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NỘI QUY KÝ TÚC XÁ 
(Ban hành theo QĐ số 62/2018/QĐ-ĐHPCT, ngày 01 tháng 8 năm 2018 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Châu Trinh) 

Điều 1. Quy định chung 

1. Hoạt động của Ký túc xá (KTX) Trường Đại học Phan Châu Trinh (PCTU) được 

vận hành dưới sự quản lý của Ban Quản lý KTX, Phòng Hành chính Trường Đại 

học Phan Châu Trinh phối hợp với Phòng công tác sinh viên. 

2. KTX được hiểu là khu nhà ở dành cho sinh viên do nhà trường đầu tư xây dựng, 

nằm trong khuôn viên trường 

3. Các mối quan hệ và hoạt động tại KTX được điều chỉnh bởi các hợp đồng nội trú, 

Luật cư trú, Luật dân sự, Quy chế của PCTU, các quy định về An toàn phòng cháy 

chữa cháy và Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-

BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

4. Nội quy này áp dụng đối với tất cả các sinh viên được xét duyệt, ký hợp đồng ở tại 

KTX của PCTU. 

Điều 2. Quy trình đăng ký KTX 

1. Phòng ở trong KTX được cung cấp theo yêu cầu của sinh viên. Sinh viên muốn ở 

KTX phải nộp đơn theo mẫu và theo thời gian quy định. Thời gian và điều kiện cụ 

thể để được vào ở KTX sẽ được công bố trên website của trường. 

2. Phòng ban được giao nhiệm vụ thực hiện xử lý các yêu cầu và lập danh sách các 

sinh viên phù hợp với các điều kiện đưa ra để tham gia vào hợp đồng nội trú tại 

KTX. Danh sách này được công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường. 

3. Hợp đồng nội trú được ký kết giữa PCTU và sinh viên được xét duyệt tham gia hợp 

đồng. Hợp đồng nội trú chấm dứt khi sinh viên vi phạm các điều khoản được quy 

định tại khoản 1, Điều 3 của Quy định này. 

Điều 3. Chấm dứt hợp đồng ở KTX 

1. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng nội trú KTX như sau: 

a) Hợp đồng nội trú hết thời hạn 

b) Sinh viên vi phạm hợp đồng, vi phạm các quy định của KTX, quy định của 

pháp luật hoặc các chuẩn mực đạo đức. 

c) Không trả phí KTX, chậm trả phí KTX quá 02 (hai) tháng. 

d) Sinh viên có hành vi bạo lực do sử dụng rượu, bia, các chất kích thích hoặc vi 

phạm các quy định phòng cháy chữa cháy. 

e) Sinh viên không tuân thủ sự sắp xếp của nhà trường trong thời gian hạn định. 



2. Trong vòng 7 ngày từ ngày nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng, sinh viên có 

thể yêu cầu nhà trường xem xét lại các lý do của thông báo. Trong vòng 7 ngày từ 

ngày nhận được yêu cầu xem xét, bộ phận liên quan phải thực hiện xem xét và đưa 

ra kết luận cuối cùng về việc chấm dứt hợp đồng nội trú và thông báo cho sinh 

viên.  

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của sinh viên khi ở tại KTX 

1. Quyền của sinh viên nội trú 

a) Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được ở và sử dụng các trang thiết bị trong 

KTX theo hợp đồng nội trú đã ký với Nhà trường (hoặc Trưởng ban quản lý 

KTX) để phục vụ học tập và sinh hoạt. 

b) Được tham gia các hoạt động phục vụ đời sống văn hoá, tinh thần do nhà 

trường tổ chức trong KTX. 

c) Được đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong KTX. 

d) Được kiến nghị với Trưởng ban quản lý KTX và Nhà trường các giải pháp để 

góp phần xây dựng KTX văn minh, sạch đẹp, an toàn; được đề đạt nguyện vọng 

và khiếu nại lên Trưởng ban quản lý KTX của nhà trường giải quyết các vấn đề 

có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của HSSV trong KTX. 

