
                                                         MẪU: 02-BNT  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 
BAN QUẢN LÝ NHÀ Ở SINH VIÊN 

Số:………........HĐ - QLNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       

           HỢP ĐỒNG  
                 Về việc thuê phòng ở Nội trú 

 
                       Hôm nay, ngày          tháng          năm 20 

                                        Tại nhà ở SV, Ban quản lý Nội trú, Trường Đại học Hồng Đức 

Chúng tôi gồm: 
* Bên A. Đại diện Ban Quản lý Nội trú (QLNT): 
Ông: Đàm Văn Vạn chức vụ:       Trưởng Ban Quản lý Nội trú 

* Bên B. Học sinh, Sinh viên, Học viên (gọi chung là: Người học) 

Anh, chị:...............................,Dân tộc:.............,Tôn giáo:...............,Sinh ngày:....../......./........ 

Hộ khẩu thường trú:................................................................................................................. 

Lớp:….....Khoa:.................,Trường:…………..,Mã SV:...................,CMND:…................... 

cấp ngày.............. nơi cấp....................Số ĐT cá nhân:……………, gia đình:……………… 
I. HAI BÊN THỐNG NHẤT KÝ HỢP ĐỒNG: 

1. Bên A đồng ý cho bên B thuê phòng ở nội trú: P........., tầng..........nhà ở SV 13 tầng 

2.Thời gian:..........tháng, từ ........./......../20......., đến........./........../20....   

3. Kinh phí thu đầu kỳ: Tiền phí phòng ở:......tháng x ......................đ  = ............................ 

4. Các khoản kinh phí thu hàng tháng: 

Tiền điện, tiền nước tính theo chỉ số đồng hồ và thanh toán theo giá qui định của nhà nước, 
thanh toán hàng tháng chậm nhất vào ngày 5 tháng sau. 
5. Tài sản phòng ở gồm: (Có biên bản bàn giao cho đại diện HSSV trong phòng) 
II. HAI BÊN CAM KẾT: 
1. Bên A: Thực hiện theo quy định tại điều 9, 10, 11, 12 chương III Quy chế công tác 
HSSV nội trú của Bộ GD & ĐT và Nội quy KNT, Nội quy phòng ở nội trú của Nhà 
trường. 
2. Bên B: Thực hiện theo quy định tại các điều 5, 6, 7 chương II Quy chế công tác HSSV 
nội trú của Bộ GD & ĐT và Nội quy KNT, Nội quy phòng ở nội trú của Nhà trường; bên B 
nạp tiền đặt cọc trước khi vào ở nội trú với mức 300.000đ/kỳ hợp đồng, số tiền này sẽ được 
thanh toán vào cuối kỳ khi thanh lý hợp đồng ở nội trú.  
3. Hiệu lực của hợp đồng chấm dứt khi:  
Thời hạn hợp đồng kết thúc, hoặc khi Người học vi phạm bị xử lý kỷ luật đến mức không 
được phép ở trong khu nội trú. 
Hợp đồng này lập thành 02 bản. Ban QLNT giữ 01 bản, Người học giữ 01 bản có giá trị 
thực hiện kể từ ngày ký hợp đồng đến ngày hợp đồng hết hiệu lực. 
 

 TRƯỞNG BAN QLNT                                                     NGƯỜI Ở NỘI TRÚ          
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