
 

 
 

 

 

NỘI QUI TÒA NHÀ 

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm ….. 

  

 Với mong muốn đem lại cho toàn thể cư dân tại Tòa nhà một môi trường sống lành 

mạnh, thân thiện, an toàn và văn minh, Ban Quản lý tòa nhà và Cư dân thống nhất Nội quy 

Tòa nhà Dolphin Plaza với các nội dung sau: 

1. Không gây ra tiếng ồn quá mức qui định làm ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh của Tòa 

nhà, sinh hoạt các hộ liền kề, nơi sử dụng các tiện ích, tài sản công cộng của các cư dân 

khác sống trong Tòa nhà. Trường hợp cư dân có nhu cầu tổ chức sự kiện có nhiều người 

tham gia có thể gây ồn, vui lòng liên hệ với Ban Quản lý Tòa nhà để chúng tôi có thể bố 

trí khu vực thích hợp. 

2. Cư dân không được tự ý sử dụng hay cho phép sử dụng các công trình tiện ích chung mà 

có thể làm ngăn cản hay gây trở ngại, cản trở việc sử dụng hợp pháp tài sản chung của 

Chủ sở hữu hoặc bất kỳ cư nào khác. 

3. Nghiêm cấm  với các hành động sau: 

a. Viết, vẽ, khắc, đóng đinh hoặc các vật tương tự trong khu vực khuôn viên sở hữu 

chung.  

b. Cơi nới, lấn chiếm, sử dụng tiện ích không gian thuộc phần sở hữu chung dưới 

mọi hình thức: đục phá, tháo dỡ, hoặc làm thay đổi phần kết cấu chịu lực, hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan trong và ngoài Tòa nhà... 

c. Tự ý lấn chiếm, sử dụng các công trình công cộng cho mục đích chứa hay để đồ 

đạc, buôn bán kinh doanh, thương mại, sản xuất, hội họp, giải trí hoặc bất kỳ mục 

đích nào khi không được phép. 

d. Đá bóng trong các khu vực sảnh, hành lang, khu vực Sky Garden và các khu vực 

công cộng khác. 

e. Để trẻ em đùa nghịch trong thang máy. 



 

 
 

 

 

4. Không nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực thuộc tài sản riêng làm ảnh hưởng đến trật tự, 

mỹ quan và môi trường sống của các Chủ sở hữu khác. 

5. Không xả rác, bụi đất, phế thải xây dựng... hoặc các vật tương tự ra khu vực sở hữu 

chung ( sân chơi, hành lang, nóc tầng thượng, tầng lửng, cống thoát nước...) gây mất mỹ 

quan, ảnh hưởng đến môi trường sống, mất an toàn tài sản cho các Chủ sở hữu khác. Rác 

thải sinh hoạt phải được để tại khu vực quy định của Tòa nhà, khi mang rác từ căn hộ ra 

khu vực để rác không được để nước hay rác rơi vãi tại khu vực hành lang chung. 

6. Không để những mùi bất thường, hôi thối, khó chịu từ căn hộ của mình lan tỏa ra khu vực 

chung gây ảnh hưởng đến chất lượng sống của các căn hộ liền kề. 

7. Không gây cản trở lối ra vào của các căn hộ khác, đường bộ hành, đường xe chạy hoặc 

các khu vực công cộng khác. 

8. Không được đặt/để các đồ vật thuộc sở hữu riêng tại các khu vực chung của Tòa nhà gây 

ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của các chủ sở hữu khác. 

9. Khi có nhu cầu sửa chữa, cải tạo, thay đổi nội thất trong căn hộ phải thông báo tới Ban 

Quản lý Tòa nhà để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục để đảm bảo việc sửa chữa cải tạo 

này không ảnh hưởng đến kết cấu chung của Tòa nhà, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến 

hoạt động sinh hoạt của các chủ sở hữu khác. 

10. Các phương tiện của cư dân phải đỗ đúng nơi quy định, tuân thủ sự hướng dẫn của lực 

lượng bảo vệ Tòa nhà, không được để phương tiện tại khu vực chung nếu không được sự 

đồng ý của Ban Quản lý. 

11. Không đặt chậu cây hoặc các đồ vật khác có thể rơi xuống gây nguy hiểm đến tính mạng 

và tài sản của các cư dân khác và người đi lại trong khuôn viên của Tòa nhà (nếu có phải 

đảm bảo được néo, buộc chắc chắn và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sự cố xảy ra).  

12. Không được đặt bất kỳ biển thông báo, quảng cáo, áp phích, tờ rơi, ăng ten thu phát sóng 

dưới bất kỳ hình thức nào thuộc sở hữu chung, mặt ngoài căn hộ của Chủ sở hữu hoặc 

mặt trước Tòa nhà nếu chưa được sự chấp thuận của Ban Quản lý. 

