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THÔNG ĐIỆP TỪ CAPITAL PLACE 

Thưa Quý Khách hàng, 

 

Xin chào mừng và cám ơn Quý Khách đã lựa chọn dự án Capital Place. 

 

Để đảm bảo hiệu quả và thuận tiện cho việc hoạt động của Quý Khách, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp 

dịch vụ cao cấp nhất và hỗ trợ việc kinh doanh của Quý Khách trong thời gian thuê tại Capital Place. 

 

Cuốn Sổ Tay Khách Thuê này sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn và giải thích các quy tắc và quy 

định về hoạt động của Tòa Nhà Capital Place theo cách dễ hiểu nhất tới Quý Khách. Các quy tắc và quy 

định được lập ra nhằm bảo vệ các trang thiết bị, hệ thống và cơ sở vật chất của Tòa Nhà cũng như để 

đảm bảo các quyền lợi tương ứng của tất cả các bên liên quan đối với hoạt động của Tòa Nhà bao gồm 

Chủ Đầu Tư, Ban Quản Lý Tòa Nhà và Bên Thuê.  

 

Để tìm hiểu thêm thông tin của Tòa Nhà, Quý Khách có thể tham khảo tại trang web 

www.capitalplace.com.vn.   

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn về sự thấu hiểu, hợp tác và ủng hộ của Quý Khách để cùng tạo ra một 

môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện tại Capital Place.  

 

Trân Trọng, 

 

 

 

 

 

____________________________________  

Ban Quản Lý Tòa Nhà Capital Place 

*** Các nội quy, quy định trong Cuốn Sổ tay Khách thuê này có thể thay đổi theo quyết định của BQLTN tại từng thời 

điểm.   

http://www.capitalplace.com.vn/
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SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN THIẾT 
 

BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ: 

 

Hotline Dịch vụ: 0363.928.988/ Hotline Kỹ thuật: 0339.658.988 

Email: Cap-bqlvh@visaho.vn  

BỘ PHẬN HỌ TÊN EMAIL 

Giám đốc quản lý 
 

Nguyễn Việt Hoàng Hoang-nguyenviet@visaho.vn  

Kỹ sư trưởng 
 

Trần Duy Minh Minh-tran@visaho.vn 

Bộ phận dịch vụ 
 

Vũ Thị Kim Cương Cuong-vu@visaho.vn 

Kế toán 
 

Vũ Thị Thu Hồng Hong-vu@visaho.vn  

 

 

LIÊN HỆ KHẨN CẤP 

KHẨN CẤP SĐT 

CỨU HỎA 114 

CẤP CỨU 115 

CẢNH SÁT  113 

 

  

mailto:Cap-bqlvh@visaho.vn
mailto:Hoang-nguyenviet@visaho.vn
mailto:Minh-tran@visaho.vn
mailto:Cuong-vu@visaho.vn
mailto:Hong-vu@visaho.vn
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I. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 

“Chủ đầu tư” là Công ty Cổ phần Twin-Peaks; 

“Capital Place” hoặc “Tòa Nhà” là diện tích đất, phần hầm và các Tòa Nhà trên đó, bao gồm các diện 

tích chung và riêng, tất cả các công trình xây dựng, thiết bị và các tiện ích trong đó hoặc xung quanh 

phục vụ Tòa Nhà và nằm trên lô đất thuộc quyền sử dụng của Chủ đầu tư; 

“Khách Thuê” là tất cả các đối tượng bao gồm Khách Thuê và nhân viên, người làm việc thi công, đại 

lý, nhà thầu, nhà cung cấp hoặc khách hàng của Khách Thuê tại Toà nhà; 

“Công ty Quản Lý” là Công ty Cổ phần VISAHO – The Sankei Building Group được Chủ đầu tư chỉ định, 

bao gồm nhưng không giới hạn các nhân viên, đại diện, công nhân, các nhà thầu do Công ty Quản Lý 

bổ nhiệm, thuê hoặc chỉ định cũng như bộ phận an ninh, Vệ sinh, Lễ tân và Kỹ thuật; 

“Ban quản lý Tòa Nhà” hoặc “BQLTN” là đội ngũ quản lý do Công ty Quản Lý thiết lập để thực hiện việc 

quản lý và vận hành Tòa Nhà sau khi Tòa Nhà được xây xong và đưa vào hoạt động;  

“Hợp đồng Thuê” là bất cứ thỏa thuận nào bao gồm nhưng không giới hạn các Phụ lục, Bảng tham 

chiếu, Biên bản thỏa thuận được ký kết giữa Chủ đầu tư và Khách Thuê đưa ra các quyền lợi và nghĩa 
vụ của các bên liên quan đến việc thuê, hoạt động trong Tòa Nhà; 

“Khu vực thuê” là diện tích thuê được nêu trong Hợp đồng Thuê đã ký giữa Chủ đầu tư và Khách Thuê.  

“Khu Vực Chung” nghĩa là các khu vực của Tòa Nhà thuộc quyền kiểm soát của Chủ đầu tư và/hoặc 

Ban quản lý Tòa Nhà, mà Chủ đầu tư và/hoặc Ban quản lý Tòa Nhà theo toàn quyền quyết định của 

mình, xác định và định rõ các khu vực này được dùng cho việc sử dụng nói chung của hoặc vì lợi ích 

của Khách Thuê và những người chiếm hữu được phép của Khách Thuê cùng với những người thuê, 

người chiếm hữu và người sử dụng khác của Tòa Nhà (bao gồm nhưng không giới hạn lối đi, hành lang, 
cầu thang, không gian trên sân thượng hoặc vườn treo trên không (nếu áp dụng), nhà vệ sinh và các 

khu vực được sử dụng để đặt hoặc bảo trì máy móc, thiết bị và hệ thống lắp đặt cần thiết cho việc cung 

cấp Tiện Ích Công Cộng (nếu có); 

“Tiện Ích Công Cộng” có nghĩa là các dịch vụ cơ điện và các dịch vụ, tiện ích và các tiện nghi khác (nếu 

có) do Chủ đầu tư và/hoặc Ban quản lý Tòa Nhà cung cấp để phục vụ Khu Vực Thuê và phần còn lại của 

Tòa Nhà và cho việc sử dụng nói chung của hoặc vì lợi ích của Khách Thuê và những người chiếm hữu 

được phép của Khách Thuê cùng với những người thuê, người chiếm hữu và những người sử dụng 

khác của Tòa Nhà; 
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II. GIỚI THIỆU VỀ TÒA NHÀ VÀ BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ 

1. Giới thiệu chung về Tòa Nhà: 

Capital Place bao gồm hai tòa tháp văn phòng cao 37 tầng và 1 tầng hầm thương mại. Thiết kế của Tòa 

Nhà được truyền cảm hứng từ hình tượng Rồng Thăng Long. Khi ra mắt thị trường bất động sản, Capital 

Place nổi bật với nhiều đặc điểm đáng chú ý như: 

▪ Diện tích mặt sàn “không cột” lớn 

▪ Thang máy tốc độ cao 

▪ Hệ thống ra/vào sử dụng mã QR 

▪ Sàn nâng tiêu chuẩn, thuận tiện cho thi công nội thất và thẩm mỹ văn phòng 

▪ Hệ thống lọc không khí siêu bụi mịn 

▪ Hệ thống camera thông minh nhận diện khuôn mặt và hành vi khả nghi 

▪ Xây dựng theo tiêu chuẩn chứng chỉ LEED Gold (chứng chỉ quốc tế cho công trình kiến trúc 

xanh).  

▪ Quản lý vận hành chuyên nghiệp 

Capital Place hứa hẹn sẽ mang lại một không gian làm việc hiện đại, thân thiện và hiệu quả cho các 

Khách Thuê.   

2. Ban quản lý Tòa Nhà (“BQLTN”): 
Công ty cổ phần VISAHO – The Sankei Building Group, một trong những công ty quản lý bất động sản 

hàng đầu trên thế giới, đã được chỉ định làm tư vấn quản lý bất động sản cho Tòa Nhà Capital Place 

nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Khách Thuê một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.  

Văn phòng BQLTN đặt tại tầng 11 - Tháp 2 của Tòa Nhà, bao gồm 6 bộ phận chính sau:  

• Ban quản lý 

• Hành Chính và Kế toán 

• Bộ phận Lễ tân  

• Bộ phận Kỹ thuật và Bảo trì 

• Bộ phận Bảo vệ  

• Bộ phận Vệ Sinh, cảnh quan môi trường, côn trùng, thu gom rác thải ... 

Giờ làm việc của BQLTN: 

Văn phòng BQLTN Thứ 2 đến Thứ 6:     8:00 – 18:00 

Thứ 7:                       8:00 – 12:00 

Bộ phận lễ tân Thứ 2 đến Thứ 6:     7:30 – 19:00  

Thứ 7:                       7:30 – 12:00 

Bộ phận Kỹ thuật & An ninh Trực 24/24 
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Trong giờ hành chính, nếu Khách Thuê có yêu cầu xin liên lạc trực tiếp với Văn phòng BQLTN. BQLTN 

sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ phận có liên quan để giải quyết các yêu cầu của Khách Thuê. 

Thông tin liên hệ được nêu tại Số điện thoại cần thiết bên trên.   

Khách Thuê có thể liên lạc trong các trường hợp khẩn cấp hoặc các vấn đề an ninh phát sinh: Điện 

thoại 24/7: 0363.928.988/ 0339.658.988 

KHIẾU NẠI VÀ ĐỀ XUẤT 

Với nỗ lực không ngừng trong việc đáp ứng các yêu cầu của Khách Thuê, bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu 

nào của Khách Thuê xin vui lòng thông báo ngay cho BQLTN theo số điện thoại 0363.928.988 hoặc điền 

vào mẫu đơn được đính kèm tại Phụ lục của cuốn Sổ tay Khách Thuê này hoặc gửi thư điện tử vào địa 

chỉ cap-bqlvh@visaho.vn hoặc trực tiếp chuyển tới Văn phòng BQLTN/Bộ phận Lễ tân của toà nhà. 

III. THÔNG TIN CHUNG 

1. Giờ làm việc của Tòa Nhà 

Khối Văn phòng:  8h00 - 18h00 Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 

 8h00 - 12h00 Thứ Bảy 

Khối Thương mại: 8h00 – 21h30 Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật 

Tòa Nhà cho phép Khách Thuê ra/vào 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Tuy nhiên, nếu Khách Thuê có nhu cầu 

làm việc ngoài giờ hoặc làm việc qua đêm thì phải có thông báo bằng văn bản trước cho BQLTN. Vì lý 

do an toàn, nếu Khách Thuê có nhu cầu ở lại trong Khu vực thuê sau 18:00 tối, Khách Thuê phải thông 

báo cho BQLTN hoặc bộ phận Lễ tân tại tiền sảnh Tòa Nhà trước 16:30 giờ chiều cùng ngày bằng văn 
bản theo biểu mẫu “ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ”. 

2. Làm việc ngoài giờ  

Giờ làm việc ngoài giờ được xác định là tất cả thời gian nằm ngoài khoảng thời gian làm việc bình 

thường nêu trên. Nếu không có bất kỳ thông báo chính thức nào được gửi tới BQLTN về vấn đề làm 

việc ngoài giờ, các hệ thống như điều hòa, điện công cộng… sẽ tự động được tắt vào cuối giờ làm việc 

như đã đề cập ở trên và chỉ khởi động trở lại vào đầu giờ làm việc bình thường của ngày làm việc kế 

tiếp (đối với khu văn phòng, nếu là thứ Bảy thì sẽ được khởi động lại vào thứ Hai). 

Điều hoà nhiệt độ –  Hệ thống điều hoà nhiệt độ khu văn phòng sẽ ngừng hoạt động vào lúc 18:15 tối 

(từ thứ Hai đến thứ Sáu) hoặc 12:15 trưa (thứ Bảy) trừ khi BQLTN hoặc bộ phận Lễ tân toà nhà nhận 

được mẫu đăng ký hoàn chỉnh về vấn đề làm việc ngoài giờ trước 16:30 chiều (từ thứ Hai đến thứ Sáu) 

hoặc 11:00 trưa (thứ Bảy) cùng ngày. Giá dịch vụ điều hoà ngoài giờ là 1.320VNĐ/m2/giờ (đã bao gồm 

VAT).  

mailto:cap-bqlvh@visaho.vn
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Nếu Khách Thuê có nhu cầu cung cấp dịch vụ điều hoà vào các ngày Chủ Nhật hoặc Quốc lễ, Tết, xin 

vui lòng điền vào mẫu đăng ký và gửi cho chúng tôi chậm nhất 02 ngày trước đó, trong giờ làm việc 

hành chính, nêu cụ thể thời gian đến và về (nếu có thể) với chữ ký xác nhận theo ủy quyền của Khách 

Thuê. Dịch vụ điều hoà sẽ được khởi động 01 giờ trước giờ Khách Thuê đến và sẽ ngừng hoạt động tại 

thời điểm kết thúc mà Khách Thuê đăng ký hoặc ngay khi Khách Thuê ký xác nhận ra khỏi văn phòng 
vào sổ theo dõi của toà nhà.  

Xin lưu ý:  

- BQLTN chỉ bật điều hòa ngoài giờ khi nhận được bản đăng ký sử dụng điều hòa ngoài giờ của Khách 

Thuê.  

- Giá dịch vụ điều hòa ngoài giờ có thể thay đổi theo từng thời điểm và theo thông báo của BQLTN.  

Hệ thống điện khu vực chung – Hệ thống điện công cộng của toà nhà sẽ được tắt ngay sau giờ làm 

việc bình thường trừ khi Khách Thuê đăng ký làm việc ngoài giờ. Chúng tôi không tính phí thêm cho 

dịch vụ này.  

3. Đăng ký nhân viên 

Trước khi chuyển vào Tòa Nhà, Khách Thuê được yêu cầu đăng ký với BQLTN như sau: 

• Đăng ký nhân viên của Khách Thuê: Tất cả các nhân viên làm việc thường xuyên trong Tòa Nhà 

Capital Place, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài, đều phải đăng ký với BQLTN. BQLTN 

có quyền từ chối cho vào hay mời ra khỏi Toà nhà bất kỳ cá nhân nào nếu không có đăng ký cụ 

thể với BQLTN. Khách Thuê đang ở trong Toà nhà có nghĩa vụ xuất trình Chứng minh thư nhân 
dân hoặc giấy tờ tùy thân tương đương bất kỳ khi nào nếu BQLTN/ Bảo vệ Tòa Nhà yêu cầu.  

