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CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 

1. Thông tin cơ bản của dự án: 

Tên dự án:   Capital Place 

Địa điểm: Khu văn phòng, 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

Quy mô: 02 tòa tháp văn phòng hạng A với 04 tầng hầm và 37 tầng cao 

Tổng diện tích cho thuê: Khoảng 98,750m2 

 

2. Phạm vi áp dụng:  

Những hướng dẫn, nguyên tắc trong quyển Hướng dẫn lắp đặt nội thất này áp dụng cho các Khách 

thuê, các Nhà thầu tới làm việc thiết kế thi công và/hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Toà nhà Capital 

Place. Các Khách thuê, Nhà thầu, nhà cung cấp được yêu cầu đọc hiểu và tuân thủ theo các hướng dẫn, 

nguyên tắc này.  

 

3. Mục đích của tài liệu 

• Thông báo cho Bên thuê và/hoặc Tư vấn viên/Nhà thầu về các quy tắc và quy định hiện hành liên 
quan đến việc thi công tại tòa nhà Capital Place. 

• Xác định các quy trình đăng kí thi công và quá trình thi công tại tòa nhà Capital Place. 
• Thông báo cho Bên thuê và/hoặc Tư vấn viên/Nhà thầu về các tiêu chuẩn và quy trình an toàn tại 

tòa nhà Capital Place. 

• Xác định các tiêu chuẩn tối thiểu cho tất cả các phần việc liên quan đến Thi công Khu vực thuê tại 
tòa nhà Capital Place nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hợp lí, thuận tiện, hấp dẫn và 
có trách nhiệm với môi trường cho các Bên thuê, nhân viên và các khách hàng, khách đến làm việc.  

• Đảm bảo mọi công việc thi công của Bên thuê tuân thủ theo các quy định về môi trường và dịch vụ 
của Tòa nhà. 

• Bảo vệ chất lượng và hình ảnh tòa nhà Capital Place vì lợi ích của cả chủ sở hữu và các Bên thuê. 
Đảm bảo giá trị tài sản dài hạn của tòa nhà Capital Place. 

 

4. Bộ phận kỹ thuật 

Bộ phận Kỹ thuật của Ban quản lý Tòa nhà chịu trách nhiệm giám sát việc thi công tại diện tích thuê của 
các Khách Thuê tại tòa nhà Capital Place. Nếu Khách Thuê có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc nộp 
các văn bản hay thủ tục cần tuân thủ, xin vui lòng liên hệ với Ban quản lý Tòa nhà theo thông tin liên hệ 
tại mục 8 của Chương này bên dưới.  

 

5. Giải thích từ ngữ:  

Trong Hướng dẫn lắp đặt nội thất này, các từ và cụm từ dưới đây được hiểu như sau: 
“Dự án” và/ hoặc “Tòa nhà”: là toàn bộ các khu riêng và khu công cộng trong và ngoài của Tòa nhà Capital 

Place kể cả khu vực hành lang bao quanh.  

“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. 

“Ban quản lý Tòa nhà” là Công ty được Chủ đầu tư bổ nhiệm thực hiện công tác quản lý, vận hành toàn 

bộ Toà nhà.  
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“Nhà thầu” là bất kỳ công ty, nhân viên, người làm việc thi công, sửa chữa và/hoặc cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ tại tòa nhà.  

 

6. Tuân thủ và vi phạm hướng dẫn 

Ban quản lý Tòa nhà cần đảm bảo rằng việc thiết kế và Thi công trong khu vực thuê của khách hàng 
không làm hỏng hoặc xung đột cấu trúc, các lắp đặt nguyên thủy của Tòa nhà hoặc các hoạt động dịch 
vụ. Bất kỳ vi phạm nào tùy mức độ vi phạm, Ban quản lý Tòa nhà có thể yêu cầu cá nhân/đơn vị vi 

phạm rời khỏi Tòa nhà Capital Place.  

 

7. Sửa đổi và bản quyền 

Tài liệu này được soạn riêng cho tòa nhà Capital Place. Chủ đầu tư/ Ban Quản lý Tòa nhà có quyền sửa 

đổi tài liệu này, một phần hoặc toàn bộ, bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. 

 

8. Thông tin Ban quản lý tòa nhà (“BQLTN”):  
Văn phòng BQLTN được đặt tại tầng 11 - Tháp 2 của tòa nhà Capital Place.  

 

Địa chỉ email BQLTN: cap-bqlvh@visaho.vn 

Giám Đốc quản lý Toà nhà: Mr. Nguyễn Việt Hoàng 

 

Địa chỉ email: hoang-nguyenviet@visaho.vn   

 

Trưởng bộ phận Dịch vụ: Ms. Vũ Thị Kim Cương  

Hotline CSKH: 0363.928.988  

Địa chỉ email: cuong-vu@visaho.vn   

 

Kỹ sư trưởng: Mr. Trần Duy Minh  

Hotline Kỹ Thuật: 0339.658.988  

Địa chỉ email: minh-tran@visaho.vn  

 

Gìờ làm việc của Toà 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 

mailto:cap-bqlvh@visaho.vn
mailto:hoang-nguyenviet@visaho.vn
mailto:cuong-vu@visaho.vn
mailto:minh-tran@visaho.vn
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CHƯƠNG II  QUY TRÌNH ĐỆ TRÌNH HỒ SƠ VÀ PHÊ DUYỆT THI CÔNG 

Thanh toán các khoản phí 

Khách thuê phải trả tất cả các phí cho Chủ Đầu tư theo như các điều khoản trong Hợp đồng thuê và theo 

yêu cầu của BQLTN trước khi tiến hành bất kì phần việc thi công nào. 

1. QUY TRÌNH THIẾT KẾ THI CÔNG   

1.1 Thủ tục về công tác thiết kế 

Khách thuê phải chỉ định Nhà thầu/ Công ty Thiết kế có kinh nghiệm để chuẩn bị hồ sơ thiết kế và kế 

hoạch thực hiện công việc trong phạm vi khu vực thuê của mình.  

Đặc biệt là những chi tiết về cơ điện phải được thể hiện rõ trên bản vẽ, bản kế hoạch và cung cấp đầy đủ 

các thông số kỹ thuật chi tiết.  

1.2 Yêu cầu về thiết kế và đơn vị tư vấn nội thất 

Bản vẽ và kế hoạch sơ bộ 

Khách thuê sẽ cung cấp: ba (03) bộ bản vẽ cải tạo (bản cứng), một ( 01) bộ bản vẽ hiện trạng- bản cứng và 

01 bộ định dạng file Autocad & Pdf (bản mềm) do Nhà thầu/ Công ty Thiết kế được Khách thuê chỉ định 

chuẩn bị để BQLTN phê duyệt. Hồ sơ thiết kế cụ thể gồm: 

• Sơ đồ mặt bằng tổng thể; 

• Toàn bộ thiết kế nội thất; 

Các bản vẽ kỹ thuật yêu cầu phải có đầy đủ các thông tin sau: 

a. Sơ đồ bố trí mặt sàn thể hiện:  
- Bố cục nội thất khu vực thuê bao gồm các thiết bị lắp đặt và đồ nội thất 
- Tường hoặc vách ngăn muốn xây dựng hoặc phá dỡ với các thông số về chiều cao, vật liệu xây 

dựng và mức độ chịu lửa nếu có. 
- Vị trí của các tải trọng lớn chỉ rõ bố cục, chi tiết kích thước của tải trọng, các kết cấu bổ trợ và phân 

tích tính toán kết cấu (được xác nhận bởi một kỹ sư kết cấu có chuyên môn), ví dụ: két an toàn, bể 
cảnh, thiết bị máy tính, tủ lưu trữ tài liệu … v.v… 

- Các vị trí sàn nâng cần cải tạo thay đổi 
b. Mặt bằng trần (hiện trạng và đề xuất cải tạo) thể hiện:  

- Trần nhà 

- Đèn chiếu sáng  

- Đầu báo nhiệt/ khói 
- Đầu phun sprinkler 

- Hệ thống điều hòa, thông gió 

- Đèn chiếu sáng khẩn cấp và sự cố 

- Hệ thống loa công cộng 

- Các thiết bị trên trần như máng cáp. 
c. Bản vẽ điện thể hiện: 

- Tính toán phụ tải cho chiếu sáng, mạch điện và tất cả các thiết bị điện khác 

- Sơ đồ một sợi 
- Bố trí ổ điện 
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d. Bản vẽ đường nước (nếu có) thể hiện hiện trạng và đề xuất cải tạo 

e. Bản vẽ hệ thống điều hoà thông gió thể hiện: 
- Toàn bộ các hộp điều hòa FCU, VAV hiện tại, các đường ống bao gồm các kết nối chờ, miệng lưới gió 

cấp và gió hồi. 

- Toàn bộ các đường ống, miệng gió cấp và gió hồi của mạng lưới FCU và VAV được thay đổi vị trí, 

hoặc thêm mới. 

- Tất cả các bộ cảm biến nhiệt độ, FCU. 

- Khối lượng không khí cần (tối thiểu và tối đa) cho toàn bộ hộp điều hòa FCU, VAV và tỷ lệ giữa 

miệng gió cấp và miệng gió hồi. 

- Bảng tính công suất điều hòa bổ sung cho phòng Server (nếu có ) 

Lưu ý: Khách hàng không được cải tạo các thiết bị đang kết nối với các hộp điều hòa “VAV” của các 

miệng gió ở khu vực vách kính của tòa nhà hoặc hộp điều hòa “VAV” cấp cho miệng gió ở khu vực 

khác không nằm trong gian cho thuê của khách. (Ban quản lý tòa nhà sẽ chỉ rõ trong quá trình bàn giao 

nếu cần thiết) 

f. Các bản vẽ thể hiện chi tiết của bất kỳ hệ thống nào mà Khách thuê muốn lắp đặt bao gồm 

nhưng không giới hạn: 
- Hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào. 

- Hệ thống phòng cháy và báo cháy.  

- Điều hòa bổ sung (nếu có). 

g. Các thông số kỹ thuật cho thấy việc tuân thủ với chất lượng Tòa nhà và/hoặc các tiêu chuẩn môi 
trường. 

h. Biện pháp thi công phải thể hiện không làm ảnh hưởng đến kết cấu trần bê tông phía trên trần 
giả và tường, sàn bê tông của tòa nhà. Mọi sự thay đổi phải được BQLTN phê duyệt trước khi triển 

khai thi công. 

i. Đối với các vị trí có tác động đến kết cấu tòa nhà như khoan, cắt vào trần, tường, sàn bê tông 

yêu cầu phải có bản vẽ mặt bằng vị trí cụ thể và phải được BQLTN phê duyệt. 
j. Kế hoạch & tiến độ thi công; 

Các bản vẽ phải theo tỷ lệ 1:100 khổ A3 hoặc theo yêu cầu cụ thể từ phía BQLTN. 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu/ Công ty Thiết kế của Khách thuê phải làm rõ những số đo thực tế tại dự án 

và đưa ra bằng văn bản nếu có sự không thống nhất trước khi nhận bàn giao diện tích thuê. 

Đơn vị tư vấn được phê duyệt bởi BQLTN 

Để đảm bảo tiêu chuẩn ban đầu của Tòa nhà, Khách thuê được khuyến khích sử dụng những đơn vị tư 
vấn, nhà thầu dịch vụ đã được phê duyệt của tòa nhà (nếu phù hợp). Mọi đàm phán sẽ do Khách thuê và 

Đơn vị tư vấn thực hiện trực tiếp với nhau.  

Các thiết kế nội thất của Khách thuê sẽ phải được BQLTN và/hoặc đơn vị tư vấn của tòa nhà kiểm duyệt 

và phê duyệt (chi phí Khách thuê chịu - nếu có) nhằm đảm bảo các tham chiếu thiết kế và ý định ban đầu 

của Tòa nhà. BQLTN sẽ kiểm tra các thiết kế sơ bộ ban đầu của Khách thuê nhằm đảm bảo các quy định 

của tòa nhà được tuân thủ chặt chẽ. 

Yêu cầu chung 

Khách thuê phải đệ trình và cung cấp các tài liệu phù hợp (các bản vẽ, mẫu nguyên vật liệu, v.v.) cho Ban 

quản lý Tòa nhà. Theo thông lệ chung, bất kỳ hạng mục công việc nào gây ảnh hưởng hoặc thay đổi đến 

các hoạt động, dịch vụ thiết yếu của Tòa nhà (như di dời vị trí các đầu ống phun cứu hỏa, đầu báo khói, 



Page | 7 
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT NỘI THẤT | CAPITAL PLACE 

biển thoát hiểm cũng như bất kỳ sự thay đổi nào đối với lối đi, lối thoát hiểm) sẽ phải tuân thủ chặt chẽ 

theo những quy định cụ thể của Hướng dẫn lắp đặt nội thất này và quy định của các cơ quan chức năng 
liên quan (nếu có). 

