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THỦ TỤC VÀ CHÍNH SÁCH CHO CÁC NHÀ THẦU THI CÔNG 

TẠI TÒA NHÀ DOLPHIN PLAZA. 

 

I. Mẫu đăng kí 

1. Tất cả các công ty nhà thầu đến làm việc tại Dolphin phải qua phòng bảo vệ và được phát mẫu 

đăng kí trước khi bắt đầu công việc 

2. Họ sẽ đọc và điền đầy đủ thông tin yêu cầu trong mẫu đăng kí và nếu công việc được sắp xếp 

bởi PMC hoặc TID, họ sẽ làm các thủ tục thanh toán tại bàn lễ tân và kí tại phòng kĩ thuật của 

PMC. 

3. Nếu công việc được sắp xếp bởi các nhà thầu PMU, yêu cầu phải có chữ kí của quản lý PMU. 

4. Các nhà thầu được yêu cầu phải trả các khoản phí tại lễ tân ( tầng sảnh): 

4.1 Phí thi công ( bao gồm điện và sử dụng thang máy chở hàng, vệ sinh khu vực công cộng) 

phụ thuộc vào số lượng ngày yêu cầu làm việc( 100,000 VND/ 1 ngày). 

4.2 Tiền đặt cọc cho diện tích khu vực 200 m2 hoặc ít hơn là 5,000,000 VNĐ 

4.3 Tiền đặt cọc cho diện tích khu vực lớn hơn 200 m2 là 10,000,000 VNĐ. 

5. Khi hoàn thành các thủ tục trên, nhà thầu sẽ mang phiếu đăng kí  đến văn phòng kĩ thuật của 

PMC tại tầng B1 để xin chữ kí của quản lý tòa nhà hoặc quản lý kĩ thuật, hoặc trợ lý kĩ thuật. 

6. Hoàn tất các chữ kí, họ sẽ nộp tại văn phòng bảo vệ ở cổng C. 

7. Quản lý an ninh hoặc nhân viên sẽ kiểm tra các thủ tục rằng tất cả các thông tin và chữ kí được 

điền đầy đủ, kiểm tra khoản phí phải nộp/ tiền đặt cọc và nhận bản phô tô chứng minh thư của 

công nhân trước khi các công nhân nhà thầu được phép vào tòa nhà. 

8. Các nhà thầu được yêu cầu khai báo các trang thiết bị họ mang vào tòa nhà ( Mẫu khai báo thiết 

bị được cung cấp tại phòng an ninh ở cổng C. 

9. 24 giờ trước khi bắt đầu công việc của các nhà thầu, họ phải điền các thông tin trong mẫu và nộp 

danh sách tất cả các công nhân làm việc bao gồm: ( Họ tên như trong chứng minh thư, số chứng 

minh thư) và gửi bản phô tô chứng minh thư của tất cả công nhân tới văn phòng an ninh. 

10. Các nhà thầu sẽ được yêu cầu điền thông tin ( ngày bắt đầu và ngày kết thúc, hạng mục thi 

công,hạng mục công trình gây nguy hiểm ( lửa) 24 giờ trước khi bắt đầu công việc . 

II. Thủ tục an ninh/ trách nhiệm 

Kiểm soát an ninh 

1. Bộ phận an ninh sẽ có trách nhiệm gửi các mẫu đăng kí thi công.  

2. Chắc chắn rằng nhà thầu đã điền đủ thông tin trong mẫu về thiết bị nguy hiểm  

3. Nhận tất cả các bản photo về các thông tin của công nhân như chứng minh thư. 

4. Tất cả công nhân phải  báo cáo  tại phòng an ninh cổng C để lấy thẻ ra vào và gửi lại chứng 

minh thư. 

5. Thẻ ra vào tòa nhà Dolphi Plaza công nhân  phải được đeo trong tất cả thời gian làm việc tại 

tòa nhà. 

6. Các nhà thầu chỉ được phép làm việc vào các ngày trong tuần ( từ thứ 2 đến thứ 6) từ 8h00 

– 17h00,  không được phép làm việc vào các ngày cuối tuần và các ngày lễ. 

7. Công nhân chỉ được phép sử dụng thang máy chở hàng từ 8h:00 – 17h:00 

8. Thang chở hàng được kiểm soát bởi nhân viên an ninh từ 8h.00 – 17h.00 hàng ngày 
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9. Công nhân chỉ được làm việc trong khu vực được cho phép. 

10. Nhân viên an ninh sẽ đi tuần các tầng căn hộ 8 lần 1 ngày từ 8h.00 – 17h.00 để kiểm tra kỉ 

luật  nhà thầu và  kiểm tra xem họ có tuân thủ đúng qui định. 

