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MỤC ĐÍCH 

(Mission) 

 

- Tạo điều kiện giúp đỡ các bạn sinh viên yêu mến Chúa có hoàn cảnh khó khăn, có ao ước hầu việc Chúa 

ở các tỉnh xa lên thành phố có một chỗ ở, chỗ học ổn định và có mối thông công giữa các bạn cùng hoàn 

cảnh. 

- Tạo điều kiện để các bạn sinh viên có thể thực hành những điều đã học về lời Chúa thông qua các hoạt 

động của Mục Vụ Sinh Viên Miền Bắc (MVSV MB). 

- Tạo mọi điều kiện cho các bạn sinh viên học biết và kinh nghiệm Chúa là Đấng chu cấp mọi sự cần dùng 

cho chính đời sống của mình. 

- Các bạn sẽ là những người kế thừa các anh, các chị trong những công tác mục vụ của MVSV và Hội 

Thánh. 

 

MỤC TIÊU 

(Objectives) 

 

Sau thời gian tham gia “Nhà trọ sinh viên” tại Hà Nội, mỗi bạn sẽ: 

- Có một chỗ ở ổn định và có điều kiện tốt để học tập. 

- Nhận biết khải tượng trong công tác hầu việc Chúa của mình. 

- Có một cộng đồng, đồng trang lứa tin kính Chúa cùng sinh hoạt, khích lệ lẫn nhau. 

- Sẽ là những người có cam kết hỗ trợ lại lớp đàn em về tinh thần, đồng thời góp phần vào việc duy trì và 

phát triển hoạt động dự án “Nhà trọ SV” cho những năm sau. 

 

 

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN (need of the project) 

 

- Do nhu cầu phát triển của Mục vụ sinh viên nói riêng và tình hình phát triển chung của phong trào sinh 

viên toàn quốc. 

- Nhiều sinh viên ở các thành phố và khu vực khác nhau tập trung về thành phố Hà nội để học tập. 

- Tạo nên nguồn nhân lực tích cực cho các công tác mục vụ của Hội thánh và MVSV. 

- Tạo nên tinh thần kế thừa cho MVSV: lớp đàn anh thành công và kinh nghiệm Chúa sẽ hỗ trợ lớp đàn em. 

- Tài chính là một vấn đề lớn và khó: nhưng tin chắc rằng những người tham gia, các bạn sinh viên, nhân 

sự điều hành nhà trọ thực hiện dự án sẽ kinh nghiệm được Chúa là Đấng chu cấp mọi nhu cầu cần thiết.  

 

2. PHƯƠNG CÁCH  HOẠT ĐỘNG  CHUNG  (General operation)  

 

a. Hoạt động chung: 

 

- Đọc hết Kinh Thánh ít nhất 1-2 lần (theo lịch Kinh Thánh được quy định sẵn mỗi ngày). 
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- Tĩnh nguyện sáng chung mỗi ngày (vào lúc 6h sáng) 

- Hằng tuần có hai buổi tối các bạn nhóm gia đình lễ bái chung với nhau và có một buổi cùng học Kinh 

Thánh, cầu nguyện với nhân sự. 

- Hàng tháng các bạn sẽ thay phiên nhau điểm sách theo nguồn tài liệu được nhân sự giới thiệu 

 

b. Tạo điều kiện giúp các bạn lập kế hoạch bản thân: 

 

- Những năm học tại TP Hà Nội là khoảng thời gian được học hỏi, thông công và kinh nghiệm Chúa thật 

nhiều qua các công tác mục vụ, của Hội Thánh cũng như kinh nghiệm về sự tiếp trợ lạ lùng của Chúa một 

cách riêng tư trên từng đời sống các bạn sinh viên. Đó cũng là thời gian Chúa muốn đặt để các bạn trong 

một môi trường mà qua đó ao ước hầu việc Chúa được lớn lên nhiều hơn và mỗi bạn có thể nhận biết được 

những ân tứ Chúa ban cho mình và viết xuống kế hoạch cho bản thân. 