Ghi chú: Ban quản lý Tòa nhà là đơn vị được Chủ đầu tư ủy quyền để ký các văn bản bắt buộc hoặc các 

tài liệu chứng chỉ riêng liên quan đến công tác thi công, sửa chữa nội thất. 

Những giai đoạn cơ bản cho việc thi công nội thất, thay đổi thiết kế, hoặc những thay đổi lên diện tích 

thuê sẽ bao gồm: 

2. QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ 

2.1 Nộp Hồ sơ thiết kế và các thông số kỹ thuật 

Sau khi nhận được tài liệu Hướng dẫn lắp đặt nội thất này, Khách thuê phải gửi trực tiếp ba (03) bộ dạng 

bản cứng và một (01) bộ dạng file mềm (Autocad & Pdf) bản vẽ thiết kế thi công với các thông số kỹ thuật 

chi tiết cho BQLTN (như nêu tại mục 1.2 trên đây). 

2.2 Chấp nhận sơ bộ bản vẽ thiết kế thi công 

Sau khi nhận được hồ sơ thiết kế và thông số kỹ thuật chi tiết của Khách thuê, thông thường trong vòng 

bảy (07) ngày làm việc, Công ty thiết kế / Đơn vị tư vấn của Khách thuê và đại diện BQLTN sẽ tiến hành 

cuộc họp đầu tiên để đánh giá chi tiết hồ sơ và chỉ rõ các yêu cầu cần thiết phải bổ sung. 

2.3 Trình duyệt lại hồ sơ và/hoặc bổ sung chi tiết  

Sau buổi làm việc đầu tiên, thông thường trong vòng ba (03) ngày làm việc, Khách thuê sẽ nhận được ý 

kiến chính thức của BQLTN trên các bản vẽ đã nộp cùng với các hồ sơ đã được chấp thuận nếu có. Nếu nội 

dung các yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ thuộc phạm vi chính yếu hay đòi hỏi phải thay đổi lớn so với phương án 
thiết kế đã nộp, Khách thuê sẽ phải làm lại các bản vẽ này và trình duyệt lại theo trình tự đã nêu trên cho 

đến khi được BQLTN thông qua. 

2.4 Chấp thuận hoặc yêu cầu phải chỉnh sửa 

Nếu các bản vẽ thiết kế của Khách thuê không được phê duyệt, Khách thuê sẽ phải trình lại thiết kế đã 
được chỉnh sửa bao gồm: ba (03) bộ bản vẽ cứng và một (01) bộ dạng file mềm (Autocad & Pdf) theo như 
yêu cầu của BQLTN càng sớm càng tốt cho đến khi đạt được văn bản phê duyệt của BQLTN. 
 
2.5 Khách thuê bổ nhiệm Quản lý dự án 
Thành công của quá trình thi công nội thất được quyết định bởi năng lực của Quản lý Dự án của Khách 

thuê trong việc điều phối giữa Khách thuê, các Đơn vị tư vấn, Nhà thầu dịch vụ, và BQLTN. Khách thuê có 

trách nhiệm bổ nhiệm Quản lý Dự án, và thông báo với BQLTN về sự bổ nhiệm này bằng văn bản. 

Capital Place có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật đáp ứng toàn diện nhu cầu của Khách thuê hiện nay, để đạt được 

giá trị tối ưu từ mạng lưới kỹ thuật này thì việc thi công hoàn thiện nội thất của Khách thuê phải tuân thủ 

đúng thiết kế, lắp đặt, quy trình bổ nhiệm, kiểm tra và chạy thử trước khi đi vào hoạt động. Kinh nghiệm 

cho thấy phần lớn sự không hài lòng của Khách thuê đối với hạ tầng kỹ thuật có thể phát sinh từ những 

thay đổi khi tiến hành thi công nội thất, mà điều này hoàn toàn có thể tránh được nếu có kế hoạch hợp lý, 

thiết kế và thực thi một cách nghiêm ngặt. 

Trách nhiệm của Quản lý Dự án là chủ trì các cuộc họp giữa Khách thuê, BQLTN, các đơn vị tư vấn, các nhà 

thầu theo định kỳ nhằm đảm bảo BQLTN giám sát được chặt chẽ quá trình thi công nội thất và điều chỉnh 

mạng lưới kỹ thuật sao cho cân bằng lợi ích của các bên. 
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Trong suốt quá trình thi công, Quản lý Dự án sẽ phải phân công và duy trì tại công trình một Quản đốc 

hoặc Giám sát viên toàn thời gian, có kinh nghiệm toàn diện về các hạng mục thi công. Quản đốc hoặc 

Giám sát công trình sẽ là đại diện của Quản lý Dự án tại công trình, được ủy quyền để đảm nhận mọi yêu 

cầu của BQLTN trong việc đảm bảo chất lượng, giám sát công nhân làm việc, quản lý chung, cũng như 
hàng ngày tổ chức và lên kế hoạch cho hạng mục thi công. Quản lý Dự án sẽ phải cung cấp cho Quản đốc 

hoặc Giám sát viên một thiết bị liên lạc để có thể liên lạc được 24/24h trong suốt quá trình hoàn thiện nội 

thất. 

2.6 Tổ chức cuộc họp đầu tiên 

Ban quản lý Tòa nhà sẽ tổ chức các cuộc họp liên quan đến thi công nội thất ngay sau khi gửi lại thông tin 

và thiết kế sơ bộ cho Khách thuê, trong đó mô tả ngắn gọn về những nguyên vật liệu, mạng lưới kỹ thuật 

trong tòa nhà cũng như những yêu cầu khi thi công nội thất. Khách thuê cần cử đại diện Công ty thiết kế/ 

Đơn vị tư vấn tham gia cuộc họp để trao đổi thông tin. 

Mục đích 

- Xác nhận người tham gia và trách nhiệm của họ  
- Xác nhận các thủ tục đã nêu trong Hướng dẫn thi công này  
- Đánh giá của Ban quản lý Tòa nhà về thiết kế sơ bộ 

- Chấp thuận của Ban Quản lý Tòa nhà đối với các phần việc (theo yêu cầu) 
- Hướng dẫn đặt cọc Thi công 

- Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba  

Tại Cuộc họp đầu tiên, Khách thuê sẽ cung cấp: 

- Một (01) bảng mẫu nguyên vật liệu, những màu sắc sẽ được sử dụng cho các khu vực chung, khu 

vực có thể nhìn thấy được từ khu vực chung và từ bên ngoài khu văn phòng. 

- Hai (02) bộ bản vẽ mặt bằng và bản vẽ chi tiết mạng lưới kỹ thuật. 

Toàn bộ các bản vẽ phải đảm bảo tối thiểu những yêu cầu sau: 

a) Bản vẽ mặt bằng chỗ ngồi/ thiết kế nội thất 

b) Các hệ thống cơ điện chi tiết theo mục 1.2 

c) Bản vẽ phối cảnh bao gồm biển hiệu, logo… 

- Danh sách nhà thầu thi công để BQLTN phê duyệt. 

- Hoàn thành và nộp các tài liệu sau cho BQLTN: 

+ Mẫu xác nhận đã đọc và hiểu hướng dẫn thi công theo mẫu tại phụ lục 5 

+ Đơn xin phép thi công theo mẫu tại phụ lục 5 

+ Hồ sơ đăng ký thi công theo mẫu tại phụ lục 5 

- Bảng tiến độ chi tiết công việc có kèm theo thông tin ngày tháng cụ thể từ phía Khách thuê bao gồm 

thiết kế, dịch vụ tiện ích, biển hiệu và thay đổi di dời. 

- Bảng tiến độ thanh toán các khoản tiền của Khách thuê bao gồm Đặt cọc thi công và các khoản phí 

khác theo quy định của Hợp đồng Thuê và quy định của BQLTN. 

- Thông báo nếu có các yêu cầu hạ tầng kỹ thuật vượt quá những tiện ích sẵn có trong Tòa nhà. 

- Thông báo nếu có sự kết nối đến hệ thống nước chuyên dụng bình ngưng, hệ thống an ninh, BMS 

hoặc các hệ thống kỹ thuật cốt lõi khác. 

- Bản photo Chứng chỉ bảo hiểm có hiệu lực trong quá trình thi công hoàn thiện nội thất. 

- Kế hoạch công việc sơ bộ (tiến độ, lịch trình). 

- Báo cáo những lỗi/ hư hỏng trong khu vực thi công nội thất. 
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- Danh sách nhân sự làm việc để làm thẻ ra/ vào Tòa nhà. 

Kết luận: 

Sau cuộc họp đầu tiên, Khách thuê đã có đầy đủ thông tin để tiến hành liên hệ với các bên liên quan, cung 

cấp các thiết kế hạ tầng kỹ thuật Tòa nhà cho các đơn vị tư vấn, nhà thầu.  

 

CHƯƠNG III QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THI CÔNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 

1. Thủ tục đăng ký thi công 

1.1 Đặt cọc lắp đặt nội thất & Các khoản phí  

Khách thuê phải đóng Tiền Đặt cọc lắp đặt nội thất (như nêu dưới đây) trong vòng năm (05) ngày làm việc 

kể từ ngày Bên Thuê nhận được chấp thuận của Bên Cho Thuê về đề xuất thiết kế Khu Vực Thuê của Bên 

Thuê trước khi bắt đầu Công Việc Lắp Đặt Nội Thất.  

Trong suốt thời gian thi công, Khách thuê cần thanh toán Phí thi công, phí dịch vụ tiện ích và/hoặc các 

khoản phí khác (nếu có) sau khi nhận được Đề nghị thanh toán và/hoặc Thông báo của BQLTN. Phí dịch vụ 

tiện ích (điện, nước...) được tính dựa trên thực tế tiêu thụ của Khách thuê/ Nhà thầu và quy định của 

BQLTN. 

Khách thuê hoặc Nhà thầu của Khách thuê được yêu cầu phải đặt cọc trước khi thi công để đảm bảo rằng 

tất cả các yêu cầu nêu trong Hướng dẫn lắp đặt nội thất được tuân thủ. Khoản đặt cọc này có thể được sử 

dụng để trang trải các chi phí phát sinh trong việc đạt được mục tiêu tuân thủ Hướng dẫn lắp đặt nội thất 

này nếu Khách thuê không tuân thủ. Trong trường hợp Khách thuê ủy quyền cho Nhà thầu nộp đặt cọc thi 

công, Khách thuê sẽ phải ký vào Giấy ủy quyền Đặt cọc Thi công (theo mẫu tại Phụ lục 5). 

 

Phí đặt cọc theo diện tích thuê như sau: 
Diện tích thuê < 500 m2 :    100.000.000 VNĐ 

Diện tích thuê 500 m2 – 01 tầng:   150.000.000VNĐ 

Diện tích thuê 02 tầng:    200.000.000VNĐ 

Diện tích thuê từ 02 tầng trở lên:   Theo thực tế 

Số tiền này có thể thanh toán bằng Chuyển khoản Ngân hàng. Khoản tiền Đặt cọc thi công này sẽ được 

hoàn trả cho Bên thuê/Bên được ủy quyền 30 ngày kể từ ngày hoàn thành công việc thi công. Số tiền đặt 
cọc sẽ được hoàn trả sau khi đã trừ đi những khoản phải trả cho Ban quản lý Tòa nhà do bất kỳ thiệt hại 
và/hoặc tổn thất gây ra cho Toà nhà hoặc do bất kỳ vi phạm nào gây ra bởi (các) Nhà thầu của Bên thuê. 
Trong trường hợp kết cấu của tòa nhà bị ảnh hưởng bởi bất cứ lý do nào khi Khách thuê và/hoặc Nhà thầu 

thực hiện thi công cho Khách thuê thì Khách thuê phải chịu trách nhiệm bồi thường hoàn toàn mọi thiệt 

hại, hư hỏng gây ra. 

BQLTN sẽ khấu trừ vào số tiền đặt cọc này hay yêu cầu phải trả thêm nếu số tiền đặt cọc không đủ để bồi 

thường những thiệt hại, hư hỏng có liên quan đến hệ thống trang thiết bị của Tòa nhà do Khách thuê hay 

các nhà thầu của Khách thuê gây ra.  