11. Công nhân sẽ trả lại thẻ ra tại phòng an ninh cổng C và nhân viên an ninh sẽ gửi trả lại họ 

chứng minh thư. 

12. Khi nhà thầu mang trang thiết bị ra ngoài, nhân viên an ninh phải kiểm tra thiết bị dựa vào 

mẫu mà họ đã đăng kí và phải có chữ kí của 2 bên. 

III. Kỷ luật lao động  

1. Công nhân phải ăn mặc đúng cách.  

2. Có thể sử dụng nhà vệ sinh chung tại  tầng sảnh tháp 3&4 và phải giữ sạch sẽ nhà vệ sinh. 

3. Chỉ cho phép ăn tại tầng B2 

4. Công nhân phải lịch sư, không được phép nói to, sử dụng giầy hoặc xăng đan. 

5. Không sử dụng đài thu phát hoặc thiết bị tương tự, có thể ảnh hưởng đến văn phòng hoặc cư 

dân 

IV. An toàn 

1. Tất cả các vận dụng hoặc công việc gây nguy hiểm sẽ phải được yêu cầu báo cáo cho bộ 

phận tòa nhà trước 24 khi bắt đầu công việc. 

2. Quản lý tòa nhà sẽ báo cáo lại các thông tin công việc gây nguy hiểm cho quản lý an ninh và 

quản lý vệ sinh. 

3. Tất cả các công nhân phải có trang phục bảo hộ an toàn theo yêu cầu. 

4. Không được đặt các vật dụng lớn, ống hoặc vòi trên lối đi hoặc hành lang 

5. Công việc nhà thầu không được phép làm ảnh hưởng đến an toàn của cư dân 

6. Không được sử dụng nguồn điện khu khi không được sự đồng ý của nhân viên kĩ thuật. 

7. Thực hiện đúng quy định về nguồn điện của tòa nhà. 

8. Quản lý tòa nhà sẽ soạn thảo “ Quy định an toàn lao động” và công nhân sẽ lấy quy định an 

toàn lao động tại phòng an ninh ở cổng “C”  ngay khi đăng ký vào tòa nhà lần đầu. 

V. Nội quy và quy định chung 

1. Phải che phủ sàn nhà khi công việc có thể gây hư hỏng cho sàn nhà, việc này áp dụng cho 

cả trong hoặc ngoài ( hành lang) khu vực để bảo vệ cho sàn nhà. ( Nhà thầu TID). Quản lý 

của PMC, vệ sinh và anh ninh có trách nhiệm về vấn đề này. 

2. Nhà Thầu phải làm sạch khu vực thi công hàng ngày trước khi kết thúc ( Bao gồm cả hành 

lang căn hộ) 

3. Công việc gây nhiêu bụi hoặc gây bẩn, nhà thầu phải chắc chắn rằng các cửa ra vào và cửa 

sổ được đóng và không được ảnh hưởng đến cư dân khác. 

4. Khi vận chuyển hàng hóa, phải thực hiện bằng xe đẩy có bánh cao su, phải tuân thủ theo 

thời gian quy định. 

5. Các vật dụng nặng hoặc cồng kềnh, phải gửi thông báo cho ban quản lý trước 24 giờ ( Sử 

dụng mẫu đăng kí). 

6. Không sử dụng phòng vệ sinh để rửa các dụng cụ làm việc. 

7. Khi vận chuyển vật liệu phế thải phải theo ngày và thời gian quy định. 

8. Các thiết bị gây ồn phải theo ngày và thời gian quy định 

9. Không vứt rác và vật liệu phế thải xuống thống thoát nước. 

10. Khi nhà thầu đến làm việc, nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận bảo hiểm (  chịu trách 

nhiệm về khu vực công cộng, áp dụng cho nhà thầu lớn, công việc gây nguy hiểm) 
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11. Thức ăn thừa và rác thừa phải được để vào thùng rác. 

12. Tất cả yêu cầu nhận được từ phía những người làm việc trong tòa nhà cần được chuyển cho 

quản lý tòa nhà xem xét và giải quyết. 

13. Nhà thầu phải đưa cho quản lý tòa nhà lịch và kế hoạch công việc. 

14. Quản lý tòa nhà sẽ yêu cầu dừng công việc khi nhà thầu không tuân thủ quy định xây dựng.  

VI. Công việc giám sát 

1. Quản lý tòa nhà, quản lý vệ sinh, quản lý an ninh và các giám sát của PMC, quản lý kĩ thuât 

có trách nhiệm kiểm tra hàng ngày rằng các công ty nhà thầu tuân thủ các quy tắc quy định 

và cũng làm việc theo đúng phạm vi công việc mà họ đã đăng kí. 

