
NHỮNG LƯU Ý CHO SINH VIÊN KHI  

ĐĂNG KÝ Ở TRỌ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

   Do chưa có kinh nghiệm tìm và thuê nhà trọ, nhiều tân sinh viên và thậm chí là sinh viên 

năm cuối vẫn chưa thể nào tìm cho mình một chỗ ở phù hợp. Sau đây là một số lưu ý khi 

tìm phòng trọ cho sinh viên, mình mong rằng sẽ hữu ích cho các bạn sinh viên, nhất là các 

bạn tân sinh viên khi mới đặt chân tới thành phố Hồ Chí Minh. 
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1. Xác định vị trí 

 

Đây là điều đầu tiên và cũng là điều cần được quan tâm nhất với bất kỳ ai, không chỉ với 

các bạn sinh viên, khi thuê nhà/phòng trọ. Để có một chỗ ở tốt, bạn cần phải tránh những 

nơi tập trung quá đông người như gần bến xe, khu chợ hoặc nơi quá vắng vẻ như bãi đất 

trống, khu vực mới đang xây dựng. Với các bạn tân sinh viên, sẽ là tốt nhất khi có thể thuê 

gần khu vực trường học, điều này vừa thuận tiện cho việc đi lại, di chuyển của các bạn và 

cũng sẽ đảm bảo an ninh hơn. 

 

 

Việc thuê phòng trọ gần trường học mang lại rất nhiều lợi ích cho bạn. Bạn nên tìm phòng 

trọ cách trường học từ 1-2 km để thuận tiện đi lại, đồng thời giúp bạn tiết kiệm công sức, 

thời gian và chi phí di chuyển. 

Bên cạnh đó, việc trọ gần trường học còn giúp bạn dễ dàng tham gia các hoạt động ngoại 

khóa hay lên thư viện ôn tập vào những ngày nghỉ. Đồng thời còn giúp bạn tránh được 

cảnh tắc đường, chen chúc trên những chuyến xe bus chật chội giờ cao điểm và hạn chế 

việc bạn đi học muộn. 



Hiện nay, xung quanh hầu hết các trường học đều có ký túc xá cũng như các khu trọ của 

người dân nên không khó để bạn có thể tìm được phòng trọ với yêu cầu trên. Tuy nhiên, 

giá cả phòng trọ tại những khu vực này lại là một yếu tố quan trọng bạn nên xem xét. 

 

2. Chất lượng phòng trọ (hoặc nhà) 

 

Trước khi ra quyết định chọn một căn nhà /phòng trọ nào, hãy nhớ kiểm tra tình trạng 

theo những vấn đề cơ bản sau:  

  – Tường có chắc chắn hay không? Chất lượng sơn phủ có ổn không hay đã bong tróc, 

nếu có vấn đề thì chủ nhà trọ có sửa lại luôn không? 

  – Các cửa chính, ổ khóa có đảm bảo an toàn phòng chống trộm không? Trong phòng trọ 

cần phải có đủ cửa sổ, cửa thông gió và có mái che để tránh phòng quá bí bức, hay quá 

ẩm thấp.  

  – Đường ống nước, vòi nước liệu có đang bị rò rỉ, hỏng hay tắc không? Nguồn nước cũng 

cần đảm bảo không bị ô nhiễm, có mùi gây ảnh hưởng sức khỏe. 

  – Kiểm tra kĩ các nguồn điện, đường dây điện của các vật dụng trong nhà  tránh bị rò rỉ 

gây nguy hiểm giật điện, cháy nổ. 

 

 



3. Giá cả 

 

   Giá cả cũng là một tiêu chí được quan tâm hàng đầu mỗi khi các bạn sinh viên đi thuê 

nhà. Mỗi quận huyện lại có mức giá thuê khác nhau, và nó cũng tùy vào dạng căn nhà. 

Càng về khu vực trung tâm hay càng ở những khu chung cư chất lượng cao, giá thuê sẽ lại 

càng cao.  

  

   Hiện nay, mức giá thuê nhà trọ bình dân sẽ là khoảng 1.500.000đ – 4.000.000đ/tháng, 

tùy diện tích, nội thất, và địa điểm. Ngoài tiền thuê phòng, bạn cũng nên xác định trước 

những khoản phí khác như tiền điện, tiền nước, tiền wifi, tiền gửi xe,… với chủ trọ để 

tránh những rắc rối không rõ ràng về tiền bạc. 

 

4. Các nguồn có thể tìm nhà, phòng trọ 

 

Hiện nay thay vì đi tìm nhà trọ tận nơi một cách thủ công như trước thì người đi thuê đã 

có thêm nhiều phương pháp đơn giản hơn như tìm kiếm trên Google, Facebook. Trên 

những trang này giờ đã có các hội nhóm chuyên tìm và cho thuê trọ. Tại đây, người đi 

thuê sẽ được cung cấp rõ thông tin về vị trí nhà, tiện ích, giá thuê cũng như xem được 

những hình ảnh trực quan về nhà. Bằng cách tìm kiếm và xác định trước những căn phòng 



mình ưng ý online, sau đó mới trực tiếp đến tham quan, người đi thuê sẽ tiết kiệm được 

rất nhiều công sức, thời gian. Bên cạnh đó, bạn có thể nhờ người quen, bạn bè giới thiệu, 

nhờ vậy sẽ tăng sự đảm bảo hơn. 

 

5. Thoả thuận và hợp đồng 

 

Sau khi đã tìm được phòng trọ phù hợp cho mình thì sẽ đến bước ký hợp đồng. Trước khi 

đặt bút ký, hãy lưu ý đến một vài điều khoản chính sau: 

   - Kỳ hạn thuê nhà (theo tháng hay theo năm) 

  - Hợp đồng cần liệt kê đủ thông tin về phí thuê nhà và khác loại phí khác 

  - Ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn thuê nhà 

  - Điểm cần lưu ý trước ngày kết thúc hợp đồng 

  - Những vấn đề liên quan đến “điều khoản phá vỡ hợp đồng” 

 Trên đây là những chia sẻ của mình về những vấn đề sinh viên cần lưu ý mỗi khi đi thuê 

nhà. Chúc các bạn tân sinh viên và cả bạn sinh viên đang có nhu cầu thuê nhà có thể tìm 

được phòng trọ thích hợp nhờ áp dụng những mẹo này.  

 