- Mỗi đầu năm sẽ có 01 đến 02 ngày giúp các bạn làm bảng thiết lập mục tiêu cho chính mình: 

● Mục tiêu về truyền giảng    

● Mục tiêu về thuộc linh 

● Mục tiêu về gia đình   

● Mục tiêu về học vấn 

● Mục tiêu về tài chính   

● Mục tiêu về sức khỏe 

● Những mục tiêu khác… 

 

c. Tạo lớp kế thừa trong các công tác mục vụ và Hội Thánh: 

- Tạo mọi điều kiện cho các bạn là những người trẻ yêu mến Chúa, có cơ hội được trang bị, có cam kết 

trong công việc nhà Chúa cùng làm và hòa mình vào công việc chung qua đó dức dấy được nhiều anh em 

có những hoàn cảnh khác nhau cùng làm công việc nhà Chúa: 

● Tham gia đầy đủ các hoạt động của MVSV 

● Biết và thực hành học Kinh Thánh cá nhân 

● Tham gia vào nhóm chuyên trách trong các mục vụ và Hội Thánh (truyền giảng, âm nhạc, thể thao, bản 

tin…) 

 

d. Các bạn sẽ là những người có cam kết hỗ trợ lại lớp đàn em về tinh thần cũng như vấn đề tài chính. 

 

e. Có một e-mail chung cho nhà trọ để viết thư thăm hỏi và giữ liên lạc thường xuyên với ân nhân cũng 

như giữa các bạn với nhau: svtinlanhmb@gmail.com 

 

f. Trước khi các bạn sinh viên được chấp nhận vào nhà trọ: 
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- Nhân sự Quản lý nhà trọ sẽ là người trực tiếp nói chuyện với các em và tìm hiểu phụ huynh của các em về 

tình trạng thuộc linh, quá trình hầu việc Chúa của các em, đồng thời trình bày rõ ràng mục tiêu và khải 

tượng của nhà trọ sinh viên. 

- Nhân sự có buổi trao đổi với các em sinh viên về những ao ước hầu việc Chúa của các em, và trình bày rõ 

khải tượng, mục đích của nhà trọ sinh viên 

- Phụ huynh và các em đồng ý với khải tượng, mục đích của Nhà trọ sinh viên thì sẽ ký bản cam kết: 

● Phụ huynh đồng ý hỗ trợ các em về mặt tinh thần và khích lệ các em trong lúc các em sống xa nhà. 

● Các em được chấp nhận vào nhà trọ phải cam kết thực hiện đầy đủ nội quy, tham gia đầy đủ các hoạt động 

của nhà trọ và cam kết hỗ trợ lại cho các em sinh viên khác sau khi có việc làm. 

 

TÀI CHÍNH CHO MỘT LẦN 2020: 

Chi phí tiền đặt cọc nhà trọ  

- Từ một (01) tới ba (03) tháng tiền thuê nhà hàng tháng tùy theo chủ nhà trọ quy định, tức từ 10,000,000 

VNĐ đến 30,000,000 VNĐ với mức tiền thuê nhà hàng tháng là 10,000,000 VNĐ 

 ►Tổng cộng các khoản chi phí một lần: từ 10,000,000 VNĐ tới 30,000,000 VNĐ                     

  

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH (Financial projection 2020): 

1. Chi phí hàng tháng:  10,000,000 VND 

- Chi phí mỗi tháng cho tiền thuê nhà là:  10, 000, 000VNĐ 

2. Tình hình tài chính trong năm 2020: 

- Chi phí đóng góp mỗi bạn sinh viên 500 000 VNĐ/tháng/bạn (có thể từ 6-8 bạn):  

            500 000 VNĐ/tháng x 6 bạn =     3,000,000 VNĐ/tháng 

- Quỹ MVSV hỗ trợ:     1,000,000VNĐ/tháng  

- Vận động ít nhất 10 ân nhân tài trợ 1/2 số tiền phải chi thuê nhà hàng tháng:  

500 000 VNĐ/tháng x 10 ân nhân =    5,000, 000 VNĐ/tháng  

- Kêu gọi thêm được ít nhất 10 ACC trong và ngoài MVSV hỗ trợ: 

100,000VNĐ/tháng x 10 người =   1,000, 000 VNĐ/tháng 

            Dự tính thu:   10,000,000 VND/tháng  

*Ao ước số lượng ân nhân cam kết dâng cho mục vụ “Nhà trọ sinh viên” khoảng 60-80%:  

   Như vậy tổng cộng quyên góp hàng tháng:        10,000,000 VND/ tháng. 

 ►Số tiền còn lại để tích lũy hàng tháng:           

  10,000,000 VND – 10,000,000 VND  =   0 VND. 

