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NỘI QUY TÒA NHÀ E 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN 

1. Khi đến Trường phải đeo thẻ, ăn mặc gọn gàng, lịch sự.  

2. Tự bảo quản tài sản, tư trang như: tiền, vàng bạc, điện thoại di động, máy tính cá nhân 

các loại… 

3. Không tự ý di chuyển vị trí bàn ghế, thiết bị, dụng cụ học tập tại các phòng. 

4. Không hút thuốc, uống  rượu, bia, cờ bạc, sử dụng các chất kích thích. 

5. Không gây ồn ào, nói lớn, văng tục, đùa nghịch hay phá hoại các trang thiết bị, kết cấu 

của toà nhà. Giữ  gìn trật tự, vệ sinh chung, 

6. Không xem hoặc tàng trữ văn hoá phẩm đồi trụy, chất nổ, chất kích thích gây nghiện, 

hoặc các hàng hoá thuộc loại cấm lưu hành. 

7. Sử dụng tài sản, máy móc thiết bị của toà nhà như: thang máy, nhà vệ sinh, đèn điện, 

thang bộ, lối đi, máy móc thiết bị,... đúng mục đích, tiết kiệm, và phải theo sự hướng 

dẫn của bảo vệ hoặc nhân viên phụ trách của tòa nhà. Tuyệt đối không được vứt rác, các 

đồ không thể tiêu huỷ được vào bồn vệ sinh, bồn rửa tay. 

8. Khi hết giờ học hoặc hết giờ làm việc phải tắt tất cả các thiết bị điện, đèn, riêng máy 

chiếu, máy điều hòa nhiệt độ phải tắt bằng bộ điều khiển từ xa (remote controller); 

Khóa cửa phòng để đảm bảo an toàn và tiết kiệm. 

9. Không tự ý đưa người lạ không có nhiệm vụ vào khu vực làm việc, học tập. Khi phát 

hiện có các hiện tượng khả nghi có khả năng dẫn đến mất an ninh trật tự, hư hỏng tài 

sản, nguy cơ dẫn đến cháy nổ thì người phát hiện phải ngăn ngừa và thông báo ngay cho 

bảo vệ hoặc Ban QLCS ( 08.37252002 ext 111) 

10. Không nấu ăn, đốt nến, hương trong phòng học, phòng làm việc. Tuân thủ quy định 

phòng cháy chữa cháy và tạo điều kiện cho đội phòng cháy chữa cháy của toà nhà thực 

hiện công tác phòng chống cháy nổ.  
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