PHỤ LỤC 2
APPENDIX 2
DANH MỤC VẬT LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CĂN HỘ
LIST OF MATERIALS AND EQUIPMENT OF THE APARTMENT
STT/
NO.

KHOẢN
MỤC
ITEMS

I.

1

2

3

4

5

VẬT LIỆU & QUY CÁCH
MATERIALS AND
SPECIFICATIONS

HÌNH ẢNH MINH
HỌA

GHI CHÚ
NOTE

ILLUSTRATIVE
IMAGE

SÀN

Tiền
sảnh/Lobby
Phòng khách,
phòng
ăn/Living
rooms, dining
room

Phòng
bếp/Kitchen

Phòng
ngủ/Bedroom

Gỗ công nghiệp dày 12mm,
màu sắc theo thiết kế/12mmthick industrial wood, color
as per design

Nhập
khẩu/Imported

Gỗ công nghiệp dày 12mm,
màu sắc theo thiết kế/12mmthick industrial wood, color
as per design

Nhập
khẩu/Imported

Gỗ công nghiệp dày 12mm,
màu sắc theo thiết kế/12mmthick industrial wood, color
as per design

Nhập
khẩu/Imported

Gỗ công nghiệp dày 12mm,
màu sắc theo thiết kế/12mmthick industrial wood, color as
per design

Nhập
khẩu/Imported

Gạch Ceramic chống trơn
trượt, kích thước và màu sắc
Phòng tắm
Master/Master theo thiết kế/ Anti-slip
ceramic, size and color as per
bathroom
design

Liên doanh
trong
nước/Domestic
joint-venture

Gạch Ceramic chống trơn
trượt, kích thước và màu sắc
theo thiết kế/ Anti-slip
ceramic, size and color as per
design

Liên
doanh
trong
nước/Domestic
joint-venture

Gạch Granite chống trơn
trượt, kích thước và màu sắc
theo thiết kế/ Anti-slip
granite, size and color as per

Liên
doanh
trong
nước/Domestic
joint-venture

6

Phòng tắm
thường/Norm
al bathroom

7

Logia
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STT/
NO.

KHOẢN
MỤC
ITEMS

VẬT LIỆU & QUY CÁCH
MATERIALS AND
SPECIFICATIONS

HÌNH ẢNH MINH
HỌA

GHI CHÚ
NOTE

ILLUSTRATIVE
IMAGE

design
II. TRẦN/CEILING

8

9

Phòng khách,
ăn, bếp, ngủ,
lối đi/Living
room, dining
room, kitchen,
bedroom,
walkway

Trần thạch cao khung xương
chìm, sơn, bả hoàn thiện 3
lớp, màu sắc theo thiết kế/
Gypsum framing board, 3layer putty paint, color as per
design

Vĩnh tường
/Zinca hoặc
tương
đương/Vinh
Tuong/Zinca or
equivalent

Phòng tắm
master và
phòng tắm
thường/
Master and
normal
bathroom

Trần thạch cao chịu ẩm khung
xương chìm, sơn, bả hoàn
thiện 3 lớp, màu sắc theo thiết
kế

Vĩnh tường
/Zinca hoặc
tương
đương/Vinh
Tuong/Zinca or
equivalent

Moisture resistant gypsum
framing board, 3-layer putty
paint, color as per design

III. TƯỜNG/WALL

10

Phòng khách,
ăn, bếp, ngủ,
lối đi/

Sơn, bả hoàn thiện 3 lớp, màu
sắc theo thiết kế/3-layer putty
paint, color as per design

Living room,
dining room,
kitchen,
bedroom,
walkway

11

Phòng tắm
Master và
phòng tắm
thường/
Master and
normal
bathroom

Sơn
Dulux/Jotun/Ni
pon/
Dulux/Jotun/Ni
pon paint

Ốp gạch Ceramic, kích thước
và màu sắc theo thiết kế/
Granite bricklaying, size and
color as per design

Liên doanh
trong
nước/Domestic
joint-venture

IV. CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ/DOOR AND WINDOW

12

Cửa sổ, cửa
logia/Window
, logia door

Hệ khung nhôm Xinfa, kính
hộp 2 lớp cách âm, cách nhiệt
đạt tiêu chuẩn/ Xingfa
aluminum frame, standard 2layer soundproof, insulation
glass box.

List of equipment in the apartment - GoldenPark Tower project
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STT/
NO.

KHOẢN
MỤC
ITEMS

VẬT LIỆU & QUY CÁCH
MATERIALS AND
SPECIFICATIONS

HÌNH ẢNH MINH
HỌA

GHI CHÚ
NOTE

ILLUSTRATIVE
IMAGE

Cửa gỗ công nghiệp có chống
cháy. Màu sắc, kích thước
theo thiết kế/ Fireproof
industrial wood door, color,
size as per design

Bề mặt gỗ MDF
chống ẩm nhập
khẩu/ Imported
anti-moisture
MDF wood
surface

13

Cửa
chính/Main
door

14

Khóa cửa
chính/Main
door lock

Khóa cửa ra vào căn hộ có
tính năng kiểm soát hiện đại
với 4 chức năng: vân tay, mã
số, thẻ, chìa cơ/Apartment
door lock with modern control
feature and four functions:
fingerprint, code, card, key

Cửa phòng
ngủ/Bedroom
door

Cửa gỗ công nghiệp.
Màu sắc, kích thước theo thiết
kế/Industrial wood door,
color, size as per design

Bề mặt gỗ MDF
chống ẩm nhập
khẩu/ Imported
anti-moisture
MDF wood
surface

Khóa cửa
phòng
ngủ/Bedroom
door lock

Khóa tay nắm gạt/Handle lock

HAFELER

15

16

List of equipment in the apartment - GoldenPark Tower project
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STT/
NO.

KHOẢN
MỤC
ITEMS

VẬT LIỆU & QUY CÁCH
MATERIALS AND
SPECIFICATIONS

HÌNH ẢNH MINH
HỌA

Cửa vệ
sinh/Toilet
door

NOTE

ILLUSTRATIVE
IMAGE

Cửa gỗ công nghiệp.
17

GHI CHÚ

Màu sắc, kích thước theo thiết
kế/ Industrial wood door.
Color, size as per design

Bề mặt gỗ MDF
chống ẩm nhập
khẩu/ Imported
anti-moisture
MDF wood
surface

Khóa tay nắm gạt/Handle lock
18

Khóa cửa
phòng vệ
sinh/ Toilet
door lock

HAFELER

V. BẾP/KITCHEN

19

Tủ
bếp/Kitchen
cabinet

Gỗ công nghiệp. Màu sắc,
kích thước theo thiết kế.
Industrial wood door.

Bề mặt gỗ MDF
chống ẩm nhập
khẩu.

Color, size as per design

Imported antimoisture MDF
wood surface

Phụ kiện nhập khẩu/Imported
accessories

Phụ kiện tủ bếp
Hafeler nhập
khẩu hoặc
tương đương/
Hafeler Kitchen
Cabinet
Accessories
imported or
equivalent
20

Mặt
bếp/Kitchen
surface

Đá nhân tạo hoặc Marble/
Artificial stone or Marble
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STT/
NO.