Việc đăng ký nhân viên này cũng cần thiết để BQLTN có thể cấp mã QR và/hoặc thẻ ra/vào cho 

Khách Thuê ra/vào Tòa Nhà. Capital Place là tòa nhà văn phòng hạng A được thiết kế theo tiêu 

chuẩn LEED GOLD với mật độ tiêu chuẩn đạt 10m2/người và tuân thủ quy chuẩn theo luật 

PCCC- QCVN 06:2010/BXD: 6m2/người. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng dịch vụ chung cung cấp 

tới Khách Thuê, chúng tôi khuyến nghị Khách thuê đăng ký số lượng nhân viên phù hợp tiêu 

chuẩn này.  

• Người đại diện liên hệ: Mỗi công ty Khách Thuê cử ít nhất một người làm đại diện liên lạc 

chính giữa Khách Thuê và BQLTN; và một người đại diện thay thế để đảm bảo việc liên lạc được 

liên tục trong trường hợp người đại diện liên hệ chính vắng mặt. Người đại diện liên lạc được 

uỷ quyền đưa ra những yêu cầu/đề xuất tới văn phòng BQLTN và là người mà BQLTN sẽ liên 

lạc trong những trường hợp khẩn cấp. Vui lòng điền theo biểu mẫu tại Phụ lục đính kèm và gửi 

tới văn phòng BQLTN trước khi Khách Thuê bắt đầu đi vào hoạt động tại Tòa Nhà.  

Khách Thuê có trách nhiệm thông báo cho BQLTN về những thay đổi đăng ký nhân viên nêu 
trên và sẽ chịu trách nhiệm đối với các nhân viên chưa có đăng ký với BQLTN.  
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4. Việc tiếp nhận và hoàn trả Khu vực thuê 

4.1. Việc tiếp nhận Khu vực thuê 

Sau khi ký Hợp đồng thuê, Khách Thuê được yêu cầu tuân theo các thủ tục sau đây:  

1. Thanh toán tất cả các khoản phí theo quy định tại Hợp đồng thuê và của BQLTN.  

2. Khảo sát Khu vực thuê cùng với BQLTN để kiểm tra và kịp thời phát hiện các hư hỏng nếu có, 

ghi lại tình trạng của tất cả cơ sở vật chất vv… 

3. Ký biên bản giao nhận mặt bằng. 

4. Nộp hồ sơ xin thi công hoàn thiện nội thất để BQLTN phê duyệt (vui lòng xem thêm yêu cầu tại 

cuốn Hướng dẫn lắp đặt nội thất). 

5. Thông báo cho BQLTN kế hoạch cụ thể việc sử dụng thang máy để chuyển nguyên vật liệu và 

thiết bị ra vào Tòa Nhà. 

6. Sắp xếp việc đăng ký để ô tô/xe máy vá các thẻ gửi xe tháng tới Văn Phòng BQLTN và thanh toán 
tất cả lệ phí (nếu được yêu cầu). 

7. Dọn văn phòng vào Tòa Nhà và bàn giao chìa khóa/thẻ dự phòng cho BQLTN - chi tiết quy trình 

trong biểu mẫu 15, 16. 

4.2. Hoàn trả lại Khu vực thuê 

BQLTN phải được thông báo bằng văn bản bất kỳ quyết định nào về việc Khách Thuê chuyển ra và trả 

lại Khu vực thuê theo như các điều khoản và điều kiện liên quan trong Hợp đồng thuê. Nếu không có 

quy định thời gian cụ thể trong Hợp đồng thuê, thì phải có thông báo cho BQLTN ít nhất trước 60 ngày. 

Nếu không thực hiện việc tiến hành trả lại Khu vực thuê theo đúng thời gian thích hợp, Khách Thuê có 

thể bị phạt một phần hoặc tất cả các khoản tiền đặt cọc. 

Khách Thuê liên lạc với BQLTN và trả lại tất cả vé giữ xe trước khi trả lại Khu vực thuê hoặc trước thời 

điểm hết hạn 1 tuần của Hợp đồng thuê. BQLTN sẽ sắp xếp thang máy (ngoài giờ làm việc) để khách 

hàng vận chuyển đồ đạc và trang thiết bị ra bên ngoài. 

Khu vực thuê trống sẽ được giao lại cho Chủ đầu tư và/hoặc BQLTN theo phương cách được quy định 

trong Hợp đồng thuê. Khách Thuê và BQLTN sẽ cùng kiểm tra để xác định các khiếm khuyết/ tổn hại 

cần được sửa chữa bởi Khách Thuê trước khi chính thức bàn giao trả lại chìa khóa cho BQLTN. 

Nếu có bất kỳ đồ đạc, trang thiết bị hay nột thất nào của Chủ đầu tư tại Khu vực thuê bị phát hiện hư 
hỏng trong quá trình kiểm tra mà không phải do sự hao mòn hợp lý thông thường, Khách Thuê phải có 

trách nhiệm sửa chữa và phục hồi bằng chi phí của mình và phải đáp ứng đúng yêu cầu của Chủ đầu 

tư và/ hoặc Ban quản lý. Khoản tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả cho Khách Thuê sau khi đã khấu trừ cho 

việc đền bù. 

5. Dịch vụ khách hàng 

BQLTN luôn sẵn lòng giới thiệu cho Khách Thuê các dịch vụ mà Khách Thuê có nhu cầu như: 
• Dịch vụ An ninh bổ sung 

• Dịch vụ Diệt côn trùng bổ sung 
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• Dịch vụ sơn bả 

• Dịch vụ viễn thông 

• Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì 
• Dịch vụ vệ sinh  

Khách Thuê có nhu cầu về các dịch vụ nói trên, vui lòng điền vào mẫu "Yêu cầu cung cấp dịch vụ" của 

Khách Thuê tại Phụ lục đính kèm và nộp lại cho văn phòng BQLTN.  BQLTN luôn sẵn sàng cung cấp mọi 

thông tin cần thiết tới Khách Thuê. 

IV. TIẾP CẬN TÒA NHÀ 

1. Địa chỉ bưu chính của Tòa Nhà 

Để giao nhận thư, Khách Thuê có thể sử dụng địa chỉ theo mẫu tiêu chuẩn sau: 

[Điền tên Công ty của Khách Thuê] 

Tầng [điền số tầng của Khách Thuê], Tòa Nhà Capital Place 

Khu văn phòng – số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh 

Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam  

 

2. Lối ra/vào chính 

Sảnh chính của Tòa Nhà được tiếp cận từ mặt đường Liễu Giai. Khách Thuê có thể ra vào Toà nhà từ 

tầng hầm đỗ xe bằng thang bộ và/hoặc thang máy. 

3. Quầy lễ tân 

Quầy lễ tân được đặt tại sảnh chính tầng 1 của Tòa Nhà. Trong giờ làm việc của Tòa Nhà, nhân viên lễ 

tân sẽ trực tại quầy để hỗ trợ tiếp đón, đăng ký khách đến Tòa Nhà, hướng dẫn Khách Thuê và các 

khách hàng về các quy trình, dịch vụ, tiện ích cơ bản của Tòa Nhà.  

4. Hệ thống kiểm soát ra/vào Tòa Nhà  

Các Khách Thuê văn phòng từ tầng 2 – tầng 37 sẽ ra/vào thông qua hệ thống kiểm soát ra/vào đặt tại 

sảnh tầng 1 của Tòa Nhà.  

Tòa Nhà được trang bị Hệ thống kiểm soát ra/vào hiện đại, sử dụng mã QR thông qua hệ thống MyPort 

được cài đặt trên điện thoại thông minh để tiếp cận Tòa Nhà nhằm nâng cao tính thuận tiện và an toàn 

cho Khách Thuê. Chỉ những nhân viên, khách hàng đã đăng ký trước với BQLTN mới được cấp quyền 

ra/vào Tòa Nhà.  

Đối với những nhân viên của Khách Thuê, khách viếng thăm không sử dụng điện thoại thông minh, 

BQLTN sẽ cấp thẻ từ ra/vào.  

Mã QR và/hoặc thẻ ra/vào dành cho mỗi nhân viên đăng ký sẽ được BQLTN cài đặt trước để giới hạn 

phạm vi tiếp cận tới các tầng chỉ định của Khách Thuê và một số tầng công cộng (nếu có) của Tòa Nhà.  

Khi thay đổi nhân sự hay làm mất thẻ (nếu được phát thẻ), Khách Thuê có trách nhiệm báo ngay cho 

BQLTN để hủy và/hoặc cấp lại mã và/hoặc thẻ mới. Trong trường hợp làm mất hoặc hỏng thẻ, phí cấp 
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lại thẻ là 110.000 VNĐ/thẻ (đã bao gồm thuế GTGT). Phí này cũng được áp dụng nếu khách viếng thăm 
Tòa Nhà làm mất, hỏng thẻ. Phí này có thể thay đổi tùy theo quy định của BQLTN tại từng thời điểm. 

5. Khách đến thăm Tòa Nhà 

Để đảm bảo an ninh Tòa Nhà, mỗi Khách Thuê văn phòng cần chỉ định 2-3 nhân viên của công ty mình 

để BQLTN cấp quyền gửi mã QR mời khách đến thăm của mình. (Vui lòng điền mẫu đăng ký đính kèm 
tại Phụ lục và nộp cho BQLTN).  

Đối với những Khách đến thăm của Khách Thuê văn phòng đã đăng ký trước, nhân viên chỉ định của 

Khách Thuê có thể chủ động cấp mã QR cho khách ra/vào tòa nha thông qua ứng dụng MyPort. Khách 

Thuê chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc cấp mã và quản lý những khách đến thăm này.  

Đối với những Khách đến thăm của Khách Thuê văn phòng không đăng ký trước hoặc không sử dụng 

điện thoại thông minh, vui lòng đăng ký tại quầy Lễ tân của Tòa Nhà. Nhân viên Lễ tân sẽ hỗ trợ cấp 

mã QR hoặc thẻ ra/vào (thẻ Drop-box) đối với những Khách đến thăm này sau khi được xác nhận đồng 

ý cho khách lên từ Đại diện liên hệ của văn phòng khách thuê.  

BQLTN sẽ mặc định chuẩn bị thẻ Drop-box cho Khách đến thăm của Khách Thuê văn phòng không đăng 
ký trước để sử dụng khi đăng ký tại quầy Lễ Tân và trả lại trong ngày. 

Trong trường hợp Lễ tân tòa nhà không liên lạc được với Đại diện liên hệ của văn phòng khách thuê và 
khách đến thăm không liên lạc được với CBNV văn phòng Khách Thuê xuống đón thì khách đến thăm 
sẽ được mời ngồi chờ tại sảnh tầng 1. Nhân viên Lễ tân và/hoặc an ninh Tòa Nhà có thể yêu cầu Khách 

đến thăm cung cấp giấy tờ tùy thân với mục đích đăng ký và kiểm soát an ninh Tòa Nhà.   

Trường hợp khách đến dự sự kiện trong ngày, Khách Thuê cần đăng ký chi tiết lịch trình sự kiện và 

danh sách khách mời với BQLTN ít nhất 7 ngày trước ngày diễn ra sự kiện. Sau đó BQLTN sẽ chuẩn bị 
thẻ ra/vào Drop-box dựa trên số lượng khách trong danh sách Khách Thuê đăng ký. Vào ngày diễn ra 

sự kiện Khách thuê cần cử 01 CBNV nhận toàn bộ thẻ Drop-box (theo danh sách khách đã đăng ký với 

BQLTN) tại quầy Lễ Tân và CBNV của Khách Thuê sẽ phát thẻ cho khách mời để sử dụng thẻ đi qua cửa 

Turnstiles  an ninh & thang máy. Sau khi sự kiện kết thúc, khách đến dự sự kiện sẽ thả thẻ Drop-box 

vào Hộp đựng thẻ tại cửa Turnstiles an ninh để đi ra (Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng trong phần Phụ 

lục của “Sổ tay Khách Thuê” này). 

Khách đến thăm chỉ được ra/vào khu vực văn phòng của Tòa Nhà trong giờ làm việc bình thường của 

Tòa Nhà.    

6. Lối giao nhận và vận chuyển hàng hoá  

Khách Thuê sẽ giao nhận hàng hoá tại khu vực quy định của Tòa Nhà. 

Giờ giao nhận hàng chỉ được phép thực hiện từ 09:00 giờ sáng tới 17:00 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ 

Bảy, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt khi đã có thông báo trước của Khách Thuê và được BQLTN 

phê duyệt. Thang máy phải được bảo vệ cẩn thận để không bị hư hại phía bên trong của thang. Việc 

sử dụng thang máy để vận chuyển hàng phải được đăng ký với BQLTN ít nhất trước 24 giờ từ thứ Hai 

đến thứ Bảy, nếu không bộ phận An ninh Tòa Nhà sẽ không cho phép thực hiện công việc. 
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Khách Thuê nên thông báo trước với BQLTN nếu có nhu cầu vận chuyển hàng hóa sau giờ làm việc bình 

thường (ví dụ: thức ăn hoặc hàng hóa được đặt hàng giao đến tận nơi) để tránh các vấn đề an ninh có 

thể nảy sinh.  

Vui lòng liên hệ với BQLTN để biết thêm chi tiết và để sắp xếp lịch chuyển đồ. 

7. Bốc dỡ hàng hóa 

Tất cả việc giao nhận phải được tiến hành theo hướng dẫn của BQLTN và nhân viên an ninh. Việc vận 

chuyển hàng hoá chỉ được phép thực hiện tại khu vực dành riêng đã quy định. Để duy trì nền nhà ở 

tình trạng tốt nhất, tất cả hàng hóa giao nhận phải được vận chuyển qua Tòa Nhà bằng xe đẩy có bánh 

xe cao su.  

