
TT CÂU HỎI CỦA KHÁCH HÀNG 

I./ CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐẦU TƯ

1
Thông tin về chủ đầu tư, các dự án chủ đầu tư đã thi công hoặc dự định trong 

tương lai. Các công trình tiêu biểu mà CĐT đã từng làm / đầu tư ?

2 Website và các thông tin về chủ đầu tư 

II./ CÂU HỎI VỀ DỰ ÁN

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

DỰ ÁN SKY PARK RESIDENCE

- Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa - CTCP Trưởng thành từ Công ty Xây dựng I ( Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Hóa, Tổng công ty Xây 

dựng Thanh Hóa) là doanh nghiệp hạng I. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ , ngày 29/9/2005 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết 

định số 2692/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Đầu tư và Xây dựng sang tổ chức và hoat động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con

* Tổng công ty đã có hơn 55 năm hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp. Hiện nay Tổng công ty kinh doanh đa ngành nghề từ: lắp đặt máy móc và 

thiết bị công nghiệp; Sản xuất vật liệu xây dựng; đầu tư kinh doanh nhà; khai thác; kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; thiết kế quy hoạch và thiết 

kế kiến trúc công trình xây dựng, nội ngoại thất công trình; xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình dân dụng; Công nghiệp; Thủy Lợi, Nhà 

Chung cư cao cấp; Khách sạn.

* Trong thời gian hoạt động Tổng công ty đã giành được nhiều Huân chương cao quý như: huân chương lao động hạng nhất năm 2011, huân 

chương lao động hạng nhì năm 2001, huân chương lao động hạng ba năm 1978. Năm 2003 được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho đơn vị 

dẫn đầu phong trào thi đua trong sản xuất của Tỉnh Thanh Hóa và nhiều phần thưởng cao quý khác

*Tổng công ty có đội ngũ công nhân lành nghề, đội ngũ cán bộ, kỹ sư có nhiều kinh nghiệm trong công tác thi công và quản lý, với trang thiết bị 

thi công, máy móc hiện đại, đáp ứng để thi công các loại hình công trình có quy mô lớn, phức tạp ....

*Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa là những đơn vị có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực xây dựng. Tiềm lực tài chính vững mạnh với triết lý 

kinh doanh Nói thực – Làm thực – Giá trị tạo niềm tin. Cam kết mang đến cho khách hàng dự yên tâm hoàn toàn về chất lượng thi công, xây dựng 

cũng như tiến độ bàn giao của các dự án.

*** Các công trình CĐT đã thi công, công trình tiêu biểu

- Dự án chung cư cao cấp Sky Park Residence tại ô đất D25* Cầu Giấy, HN

- Dự án khách sạn 5* Grand Mercure tại số 9 Cát Linh, HN

- Dự án khu dân Hồ Toàn Thành, Tp Thanh Hóa

- Dự án khu công nghiệp và Đô thị Hoàng Long

- Đường giao thông từ Ngã Ba Voi đi thị xã Sầm Sơn

- Nhà máy giầy ANNORA Việt Nam

- Nhà máy sản xuất giầy HONG FU và ROLLSPORRT Việt Nam

- Bệnh viên, cơ sở ban ngành, trường học tại tỉnh Thanh Hóa

*** Dự án trong tương lai:

- Dự án chung cư cao cấp Số 9 Phạm Hùng, HN

TRẢ LỜI CÂU HỎI

- Website CĐT đang cập nhật



1 Tổng diện tích đất và mật độ xây dựng?

2 Địa chỉ của dự án?

3 Tại sao đặt tên dự án là Sky Park Residence ?

4 Các góc View của dự án sẽ nhìn ra những vị trí nào?

5
Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công phần móng/tầng hầm, Thi công phần thô, 

giám sát công trình thuộc công ty, đơn vị nào?

6 Đặc điểm thi công của dự án theo tiêu chuẩn/công nghệ gì ?