KHOẢN
MỤC
ITEMS

21

Hút mùi/Suck

STT/
NO.

KHOẢN
MỤC
ITEMS

VẬT LIỆU & QUY CÁCH
MATERIALS AND
SPECIFICATIONS

HÌNH ẢNH MINH
HỌA

MATERIALS AND
SPECIFICATIONS

NOTE

ILLUSTRATIVE
IMAGE

Máy hút khói âm tủ/Built-in
cabinet suck

VẬT LIỆU & QUY CÁCH

GHI CHÚ

HAFELER

HÌNH ẢNH MINH
HỌA

GHI CHÚ
NOTE

ILLUSTRATIVE
IMAGE

22

Vòi
rửa/faucet

Gật gù, nóng lạnh/Nod, hot
and cold faucet

HAFELER

23

Chậu rửa/Sink Chậu rửa âm bàn, chất liệu
Inox 304/Built-in table, 304
inox sink

HAFELER

24

Bình nóng
lạnh chậu
rửa/Water
heater of sink

25

Bếp
nấu/Stove

Bình nước nóng 15L Ariston,
kiểu dáng hiện đại, tiết kiệm
điện năng, có tính an toàn
chống giật/ Ariston 15L water
heater, modern design, energy
saving, safe, anti-shock
feature
Bếp kính âm 3 mặt điện, mặt
kính Schott Ceran (Đức) màu
đen, hệ thống điều khiển cảm
ứng. Chức năng hẹn giờ, khóa
bàn phím an toàn/ Three-side
electric stove, black Schott
Ceran (Germany) glass, touch
control system, timer and
secure keypad lock feature.
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STT/
NO.

KHOẢN
MỤC
ITEMS

26

Lò vi sóng kết
hợp Lò
nướng/Micro
wave
combined
with oven

VẬT LIỆU & QUY CÁCH
MATERIALS AND
SPECIFICATIONS

HÌNH ẢNH MINH
HỌA

GHI CHÚ
NOTE

ILLUSTRATIVE
IMAGE

Kiểu dáng hiện đại, nhiều
chức năng sử dụng/Modern
and multifunctional feature

HAFELER

VI. THIẾT BỊ VỆ SINH ( PHÒNG TẮM MASTER VÀ TẮM THƯỜNG)/BATHROOM
EQUIPMENT (MASTER AND NORMAL BATHROOM)

27

Bồn cầu
phòng tắm
Master và tắm
thường/Toilet
of master and
normal
bathroom

Sứ cao cấp, bồn cầu loại 1
khối, nắp đóng êm

TOTO

Kiểu dáng hiện đại sang
trọng/
High-grade ceramic, compact
toilet bowl with smooth lid
Modern and luxury design

28

Chậu rửa/Sink Chậu đặt dương bàn
Thiết kế thanh mảnh, dáng
hình vuông sang trọng

TOTO

Lavabo
Slim, square shape and luxury
design
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STT/
NO.

KHOẢN
MỤC
ITEMS

29

Vòi
chậu/Faucet

VẬT LIỆU & QUY CÁCH
MATERIALS AND
SPECIFICATIONS

HÌNH ẢNH MINH
HỌA

GHI CHÚ
NOTE

ILLUSTRATIVE
IMAGE

Vòi gật gù nóng lạnh, chậu
âm bàn/Hot and cold, nod
faucet, built-in lavabo
Thiết kế hiện đại, lớp mạ bền
vững, thân van bằng đồng
thau, van đĩa bằng sứ chống
bám cặn bẩn giúp khóa nước
an toàn

HAFELER

Modern design, durable
plating, brass valve stem,
ceramic disc valve against
sludge for safe water lock

30

Sen
tắm/Shower

Bộ sen cây kết hợp sen nhiệt
độ, bát sen massage 3 chế độ

HAFELER

Kiểu dáng hiện đại tiện
dụng/Standing and
temperature combined
shower, 3-mode massage
bowl

31

32

33

Vòi xịt/Hose

HAFELER

Vách kính
tắm/Bathroom
glass curtain
wall

Vách kính cường lực dày
10mm, phụ kiện Inox 304/

Bình nước
nóng/Water
heater

Bình nước nóng 30L Ariston,
kiểu dáng hiện đại, tiết kiệm
điện năng, có tính an toàn
chống giật

10m-thick glass curtain
wall/304 inox accessories

Phụ kiện nhập
khẩu/Imported
accessories

ARISTON/
Tương đương
(equivalent)

Ariston 30L water heater,
modern design, energy
List of equipment in the apartment - GoldenPark Tower project
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STT/
NO.

KHOẢN
MỤC
ITEMS

VẬT LIỆU & QUY CÁCH
MATERIALS AND
SPECIFICATIONS

HÌNH ẢNH MINH
HỌA

GHI CHÚ
NOTE

ILLUSTRATIVE
IMAGE

saving, safe, anti-shock
feature
34

Tủ
lavabo/Lavab
o cabinet

Gỗ công nghiệp cao cấp, mặt
bàn đá

Trong
nước/Domestic

35

Quạt hút
mùi/Suck fan

Kiểu dáng hiện đại/Modern
type

Trong
nước/Domestic

36

Các phụ kiện
khác/Other
accessories

Thanh vắt khăn, lô giấy, thoát
sàn. Chất liệu Inox 304

Nhập
khẩu/Imported

High-grade industrial wood,
stone table face

Towel bar, tissue box holder,
floor drain made in 304
stainless steel

VII. THIẾT BỊ ĐIỆN/ELECTRIC EQUIPMENT

37

Đèn trần
phòng khách,
phòng ngủ, vệ
sinh/ Ceiling
lamps for
living room,
bedroom,
toilet

Đèn Led Downlight âm trần,
sử dụng loại đèn chip Led có
độ bền cao, ánh sáng ổn định,
hiện đang có thương hiệu trên
thị trường Việt Nam

Trong
nước/Domestic

Built-in Downlight Led lamp,
using the LED lamp with high
durability, stable lighting,
available in the Vietnam
market.
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STT/
NO.

KHOẢN
MỤC
ITEMS

38

39

Đèn ốp
logia/Logia
lamp

Chuông
cửa/Door bell

VẬT LIỆU & QUY CÁCH
MATERIALS AND
SPECIFICATIONS

HÌNH ẢNH MINH
HỌA

GHI CHÚ
NOTE

ILLUSTRATIVE
IMAGE

Đèn Led Downlight âm trần,
sử dụng loại đèn chip Led có
độ bền cao, ánh sáng ổn định,
hiện đang có thương hiệu trên
thị trường Việt Nam

Trong
nước/Domestic

Built-in Downlight Led lamp,
using the LED lamp with high
durability, stable lighting,
available in the Vietnam
market.

