy ra nhiều
vấn đề phát sinh do phong tục tập quán khác nhau. Do vậy,trường quyết định chọn ra 1 người đại diện
của sinh viên mỗi nước và lập ra ban tự quản, sẽ cùng với trưởng ban ký túc xá tiến hành giải quyết các
vấn đề phát sinh. Tuy nhiên trong trường hợp ban tự quản không thể giải quyết được vấn đề thì sẽ thảo
luận với trường để có biện pháp giải quyết.
(Giờ đóng cửa)
Điều 5: Giờ đóng cửa ký túc xá được quy định là 24h. Yêu cầu sinh viên ký túc không về muộn, kể cả
trường hợp làm thêm.Ngoài ra, trong trường hợp không thể về kịp, yêu cầu phải gọi điện báo trưởng ban
ký túc xá trước 22h.
(Ra, vào ký túc xá)
Điều 6: Chìa khóa cửa ra vào ký túc xá do cá nhân tự bảo quản và có trách nhiệm khóa cửa. Đặc biệt trong
trường hợp quá giờ đóng cửa ký túc hay trong trời gian sinh viên đi học cá nhân phải có ý thức khóa cửa
cẩn thận
(Khóa cửa phòng ở)
Điều 7: Khi không ở trong phòng, kể cả trong những khoảng thời gian ngắn như thời gian ăn, nhất định
phải khóa cửa phòng trộm cắp. Đặc biệt với những phòng 2 người ở, cần chú ý không quên khóa cửa.
Ngoài ra, trong trường hợp mở cửa sổ có thể chim bồ câu sẽ bay vào phòng nên khi ra ngoài phải đóng
của sổ lại.
2. Mỗi cá nhân phải có trách nhiệm bảo quản và gìn giữ tiền mặt, đồ quý giá và chìa khóa phòng của bản
thân. Trong trường hợp bị mất, trách nhiệm không thuộc về trưởng ban ký túc xá hay người quản lý.
3. Trong trường hợp bị mất hay hỏng chìa khóa, phải ngay lập tức báo với trưởng ban ký túc xá. Trong
trường hợp cần thay chìa khóa do bị mất hay hỏng thì chi phí thay chìa sẽ do sinh viên đó chịu.
(Quy định hút thuốc lá)
Điếu 8:
1. Chỉ được hút thuốc tại khu vực cho phép hút thuốc lá, không được phép hút ở các khu vực khác. Nếu
phát hiện thấy tàn thuốc lá ở các khu vực khác sẽ chuyển thành quy định cấm hút thuốc trong ký túc
2. Trường hợp vứt tàn thuốc lá hay đầu lọc thuốc lá ra ngoài cửa sổ sẽ bị xử lý đuổi khỏi ký túc
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(Dọn dẹp, vệ sinh)
Điều 9: Sinh viên ký túc xá thực hiện dọn dẹp vệ sinh phòng ở, đảm bảo môi trường ở sạch sẽ, đồng thời có
ý thức về việc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
2. Tham gia dọn dẹp vệ sinh trong ký túc xá theo kế hoạch. Tuân thủ đúng thứ tự của mình trong trường
hợp có phân công trực nhât.
3. Không vứt đồ đạc cá nhân hay rác thải ở các khu vực chung như hành lang, cầu thang hay sảnh tầng 1,
phải mang về phòng riêng cá nhân. Trong trường hợp để đồ cá nhân ở khu vực sinh hoạt chung có thể bị di
dời hoặc vứt đi tùy theo sự xử lý của trưởng ban ký túc.
(Xử lý rác thải)
Điều 10: Tuân thủ theo đúng chỉ thị của trưởng ban ký túc xá về xử lý rác thải hàng ngày đồng thời tiến
hành phân loại rác, theo ngày giờ thu rác và vứt rác đúng nơi quy định.
2. Đối với các loại rác mất phí xử lý như các thiết bị điện thì chi phí xử lý rác sẽ do bản thân người đó
chịu.
(Quy định sử dụng nơi sinh hoạt chung)
Điều 11: Đối với các khu vực sinh hoạt chung như nhà bếp, máy giặt, phòng tắm hay phòng vệ sinh: sau
khi sử dụng xong phải dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ để người sau còn sử dụng.
2.Sinh viên ký túc phải có ý thức sắp xếp ngăn nắp gọn gàng khu vực sinh hoạt chung các tầng. Trong
trường hợp vứt bừa bãi lung tung sẽ có thể bị di dời hoặc bị vứt đi tùy theo sự xử lý của trưởng ban ký túc
xá.
3. Sinh viên ký túc xá tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp khu vực sinh hoạt
chung tầng 1.