7 Số tầng đế ? Số tầng căn hộ ? Tổng số căn hộ? Có bao nhiêu căn/tầng ? 

8 Số lượng căn hộ dự án ?

9
Tòa nhà có bao nhiêu hầm? Diện tích của từng tầng hầm? Có bao nhiêu lối 

xuống/lên hầm ?

* Tổng DT: 6.786 m2

* Diện tích xây dựng: 3.342 m2

* Diện tích hầm: 6.000 m2

* Diện tích sàn xây dựng khối đế 5 tầng (sử dụng chung cho 2 khối tháp A và B) là : 16,710 m2, trong đó:

  - Diện tích trung tâm thương mại tầng 1 : 3.342 m2

  - Diện tích trung tâm thương mại tầng 2 : 3.342 n2

  - Diện tích 3 tầng để xe cư dân (3, 4, 5) : 10.026m2

* Diện tích sàn xây dựng khối tháp A (từ tầng 7 đến tầng 36) là: 46.740 m2.

* Diện tích sàn xây dựng khối tháp B (từ tầng 7 đến tầng 26) là: 19.065,6 m2

* Mật độ XD : 49,4%

* Khối tháp 38,4%

Lô dất D25* Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, HN

*Được bao bọc bởi hai công viên, hồ điều hòa đẹp và hiện đại nhất thủ đô

*Không gian trong từng căn hộ được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng thông thoáng tự nhiên. Những khu thoáng đan xen chạy dọc theo 

chiều cao công trình là những không gian điều tiết, cải thiện vi khí hậu cho công trình

*Tất cả những logia bao quanh có chức năng như khoảng hiện trước trong nhà ở truyền thống xứ nhiệt đới. Là khoảng không gian giao 

hòa giữa trong và ngoài góp phần ngăn cản bức xạ trực tiếp của mặt trời vào trong và cũng là khoảng không gian xanh cho những con 

người sống trong đó. Tất cả những không gian xanh nhỏ bé đó cùng góp lại để tạo nên một “công viên” bao quanh với tên gọi “Sky 

Park” là vậy

* Hướng Bắc : view thành phố, view công viên Cầu Giấy

* Hướng Nam : view thành phố, view công viên hồ điều hòa 32ha

* Hướng Đông: view thành phố, view công viên Cầu Giấy

* Hướng Tây:  view thành phố, view công viên hồ điều hòa 32ha

* Đơn vị tư vấn thiết kế : TTApartners

* Đơn vị thi công: Công ty cổ phần cơ điện lạnh Erecson

* Tư vấn giám sát : Texo

* Móng: Cọc khoan nhồi                                                                                          

* Thân: Ứng lực trước căng sau ( có tắc dụng giảm trọng lượng kết cấu, giảm độ võng, tăng khả năng chống thấm của sàn) , kết cấu 

khung khớp cùng với sàn được thi công bằng phương pháp lắp ghép

* Kết cấu tường: Tấm tường acotec không nung

* Có 07 tầng đế, một tầng chìm và 06 tầng nổi

* Toà A căn hộ từ tầng 7-36, layout giống nhau và có 12 căn/tầng

* Tòa B căn hộ từ tầng 8 - 23 và có 08 căn/tầng, tầng 24 có 04 căn 04 PN, tầng 25-26 có 4 căn thông nhau là penthouse

* Tòa nhà có 01 tầng hầm là khu vực để xe cho khu thương mại - Diện tích 6.000 m2

* 03 tầng nổi để xe cho cư dân (tầng 3,4,5) - Diện tích 10.026m2

* Tầng 1-2 là tầng thương mại, dịch vụ

* Có 2 lối lên xuống tầng hầm : thang máy và thang bộ

* Số lượng căn hộ : 496 căn 



10

Tòa nhà có thể cung cấp bao nhiêu chỗ đỗ xe ô tô và bao nhiêu chỗ để xe 

máy? Mỗi một căn hộ có thể để được ít nhất 1 ô tô và 2 xe máy không? Nếu 

sức chứa các tầng để xe của dự án không đủ thì có phương án dự phòng nào 

không ?