Việc hoàn trả tiền đặt cọc (trả lại toàn bộ hoặc một phần sau khi khấu trừ nếu phải bồi thường) sẽ được 

thực hiện sau khi Khách thuê nộp đầy đủ: 

- Các biểu mẫu liên quan đến nghiệm thu, hoàn cọc tại Phụ lục 5 

- Hồ sơ hoàn công theo quy định của BQLTN và được BQLTN phê duyệt  (xác nhận toàn bộ công việc thi 

công nội thất đã hoàn tất bao gồm: công tác lắp đặt nội thất tại hiện trường và hồ sơ lắp đặt nội thất, 

hoàn tất chỉnh sửa toàn bộ các sai sót đã được BQLTN liệt kê trong cuộc họp hoàn thiện cuối cùng).  
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Trong vòng một (01) tháng kể từ ngày Khách thuê được BQLTN phê duyệt đủ điều kiện chuyển vào hoạt 

động tại Tòa nhà, Nhà thầu thi công nội thất cho Khách thuê có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và sửa chữa 

các tồn đọng theo yêu cầu của Ban quản lý Tòa nhà (đặc biệt công tác nghiệm thu Phòng cháy chữa cháy 

cho phần diện tích Khách thuê). Trong trường hợp Khách thuê/ Nhà thầu không hoàn thiện các công việc 

trên theo đúng hạn định, BQLTN có quyền sử dụng tiền đặt cọc này để khắc phục các tồn đọng trên, phần 

còn lại (sau khi trừ các chi phí khắc phục) sẽ được hoàn trả lại cho Khách thuê/Nhà thầu. 

1.2 Bảo hiểm 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải đảm bảo là Nhà thầu và toàn bộ công việc thi công liên quan đã được 

bảo hiểm về: tai nạn lao động, tài sản, trộm cắp, hỏng hóc hoặc ảnh hưởng tới bên thứ ba trong suốt thời 

gian thi công tại Tòa nhà. Yêu cầu Khách thuê nộp giấy chứng nhận bảo hiểm cho BQLTN trước khi bắt đầu 

công việc thi công. 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu của Khách thuê (nhà thầu chính) cần mua bảo hiểm trách nhiệm đối với bên 

thứ ba cho toàn bộ thời gian từ ngày bắt đầu ngày thi công đến ngày hoàn thành. Hạn mức bảo hiểm 

không ít hơn mức yêu cầu tiêu chuẩn sau: 

Diện tích (m2) 
Số tiền tối thiểu 

(VND) 

< 500 20,000,000,000 

> 500  30,000,000,000 

Lưu ý: giá trị của giới hạn bảo hiểm là cho một lần bồi thường không giới hạn số vụ. 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu được yêu cầu mua thêm các loại bảo hiểm như sau:  
Bảo hiểm mọi rủi ro Nhà thầu: Theo giá trị gói Hoàn thiện Nội thất + 20% 

Chế độ đền bù nhân công:  Không giới hạn. 

     (Khuyến khích) 

Bảo hiểm sẽ vẫn đứng tên công ty Bên thuê, tên dự án, địa chỉ dự án (số phòng, tầng, tên Tòa nhà), thời 

gian thi công.  

Trong mọi trường hợp, BQLTN không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến những trang thiết bị, vật 

dụng, tài sản, nhân công, nhà thầu của Khách thuê và/hoặc Nhà thầu. Điều kiện để có thể bắt đầu thi công 

nội thất chính là bảo hiểm “mọi rủi ro” về tài sản, vật chất cũng như trách nhiệm đối với bên thứ ba. 

Khách thuê phải nộp các bản sao chứng chỉ bảo hiểm này trước khi công việc được tiến hành và có đầy đủ 

hiệu lực trong thời gian thi công. Khách thuê và/hoặc Nhà thầu cũng cần lưu ý rằng việc không mua bảo 

hiểm cho trường hợp bị mất mát cũng không phủ nhận trách nhiệm có liên quan tới các thiệt hại mất mát 

này và vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường.  

Danh sách các công ty bảo hiểm được duyệt cung cấp trong Phụ lục 6.  
 
1.3 Bàn giao mặt bằng thuê 

Ngày bàn giao mặt bằng thuê được căn cứ theo Hợp đồng thuê. 

Khách thuê sẽ xác nhận rằng tất cả hạng mục đều hiện diện và trong tình trạng tốt tại diện tích thuê. Khi 

Khách thuê đã tiếp nhận Khu vực thuê, Khách thuê sẽ chịu trách nhiệm cho việc bảo quản tài sản, an toàn, 
vệ sinh và an ninh… của Khu vực thuê. 
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 1.4  Thủ tục thi công 

BQLTN yêu cầu Khách thuê phải cung cấp Hồ sơ đăng ký thi công theo mẫu tại Phụ lục 5 và đính kèm cùng 
các tài liệu sau đây trước khi bắt đầu thi công lắp đặt nội thất:   

- Ba (03) bản vẽ thiết kế mặt bằng bao gồm toàn bộ cửa, đồ nội thất, bố trí điện;  

- Hợp đồng thi công giữa Khách thuê và nhà thầu hoặc Giấy ủy quyền/ chỉ định nhà thầu thi công 

của Khách thuê;  

- Thông báo chính thức của nhà thầu nêu rõ lịch triển khai công việc bàn giao thi công với tất cả các 

thông tin liên quan;  

- Các thông tin của nhà thầu của Khách thuê bao gồm: các chứng chỉ, bảo hiểm thi công (Bảo hiểm 

trách nhiệm công cộng bên thứ 3, bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm công nhân thi công như 
nêu tại điều 1.2 của Chương này);  

- Danh sách đăng ký nhân viên, công nhân, giám sát thi công để làm thẻ ra/vào tòa nhà; 

- Bản cam kết an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ của nhà thầu thi công tại 

tòa nhà. 

Phải đảm bảo toàn bộ hồ sơ này được trình cho BQLTN ít nhất hai (02) tuần trước khi bắt đầu thi công tại 

tòa nhà.  

BQLTN sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ sự chậm trễ nào khi Khách thuê làm thiếu các thủ tục trên. 

Khách thuê có thể chọn hoặc chỉ định bất cứ Nhà thầu nào để thực hiện việc thi công lắp đặt nội thất. Tuy 

nhiên tất cả các việc liên quan đến kết nối với hệ thống dịch vụ/ kỹ thuật Toà nhà như: 

- Hệ thống báo cháy  

- Hệ thống điều hòa: Các hạng mục liên quan đến dịch chuyển hệ thống 

 nên được thực hiện bởi các nhà thầu do BQLTN gợi ý. 

Tất cả các Khách thuê và Nhà thầu phải tuân theo các nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của BQLTN. 

Các Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các công việc của mình và phải đền bù 

hoặc bồi thường toàn bộ các chi phí do lỗi của mình gây ra cho tòa nhà, kết cấu tòa nhà hoặc các Khách 

thuê khác theo mức quy định của BQLTN. Khách thuê chịu trách nhiệm đối với các Nhà thầu do Khách 

thuê chọn, chỉ định. 

Vì vậy, đề nghị các Khách thuê và/hoặc Nhà thầu tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy trình của BQLTN. 

1.5  Phê Duyệt hồ sơ thi công 

BQLTN sẽ cẩn thận xem xét hồ sơ đăng ký thi công và đề nghị Khách thuê chỉnh sửa nếu cần thiết. Hồ sơ 
thi công chỉnh sửa (nếu được yêu cầu) phải được nộp lại càng sớm càng tốt cho BQLTN xem xét lại, tránh 

bị trì hoãn không mong muốn tiến độ thi công vì không được phép thi công cho đến khi hồ sơ chỉnh sửa 

được duyệt. Sau khi hồ sơ thi công được BQLTN phê duyệt VÀ các khoản phí được thanh toán đầy đủ, 

Khách thuê có thể nhận bàn giao mặt bằng thuê và tiến hành thi công lắp đặt nội thất. 

1.6 Các cuộc họp dự án 

Trong quá trình hoàn thiện nội thất, Quản lý dự án phải chủ trì chuỗi các cuộc họp với  BQLTN. Những 

thành phần tham dự bao gồm Quản lý Dự án, đại diện của Khách thuê, đại diện BQLTN, các chuyên gia và 

Nhà thầu cung cấp dịch vụ được mời bởi Quản lý Dự án. 

Quản lý Dự án sẽ làm biên bản cuộc họp và gửi tới toàn bộ thành phần tham dự cuộc họp trong vòng ba 

(03) ngày làm việc kể từ khi cuộc họp diễn ra. 
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Trước khi diễn ra cuộc họp, Quản lý Dự án sẽ phải cung cấp những tài liệu sơ bộ cho BQLTN như sơ đồ 

chỗ ngồi, các vách ngăn phân chia, sơ đồ nội thất, hướng dẫn hoàn thiện và tài liệu được ủy quyền bắt 

buộc có chữ ký của Khách thuê. 

2. Giai đoạn kết thúc hoàn thiện thi công nội thất  

- Khi sắp hoàn tất công việc thi công, Khách thuê nên gửi văn bản thông báo cho BQLTN để đặt kế 

hoạch kiểm tra việc hoàn tất thi công, ngày kiểm tra có thể đúng ngày hoàn thiện hoặc sát ngày 

kết thúc thi công. 

- Sử dụng các biểu mẫu có sẵn để cung cấp các thông tin chi tiết về người chịu trách nhiệm cho 

BQLTN. 

2.1 Cuộc họp hoàn thiện 

Mục đích: 

- Nộp các tài liệu hoàn công. 

- Nộp các tài liệu theo lắp đặt, bản sao hồ sơ chất lượng thi công, hồ sơ bản vẽ hoàn công. 

- Thống nhất các lỗi cần phải chỉnh sửa. 

- Hoàn tất các khoản phải thanh toán. 

Tại cuộc họp này, Khách thuê và/hoặc Nhà thầu sẽ cung cấp các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các yêu cầu 

khác của BQLTN (nếu có) như nêu tại mẫu Tổng hợp Phiếu nghiệm thu lắp đặt văn phòng ở Phụ lục 5. 

Kết luận: 

Kết thúc Cuộc họp hoàn thiện này và sau khi hoàn tất việc kiểm tra, vấn đề còn lại duy nhất là những hạng 

mục bị lỗi và kế hoạch khắc phục, chỉnh sửa (nếu có). 

2.2 Nghiệm thu, phê duyệt, hoàn tất thi công 

Công tác phối hợp nghiệm thu sẽ được tiến hành nhằm xác định việc sửa chữa có được thực hiện đúng 

với bản vẽ/ kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời thanh toán chi trả các chi phí, hóa đơn. 

Khi công việc thi công nội thất hoàn tất (bao gồm công tác hiện trường cũng như hồ sơ bản vẽ hoàn công, 

giấy phép/ biên bản kiểm tra xác nhận hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt yêu cầu do cơ quan phòng 

cháy chữa cháy có thẩm quyền cấp), BQLTN sẽ phê duyệt việc hoàn thiện nội thất, bao gồm tất cả các dịch 

vụ và trang thiết bị phù hợp với quy định và chỉ dẫn kỹ thuật của Tòa nhà. Xác nhận này, cùng với biên bản 

tuân thủ của Khách thuê và/hoặc Nhà thầu sẽ giúp cho BQLTN có thể cấp Giấy Xác nhận đủ điều kiện cho 

Khách thuê. 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải thông báo trước tối thiểu ba (03) ngày làm việc cho BQLTN nếu có kế 

hoạch nghiệm thu với Công An PCCC. Nếu không báo trước thời gian quy định cho BQLTN, khách thuê 

và/hoặc Nhà thầu sẽ chịu tiền phạt trong trường hợp lực lượng cảnh sát PCCC bị gọi đến ứng cứu do báo 

cháy giả gây ra. 

Trong trường hợp Khách thuê sử dụng các nhà thầu dịch vụ khác nhà thầu do BQLTN khuyến nghị cho 

các dịch vụ phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm khẩn cấp thì Khách thuê sẽ phải đảm bảo nhà thầu đó 
cung cấp Giấy xác nhận hoặc Thư xác nhận tuân thủ nghiêm ngặt và phù hợp với tiêu chuẩn, nghị định 

quy định về thiết kế thi công và quy định vận hành áp dụng cho Tòa nhà. 

Ghi chú: Khách thuê không được phép sử dụng diện tích thuê hoặc chuyển vào Tòa nhà trong khi chưa 

nhận được Giấy xác nhận này. 
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Tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả cho Khách thuê và/hoặc Nhà thầu sau khi BQLTN đồng ý với việc hòan thiện 

công tác sửa chữa và các điều khoản cho công tác sửa chữa. 