 ►Số tiền còn lại để tích lũy năm tiếp theo: 

0 VND/tháng x 12 tháng     = 0 VND (a) 

3. Tình hình tài chính trong năm 2021: 
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Duy trì số lượng ân nhân đóng góp năm 2020, dự toán chi phí nhà tăng lên 5%, những chi phí phát sinh khác 

5%. Tổng số tiền có thể tích luỹ trong năm 2021: ……………. VND  

►Số tiền còn lại để tích lũy thêm do các bạn sinh viên hỗ trợ lại trong năm 2021: 

- Sau một năm sẽ có 2-3 bạn tốt nghiệp, có việc làm và hỗ trợ lại: 200 000VNĐ/tháng 

                  200 000 VNĐ x 12tháng    =   2,400,000VNĐ   

►Tổng số tiền có thể tích lũy trong năm 2021: ………………VND (b) 

4. Tình hình tài chính trong năm 2022: 

Duy trì số lượng ân nhân đóng góp năm 2021, dự toán chi phí nhà tăng lên 15%, những chi phí phát sinh khác 

5%. Tổng số tiền có thể tích luỹ trong năm 2011: ……………… VND. 

►Số tiền còn lại để tích lũy thêm do các bạn sinh viên hỗ trợ lại trong năm 2022: 

- Sau một năm sẽ có 3-4 bạn tốt nghiệp, có việc làm và hỗ trợ lại: 300 000VNĐ/tháng 

                  300 000 VNĐ x 12tháng                            =   3,600,000VNĐ   

►Tổng số tiền có thể tích lũy trong năm 2022: ……………. VND (c) 

 Tổng cộng : (a)+(b)+(c): ………………… 🡺 hỗ trợ chi phí hoạt động cho năm sau. 

5. Trong 3 năm số lượng sinh viên tại nhà trọ tốt nghiệp từ 10- 12 em: Trung bình 5 em cam kết hỗ 

trợ 200,000 VND/tháng x 5 em           = 1,000,000 VND/tháng  

            ► Số lượng sinh viên trở thành lực lượng ân nhân hỗ trợ lại cho nhà trọ trong những năm tới.  
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PHIẾU HỨA ĐÓNG GÓP CHO DỰ ÁN “NHÀ TRỌ SV” 
 

 
 

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….

  

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

  

Điện thoại: ……………………………………………E-mail: ……………………………………………..

  

 

* Anh ( chị) có thể tham gia đóng góp vào dự án “Nhà trọ SV” như sau đây: 

50,000  VNĐ/tháng    Anh (Chị) đồng ý hỗ trợ: ……….. tháng  

100,000 VNĐ/tháng    Anh (Chị) đồng ý hỗ trợ: ……….. tháng 

200,000 VNĐ/tháng    Anh (Chị) đồng ý hỗ trợ: ……….. tháng 

300,000 VNĐ/tháng    Anh (Chị) đồng ý hỗ trợ: ……….. tháng 

500,000 VNĐ/tháng    Anh (Chị) đồng ý hỗ trợ: ……….. tháng 

700,000 VNĐ/tháng    Anh (Chị) đồng ý hỗ trợ: ……….. tháng 

  VNĐ/tháng    Anh (Chị) đồng ý hỗ trợ: ……….. tháng ..……… ٭ 

  

  Mong ước quý Anh (Chị) hãy cùng giúp sức với chúng tôi trong lời cầu nguyện để “Nhà trọ SV” được 

phát triển và vấn đề tài chính cũng được Chúa chu cấp đầy đủ. Chúng tôi luôn tin “Chúa sẽ mở các 

cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cách dư dật” cho Anh (Chị) trong những tháng ngày hầu việc Chúa. 

Chân thành cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Anh (Chị). 

        Mục Vụ Sinh Viên Miền Bắc  
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PHIẾU HỨA ĐÓNG GÓP CHO DỰ ÁN “NHÀ TRỌ SV” 
 
 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………...

  

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………...

  

Điện thoại: ……………………………………………E-mail: ……………………………………………..

  

 

* Quý ân nhân có thể tham gia đóng góp vào dự án “Nhà trọ SV” như sau đây: 

◻ Chi phí tiền đặt cọc nhà trọ (chi phí một lần): *........... triệu đồng.  

◻ Chi phí tiền thuê nhà trọ hàng tháng:   

1,000,000  VNĐ/tháng    Hỗ trợ trong:………..tháng  

2,000,000 VNĐ/tháng    Hỗ trợ trong:………..tháng 

3,000,000       VNĐ/tháng    Hỗ trợ trong:………..tháng 

5,000,000 VNĐ/tháng    Hỗ trợ trong:………..tháng 

  VNĐ/tháng    Hỗ trợ trong:………..tháng ..……… ٭ 

  

  Mong ước quý ân nhân hãy cùng giúp sức với chúng tôi trong lời cầu nguyện để “Nhà trọ SV” được 

phát triển và vấn đề tài chính cũng được Chúa chu cấp đầy đủ. Chúng tôi luôn tin “Chúa sẽ mở các 

cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cách dư dật” cho ân nhân trong những tháng ngày hầu việc Chúa. 