Sử dụng thương hiệu
Panasonic hoặc tương đương
công nghệ IP cao cấp nhất,
Hệ thống chuông cửa có hình
ảnh kết nối trong và ngoài

PANASONIC/
Tương đương
(equivalent)

Using the Panasonic brand or
equivalent, the most advanced
IP technology,
Doorbell system with internal
and external video

40

41

Ổ cắm điện
thoại,
Internet/Telep
hone socket,
interest

Hệ thống công tắc mạng,
Internet ( màu sắc theo thiết
kế)

Ổ cắm công
tắc
điện/Electric
socket

Hệ thống công tắc, ổ cắm màu
sắc theo thiết kế

SCHNEIDER/
or equivalent

Network switches, Internet
(color as per design)

Switches, sockets with color
as per design

List of equipment in the apartment - GoldenPark Tower project
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STT/
NO.

KHOẢN
MỤC
ITEMS

VẬT LIỆU & QUY CÁCH
MATERIALS AND
SPECIFICATIONS

HÌNH ẢNH MINH
HỌA

GHI CHÚ
NOTE

ILLUSTRATIVE
IMAGE

42

Dây
điện/Wire

TRẦN PHÚ
hoặc tương
đương/TRAN
PHU or
equivalent

43

Thiết bị đóng
cắt/Breaker

Thiết bị đóng cắt trong căn
hộ/Breaker in the apartment

SCHNEIDER/
Tương đương/
SCHNEIDER or
equivalent

44

Tủ điện căn
hộ/Electric
cabinet

Tủ điện căn hộ loại 12 P/

SCHNEIDER/
Tương đương/
SCHNEIDER or
equivalent

12Pelectric cabinet

VIII. ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ/AIR-CONDITIONER
45

Điều hòa
không
khí/Airconditioner

Điều hòa trung tâm Invester 2
chiều, tiết kiệm điện năng,
máng gió âm trần cho các
phòng/ Two-way Inverter
central air-conditioner,
energy saving, built-in chiller.

List of equipment in the apartment - GoldenPark Tower project
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PHỤ LỤC 1
THÔNG TIN VỀ CĂN HỘ

I. MÔ TẢ CĂN HỘ
Căn Hộ số:

2701

Tầng:

27

Diện tích sử dụng Căn Hộ:

98,4 m2

Dự án:

Tòa nhà hỗn hợp Văn phòng, Dịch vụ thương mại,
Khách sạn và Nhà ở GOLDENPARK TOWER

Địa điểm:

Số 02 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận
Cầu Giấy, TP Hà Nội.

II. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CĂN HỘ

Thông tin căn hộ-Dự án GoldenPark Tower

Page 1

III. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CĂN HỘ

Thông tin căn hộ-Dự án GoldenPark Tower
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PHỤ LỤC 2
DANH MỤC VẬT LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CĂN HỘ

ST
T

KHOẢN
MỤC
I.

VẬT LIỆU & QUY CÁCH

HÌNH ẢNH MINH
HỌA

GHI CHÚ

SÀN
Nhập khẩu

Tiền sảnh

Gỗ công nghiệp dày 12mm,
màu sắc theo thiết kế

Phòng khách,
phòng ăn

Gỗ công nghiệp dày 12mm,
màu sắc theo thiết kế

Nhập khẩu

Nhập khẩu

Phòng bếp

Gỗ công nghiệp dày 12mm,
màu sắc theo thiết kế

Nhập khẩu

Phòng ngủ

Gỗ công nghiệp dày 12mm,
màu sắc theo thiết kế

Phòng tắm
Master

Gạch Ceramic chống trơn
trượt, kích thước và màu sắc
theo thiết kế

Liên doanh
trong nước

6

Phòng tắm
thường

Gạch Ceramic chống trơn
trượt, kích thước và màu sắc
theo thiết kế

Liên doanh
trong nước

7

Logia

Gạch Granite chống trơn
trượt, kích thước và màu sắc
theo thiết kế

Liên doanh
trong nước

8

Phòng khách,
ăn, bếp, ngủ,
lối đi

Trần thạch cao khung xương
chìm, sơn, bả hoàn thiện 3
lớp, màu sắc theo thiết kế

Vĩnh tường
/Zinca hoặc
tương đương

9

Phòng tắm
master và
phòng tắm
thường

Trần thạch cao chịu ẩm khung
xương chìm, sơn, bả hoàn
thiện 3 lớp, màu sắc theo thiết
kế

Vĩnh tường
/Zinca hoặc
tương đương

Sơn, bả hoàn thiện 3 lớp, màu
sắc theo thiết kế

Sơn
Dulux/Jotun/Ni
pon

1

2

3

4

5

II. TRẦN

III. TƯỜNG

10

Phòng khách,
ăn, bếp, ngủ,
lối đi

Danh mục thiết bị trong căn hộ-Dự án GoldenPark Tower
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ST
T

11

KHOẢN
MỤC
Phòng tắm
Master và
phòng tắm
thường

VẬT LIỆU & QUY CÁCH

HÌNH ẢNH MINH
HỌA

Ốp gạch Ceramic, kích thước
và màu sắc theo thiết kế

GHI CHÚ
Liên doanh
trong nước

IV. CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ

12

Cửa sổ, cửa
logia

Hệ khung nhôm Xinfa, kính
hộp 2 lớp cách âm, cách nhiệt
đạt tiêu chuẩn.

Hệ khung nhôm
Xinfa
hoặc
tương đương

Cửa gỗ công nghiệp có chống
cháy. Màu sắc, kích thước
theo thiết kế

Bề mặt gỗ MDF
chống ẩm nhập
khẩu

HAFELER

13

Cửa chính

14

Khóa cửa
chính

Khóa cửa ra vào căn hộ có
tính năng kiểm soát hiện đại
với 4 chức năng: vân tay, mã
số, thẻ, chìa cơ

Cửa phòng
ngủ

Cửa gỗ công nghiệp.

15

Màu sắc, kích thước theo thiết
kế

Danh mục thiết bị trong căn hộ-Dự án GoldenPark Tower

Bề mặt gỗ MDF
chống ẩm nhập
khẩu
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ST
T

16

KHOẢN
MỤC

Khóa cửa
phòng ngủ

VẬT LIỆU & QUY CÁCH

HÌNH ẢNH MINH
HỌA

Khóa tay nắm gạt

Cửa gỗ công nghiệp.
17

Cửa vệ sinh

Màu sắc, kích thước theo thiết
kế

18

Khóa cửa
phòng vệ sinh

Khóa tay nắm gạt

GHI CHÚ

HAFELER

Bề mặt gỗ MDF
chống ẩm nhập
khẩu

HAFELER

V. BẾP

19

Tủ bếp

Gỗ công nghiệp. Màu sắc,
kích thước theo thiết kế.
Phụ kiện nhập khẩu.

Bề mặt gỗ MDF
chống ẩm nhập
khẩu.
Phụ kiện tủ bếp
Hafeler nhập
khẩu hoặc
tương đương.

20

Mặt bếp

Đá nhân tạo hoặc Marble

Liên doanh
trong nước

21

Hút mùi

Máy hút khói âm tủ

HAFELER
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22

Vòi rửa

Gật gù, nóng lạnh

HAFELER

23

Chậu rửa

Chậu rửa âm bàn, chất liệu
Inox 304

HAFELER

24

Bình nóng
lạnh chậu rửa

Bình nước nóng 15L Ariston,
kiểu dáng hiện đại, tiết kiệm
điện năng, có tính an toàn
chống giật

25

26

Bếp nấu

Lò vi sóng kết
hợp Lò nướng

Bếp kính âm 3 mặt điện, mặt
kính Schott Ceran (Đức) màu
đen, hệ thống điều khiển cảm
ứng. Chức năng hẹn giờ, khóa
bàn phím an toàn.