 

CHƯƠNG IV HƯỚNG DẪN THI CÔNG CHI TIẾT 

1. Trước khi Bắt đầu Công việc 

- Nguồn điện tạm cho thi công nội thất sẽ được cung cấp cho Khách thuê và/hoặc Nhà thầu. 

- Hồ sơ thi công và các thông số kỹ thuật phải được BQLTN chấp thuận bằng văn bản trước khi thi 

công. 

- Các thông tin chi tiết về các nhà thầu sẽ tham gia thi công phải đệ trình cho BQLTN theo nội dung 

mẫu cung cấp sẵn. 

- Một bộ hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt phải luôn có sẵn tại khu vực Khách thuê trong suốt thời 

gian thi công nhằm phục vụ công tác giám sát của BQLTN. 

- Khách thuê được yêu cầu và phải cam kết với BQLTN mua Bảo hiểm cho các tổn thương thân thể, 

thiệt hại do cháy hay ngập lụt trong thời gian thi công cũng như từ khi bắt đầu đi vào hoạt động 

kinh doanh tại Tòa nhà. 

- Khách thuê phải cung cấp và chịu chi phí cho các giải pháp bảo vệ thích hợp lên các thiết bị, sàn đá, 

khung và cửa ra vào, sảnh chính, cũng như các vật liệu hoàn thiện khác của Tòa nhà. 

- Thiết bị Phòng cháy chữa cháy theo quy định và tiêu chuẩn (VD: bình xịt chữa cháy) phải luôn sẵn 

sàng ở khu vực thi công và chi phí do Khách thuê chịu. 

2. Trong quá trình Hoàn thiện Nội thất 

- Mọi công việc gây tiếng ồn hay vận chuyển nguyên vật liệu, rác thải xây dựng tới hoặc ra khỏi khu 

vực Khách thuê phải được thực hiện trong khoảng thời gian quy định và được phê duyệt của 

BQLTN. 

- Các hạng mục công việc gây ồn (khoan đục bê tông, cắt gạch, cắt sắt…): 

✓ Giai đoạn trước khi Tòa nhà khai trương: Từ 07:00 - 22:00 từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. 

✓ Giai đoạn sau khi Tòa nhà khai trương:   

• Từ 19:00 - 22:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 

• Từ 12:00 - 22:00 Thứ Bảy 

• Từ 07:00 - 22:00 Chủ Nhật 

- Các hạng mục công việc gây mùi khó chịu (sơn dầu, vecni, dán thảm dùng keo gây mùi…): 

✓ Giai đoạn trước khi Tòa nhà khai trương: Không giới hạn 

✓ Giai đoạn sau khi Tòa nhà khai trương:   

• Từ 19:00 - 7:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 

• Từ 12:00 Thứ Bảy, cả ngày Chủ Nhật 

- Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải thông báo trước tối thiểu một (01) ngày làm việc cho BQLTN nếu 

có kế hoạch kéo dài thời gian làm việc sau 19:00h. Nếu việc thi công hay thu dọn rác xây dựng có 

thể gây khói hoặc bụi, Khách thuê và/hoặc Nhà thầu buộc phải thông báo và yêu cầu BQLTN cách 

ly hệ thống báo cháy của tầng đó để tránh xảy ra báo cháy giả. Khách thuê và/hoặc Nhà thầu sẽ 

chịu tiền phạt trong trường hợp lực lượng cảnh sát PCCC bị gọi đến ứng cứu do báo cháy giả gây 

ra. 
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- Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải thông báo trước tối thiểu ba (03) ngày làm việc cho BQLTN nếu 

có kế hoạch nghiệm thu với Công An PCCC. Nếu không báo trước thời gian quy định cho BQLTN, 

khách thuê và/hoặc Nhà thầu sẽ chịu tiền phạt trong trường hợp lực lượng cảnh sát PCCC bị gọi 

đến ứng cứu do báo cháy giả gây ra. 

- Việc điều chỉnh các đầu phun nước chữa cháy (Sprinker) chỉ được thực hiện thông qua  nhà thầu sau 

khi có sự phê duyệt trước của BQLTN và chỉ được phép thi công trong thời gian từ sau 7:00h tối 

đến 6:00h sáng hôm sau trong ngày làm việc hoặc vào cuối tuần. Hệ thống đầu phun nước chữa 

cháy, trong mọi trường hợp phải được “nạp lại” nước và hoạt động bình thường trước 6:00h sáng 

hôm sau. 

- Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải đảm bảo rằng trong thời gian thi công cũng như sau đó không 

được phép để vật tư vượt quá khả năng chịu tải của sàn. Tải trọng cho phép của sàn được chỉ rõ ở 

phần Phụ lục 3. 

- Khách thuê và/hoặc Nhà thầu sẽ tự cung cấp giàn giáo để sử dụng tại những nơi cần thiết. Khách 

thuê và/hoặc Nhà thầu sẽ phải đảm bảo mọi vấn đề về an toàn của giàn giáo và bảo vệ sàn của tòa 

nhà không bị hư hại bởi chân đế giàn giáo. 

- Đổ chất thải có hại qua hệ thống thoát nước có thể gây hư hại cho hệ thống xử lý và thoát nước thải 

của Tòa nhà. Khách thuê và/hoặc Nhà thầu bảo đảm rằng nhà thầu, nhân viên hay những người 

khác không được đổ bất kỳ loại hóa chất, chất thải nguy hại nào vào bồn cầu, chậu rửa và hệ thống 

ống thoát nước dưới sàn. 

- Khách thuê không được phép đấu thêm hay cắt bỏ bất kỳ hệ thống kỹ thuật nào của Tòa nhà mà 

không có sự chấp thuận trước của BQLTN. Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải tuân thủ thiết kế đã 
được phê duyệt. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào phải làm văn bản xin phép đấu nối và sẽ phải cung 

cấp chi tiết của tất cả những điểm thay đổi so với thiết kế đã được phê duyệt trước đây. 
- Khách thuê và/hoặc Nhà thầu sẽ không được phép sử dụng thiết bị cấp gió tươi PAU, AHU hoặc FCU 

trong suốt thời gian thi công.  

- Không được phép hút thuốc lá tại bất cứ khu vực nào trong Tòa nhà và khu vực thi công.  

 

CHƯƠNG V QUY ĐỊNH – NỘI QUY CHUNG 

1. Các quy định – nội quy thi công 

1.1 An ninh 

Tất cả các Khách thuê và/hoặc Nhà thầu bắt buộc tuân thủ các quy định của BQLTN và đặc biệt là bộ phận 

an ninh mọi lúc mọi nơi trong phạm vi Toà nhà. BQLTN có quyền từ chối, đình chỉ thi công hoặc yêu cầu 

bất cứ nhân viên nào của Nhà thầu và/hoặc Khách thuê ra khỏi tòa nhà nếu không tuân theo quy định của 

BQLTN cũng như có các hành vi gây ra hoặc có thể gây ra hỏng hóc, thiệt hại cho Toà nhà hoặc các Khách 

thuê trong tòa nhà. 

1.2 Quản lý nhân viên Nhà thầu 

Khách thuê và các nhà thầu phải đăng ký danh sách công nhân thi công với BQLTN. Tất cả nhân viên của 

các Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải đeo/xuất trình thẻ Tạm thời cho Công nhân Nhà thầu khi làm việc 

tại tòa nhà. 

Đăng ký Ra/Vào tại đúng nơi quy định, và chỉ được phép đi lại, làm việc ở đúng nơi quy định.  

Không được đi lại tại các khu vực không được phép trong tòa nhà. Không được lưu đến các khu vực công 

cộng để làm việc riêng trừ khi có sự cho phép trước của BQLTN. 
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Khi nhà thầu đến thi công, cần gửi danh sách công nhân, danh mục dụng cụ làm việc cho BQLTN.  

Các Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải làm thẻ cho công nhân của mình đối với đơn vị thi công dài ngày 

theo Mẫu thẻ cho công nhân nhà thầu do BQLTN cung cấp (theo mẫu) sau đó BQLTN sẽ nhận lại và đóng 

dấu vào thẻ. Trên thẻ ghi rõ tên công nhân và nhà thầu, số thẻ và dấu của BQLTN theo quy định, và yêu 

cầu như sau: 

Mọi công nhân đều phải xuất trình thẻ căn cước hoặc giấy phép có ảnh để nhân viên an ninh kiểm tra 

trước khi vào tòa nhà. Nhân viên An ninh dựa trên danh sách công nhân được chấp thuận để phát “THẺ 

RA VÀO” cho các công nhân đó. 
Tất cả công nhân được yêu cầu phải đeo “THẺ RA VÀO” tại mọi thời điểm trong suốt thời gian làm việc. 

“THẺ RA VÀO” phải được trả lại cho bộ phận an ninh vào cuối ngày làm việc và sẽ được cấp lại vào ngày 

hôm sau.  

Tất cả công nhân đăng ký vào Toà nhà từ phòng kiểm soát an ninh nằm phía mặt trái tòa nhà, bên cạnh lối 

vào hầm gửi xe (kiểm tra thẻ, công cụ đăng ký ...).  

Các Khách thuê và/hoặc Nhà thầu được yêu cầu đặt cọc để nhận thẻ thi công có đóng dấu của BQLTN. 

Tiền đặt cọc thẻ do BQLTN quy định và sẽ được hoàn trả sau khi Nhà thầu hoàn trả thẻ cho BQLTN sau khi 

thi công xong. 

Các trường hợp không có thẻ sẽ bị xử lý vi phạm và/hoặc yêu cầu ra khỏi Toà nhà. 

1.3 An toàn thi công 

Các Khách thuê và/hoặc Nhà thầu có trách nhiệm tự bảo quản công cụ, thiết bị của mình. BQLTN không 

chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát hay thiệt hại nào kể cả với các vật liệu xây dựng tại công trình. 

Các nhà thầu phải bảo đảm về vấn đề an toàn lao động, an toàn cháy nổ hay sơ cấp cứu trong quá trình 

thi công như luôn có sẵn bộ sơ cấp cứu, bình chữa cháy tại khu vực thi công; và phải đảm bảo an toàn khi 

sử dụng các thiết bị điện, cáp nối đất, cũng như phích cắm khi nối ổ điện. BQLTN không chịu trách nhiệm 

về bất cứ tai nạn hoặc sự cố nào xảy ra cho nhân viên của nhà thầu trong khi thi công trong toà nhà. 

1.4 Quản lý các hành vi của Nhà thầu 

Không được tụ tập, bài bạc, hút thuốc, làm ồn trong các khu vực chung thuộc Toà nhà. 

Tránh làm ảnh hưởng tới công việc của Tòa nhà và các Khách thuê khác trong tòa nhà.  

BQLTN sẽ yêu cầu ngừng ngay công việc thi công nếu phát hiện thấy có các hiện tượng nêu trên. 

Khách thuê và/hoặc nhà thầu chịu trách nhiệm về các hành vi đạo đức nhân viên của mình. 

Nhân công Nhà thầu không được phép ở lại Tòa nhà qua đêm hoặc ngoài giờ thi công. Bất cứ trường hợp 

ngoại lệ, làm thêm giờ nào cũng phải được BQLTN phê duyệt bằng văn bản. 

1.5 Quản lý nhà vệ sinh dành cho Nhà thầu 

Nhà vệ sinh sẽ được chỉ định để dành riêng cho các nhà thầu tại Tòa nhà. Các nhà thầu có trách nhiệm 

thông báo cho nhân viên của mình. Các nhà thầu phải đảm bảo các thiết bị nhà vệ sinh được sử dụng 

đúng và không bị làm hỏng. 

Công việc vệ sinh công cộng sẽ được đảm nhiệm bởi nhà thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh, tuy nhiên chi phí 

cho những công việc phát sinh do phía Khách thuê và/hoặc nhà thầu của Khách thuê sẽ được Khách thuê 

và/hoặc Nhà thầu chi trả. 

Nếu phát hiện việc sử dụng Nhà vệ sinh sai quy định, nhân viên vi phạm sẽ được yêu cầu ra khỏi khu vực 

ngay lập tức và Khách thuê và/hoặc Nhà thầu liên quan phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí làm sạch 

hoặc sửa chữa hư hỏng phát sinh (nếu có). 



Page | 16 
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT NỘI THẤT | CAPITAL PLACE 

1.6 Quản lý các thiết bị tại khu vực chung 

Tất cả các công việc bên trong/ ngoài, trực tiếp/ gián tiếp liên quan đến các thiết bị, hệ thống chung của 

Toà nhà đều phải được sự chấp thuận trước của BQLTN hoặc phải được thực hiện bởi các nhà thầu do 

BQLTN chỉ định. 