2. Nghĩa vụ của học sinh, sinh viên nội trú 

a) Thực hiện đăng ký tạm trú theo đúng quy định của Luật Cư trú hiện hành. Nếu 

vắng mặt tại KTX quá 01 (một) ngày phải báo với Ban quản lý KTX. 

b) Chấp hành các quy định của KTX về việc tiếp khách trong phòng ở, giờ tự học, 

tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, không gây ảnh hưởng đến việc học 

tập, sinh hoạt của HSSV khác trong phòng ở và KTX. Đoàn kết, thực hiện nếp 

sống văn minh, văn hóa trong KTX. 

c) Tiết kiệm điện, nước, phòng chống cháy nổ, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản 

chung trong KTX. 

d) Nộp đủ và đúng hạn phí nội trú theo quy định trong hợp đồng. 

e) Nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản của KTX phải bồi thường theo quy định của 

Nhà trường. 

f) Phản ánh kịp thời các vụ việc xảy ra trong KTX liên quan đến HSSV vi phạm 

nội quy, quy chế và các đề xuất, kiến nghị chính đáng với Ban quản lý KTX. 

g) Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng 

chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các hoạt động khác 

do nhà trường hoặc Ban quản lý KTX tổ chức; tích cực tham gia xây dựng KTX 

văn minh, sạch đẹp, an toàn. 

3. Các hành vi HSSV nội trú không được làm: 

a) Cải tạo phòng, thay đổi hoặc tự ý di chuyển trang thiết bị trong phòng ở; gây 

mất trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường; viết vẽ, che chắn làm mất mỹ quan 

trong phòng ở và khu sinh hoạt chung của KTX. 

b) Chuyển nhượng hoặc cho thuê lại hợp đồng ở nội trú đã ký với nhà trường hoặc 

Ban quản lý KTX. 



c) Tự ý đưa người lạ vào phòng ở của KTX khi chưa được phép của Ban quản lý 

KTX. 

d) Sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, phát tán các loại vũ khí, chất 

gây cháy, gây nổ, hóa chất độc hại, ma túy và các chế phẩm của ma túy, các tài 

liệu, ấn phẩm, phim ảnh, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác 

theo quy định của Nhà nước; tổ chức hoặc tham gia đánh bạc, sinh hoạt tình 

dục, quấy rối tình dục, mại dâm dưới mọi hình thức. 

e) Có thái độ vô lễ với thầy cô giáo và nhân viên của trường tại khu KTX; có thái 

độ bất hợp tác với bộ phận chức năng khi kiểm tra phòng ở 

f) Tổ chức nấu ăn trong phòng ở và khu vực KTX; hút thuốc trong phòng ở; tổ 

chức sinh hoạt, uống rượu, bia các hoặc các chất kích thích khác; gây tiếng ồn 

ảnh hưởng đến các bạn cùng phòng hoặc những phòng khác 

g) Nuôi hoặc thả thú nuôi trong phòng hoặc xung quanh KTX 

h) Truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo và các hành vi 

bị cấm khác theo quy định của pháp luật trong khuôn viên trường và KTX. 

Điều 5. Hoạt động của KTX 

1. KTX mở cửa lúc 05h00 sáng và đóng cửa lúc 22h00 giờ tối hằng ngày 

2. Từ 22h00 giờ ngày hôm trước đến trước 05h00 sáng hôm sau, sinh viên chỉ được 

phép vào KTX khi xuất trình được thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân, hộ chiếu 

hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh.  

3. Khách đến thăm: 

a) Giờ khách đến thăm được vào KTX là từ 07h00 giờ sáng đến 21h00 giờ tối 

b) Khách đến thăm phải cung cấp tên phòng và tên của sinh viên mà mình đến 

thăm 

c) Khách có thể không được đến thăm nếu các sinh viên cùng phòng với người 

được đến thăm không đồng ý. 

d) Khách đến thăm phải tuân thủ các quy định của KTX và nếu vi phạm sẽ bị nhân 

viên nhà trường mời ra khỏi KTX. 

Điều 6. Các hoạt động giám sát 

1. Nhân viên của nhà trường có quyền thực hiện các hoạt động giám sát sau nhằm xác 

định: 

a) Tình trạng kỹ thuật của phòng 

b) Việc chấp hành các quy định nội quy KTX, an toàn, vệ sinh, phòng chống cháy 

nổ 

c) Tình trạng của các vật dụng trong phòng;  

d) Nhân thân của người lưu trú 

2. Các hoạt động giám sát được thực hiện nhằm mục đích đảm bảo sự an toàn trong 

vận hành KTX và tránh các tác nhân gây hại đến an ninh trật tự và đời sống của 

sinh viên. 