Nếu các tiện nghi bốc dỡ hàng hóa không có sẵn, tài xế của xe chở hàng có thể bị yêu cầu quay lại sau 

hoặc phải chờ, theo sự chỉ dẫn của nhân viên bảo vệ. Các phương tiện vận chuyển phải rời khỏi khu 

vực dịch vụ ngay sau khi hoàn tất công việc bốc, dỡ hàng hóa. 

Tất cả tài xế phải tuân theo các chỉ dẫn giao thông và các hệ thống giao thông luồng khác. Trong mọi 

trường hợp các phương tiện vận chuyển không được dừng lại gây cản trở lối đi xuống khu vực tầng 

hầm và phải luôn giữ tình trạng thông thoáng đề phòng các trường hợp khẩn cấp. 

BQLTN yêu cầu Khách Thuê phải sắp xếp lịch sử dụng thang máy nhằm đảm bảo việc giao nhận hàng 

được thuận lợi và giảm thiểu các bất tiện cho các Khách Thuê khác trong Tòa Nhà.  

8. Giao nhận thư 

Khách Thuê sẽ chủ động nhận thư tại văn phòng của mình. Trong trường hợp có thư và bưu phẩm bảo 

đảm yêu cầu chữ ký của người nhận, bộ phận Lễ tân sẽ liên lạc với người đại diện liên lạc của Khách 

Thuê và xin hướng dẫn cụ thể. Để đảm bảo tính an toàn và bảo mật tuyệt đối, tất cả bưu phẩm và hàng 

hoá phải được nhận bởi người đại diện của Khách Thuê ngay tại quầy Lễ tân hay tại văn phòng Khách 

Thuê. Bưu tá sẽ đăng ký ra/vào tại bàn đăng ký của bảo vệ tòa nhà và sử dụng thang dịch vụ để di 

chuyển đến văn phòng khách. 

V. THANH TOÁN 

1. Tiền đặt cọc 

Tất cả khoản tiền đặt cọc, các chi phí liên quan phải được thanh toán đúng theo Hợp đồng thuê cũng 
như quy định trong Hướng dẫn lắp đặt nội thất trước khi giao nhận Khu vực thuê và tiến hành thi công, 

sửa chữa. 

2. Tiền thuê và phí dịch vụ 

Khách Thuê có trách nhiệm thanh toán tiền thuê và phí dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện trong 

Hợp đồng thuê giữa Chủ đầu tư và Khách Thuê. BQLTN có thể áp dụng phạt lãi và/hoặc các hình thức 

nghiêm khắc khác nếu Khách Thuê không tuân thủ các quy định này.  

Phí dịch vụ bao gồm: điện, nước khu vực chung, dịch vụ máy phát dự phòng, điều hoà nhiệt độ trong 

giờ làm việc bình thường, vệ sinh khu vực công cộng (bao gồm nhà vệ sinh), bảo vệ an ninh 24 giờ, tài 

sản/nội thất trong khu vực chung, bảo trì và nâng cấp máy móc, thiết bị, hệ thống và các tiện ích công 



 

Page 14 of 46 
TENANT HANDBOOK | CAPITAL PLACE     

cộng của Tòa Nhà. Phí dịch vụ có thể được thay đổi và điều chỉnh. Bất cứ sự thay đổi nào sẽ được thông 

báo trước bằng văn bản cho Khách Thuê theo như Điều khoản và điều kiện thuê của Hợp đồng thuê 

đã ký. 

3. Phí tiện ích 

Khách Thuê sẽ thanh toán trực tiếp cước điện thoại, cước điện báo, fax và các loại cước viễn thông 

khác cho những nhà cung cấp có liên quan theo hóa đơn của các nhà cung cấp này.  

Điện năng do Khách Thuê tiêu thụ trong Khu vực thuê sẽ được đo bằng đồng hồ điện. Bên Thuê sẽ 

thanh toán cho lượng điện năng tiêu thụ thực tế hàng tháng dựa trên mức theo thông báo của Chủ 

đầu tư và/hoặc BQLTN. (Thông báo phí hàng tháng) 

Nước do Khách Thuê tiêu thụ trong Khu vực thuê sẽ được đo bằng đồng hồ nước. Khách Thuê sẽ thanh 

toán lượng nước tiêu thụ thực tế hàng tháng dựa trên mức theo thông báo của Chủ đầu tư và/hoặc 

BQLTN. (Thông báo phí hàng tháng) 

Khách Thuê thanh toán tiền điện, nước trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông 

báo yêu cầu thanh toán. Nếu trong vòng mười (10) ngày làm việc Khách Thuê không thanh toán, tất 

cả các tiện ích liên quan sẽ bị ngừng cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.  

Khách Thuê sẽ nhận được hoá đơn tiền điện, nước… thông qua BQLTN sau khi đã hoàn thành đầy đủ 

nghĩa vụ thanh toán. 

4. Phương thức thanh toán 

Việc thanh toán sẽ căn cứ theo thỏa thuận của hai bên tại Hợp đồng thuê, được thực hiện bằng Việt 

Nam đồng và được chuyển bằng: tiền mặt, séc, chuyển tiền điện tín hoặc thanh toán trực tiếp. Mặc dù 

Khách Thuê có thể thanh toán tiền mặt hoặc séc trực tiếp cho BQLTN, phương thức chuyển khoản trực 

tiếp qua tài khoản ngân hàng vẫn là giải pháp ưu tiên hàng đầu, theo đúng hướng dẫn ghi trong hoá 

đơn thanh toán.  

Các chi tiết về tài khoản ngân hàng của Chủ đầu tư như sau: 

Tên chủ tài khoản TWIN-PEAKS JOINT STOCK COMPANY 

Tên ngân hàng UNITED OVERSEAS BANK (VIET NAM) LIMITED, HA NOI BRANCH 

Địa chỉ PAN PACIFIC, NO 1 THANH NIEN ROAD, BA DINH DISTRICT, HA 
NOI, VIET NAM 

Số tài khoản (VND) 103-300-186-5 

Swift code UOVBVNVXXXX 

             

Địa điểm thanh toán tiền mặt: Văn phòng BQLTN – tầng 11 – tháp 2 (liên hệ trực tiếp Bộ phận kế toán). 
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VI. CÁC DỊCH VỤ VÀ BẢO DƯỠNG CHUNG 
BQLTN có trách nhiệm về bảo trì, bảo dưỡng trong và xung quanh khu vực chung của Tòa Nhà ngoại 

trừ các tổn hại do Khách Thuê gây ra. Nếu Khách Thuê phát hiện bất kỳ hạng mục hoặc khu vực nào 

cần phải được sửa chữa, vui lòng thông báo ngay cho BQLTN để có hành động kiểm tra, khắc phục, sửa 

chữa cần thiết. 

Vui lòng kiểm tra Khu vực thuê trước khi nhận bàn giao và thông báo ngay lập tức cho BQLTN khi phát 

hiện bất cứ hạng mục hư hỏng, tổn hại nào. BQLTN có quyền từ chối sửa chữa nếu Khách Thuê không 

kịp thời thông báo về các vấn đề cần sửa chữa. 

BQLTN trân trọng yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp trong mọi thời điểm tránh gây tổn 

hại cho con người hoặc gây hư hỏng cho Khu vực chung của Tòa Nhà bao gồm các thang máy, hành 

lang, các tiện nghi và Khu vực chung khác. Khách Thuê sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các thiệt 

hại do sơ ý bất cẩn hoặc do Khách Thuê không tuân thủ theo các quy định của Tòa Nhà. 

1. Vệ sinh 

Vấn đề vệ sinh tại Khu vực chung được đảm trách bởi nhà thầu vệ sinh do Chủ đầu tư và/hoặc BQLTN 

chỉ định. Khách Thuê có trách nhiệm tự thu xếp vấn đề vệ sinh trong Khu vực thuê của mình, và được 

khuyến khích sử dụng cùng một nhà thầu vệ sinh do Chủ đầu tư chỉ định. Tất cả Khách Thuê có trách 

nhiệm giữ gìn Tòa Nhà (bao gồm Khu vực chung và Khu vực thuê) luôn ngăn nắp, an toàn và sạch sẽ 

trong mọi thời điểm.  

Với các nhà thầu vệ sinh do Khách Thuê chỉ định, yêu cầu gửi toàn bộ những thông tin liên quan như 
giờ làm việc, danh sách nhân viên vệ sinh, các loại hóa chất sẽ sử dụng, phạm vi công việc tới BQLTN 

để đảm bảo sự hợp tác tốt nhất giữa các nhà cung cấp. 

2. Đổ rác 

Khách Thuê được yêu cầu bỏ rác gọn gàng vào các túi, bao rác đúng tiêu chuẩn và tập kết đúng khu 
vực thu gom rác trung tâm được quy định trong khoảng thời gian từ 16:00 đến 17:00. Nhân viên vệ 

sinh của Tòa Nhà sẽ thu gom và xử lý rác thải. Nếu Khách Thuê có những rác thải với kích thước lớn, 

cồng kềnh, hoặc với số lượng nhiều yêu cầu liên lạc với BQLTN để có những thu xếp đặc biệt.  

Với mục đích bảo vệ môi trường và tính bền vững lâu dài, BQLTN khuyến nghị các Khách Thuê tiến 

hành phân loại rác thải trước khi bỏ vào thùng rác của Tòa nhà. Tòa nhà bố trí thùng rác để phân loại 

rác thải tại mỗi tầng như sau: thùng rác màu vàng với biểu tượng                          để chứa chất thải 

nhựa và các chất thải khác có thể tái chế; thùng rác màu xanh lá cây dùng để chứa chất thải hữu cơ. 

Các thùng rác này sẽ được đặt tại khoang đệm thang dịch vụ tại các tầng của tòa nhà.  

Các rác thải mang tính bảo mật (nếu có) sẽ được thu gom giống như những loại rác thải bình thường 

khác. Chủ đầu tư và BQLTN sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố hay thiệt hại nào nếu xảy ra mất 

mát thông tin do kết quả từ việc xử lý rác thải này.  
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Vui lòng không chất rác trong Khu vực chung tại khu vực dịch vụ, hành lang, lối thoát hiểm, cầu thang 

bộ hoặc gần lối ra vào của Tòa Nhà. Khách Thuê sẽ phải chịu tránh nhiệm về việc bỏ rác không đúng 
quy cách, sử dụng sai bao đựng rác. Việc để rác không đúng quy cách trong Khu vực chung sẽ được 

dọn bỏ với toàn bộ chi phí thực tế cộng thêm 10% phí quản lý tính cho Khách Thuê. 

Trong mọi trường hợp, không được đổ các chất thải độc hại và nguy hiểm xuống các hệ thống thoát 

nước.  

3. Diệt côn trùng và sâu bọ 

Một công ty diệt côn trùng và sâu bọ chuyên nghiệp sẽ được chỉ định bởi BQLTN. Chúng tôi yêu cầu tất 

cả Khách Thuê đảm bảo rác thải phải được bỏ đúng chỗ, đúng quy cách, nhằm tránh tạo ra môi trường 

lý tưởng cho côn trùng và sâu bọ phát triển. Các cửa sổ (nếu có) và cửa ra vào phải đóng sau giờ làm 

việc và qua đêm.  

Để có thể kiểm soát côn trùng, sâu bọ, các loài gặm nhấm một cách hiệu quả trong Tòa Nhà, Khách 

Thuê cần phải tuân thủ các vấn đề vệ sinh như sau: 

• Hạn chế tối đa việc mang vào và lưu trữ đồ ăn thức uống trong Khu vực thuê. 

• Hàng ngày quét dọn và làm vệ sinh trong khu vực thuê. 

• Thu gom và chuyển rác thải đến đúng nơi quy định. 

• Các thùng rác phải có nắp đậy và phải đổ rác hàng ngày. 

• Tránh để nước ứ đọng trong Khu vực thuê vì đây là môi trường lý tưởng để phát sinh muỗi và 

chuột bọ. 

• Phun diệt côn trùng định kỳ trong Khu vực thuê.  

Khách Thuê có nhu cầu sử dụng dịch vụ phun diệt côn trùng trong Khu vực thuê có thể điền vào phiếu 

“Yêu cầu dịch vụ” gửi tới BQLTN. BQLTN sẽ giới thiệu công ty diệt côn trùng và sâu bọ chuyên nghiệp 

tới Khách Thuê cùng với báo giá tham khảo để 2 bên chủ động làm việc về nhu cầu sử dụng dịch vụ. 

4. Nhà vệ sinh 

Tại mỗi một tầng đều có nhà vệ sinh dành cho Nam, Nữ và nhà vệ sinh dành riêng cho người khuyết 

tật (Executive toilet & shower). Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà vệ sinh theo quy định của BQLTN.  

Việc quét dọn nhà vệ sinh, cung cấp giấy vệ sinh, nước rửa tay sẽ do nhân viên vệ sinh của Tòa Nhà 

thực hiện đều đặn trong giờ làm việc bình thường.  

Đề nghị không tắm (ngoại trừ khu vực theo quy định), giặt, hay để đồ cá nhân trong khu vực nhà vệ 

sinh. Giữ gìn vệ sinh chung cho khu vực này cũng là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Vui lòng 

thông báo cho BQLTN tất cả các vấn đề hoặc các sự việc không hài lòng về khu vực vệ sinh. 

5. Khu vực chậu rửa (pantry) 

Mỗi tầng (trừ tầng 1 và tầng 20) được bố trí một khu vực chậu rửa công cộng phục vụ mục đích dọn 
rửa đơn giản, pha nước, ….  
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Khu vực này không được sử dụng để đun nấu hoặc để đồ đạc cá nhân của các Khách Thuê. Vui lòng 
luôn giữ gìn khu vực này sạch sẽ, gọn gàng và không đổ các chất thải hóa học hoặc rác thải xuống bồn 
rửa chén. 

6. Bảng hiệu và trang trí  

Tòa Nhà sẽ cung cấp bảng hiệu chỉ dẫn trong toà nhà và bố trí chỗ để gắn tên Khách Thuê theo mẫu và 

thiết kế đồng bộ của Tòa Nhà.  

Tất cả bảng hiệu có thể nhìn thấy được từ Khu vực Chung của Tòa Nhà phải được BQLTN phê duyệt. 

