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CÁC TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG 

VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ CHÍNH ĐỂ HOÀN THIỆN CĂN HỘ DỰ KIẾN 
 

I. Các tiện ích công cộng của chung cư 
 

Stt Tiện ích Chi tiết 

1 
Sảnh chính, 

hành lang 

+ Sàn hành lang lát gạch Ceramic. 

+ Sàn lối đi chung tầng 1 lát gạch Ceramic. 

2 

Hệ thống 

cấp, thoát 

nước 

+ Ống cấp, thoát nước sử dụng ống nhựa Tiền Phong hoặc tương 

đương. 

+ Hệ thống xử lý nước thải đồng bộ. 

3 

Hệ thống 

điện, máy 

phát điện dự 

phòng 

+ Hệ thống điện đảm bảo tiêu chuẩn được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Máy phát diện dự phòng: Khi mất điện lưới, máy phát điện sẽ hoạt 

động để cung cấp điện cho hệ thống thang máy, máy bơm nước, hệ 

thống chiếu sáng các khu vực hành lang, cầu thang, phòng kỹ thuật, 

lối đi và hệ thống PCCC. 

4 
Hệ thống 

PCC 

Hệ thống PCCC đảm bảo tiêu chuẩn, được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

5 

Hệ thống 

thông tin 

liên lạc 

Hệ thống điện thoại, cáp quang, internet: Đặt đầu chờ đến phòng 

khách căn hộ. 

6 

Hệ thống 

quản lý tòa 

nhà (BMS) 

+ Hệ thống camera hoạt động liên tục 24/24h tại các khu vực sảnh 

chính, sảnh thang máy, tầng hầm và xung quanh tòa nhà của Nhà 

chung cư. 

+ Hệ thống kiểm soát âm thanh khu vực công cộng. 

7 
Hệ thống 

chống sét 

Nhà chung cư được lắp đặt hệ thống kim thu sét trên mái, sử dụng 

thiết bị công nghệ chủ động thu sét tiên tiến để chống sét cho công 

trình. 

8 
Hệ thống 

thang máy 

Nhà chung cư được thiết kế lắp đặt 03 tháng máy nhập khấu, hiện 

đại, tốc độ cao (Fuji – nhập khẩu hoặc tương đương) trong đó có 01 

thang máy băng ca. 

9 

Hệ thống 

thu rác ở 

mỗi tầng 

Phòng thu rác riêng biệt đủ diện tích và bố trí hợp lý. 

10 Tầng hầm 
+ Một tầng hầm đậu xe. 

+ Hệ thống quạt thông gió cho tầng hầm. 

11 
Dịch vụ 

thương mại 
Tầng một có bố trí siêu thị tiện ích và dịch vụ thương mại khác. 

12 Sân vườn 
Diện tích sử dụng làm bãi đỗ xe hơn 3.000m2 đáp ứng đủ nhu cầu 

dân cư. 

13 
Khu vui 

chơi trẻ em 

Được bố trí tại sân vườn của chung cư, tạo không gian giải trí vui 

chơi cho các hộ gia đình có trẻ em. 

I. Danh mục thiết bị chính để hoàn thiện trong căn hộ 

Hạng mục TT Chi tiết Nhà sản xuất 
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Gạch lát 

phòng 

khách, 

phòng ngủ, 

logia và 

ban công 

1 
Sàn phòng khách: Gạch Ceramic - KT 60cm x 

60cm. 

Prime… hoặc 

tương đương 

2 Sàn phòng ngủ: Gạch Ceramic – KT 50cm x 50cm. 

3 Sàn bếp: Gạch Ceramic - KT 60cm x 60cm. 

4 
Sàn logia và ban công: Gạch men nhám chống 

trượt – KT 30cm x 30cm. 

Sơn, bả 
5 Sơn bả nội thất. Jotun… hoặc 

tương đương 6 Sơn bả ngoại thất. 

Hệ thống 

cửa 

7 

Cửa chính: Cửa lõi thép chống cháy, vân gỗ, chống 

ồn, không cong vênh, độ bền cao và phụ kiện đồng 

bộ. 