11
Tòa nhà có những tiện ích gì? Có cho cư dân ngoài dự án vào sử dụng hay 

không ? Hay chỉ dùng cho cư dân của dự án ?

12 Khối đế và các tầng đậu xe có liên thông hay không ?

13

Dự án khởi công khi nào? Tiến độ xây dựng của dự án ? Dự kiến khi nào bàn 

giao? Khi tòa nhà được bàn giao và đưa vào sử dụng thì các tiện ích đi kèm 

có được bàn giao và đưa vào sử dụng cùng thời điểm không?

14 Dự án có nhà mẫu hay văn phòng kinh doanh không? Địa chỉ chính xác

15 Quy hoạch về hạ tầng, cảnh quan khu vực xung quanh dự án như thế nào ?

16

Các hướng tiếp cận của dự án? khoảng cách tiếp cận công viên Cầu Giấy và 

công viên hồ điều hòa 32ha là bao xa ? Các tiện ích công cộng và trung tâm 

hành chính quanh dự án?

* Đỗ Ô tô: 410 xe 

Ô tô cư dẫn sẽ đỗ ở tầng 3,4,5 . Còn tầng tầm dành cho khách cư dân hoặc khách khu trung tâm thương mại 

Chủ đầu tư đang tính toán chỗ đỗ ô tô cho mỗi căn hộ

* Diện tích để xe máy, xe người tàn tật là 2.048m2 

* Có bãi đỗ xe của TP Hà Nội , đằng sau Bộ Nội Vụ cạnh công viên Hồ Điều Hòa. Công suất 3.000 xe hiện đại nhất cả nước.

Bể bơi 4 mùa có mái che di động.

Khu vực Gym, Sauna => đặt ở tầng 6 khối tháp A

Phòng sinh hoạt cộng đồng, thư viện =>  đặt ở tầng 6 khối tháp B

Khu vui chơi trẻ em , đường dạo nội bộ => đi vòng quanh dự án

Có

* Dự án khởi công : tháng 6/2016

* Tiến độ xây dựng: 

Giai đoạn 1: Tháng 2/2017 thi công xong phần móng;

Giai đoạn 2: Tháng 4/2017 thi công xong khối đế;

Giai đoạn 3: Dự kiến tháng 9/2017 cất nóc tháp B (27 tầng);

Giai đoạn 4: Dự kiến tháng 11/2017 cất nóc tháp A (37 tầng);

Giai đoạn 5: Dự kiến tháng 12/2018 bàn giao căn hộ cho khách hàng.

* Tiện ích bàn giao: đưa vào cùng thời điểm

Dự án có văn phòng bán hàng và nhà mẫu, địa chỉ tại số 9 Phạm Hùng, Hà Nội

-Phía bắc giáp đường Tôn Thất Thuyết

-Phía đông giáp Cung trí thức, nhìn ra công viên cầu giấy , bùng binh ngã 3 Phạm Văn Bạch, Trần Thái Tông, Tôn Thất Thuyết

-Phía Nam Nhìn ra Hồ điều hòa 32ha, tòa nhà Viettel 11 tầng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm soát nhân dân 

-Phia Tây nhìn ra công viên Hồ điều hòa 32ha, Cục đường thủy nội địa, Hội liên hiệp phụ nữ, Bộ Nội Vụ, Bộ Tài Nguyên Môi Trường

Chung cư Sky Park Residence nằm trên đường Tôn Thất Thuyết, gần các tuyến đường giao thông chính như: Phạm Hùng, Trần Thái 

Tông, Xuân Thủy – Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng. Rất thuận tiện kết nối với trung tâm Thành phố cũng như các khu vực lân cận.

- Cách Công viên Hồ Điều Hòa 32ha 200m. Cách công viên Cầu Giấy 300m

- Gần công viên Nghĩa Đô, sân vận động Mỹ Đình, bảo tàng Hà Nội, trung tâm Hội Nghị Quốc Gia

- Gần các trường mầm non, trường THCS, trường PTTH, trường Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Đại học Thương 

Mại...

- Gần Keangnam Landmark, trung tâm mua sắm Big C Thăng Long, Big C Garden…..