Chỉ có những bảng hiệu liên quan trực tiếp đến tên, logo và công việc kinh doanh của Khách Thuê mới 

được xét duyệt. Các bảng hiệu này không được phép đặt tại bất cứ khu vực nào trong Tòa Nhà ngoại 

trừ Khu vực thuê của Khách Thuê trừ khi đã được BQLTN phê duyệt. Vui lòng liên lạc với BQLTN về vấn 

đề liên quan đến các bảng hiệu bổ sung.  

Tất cả bảng hiệu có nội dung không lành mạnh, khiếm nhã hoặc treo không đúng cách sẽ bị BQLTN hủy 

bỏ mà không cần thông báo trước và Khách Thuê phạm lỗi này sẽ phải chịu phạt. 

7. Quản lý cúng lễ  

Chúng tôi rất hiểu tầm quan trọng của các ngày lễ, hội nhưng việc thờ phụng, đốt nhang, nến, đốt vàng 

mã trong Tòa Nhà sẽ gây nguy hiểm và hỏa hoạn do vậy hoàn toàn bị nghiêm cấm. 

8. Trường Hợp Mất & Tìm Được Vật Bị Thất Lạc 
Xin vui lòng thông báo các trường hợp bị mất, thất lạc hoặc tìm được vật bị thất lạc cho quầy tiếp tân 

hoặc Văn Phòng BQLTN.  

9. Bảo hiểm 

Chủ đầu tư Tòa Nhà đã mua bảo hiểm tài sản cho tất cả các rủi ro và thiệt hại, cũng như bảo hiểm trách 

nhiệm công cộng cho Khu vực chung. Khách Thuê được yêu cầu không thực hiện bất kỳ hành vi hay 

hoạt động nào, dù cố ý hay không cố ý, gây mất hiệu lực của bảo hiểm nói trên của toà nhà. Khách 

Thuê sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại không được hưởng chế độ bảo hiểm do vi phạm chính 

sách bảo hiểm từ sự bất cẩn của mình. 

Khách Thuê được yêu cầu mua bảo hiểm cho Khu vực thuê của mình đối với các tổn thất, thiệt hại, mất 

mát tài sản, trách nhiệm liên đới với bên thứ ba và ảnh hưởng đến con người trong Khu vực thuê của 

mình. 

VII. AN NINH - AN TOÀN 
Bộ phận Bảo vệ luôn luôn trực 24 giờ/ngày do BQLTN quy định.  

Sự an toàn của Khách Thuê và những người sử dụng khác đang làm việc trong toà nhà là tối quan trọng. 

Chính vì vậy, Khách Thuê được yêu cầu thông báo cho BQLTN hoặc nhân viên Bảo vệ của Tòa Nhà về 

bất cứ sự việc gì có ảnh hưởng hoặc có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn, an ninh hoặc sức khỏe 

của bất kỳ thành viên nào đang làm việc trong Tòa Nhà mà họ nhận biết được.  
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Xin vui lòng thông báo ngay cho Bộ phận Bảo vệ nếu phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi nào trong Tòa 

Nhà. 

1. Khu vực thuê 

Mặc dù Tòa Nhà đã được trang bị hệ thống camera theo dõi an ninh 24 giờ/ngày, Khách Thuê luôn 

được nhấn mạnh sự cẩn trọng để tránh các tình huống không mong muốn trong Khu vực thuê của 

mình. BQLTN rất khuyến khích việc sử dụng hệ thống báo động riêng trong Khu vực thuê. Xin vui lòng 

cung cấp thông tin về việc lắp đặt bất kỳ thiết bị, hệ thống nào và số điện thoại liên hệ đề phòng các 

trường hợp hệ thống báo động có trục trặc. 

Khách Thuê đưa đề xuất bằng văn bản lên BQLTN trường hợp có nhu cầu sử dụng Nhân viên Bảo vệ 

riêng cho Khu vực thuê của mình. Trong đơn phải kê chi tiết tên đơn vị Bảo vệ, số lượng, thông tin cá 

nhân của nhân viên bảo vệ và giờ làm việc. Nếu được duyệt, dịch vụ này chỉ giới hạn trong Khu vực 

thuê. Việc xuất hiện của nhân viên bảo vệ không được chỉ định của BQLTN tại Khu vực chung của Tòa 

Nhà có thể gây hiểu lầm cho các Khách Thuê và khách thăm quan khác. 

2. Khu vực chung 

Nhân viên Bảo vệ của Tòa Nhà có nhiệm vụ duy trì trật tự trong Khu vực chung của Tòa Nhà; giám sát 

khu vực dịch vụ. Nhiệm vụ cụ thể của đội bảo vệ bao gồm nhưng không giới hạn: 

• Nhân viên bảo vệ chốt cố định tại mỗi lối vào để giữ trật tự chung. 

 

• Nhân viên bảo vệ tuần tra tất cả Khu vực chung và khu vực để xe 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. 

• Hệ thống camera an ninh tại hành lang chính, lối ra vào và các khu vực khác hoạt động 24 giờ 1 

ngày và luôn được nhân viên bảo vệ theo dõi. 

• BQLTN thiết lập quan hệ tốt đẹp và lâu dài với cơ quan an ninh địa phương. 

3. Phòng cháy chữa cháy  

Các họng chữa cháy vách tường và các đầu báo khói, hệ thống cứu hoả tự động và hệ thống loa trung 

tâm được lắp đặt tại các Khu vực thuê. Các vòi rồng chữa cháy, chuông báo cháy, van nước và bình 

chữa cháy được lắp đặt tại tất cả các tầng của Toà nhà. Hệ thống báo động của Tòa Nhà được nối với 

tủ điều khiển trung tâm nằm trong phòng FCC tại tầng 1. 

Chúng tôi kiến nghị Khách Thuê nên có bình chữa cháy riêng và đúng tiêu chuẩn trong Khu vực thuê 

của mình.  

Đề nghị Khách Thuê và các nhân viên phải thông thuộc vị trí các nút ấn báo động, vòi rồng, bình cứu 

hoả, lối thoát hiểm. Cần lưu ý đặc biệt đến các điểm sau đây: 

• Không sử dụng quá tải đường dây điện cho phép. Cúp cầu dao chính (nếu có thể) ngay khi nghe 

chuông báo động. 

• Tắt tất cả trang thiết bị điện khi không ở trong văn phòng (ngoại trừ máy chủ và hệ thống lưu 
điện). 
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• Kiểm tra và bảo trì các thiết bị điện, dây điện và bình chữa cháy thường xuyên. 

• Không lưu trữ các hàng hoá dễ cháy nổ trong Khu vực thuê. 

• Duy trì các hành lang thoát hiểm luôn ở trạng thái thông thoáng và các cửa chống cháy phải 

được đóng lại. 

• Chỉ định hai nhân viên chuyên chịu trách nhiệm về việc phòng cháy chữa cháy và thực hiện 

đúng các quy định liên quan. Mỗi Khách Thuê cử ra một nhân viên phòng cháy chữa cháy - 

người chịu trách nhiệm đếm quân số, hướng dẫn đồng nghiệp và các khách tham quan ra cầu 

thang thoát hiểm và điểm tập kết trong các buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy, các trường 

hợp hoả hoạn thực sự cũng như các trường hợp cần thoát hiểm khác. 

Thiết bị phòng chống cháy thường rất nhạy do vậy chúng tôi luôn nhấn mạnh Khách Thuê không được 

phép tự ý động chạm, chỉnh sửa, cản trở hoặc thay đổi các thiết bị này. 

Thông tin các vật dụng, hóa chất không được mang vào tòa nhà Capital Place: 

 

CÁC LOẠI KHÍ GAS 

 

CÁC CHẤT ĂN MÒN 

 

CÁC CHẤT DỄ CHÁY 

 
CÁC CHẤT PHÓNG XẠ 

 

CÁC LOẠI CHẤT NỔ 

 

CÁC CHẤT OXY HÓA 

 

 
 
  

CÁC CHẤT ĐỘC HẠI 
 

CÁC CHẤT GÂY LÂY NHIỄM 
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VIII. HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN 

1. Điện 

Nguồn điện của toà nhà được cung cấp từ nguồn điện 22/0.4KV thành phố gồm: 

Máy biến thế có công suất 5 máy 2000KVA và 01 máy 2500 KVA đặt tại Tầng 7 Tòa Nhà do trạm điện 

của thành phố Hà Nội cấp. 

Máy phát điện dự phòng 02 máy 3000 KVA, 02 máy 2600 KVA hỗ trợ điện 100% sẽ tự động chuyển 

nguồn trong trường hợp điện nguồn bị cắt. 

2. Nguồn điện dự phòng 

Nếu điện lưới thành phố ngừng cung cấp, máy phát điện sẽ tự động hoạt động. Thời gian chuyển nguồn 

là trong khoảng 20-25 giây. Máy phát điện dự phòng cung cấp 100% nguồn điện năng cho Tòa Nhà để 

đảm bảo dịch vụ của Tòa Nhà được liên tục. 

Khi trong thang máy: Trường hợp hệ thống điện chính bị gián đoạn quá lâu, vui lòng nhấn chuông báo 

động hoặc nút liên lạc nội bộ để nhân viên kỹ thuật nhận biết và cứu hộ nếu cửa thang máy không tự 

động mở. Lưu ý không cố gắng mở cửa thang máy từ bên trong vì điều này có thể gây ra nguy hiểm và 

khiến việc mở cửa thang máy thêm gặp khó khăn. 

3. Hệ thống thông gió và điều hòa nhiệt độ 

Tòa Nhà được trang bị hệ thống điều hoà trung tâm, hệ thống điều khiển trung tâm hiện đại có khả 

năng đấu nối và tích hợp với hệ thống quản lý Tòa Nhà (BMS). Hệ thống điều hòa trung tâm có thể tự 

động điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm phòng, điều chỉnh gió tươi, gió hồi và năng suất lạnh cũng như báo 
hiệu và bảo vệ toàn bộ hệ thống. 

Bất cứ việc sửa chữa, thay đổi nào liên quan đến kết nối với hệ thống điều hoà của Tòa Nhà phải được 

đảm trách bởi nhà thầu hệ thống điều hòa mà Chủ đầu tư và/hoặc BQLTN chỉ định và do Khách Thuê 

trả chi phí.  

Trong trường hợp sử dụng điều hòa cho phòng đặt máy chủ, Khách Thuê sẽ phải thanh toán chi phí sử 

dụng điều hòa hàng tháng cho BQLTN và/hoặc Chủ đầu tư theo biểu phí được thông báo bởi BQLTN.   

4. Thang máy & Thang cuốn tự động 

Tòa Nhà được trang bị 32 thang máy của hãng Schindler chở khách (08 thang tầng thấp & 08 thang 

tầng cao tại mỗi tháp) với khối lượng chuyên chở khoảng 1.800kg/thang với tốc độ trung bình 3.5m/s 

– 6m/s; 02 thang máy khối đế (B4 – tầng 1) chở khoảng 1.600kg; và 02 thang cuốn (B1 – tầng 1).  

Nếu Khách Thuê có nhu cầu sử dụng thang máy để chuyên chở các vật nặng thì phải dùng thang dịch 

vụ của Tòa Nhà. Tuy nhiên, các vật này phải phù hợp với cấu trúc của Toà nhà cũng như của thang máy 

dịch vụ. Để sử dụng thang dịch vụ, Khách Thuê phải gửi yêu cầu lên BQLTN và phải được duyệt trước 

khi vận chuyển.  
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5. Hệ thống chiếu sáng 

Khách Thuê cần kiểm soát hệ thống chiếu sáng trong Khu vực thuê của mình. Tất cả các tiêu thụ điện 

của hệ thống ánh sáng này sẽ được đo bởi đồng hồ riêng tại từng Khu vực thuê. Chi phí tiêu thụ điện 

của Khách Thuê sẽ được tính theo lượng tiêu thụ thực tế. Tuy nhiên, trong trường hợp công tơ điện bị 
hỏng hoặc hoạt động không chuẩn, BQLTN sẽ tính tiền điện cho Khách Thuê theo diện tích thuê trong 

quá trình sửa chữa hoặc thay thế công tơ. 

BQLTN kiểm soát hệ thống chiếu sáng Khu vực chung và hoạt động theo giờ làm việc bình thường của 

Tòa Nhà.  

6. Hệ thống viễn thông 

Để đăng ký các dịch vụ viễn thông (internet, điện thoại) cho Khu vực thuê, Khách Thuê liên hệ trực 
tiếp với BQLTN để có thông tin về nhà cung cấp và thông tin liên hệ. Khách Thuê sẽ ký hợp đồng và 
thanh toán trực tiếp với nhà cung cấp.  
 

7. Giảm tiếng ồn 

Khách Thuê cần chú ý tiếng ồn như: nhạc, loa phát thanh, thông báo tổng đài trong Khu vực thuê và 

phải được kiểm soát để tránh gây tiếng ồn ra Khu vực chung cùng các Khu vực thuê khác. BQLTN khuyến 

cáo Khách Thuê cần phải thực hiện nghiêm túc nội quy Tòa Nhà. Sự hợp tác của các Khách Thuê sẽ góp 

phần mang đến một môi trường làm việc hài hòa, yên tĩnh. 

IX. ĐỖ XE  
Khu vực đỗ xe của Tòa Nhà được quy hoạch tại 03 tầng hầm B2, B3 và B4 của Tòa Nhà. 

Tất cả các phương tiện phải đỗ đúng nơi quy định. Tài xế của Khách Thuê phải tuân theo đúng Nội quy 

đỗ xe và chỉ dẫn của các nhân viên quản lý bãi đỗ xe hoặc nhân viên bảo vệ. 

Khách Thuê đăng ký số lượng chỗ đỗ xe theo thỏa thuận tại Hợp đồng thuê. Khách Thuê cần cung cấp 

thông tin về các xe đăng ký đỗ tháng tại Tòa Nhà để BQLTN theo dõi và cấp phát thẻ đỗ xe tương ứng.  

Trong trường hợp thẻ đỗ xe bị mất hoặc hỏng, vui lòng thông báo ngay cho BQLTN để được hỗ trợ. Phí 

cấp lại thẻ là 110.000 VNĐ/ thẻ (đã bao gồm thuế GTGT). Phí này có thể thay đổi tùy theo quyết định 

của BQLTN. Phí này cũng được áp dụng đối với khách viếng thăm, nhà thầu và những người sử dụng 

khác trong Tòa Nhà.  