Liên doanh… 

hoặc tương 

đương 

8 
Cửa phòng ngủ: Gỗ công nghiệp ván MDF và phụ 

kiện đồng bộ. 
Việt Nam 

9 
Cửa khu vệ sinh: Cửa nhựa lõi thép, kính mờ và 

phụ kiện đồng bộ. 
Việt Nam 

10 
Cửa logia và ban công: Khung nhôm, kính cường 

lực và phụ kiện đồng bộ. 

Nhôm kính Việt 

Pháp… hoặc 

tương đương 

11 
Cửa sổ: Khung nhôm, kính cường lực và phụ kiện 

đồng bộ. 

Nhôm kính Việt 

Pháp… hoặc 

tương đương 

Hệ thống 

điện và 

thiết bị 

điện 

12 

+ Dây điện, ổ cắm, công tắc, attomat. 

+ Bố trí dây điện chờ sẵn cho vị trí điều hòa, máy 

hút mùi bếp, bình nóng lạnh (thiết bị do khách 

hàng tự đầu tư). 

Cadisun… hoặc 

tương đương 

13 

+ Đèn chiếu sáng cơ bản trong căn hộ dùng đèn 

Neon cho các phòng. 

+ Đèn ốp trần cho khu vệ sinh, logia và ban công. 

Rạng Đông… 

hoặc tương 

đương 

14 
Quạt hút (thông gió) 01 cái: Nhựa KT 250cm x 

250cm. 

Liên doanh… 

hoặc tương 

đương 

Hệ thống 

cấp, thoát 

nước và 

thiết bị vệ 

sinh 

15 
Chậu rửa, bệ xí, vòi tắm, vòi rửa, gương và phụ 

kiện đồng bộ. 

Caesar … hoặc 

tương đương 

16 

+ Ống cấp, thoát nước trong căn hộ. 

+ Tại vị trí bình nóng lạnh khu vệ sinh: Đặt ống 

chờ cấp nước cho bình nóng lạnh (bình nóng lạnh 

do khách hàng tự đầu tư).  

+ Tại vị trí máy giặt: Đặt ống chờ cấp thoát nước 

(máy giặt do khách hàng tự đầu tư). 

Tiền Phong… 

hoặc tương 

đương 

17 Ốp tường vệ sinh: Gạch men KT 25cm x 40cm. 
Prime… hoặc 

tương đương 

Thiết bị 

bếp 

20 Xây hộc hộc tủ dưới mặt bếp: Xây gạch.  

21 

+ Chậu rửa, vòi rửa. 

+ Tại vị trí chậu rửa (khu bếp): Đặt ống chờ cấp và 

thoát nước (tủ bếp, quạt hút mùi bếp do khách hàng 

Liên doanh… 

hoặc tương 

đương 
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tự đầu tư). 

22 Mặt bàn bếp: Đá tự nhiên  

23 Ốp tường bếp: Gạch men – KT 25cm x 40cm 
Prime… hoặc 

tương đương 

Hệ thống 

phòng cháy 

chữa cháy 

24 Được thẩm định thiết kế và nghiệm thu bởi cơ quan PCCC. 

II. Thay đổi vật tư, thiết bị 
 

1. Sau khi Bên A xây dựng xong phần thô, bắt đầu thực hiện phần hoàn thiện Chung 

cư và Bên B đã nộp tiền theo đúng tiến độ quy định của Bên A thì Bên có quyền bằng chi 

phí của mình thay đổi gói thiết bị của căn hộ với điều kiện phải tuân thủ quy định của Bên 

A. Khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, Bên B có thể được giảm trừ giá trị gói vật tư, 

thiết bị không sử dụng của Bên A vào đợt thanh toán cuối cùng, với giá trị gói vật tư, thiết 

bị giảm trừ do Bên A quyết định. 

2. Bên A có quyền sử dụng các vật tư, thiết bị khác có chất lượng và tiêu chuẩn 

tương đương thay cho các vật tư, thiết thị nêu trên. 