1.7 Quản lý việc tập kết/vận chuyển vật liệu xây dựng của Nhà thầu 

Tất cả các Khách thuê và Nhà thầu phải tuân theo các quy định của BQLTN trong việc tập kết, vận chuyển 

vật liệu xây dựng.  

Phải đăng ký và thông báo trước thời gian vận chuyển cho BQLTN. 

Để bảo vệ phần sàn của Toà nhà, yêu cầu các Khách thuê và Nhà thầu phải vận chuyển vật liệu bằng xe 

đẩy có bánh cao su, có các biện pháp thích hợp để bảo vệ sàn và dùng thang dành riêng cho vận chuyển 

hàng hoá. 

Trong trường hợp cần thiết phải dùng thang máy, Nhà thầu phải đăng ký trước với BQLTN. Nếu không 

được đăng ký trước, việc sử dụng thang máy có thể bị từ chối. 

Nhà thầu phải đảm bảo việc bảo vệ, che chắn đúng cách thang máy trong quá trình vận chuyển hàng hóa 

ra/ vào. 

Các Khách thuê và/ hoặc Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về những tổn hại gây ra do lỗi của mình và phải 

đền bù toàn bộ các chi phí liên quan.  

1.8 Bảo vệ cảnh quan, bề mặt Tòa nhà 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải đảm bảo không làm tổn hại bất cứ phần nào của Toà nhà. Khách thuê 

và/hoặc Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm nếu để xảy ra bất cứ thiệt hại nào gây ra bởi Khách thuê 

và/hoặc Nhà thầu. Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải thường xuyên lưu ý: 

Khu vực chung: 

Thang máy:  Sử dụng thang máy theo quy định của tòa nhà, phù hợp với tải trọng; đảm bảo 

không hư hại thiết bị trong thang. 

 Sàn:   Không được làm hỏng sàn, khuyến nghị dùng xe đẩy có bánh xe cao su 

 Tường:  Che phủ bề mặt 

 Cửa:   Không làm xước cửa, khung cửa…Bọc bảo vệ các góc tường, cạnh cửa… 

 Thang bộ: Không được gây thiệt hại đến tường, trần, sàn, tay vịn, bậc thang …  
Khu vực thuê: 

 Cửa kính: Bao bọc cửa kính, không được làm hỏng, vỡ cửa 

 Cửa:   Không được làm hỏng, xước cửa... 

Thiết bị trong khu vực thuê: Bọc bảo vệ tất cả các thiết bị trong và xung quanh khu vực thi công (nhằm 

tránh ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật và các khách thuê khác). Trước khi thi công phải bọc bảo vệ đầu 

báo khói, sprinkler, điều khiển VRV, cắt điều hòa khu vực thi công. Cách ly khu vực thi công với các khu 

vực khác bằng vật liệu kín, đảm bảo thẩm mỹ. 

1.9 Quản lý Nhà thầu cất giữ nguyên vật liệu thi công 

Bất cứ sự lưu giữ nguyên vật liệu/hàng hóa nào đều phải thông báo trước và được sự phê duyệt của 

BQLTN. 



Page | 17 
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT NỘI THẤT | CAPITAL PLACE 

1.10 Quản lý các khu vực chung 

Nghiêm cấm Khách thuê và/hoặc Nhà thầu sử dụng các khu vực chung của Toà nhà để thực hiện các công 

việc liên quan đến thi công của mình. 

Vật liệu dễ cháy hay hóa chất độc hại bị nghiêm cấm lưu trữ trong Tòa nhà. 

1.11 Giữ vệ sinh Tòa nhà 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải cam kết luôn giữ vệ sinh trong khu vực thi công của mình, không làm 

ảnh hưởng và mất vệ sinh đến các khu vực chung, Khách thuê bên cạnh. 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải đảm bảo vận chuyển toàn bộ phế liệu, rác thải ra khỏi Toà nhà. Khách 

thuê và/hoặc Nhà thầu không được vứt hoặc làm vương vãi rác thải ra các khu vực trong Toà nhà. Khách 

thuê và/hoặc Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí dọn dẹp, làm sạch phát sinh (nếu có).  

Tất cả nguyên vật liệu, rác thải xây dựng được vận chuyển tới hoặc ra khỏi khu vực của Khách thuê phải 

sử dụng chỗ tập kết được chỉ định, thang máy dịch vụ và lối đi phục vụ riêng. Không được sử dụng thang 

máy của khách trong thời gian thi công ngoại trừ trường hợp đặc biệt sẽ do BQLTN chấp thuận. Những 

công nhân nào vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi Tòa nhà. 

Trong quá trình thi công, tất cả nguyên vật liệu và rác thải xây dựng phải được giữ bên trong khu vực của 

Khách thuê, không được phép để tại các khu vực công cộng. Rác thải xây dựng phải được thu dọn hàng 

ngày theo hướng dẫn của BQLTN. Không được cản trở các lối thoát hiểm và hành lang giao thông chung. 

1.12 Phòng cháy nổ 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu chịu trách nhiệm nhắc nhở nhân viên của mình phòng tránh các việc sau: 

- Nghiêm cấm việc hút thuốc trong khu vực thi công, hành lang hay bất kỳ khu vực công cộng nào 

trong tòa nhà; chỉ được hút thuốc đúng nơi quy định của tòa nhà.  

- Chuyển rác thải ra khỏi khu vực thi công hàng ngày và/hoặc khi cần thiết. 

- Không gây cản trở, che khuất các hệ thống PCCC như Hộp cứu hỏa và lối thoát hiểm.   

- Phải đăng ký trước với BQLTN và có biện pháp PCCC khi thực hiện các công tác thi công sinh nhiệt. 

- 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 
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CÁC LOẠI CHẤT NỔ 

  

CÁC CHẤT OXY HÓA 

 

 
 

 
CÁC CHẤT ĐỘC HẠI 

 
CÁC CHẤT GÂY LÂY NHIỄM 

 

1.13 Quản lý việc cúng lễ 

Bất cứ một thủ tục cúng lễ nào ảnh hưởng đến khu vực chung của Toà nhà, cũng như khu vực thuê trước 

và sau khi thi công phải được sự đồng ý trước của BQLTN. 

1.14 Quản lý các việc phát sinh 

Liên hệ ngay với BQLTN để nhận hỗ trợ/giải quyết bất cứ vấn đề nào phát sinh trong quá trình thực hiện 

thi công. 

1.15 Giới hạn chung 

Không đụng chạm tới bất kỳ phần kết cấu nào của Toà nhà. 

Không được khoan cắt sàn bê tông khi chưa được sự đồng ý của BQLTN. Trong trường hợp được phê 

duyệt, công việc phải được thực hiện bởi nhà thầu chuyên nghiệp với các dụng cụ chuyên dụng. Không 

được lắp đặt bất cứ thứ gì mang tính chất cố định hoặc làm thay đổi bề mặt, kiến trúc Toà nhà, bao gồm 

cả việc lắp đặt thêm điều hoà. 

Không được làm bất cứ ảnh hưởng gì tới hệ thống thiết bị Toà nhà cả về phần cơ và điện như: thang máy, 
điều hoà, công tơ điện, đèn, hệ thống PCCC... 

Không được lắp đặt hệ thống ăng ten trong phạm vi trong/ngoài Toà nhà. 

Không được treo bất cứ biển hiệu gì trong phạm vi Toà nhà khi chưa được sự đồng ý của BQLTN. 

Không được thực hiện các công việc gây ồn, gây mùi hay ảnh hưởng tới các Khách thuê khác trong Tòa 

nhà, đặc biệt trong giờ làm việc của Tòa nhà. 

1.16 Các vấn đề khác 

Các nhà thầu phải cử một người đại diện giám sát công việc trong suốt thời gian thi công. 

Bất cứ Nhà thầu hay nhân viên nào của phía Nhà thầu vi phạm kỷ luật, BQLTN sẽ yêu cầu ngừng công việc 

và ra khỏi Toà nhà. 

Kết nối hệ thống và cách ly thiết bị 

Việc kết nối các thiết bị tới bất kỳ hệ thống kỹ thuật hay nguồn điện, nguồn nước hoặc nguồn nước thải 

nào của Tòa nhà phải được sự đồng ý của BQLTN trước khi thi công. Việc tự ý sử dụng hoặc kết nối với các 

hệ thống kỹ thuật Toà nhà mà không có sự cho phép bằng văn bản của BQLTN bị nghiêm cấm tuyệt đối. 
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Trách nhiệm của nhà thầu là đảm bảo các hệ thống kỹ thuật đang được Toà nhà vận hành phải được tách 

biệt hoàn toàn và đảm bảo an toàn trước và trong khi thi công. 

Thiết bị điện cầm tay phải được cách điện kép. Tất cả các nguồn cấp 220V được gắn trên tường không cao 

ít hơn 1.5 mét so với cốt sàn nhà và phải được bảo vệ bởi thiết bị RCBO 30mA (cầu dao chống dòng rò 

điện 30mA). Khách thuê và/hoặc Nhà thầu có nghĩa vụ chủ động sử dụng các thiết bị chuyển đổi phù hợp, 

chỉ giới hạn trong khu vực làm việc.   

Hệ thống cơ điện lắp đặt mới hay mới được thay đổi phải được kiểm tra đầy đủ trước khi phục hồi lại 

hoạt động và được BQLTN xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của Toà nhà. 

Lắp đặt/xác thực các thiết bị mới 

Tất cả các thiết bị do Khách thuê/ nhà thầu cài đặt phải được gắn nhãn phù hợp để có thể dễ dàng nhận 

diện bao gồm các trang thiết bị, dây cáp điện. Các dây cáp cần được gắn nhãn giữa mỗi 3 mét dây khi lắp 

đặt trong các trục kỹ thuật hoặc các khu vực khác của Tòa nhà. 

Giàn giáo, thang, sàn làm việc, phương tiện ra vào 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải mô tả chi tiết cách thức thi công cũng như các biện pháp đảm bảo an 

toàn, an ninh theo quy định của BQLTN trước khi thi công. 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý và bất cứ yêu cầu nào khác 

được đưa ra bởi các cơ quan chức năng tại địa phương.  
Khách thuê và/hoặc Nhà thầu cần đảm bảo rằng những người không được phép sử dụng không leo trèo 

lên thang xếp, giàn giáo…  
Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải tự mang thang gấp tới nếu có nhu cầu sử dụng. 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải kiểm tra các loại thang, giàn giáo… trước khi sử dụng để đảm bảo 

chúng đủ điều kiện an toàn.  

Tất cả các thang đang sử dụng phải được cố định chắc chắn. Nếu thang không có chốt chặn chống trượt 

thang và thang cao trên 1.8m phải có người bên dưới giữ thang và thang được đặt ở vị trí an toàn. 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải cất thang cẩn thận khi không thi công vào buổi đêm. 
Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải chú ý những khu vực có người lưu thông qua lại và phải có các biện 

pháp phòng ngừa rủi ro, nguy hiểm do hưu hỏng, rơi, đổ nguyên vật liệu xuống. Một số biện pháp có thể 

áp dụng như chặn các lối đi, sử dụng biển báo, lưới… 

Khi có ý định thực hiện các công việc ở trên cao, cần đảm bảo những khu vực phía dưới phải không có 

người không phận sự qua lại, các lối đi phải được phong tỏa thích hợp và đặt các dấu hiệu cảnh báo. 

Nhà thầu phải cung cấp biên bản ghi chép và lưu giữ chi tiết các tài liệu pháp lý như: biên bản kiểm tra 

giàn giáo, giấy chứng nhận kiểm tra, chạy thử phòng rủi ro của thiết bị nâng đỡ và các thiết bị khác… 

 

Kết nối hệ thống cứu hỏa 

Trong quá trình thi công, nếu nhà thầu cần kết nối hệ thống chữa cháy trong khu vực cần cách ly, xả nước 

trong hệ thống chữa cháy, trước khi thực hiện công việc này, Khách thuê/Nhà thầu phải đăng ký trước và 

được sự chấp thuận của Kỹ sư trưởng/BQLTN bằng cách điền vào mẫu Đăng ký thi công hạng mục cách ly, 

kết nối hệ chữa cháy theo mẫu tại phụ lục 5. Chi phí thực hiện cho mỗi lần xả nước là 1.500.000 VND/lần 

(Một triệu năm trăm ngàn đồng) và do Khách thuê/Nhà thầu thanh toán cho Chủ Đầu tư và/hoặc BQLTN.  