- Đây cũng là khu vực tập trung nhiều cơ quan ban nghành / Bệnh viện quan trong : Viện Kiểm Soát nhân dân tối cao, Thanh Tra CP, 

Bộ Nội Vụ, Viện Huyết Học Truyền Máu TW, Viện 198, Hội Phụ Nữ, Cục Đường Thủy, Bộ Tài Nguyên Môi Trường...



17 Dự kiến công viên hồ điều hòa 32ha bao giờ xong ?

18
Các điểm mạnh của dự án là gì? Có gì cạnh tranh so với các dự án cùng khu 

vực?

19

Nếu Chủ đầu tư giao nhà chậm thì sẽ bị phạt như thế nào? Thời gian cho 

phép chậm tối đa là bao nhiêu? Người mua có chế độ cam kết bảo lãnh ngân 

hàng không ? Ngân hàng nào đứng ra bảo lãnh ? Dự án có bảo lãnh ngân 

hàng không ? 

20
Trong tương lai có dự án nào cận kề sẽ xây dựng ? Quy mô dự án đó như thế 

nào ? Sẽ bị chắn view theo hướng nào ?

21
Khu đất trống phía sau dự án dự kiến quy hoạch trong tương lai sẽ làm gì? 

Có thuộc sở hữu của CĐT không ?

22

Khu đất trống bên cạnh dự án hiện tại đang là bãi đậu xe ô tô là của bên nào ? 

Trong tương lai liệu có dự án mọc lên không ? Quy mô dự án này như thế 

nào (nếu có) ?

23

Khu đất trống trước mặt dự án hiện tại đang là sân bóng đá mini là của CĐT 

nào ? Có dự án hình thành tương lai hay ko ? Quy mô dự án thế nào (nếu có) 

?

24 Phần mái tầng 27 và tầng 37 mục đích sử dụng để làm gì ?

25
Chỗ để máy giặt / máy sấy trong căn hộ ở ? Các căn có đặc điểm khác là các 

căn nào ?

26 Cục nóng điều hòa bố trí để chỗ nào ?

27 Chiều cao thông thủy của căn hộ là mấy m ?

III/ CÂU HỎI VỀ HỆ THỐNG, THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT CĂN HỘ

1

Chiều cao thông thủy của (tầng hầm, tầng đế, căn hộ thông thường, căn 

duplex, penthouse ) là bao nhiêu ?

Chiều cao khối đế của dự án là bao nhiêu?

* Điểm mạnh: 

- Khu vực dân trí cao: gần cơ quan hành chính cao cấp

- Không gian xung quanh dự án trong lành : gần 2 công viên ( Công viên Cầu Giấy , công viên Hồ Điều Hòa 32 ha)

- Giao thông trong khu vực : nằm trong KĐT mới Cầu Giấy, khu vực phát triển gần các tuyến đường huyết mạch của thủ đô

* Cạnh tranh so với dự án:

- Thiết kế tốt nhất

- Thiết bị hiện đại nhất

- Vật liệu hợp lý nhất

- Thi công chất lượng cao nhất

- Cách quản lý văn minh nhất

Dự kiến đi vào hoạt động Quý IV/2018

* Chậm không vượt 90 ngày , vượt quá có quyền chấm dứt hợp đồng. Ngân hàng sẽ thanh toán tiền , và CĐT bị phạt 10% GTHĐ

* Có chế độ cam kết bảo lãnh

* Ngân hàng Vietcombank - Thanh Hóa đứng ra bảo lãnh 

* Có dự án tòa nhà Viettel cao 11 tầng phía Tây Nam dự án => cách dự án 100m về phía tây nam

Sẽ bị chắn không đáng kể về hướng nam của dự án Sky Park Residence

Quy hoạch thành nhà trẻ quận Cầu Giấy

CĐT tài trợ giai đoạn 2

Quy hoạch thành văn phòng cao 11 tầng => CĐT chưa có thêm thông tin 

Dự án: Quận ủy Cầu Giấy

Vị trí khu kỹ thuật , mái , Sky Bar => Nằm ở tòa A , mục đích sử dụng cho cư dân tòa nhà và bạn bè