Chân thành cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của ân nhân. 

        Mục Vụ Sinh Viên Miền Bắc 
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NỘI QUY NHÀ TRỌ 

 

1. THAM GIA THỜ PHƯỢNG CHÚA Ở MỘT NHÀ THỜ CỐ ĐỊNH VÀ CÁC SINH HOẠT CỦA 

NHÓM NHỎ THƯỜNG XUYÊN (TRỪ NHỮNG TRƯỜNG HỢP XIN PHÉP VẮNG MẶT VỚI LÝ 

DO CHÍNH ĐÁNG) 

2. PHẢI TÔN TRỌNG THÌ GIỜ HỌC TẬP, NGHỈ NGƠI CHUNG CỦA CÁC BẠN (TỪ 22 GIỜ TRỞ 

ĐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM ỒN ÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC BẠN: ĐÈN, NHẠC, TIVI, CƯỜI NÓI 

LỚN TIẾNG…) 

3. GIỮ GÌN VỆ SINH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ NGĂN NẮP, GỌN GÀNG, SẠCH SẼ. 

4. THAM GIA GIỜ HỌC KINH THÁNH CHUNG CỦA NHÀ TRỌ VÀ GIỜ HỌP ĐỊNH KÌ THEO 

ĐÚNG LỊCH QUY ĐỊNH. 

5. KHÔNG ĐƯỢC TIẾP BẠN QUÁ 22H, KHÔNG CHO BẠN NGỦ LẠI NHÀ TRỌ, TIẾP KHÁCH 

ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH (PHÒNG KHÁCH) 

6. KHÔNG ĐƯỢC VỀ TRỄ QUÁ 22H30 (NẾU CÓ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT VỀ TRỄ HOẶC QUA 

ĐÊM THÌ PHẢI THÔNG BÁO VỚI BAN QUẢN LÝ NHÀ TRỌ BIẾT VÀ ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN) 

7. QUẢN LÝ CHÌA KHÓA CẨN THẬN, KHÔNG CHO NGƯỜI NGOÀI MƯỢN. 

8. TỰ QUẢN LÝ VẬT DỤNG CÁ NHÂN. 

9. ĐÓNG CÁC KHOẢN PHÍ (ĐIỆN, NƯỚC, TIỀN NHÀ….) CHO NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM 

ĐÚNG THỜI HẠN QUY ĐỊNH 

10. TIẾT KIỆM ĐIỆN, NƯỚC, BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT, NẾU CÓ HƯ HỎNG PHẢI CHỊU 

TRÁCH NHIỆM VÀ TỰ SỬA CHỮA. 

11. THAM GIA CÔNG VIỆC ĐÚNG LỊCH SẮP XẾP: DỌN DẸP VỆ SINH, HỌC KINH THÁNH, ĐỐ 

KINH THÁNH… THEO SỰ THỐNG NHẤT CHUNG CỦA CÁC BẠN VÀ BĐH NHÀ TRỌ. 

12. CÁC BẠN ĐÃ TỐT NGHIỆP PHẢI TỰ TÌM CHỖ Ở MỚI (CHẬM NHẤT LÀ SAU 2 THÁNG). 

🞸 NẾU VI PHẠM MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU TRÊN, BĐH NHÀ TRỌ SẼ ÁP DỤNG KỶ LUẬT THEO 

TỪNG BƯỚC SAU: 

- KHIỂN TRÁCH, CẢNH CÁO RIÊNG 

- KHIỂN TRÁCH TRƯỚC BĐH NHÀ TRỌ VÀ CÁC BẠN 

- NẾU TIẾP TỤC VI PHẠM SẼ ÁP DỤNG: 

1. DỌN VỆ SINH 1 TUẦN- 2 TUẦN 

2. GỬI THÔNG BÁO VỀ CHO GIA ĐÌNH 

3. BĐH NHÀ TRỌ SẼ QUYẾT ĐỊNH CHO VIỆC RỜI KHỎI NHÀ TRỌ 

🞸 NHÓM TRƯỞNG HOẶC BẤT KỲ AI PHÁT HIỆN BẠN NÀO VI PHẠM PHẢI BÁO NGAY CHO 

BĐH NHÀ TRỌ, NẾU CHE GIẤU HÀNH VI, VI PHẠM THÌ SẼ QUY HÌNH THỨC KỶ LUẬT CHO 

NGƯỜI ĐÓ 

 