Kết nối hệ thống nước nóng 

Trong quá trình thi công, nếu nhà thầu cần kết nối, bổ sung hoặc di chuyển các van, đường ống nước 
nóng của hệ thống sấy xung quanh vách kính, trước khi thực hiện công việc này, Khách thuê/Nhà thầu 
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phải đăng ký trước và được sự chấp thuận của Kỹ sư trưởng/BQLTN bằng cách điền vào mẫu Đăng ký thi 
công hạng mục cách ly, kết nối hệ thống nước nóng theo mẫu tại phụ lục 5. Chi phí thực hiện cho mỗi lần 

xả và nạp nước là 1.000.000 VNĐ/ lần (Một triệu đồng) và do Khách thuê/Nhà thầu thanh toán cho chủ 
Đầu tư và/hoặc BQLTN. 
Thực hiện công việc phát sinh nhiệt 

Trước khi thực hiện bất kỳ công việc hàn cắt, Nhà thầu/Bên thuê phải nhận được sự chấp thuận của Kỹ sư 
trưởng bằng cách điền vào mẫu Đăng ký thi công hạng mục phát sinh nhiệt theo mẫu tại phụ lục 5. 

Thi công trên cao 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu không được phép thi công trên cao hoặc phần trần trong khu vực thuê và 

tại Tòa nhà mà không được sự cho phép của BQLTN.  

Trước khi thực hiện Khách Thuê/ Nhà thầu phải được sự chấp nhận của BQLTN bằng cách điền vào phiếu 

kiểm tra an toàn thi công trên cao theo mẫu tại Phụ lục 5. 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu chỉ được phép ra vào khu vực mái, thực hiện công việc trên cao khi đảm 

bảo đáp ứng đầy đủ những yêu cầu sau của BQLTN: 

- Chứng chỉ cho nhân viên làm việc trên cao (còn hiệu lực) 

- Chứng chỉ kiểm định an toàn cho công cụ dụng cụ thi công trên cao (thang nâng Gondola, thiết bị 
đu dây, đối trọng, dây cáp….) 

- Biện pháp thi công chi tiết đảm bảo an toàn được BQLTN phê duyệt. Với những hạng mục thi công 

phức tạp, yêu cầu có đánh giá thẩm định từ đơn vị chuyên môn có chức năng và có đơn vị tư vấn 

giám sát độc lập trong suốt quá trình thi công. 

Danh mục kiểm tra an toàn thi công trên cao được kí xác nhận bởi Khách thuê và/hoặc Nhà thầu và 

BQLTN.  

Không được cất giữ vật liệu, máy móc trên trần, mái mà không có sự cho phép của BQLTN. 

Nếu trong quá trình thi công phải làm việc trên cao, Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải đảm bảo các nhân 

viên phải tiếp cận gờ (cạnh) của mái được trang bị các thiết bị bảo hộ an toàn cần thiết. Khách thuê 

và/hoặc Nhà thầu phải đảm bảo rằng xung quanh vị trí thi công đã được che chắn cẩn thận, và nếu xảy ra 

tình trạng rơi/đổ nguyên vật liệu sẽ không có người nào bị thương. 

Các biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện để đảm bảo các công việc trên cao không làm cản trở hay 

ảnh hưởng đến việc thoát hiểm khi có hỏa hoạn.  

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu cần đảm bảo tất cả các máng, rãnh thu nước và các ống dẫn xuống không bị 
tắc bởi rác thải và nguyên vật liệu.  

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải trang bị biển hiệu cảnh báo về công việc thi công của mình. 

Trước khi thi công trên cao, Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải đánh giá chi tiết các rủi ro và báo cáo cách 

thức thi công cho BQLTN. 

2. AN TOÀN 

2.1 Giới thiệu về công trình 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu cần phải sắp xếp để toàn bộ nhân lực khi vào làm việc tại Tòa nhà trong giai 

đoạn thi công phải nắm được thông tin về Tòa nhà do BQLTN giới thiệu trước khi bắt đầu thi công. Buổi 

giới thiệu này mang tính chất chỉ dẫn chung về sự an toàn và an ninh của Tòa nhà. Khách thuê và/hoặc 

Nhà thầu phải có trách nhiệm hướng dẫn lại nhân sự của họ về những thông tin về thi công nội thất trong 

khu vực mà mình làm việc. 
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2.2 Trách nhiệm về an toàn 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải ghi nhận và đồng ý rằng BQLTN sẽ tiến hành kiểm tra tình hình an toàn 

chung. Việc này không loại trừ trách nhiệm của Khách thuê và/hoặc Nhà thầu liên quan đến an toàn thi 

công. 

Theo hướng dẫn, Khách thuê và/hoặc Nhà thầu sẽ phải tuân thủ những kế hoạch an toàn và bảo vệ sức 

khỏe theo quy định của BQLTN và tại mọi thời điểm phải thực hiện các biện pháp về an toàn đối với toàn 

bộ nhân công làm việc hoặc có mặt tại khu vực thi công. 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu cũng phải có trách nhiệm đảm bảo các biện pháp an toàn trong suốt quá 

trình thi công tại công trường như trang bị sẵn các thiết bị sơ cứu, bình chữa cháy tại khu vực thi công, 

dán cảnh báo tại nơi thi công, cũng như sử dụng an toàn những thiết bị điện, lắp đặt dây tiếp địa khi hoàn 

thiện các ổ cắm và ổ nối điện. 

2.3 Tuân thủ những quy định về an toàn 

Trong suốt quá trình thi công nội thất, Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải tuân thủ tất cả những quy định 

của pháp luật và chỉ dẫn của BQLTN về an toàn. 

Ngoài những quy định, tiêu chuẩn bắt buộc của cơ quan quản lý hoặc những điều khoản khác quy định 

trong cuốn Hướng dẫn lắp đặt nội thất này, Khách thuê và/hoặc Nhà thầu còn cần phải: 

(a) Đảm bảo mọi nhân sự và công nhân của Khách thuê và/hoặc Nhà thầu được trao đổi thông tin 

và tuân thủ những quy định liên quan đến an toàn sức khỏe; 

(b) Cung cấp những thiết bị phù hợp để trang bị, bảo vệ, hỗ trợ cho công nhân luôn được đảm 

bảo an toàn cao nhất tại mọi thời điểm khi thi công tại công trường; 

(c) Khách thuê và/hoặc Nhà thầu, bằng chi phí của mình, phải ngay lập tức di dời những nguyên 

vật liệu gây cản trở hoặc gây nguy hiểm đến sự an toàn và sức khỏe của nhân công hoặc 

những nguyên vật liệu bị lỗi; 

(d) Đảm bảo lắp đặt điện, ăng ten, dây nối, thiết bị hoàn thiện và những công việc tương tự phải 

tuân thủ những quy định của BQLTN và cơ quan quản lý; 

(e) Cần có Đơn yêu cầu ngắt hệ thống báo cháy khi thực hiện phần công việc chưa đạt yêu cầu về 

phòng cháy chữa cháy tại khu vực thi công; 

(f) Lưu ý tuân thủ tất cả cảnh báo phòng tránh hỏa hoạn; 

(g) Trước khi thực hiện những phần công việc liên quan đến khoan, cắt có sinh nhiệt, lửa hay tia 

lửa, cần phải điền vào đơn Đăng ký thi công các hạng mục liên quan đến lửa và gửi BQLTN để 

được phê duyệt và cần phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về an toàn có liên quan. 

Ghi chú: Không được cấp phép làm công việc liên quan đến lửa trong khi hệ thống vòi phun cứu hỏa 

không hoạt động. 

(h) Cung cấp những tiện ích để cấp cứu, sơ cứu ban đầu; 

(i) Nếu có sự vận chuyển các loại hóa chất, phải điền đơn thông báo và nhận được sự phê duyệt 

của BQLTN trước khi tiến hành. 

(j) Phải thông báo BQLTN nếu tải trọng khi thi công nội thất có tải trọng lớn hơn tải trọng sàn cho 

phép của kết cấu và phải thiết kế và xây dựng hệ thống hỗ trợ tạm thời để phù hợp với tải 

trọng của hệ thống cấu trúc này. 



Page | 22 
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT NỘI THẤT | CAPITAL PLACE 

2.4 Quy trình an toàn 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải có trách nhiệm đảm bảo mọi công nhân của mình tuân thủ các quy 

trình thủ tục và quy định áp dụng tại Tòa nhà.  

Nếu Khách thuê và/hoặc Nhà thầu không tuân thủ những quy trình thủ tục, chỉ dẫn, quy định về an toàn 

thì BQLTN sẽ ban hành một văn bản thông báo yêu cầu khắc phục nguyên trạng. Khách thuê và/hoặc Nhà 

thầu sẽ phải khắc phục hậu quả trong khoảng thời gian thông báo, nếu không BQLTN sẽ cho tiến hành 

khắc phục và mọi chi phí tổn thất liên quan đến Tòa nhà sẽ do Khách thuê và/hoặc Nhà thầu chịu. Có thể 

tùy vào tình hình thực tế mà Khách thuê và/hoặc Nhà thầu sẽ bị trục xuất khỏi Tòa nhà. 

2.5 Giám sát an toàn 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải chỉ định một Giám sát an toàn có đủ khả năng trình độ để đứng ra giải 

quyết mọi vấn đề liên quan đến hoạt động an toàn trong phạm vi thi công. Giám sát an toàn phải có mặt 

tại công trường toàn thời gian thi công trừ khi được phê duyệt khác đi, và phải tham gia các cuộc họp về 

an toàn, nghị định về an toàn, thanh tra công trường, hướng dẫn an toàn, vân vân; đồng thời chịu trách 

nhiệm ghi chép và báo cáo thông tin an toàn công trường cho BQLTN. 

2.6 Báo cáo an toàn 

Hàng tuần Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải báo cáo với BQLTN những thông tin sau: 

a) Số giờ làm việc của toàn bộ nhân viên, công nhân của nhà thầu, nhà thầu phụ của tuần trước 

đó;  

b) Chi tiết những trường hợp bị thương bao gồm cả thông tin về việc công việc bị trì hoãn hoặc 

được làm tiếp; và 

c) Bản sao các báo cáo với cơ quan quản lý về trường hợp tai nạn, hoặc đã có thể quay trở lại làm 

việc nếu có. 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải đảm bảo rằng toàn bộ nhân viên, công nhân phải được huấn luyện và 

hướng dẫn về sử dụng đúng cách, an toàn, biết xử lý các thiết bị dụng cụ làm việc. BQLTN có thể, tùy từng 

trường hợp, sẽ yêu cầu những bằng chứng cụ thể về các buổi đào tạo hoặc huấn luyện đó. Khách thuê 

và/hoặc Nhà thầu sẽ đảm bảo toàn bộ nhân viên, công nhân không có xu hướng hoặc thực hiện những 

hoạt động có thể gây mất an toàn đến sức khỏe, lợi ích của những người khác hoặc của chính họ.  

3. TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

3.1 Trách nhiệm về các hoạt động khẩn cấp 

Đối với những công việc sử dụng nhiệt độ cao, VD: sơn, gò, hàn, đèn xì… phải có giấy Đăng ký thi công 

phát sinh nhiệt theo mẫu tại phụ lục 5 và được phê duyệt trước khi thực hiện. 

Khách thuê và/ hoặc Nhà thầu không được lạm dụng hay can thiệp vào các thiết bị chữa cháy được cung 

cấp và lắp đặt tại Tòa nhà. Nếu cần thiết phải dỡ bỏ hay di chuyển bất kỳ thiết bị chữa cháy nào hay thực 

hiện các công việc có thể can thiệp vào hệ thống báo động, cần có sự cho phép trước từ BQLTN. 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu cần đảm bảo trang bị các thiết bị chữa cháy di động phù hợp cho tính chất 

công việc của mình. 
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3.2 Lưu đồ quy trình chung cho các trường hợp khẩn cấp 

 
3.3 Cháy hoặc khói 

Trong trường hợp có báo động do cháy hoặc khói, Khách thuê và/hoặc Nhà thầu phải đảm bảo khu vực thi 

công ở trong tình trạng an toàn thỏa đáng. Tuy nhiên không được trì hoãn quá trình sơ tán và không dừng 

lại để thu gom đồ đạc cá nhân. Khi đó giám sát có trách nhiệm gọi điện cho An ninh hoặc đường dây nóng 

của BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ để nhận được chỉ thị. Giám sát có trách nhiệm cảnh báo mọi người và hướng 

dẫn họ tới nơi tập kết an toàn theo quy định. 

Không được trở lại khu vực thi công cho đến khi được thông báo. Không được sử dụng thang máy, chỉ sử 

dụng thang bộ.  

Trong mọi trường hợp không được phép tự ý sơ tán nếu chưa thấy chuông báo sơ tán kích hoạt. 

