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CHO THUÊ THÁI THỊNH 

   

Hà Nội là Thủ đô của đất nước - Trung tâm chính trị - Hành chính quốc gia, trung tâm 

văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và đối ngoại của cả nước. Trong những năm qua, nhận 

thấy rõ tầm quan trọng của thủ đô, Đảng và Nhà nước đã có những quan tâm cụ thể tới sự 

phát triển Hà Nội thể hiện qua việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch chung của Hà Nội, đường Thái Thịnh 

nằm tại trung tâm quận Đống Đa (1 trong 4 quận nội thành Hà Nội) giữ một vai trò quan 

trọng trong quy hoạch đô thị, là điểm nối liến hai tuyến đường huyết mạch Láng Hạ và Tây 

Sơn.       

Dự án Toà nhà văn phòng kết hợp khách sạn căn hộ cho thuê Thái Thịnh tại số 

27 Phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội chấp 

thuận cho phép Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 làm chủ đầu tư thực hiện 

dự án tại Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 13/4/2017. Và được Sở Quy hoạch Kiến trúc 

Hà Nội chấp thuận Tổng mặt bằng, Phương án kiến trúc tại văn bản số 2952/QHKT-TMB-

PAKT(KHTH) ngày 18/5/2017 với những chỉ tiêu cơ bản như sau: 

CHỈ TIÊU QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 

1. Tổng diện tích ô đất nghiên cứu 2,184  m2 

1.1. Diện tích đất xây dựng 1,943  m2 

1.2.Diện tích đất để mở đường theo quy hoạch 241  m2 

2. Diện tích đất xây dựng 1,067  m2 

3. Mật độ xây dựng 54.9  % 

4. Tổng diện tích sàn xây dựng tầng nổi 22,447  m2 

5. Tổng diện tích sàn xây dựng hầm (3 tầng 

hầm) 
5,492  m2 

6. Tầng cao công trình 
3 Tầng hầm + 21 tầng nổi 

và 1 tum thang kỹ thuật 
Tầng 

7. Hệ số sử dụng đất 11.55  Lần 

 

QUY HOẠCH CHỨC NĂNG CÁC TẦNG  

1 Tầng 1: Diện tích  sàn xây dựng 1067 m2 bố trí dịch vụ thương mại 

siêu thị phục vụ cho toà nhà và khu vực lân cận. 

2 Tầng 2-3 : Diện tích sàn xây dựng khoảng 1067m2 bố trí văn phòng làm 

việc. 

3 Tầng 4 : Diện tích sàn xây dựng khoảng 1067m2 bố trí khu tập gym, 

spa, bể bơi phục vụ cho cư dân của toà nhà và khu vực lân 

cận. 

4 Tầng 5~10: Diện tích sàn xây dựng mỗi tầng khoảng 1062 m2 bố trí căn 



hộ khách sạn (mỗi tầng 12 căn hộ khách sạn cao cấp có diện 

tích từ 41 - 94,8 m2). Là khu vực dành cho các chuyên gia 

nước ngoài thuê ngắn hạn và dài hạn để ở và làm việc với 

không gian sống tiêu chuẩn quốc tế. 

5 Tầng 

11~19: 

Diện tích sàn xây dựng mỗi tầng khoảng 1062 m2 bố trí căn 

hộ khách sạn cho thuê dài hạn (mỗi tầng 10 căn hộ khách sạn 

cao cấp có diện tích từ 56,4 - 94,8m2). Dành cho các cư dân 

muốn tận hưởng cuộc sống trong một môi trường hiện đai 

tiêu chuẩn khách sạn 4 sao. 

6 Tầng 20 và 

21 : 

Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2004 m2 bố trí 5 căn hộ 

khách sạn cho thuê dạng penthouse và phụ trợ dành cho 

khách hàng VIP. 

 

Toà nhà văn phòng kết hợp khách sạn căn hộ cho thuê Thái Thịnh được chủ đầu 

tư đầu tư xây dựng hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp, hiện đại cam kết mang đến cho khách 

hàng một không gian sống hoàn hảo, hoà hợp cùng thiên nhiên với tiêu chuẩn sống đẳng cấp 

4 sao. 

Với mong muốn mang lại cho cư dân tại đây một cuộc sống cân bằng, hiện đại, đẳng 

cấp và trọn vẹn, Toà nhà văn phòng kết hợp khách sạn căn hộ cho thuê Thái Thịnh có các tiện 

ích đầy đủ, thuận lợi như siêu thị, nhà hàng, khu café sang trọng, phòng tập gym hiện đại, bể 

bơi 4 mùa... Trong bán kính 1-2 km, cư dân tại 27 Thái Thinh có thể dễ dàng kết nối với 

hàng loạt các tiện ích hạ tầng sẵn có xung quanh khu vực như các trường đại học lớn, bệnh 

viện, khu vui chơi giải trí,… 

Dự án được nhà tư vấn Savills đánh giá và tư vấn đầu tư, các nhà tư vấn hàng đầu thế 

giới tư vấn về tiêu chuẩn căn hộ khách sạn cao cấp. Sau khi hoàn thành sẽ được quản lý bởi 

đơn vị quản lý chuyên nghiệp, cư dân tại toà nhà 27 Thái Thinh luôn được an tâm với an 

ninh 3 lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng. 

Về thiết kế căn hộ: Căn hộ được thiết kế thông minh, tinh tế luôn đảm bảo nguồn gió 

và ánh sáng tự nhiên đến từng căn hộ, việc tích hợp các giá trị sống trong các khu dịch vụ của 

toà nhà hứa hẹn đem lại cho cư dân tại đây một cuộc sống đầy đủ trọn vẹn niềm vui cuộc 

sống. Hệ thống giao thông linh hoạt thuận tiện với 05 thang máy hiện đại đạt tiêu chuẩn cao 

cấp, 2 thang bộ phục vụ cho việc di chuyển và thoát hiểm, hệ thống phòng cháy chữa cháy 

hiện đại theo chuẩn quốc tế. Toàn bộ hệ thống trong toà nhà đều được chủ đầu tư đặc biệt chú 

trọng trong khâu thiết kế, tỷ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất để bảo vệ và kiến tạo một môi 

trường sống tiện ích hiện đại cho cư dân của dự án 27 Thái Thịnh. 

Với những tiện ích và tiêu chuẩn đã nêu trên, Toà nhà văn phòng kết hợp khách 

sạn căn hộ cho thuê Thái Thịnh sau khi hoàn thiện dự kiến vào Quý II/2019 sẽ trở thành 

một điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư, các chuyên gia quốc tế và các khách hàng mong 

muốn được tận hưởng cuộc sống hiện đai tiêu chuẩn khách sạn 4 sao trong khu vực nội đô. 

Trân trọng!  
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