- Đặt ở logia phụ của căn hộ , không có phòng đặt máy sấy riêng

- Đặt ở logia phụ của căn hộ

2,75m - 2,8m

* Chiều cao thông thủy

Tầng hầm: 4.000mm

Tầng đế: 9.200 mm

Căn hộ thông thường: 3.300 mm

Duplex: 3.900 mm

Penthouse: 3.900 + 3.600 mm

* Chiều cao khối đế: 19.100 mm



2

Hành lang giữa các căn hộ trong tòa nhà rộng bao nhiêu mét? Được trang bị 

hệ thống điều hòa hay hệ thông lấy khí tươi tự nhiên? Sàn lát đá hay trải thảm 

?

3

Cung cấp bảng nguyên vật liệu hoàn thiện căn hộ ? Trong danh mục hoàn 

thiện bàn giao căn hộ có các thiết bị hoặc nội thất nào là điểm nhấn tạo đẳng 

cấp của dự án ?

4 Có cung cấp trần thạch cao không ?

5
Hệ thống kính cho cửa sổ có đặc điểm kỹ thuật như thế nào ? Có đảm bảo an 

toàn cho trẻ em ?

6
Có hệ thống bình nóng lạnh cho nhà tắm và khu bếp không ? Thương hiệu gì 

? Có chống giật không ?

7
Chỗ để cục nóng máy lạnh ở đâu ? Trong diện tích hay ngoài diện tích căn hộ 

?

8

Hệ thống lan can, cửa sổ ban công có đảm bảo an toàn không? Khách hàng 

có thể làm thêm các biện pháp an toàn không, ví dụ như lắp thêm lồng sắt 

ban công hoặc đợt sắt cho cửa sổ?

9
Khách hàng có thể mua 2 căn để đập thông tường được hay không? Hoặc căn 

trên + căn dưới đập thông được hay không ? Tòa nào ?

10

Hệ thống thang máy của tòa nhà là loại gì ? Sức chứa của thang? Có bao 

nhiêu thang máy dành cho cư dân trong một tòa ? Có mấy thang thoát hiểm 

cho mỗi tòa ?

11
Các căn penthouse có thang máy riêng hoặc thẻ ưu tiên để gọi thang hay 

không?

12
Tôi mua thô và muốn tự thiết kế căn hộ có được không ? Việc này chủ đầu tư 

khống chế như thế nào ?

13
Tòa nhà có kết cấu chịu được động đất cấp mấy, hệ thống thoát hiểm và báo 

cháy PCCC như thế nào ?

14
Hệ thống điều hòa cho khối căn hộ là điều hòa trung tâm hay điều hòa riêng 

từng căn hộ? Đề nghị giải thích làm rõ phần này ?

15 Nước sử dụng trong căn hộ có hệ thống lọc tiêu chuẩn không ?

- Hành lang Tòa A : 2.000m m , Tòa B : 2.800mm

- Hành lang không trang bị

- Sàn lát gạch 600x600 men mờ nhập khẩu Malaysia

- Tủ bếp,bàn đảo tủ áo, tủ kệ tủ lạnh, tủ lavabo : gỗ

- Thiết bị bếp: bếp từ, hút mùi, lò nướng nhập khẩu Đức, Nhật, Tây Ban Nha

- Thiết bị WC: vòi , chậu rửa, bồn ..  Thương hiệu Toto cao cấp nhất

Có , Nhà cung cấp Vĩnh Tường, tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 

Hệ thống kính hộp 2 lớp. Lớp ngoài bán cường lực 6.38mm , giữa bơm khí trơ, lớp trong cường lực

An toàn cho trẻ em

Có

Thương hiệu: Ferroli 

Cục nóng đặt ở lô gia phụ, chỗ phơi quần áo

Trong diện tích căn hộ

Lan can cao 1.400mm theo tiêu chuẩn Việt Nam

Không được lắp thêm theo quy định của PCCC

Các căn hoàn toàn có thể đập thông được nhưng sẽ thay đổi hết hệ điều hòa, điện nước và nội thất ( CĐT sẽ xem xét từng trường hợp 

cụ thể sau)