3. Các hoạt động trên sẽ được thông báo trước ba ngày trước khi thực hiện trên trang 

thông tin điện tử của nhà trường 

4. Nếu những sai sót, vi phạm, hư hỏng bị phát hiện, người thực hiện sẽ báo cáo với 

Ban quản lý KTX. 

5. Việc kiểm tra được thực hiện với tối thiểu 2 người và người kiểm tra phải gõ cửa 

trước khi vào phòng.  

6. Trong quá trình kiểm tra, các đồ dùng cá nhân của sinh viên có thể không được 

chạm tới nếu họ không có mặt. 

Điều 7. Khen thưởng và Kỷ luật 

1. Tập thể, cá nhân SV thực hiện tốt, có thành tích trong thực hiên nội quy KTX sẽ 

được xem xét khen thưởng. 

2. Tập thể, cá nhân SV vi phạm, tùy mức độ sẽ bị kỷ luật theo theo Phụ lục Nội dung 

vi phạm và khung xử lý kỷ luật ban hành kèm theo Nội quy này./. 



PHỤ LỤC 

NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT 
(Kèm theo Nội quy, ban hành theo QĐ số 62 /2018/QĐ-ĐHPCT, ngày 01/8/2018 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Châu Trinh) 

 

TT     Nội dung vi phạm 
Số lần vi phạm – Hình thức xử lý 

Ghi chú 
Lần 1 Lần 2 Lẩn 3 

1 
Tàng trữ vũ khí, chất nổ, chất cháy, 

hóa chất độc hại 

Chấm dứt HĐ trước thời hạn, buộc ra 

khỏi KTX. Đề nghị nhà trường xử lý kỷ 

luật từ khiển trách đến buộc thôi học 

Tùy mức độ có 

thể giao cho cơ 

quan chức 

năng xử lý  

2 

Tàng trữ, mua bán hoặc sử dụng 

chất ma túy; Tổ chức hoặc tham 

gia mại dâm dưới mọi hình thức; 

Có hành vi quấy rối tình dục; Sinh 

hoạt tình dục 

Chấm dứt HĐ trước thời hạn, buộc ra 

khỏi KTX. Đề nghị nhà trường xử lý kỷ 

luật từ khiển trách đến buộc thôi học 

3 

Tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm 

độc hại, tài liệu bị nhà nước cấm 

lưu hành, truyền đạo trái phép 

Buộc ra khỏi 

KTX 
    

4 
Chứa chấp, che giấu hàng cấm, 

hàng lậu 

Buộc ra khỏi 

KTX 
    

5 
Lấy cắp tài sản, chứa chấp tiêu thụ 

tài sản do người khác lấy cắp 

Buộc ra khỏi 

KTX 
    

6 

Tổ chức hoặc tham gia các hoạt 

động cờ bạc, cá độ dưới mọi hình 

thức 

Buộc ra khỏi 

KTX 
    

7 
Đánh nhau hoặc tổ chức đánh 

nhau 

Cảnh cáo 

toàn KTX 

Buộc ra 

khỏi KTX 
  

8 Gây ồn ào, làm mất trật tự khu KTX Nhắc nhở 
Khiển trách 

toàn KTX 

Cảnh cáo 

toàn KTX, 

Nếu tiếp tục tái 

phạm, buộc ra 

khỏi KTX 

9 

Có thái độ vô lễ với thầy cô giáo và 

nhân viên của trường tại khu KTX; 

có thái độ bất hợp tác với bộ phận 

chức năng khi kiểm tra phòng ở 

Tùy mức độ, 

xử lý từ khiển 

trách đến 

buộc ra khỏi 

KTX 

Đề nghị xử 

lý kỷ luật 

cấp trường 

    

10 

Uống rượu bia, hút thuốc lá trong 

phòng ở; uống rượu bia nơi khác 

về KTX gây mất trật tự, có hành vi, 

lời nói không chuẩn mực 

Cảnh cáo 

hoặc buộc ra 

khỏi KTX 

Đề nghị xử 

lý kỷ luật 

cấp trường 

    