Kiểu dáng hiện đại, nhiều
chức năng sử dụng

Danh mục thiết bị trong căn hộ-Dự án GoldenPark Tower
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VI. THIẾT BỊ VỆ SINH ( PHÒNG TẮM MASTER VÀ TẮM THƯỜNG)

27

28

Bồn cầu
phòng tắm
Master và tắm
thường

Sứ cao cấp, bồn cầu loại 1
khối, nắp đóng êm

Chậu rửa

Chậu đặt dương bàn

TOTO

Kiểu dáng hiện đại sang trọng

Thiết kế thanh mảnh, dáng
hình vuông sang trọng

TOTO

Vòi gật gù nóng lạnh, chậu
âm bàn
29

Vòi chậu

30

Sen tắm

Thiết kế hiện đại, lớp mạ bền
vững, thân van bằng đồng
thau, van đĩa bằng sứ chống
bám cặn bẩn giúp khóa nước
an toàn

Bộ sen cây kết hợp sen nhiệt
độ, bát sen massage 3 chế độ

HAFELER

HAFELER

Kiểu dáng hiện đại tiện dụng

31

Vòi xịt

32

Vách kính
tắm

HAFELER

Vách kính cường lực dày
10mm, phụ kiện Inox 304

Danh mục thiết bị trong căn hộ-Dự án GoldenPark Tower
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33

Bình nước
nóng

Bình nước nóng 30L Ariston,
kiểu dáng hiện đại, tiết kiệm
điện năng, có tính an toàn
chống giật

ARISTON/
Tương đương

34

Tủ lavabo

Gỗ công nghiệp cao cấp, mặt
bàn đá

Trong nước

35

Quạt hút mùi

Kiểu dáng hiện đại

Trong nước

36

Các phụ kiện
khác

Thanh vắt khan, lô giấy, thoát
sàn. Chất liệu Inox 304

Nhập khẩu

VII. THIẾT BỊ ĐIỆN

37

38

Đèn trần
phòng khách,
phòng ngủ, vệ
sinh

Đèn ốp logia

Đèn Led Downlight âm trần,
sử dụng loại đèn chip Led có
độ bền cao, ánh sáng ổn định,
hiện đang có thương hiệu trên
thị trường Việt Nam

Đèn Led Downlight âm trần,
sử dụng loại đèn chip Led có
độ bền cao, ánh sáng ổn định,
hiện đang có thương hiệu trên
thị trường Việt Nam
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Sử dụng thương hiệu
Panasonic hoặc tương đương
công nghệ IP cao cấp nhất,
39

Chuông cửa

40

Ổ cắm điện
thoại, Internet

Hệ thống công tắc mạng,
Internet ( màu sắc theo thiết
kế)

Ổ cắm công
tắc điện

Hệ thống công tắc, ổ cắm màu
sắc theo thiết kế

41

Hệ thống chuông cửa có hình
ảnh kết nối trong và ngoài

PANASONIC/
Tương đương

SCHNEIDER/
Tương đương

SCHNEIDER/
Tương đương

42

Dây điện

43

Thiết bị đóng
cắt

Thiết bị đóng cắt trong căn hộ

SCHNEIDER/
Tương đương

44

Tủ điện căn
hộ

Tủ điện căn hộ loại 12 P

SCHNEIDER/
Tương đương

TRẦN PHÚ
hoặc tương
đương
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VIII. ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
45

Điều hòa
không khí

Điều hòa trung tâm Invester 2
chiều, tiết kiệm điện năng,
máng gió âm trần cho các
phòng.
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PHỤ LỤC 3
NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ
TẠI DỰ ÁN GOLDENPARK TOWER