Không đập thông được tầng trên tầng dưới

Thang máy Mitsubishi : tốc độ 2.5m/s , 1350 kg , độ mở cửa 1.150mm

4 thang máy tháp B , 6 thang máy tháp A

2 thang thoát hiểm cho mỗi tòa

Có => phải có thẻ riêng mới lên được

- CĐT bào giao hoàn thiện, không bàn giao thô

- 8 căn duplex và penthouse bàn giao thô

Tòa nhà có kết cấu chịu được động đất cấp 7

Hệ thống thoát hiểm của tòa nhà: mỗi tháp bố trí 2 thang bộ thoát hiểm

Hệ thống vòi phun chữa cháy tự động cho toàn bộ hành lang và khu vực công cộng

Trong nhà có đầu báo khói phòng khách-phòng ngủ, báo nhiệt phòng bếp

Hệ thống PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đạt điều kiện tiêu chuẩn

Hệ điều hòa trung tâm 2 chiều công suất nhỏ dùng cho hộ gia đình, thương hiệu Daikin VRV 4S cao cấp nhất thị trường.

Nước nhà máy theo tiêu chuẩn Việt Nam , vì vậy không cần bộ lọc



16 Có hành lang thoáng gió tự nhiên cho mỗi tầng không ?

17
Kích thước của bể bơi ? Hệ thống lọc nước bể bơi hoạt động như thế nào ? 

Bể bơi có chỗ tắm cho trẻ em không ?

18 Có quầy lễ tân ở sảnh tầng trệt mỗi tòa không ?

19 Căn hộ có bao nhiêu ổ cắm TV và điện thoại ? Ở vị trí nào ?

20 Chậu rửa khu bếp có được cung cấp nước nóng không ?

21 Ban công có chiều sâu bao nhiêu m2 ?

IV./ VỀ CHÍNH SÁCH GIÁ, PHÍ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI:

1 Ưu đãi hiện nay dành cho khách hàng mua căn hộ tại dự án?

2 Giá bán dự kiến/m2? Tiến độ thanh toán.

3

Thời điểm nào mở bán và có ưu đãi gì dành cho những khách hàng đầu tiên 

ko? Nếu thanh toán sớm hay thanh toán 100%, tôi có được thêm ưu đãi gì 

ko? 

4
Tôi có được hoán đổi tiền giữ chỗ sang một căn hộ khác cùng dự án ko, có 

yêu cầu giá trị tương đương ko? 

5
CĐT chỉ cho thuê bãi đỗ xe hay bán kèm cho khách mua căn hộ? Nếu bán 

giá dự kiến là bao nhiêu ?

6 Phí quản lý dự kiến là bao nhiêu?

7
Các dịch vụ tiện ích của tòa nhà cư dân được sử dụng miễn phí hay tính phí? 

Nếu tính phí thì dự kiến các loại phí là như thế nào ?

8
Kinh phí bảo trì 2% sẽ được quản lý như thế nào? Hằng năm có công khai 

minh bạch khoản này cho cư dân căn hộ được biết hay ko?

9
Các căn hộ trong tòa nhà được bàn giao như thế nào? Nêu rõ danh mục được 

bàn giao trong căn hộ ?

10
Tiến độ thanh toán có linh động cho tôi khi đã đến thời điểm thanh toán mà 

tôi bị chậm vốn? Tôi có phải chịu lãi phạt trả chậm hay ko?