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm mở cửa 24/7 và luôn được bảo vệ tuyệt đối.  

Tòa Nhà có bố trí một số chỗ đỗ xe ôtô điện kèm sạc tại tầng hầm B2. Đối với những khách hàng có 

nhu cầu sạc điện, vui lòng đăng ký với bảo vệ trực tại barrier lối vào xe máy hoặc liên hệ với BQLTN 

để được hướng dẫn. Phí sạc điện sẽ do khách hàng thanh toán theo quy định của BQLTN. 

X. TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

1. Cháy 

• Nếu Khách Thuê phát hiện cháy dù to hay nhỏ, hãy giữ bình tĩnh.  
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• Đập vỡ lớp kính bên ngoài chuông báo cháy gần nhất để gây báo động.  

• Nếu quý vị xác định đám cháy nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình, hãy nhanh chóng rời 
khỏi Toà nhà thông qua cầu thang bộ thoát hiểm và các lối thoát hiểm khác để đến nơi tập 
trung tại tầng trệt. 

• Thông báo cho nhân viên Bảo vệ gần nhất hoặc nhân viên quản lý tại toà nhà vị trí chính xác 
của đám cháy.  

• Nếu đám cháy nhỏ, hãy cố gắng dập tắt đám cháy bằng cách sử dụng vòi rồng hoặc bình cứu 
hoả cho đến khi có sự trợ giúp, cứu hộ.  

• Nếu đám cháy lan đến các thiết bị điện, hãy sử dụng bình chữa cháy khí CO2 gần nhất. “KHÔNG 
DÙNG NƯỚC CHỮA CHÁY”  

• Nếu cần phải sơ tán, ngắt, tắt tất cả kết nối điện và đảm bảo tất cả cửa phải được đảm bảo an 
toàn trước khi sơ tán.  

• Không sử dụng thang máy khi sơ tán. 

Dưới đây là một số khuyến cáo cần phải được thực hiện: 

• Làm quen với lối thoát hiểm và cầu thang bộ gần nhất và nơi mà các lối thoát này dẫn đến. 

• Làm quen với địa lý xung quanh Khu vực thuê, Tòa Nhà. 

• Làm quen với vị trí hệ thống chuông báo cháy, vòi rồng chữa cháy, bình cứu hoả.  

• Không sử dụng quá tải nguồn điện. Nếu Khách Thuê có nhu cầu lắp đặt thêm bất cứ thiết bị 
điện nào, vui lòng xin tư vấn trước với BQLTN. 

• Tất cả thiết bị điện, như máy sưởi, lò sưởi và lò nướng,… yêu cầu được tắt khi không sử dụng. 

• Tất cả chất lỏng dễ bắt lửa hoặc hàng hóa nguy hiểm khác không được phép lưu trữ trong Khu 
vực thuê. 

• Tất cả lối đi và các thiết bị phòng cháy chữa cháy phải luôn ở tình trạng dễ tiếp cận tại mọi thời 
điểm.  

2. Nhân viên phòng cháy chữa cháy 

Mỗi Khách Thuê cần chỉ định hai thành viên (một chính, một phụ) với vai trò “Nhân viên phòng cháy 

chữa cháy”. Vui lòng hoàn thiện mẫu đơn Đại diện phòng cháy chữa cháy của Khách Thuê (đính kèm 

tại Phụ lục) và gửi tới BQLTN ngay sau khi chuyển vào ṭòa nhà. 

Trong trường hợp có cháy khẩn cấp trong Tòa Nhà, nhân viên phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ:  

• Tổ chức việc sơ tán cho văn phòng nếu cần thiết. 

• Chuẩn bị cho việc sơ tán. 
• Kiểm tra nhân viên trong suốt quá trình sơ tán. 
• Liên lạc với đội trưởng Phòng cháy chữa cháy của Tòa Nhà để nắm được vị trí của các nhân 

viên trong suốt quá trình sơ tán của Tòa Nhà.  

• Đảm bảo các điều kiện an toàn cơ bản về phòng cháy trong Khu vực thuê luôn được đáp ứng. 

• Chịu trách nhiệm về các quy trình khẩn cấp khi có cháy hay trong các tình huống nguy hiểm 
khác. 

Những cá nhân được chọn sẽ được BQLTN và các cơ quan thẩm quyền có liên quan huấn luyện về 

Phòng cháy chữa cháy và các quy trình khẩn cấp khác theo từng giai đoạn. 
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Tòa Nhà sẽ thường xuyên thực hiện các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy, tất cả nhân viên của 

Khách Thuê đều được yêu cầu tham dự. BQLTN sẽ có thông báo cụ thể tới Khách Thuê về lịch tập huấn 

này. 

BQLTN phải được thông báo bằng văn bản về tất cả các thay đổi trong nhân sự của Khách Thuê có thể 

ảnh hưởng đến việc phụ trách phòng cháy chữa cháy đã được chỉ định từ trước. 

3. Mất điện 

• Nếu Khách Thuê nhận biết hoặc phát hiện bất kỳ sự cố mất điện nào, vui lòng thông báo với 
nhân viên an ninh gần nhất hoặc nhân viên Ban quản lý tại toà nhà về vị trí mất điện. 

• Bình tĩnh ở lại Khu vực thuê của mình để chờ báo cáo cụ thể về tình tình. Không sử dụng bật 
lửa, diêm hoặc nến để chiếu sáng. Nếu Khách Thuê có nhu cầu rời khỏi Khu vực thuê, phải đảm 
bảo an ninh tất cả các cửa và rời khỏi Tòa Nhà thông qua cầu thang bộ. 

• Chỉ được sử dụng cầu thang bộ thoát hiểm để sơ tán và thực hiện đúng các chỉ dẫn của Nhân 
viên bảo vệ. Hệ thống đèn chiếu sáng khẩn cấp sẽ được bật tại khu vực cầu thang bộ và hành 
lang. 

4. Ngập lụt 

• Nếu Khách Thuê phát hiện việc rò rỉ nước, vui lòng thông báo với BQLTN. 

• Chú ý bảo vệ tài sản của Khách Thuê nếu rò rỉ nước xảy ra trong khuôn viên Khu vực thuê của 
quý vị. 

• Đóng các cửa ra vào và cửa sổ gần đó để tránh nước ngập thêm. 

• Nếu cần phải sơ tán, đảm bảo chắc chắn tất cả các cửa được đảm bảo an toàn và phải ngắt 
các thiết bị điện trước khi di rời. 

5. Tai nạn, trộm, cắp 

• Nếu Khách Thuê chứng kiến ngẫu nhiên hoặc tình cờ việc trộm cắp, vui lòng thông báo cho 
nhân viên BQLTN và/hoặc Bảo vệ gần nhất về sự việc. 

• Đảm bảo hiện trường được giữ nguyên cho đến khi nhân viên Bảo vệ hoặc công an đến. 

• Nếu mức độ an toàn cho phép, vui lòng ở lại hiện trường cho đến khi cứu viện đến và hợp tác 
với cơ quan công an hoặc bảo vệ để cung cấp các thông tin về vụ việc. 
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1. Tòa Nhà Capital Place là Tòa Nhà KHÔNG HÚT THUỐC 
2. Không được phép mang các chất dễ gây cháy, lưu trữ bất kỳ loại hàng hóa, vật liệu nguy hiểm, dễ 

cháy nổ hoặc vũ khí vào Tòa Nhà. 
3. Không được phép sản xuất, phân phối, sở hữu và sử dụng các chất kích thích, ma túy, rượu bia trong 

phạm vi Tòa Nhà hoặc đến Tòa Nhà làm việc dưới sự tác động của rượu bia hoặc thuốc kích thích bị 
pháp luật nghiêm cấm. 

4. Không được phép làm thay đối cấu trúc của Tòa Nhà hoặc bất kỳ phần nào của Tòa Nhà, cũng như 
không được phép thay đổi bề mặt ngoài của Tòa Nhà. 

5. Không được lắp đặt các cục điều hoà, các máy móc hoặc bất cứ trang thiết bị nào qua cửa sổ hoặc 
tường bên ngoài của Tòa Nhà nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Ban quản lý.  

6. Không được treo, gắn, đặt bất cứ ăngten radio, các thiết bị có thể gây ảnh hưởng đến việc tiếp nhận 
sóng ti vi, radio hoặc hệ thống điện gần đó. 

7. Không chơi hay sử dụng bất kỳ nhạc cụ, loa công suất lớn hoặc máy ghi âm, máy hát, mạng không 
dây, ti vi hoặc bất cứ thiết bị nào khác gây ra tiếng ồn lớn trong Khu vực thuê mà có thể nghe thấy từ 
bên ngoài trừ khi đã được Ban quản lý chấp thuận trước. Không sử dụng các máy móc hoặc thiết bị 
gây ra tiếng ồn, rung động, dòng điện hoặc sóng từ trường mà có thể nghe thấy hoặc cảm thấy từ 
bên ngoài Khu vực thuê 

8. Không lưu giữ các vật nặng trong khu vực văn phòng trừ khi được sự phê duyệt của Ban quản lý. 
9. Không để quá tải, làm hư hỏng sàn nhà cũng như cấu trúc của Khu vực thuê. 
10.   Không sử dụng bất cứ máy móc, thiết bị nào có thể làm quá tải hệ thống điện của Khu vực thuê. 
11. Các hệ thống ống nước chỉ được sử dụng đúng với mục đích thực tế. 
12. Không để các mảnh vụn vương vãi, rác và chất thải tồn đọng hay vắt giẻ lau, khăn lau lên đường ống 

nước. Tất cả chi phí sửa chữa và phục hồi trong trường hợp hệ thống đường ống nước bị tổn hại do 
việc sử dụng không đúng cách của Khách Thuê sẽ do Khách Thuê chi trả. 

13. Không sử dụng (trừ trường hợp có hoả hoạn hay các trường hợp khẩn cấp khác) hoặc cản trở lối 
thoát hiểm. Yêu cầu thực hiện đúng những quy định về sử dụng do cơ quan phòng cháy chữa cháy 
có thẩm quyền quy định. 

14. Không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến những hư hại vượt quá giới hạn 
trong phạm vi bảo hiểm của toà nhà. Khách Thuê sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản tiền bảo 
hiểm bổ sung mà nguyên nhân do hành động hay sại phạm của Khách Thuê gây ra 

15. Trong mọi trường hợp, không sử dụng Khu vực thuê vào bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ mục 
đích được mô tả trong Hợp đồng thuê. Khách Thuê không được phép sử dụng Khu vực thuê vào mục 
đích bất hợp pháp hoặc thiếu đạo đức, cũng như không được phép tiến hành các hoạt động kinh 
doanh và thương mại mang tính công kích hay độc hại. 

16. Không được phép trưng bày các quảng cáo, bảng hiệu, khắc chữ kể cả bên trong và bên ngoài các 
Khu vực thuê mà có thể nhìn thấy từ phía ngoài toà nhà, khu vực bên ngoài mặt tiền của bất kỳ khu 
vực nào; trình bày trong hoặc trên Khu vực chung của Tòa Nhà, trừ phi được Ban quản lý cho phép 
bằng văn bản. 

17. Không treo quần áo, đồ giặt là bên ngoài Tòa Nhà cũng như tại Khu vực chung. 
18. Không vứt , bỏ rác thải ra cửa ra vào, cầu thang, hành lang, lối đi lại được sử dụng chung của Tòa Nhà. 
19. Không gây cản trở hay làm mất vệ sinh thang máy và các Khu vực chung khác.  
20. Không được ở lại qua đêm, lưu trữ hàng hoá và tiến hành các hoạt động không liên quan hoặc bị 

nghiêm cấm trong Khu vực thuê. 
21. Không tổ chức bất cứ việc diễn tập sân khấu trong Tòa Nhà. 

XI. NỘI QUY, QUY ĐỊNH CHUNG 
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22. Không giữ vật nuôi hoặc sinh vật cảnh trong Khu vực thuê. 
23. Không chuyển nhượng, cho thuê lại, cho mượn hoặc chia sẻ Khu vực thuê nếu chưa được Ban 

quản lý Tòa Nhà chấp thuận bằng văn bản. 
24. Ngoài những nội quy, quy định chung được nêu tại đây, Khách thuê cần phải tuân thủ nội quy được 

quy định trong Hợp đồng thuê đã ký giữa Chủ đầu tư và Khách Thuê. 
 

NỘI QUY BÃI ĐỖ XE TẠI CAPITAL PLACE 

1. Các phương tiện giao thông như: xe máy, ô tô, xe đạp,… phải để đúng nơi quy định và theo các 
bảng chỉ dẫn cũng như sự hướng dẫn của nhân viên bãi xe và nhân viên bảo vệ. 

2. BQLTN không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp mất mát nào phát sinh tại bãi xe mà 
không có thẻ xe. Trường hợp cho người khác mượn xe đang gửi tại bãi xe thì khi lấy xe ra phải có 
mặt chủ xe thì nhân viên Tòa Nhà mới giải quyết cho lấy ra. 

3. Chủ xe phải chịu trách nhiệm bồi thường các hư hại đối với Tòa Nhà do sự bất cẩn hoặc sơ suất 
của tài xế mình gây ra. 

4. Nhân viên bãi xe có quyền từ chối tiếp nhận các phương tiện trong các trường hợp bãi xe hết 
chỗ, xe không có biển số, xe bị hư ... 

5. Nghiêm cấm: hút thuốc lá, xả rác bừa bãi, cờ bạc, uống rượu, chen lấn gây mất trật tự trong bãi 
xe. 

6. Khi đậu xe dưới tầng hầm, tài xế không được la hét, nói chuyện lớn tiếng, mở nhạc trong xe với 
âm lượng lớn. 

7. Không được rửa xe tại bãi xe của Tòa nhà. 

8. Phải điều khiển tốc độ không quá 5km/h và quan sát mọi biển cảnh báo trong bãi đậu xe. Điều 
khiển xe theo vạch hướng dẫn lối vào – ra của Tòa Nhà. Quá hai lần nhắc nhở sẽ không cho phép 
người vi phạm được để xe trong tòa nhà. 