13. Không phơi quần áo ra ngoài khu vực ban công của căn hộ; không được phơi chăn, màn 

… lên vách kính tại khu vực ban công của căn hộ. Vì một hình ảnh đẹp chung cho Tòa 

nhà, đề nghị Chủ căn hộ có phương án sử dụng giàn phơi quần áo phù hợp, chắc chắn và 



 

 
 

 

 

thẩm mỹ tại khu vực ban công được phép phơi quần áo tại mỗi căn hộ; không được phép 

phơi quần áo, đồ dùng khác tại các khu vực ban công khác. 

14. Việc sử dụng thang máy để vận chuyển hàng hóa ra vào Tòa nhà phải được đăng ký với 

Ban Quản lý, (nhằm đảm bảo không vượt quá công suất sử dụng của thang máy gây hỏng 

thang, đảm bảo an ninh trong Tòa nhà).   

15. Nghiêm cấm đốt vàng mã tại các khu diện tích sử dụng chung (hành lang, sảnh, sân 

chơi...) nghiêm túc thực hiện đốt vàng mã tại điểm do Ban Quản lý qui định, thực hiện 

nghiêm tuc các yêu cầu về PCCC. 

16. Các chủ sở hữu hoặc các cư dân khác phải thực hiện đầy đủ chế độ đăng ký hộ khẩu, khai 

báo tạm trú, tạm vắng với cơ quan công an theo qui định của Pháp luật. Các căn hộ cho 

người nước ngoài thuê phải thực hiện đúng quy định của nhà nước về ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện, cam kết đảm bảo an ninh trật tự. 

17. Thanh toán đầy đủ và đúng thời gian các khoản phí sinh hoạt phát sinh tại Tòa nhà bao 

gồm: 

- Phí Quản lý; 

- Phí trông giữ xe; 

- Tiền điện; 

- Tiền nước; 

Các mức phí trên được Chủ Đầu tư quy định tại từng thời điểm phù hợp với Quy 

định của Nhà nước. 

Phí quản lý được sử dụng để duy trì vệ sinh, đảm bảo an ninh, vận hành các hệ 

thống kỹ thuật chung của Tòa nhà và các hoạt động khác theo hướng dẫn tại Thông tư 

của Bộ Xây dựng về phương pháp xác định giá dịch vụ nhà chung cư. 

Đối với các trường hợp Chủ sở hữu không đóng nộp đầy đủ và đúng hạn toàn bộ 

các khoản chi phí phát sinh trên, Chủ Đầu tư sẽ yêu cầu Ban Quản lý Tòa nhà ngừng 

cung cấp các tiện ích cho căn hộ. 

18. Chủ sở hữu căn hộ khi có nhu cầu sử dụng các tiện ích khác thuộc sở hữu của Chủ Đầu tư 

phải đăng ký và thanh toán trực tiếp các khoản phí sử dụng tiện ích cho Chủ Đầu tư hoặc 

Ban Quản lý Tòa nhà nếu được Chủ Đầu tư ủy quyền. 



 

 
 

 

 

19. Các hành vi, quy định không được ghi trong Nội quy này nhưng nằm trong Quy Chế 

Quản lý Khu căn hộ cao cấp Dolphin Plaza sẽ được điều chỉnh và thực hiện theo Quy 

Chế. 

20. Chủ căn hộ, người sử dụng căn hộ và khách phải thực hiện đầy đủ quy định này. Trường 

hợp vi phạm, tùy theo mức độ vi phạm, Ban Quản lý Tòa nhà sẽ có biện pháp xử lý thích 

hợp bao gồm nhưng không hạn chế việc ngừng cung cấp toàn bộ tiện ích cho căn hộ có 

thành viên vi phạm nội quy của Tòa nhà. 

21. Nội quy này được áp dụng kể từ năm 2013. Nội quy này có thể được thay thế hoặc sửa 

đổi theo quyết định của Ban Quản trị Tòa nhà Dolphin Plaza sau khi được chính thức 

thành lập. 

Nội quy này được xây dựng để đảm bảo môi trường sinh sống an toàn, thân thiện, văn 

minh cho toàn thể các Chủ sở hữu tại Tòa nhà Dolphin Plaza.  

Nội quy này được ban hành và gửi tới tất cả các Chủ sở hữu trong Tòa nhà Dolphin 

Plaza để các bên có liên quan cùng ký và nghiêm túc thực hiện. 

 

BAN QUẢN  LÝ TÒA NHÀ CHỦ SỞ HỮU CĂN HỘ 

 

 

 

    

         

              

 

 

  