11 
Tàng trữ  các dụng cụ nấu ăn trong 

phòng 

Cảnh cáo 

toàn KTX 

Buộc ra 

khỏi KTX 
    

12 Tổ chức nấu ăn trong phòng ở 
Buộc ra khỏi 

KTX 
      



13 

Tư ý di chuyển chỗ ở, không chấp 

hành sự bố trí chỗ ở của Ban quản 

lý KTX 

Cảnh cáo 

toàn KTX 

Buộc ra 

khỏi KTX 
    

14 

Tự ý đưa người ngoài vào khu vực 

KTX khi chưa có sự đồng ý của Ban 

quản lý KTX 

Khiển trách 

toàn KTX 

Cảnh cáo 

toàn KTX 

Buộc ra 

khỏi KTX 
  

15 
Bao che người ngoài cư trú trái 

phép trong phòng ở 

Buộc ra khỏi 

KTX 
      

16 Qua khu vực KTX khác giới 
Khiển trách 

toàn KTX 

Cảnh cáo 

toàn KTX 

Buộc ra 

khỏi KTX 
  

17 
Tiếp người khác giới trong phòng 

ở 

Cảnh cáo 

toàn KTX 

Buộc ra 

khỏi KTX 
    

18 
Làm hư hỏng cơ sở vật chất, trang 

thiết bị của KTX 

Bồi thường, 

khiển trách 

toàn KTX 

Bồi thường, 

buộc ra 

khỏi KTX 

    

19 

Đổ rác không đúng nơi quy định, 

xả rác; khoan, đục lỗ; viết vẽ bậy; 

dán giấy, tranh ảnh, quảng cáo lên 

tường, bàn, ghế, hành lang và 

khuôn viên KTX 

Khiển trách 

toàn KTX 

Cảnh cáo 

toàn KTX 

Buộc ra 

khỏi KTX 
  

20 

Làm tắc nghẽn bồn cầu, hệ thống 

thoát nước; làm mất vệ sinh phòng 

ở và khu vực KTX 

Khiển trách 

toàn KTX 

Cảnh cáo 

toàn KTX 

Buộc ra 

khỏi KTX 
  

21 

Đặt bát hương thờ cúng trong 

phòng; trồng các loại thực vật, cây 

kiểng, hoa lan; nuôi cá, cất giấu vật 

nuôi trong KTX 

Buộc phục 

hồi nguyên 

trạng, khiển 

trách toàn 

KTX 

Cảnh cáo 

toàn KTX 

Buộc ra 

khỏi KTX 
  

22 

Mang các thiết bị, đồ dùng không 

được phép vào phòng ở (tủ, 

kệ…), di chuyển các trang thiết bị 

trong phòng ở ra khỏi vị trí đã 

được bố trí 

Nhắc nhở 
Khiển trách 

toàn KTX 

Cảnh cáo 

toàn KTX 

Nếu tiếp tục tái 

phạm, buộc ra 

khỏi KTX 

23 
Câu, móc và sử dụng điện, nước 

trái phép 

Truy thu tiền, 

cảnh cáo 

toàn KTX 

Buộc ra 

khỏi KTX 
  

 

24 
Ra vào KTX quá giờ quy định 

không có lý do chính đáng 
Nhắc nhở 

Khiển trách 

toàn KTX 

Cảnh cáo 

toàn KTX 

Nếu tiếp tục tái 

phạm, buộc ra 

khỏi KTX 

25 Để xe không đúng nơi quy định 
Khiển trách 

toàn KTX 

Cảnh cáo 

toàn KTX 

Buộc ra 

khỏi KTX 
  



26 

Tự ý sử dụng, làm hỏng các thiết bị 

chữa cháy hoặc mở khóa báo động 

khi không có cháy nổ xảy ra trong 

khu vực. 

Cảnh cáo 

toàn KTX, bồi 

thường hư 

hỏng 

Buộc ra 

khỏi KTX 
    

27 

Vi phạm quy định về sử dụng 

Internet của Trường; cố tình can 

thiệp hoặc phá hỏng các thiết bị 

WIFI trong phòng ở và khu vực 

KTX. 

Cảnh cáo 

toàn KTX, bồi 

thường hư 

hỏng 

Buộc ra 

khỏi KTX 
    

 