9. Mọi thay đổi biển số xe hoặc khác sẽ không được phép vào bãi đậu xe nếu không thông báo bằng 
văn bản với BQLTN. 

10. Chủ/người điều khiển phương tiện tự chịu trách nhiệm về tài sản trên xe. Đối với xe ôtô thì 
Chủ/người điều khiển phương tiện phải khóa cửa xe trước khi rời khỏi bãi đậu xe. 

11. Mọi vật dụng trên phương tiện xe do khách tự bảo quản. Nhân viên bãi xe và/hoặc BQLTN không 
chịu trách nhiệm. 

12. Trường hợp mất thẻ xe, chủ phương tiện lập tức phải báo ngay cho nhân viên bãi xe và/hoặc 
BQLTN. Chủ phương tiện xuất trình giấy đăng ký xe và CMTND để nhân viên lập “biên bản mất 
thẻ xe” và làm lại thẻ mới. Chi phí làm lại thẻ do chủ phương tiện chịu trách nhiệm. 

13. Chỉ giải quyết trường hợp mất thẻ xe khi người gửi xe xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan (giấy 
đăng ký xe, CMTND). 

14. Đối với tài xế: không được ngủ qua đêm trong tòa nhà và tuyệt đối tuân thủ Nội quy Tòa Nhà. 
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XII. HÀNH ĐỘNG XANH 
Hưởng ứng những nỗ lực toàn cầu để duy trì và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, chúng tôi khuyến 
khích Khách thuê cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường, hướng đến khu văn phòng, thương mại xanh 

từ những hành động nhỏ; theo đó mang lại lợi ích song hành nhờ tiết kiệm tài nguyên, chi phí điện nước, 
giảm thải carbon, nâng cao sức khỏe đời sống, cũng như củng cố hình ảnh công ty trong công cuộc phát 
triển bền vững. 

1. Tiết kiệm năng lượng 

• Lựa chọn đèn chiếu sáng cho hiệu suất cao. Vd: Đèn LED tiết kiệm năng lượng đến 80% so với đèn 
halogen. 

• Sử dụng thiết bị điều chỉnh độ sáng để tiện tùy chỉnh. 
• Chia vùng các thiết bị điện để có thể tắt bớt ở các khu vực không cần thiết. 
• Lựa chọn thiết bị điện tử có công suất vừa phải, phù hợp nhu cầu sử dụng. 
• Tăng cường khả năng giữ nhiệt/cách điện của thiết bị để giảm thiểu hao hụt năng lượng. 
• Tắt tất cả thiết bị điện khi không sử dụng. 
• Thực hiện bảo dưỡng định kì / dự phòng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tối ưu hóa hiệu 

năng và tuổi thọ thiết bị. 
• Ưu tiên các loại thiết bị có tính năng hẹn giờ/tiết kiệm điện, tự động tắt khi không sử dụng (vd: 

máy photocopy, màn hình LCD, laptop tiết kiệm điện). 
• Thay ngay bóng đèn khi có dấu hiệu chập chờn. Nếu bóng đèn nằm trong khu vực chung, hãy lập 

tức thông báo tới BQL. 
• Đặt ra định mức và theo dõi mức sử dụng năng lượng nhằm phân tích những lần tiêu thụ đỉnh 

điểm để điều chỉnh, tránh lãng phí. 

Xin lưu ý: Đèn chiếu sáng tại khu bán lẻ (hầm B1) cần BẮT BUỘC giữ mức tiêu thụ điện chiếu sáng dưới 
7.54 W/m2 để đảm bảo tiêu chuẩn LEED của tòa nhà. 

2. Tiết kiệm nước 

• Lựa chọn các thiết bị tiết kiệm nước, vặn/ đóng chặt sau khi sử dụng. 
• Cân nhắc sử dụng thiết bị cảnh báo rò rỉ nước, theo dõi lượng tiêu thụ để điều chỉnh hợp lí. 
• Khuyến khích nhân viên giữ gìn vệ sinh chung để giảm thiểu tần suất dọn dẹp. 
• Lập tức báo cho BQL nếu có hiện tượng/nghi ngờ rò rỉ nước. 
• Tránh dùng lãng phí xà phòng rửa tay. 

3. Giảm thiểu rác thải 

• Chung tay hưởng ứng chương trình tái chế rác thải của tòa nhà. Tòa nhà sẽ bố trí các thùng rác 

chuyên dụng cho rác hữu cơ và rác tái chế. Vui lòng phân loại rác tái chế (giấy, nhựa, chai lọ, rác 
tái chế, vv…) và để đúng nơi quy định. 

• Nếu có thể, hãy hợp tác với nhà thầu thu gom rác thải có chuyên môn đã được cấp phép. 
• Tái sử dụng đồ trang trí còn tốt để sáng tạo thiết kế, tránh lãng phí vật liệu. 
• Khuyến khích giảm thiểu rác sinh ra do đóng gói, ưu tiên các loại bao bì tái chế / có thể tái chế. 
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• Khuyến khích khách hàng / đối tác tự mang theo túi đựng cá nhân, tránh sử dụng túi dùng một 
lần, các loại xốp, mút để đóng gói. 

• Bảo quản thực phẩm đúng cách, lưu ý hạn sử dụng để giảm thiểu thực phẩm bị lãng phí. 
• Tận dụng thực phẩm dư thừa cho các mục đích khác. 
• Tiết kiệm giấy bằng cách ưu tiên phương thức truyền thông điện tử và in giấy hai mặt. 
• Tái sử dụng phong bì đã qua sử dụng cho nhu cầu nội bộ, chia sẻ xoay vòng các văn bản thay vì in 

riêng mỗi người một bản. 
• Dùng dụng cụ ăn uống cá nhân thay vì các dụng cụ dùng một lần. 
• Áp dụng quy trình xả thải/tái chế rác thải một cách quy củ. Quy hoạch vị trí đặt thùng rác để khuyến 

khích tái chế rác thải. 
• Tái chế vật tư tiêu hao trong công việc in ấn như mực in, hộp mực, phế phẩm tin học. 
• Yêu cầu nhà thầu tái sử dụng/tái chế rác xây dựng. 

4. Mua hàng xanh 

• Lựa chọn các vật liệu, sản phẩm từ nguồn cung thân thiện với môi trường. Ví dụ: gỗ có chứng chỉ 
FSC, gỗ tổng hợp, hay các vật liệu có thể tái tạo nhanh chóng như tre trúc, các loại giấy không tẩy 
có thành phần tái chế… 

• Tìm kiếm các sản phẩm có chứng nhận xanh. 
• Tránh mua thừa sản phẩm, vật liệu để hạn chế rác thải phát sinh. 
• Ưu tiên mua bán, sử dụng các sản phẩm địa phương ủng hộ nguồn nguyên liệu trong nước và 

giảm thiểu ảnh hưởng môi trường phát sinh từ việc vận chuyển hàng hóa. 

• Tránh các sản phẩm chứa chất phá hủy tới tầng ozone, gây hiệu ứng nóng lên toàn cầu (ví dụ: chất 
làm lạnh CFC, HFC, hóa chất sử dụng trong dập cháy halon…) 

5. Cải thiện chất lượng môi trường trong nhà 

• Lựa chọn các sản phẩm xanh ít sản sinh ra các chất độc hại, ví dụ: sơn VOC, thảm, keo dán, các hóa 
phẩm vệ sinh thân thiện với môi trường. 

• Tăng cường thông khí cho các khu vực làm việc với hóa chất độc hại. 
• Khuyến khích nhân viên ăn uống trong pantry thay vì chỗ làm việc để tránh vứt đồ ăn thừa sai chỗ, 

theo đó cải thiện chất lượng không khí và vấn đề côn trùng. 
• Tuân thủ quy định không hút thuốc của tòa nhà và sử dụng khu hút thuốc được quy định cách xa 

khu vực chung (nếu có). 
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XIII. PHỤ LỤC: CÁC BIỂU MẪU CỦA TÒA NHÀ 
 

Đính kèm dưới đây là các Biểu mẫu áp dụng cho Khách Thuê tại Tòa Nhà.  

Khách Thuê có thể tham khảo và sử dụng trong quá trình hoạt động và làm việc tại Tòa Nhà. Các biểu 

mẫu này có thể được thay đổi bởi BQLTN theo từng thời điểm để phù hợp với thực tế công tác quản 

lý vận hành của Tòa Nhà. Để có thông tin về Biểu mẫu cập nhật nhất, vui lòng liên hệ với BQLTN. 

SỐ BIỂU MẪU 

BM-KH-01 ĐĂNG KÝ KHÁCH THUÊ 

BM-KH-02 ĐẠI DIỆN LIÊN HỆ CỦA KHÁCH THUÊ 

BM-KH-03 ĐĂNG KÝ NHÂN VIÊN CỨU HỎA CỦA KHÁCH THUÊ 

BM-KH-04 ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THẺ TOÀ NHÀ 

BM-KH-05 ĐĂNG KÝ NGỪNG SỬ DỤNG THẺ TOÀ NHÀ 

BM-KH-06 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN GỬI XE THÁNG 

BM-KH-07 ĐĂNG KÝ GỬI XE ĐẠP - XE ĐẠP ĐIỆN 

BM-KH-08 YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ 

BM-KH-09 ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ UỶ QUYỀN ĐƯA TÀI SẢN RA NGOÀI TOÀ NHÀ 

BM-KH-10  THÔNG BÁO SỰ CỐ CỦA KHÁCH THUÊ 

BM-KH-11 ĐĂNG KÝ VẬN CHUYỂN HÀNG VÀO TÒA NHÀ  

BM-KH-12 ĐĂNG KÝ VẬN CHUYỂN HÀNG RA TÒA NHÀ  

BM-KH-13 ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ 

BM-KH-14 ĐĂNG KÝ CẤP QUYỀN MÃ QR DÀNH KHÁCH MỜI CỦA KHÁCH THUÊ 

BM-KH-15 BẢN CAM KẾT KHI KHÁCH THUÊ KHÔNG BÀN GIAO KHÓA DỰ PHÒNG 

BM-KH-16 BIÊN BẢN BÀN GIAO CHÌA KHÓA DỰ PHÒNG 

BM-KH-17 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DROP-BOX 

BM-KH-18 MẪU XÁC NHẬN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU SỔ TAY KHÁCH THUÊ 

VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ TÒA NHÀ 

 
Lưu ý: Nhận các mẫu đơn miễn phí từ Văn Phòng Ban Quản Lý 
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     BM-KH-01 

 

ĐĂNG KÝ KHÁCH THUÊ/TENANT’S REGISTRATION 

 

Nếu có bất kỳ nhân viên tàn tật nào, xin nêu rõ tình trạng cụ thể./ Please state clearly the condition of 

the disable person, if any. 

Đại diện có thẩm quyền/Representative: ______________________ 

Chữ ký/Signature: _______________Ngày/Date:_________ 

                    

  

Khách Thuê/ Tenant  :  _____________________________________ 

Số phòng/tầng/Unit/Floor  : _____________________________________ 

Số giấy phép kinh doanh/ 

Business License No. 

: _____________________________________ 

Có giá trị đến ngày/Due Date: ________________________ 

Trưởng đại diện / Tổng giám đốc 

HOD/General Director  

: _________________________________________________ 

Giờ làm việc/ Working hours : Thứ 2 - thứ 6/ Mon - Fri:  ___________________________   

Thứ 7/Sat: _____________________________________ 

Số điện thoại khẩn cấp 24/24h/  

Emergency Telephone No. 

: Người nước ngoài/ Foreigner:_______Tel:______________ 

Người Việt Nam/Vietnamese: ________Tel:_____________ 

STT/
No. 

Tên đầy đủ 
Name 

Quốc tịch 
Nationality  

Số CMTNN / 
Số hộ chiếu 

ID No./Passport No. 

Chức danh 
Title 

1     

2     

3     

4     

5     
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ĐẠI DIỆN LIÊN HỆ CỦA KHÁCH THUÊ 

TENANT’S CONTACT REPRESENTATIVE 

 

Khách Thuê / Tenant :  _____________________________Số phòng/Unit: _____________ 

Đại diện liên hệ/ Tenant’s representative:   

Tên/ Name : _________________________________________ 

Chức danh/Title : _________________________________________ 

  Số điện thoại/ 

Mobile phone No. 

: ______________________________________ 

Địa chỉ thư điện tử/ 

Email address 

: _______________________________________________________ 

Đại diện liên hệ (lựa chọn 2)/ Tenant’s Representative (2nd choice) 

Tên/ Name : _________________________________________ 

Chức danh/ Title : _________________________________________ 

  Số điện thoại/ 

Mobile phone No. 

: ______________________________________ 

Địa chỉ thư điện tử/ 

Email address 

: _______________________________________________________ 

Vui lòng cập nhật với Ban quản lý toà nhà nếu có bất kỳ thay đổi nào so với những thông tin trên./  

Please inform us, if there are any changes to the above information.  

 

Đại diện có thẩm quyền/Representative: __________________ 

Chữ ký/Signature: _____________Ngày/Date:_______________      
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ĐĂNG KÝ NHÂN VIÊN CỨU HỎA CỦA KHÁCH THUÊ 

TENANT’S FIRE OFFICER REGISTRATION  

 

Khách Thuê/Tenant :  ___________________________________________________________ 

Tầng/Floor:____________________ Số phòng/Unit: _______________ 

Điện thoại/Office Tel:_____________Số fax/Fax No.:_______________ 

Ngày/Date:___________________________________ 

 

Nhân viên cứu hỏa 1 

Tenant’s Fire Officer 1 

Chức danh/ 

Title 

Ban/Department 

 

Số ĐT liên hệ 

Tel. Number 

 

 

 

   

Nhân viên cứu hỏa 2 

Tenant’s Fire Officer 2 

Chức danh/ 

Title 

Ban/Department 

 

Số ĐT liên hệ 

Tel. Number 

 

 

 

 

   

 

Chữ ký/Signature (Đầy đủ tên/Full 

name):______________________________________________________ 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THẺ TOÀ NHÀ 

BUILDING'S CARDS REGISTRATION FORM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Số/No.:  …................

Mã khách hàng/Tenant's ID:….............................

Tầng/Floor: …................... Tháp/Tower: 1 2

Người đại diện/The Representative: Chức danh/Position: …...........................................................................