Nếu Giám sát hoặc những người đã được đào tạo có khả năng sử dụng các thiết bị chữa cháy ví dụ như 
bình xịt, vòi cứu hỏa nếu thấy an toàn thì có thể sử dụng để khống chế tình hình. 

3.4 Điểm tập kết sơ tán 

Công viên Thủ Lệ - Cách tòa nhà 200m 

3.5 Báo cáo về tình trạng hỏa hoạn 

Khi có cháy phải báo cáo ngay BQLTN dù có hay không gây ra thiệt hại. 

Bất kỳ tang chứng, vật chứng có thể của vụ cháy cần được giữ gìn bảo vệ phục vụ mục đích tìm hiểu 

nguyên nhân. 

Tất cả nhân viên của Khách thuê và/hoặc Nhà thầu nếu có hiểu biết liên quan đến sự cố, phải luôn sẵn 

sàng để BQLTN thẩm vấn. 

Nếu gọi Đội cứu hỏa địa phương, BQLTN hoặc đội Kiểm soát An ninh phải được thông báo để thực hiện 

quy trình tiêu chuẩn tại chỗ. 

3.6 Phối hợp với đơn vị cứu hỏa địa phương 

Các đơn vị cứu hỏa của quận, thành phố có quyền yêu cầu kiểm tra các công việc đang được thi công. Đại 

diện BQLTN cần được thông báo trước về các yêu cầu kiểm tra này. 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu cần cung cấp thông tin về những nguy cơ hỏa hoạn tiềm tàng và các thiết bị 
chữa cháy theo như yêu cầu. 
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Các yêu cầu từ đơn vị cứu hỏa địa phương về biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn phụ trợ cần được chuyển 

tiếp tới BQLTN. 

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu cũng phải thông báo tới BQLTN về những vật liệu có rủi ro cao, như các loại 

khí dễ cháy, chất lỏng dễ cháy mà họ dự định mang vào công trường.  

CHƯƠNG VI – THI CÔNG 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. 
• 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. 
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• 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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CHƯƠNG VII - MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

Không mục nào trong tài liệu Hướng dẫn lắp đặt nội thất này làm giảm trách nhiệm của Khách thuê 

và/hoặc Nhà thầu so với những quy định pháp lý và nghĩa vụ của luật pháp hiện hành, cũng như không có 

sự cho phép hoặc đồng ý bởi hoặc thay cho Ban quản lý Tòa nhà Capital Place hoặc nhà thầu của BQLTN 

về các nội quy, quy định an toàn làm giảm nhẹ trách nhiệm của Khách thuê và/hoặc Nhà thầu trong 

trường hợp xảy ra tai nạn, bị thương hay thiệt hại theo hợp đồng.  

Các biện pháp phòng ngừa này là điều kiện bổ sung đi cùng với nghĩa vụ pháp luật của các Khách thuê 

và/hoặc Nhà thầu. 

Những quy định này có thể được thay đổi hoặc bổ sung bất kỳ lúc nào bởi BQLTN. 
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 PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH NHÀ THẦU GỢI Ý VỀ PCCC VÀ ĐIỀU HÒA 

 

TT Nhà thầu Hạng mục 
Người phụ 

trách 
Chức vụ Liên hệ 

1 
Công ty cổ phần cơ 
điện Đoàn Nhất 

PCCC, Điều hòa có kết 

nối vào hệ thống chung 

của Tòa nhà 

Che Van Len 
Chief 

Engineer 

HP: 0973 397 530 

Email: 

cvlen@doannhat.c

om 
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PHỤ LỤC 2 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TÒA NHÀ 

1. CÁC HOÀN THIỆN CƠ BẢN CỦA TÒA NHÀ 

+ Diện tích XD công trình: 7684 m2 

+ Tổng diện tích mặt sàn: GFA: 121.010 m2 (tầng cao)  + 29.680m2 diện tích 4 

tầng hầm, chưa bao gồm diện tích tầng hầm mở 

rộng phía tòa nhà Metropolis.  

+ Số tầng cao của công trình: Khối tầng nổi 37 tầng + 1 tầng mái (Trong đó: Khối 

đế 6 tầng + khối tháp tầng thấp 7F-19F, Tầng KT: 20F 

+ khối tháp tầng cao 21F - 37F + Tầng mái). 

+ Số tầng hầm: 4 Hầm (B1 – B4) 

+ Chiều cao tối đa: Max = 180m 

           Nguồn: tham chiếu hồ sơ TK BVTC. 

Tường chung bên ngoài 

Hệ tường tường bao quanh gồm: Hệ FAÇADE tường kính DGU, 4 mặt kính. Tiết kiệm năng lượng, cách âm. 

Sàn nhà  

- Sàn văn phòng là sàn nâng 150mm. 
- Sảnh thang máy các tầng tiêu chuẩn và tầng kỹ thuật (sàn và tường) là đá tự nhiên. 

- Sàn tầng trệt là đá tự nhiên. 

- Sàn bên trong thang máy là đá tự nhiên. 

- Sàn nhà vệ sinh là ceramic.  

Độ cao sàn (từ sàn kết cấu tầng trên đến sàn kết cấu tầng dưới) 

Tầng 1 :    6500 mm 

Tầng 2 đến 6 :   4500mm  

Tầng 7 đến 19 :   Tháp 1: 4500mm/ tháp 2: 3900mm. 

Tầng KT (20) :   7200mm 

Tầng 21 đến 37 :  Tháp 1: 4500mm/ tháp 2: 3900mm  

Trần nhà   

- Trần khu vực sảnh chính tầng 1: Lắp đặt trần lưới thép kết hợp khung xương trang trí theo thiết kế 

- Trần khu văn phòng: Lắp đặt bằng vật liệu thạch cao xương nổi và kết hợp 1 phần thạch cao xương 

chìm cho khu hành lang và sảnh thang máy. 

- Chiều cao thông thủy của trần nhà (tính từ sàn hoàn thiện đến trần thả của tầng đó): 

Tầng 1:   Sảnh tháp 1 cao 4200 - 4800 mm  

Sảnh thông tầng cao 8400 – 9000mm  

Sảnh tháp 2 cao 4200 - 4800 mm  

Khu vực cho thuê hai bên tòa nhà: từ sàn BT thô lên trần hoàn thiện 

5000mm 

Sảnh thang máy tầng 1: 4800mm. 
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Tầng 2 đến 6:   Khu văn phòng cao 2700 mm; Sảnh thang máy cao 3000mm  

Tầng 7 đến 19:  Khu văn phòng Tháp 1 cao 2700mm / tháp 2 cao 2700mm; Sảnh thang máy 

– 3000mm  

Tầng KT (20):  Khu văn phòng cao 2700mm; Sảnh thang máy – 3000mm 

Tầng 21 đến 37:  Khu văn phòng Tháp 1 cao 2700mm / tháp 2 cao 2700mm; Sảnh thang máy 

– 3000mm 

Cửa ra vào  

Cửa ra vào nhà vệ sinh và khu vực chung: Cửa kính cường lực, bản lề thủy lực, tay nắm cửa inox. 

Cửa ra vào khu vực kỹ thuật và lối đi cầu thang bộ: Cửa thép chống cháy. 

Nhà vệ sinh 

Lối đi và sàn nhà vệ sinh lát gạch ceramic chống trượt. Tường nhà vệ sinh tháp 1 ốp gạch ceramic chống 

trượt kết hợp gỗ. Tường nhà vệ sinh tháp 2 ốp gạch ceramic. 

Trần nhà vệ sinh Tháp 1 hoàn thiện bằng trần kim loại, sơn sáng màu, chiều cao: 2700mm. 

Trần nhà vệ sinh Tháp 2 hoàn thiện bằng trần thạch cao xương chìm, sơn màu trắng, chiều  

cao: 2700mm. 

2. THIẾT KẾ TẢI TRỌNG CỦA KẾT CẤU  

Hoạt tải sử dụng tối đa cho phép theo thiết kế của các khu vực dành cho khách thuê được thể hiện trong 

bảng sau: 

TT Vị trí Giá trị (kN/m2) 

1 Tầng hầm  

- Hoạt tải sử dụng (cho khu thương mại) 5 

- Tải trọng hoàn thiện (tất cả các khu vực) 1.2 

- Hoạt tải sử dụng (Khu vực MEP) 10 

2 Tầng trệt (bên ngoài Tòa nhà)  

- Hoạt tải sử dụng (tất cả các khu vực) 12  

- Tải tĩnh (tất cả các khu vực) 17  

3 Tầng 1 (bên trong Tòa nhà)  

- Hoạt tải sử dụng (cho khu thương mại) 3.5 

- Vách ngăn (tất cả các khu vực) 1 

- Tải trọng hoàn thiện (tất cả các khu vực) 1.4 

4 Tầng 7 (bên trong Tòa nhà)  

- Hoạt tải sử dụng (cho khu thương mại) 3.5 

- Hoạt tải sử dụng (4m từ lõi tường) 5 

- Vách ngăn (tất cả các khu vực) 1 

- Tải trọng hoàn thiện (tất cả các khu vực) 1.4 

- Hoạt tải sử dụng (khu vực MEP) 7.5 

5 Tầng 7 (bên ngoài Tòa nhà)  

- Hoạt tải sử dụng (khu vực MEP) 7.5 – 16 

- Tải trọng hoàn thiện (tất cả các khu vực) 3  

6 Tầng tiêu chuẩn  
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- Hoạt tải sử dụng (cho khu thương mại) 3.5 

- Hoạt tải sử dụng (4m từ lõi tường) 5 

- Vách ngăn (tất cả các khu vực) 1 

- Tải trọng hoàn thiện (tất cả các khu vực) 1.4 

7 Tầng 20  

- Hoạt tải sử dụng (cho khu thương mại) 3.5 

- Hoạt tải sử dụng (4m từ lõi tường) 5 

- Hoạt tải sử dụng (khu vực MEP) 7.5 

- Vách ngăn (tất cả các khu vực) 1.4 

- Tải trọng hoàn thiện (tất cả các khu vực) 1 

Ví dụ: 

- Khu vực thương mại trên 1 tầng tiêu chuẩn:  

Tổng tải trọng thiết kế: 3.5 kN/m2 (hoạt tải sử dụng) + 1 kN/m2 (vách ngăn nếu có) + 1.4 kN/m2 

(tải trọng hoàn thiện – sàn nâng, đường ống cơ điện…) 
- Trên 1 tầng tiêu chuẩn (4m từ lõi tường): 

Tổng tải trọng thiết kế: 5 kN/m2 (hoạt tải sử dụng) + 1 kN/m2 (vách ngăn nếu có) + 1.4 kN/m2 (tải 

trọng hoàn thiện – sàn nâng, đường ống cơ điện…) 
 

3. THANG MÁY DÀNH CHO TỪNG KHU VĂN PHÒNG  

Mô tả 
Kích thước thang máy (mm) 

Rộng Sâu Cao 

Thang máy dành cho khách  

Thang máy PCCC 

Thang máy dịch vụ từ B4 – 1F 

Thang cuốn từ B1 – 1F 

2000 

1600 

2100 

1850 

2100 

1600 

2700 

2700 

2700 

 

 

Kích thước cửa thang máy dành cho khách:  1200x2400mm 

Kích thước cửa thang máy PCCC:    1200x2400mm 

Kích thước cửa thang máy dịch vụ từ B4 – 1F:  1100x2400mm 

 



Page | 31 
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT NỘI THẤT | CAPITAL PLACE 

PHỤ LỤC 3: HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT 

 

1. HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ 

1.1 Mô tả hệ thống  

Hệ thống làm mát của tòa nhà là hệ thống Chiller giải nhiệt bằng nước. 