4. Tuân thủ giờ giấc được quy định đối với nhà bếp, phòng tắm
5. Chỉ được sử dụng điện ở khu vực chung khi được sự cho phép của trưởng ban ký túc xá.
(Thiết bị)
Điều 12: Khi sử dụng các thiết bị điện hay đồ dùng dụng cụ trong phòng và khu vực sinh hoạt chung phải
có ý thức sử dụng cẩn thận. Trong trường hợp làm hỏng cần ngay lập tức thông báo với trưởng ban ký túc
xá. Trong trường hợp phát hiện người dùng cố ý hoặc bất cẩn làm hỏng trang thiết bị, sẽ quy trách nhiệm về
phía người dùng.
2. Trong trường hợp ra khỏi ký túc xá sinh viên mang theo các các đồ dùng trang thiết bị của ký túc xá,
sinh viên cần trả chi phí mua vào các trang thiết bị đó.
3. Ngoài các trang thiết bị, đồ dùng dụng cụ đã được thiết đặt sẵn trong ký túc, sinh viên tự chuẩn bị
những trang thiết bị đồ dùng sinh hoạt cần thiết khác. Giường ngủ đã được đặt sẵn trong ký túc.
4. Các đồ dùng như bóng đèn, giấy vệ sinh,… sẽ do sinh viên tự chịu chi phí thay.
5. Không được tự ý thay đổi nguyên trạng ban đầu các trang thiết bị.
6. Không được sử dụng đinh hay ốc vít lên tường, cột, hay nền gạch trong và ngoài phòng. Trong trường
hợp tự ý thay đổi hiện trạng ban đầu trang thiết bị, sinh viên sẽ phải chiu chi phí phục hồi nguyên trạng khi
rời khỏi ký túc xá.
(Điều hòa)
Điều 13: Điều hòa có thể sẽ bị ngắt trong trường hợp quá tải, vượt quá nhiệt độ được thiết định. Chính bởi
vậy, nhiệt độ được thiết định của điều hòa là : Mùa hè thấp nhất 20 độ, mùa đông cao nhất 25 độ . Yêu cầu
sinh viên sử dụng theo nhiệt độ quy định trên.
(Bộ khăn trải giường)
Điều 14: Bộ khăn trải giường ( khăn trải giường, vỏ gối, vỏ chăn) sau khi sử dụng, tối thiểu tuần 2 lần phải
thay vào ngày được quy định.
2. Bộ khăn trải giường là đồ thuê nên ngoài những đồ đã được sắp sẵn không được sử dụng các đồ khác.
3, Trong trường hợp không sử dụng bộ khăn trải giường dẫn đến làm bẩn đệm, chăn hay gối, sinh viên sẽ
phải chịu chi phí thay các đồ dùng trên.
(Tiền điện, ga)
Điều 15: Hàng tháng tiền điện, ga sẽ trả theo tổng lượng sử dụng điện ga của cả ký túc. Trong đó, 30% sẽ
do nhà trường trả, còn lại 70% sẽ do sinh viên trả.
Sinh viên ký túc cần có ý thức tiết kiệm điện, nước.
(Ăn cơm)
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Điều 16: Ngày 1 lần nhà trường sẽ thổi cơm chung cho toàn sinh viên ký túc. Trong trường hợp sinh viên
ăn cơm nhà trường nấu hàng tháng sẽ phải trả thêm chi phí tiền cơm.
( Khách đến thăm)
Điều 17: Trong trường hợp có khách đến thăm ký túc xá, phải có sự cho phép của trưởng ban ký túc xá và
đăng ký vào mục được quy định trong sổ ghi chép khách đến thăm..Ngoài ra, không được cho người khác
giới vào phòng.
2. Trong trường hợp có khách đến thăm phòng 2 người ở, nhất định phải được sự đồng ý của bạn cùng
phòng.
3. Khách đến chơi không được ở lại phòng quá 22h.
4. Không được phép cho khách đến thăm trọ lại trong phòng.
( Ngủ đêm ngoài ký túc xá)
Điều 18: Trong trường hợp ngủ đêm ngoài ký túc xá, phải nộp giấy xin phép trọ cho trưởng ban ký túc xá,
muộn nhất là trong buổi sáng ngày hôm đó.
2. Trong trường hợp phát sinh thay đổi đăng kí giấy xin phép ngủ đêm bên ngoài, phải nhanh chóng trông
báo cho trưởng ban ký túc xá. Cần thực hiện triệt để việc báo cáo này phòng trường hợp phát sinh liên lạc
khẩn cấp.
(Luyện tập phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ)
Điều 19: Trong trường hợp có luyện tập phòng chống tội phạm hay phòng chống cháy nổ, yêu cầu các sinh
viên tích cực tham gia nếu như không có lý do đặc biệt gì cần phải nghỉ.
(Tụ họp trong ký túc)
Điều 20: Trong trường hợp muốn mở hội họp trong ký túc, phải nộp đơn xin phép có được sự đồng ý của
trưởng ban ký túc xá, muộn nhất là 7 ngày trước ngày tiến hành họp.
2. Khi muốn dán poster, phải có sự cho phép của trưởng ban ký túc xá, chỉ được dán ở những nơi được
quy định.
( Trường hợp khẩn cấp)
Điều 21: Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn hay trộm cắp, phải nhanh chóng liên lạc với trưởng ban ký túc.