Thẻ xe
Parking card

Thẻ thang máy/
Elevator card

+

Myport account

Thẻ xe
Parking card

Thẻ thang máy/
Elevator card

+

Myport account

1

2

3

4

5

6

7

8

(Mục của BQL điền/:  Ngày BQL nhận bản đăng ký:…...../…....../20…..) Hà Nội, ….../….../20…..  
Ban Quản lý toà nhà/BM Kế toán/Accountant Hành Chính/Admin Người đại diện/Representative

(Ký, đóng dấu/Sign and stamp)

…........................................................................

…........................................................................Điện thoại liên hệ/Tel:

STT

No.

Tên người sử dụng
Name of Primary Driver

Loại xe
Vehicles

CAPITAL PLACE

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THẺ TOÀ NHÀ
BUILDING'S CARDS REGISTRATION FORM

Ghi chú/Notes: 

-  Sau 02 ngày làm việc  BQL nhận được đầy đủ thông tin đăng ký, khách hàng nhận thẻ tại VP BQL./After 02 days from the day Management Board (MB) receives all registration informations, customers receive cards at MB office.
-  Các giấy tờ kèm theo: đăng ký xe photo/A copy of your vehicle registrations.
-  Trường hợp thẻ mất, hỏng sẽ phải nộp phí cấp thẻ mới (mức phí: 200.000đ/thẻ)/In case the card is lost or damaged, a new card issuance fee will be charged (fee: VND 200.000/card)
-  Trường hợp có sự thay đổi thông tin gửi xe, hủy xe, Quý khách vui lòng thông báo cho BQL trước ngày 15 hàng tháng, Nếu không có sự thay đổi BQL sẽ tính lượng xe gửi theo lần tính gần nhất./In case there is any change to the parking 
information, cancel the vehicle, please notify the MB before the 15th of every month, If there is no change, the MB will calculate the number of vehicles sent according to the latest calculation.

 - Trường hợp khách hàng báo tăng/giảm xe sau ngày 15, BQL sẽ cập nhật và tính phí vào thông báo phí cúa tháng tiếp theo/ In case there is a notice by the customer about the increase/decrease of the vehicle after the 15 th  day of the 

month, the MB will update the change and charge the fee on the next month's fee notice.

 - Cách tính cụ thể/ Caculation Details: 
   * Trường hợp giảm xe/ In case there is an decrease in the number of vehicle:
             + Thời gian sử dụng còn lại bằng hoặc lớn hơn 15 ngày (đăng ký giảm vào ngày 01 đến 15 hàng tháng): hoàn lại nửa tháng phí/ The remaining usage time is equal to or greater than 15 days (send notice between 1st and 15th of the 
month): refund half-month fee

             + Thời gian sử dụng ít hơn 15 ngày (đăng ký giảm vào ngày 16 đến ngày cuối cùng của tháng): không hoàn lại phí/ The remaining usage time is less than 15 days (send notice between 16th and last day of the month): no refund
             + Thời gian sử dụng còn lại đúng bằng 30 ngày: hoàn lại 1 tháng phí/ The remaining usage time is exactly 30 days: refund 1-month fee
   * Trường hợp tăng xe/ In case there is an increase in the number of vehicle:
            + Thời gian gửi mới ít hơn 15 ngày (đăng ký tăng vào ngày 16 đến ngày cuối cùng của tháng): thu nửa tháng phí/ Send notice in less than 15 days (between 16th and the last day of the month): charge half-month fee 
            + Thời gian gửi mới nhiều hơn 15 ngày (đăng ký tăng vào ngày 01 đến 15 hàng tháng): thu 1 tháng phí/ Send notice sooner than 15 days (between 1st and 15th of the month): charge 1-month fee.

Biển kiểm soát
Plate No.

Loại thẻ
Cards

Ngày sử dụng
Activated date

Ghi chú

Remarks

SĐT
Tel

Email

Đề nghị đăng ký thẻ toà nhà với các nội dung cụ thể như sau/Register Capital Place Building's cards, as follows:

Tên Công ty đăng ký/Company's name: …........................................................................

Hãng xe + Màu xe

Brand type  + Color
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PHIẾU ĐĂNG KÝ NGỪNG SỬ DỤNG THẺ TOÀ NHÀ 

BUILDING'S CARDS CANCELLATION FORM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Số/No.:  ….................

Mã khách hàng/Tenant's ID:….............................

Tầng/Floor: …................... Tháp/Tower: 1 2

Người đại diện/The Representative: Chức danh/Position: …...........................................................................

Thẻ xe
Parking card

Thẻ thang máy/
Elevator card

+

Myport account

Thẻ xe
Parking card

Thẻ thang máy/
Elevator card

+

Myport account

1

2

3

4

5

6

7

8

(Mục của BQL điền:  Ngày BQL nhận bản đăng ký:…...../…....../20…..) Hà Nội, ….../….../20…..  
Ban Quản lý toà nhà/BM Kế toán/Accountant Hành Chính/Admin Người đại diện/Representative

(Ký, đóng dấu/Sign and stamp)

CAPITAL PLACE

PHIẾU ĐĂNG KÝ NGỪNG SỬ DỤNG THẺ TOÀ NHÀ
BUILDING'S CARDS CANCELLATION FORM

Đề nghị hủy thẻ toà nhà với các nội dung cụ thể như sau/Cancel Capital Place Building's cards, as follows:

STT

No.

Tên người sử dụng
Name of Primary Driver

Loại thẻ
Type of Cards

Ngày sử dụng
Activated date

Loại xe
Vehicles

Biển kiểm soát
Plate No.

SĐT
Tel

Email
Ghi chú

Remarks

Ghi chú/Notes: 

-  Sau 02 ngày làm việc  BQL nhận được đầy đủ thông tin đăng ký, khách hàng nhận thẻ tại VP BQL./After 02 days from the day Management Board (MB) receives all registration informations, customers receive cards at MB office.
-  Các giấy tờ kèm theo: đăng ký xe photo/A copy of your vehicle registrations.
-  Trường hợp thẻ mất, hỏng sẽ phải nộp phí cấp thẻ mới (mức phí: 200.000đ/thẻ)/In case the card is lost or damaged, a new card issuance fee will be charged (fee: VND 200.000/card)
-  Trường hợp có sự thay đổi thông tin gửi xe, hủy xe, Quý khách vui lòng thông báo cho BQL trước ngày 15 hàng tháng, Nếu không có sự thay đổi BQL sẽ tính lượng xe gửi theo lần tính gần nhất./In case there is any change to the parking 
information, cancel the vehicle, please notify the MB before the 15th of every month, If there is no change, the MB will calculate the number of vehicles sent according to the latest calculation.

 - Trường hợp khách hàng báo tăng/giảm xe sau ngày 15, BQL sẽ cập nhật và tính phí vào thông báo phí cúa tháng tiếp theo./ In case there is a notice by the customer about the increase/decrease of the vehicle after the 15th day of the month, 
the Management Board will update the change and charge the fee on the next month's fee notice.

 - Cách tính cụ thể/ Caculation Details:
   * Trường hợp giảm xe/ In case there is an decrease in the number of vehicle:
             + Thời gian sử dụng còn lại bằng hoặc lớn hơn 15 ngày (đăng ký giảm vào ngày 01 đến 15 hàng tháng): hoàn lại nửa tháng phí/ The remaining usage time is equal to or greater than 15 days (send notice between 1st and 15th of the month): 
refund half-month fee

             + Thời gian sử dụng ít hơn 15 ngày (đăng ký giảm vào ngày 16 đến ngày cuối cùng của tháng): không hoàn lại phí/ The remaining usage time is less than 15 days (send notice between 16th and last day of the month): no refund
             + Thời gian sử dụng còn lại đúng bằng 30 ngày: hoàn lại 1 tháng phí/ The remaining usage time is exactly 30 days: refund 1-month fee   
* Trường hợp tăng xe/ In case there is an increase in the number of vehicle:
            + Thời gian gửi mới ít hơn 15 ngày (đăng ký tăng vào ngày 16 đến ngày cuối cùng của tháng): thu nửa tháng phí/ Send notice in less than 15 days (between 16th and the last day of the month): charge half-month fee 
            + Thời gian gửi mới nhiều hơn 15 ngày (đăng ký tăng vào ngày 01 đến 15 hàng tháng): thu 1 tháng phí/ Send notice sooner than 15 days (between 1st and 15th of the month): charge 1-month fee. 

Điện thoại liên hệ/Tel: …........................................................................

Tên Công ty đăng ký/Company's name: …........................................................................

…........................................................................

Hãng xe + Màu xe

Brand type  + Color



 

Page 34 of 46 
TENANT HANDBOOK | CAPITAL PLACE     

BM-KH-06 

 

PHIẾU THAY ĐỔI THÔNG TIN GỬI XE THÁNG 

RENEWAL/CHANGE APPLICATION FORM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số/No.:  ….................

Mã khách hàng/Tenant's ID:….............................
Tầng/Floor: …................... Tháp/Tower: 1 2

Người đại diện/The Representative: Chức danh/Position: …...........................................................................

Đề nghị thay đổi thông tin gửi xe tại Tòa nhà Capital Place cụ thể như sau/Request to change parking information at Capital Place Building as follows:

Tên người sử dụng
Name of Primary Driver

Điện thoại
Tel

Biển kiểm soát
Plate No.

Tên người sử dụng
Name of Primary Driver

Điện thoại
Tel

Biển kiểm soát
Plate No.

1

2

3

4

5

6

7

8

(Mục của BQL điền:  Ngày BQL nhận bản đăng ký:…...../…....../20…..)

Ban Quản lý toà nhà/BM Kế toán/Accountant Hành Chính/Admin

Tên Công ty đăng ký/Company's name: …........................................................................

…........................................................................
Điện thoại liên hệ/Tel: …........................................................................

Hãng xe + Màu xe

Brand type + Color

PHIẾU THAY ĐỔI THÔNG TIN GỬI XE THÁNG
RENEWAL/CHANGE APPLICATION FORM

CAPITAL PLACE

(Ký, đóng dấu/Sign and stamp)

TT

No.

THÔNG TIN CŨ/OLD INFORMATION THÔNG TIN MỚI (thay thế)/NEW INFORMATION (RENEWAL)
Loại xe

Vehicles

Hà Nội, ….../….../20…..  
Người đại diện/Representative

Hãng xe + Màu xe

Brand type + Color
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PHIẾU ĐĂNG KÝ GỬI XE ĐẠP - XE ĐẠP ĐIỆN 

BICYCLE - ELECTRIC BICYCLE REGISTRATION FORM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Số/No.:  …................

Mã khách hàng/Tenant's ID:….............................

Tầng/Floor: …....................... Tháp/Tower: 1 2

Người đại diện/The Representative: Chức danh/Position:

STT

No.

Tên người sử dụng
Name of Primary Driver

Ngày sử dụng
Activated date

Loại xe
Vehicles

SĐT
Tel

Email
Ghi chú

Remarks

1

2

3

4

5

6

7

8

(Mục của BQL điền/:  Ngày BQL nhận bản đăng ký:…...../…....../20…..) Hà Nội, ….../….../20…..  
Ban Quản lý toà nhà/BM Hành Chính/Admin Người đại diện/Representative

(Ký, đóng dấu/Sign and stamp)

Ghi chú/Notes: 

 - Sau 02 ngày làm việc BQL nhận được đầy đủ thông tin đăng ký của khách hàng/After 02 days from the day Management Board (MB) receives all registration informations./
 - Khách hàng gửi xe đạp, xe đạp điện tự bảo quản trang phương tiện, để đúng nơi quy định của BQL./Customers who send bicycles, electric bicycles to preserve their own means, to the right place as prescribed by the MB./
 - Khách hàng sẽ không bị mất phí gửi xe cho đến khi có thông báo khác từ BQL./Customers will not lose the parking fee until further notice from the MB./

Đề nghị đăng ký gửi xe đạp - xe đạp điện tại toà nhà với các nội dung cụ thể như sau/Register bicycle - electric bicycle, as follows:
Hãng xe + Màu xe

Brand type  + Color

CAPITAL PLACE

PHIẾU ĐĂNG KÝ GỬI XE ĐẠP - XE ĐẠP ĐIỆN
BICYCLE - ELECTRIC BICYCLE REGISTRATION FORM

Tên Công ty đăng ký/Company's name: ….......................................................................

….......................................................................
Điện thoại liên hệ/Tel: ….......................................................................

…...........................................................................
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PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ 

REQUEST LETTER OF USING SERVICE 

THÔNG TIN BÊN ĐỀ NGHỊ/REQUESTOR INFORMATION 

Tên Công ty: 
Company name 

Tháp/Tower:             1              2 Tầng/Level: Diện tích/Area:________________m2 

Người đại điện: 
Reprenstative 

Chức vụ/Position: Tel: 

Kính đề nghị BQLTN cung cấp dịch vụ/Kindly request Building Management to supply service:  

TT/No Dịch vụ/Service Thời gian/Time 

   

   

   

   

Văn phòng chúng tôi cam kết thanh toán đúng và đủ các dịch vụ. 

Our company commit to pay full amount of these services. 

Ý kiến Ban quản lý/BM approval:………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Chi phí ước tính/Estimated cost:…………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                   Hà Nội, ngày/date……….tháng……….năm 20….. 

Đại diện khách thuê 

Tenant Representative 

(Ký & đóng dấu/Sign & stamp) 

Xác nhận của BP Kỹ thuật 

 Confirmed by Technical Dept. 

(Ký & đóng dấu/Sign & stamp) 

Đại diện BQLTN 

Building Management 

(Ký & đóng dấu/Sign & stamp) 
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ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ UỶ QUYỀN ĐƯA TÀI SẢN RA NGOÀI TOÀ NHÀ 

AUTHORISED SIGNATURE FOR PROPERTY PASS GATE 

 

Khách Thuê/Tenant :  ________________________________________________ 

Tầng/Floor:____________________Số phòng/Unit: _______ 

Điện thoại/Office Tel:_____________Số fax/Fax No.:_______ 

Ngày/Date:_______________________________________ 

 

STT 

No. 