V./ SỔ ĐỎ VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ 

Cập nhật riêng

Có

- KT bể bơi : khoảng 230m2

Bể bơi có chỗ tắm cho trẻ em

Có

Phòng khách, phòng ngủ / mỗi phòng 1 ổ cắm

Có

1m35 - 1m4

Cập nhật riêng

Cập nhật riêng

Việc hoán đổi cơ bản là không được

- Cho thuê đỗ xe

chi phí đỗ oto: 1.200.000 đ/ xe/ tháng

- 15.000đ/m2 ( đã bao gồm VAT )

- Các dịch vụ tiện ích tòa nhà sử dụng miễn phí: tiện ích khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng, thư viện, đường đi dạo nội bộ 

- Các tiện ích mất phí dự kiến : 2.000.000đ/tháng/người ( bơi + gym )

- Kinh phí sẽ được gửi vào Tk ngân hàng chuyên quản lý KPBT và do chủ đầu tư quản lý cho tới khi thành lập ban quản trị ( việc sử 

dụng KPBT tuân thủ theo cơ chế quản lý nhà chung cư)

- Hàng năm có minh bạch cho cư dân

Căn hộ bàn giao thiết bị và nội thất đính tường cao cấp

Tất cả thiết bị bàn giao sẽ được thể hiện chi tiết tại nhà mẫu

- Có linh động trong vòng 5 ngày ( điều 12 )

- Quá 5 ngày , lãi suất quá hạn bằng 150% LSTG 12 tháng của NHNN



1
Khu đất của dự án đã được cấp sổ đỏ chưa? Cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ pháp 

lý của dự án ?

2
Giá thanh toán và nhận nhà đã bao gồm phí làm sổ hồng cho khách hàng hay 

chưa?

3
Hình thức sở hữu căn hộ (sổ đỏ hay hồng) Khi nào bàn giao sổ đỏ kể từ ngày 

nhận bàn giao căn hộ ?

4
Dự án liên kết với những ngân hàng nào? Có được ưu đãi lãi suất hay ko? 

Tôi cần vay vốn để mua và tài sản thế chấp là chính căn hộ này.

5
Người nước ngoài nếu mua tại dự án này sẽ được ký hợp đồng mua bán hay 

hợp đồng thuê dài hạn

6 Dự án này mua Bảo lãnh của Ngân hàng nào? 

VI./ VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC

1

Đơn vị nào quản lý căn hộ? Sau này khi trở thành cư dân ở đây, chúng tôi có 

được thay đổi đơn vị quản lý được ko, và chỉ định một công ty khác thay thế, 

nếu đơn vị cũ quản lý ko tốt?

2
Người mua có thể đề nghị sửa chữa hoặc thay đổi một số thiết bị trong căn hộ 

cho phù hợp với nhu cầu của mình không?

3
Tòa nhà đã được mua bảo hiểm cháy nổ, thiên tai chưa? Ở căn hộ có sử dụng 

hệ thống gas và điều hòa trung tâm ko? Mua bảo hiểm của bên nào ?

- Có sổ đỏ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CA 696163, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Tổng Công ty Xây dựng Thanh 

Hóa - Công ty Cổ phần ngày 8/12/2016;

- Chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 2875440844;

- Văn bản số 4440/QĐ-UBND ngày 04/09/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho phép công ty cổ phần Licogi 16 chuyển 

nhượng toàn bộ dự án xây dựng Tòa nhà đa năng Licogi 16 tại ô đất có ký hiệu D25* khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội cho Tổng công ty Xây Dựng Thanh Hóa – Công Ty Cổ Phần;

- Văn bản số 2169/QĐ-UBND ngày 10/04/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 

Tháp D25* Cầu Giấy – tại ô đất có ký hiệu D25* Khu Đô Thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 

Nội (Tên thương mại là Sky Park Residence);

- Giấy Phép Quy hoạch số 1412/GPQH ngày 28/3/2016 của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cấp cho Chủ đầu tư Tổng Công ty Xây 

dựng Thanh Hóa - Công ty Cổ phần. Nội dung cấp phép Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc Dự án D25* Cầu Giấy;

- Văn bản số 5167/QHKT-TMB-P1 ngày 09/09/2016 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng Dự 

án Tháp D25* Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội của Chủ đầu tư Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa - Công 

ty Cổ phần;

- Văn bản số 1116/BXD-HĐXD ngày 10/6/2016 hướng dẫn về việc cấp Giấy phép Xây dựng - Dự án thuộc diện không phải xin cấp 

phép xây dựng;

Chưa bao gồm

Khách hàng tự chịu  lệ phí trước bạ, các khoản phí ,lệ phí và chi phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện các thủ 

tục xin cấp giấy chứng nhận.