Điều 1. Mục đích của việc ban hành Nội quy
Nội quy quản lý sử dụng chung cư được xây dựng nhằm các mục đích sau:
- Tăng cường việc bảo vệ các lợi ích và sự an toàn cho Chủ căn hộ và Cư dân khác.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống của Chủ Căn hộ và Cư dân khác.
- Duy trì và đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, cảnh quan, mỹ quan và nếp sống văn minh
đô thị của Dự án.
Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Nội quy này quy định các nội dung về quản lý sử dụng nhà chung cư tại dự án Goldenpark
Tower và được áp dụng bắt buộc đối với tất cả các chủ sở hữu Căn hộ, người sử dụng Căn hộ,
chủ đầu tư, doanh nghiệp quản lý vận hành, ban quản trị và các tổ chức/cá nhân khác liên
quan đến quản lý sử dụng Nhà chung cư này.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nội quy này, các thuật ngữ và từ ngữ viết hoa sẽ có nghĩa như đã giải thích tại Điều 1
của Hợp đồng mua bán căn hộ.
Bổ sung thêm các thuật ngữ và từ ngữ như sau:
3.1 “Cư dân khác” có nghĩa là bất kỳ tổ chức và/hoặc cá nhân nào khác ngoài Chủ Căn hộ
sử dụng Căn hộ dưới bất kỳ hình thức nào, dù ngắn hạn hay dài hạn, bao gồm: 1) Những
thành viên trong gia đình hoặc người giúp việc của Chủ Căn hộ; 2) Tổ chức và/hoặc cá nhân
được Chủ Căn hộ cho phép sử dụng Căn hộ; 3) Tổ chức và/hoặc cá nhân thuê hoặc thuê lại
Căn hộ của Chủ Căn hộ; 4) Khách của Chủ Căn hộ/Bên thuê hoặc Bên thuê lại Căn hộ;
3.2 “Người đại diện” có nghĩa là Chủ Căn hộ hoặc người đại diện theo uỷ quyền của Chủ
Căn hộ có quyền tham dự các cuộc họp, ứng cử hoặc bỏ phiếu bầu các thành viên Ban quản
trị, mỗi Căn hộ chỉ được cử một Người đại diện.
Điều 4. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
4.1 Thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Khoản 2 và điểm b Khoản 3
Điều 27 của Quy chế đính kèm Thông tư 02/2016/TT-BXD. Trường hợp chủ đầu tư không có
chức năng, năng lực quản lý vận hành hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng
không tham gia quản lý vận hành nhà chung cư thì có thể giới thiệu đơn vị có đủ Điều kiện về
chức năng, năng lực quản lý vận hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở để
hội nghị nhà chung cư tham khảo, lựa chọn tham gia quản lý vận hành nhà chung cư.
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4.2 Thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định tại Điều 108,
Điều 109 của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và bàn giao lại kinh phí này cho Ban
quản trị nhà chung cư theo quy định của pháp luật nhà ở và Quy chế đính kèm Thông tư
02/2016/TT-BXD.
4.3 Chủ trì tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, cử người tham gia Ban quản trị nhà chung
cư và tham gia biểu quyết, bỏ phiếu tại hội nghị nhà chung cư theo quy định của Quy chế đính
kèm Thông tư 02/2016/TT-BXD nếu còn sở hữu căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung
cư.
4.4 Bàn giao hệ thống kết cấu hạ tầng bên ngoài nhà chung cư cho cơ quan quản lý chuyên
ngành của địa phương theo quy định của pháp luật; lập, bàn giao hồ sơ nhà chung cư cho Ban
quản trị nhà chung cư theo quy định của Quy chế đính kèm Thông tư 02/2016/TT-BXD.
4.5 Quản lý, sử dụng các công trình phục vụ cho sinh hoạt chung của các chủ sở hữu, người
sử dụng nhà chung cư do Nhà nước giao hoặc được xây dựng để kinh doanh theo đúng mục
đích nêu trong nội dung dự án đã được phê duyệt.
4.6 Bảo trì phần sở hữu riêng của mình; có trách nhiệm bồi thường nếu việc bảo trì hoặc
không bảo trì gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu khác.
4.7 Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm tài sản thuộc sở hữu hợp
pháp của mình hoặc các hành vi cản trở việc kinh doanh hợp pháp theo nội dung dự án đã
được duyệt. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, cá
nhân đối với các tài sản hoặc hoạt động kinh doanh hợp pháp của chủ đầu tư.
4.8 Phối hợp với Ban quản trị nhà chung cư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong
việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.
4.9 Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy và
pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
4.10 Bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp
luật; chấp hành quyết định giải quyết, xử lý, xử phạt vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền.
4.11 Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Căn hộ và Cư dân khác sử dụng Căn hộ
5.1 Quyền và nghĩa vụ của Chủ Căn hộ:
a. Được quyền sở hữu, sử dụng phần sở hữu riêng; có quyền sử dụng phần sở hữu chung theo
quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế đính kèm Thông tư 02/2016/TT-BXD. Có trách
nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế đính kèm
Thông tư 02/2016/TT-BXD; có trách nhiệm bồi thường nếu việc bảo trì hoặc không bảo trì
gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu khác;
b. Yêu cầu chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư hoặc Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức
hội nghị nhà chung cư theo quy định của Quy chế đính kèm Thông tư 02/2016/TT-BXD;
tham dự hội nghị nhà chung cư và biểu quyết các nội dung trong cuộc họp hội nghị nhà chung
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cư theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế đính kèm Thông tư 02/2016/TT-BXD;
c. Yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành, Ban quản trị nhà chung cư cung cấp các
thông tin, công khai các nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư;
d. Chấp hành đầy đủ các quyết định của hội nghị nhà chung cư, kể cả trường hợp không tham
dự hội nghị nhà chung cư; chấp hành quyết định giải quyết, xử lý của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền;
e. Đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, kinh phí bảo trì
phần sở hữu chung và các chi phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa
thuận với nhà cung cấp dịch vụ.
Trường hợp chủ sở hữu không đóng kinh phí quản lý vận hành theo quy định thì bị xử lý theo
thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà Ban quản trị nhà chung
cư đã ký với đơn vị quản lý vận hành;
f. Chấp hành nội quy, quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư; phát hiện và thông báo kịp
thời cho đơn vị quản lý vận hành hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền các hành vi vi phạm
trong quản lý, sử dụng nhà chung cư;
g. Tạo điều kiện và hỗ trợ đơn vị có chức năng thực hiện bảo trì phần sở hữu chung theo quy
định;
h. Khôi phục lại nguyên trạng và bồi thường thiệt hại nếu gây hư hỏng phần diện tích, thiết bị
thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu khác; bị
xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại khi có hành vi cản trở hoạt
động kinh doanh hợp pháp của chủ sở hữu khu văn phòng, dịch vụ, thương mại;
i. Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy và
pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;
j. Thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan.
5.2 Quyền và nghĩa vụ của Cư dân khác sử dụng Căn hộ:
a. Sử dụng phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của
pháp luật về nhà ở và Quy chế này.
b. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung đã thỏa thuận với chủ sở hữu trong
trường hợp người sử dụng không phải là chủ sở hữu.
c. Tham dự hội nghị nhà chung cư (đối với trường hợp nhà chung cư có một chủ sở hữu);
thay mặt chủ sở hữu tham dự hội nghị nhà chung cư và biểu quyết, bỏ phiếu nếu chủ sở hữu
không tham dự (đối với trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu); trường hợp trong một
căn hộ hoặc phần diện tích khác của nhà chung cư có nhiều người đang cùng sử dụng thì ủy
quyền cho một người đại diện để tham dự và biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư.
d. Thực hiện các quyền và trách nhiệm có liên quan quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g, h và
k Khoản 1 Điều này.
Điều 6. Đơn vị quản lý vận hành Nhà chung cư