2. Trong trường hợp bản thân sinh viên hay các sinh viên khác bị bệnh cũng phải nhanh chóng liên lạc với
trưởng ban ký túc xá.
(Quy định ra vào phòng ở)
Điều 22: Trong trường hợp có hỏa hoạn động đất hay trong trường hợp khẩn cấp phát sinh các vụ việc
nghiêm trọng, người quản lý được phép vào phòng ở sinh viên dù không có sinh viên ở đó.
2. Trong trường hợp người quản lý cần vào phòng ở sinh viên để thực hiện nhiệm vụ quản lý như kiểm tra
các trang thiết bị phòng chống cháy nổ thì khi đó người quản lý có thể vào phòng sau khi đã báo trước với
sinh viên.
3. Trong trường hợp người quản lý dựa theo các điều kiện khách quan mà suy đoán sinh viên đó đang vi
phạm nội quy ký túc xá, người quản lý có thể vào phòng kiểm tra dưới sự có mặt của sinh viên đó. Tuy
nhiên, trong trường hợp bản thân sinh viên đó có lý do chình đáng thì việc kiểm tra nằm ngoài phạm vi này.
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(Các mục bị cấm)
Điều 23: Để không gây phiền phức cho các sinh viên khác và những hộ dân xung quanh, sinh viên tại trú
ký túc xá cấm không thực hiện các hành vi dưới đây:
1. Cấm không được tàng trữ hay sản xuất các chất, vũ khí vi phạm pháp luật, luật sử dụng vũ khí
(như súng, đao), luật sử dụng thuốc hay các chất nguy hiểm dễ gây cháy, nổ.
2. Cấm không được sử dụng hay tàng trữ các chất lỏng có thể gây hư tổn hay ăn mòn trang thiết bị
hay cơ sở vật chất của ký túc (bao gồm cả hệ thống thoát nước).
3. Lưu ý điều chỉnh âm lượng ti vi, các thiết bị nghe nhạc, lưu ý bước chân vào buổi sáng sớm hay tối
muộn, lưu ý tiếng nói chuyện để không gây ảnh hưởng đến các sinh viên khác sống cùng ký túc
hay người dân xung quanh. Ngoài ra không gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với các hộ dân
xung quanh.
4. Cấm các hành vi tham gia các tổ chức bạo động, hay liên quan đến các tổ chức đó,xúi giục các sinh
viên ở cùng tham gia các tổ chức đoàn thể tôn giáo, chính trị,tổ chức các buổi họp mặt hay các sự
kiên liên quan đến hoạt động trên, các hoạt động mua bán thu tiền bất hợp pháp, các hoạt động gây
mất trật tự trị an.
5. Cấm không mang vào hay sử dụng các dụng cụ có thể gây cháy nổ hỏa hoạn như dầu lửa, bếp ga
hay lò sưởi ga.
6. Cấm không nuôi động vật như chó, mèo,cá hay các động vật nhỏ khác.
7. Cấm không treo bảng, đặt để đồ hay vứt đồ lung tung ra khu vực sinh hoạt chung như sàn nhà hay
cầu thang. Không dán poster ngoài nơi được quy định.
8. Cấm vứt rác ra ngoài của sổ.
9. Không phân phát hay dán tờ rơi.
10. Chỉ sử dụng cửa thoát hiểm trong trường hợp cần thiết. Không vứt đồ của mình trên lối thoát hiểm.
11. Không tổ chức bài bạc ăn tiền.
12. Ngoài ra nghiêm cấm các hành vi không phù hợp trong cuộc sống cộng đồng.
(Xử lý đuổi khỏi ký túc)
Điều 24: Trong trường hợp sinh viên bị phát giác thực hiện các hành vi dưới đây, sẽ bị nhận hình thức xử
phạt đuổi khỏi ký túc xá. Trong trường hợp đó sinh viên phải rời khỏi ký túc theo thời hạn người quản lý
chỉ định.
1. Không tuân thủ các điều khoản hợp đồng hay vi phạm nội quy ký túc xá, hay vi phạm luật pháp
Nhật Bản tùy theo sự phán đoán mức độ của người quản lý.
2. Không trả tiền ở ký túc, tiền điện ga trên 3 tháng.
3. Trong trường hợp không còn học tại trường hoặc đã bị xử lý đuổi khỏi trường.
4. Ngoài ra các trường hợp mà nhà trường nhận định không cho phép ở ký túc nữa.
(Thủ tục rời khỏi ký túc)
Điều 25: Trong trường hợp có nguyện vọng không ở ký túc, cần nộp đơn xin ra ký túc cho người quản lý
trước 2 tháng. Ngoài ra trong quá trình kiểm tra trang thiết bị phòng ở, nếu phát hiện có hỏng hóc hay
mất mát thì chi phi sẽ thuộc về sinh viên đó.
Bổ xung
(Ngày thực thi)
1. Nội quy này được thực thi từ ngày 18/11/2013.
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