BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NỘI QUY
TẠI KHỐI GIẢNG ĐƯỜNG A2 – TÒA NHÀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
(Tạm thời)
Cán bộ giáo viên, sinh viên, khách đến tham quan và làm việc, các nhà thầu thi công tại
Toà nhà phải thực hiện:
1. Khi ra vào Tòa nhà phải đeo thẻ viên chức, thẻ sinh viên hoặc CMND/thẻ căn cước.
Khách đến làm việc phải đăng ký với bảo vệ Tòa nhà làm thủ tục theo quy định.
2. Chỉ sử dụng thang máy khi di chuyển từ tầng 4 đến tầng 10 và ngược lại. Việc lưu
thông giữa tầng trệt và tầng 4 sử dụng thang cuốn lõi giữa.
3. Trang phục phải văn minh, gọn gàng, lịch sự. Nhân viên phục vụ tòa nhà, nhà thầu
đến thi công phải mặc đồng phục theo quy định.
4. Giữ gìn trật tự vệ sinh chung, không gây ồn ào, văng tục, đùa nghịch hay phá hoại
các trang thiết bị, kết cấu của Toà nhà. Không mang đồ ăn, tổ chức liên hoan uống bia
rượu. Không vứt rác bừa bãi, rác phải được để trong các túi rác trước khi mang đến khu
vực để rác.
5. Không tàng trữ chất nổ, chất kích thích gây nghiện, hoặc các hàng hoá thuộc loại cấm
lưu hành. Tuân thủ tuyệt đối các quy định và phòng chống cháy nổ.
6. Mọi hoạt động tuyên truyền, quảng cáo phải tuân thủ theo quy chế truyền thông, được
đơn vị chức năng cho phép và đúng nơi quy định.
7. Nghiêm cấm hút thuốc lá trong tất cả các khu vực của tòa nhà.
8. Máy móc thiết bị thi công của nhà thầu phải được để gọn gàng, không để vật dụng
tại khu vực hành lang, cầu thang thoát hiểm lối đi hoặc tại các khu vực công cộng của
Toà nhà.
9. Nhà thầu khi thi công không được gây tiếng ồn và làm ảnh hưởng đến hoạt động học
tập của sinh viên.
10. Trong quá trình thi công, nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự cố
hỏng hóc tài sản do mình gây ra.
11. Tuyệt đối không sang khu vực trong và ngoài nhà A1 đang thi công hoặc xuống khu
vực tầng hầm.
12. Tuân thủ sự hướng dẫn và chấp hành các quy định của Ban QLTN.
BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