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6.1 Đơn vị quản lý vận hành Nhà chung cư được ký kết Hợp đồng phụ với các doanh nghiệp
khác cung cấp dịch vụ cho Nhà chung cư và giám sát việc cung cấp các dịch vụ quản lý vận
hành Nhà chung cư đối với các doanh nghiệp nêu trên để đảm bảo thực hiện theo Hợp đồng
đã ký.
6.2 Trách nhiệm của Đơn vị quản lý vận hành Nhà chung cư:
a. Thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Quy chế đính kèm Thông tư
02/2016/TT-BXD và hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành đã ký với Ban quản trị nhà chung
cư; thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo hợp đồng bảo trì nếu có năng
lực bảo trì.
b. Ký kết hợp đồng phụ với các đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc quản lý vận hành nhà
chung cư (nếu có); giám sát việc cung cấp các dịch vụ của các đơn vị này.
c. Thông báo bằng văn bản về việc thu, nộp các khoản kinh phí có liên quan; thông báo các
yêu cầu, nội dung cần chú ý cho người sử dụng nhà chung cư trong trường hợp xảy ra các tình
huống đột xuất như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn; hướng dẫn việc lắp đặt các thiết bị trong
phần sở hữu riêng của chủ sở hữu.
d. Thu kinh phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo thỏa thuận với các chủ sở hữu,
người sử dụng nhà chung cư; thu, chi trả thù lao cho các thành viên Ban quản trị nhà chung cư
theo quyết định của hội nghị nhà chung cư.
e. Định kỳ 06 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải báo cáo công
khai về công tác quản lý vận hành nhà chung cư với Ban quản trị nhà chung cư; báo cáo tình
hình quản lý vận hành tại hội nghị nhà chung cư; lấy ý kiến góp ý của người sử dụng về việc
cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
f. Phối hợp với Ban quản trị nhà chung cư để giải quyết các vấn đề khác có liên quan trong
quá trình quản lý vận hành nhà chung cư.
g. Chấp hành quyết định giải quyết, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
h. Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quản lý
vận hành nhà chung cư hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 7. Ban quản trị
7.1 Ban quản trị có nghĩa là một tổ chức do Hội nghị chung cư bầu ra đại diện cho Chủ đầu
tư và các Chủ Căn hộ để xử lý các vấn đề chung của Nhà chung cư.
7.2 Trong thời gian Ban quản trị chưa được thành lập, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện
các quyền hạn và nhiệm vụ của Ban quản trị..
7.3 Trách nhiệm và quyền hạn của Ban quản trị:
a. Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc thực hiện nội
quy, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;
b. Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của
Luật Nhà ở và quyết định của Hội nghị nhà chung cư; báo cáo Hội nghị nhà chung cư việc
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thu, chi khoản kinh phí này;
c. Đề nghị Hội nghị nhà chung cư thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;
d. Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư hoặc đơn vị
có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung
cư lựa chọn theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 102 của Luật Nhà ở.
e. Ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật về xây
dựng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo
trì phần sở hữu chung có thể do đơn vị đang quản lý vận hành nhà chung cư hoặc đơn vị khác
có năng lực bảo trì theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện;
f. Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng nhà chung cư về việc quản lý, sử
dụng và cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức, cá
nhân có liên quan xem xét, giải quyết;
g. Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh,
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong nhà chung cư;
h. Thực hiện đúng quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư đã được Hội nghị nhà
chung cư thông qua, không được tự bãi mi n hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà chung
cư;
i. Được hưởng thù lao trách nhiệm và các chi phí hợp lý khác theo quyết định của Hội nghị
nhà chung cư;
j. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khi thực
hiện quyền và trách nhiệm không đúng với quy định tại khoản này;
k. Thực hiện các công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao mà không trái với quy định
pháp luật.
7.4 Ban quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Số thành viên Ban
quản trị sẽ do Hội nghị chung cư quyết định. Ban quản trị sẽ bầu một thành viên làm Trưởng
ban. Chủ đầu tư sẽ cử người tham gia ít nhất là một vị trí Phó Trưởng ban nếu còn sở hữu căn
hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư.
7.5 Nhiệm kỳ hoạt động của Ban quản trị tối đa là 03 năm kể từ ngày UBND cấp quận ký
quyết định công nhận.
7.6 Trong vòng 15 ngày kể từ khi hội nghị chung cư bầu Ban quản trị, Ban quản trị có trách
nhiệm đăng ký với UBND cấp quận để được công nhận.
Điều 8. Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà
chung cư
8.1. Chủ sở hữu nhà chung cư phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng nhà
chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy này.
8. 2. Khách ra vào nhà chung cư phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân tại
quầy l tân (nếu có) hoặc tại tổ bảo vệ và phải tuân thủ sự hướng dẫn của l tân hoặc bảo vệ
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nhà chung cư. Trong trường hợp cần thiết, l tân hoặc bảo vệ nhà chung cư được giữ các giấy
tờ chứng minh nhân thân của khách ra vào nhà chung cư để phục vụ cho việc kiểm soát an
ninh, an toàn của nhà chung cư. Đối với khu vực dành cho văn phòng, dịch vụ, thương mại thì
không cần phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân này.
8.3. Người đến tạm trú tại căn hộ phải đăng ký danh sách với quầy l tân (nếu có) hoặc tại tổ
bảo vệ và có trách nhiệm đăng ký tạm trú tại cơ quan công an phường sở tại theo quy định.
8.4. Người sử dụng căn hộ, người tạm trú phải chịu trách nhiệm trước pháp Luật về các hành
vi vi phạm Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và Bản nội quy này.
8.5. Các quy định áp dụng đối với nhân viên làm việc tại khu vực văn phòng dịch vụ, thương
mại: do chủ đầu tư; Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung
cư.
Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư
9.1. Sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy
định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 hướng
dẫn thi hành Luật Nhà ở và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban
hành.
9.2. Gây thấm, dột; gây tiếng ồn quá mức quy định của pháp luật hoặc xả rác thải, nước thải,
khí thải, chất độc hại không đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc không
đúng nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư.
9.3. Chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư.
9.4. Sơn, trang trí mặt ngoài căn hộ, nhà chung cư không đúng quy định về thiết kế, kiến trúc.
9.5. Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của
nhà chung cư; tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích không phải để ở
trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp so với thiết kế đã được phê duyệt hoặc đã được cơ
quan có thẩm quyền chấp thuận.
9.6. Cấm kinh doanh các ngành nghề, hàng hóa sau đây trong phần diện tích dùng để kinh
doanh của nhà chung cư:
a) Vật liệu gây cháy nổ và các ngành nghề gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người sử
dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy;
b) Kinh doanh vũ trường; sửa chữa xe có động cơ; giết mổ gia súc; các hoạt động kinh doanh
dịch vụ gây ô nhi m khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Trường hợp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, quán bar thì phải bảo đảm cách âm, tuân
thủ yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, có nơi thoát hiểm và chấp hành các điều kiện kinh
doanh khác theo quy định của pháp luật.
9.7. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định tại Điều 6 của Luật Nhà