- Tối đa 50 ngày ( Luật KD BĐS )

Ngân hàng Vietcombank , BIDV 

Ưu đãi lãi suất : trong chính sách bán hàng

- Hợp đồng mua bán có thời hạn (người nước ngoài được sở hữu Căn Hộ có thời hạn tối đa 50 (năm mươi) năm kể từ ngày được cấp 

Giấy Chứng Nhận và có thể được gia hạn thêm)

Theo chương 10 điều 159-160-161-162 của luật nhà ở ban hành ngày 1/7/2015

Vietcombank 

- Đơn vị quản lý chuyên nghiệp nước ngoài

- Có được quyền thay đổi đơn vị vận hành sau khi thành lập ban quản trí ( sau 2 năm ) theo luật nhà ở

-  Không thay đổi thiết kế trước thời điểm bàn giao

 Sau thời điểm bàn giao, CĐT sẽ tiếp nhận đơn và hồ sơ sửa chữa và xem xét chấp nhận những hạng mục hợp lý

- Đã được mua bảo hiểm

- Căn hộ không sử dụng hệ thống gas nhưng có sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm VRV 4S của Daikin

- Mua bảo hiểm của Bên " cập nhật sau "



4

Máy phát điện của tòa nhà đảm bảo cung cấp điện trong thời gian bao lâu? 

Cư dân có được phép sử dụng toàn bộ thiết bị điện trong sinh hoạt như ti vi, 

tủ lạnh, bếp nấu, điều hòa, quạt máy… trong quá trình chạy máy phát điện 

không? Bể chứa dầu đặt tại đâu trong dự án?

5 Hệ thống rác thải được bố trí và xử lý như thế nào?

6
Hệ thống thông tin liên lạc, truyền hình cáp, điện thoại của khu căn hộ có 

được cung cấp vào từng căn hộ không?

7
Hệ thống an ninh cho khu căn hộ sẽ được bố trí như thế nào?

Có máy quay CCTV và an ninh 24/7 tại các khu vực công cộng của dự án?

8
Tòa nhà có hệ thống cung cấp nước dự phòng trong trường hợp bị mất nước 

hay không? Có thể cung cấp nước trong bao lâu?

9
Các dịch vụ tiện ích trong tòa nhà có được ưu đãi cho bạn bè người thân của 

chủ căn hộ hay không

10
Có các dịch vụ như photocopy, in ấn, booking taxi, máy bay, chuyển phát 

nhanh không

11 Tôi có thể thay đổi nhà cung cấp dịch vụ TV, internet được không?

- Cung cấp điện cho hệ thống sử dụng chung và cung cấp công suất tối đa 750W cho mỗi căn hộ

- Cư dân được phép sử dụng thêm ( nhưng quá 750W thì sẽ tính phí ) - Và đủ công suất của máy phát điện

- Bể chứa dầu đặt tại tầng hầm, đảm bảo tiêu chuẩn PCCC và đã có nghiệm thu PCCC bản vẽ kỹ thuật

Hệ thông thu gôm rác ống trục

Rác tập trung hầm tầng 5 , dược vận chuyển đổ trong ngày

Theo luật kinh doanh không có độc quyền nên có thể thay đổi được dịch vụ TV, internet

- Có được cung cấp đầu chờ đến mỗi căn hộ

Hệ thống an toàn tòa nhà và điều khiển chung bao gồm phòng điều khiển trung tâm, quản lý đồng bộ bằng hệ thống BMS

Tòa nhà được giám sát bằng 173 camera an ninh, hệ thống màn hình điều khiển trung tâm

Có cung cấp bởi các bể nước mái và bể ngầm

Chưa có chính sách, chủ đầu tư sẽ cân nhắc

Không có


