
 

  

 

 

 

THƯ NGỎ 
V/v: Dự án nhà trọ dành cho sinh viên 

  

Kính gửi: - Quý Ân Nhân. 

 
Hà Nội, không chỉ là thủ đô của Việt Nam, nhưng còn là trung tâm của tri thức trẻ, nơi hàng 

ngàn, hàng vạn tân sinh viên chọn để ghi danh vào các trường đại học danh tiếng hàng đầu trong cả 

nước mỗi năm.  

Vì một khải tượng “một cộng đồng sinh viên tôn Chúa làm chủ”, cũng như nhận thấy cơ hội, 

cùng nhu cầu phát triển của Mục Vụ Sinh Viên miền Bắc (MVSVMB) nói riêng và tình hình phát 

triển chung của phong trào toàn quốc. MVSVMB cầu nguyện, bàn bạc và đi đến quyết định thành 

lập “Nhà trọ dành cho sinh viên”. Nhà trọ sinh viên là một trong những kế hoạch quan trọng để 

vươn tới khải tượng như đã nêu ở trên bởi: 

- Nhà trọ sinh viên là ngôi nhà thứ 2 dành cho các bạn sinh viên yêu mến Chúa có hoàn cảnh khó 

khăn, giúp các bạn có chỗ ở và học tập ổn định cùng một cộng đồng trang lứa tin kính Chúa 

trong những năm đầu tiên tại Hà Nội.  

- Nhà trọ sinh viên là nơi tạo điều kiện để các bạn được thực hành những điều đã học về lời Chúa 

thông qua các hoạt động của MVSVMB cũng như kinh nghiệm về Chúa là Đấng chu cấp mọi 

sự cần dùng cho đời sống của mình.  

Nhà trọ giúp sinh viên giúp: 

- Một chỗ ở ổn định và có điều kiện phù hợp để giúp các em yên tâm học tập. 

- Một đời sống tin kính Chúa, lối sống lành mạnh. 

- Một cộng đồng sinh viên tôn kính Chúa, cùng sinh hoạt, khích lệ lẫn nhau. 

- Một ý thức, đặc ân mà Chúa giao phó qua việc học. 

- Một tấm lòng sẵn sàng sẵn sàng dấn thân cho công việc Chúa. 

Địa điểm: Tại 3 Quận trong khu vực Thành phố Hà Nội 

Dự trù kinh phí: 4.500.000 – 6.000.000đ/tháng/1 dãy nhà trọ (1 dãy có 3-4 phòng)/9-12 người.  

Tổng kinh phí cho 03 dãy nhà trọ là: 12.5000.000 – 18.000.000đ/1 tháng/03 dãy/ 30-36 em. Trong 

đó: 

- Tổng sinh viên nhà trọ sẽ đóng góp 30% tiền nhà, tương đương 3.750.000-5.400.000/tháng. 

- Số tiền: 70% còn lại, tương đương 8.750.000-10.600.000/tháng sẽ được kêu gọi từ Ân Nhân  

Quản lý: Nhân sự mục vụ sẽ trực tiếp ở tại nhà trọ sinh viên để hướng dẫn cũng như giúp đỡ các 

em sinh viên. 

Nhà trọ vẫn đang tiếp tục cùng với sứ mệnh của nó, để rồi sẽ có những con người ý thức được 

trọng trách Chúa giao, nhận thấy khải tượng Chúa ban, trở thành những người tích cực đem ảnh 

hướng Phúc Âm đến cộng đồng. Những em SV còn đang ngồi trên ghế nhà trường tương lai sẽ là 

thế hệ tiếp theo phát triển công tác sinh viên góp phần xây dựng Hội Thánh.  

 Xin quý ân nhân tiếp tục đồng hành với MVSVMB cùng chung lời cầu nguyện, dâng hiến tài 

chính để góp phần giúp nhà trọ sinh viên đi vào hoạt động, qua đó dự phần vào công việc Chúa giao 

phó. Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ở với quý Ân nhân. 

Xin Chân Thành Cảm Ơn! 
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