MONG MUỐN CÁC BẠN THỂ HIỆN NẾP SỐNG THEO TINH THẦN CƠ ĐỐC: SỐNG YÊU 

THƯƠNG, TÔN TRỌNG, ĐOÀN KẾT ĐỒNG THỜI QUAN TÂM, KHÍCH LỆ LẪN NHAU. BÊN CẠNH 

ĐÓ CÁC BẠN CẦN CÓ THÁI ĐỘ ĐÚNG MỰC VỚI BĐH NHÀ TRỌ, ACC VÀ THỰC HIỆN THEO 

ĐÚNG NHỮNG NỘI QUY ĐÃ CAM KẾT 

 

 



 

Nhà trọ sinh viên    

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN 

 

1. Các bạn sinh viên là thuộc viên chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn 

theo học năm nhất đến năm cuối của bất kỳ trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung Cấp, Dạy Nghề Dài Hạn 

nào tại TP Hà nội; còn những trường hợp khác sẽ xem xét và giải quyết sau. 

2. Phải được sự giới thiệu chính thức của Mục Sư Hội Thánh địa phương (điều 1 nội quy). 

3. Viết một bản cam kết, một bài viết ngắn bày tỏ mong ước của mình trong công tác hầu việc Chúa (nếu 

được thì cụ thể hóa mong ước đó tại HT gần nơi ở nhất). 

4. Đầy đủ giấy tờ để khai báo tạm trú với chính quyền địa phương. 

 

QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH 

 

- Được sự giới thiệu của MSQN Hội thánh, Ban trị sự, chấp sự hoặc thành viên MVSV 

- BĐH nhà trọ sẽ cử người làm việc với người được đề nghị, xem xét từng tiêu chuẩn lựa chọn như đã quy 

định. 

- BĐH nhà trọ sẽ họp bàn và đưa ra ý kiến cuối cùng thông qua Người chịu trách nhiệm cho việc tiếp nhận 

hoặc không. 

- Thời gian từ khi đề nghị đến khi có quyết định cuối cùng chậm nhất là 1 tuần. 

 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NHÀ TRỌ 

A. Trách Nhiệm 

- Trực tiếp điều hành hoàn toàn hoạt động nhà trọ. Bảo đảm cho các em có một nơi học tập tốt và được lớn 

lên trong đời sống thuộc linh 

- Quan tâm, chăm sóc, khích lệ các em được lớn lên về thuộc linh cũng như trưởng thành trong các công 

tác mục vụ của Hội Thánh và MVSV. 

- Là người trực tiếp giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa các em trên tinh thần yêu thương và tha thứ. 

- Tập họp các khoản quyên góp từ các ân nhân, các khoản đóng tiền nhà, tiền điện, nước của các em hàng 

tháng để thực hiện việc thanh toán cho chủ nhà. 

- Lên lịch phân công việc (vệ sinh, tĩnh nguyện, đố KT…) cho các em hàng tháng. 

- Đại diện BĐH nhà trọ thông báo tình hình hoạt động nhà trọ với thành viên MVSV vào mỗi quý. 

B. Quyền hạn 

- Có quyền góp ý, cảnh cáo với những em vi phạm nội quy nhà trọ và có thể không cho ở tại nhà trọ này. 

- Có quyền đưa ra những tài liệu HKT, những hoạt động ngoại khóa, và những sách nâng cao trình độ 

thuộc linh cho các em thông qua thành viên MVSV. 



 

Nhà trọ sinh viên    

- Có quyền phát động chương trình quyên góp tài trợ hoặc những vật dụng với những ân nhân trong Hội 

Thánh để nhà trọ được tiếp tục hoạt động tốt (phát động với tính cách cá nhân). 

- Có quyền mời những ân nhân, những anh chị em trong Hội Thánh có quan tâm về hoạt động nhà trọ đến 

tham quan và góp phần trong việc tài trợ (với tính cách cá nhân nhưng với tính cách đại diện của MVSV 

thì phải có sự hỗ trợ của thành viên MVSV). 

- Có quyền lập quỹ riêng và tự quyết định chi tiêu cho việc điều hành nhà trọ ngoài những khoản chi cố 

định đã thống nhất hàng tháng (thông qua bằng báo cáo hoạt động ngân quỹ hàng quý với MVSV).  