Nghị định 99/2015/NĐ-CP và pháp luật liên quan.
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9.8. Các hành vi khác gây ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng và người sử dụng Tòa Nhà do
Hội Nghị Tòa Nhà chung cư xem xét, quyết định.
Điều 10. Các khoản phí, mức phí phải đóng góp
10.1 Hàng tháng, Bên Mua phải thanh toán cho Đơn vị quản lý vận hành Nhà chung cư một
khoản phí đối với việc sử dụng các dịch vụ quản lý vận hành chung cho Nhà chung cư.
10.2 Phí quản lý hàng tháng được thu không mang tính kinh doanh, bao gồm những khoản
sau:
a. Điều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy, máy bơm
nước, máy phát điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, các
thiết bị dự phòng và các thiết bị khác thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung của tòa nhà
chung cư, cụm nhà chung cư;
b. Cung cấp các dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa,
cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác bảo đảm cho nhà chung cư hoạt động bình
thường
c. Thanh toán tiền điện và tiền nước công cộng (tiền điện và nước phục vụ cho khu vực Phần
sở hữu chung trong Nhà chung cư như tiền điện chạy thang máy, tiền điện chiếu sáng, tiền
điện chạy máy phát điện dự phòng, tiền điện cho máy bơm chung của Tòa nhà …v.v);
d. Thanh toán chi phí quản lý chung cho Đơn vị quản lý vận hành Nhà chung cư;
e. Thanh toán dịch vụ vệ sinh chung cho toàn bộ Tòa nhà bao gồm chi phí vệ sinh duy trì
hàng ngày cho Tòa nhà và chi phí vệ sinh làm sạch định kỳ cho Tòa nhà;
f. Thanh toán dịch vụ chăm sóc cây xanh và hạ tầng kỹ thuật xung quanh Tòa nhà;
g. Thanh toán dịch vụ bảo vệ an ninh chung cho toàn bộ Tòa nhà;
h. Thanh toán tiền lương và các chi phí hành chính cho Ban quản trị;
i. Chi phí cho dịch vụ phòng cháy chữa cháy;
j. Phí kiểm toán và phí quản lý hành chính;
k. Phí trả các nhà thầu cung cấp dịch vụ;
l. Các chi phí hợp lý, hợp lệ khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
10.3 Chủ Căn hộ, Cư dân khác phải thanh toán trước và đầy đủ cho Đơn vị quản lý vận hành
Nhà chung cư Phí quản lý hàng tháng trong vòng năm (05) ngày đầu tiên của mỗi tháng.
Trong trường hợp có vi phạm, Đơn vị quản lý vận hành Nhà chung cư có quyền:
a. Thu tiền lãi quá hạn tính trên khoản tiền chậm thanh toán với lãi suất bằng 150% lãi suất
tiền gửi tiết kiệm Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ do Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam (BIDV) áp dụng cho khách hàng cá nhân và công bố tại thời điểm đến
hạn thanh toán;
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b. Trước khi Ban Quản Trị được thành lập, có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp
ngừng cung cấp điện sau khi Bên Bán đã thông báo bằng văn bản cho Bên Mua ít nhất 03
ngày làm việc.
10.4 Tính từ thời điểm hai bên ký kết Biên bản bàn giao Căn hộ theo quy định tại Điều 8 của
Hợp đồng mua bán nhà ở đến thời điểm Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và ký Hợp
đồng quản lý vận hành nhà ở với Công ty quản lý vận hành tòa nhà, phí quản lý vận hành nhà
chung cư là 9.000 đồng/m2/tháng (chưa bao gồm thuế VAT) tính trên diện tính sử dụng Căn
hộ. Mức phí này có thể được điều chỉnh nhưng phải tính toán hợp lý cho phù hợp với thực tế
từng thời điểm, đảm bảo đủ cho hoạt động quản lý vận hành Nhà chung cư và không vượt quá
mức phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Mức thu Phí quản lý hàng tháng không bao
gồm phần hỗ trợ từ việc kinh doanh các diện tích thuộc Phần sở hữu riêng của Bên Bán (nếu
có). Bên mua có trách nhiệm đóng khoản phí này cho Bên bán trước ngày mùng 10 hàng
tháng. Bên Bán có trách nhiệm tổ chức công tác quản lý vận hành nhà chung cư. Danh mục
các dịch vụ quản lý được quy định tại Điều 10 của Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư
này.
10.5 Tùy vào tình hình cụ thể, các mức thu nêu trên có thể thay đổi tăng thêm, việc thay đổi
mức thu này phải được tính toán hợp lý tuy nhiên không vượt quá mức trần giá dịch vụ theo
quy định của Nhà nước và được thông qua bởi Hội nghị Nhà chung cư hoặc Ban quản trị nếu
được Hội nghị Nhà chung cư uỷ quyền.
Điều 11. Dịch vụ gia tăng
11.1 Trong Tòa nhà, Chủ đầu tư hoặc người ủy quyền của Chủ đầu tư sẽ tiến hành cung cấp,
kinh doanh các dịch vụ có thu phí như: dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ luyện tập thể thao ở các
phòng chức năng … v.v. Việc thu phí chỉ thực hiện khi Cư dân có nhu cầu sử dụng thực tế.
11.2 Chủ Căn hộ và Cư dân khác được ưu tiên sử dụng dịch vụ nêu trên của Chủ đầu tư hoặc
người ủy quyền của Chủ đầu tư và được hưởng ưu đãi do Chủ đầu tư hoặc người ủy quyền
của Chủ đầu tư quyết định tùy từng thời điểm.
11.3 Chủ Căn hộ, Cư dân khác bảo đảm sẽ tuân thủ các Nội quy, quy chế sử dụng các dịch
vụ này do Chủ đầu tư hoặc người ủy quyền của Chủ đầu tư ban hành.
Điều 12. Phần sở hữu riêng của Bên Bán
Các diện tích và trang thiết bị kỹ thuật thuộc quyền sở hữu riêng của Bên Bán bao gồm:
Văn phòng, trung tâm thương mại từ tầng một (01) đến tầng tám (08) của Tòa nhà, toàn bộ
diện tích tầng hầm 2, 3 và 4 (từ trên xuống) của Tòa nhà, toàn bộ diện tích từ tầng 32 đến tầng
45, sảnh trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn tại tầng 1.
Phần sở hữu riêng của Bên Bán thuộc quyền sở hữu hợp pháp và duy nhất của Bên Bán mà
không phân bổ giá trị vào giá bán các Căn hộ;
Điều 13. Phần sở hữu chung trong Nhà chung cư
Các phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu trong
nhà chung cư bao gồm:
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13.1. Phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng quy
định tại Điều 12; Nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà chung cư;
13.2. Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà
chung cư bao gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn
hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác,
hộp kỹ thuật, hệ thống cấp điện, cấp nước, cấp ga, hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh,
truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hỏa và các phần khác không thuộc phần sở hữu
riêng của chủ sở hữu nhà chung cư;
13.3. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với nhà chung cư. Trừ hệ thống
hạ tầng kỹ thuật sử dụng vào mục đích công cộng, diện tích sảnh bên ngoài tòa nhà khu vực
thương mại, văn phòng làm việc và khách sạn hoặc thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước
hoặc giao cho chủ đầu tư quản lý theo nội dung dự án đã được phê duyệt;
13.4. Các công trình công cộng trong khu vực nhà chung cư nhưng không thuộc diện đầu tư
xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước theo nội dung dự án đã được duyệt
bao gồm sân chung, vườn hoa, công viên và các công trình khác được xác định trong nội dung
của dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt.
13.5. Chỗ để xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh
cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.
Điều 14. Quy định về việc sử dụng phần sở hữu chung của nhà chung cư
14.1. Sử dụng thang máy và các thiết bị sử dụng chung theo đúng mục đích, công năng thiết
kế sử dụng.
14.2. Không được làm hư hỏng hoặc có hành vi vi phạm đến tài sản chung của nhà chung cư.
14.3. Tuân thủ đầy đủ các quy định về việc dừng, đỗ xe tại nơi được dừng, đỗ xe theo quy
định.
14.4. Sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng vào đúng mục đích, công năng theo quy định của pháp
Luật về nhà ở.
14.5. Tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy của nhà chung cư.
14.6. Các quy định khác: do Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà
chung cư (nếu có).
Điều 15. Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi hoặc lắp đặt thêm trong căn
hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng
15.1. Trường hợp căn hộ hoặc phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng có hư hỏng thì chủ sở
hữu hoặc người sử dụng được quyền sửa chữa, thay thế nhưng không được làm hư hỏng phần