2. Các quản lý PMU có trách nhiệm tóm tắt hợp đồng của họ trên quy tắc và quy định về tài sản 

3. Quản lý an ninh có trách nhiệm chắc chắn rằng các công ty nhà thầu tuân thủ đúng qui tắc 

và quy định ở tòa nhà Dolphin Plaz.  Nhân viên an ninh sẽ báo cáo cho quản lý tòa nhà nếu 

công nhân không tuân thủ quy đinh. 

4. Nếu công nhân không tuân thủ quy tắc và quy định, quản lý an ninh sẽ báo cho quản lí nhà 

thầu cho những lỗi nhỏ và những lỗi lớn hoặc nguy hiểm sẽ báo cho quản lý toàn nhà. 

5. Những vấn đề lớn hoặc nguy hiểm quản lý tòa nhà sẽ xử lý và áp dụng hình phạt, khi cần 

thiết sẽ trao đổi với Giám đôc tòa nhà. 

6. Quản lý vệ sinh có trách nhiệm kiểm tra trước khi nhà thâu bắt đầu công việc. 

VII. Hoàn thiện phê duyệt 

1. Sau khi hoàn thành công việc, quản lý nhà thầu và quản lý được phân công từ nhóm TID/ 

PMC sẽ tiến hành kiểm tra và chuẩn bị biên bản kiểm tra phần 2 bên phải có 2 chữ kí ( 2 bản 

copy).  

2. Người quản lý phụ trách các dự án được yêu cầu chuẩn bị báo cáo và đính kèm biên bản 

hoàn thiện tới Tổng Giám đốc ( cho nhóm TID hoặc công việc PMC) 

VIII. Hình phạt 

1. Mất thẻ ra vào, phạt 50.000 đồng/ 1 lần 

2.  Quản lý tòa nhà sẽ phạt công nhân/ nhà thầu khi họ không tuân thủ quy định ( 500,000 đồng 1 

lần) 

3. Nếu vi phạm lần 2, mức phạt sẽ là 1,000,000 đồng. 

4. Nếu vẫn tiêp tục lần 3, Quản lý tòa nhà yêu cầu nhà thầu dừng công việc và tất cả các công 

nhân sẽ được yêu cầu rời khỏi tòa nhà. 

IX.  Khoản phí 

1. Trả 100,000 đồng cho việc sử dụng điện và thang máy ( áp dụng cho các nhà thầu lớn) 

2. Yêu cầu đặt cọc: 

1. Dưới 200 m2: 5,000,000 đồng. 

2. Trên 200 m2: 10,000,000 đồng 

 
Prepared by: Richard KH Chua (General Manager – PM) 

Date: 17th September 2014 / 17/09/2014. 

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU 
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Tên nhà thầu: ……………………………………………………………………………………… 

Nhận thầu thi công tại :……………………………………………………………………………. 

Tại tòa nhà Dolphin Plaza. 

1. Chúng tôi đã đọc, hiểu và cam kết tuân thủ theo các nội dung được quy định tại “Thủ tục và 

chính sách cho các nhà thầu” 

2. Chúng tôi cam kết tôn trọng và tuân theo tất cả hướng dẫn do Ban Quản Lý tòa nhà Dolphin 

Plaza đưa ra trong suốt thời gian thi công của chúng tôi tại tòa nhà. 

3. Chúng tôi xin đóng trước ký quỹ ( tiền đặt cọc) với số tiền…………………………......... ( Bằng 

chữ:………………………………………………………………………………..) trước khi bắt đầu thi 

công. 

4. Số tiền ký quỹ này sẽ được hoàn trả lại  sau khi hoàn thành thi công của chúng tôi. 

5. Ngày hoàn thành thi công của chúng tôi dự kiến sẽ là:……………………………………. 

6. Tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả lại không tính lãi suất sau khi đã được Ban Quản Lý tòa nhà kiểm 

tra xác nhận tại xung quanh các khu vực mà nhà thầu đã hoàn thành thi công không bị ảnh 

hưởng, thay đổi so với nguyên trạng ban đầu. 

7. Chúng tôi đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi thiệt hại hoặc khắc phục ngay lại nguyên 

hiện trạng ( nếu lỗi do công nhân chúng tôi) trong suốt thời gian thi công tại tòa nhà. 

                                                                          ……….ngày………..tháng……..năm 201 

 

ĐẠI DIỆN BQLTN      ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 

( Ký và ghi rõ họ tên)        ( Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