Đại diện có thẩm quyền 

Authorized person  

Chức danh 

Position 

Chữ ký 

Signature 

 

 

 

    

 

 

 

   

• Khách Thuê phải nộp mẫu này cho Ban quản lý ngay khi chuyển vào Toà nhà. Vui lòng thông báo cho Ban quản 

lý trong thời gian sớm nhất nếu có bất kỳ thay đổi nào.     

• Bộ phận an ninh của Toà nhà sẽ kiểm tra chữ ký trước khi cho phép mang / vận chuyển bất kỳ đồ nội thất hay 

trang thiết bị văn phòng nào ra khỏi toà nhà. Trong trường hợp không có chữ ký có thẩm quyền (như đã đăng 
ký) thì phải có dấu xác nhận việc vận chuyển của Khách Thuê.  

• Tenant shall immediately send this form to the Building Management right after moving in. Please inform the 

Building Management as soon as possible in case of any changes. The Building’s Security team will check the 
signature before allowing any office furniture or equipment to be moved out of the Building. Where the 

authorized signatory is not available, the Company seal may be applied to the Gate Pass to prove that the 

removal of the item(s) is officially allowed by the Tenant concerned. 

 

Người phê duyệt: __________________Chữ ký: ____________Ngày: _______   

Approved by:    Signature:            Date: 
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THÔNG BÁO SỰ CỐ CỦA KHÁCH THUÊ 

TENANT’S INCIDENT REPORT 

 

Khách Thuê/ Tenant                   :  __________________________________________________ 

Người báo cáo/ Reported by     :   ____________Phòng ban/Department:________ 

Số tầng / Khu vực                      

(Floor/Premise)                           
:   __________________________________________________ 

Ngày thông báo                         

(Date of report)                        
:   __________________________________________________ 

 

Sự cố/ Incident:  

 

STT 

(No.) 

 

Hạng mục 

(Items) 

 

Khu vực/Tầng 

(Area/Floor) 

 

Tình trạng  

(Status) 

 

Ghi chú 

(Notes) 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Người thông báo/Đại diện Khách Thuê 

Reported by Tenant 
Xác nhận của Ban quản lý toà nhà 

Received by the Building Management 
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ĐĂNG KÝ VẬN CHUYỂN HÀNG VÀO TÒA NHÀ  

GATE PASS REGISTRATION (IN)   

Khách Thuê/Tenant : ………………………………………………………. 

Nhà thầu/ Contractor : ………………………………………………………. 

Đăng ký thang máy/Request lift  
 

: 

 

Có/Yes                         Không/No                                   

Thời gian vận chuyển/ Transportation time 

(09:00-17:00) Thứ 2 – Thứ 7/ Mon - Sat                       

 

: 

Từ/ From:………….Đến/ To:……………………….. 
Ngày/Date…………………………………............. 

Danh sách hàng hoá & tài sản vận chuyển / List of transported goods & assets 

STT/ 

No. 

Hàng hoá / Tài sản/  

Goods/Assets 

Số lượng/ 

Volume 

Ghi chú / Lưu ý/  
Notes/Comments 

  

 

  

  

 

  

 

• Vận chuyển hàng phải được đăng ký với BQLTN ít nhất trước 24 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy, nếu không bộ phận 

An ninh Tòa Nhà sẽ không cho phép thực hiện công việc. Vui lòng thông báo cho Ban quản lý trong thời gian sớm 

nhất nếu có bất kỳ thay đổi nào. Sau khi BQLTN phê duyệt đơn đăng ký, người vận chuyển hàng vui lòng xuất trình 

chứng từ đăng ký đã được phê duyệt (bản photo) tại quầy đăng ký của bảo vệ tại tầng 1 tháp 1 khi vận chuyển 

hàng ra/vào. 

• Gate pass registration must be registered with the BM at least 24 hours in advance from Monday to Saturday, 

otherwise Building Security will not allow the work. Please notify the BM as soon as possible if there is any change. 

After the BM has approved the gate pass registration, the carrier should present the approved registration 

document (a copy) to the security at the registration counter on the 1st floor of tower 1 when transporting goods 

in / out. 
 

   Người yêu cầu 

(Đại diện Nhà thầu) 

Requested by Contractor  

 

 

Ngày/ Date: 

Tên/ Name: 

 Người yêu cầu 

(Đại diện Khách Thuê) 

Requested by Tenant 

 

 

 

Ngày/ Date: 

Tên/ Name: 

   Người phê duyệt 

  (Đại diện Ban quản lý) 

Approved by the BM 

 

 

 

Ngày/ Date: 

Tên/ Name: 
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BM-KH-12 

ĐĂNG KÝ VẬN CHUYỂN HÀNG RA TÒA NHÀ 

GATE PASS REGISTRATION (OUT)   

   

Khách Thuê/Tenant 

 

: 

 

………………………………………………………. 

Nhà thầu/ Contractor 
 

: 

 

………………………………………………………. 

Đăng ký thang máy/Request lift  
 

: 

 

Có/Yes                         Không/No                                   

Thời gian vận chuyển/ Duration 

(09:00-17:00) Thứ 2 – Thứ 7/ Mon - Sat                               

 

: 

Từ/ From:………….Đến/ To:……………………….. 
Ngày/Date…………………………………................. 

Danh sách hàng hoá & tài sản vận chuyển / List of transported goods & assets 

 

STT/ 

No. 

Hàng hoá / Tài sản/  

Goods/Assets 

Số lượng/ 

Volume 

Ghi chú / Lưu ý/  
Notes/Comments 

  

 

  

  

 

  

• Vận chuyển hàng phải được đăng ký với BQLTN ít nhất trước 24 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy, nếu không bộ phận An 

ninh Tòa Nhà sẽ không cho phép thực hiện công việc. Vui lòng thông báo cho Ban quản lý trong thời gian sớm nhất 

nếu có bất kỳ thay đổi nào. Sau khi BQLTN phê duyệt đơn đăng ký, người vận chuyển hàng vui lòng xuất trình chứng 

từ đăng ký đã được phê duyệt (bản photo) tại quầy đăng ký của bảo vệ tại tầng 1 tháp 1 khi vận chuyển hàng ra/vào. 

• Gate pass registration must be registered with the BM at least 24 hours in advance from Monday to Saturday, 

otherwise Building Security will not allow the work. Please notify the BM as soon as possible if there is any change. 

After the BM has approved the gate pass registration, the carrier should present the approved registration document 

(a copy) to the security at the registration counter on the 1st floor of tower 1 when transporting goods in / out. 
 

Người yêu cầu 

(Đại diện Nhà thầu) 

Requested by Contractor  

 

 

 

Ngày/ Date: 

Tên/ Name: 

  Người yêu cầu 

(Đại diện Khách Thuê) 

Requested by Tenant 

 

 

 

Ngày/ Date: 

Tên/ Name: 

  Người phê duyệt 

  (Đại diện Ban quản lý) 

Approved by the BM 

 

 

 

Ngày/ Date: 

Tên/ Name: 
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BM-KH-13 

ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ 

OVERTIME REGISTRATION FORM 

 

Khách Thuê/ Tenant  :  ________________________________________ 

SĐT liên hệ/  

Contact number  

: ________________________________________ 

Số lượng người/ Number of people : ________________________________________ 

Giờ làm thêm/Overtime Hours : Từ/From:_______________Đến/To:__________ 

Ngày/Date  : ________________________________________ 

Đăng ký sử dụng điều hòa/  

Registered Air – conditioning  

:   Có/Yes                            Không/No                    

Diện tích/Area 

 

:  

Ghi chú/Remark:  

Tổng chi phí sẽ được nhân theo tổng số giờ đăng ký. Chi phí điều hòa ngoài giờ theo như bảng phí 

đính kèm.  

The charges will be assessed in hourly increments. The overtime air-conditioning fee as per the 

attached fee scale.  

 

Xác nhận 

bởi đại diện Khách Thuê 

Confirmed by Tenant 

 

 

 

 Xác nhận 

bởi đại diện Ban quản lý/ 

Approved by Building Management 

 

Tên/ Name: 

Ngày/ Date:  

 Tên/ Name: 

Ngày/ Date: 
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BM-KH-014 
ĐĂNG KÝ NHÂN VIÊN CẤP QUYỀN MÃ QR  

DÀNH KHÁCH MỜI CỦA KHÁCH THUÊ 
TENANT’S QR CODE REGISTRATION  

 
Khách Thuê/Tenant :  _________________________________________________ 

 
Tầng/Floor:____________________ Số phòng/Unit: _________ 
 
Điện thoại/Office Tel:_____________Số fax/Fax No.:_______________ 
 
Ngày/Date:________________________________________ 

 

Nhân viên 1  
Tenant 1 

Chức danh/ Title Ban/Department 
 

Số ĐT liên hệ   
          Tel. Number 

Địa chỉ thư điện tử 
Email address 

 
 
 
 
 

    

Nhân viên 2 
Tenant 2 

Chức danh/ Title Ban/Department 
 

Số ĐT liên hệ   
          Tel. Number 

Địa chỉ thư điện tử 
Email address 

 
 
 
 
 

    

 
Chữ ký/Signature (Đầy đủ tên/Full name):______________________________________________________ 
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BM-KH-015 
BẢN CAM KẾT KHI KHÁCH THUÊ KHÔNG BÀN GIAO CHÌA KHÓA DỰ PHÒNG 

COMMITMENT FOR TENANT’S REFUSE TO HAND-OVER OFFICE SPARE KEY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom - Happiness 

---------***-------- 
BẢN CAM KẾT 

COMMITMENT REPORT 

 

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ CAPITAL PLACE  

To: CAPITAL PLACE BUILDING MANAGEMENT BOARD 

Tên tôi là/My name is: ……………………………………………………………………………………. 

Chức vụ/Position :……………………………………………………………………………….. 

Công ty/Company Name :………………………………………………………………………… 

Thay mặt công ty, tôi xin cam kết những điều sau đây: 
On behalf of the company, I commit the following: 

Chúng tôi không đồng ý bàn giao chìa khóa dự phòng khu vực thuê cho BQLTN. 

Chúng tôi hiểu rằng, trong trường hợp BQLTN buộc phải phá cửa để tiến hành xử lý cứu hộ cứu nạn, có thể sẽ 

xẩy ra hỏng hóc với tài sản của mình và chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm về việc đó.  
We do not agree to hand over spare key of the leased premise to the Building management. 

We understand, in case the BM must destroy the door to conduct rescue and rescue handling, there may be 

damage with our properties and we will not bring an accusation against BM.  

Tôi xin chân thành cảm ơn! Thank you very much! 

** Người ký cam kết bắt buộc giữ chức vụ Tổng Giám Đốc công ty hoặc người Đại diện pháp lý của công ty. 

** The signatory undertakes to hold the position of General Director of the company or legal representative of 

the company. 

.............., ngày/date ..... tháng/month ..... năm/year ........ 

                                                                      Đại diện bên khách thuê/ Tenant's representative 
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BM-KH-016 
 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHÌA KHÓA DỰ PHÒNG 

TENANT OFFICE'S SPARE KEY HANDOVER REPORT 

 

Hôm nay, vào hồi ……… giờ ………phút, ngày ……..tháng.… năm 

Today, at………..hour……….minute, date ………..month ………year 20... 

 

Chúng tôi gồm/We are: 

  1) Họ tên/Name:________________________________ Chức vụ/Position: ___________________ 

  2) Họ tên/Name:________________________________ Chức vụ/Position: ___________________ 

  3) Họ tên/Name:________________________________ Chức vụ/Position: ___________________ 

         Cùng tiến hành bàn giao tài sản, dụng cụ hỗ trợ cụ thể như sau: 

Proceed to handover property, supporting equipments with specific details as followed 

TT 

No 

Tên tài sản 

Property Name 

Đơn vị 
Unit 

Số lượng 

Quantity 

Mã số 

Code 

Chất lượng 

Quality 

Ghi chú 

Note 

1       

2       

3       

 

Biên bản được lập vào hồi______________ giờ, ngày _________________Các bên liên quan đã đọc, hiểu rõ 

rằng chìa khóa dự phòng chỉ được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp (hỏa hoạn, sự cố, mất trộm vv..) 

và ký xác nhận dưới đây. 
Report was made _______________ hours, date_________________ Involving parties have read, understood 

that the Tenant’s office spare key will be used only when there is an emergency case and hereby give consent.  

Bên giao 

Đại diện khách thuê 

Delivered by Tenant’s Representative 

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full 

name) 

 

 

Tên/Name: 

Ngày/Date: 

Bên nhận 

Đại diện Ban Quản Lý 

Received by BM’s Representative 

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full 

name) 

 

 

 

Tên/Name: 

Ngày/Date: 

Bảo Vệ Tòa Nhà 

(Đội trưởng/ Ca trưởng) 

Witness by Chief Security /Captain  

(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature, full 

name) 

 

 

 

Tên/Name: 

Ngày/Date: 
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BM-KH-017 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DROP-BOX 

DROP-BOX USING GUIDLINE 

 

 

KHÁCH ĐẾN THĂM VUI LÒNG THẢ THẺ THANG 

MÁY VÀO HỘP ĐỰNG THẺ 

VISITOR, PLEASE PUT THE ELEVATOR CARD INTO THE DROP – BOX 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ LƯU Ý: QUÝ KHÁCH VUI LÒNG THẢ THẺ THEO CHIỀU DỌC 

                    NOTE: PLEASE PUT THE CARD VERTICALLY 

 

HỘP ĐỰNG THẺ 

DROP - BOX 

THẺ RA VÀO 

ACCESS CARD 
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XIV. PHỤ LỤC: VỊ TRÍ ĐỖ XE CHO NGƯỜI GIAO HÀNG  
 

Để đảm bảo lưu thông và an ninh trật tự cho Tòa nhà, BQLTN bố trí vị trí riêng dành cho việc giao – 

nhận hàng của Khách thuê tại vị trí đánh dấu như dưới đây. Khách Thuê vui lòng nhắc nhở nhân viên 

giao hàng đỗ xe và giao nhận tại nơi quy định.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VỊ TRÍ ĐỖ XE CHO 

SHIPPER 3m x 1,2m 
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ĐƯỜNG LIỄU GIAI 

VỊ TRÍ ĐỖ XE CHO SHIPPER TẠI CAPITAL PLACE 