sở hữu chung và ảnh hưởng đến các chủ sở hữu khác.
15.2. Trường hợp thay thế, sửa chữa hoặc lắp đặt thiết bị thêm thì phải bảo đảm không làm
thay đổi, biến dạng hoặc làm hư hỏng kết cấu của nhà chung cư.
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15.3. Trường hợp có hư hỏng các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung gắn liền
với căn hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng thì việc thay thế, sửa chữa phải được thực
hiện theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
nhưng không được làm ảnh hưởng đến phần sở hữu riêng của chủ sở hữu khác. Chủ sở hữu
phải thông báo cho Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành để kịp thời sửa chữa, thay thế khi có
hư hỏng và phải tạo Điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công khi sửa chữa các hư hỏng này.
15.4. Trường hợp nhà chung cư có khu văn phòng, dịch vụ, thương mại mà có hư hỏng các
thiết bị thuộc phần sử dụng chung của nhà chung cư thì chủ sở hữu khu chức năng này phải
thực hiện sửa chữa, thay thế theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ
Xây dựng ban hành.
15.5. Trường hợp vận chuyển các thiết bị, đồ dùng trong nhà chung cư hoặc vận chuyển vật
liệu khi sửa chữa các hư hỏng thì phải thông báo cho Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành
nhà chung cư và chỉ được thực hiện trong thời gian từ 8 giờ sáng tới 18 giờ chiều hàng ngày
để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà chung cư.
Điều 16. Quy định về việc xử lý khi có sự cố của nhà chung cư
16.1. Khi gặp sự cố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và an toàn tài sản trong nhà chung
cư thì chủ sở hữu, người sử dụng phải thông báo ngay cho Ban quản trị, đơn vị quản lý nhà
chung cư để xử lý.
16.2. Trường hợp gặp sự cố khẩn cấp, cần thiết phải sơ tán người ra khỏi nhà chung cư thì
phải thực hiện theo hướng dẫn trên loa phát thanh hoặc biển chỉ dẫn thoát hiểm hoặc hướng
dẫn của bảo vệ, đơn vị có thẩm quyền để di chuyển người đến nơi an toàn.
Điều 17. Quy định về việc công khai thông tin của nhà chung cư
17.1. Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải thông báo công khai các thông
tin có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trên bản tin hoặc bảng thông báo
hoặc phương tiện thông tin khác của nhà chung cư.
17.2. Các nội quy về phòng cháy, chữa cháy phải được gắn đúng nơi quy định; nội quy sử
dụng thang máy phải được gắn đúng nơi quy định để đảm bảo việc sử dụng được an toàn,
thuận tiện.
Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư
18.1. Yêu cầu Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư cung cấp thông tin, các
nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.
18.2. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của
pháp Luật.
18.3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Bản nội quy này và Quy chế quản lý, sử
dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành.
18.4. Đóng đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư và các chi phí khác
theo quy định của pháp Luật và theo thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ.
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18.5. Chủ sở hữu, người sử dụng không được phép thực hiện hoặc cho phép phát tán trong
hoặc từ diện tích thuộc sở hữu riêng bất kỳ mùi hương, khói, hoặc mùi độc hại nào mà Chủ
Đầu Tư hoặc Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư cho là nguy hiểm và bất
thường.
Điều 19. Quy định về phòng chống cháy nổ trong Tòa nhà chung cư
19.1. Cư dân Tòa nhà chung cư có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh luật phòng cháy chữa
cháy (sau đây gọi tắt là Luật PCCC) được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2001 và các
phương án PCCC cơ sở được Sở cảnh sát PCCC TP.Hà Nội ban hành.
19.2. Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội
dân phòng, đội PCCC cơ sở được lập tại nơi cư trú... khi có yêu cầu (theo Khoản 2, Điều 5,
Luật PCCC).
19.3. Cư dân Tòa nhà chung cư là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên
kiểm tra PCCC trong phạm vi trách nhiệm của mình theo luật PCCC và các trách nhiệm cụ
thể khác như sau:
a) Khi vắng nhà dài ngày phải thông báo cho Ban Quản trị/Đơn vị quản lý vận hành Tòa nhà
chung cư, tắt hết mọi nguồn thiết bị điện, nước, ngắt cầu dao tổng. Chủ nhà cho các văn
phòng Công ty, người nước ngoài thuê Căn hộ có trách nhiệm phổ biến, nhắc nhở người thuê
nhà nghiêm chỉnh chấp hành Bản nội quy này.
b) Không tự tiện can thiệp, đấu nối, sửa chữa, lắp thêm thiết bị vào hệ thống báo cháy nổ, loa
thông tin ở các Căn hộ.
c) Không hút thuốc lá, vứt đầu mẩu thuốc lá ở hành lang, các thang bộ, cầu thang máy và
những nơi công cộng khác của tòa nhà.
d) Không sử dụng lửa trần.
e) Luôn cảnh giác, thận trọng trong việc đun nấu. Thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng
các trang thiết bị (điều hòa không khí, tủ lạnh, máy đun nước, đèn sưởi...) dây dẫn, ống dẫn
của hệ thống điện và các trang thiết bị khác nếu thấy có gì bất thường cần báo ngay cho Ban
Quản trị/Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà xem xét xử lý. Khi ra khỏi phòng phải tắt điện,
nước để đảm bảo an toàn.
f) Chủ Căn hộ có trách nhiệm phổ biến đến từng thành viên sinh sống trong Căn hộ nội quy
phòng chống cháy nổ, cửa thoát hiểm, biết cách sử dụng bình bọt, vòi nước cứu hỏa để tự xử
lý ngay từ phút đầu tiên tránh để đám cháy lan rộng.
g) Phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên của cư dân phải đảm bảo các điều kiện
theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC.
h) Chủ sở hữu trong Tòa nhà chung cư có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối
với phần sở hữu riêng của mình và có trách nhiệm đóng góp chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ
bắt buộc đối với Phần sở hữu chung. Chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Phần sở hữu
chung được phân bổ tương ứng với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu.
19.4. Các hành vi bị nghiêm cấm:
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a) Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe con người, gây thiệt hại tài sản của
Nhà nước, cơ quan tổ chức và cá nhân.
b) Báo cháy giả.
c) Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về
cháy nổ, vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các
tiêu chuẩn PCCC đã được nhà nước quy định
d) Làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị PCCC, biển báo, biển chỉ dẫn,
biển thoát nạn.
e) Để các chất cháy nổ gần nguồn lửa, nguồn nhiệt.
f) Nghiêm cấm đốt vàng mã trong Tòa nhà chung cư, phải mang đốt nơi quy định của Tòa nhà
chung cư.
g) Nghiêm cấm đun than tổ ong, bếp dầu hỏa, bình ga công nghiệp trong Tòa nhà chung cư.
h) Nghiêm cấm vứt nguồn vật liệu gây cháy vào nơi để rác thải như: mẩu thuốc lá còn đang
cháy, các vật d cháy như xốp, cao su, bật lửa gas, bao diêm ...
i) Nghiêm cấm thay đổi các thiết bị phòng cháy chữa cháy như đầu báo cháy, đầu báo khói...
j) Cấm mang chất d cháy, d nổ vào khu vực của Tòa nhà chung cư.
19.5. Do cửa cầu thang thoát hiểm là cửa tăng áp phục vụ cho công tác thoát hiểm khi có sự
cố hỏa hoạn xảy ra, nên yêu cầu các cửa ra vào cầu thang thoát hiểm luôn phải đóng, cư dân
không được tự ý chèn vật cản để mở cửa, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
Điều 20. Xử lý các hành vi vi phạm
20.1. Thành viên Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu, người sử
dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư nếu có hành vi vi phạm các quy định của
Bản nội quy này hoặc vi phạm quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ
Xây dựng ban hành thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp
Luật và phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
20.2. Thành viên Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu, người sử
dụng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền.
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