1.2 Khả năng làm lạnh 

Khả năng làm lạnh của hệ thống điều hòa cho khu vực văn phòng của tòa nhà là: 

 

 TẦNG THIẾT BỊ Khu vực phục vụ 

Công suất lạnh (KW) 
Số 

lượng AHU  
TỔNG  CÁC 

AHU 

Tầng Trệt AHU-NS1-GF-01 Sảnh văn phòng Tháp 1 42.15 42.15 1 

Tầng Trệt AHU-NS1-GF-02 Khu công cộng Tháp 1 129.84 129.84 1 

Tầng Trệt AHU-NS1-GF-03 Khu kinh doanh Tháp 1 89.52 89.52 1 

Tầng 2 AHU-NS1-2F Văn phòng 162.52 162.52 1 

Tầng 3 ~ 5 AHU-NS1-3~5F Văn phòng 224.85 674.55 3 

Tầng 6 AHU-NS1-6F Văn phòng 235.54 235.54 1 

Tầng 7 AHU-NS1-7F Văn phòng 141.56 141.56 1 

Tầng 8 AHU-NS1-8F Văn phòng 167.14 167.14 1 

Tầng 9 ~ 19 AHU-NS1-9~19F Văn phòng 167.14 1838.54 11 

Tầng 20  AHU-NS1-20F Văn phòng 139.41 139.41 1 

Tầng 21 ~ 28 AHU-NS1-21~28F Văn phòng 174.52 1396.16 8 

Tầng 29 ~ 36 AHU-NS1-29~36F Văn phòng 174.52 1396.16 8 

Tầng 37 AHU-NS1-37F Văn phòng 238.33 238.33 1 

            

Tầng Trệt AHU-NS2-GF-01 Sảnh văn phòng Tháp 2 36.84 36.84 1 

Tầng Trệt AHU-NS2-GF-02 Khu kinh doanh Tháp 2 48.04 48.04 1 

Tầng 2 AHU-NS2-2F Văn phòng 153.81 153.81 1 

Tầng 3 ~ 5 AHU-NS2-3~5F Văn phòng 161.21 483.63 3 

Tầng 6 AHU-NS2-6F Văn phòng 161.35 161.35 1 

Tầng 7 AHU-NS2-7F Văn phòng 142.72 142.72 1 

Tầng 8 ~ 10 AHU-NS2-8~10F Văn phòng 165.79 497.37 3 

Tầng 11 ~ 19 AHU-NS2-11~19F Văn phòng 165.79 1492.11 9 

Tầng 20 AHU-NS2-20F Văn phòng 136.98 136.98 1 

Tầng 21 ~ 28 AHU-NS2-21~28F Văn phòng 172.68 1381.44 8 

Tầng 29 ~ 36 AHU-NS2-29~36F Văn phòng 172.68 1381.44 8 

Tầng 37 AHU-NS2-37F Văn phòng 236.58 236.6 1 

 

Hướng dẫn Thiết kế: 

Trong trường hợp Khách thuê cần bổ sung hệ thống lạnh cho các khu vực đặt máy chủ. Tòa nhà đã bố trí 

điểm kết nối với đường ống Chiller đăt tại phòng AHU các tầng để kết nối theo nhu cầu. Khách thuê cần 

cung cấp thông số tính toán công suất lạnh cùng với bản vẽ thiết kế chi tiết. Chỉ được sử dụng loại dàn 



Page | 32 
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT NỘI THẤT | CAPITAL PLACE 

lạnh có bơm nước ngưng ra hệ thống thoát nước tại phòng AHU. Chi phí sử dụng điều hòa cho khu vực 

đặt máy chủ sẽ do Khách thuê thanh toán và được tính theo quy định của BQLTN và/hoặc Chủ đầu tư.  
Đối với những vị trí lắp đặt cần tháo dỡ trần, khách thuê phải hoàn thiện lại trần nguyên trạng sau khi lắp 

đặt xong. Mọi sự thay đổi, di dời, bổ sung thêm các cửa gió phải theo đúng bản vẽ đã được BQLTN phê 

duyệt và chi phí cho việc thay đổi sẽ do Khách thuê chịu. 

Đường ống dẫn gió hồi của hệ thống điều hòa sẽ do nhà thầu thi công nội thất của Khách thuê lắp đặt tại 

các vách ngăn tới trần hoàn thiện (bao gồm cả các vách ngăn chính bên ngoài ngăn chia giữa các Khách 

thuê). Các ống này sẽ được bọc lớp vật liệu cách âm dày 25mm và lắp đặt thiết bị hoặc lưới chắc chắn 

cấm xâm phạm để đảm bảo an toàn cho khu vực của Khách thuê. Đối với việc ngăn vách các phòng đặc 

biệt vì yêu cầu bảo mật, cách âm và an ninh, có thể xem xét giải pháp bổ sung ống thông gió (có tiêu âm 

chữ Z), bổ sung các đường ống cấp gió tươi vào các khu vực riêng biệt. 

Thiết bị điều chỉnh nhiệt (Themostat) của hệ thống điều hòa sẽ được nhà thầu thi công nội thất của Khách 

thuê lắp đặt tại các vị trí được BQLTN phê duyệt. Dây dẫn của thiết bị này phải đúng với màu quy định. 

Theo tiêu chuẩn của tòa nhà, Chủ đầu tư đã lắp đặt cảm biến CO2 tại khu vực khách thuê. Để đảm bảo hệ 

thống cảm biến này hoạt động đúng chức năng, vị trí đặt cảm biến là tại phòng chức năng có mật độ nhân 

viên đông nhất (theo thiết kế văn phòng của khách thuê). Nếu cần điều chỉnh vị trí lắp đặt, Khách thuê cần 

thể hiện việc điều chỉnh này trên bản vẽ thi công và nộp cho BQLTN phê duyệt trước khi thi công. Chi phí 

điều chỉnh do Khách thuê chịu. Cảm biến phải được lắp tại độ cao từ 900mm – 1800mm tính từ mặt sàn 

hoàn thiện.    

Cân bằng tải và áp điều hòa không khí cho khu vực Khách thuê được tiến hành sau khi Khách thuê hoàn 

tất các công việc di chuyển và bổ sung các thiết bị không khí. Báo cáo cân bằng tải và áp hệ thống điều 

hòa không khí sẽ được nộp cùng với bản vẽ hoàn công. 

Khách thuê tự chịu trách nhiệm về  kết quả sau thi công trong phạm vi khu vực thuê của mình, và BQLTN 

sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào từ sự xuống cấp hay suy giảm hệ thống điều hòa khi thực hiện theo 

đề xuất thiết kế nội thất của Khách thuê. 

Che phủ toàn bộ các miệng thổi điều hòa, các miệng ống thông gió nhằm tránh bụi bẩn bay vào trong hệ 

thống điều hòa không khí, hoặc làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Đảm bảo các miệng thổi 

điều hòa, thiết bị điện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, các ổ cắm điện...phải được lắp đặt theo quy chuẩn 

tại toàn bộ khu vực Văn phòng. Đặc biệt, bất kỳ sự thay đổi nào đối với hệ thống điều hòa & hệ thống 

PCCC nên do Nhà thầu của BQLTN gợi ý thực hiện và Khách thuê phải chịu chi phí.   

Việc sử dụng điều hòa nhiệt độ sau giờ làm việc Tòa nhà, Khách thuê cần đăng ký với BQLTN để theo mẫu 

đơn “Đăng ký làm việc ngoài giờ”. Khách thuê sẽ chịu chi phí cho việc sử dụng điều hòa ngoài giờ theo 

các mức đã được quy định bởi BQLTN. 

Lưu ý: Người thuê không được phép cải tạo bất kỳ hạng mục nào liên quan đến hộp VAV của bộ khuếch 

tán không khí chu vi và các hộp VAV cung cấp cho vị trí khác không thuộc đơn vị của người thuê. (Ban 

Quản lý Tòa nhà sẽ thông báo rõ ràng trong thời gian hoàn thiện nếu cần). 

2. HỆ THỐNG NƯỚC 

Hướng dẫn Thiết kế: 

Khách thuê tuyệt đối không được phép khoan sàn để lắp đặt đường ống. Riêng các vị trí của các đường 

ống xuyên qua tường cần phải được BQLTN phê duyệt trước, cần bổ sung giải pháp chống cháy lan cho 

các vị trí máng cáp, ống trục kỹ thuật xuyên tường, sàn theo quy định của tòa nhà, và Khách thuê chịu 

trách nhiệm hoàn thiện lại tường theo nguyên trạng ban đầu sau khi hoàn tất công việc. 

Ống dẫn nước thải (nếu có) của Khách thuê phải bọc lớp cách âm/ cách nhiệt bên ngoài theo yêu cầu tiêu 

chuẩn của Tòa nhà.  
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Khu vực chậu rửa (nếu có) yêu cầu thiết kế thiết bị lọc mỡ sơ cấp trước khi kết nối với hệ thống xử lý 

trung tâm, các đường cấp thoát nước và thiết bị liên quan cần bổ sung bao gồm cả việc cải tạo có ảnh 

hưởng đến hệ thống chung hiện tại của tòa nhà sẽ thực hiện bằng chi phí của Khách thuê và do nhà thầu 

của khách thuê thực hiện. Tòa nhà không khuyến khích khách bổ sung thêm hệ thống chậu rửa riêng 

trong khu vực thuê của khách. Khách thuê/Nhà thầu cần trình bản vẽ và phương án kỹ thuật để BQLTN 

phê duyệt. 

Tòa nhà cung cấp khu chậu rửa ướt tại khu vực chung cho mỗi tầng, ngoại trừ tầng 20.  

3. HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN 

Mô tả:  

Điện dự phòng: 100%. 

Nguồn điện được cung cấp sẵn cho các Khách thuê tại tủ đồng hồ (công tơ) tại từng tầng.  

Hướng dẫn Thiết kế: 

Nguồn điện 3 pha sẽ được cung cấp cho việc thi công. Khách thuê chuẩn bị cho Nhà thầu của mình đầu 

nối thiết bị thi công với nguồn cấp của Tòa nhà và chịu trách nhiệm cho việc tiếp địa an toàn, ngăn ngừa 

sự cố do dùng quá tải và dò điện tiếp đất. Chúng tôi khuyến cáo Khách thuê lắp các mạch phụ với thiết bị 
bảo vệ MCB khống chế có cường độ chỉ bằng 50% cường độ dòng điện của nguồn cấp tạm để tránh nhảy 

MCB tại bảng điện chính của Tòa nhà (nơi nhân viên/công nhân của Khách thuê không được phép vào). 

Không được phép cắm dây trực tiếp vào ổ cắm, chỉ được phép sử dụng phích cắm có tiếp đất. 

Tòa nhà cung cấp điểm đấu nguồn điện thi công kèm đồng hồ đa biểu giá tại tủ điện của Tòa nhà cho mỗi 

Khách thuê.  

Khách thuê có trách nhiệm trang bị tủ điện, bổ sung dây nguồn (nếu cần) trong khu vực thuê và việc lắp 

đặt do nhà thầu của Khách thuê thực hiện; chi phí này thuộc về Khách thuê và nhà thầu của Khách thuê.  

Trong trường hợp có nhu cầu thay đổi hay bổ sung hệ thống điện, phải được BQLTN phê duyệt nhằm thỏa 

mãn những yêu cầu về kỹ thuật của Tòa nhà và Khách thuê tự chịu chi phí.  

Phụ tải điện không được vượt quá 80% công suất định mức của áp-tô-mát và của đường dây tại khu vực 

đó. Trong trường hợp cần nâng cấp, Khách thuê phải thông báo bằng văn bản cho BQLTN để xem xét, 

đánh giá và phê duyệt. Chi phí cho việc nhân viên của BQLTN giám sát công việc (nếu có) sẽ do Bên thuê 

chịu. 

Phụ tải phải được cân bằng giữa 3 pha, bao gồm cả tải kết nối hiện tại. 

Trước khi thi công các phần việc về điện cần phải nộp cho BQLTN bản sơ đồ một sợi và tính toán tải điện 

để được phê duyệt. 

 

4. DÂY VÀ CÁP ĐIỆN 

Hướng dẫn Thiết kế: 

Toàn bộ dây dẫn cho ổ cắm và đèn chiếu sáng sẽ là dây đồng theo tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương.  Các 

dây chống cháy cần tuân theo tiêu chuẩn của tòa nhà và phải có chứng chỉ cho các loại cáp này. Khách 

thuê cần cung cấp bản sao chứng nhận và hồ sơ chất lượng sản phẩm.  

Tất cả các ống/máng dẫn dây sẽ là ống chống cháy PVC. Các mối nối, ghép của hệ thống ống phải thật 

chặt. Ống phải được gắn chặt với khoảng cách tối thiểu 1m có một mối gắn 

Không được phép đi dây trần. Tất cả các hộp nối phải được bảo vệ đúng cách. 

Không được sử dụng dây cứng, dây 1 lõi, dây dẹt. Sử dụng ống mềm có đủ các phụ kiện để chạy dây với 

chiều dài tối đa 600mm (tính từ hộp kéo dây gần nhất đến nơi lắp đặt thiết bị hoặc đèn). 
Các mối nối, ghép phải được đặt trong hộp nối và hộp đầu ra. Hộp nối và hộp đầu ra phải có nắp đậy. 
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Tất cả việc lắp đặt điện phải được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN và IEC mới nhất. 

Ống dẫn dây mềm sẽ chỉ được phép sử dụng ở 1.5m dây cuối cùng dẫn ra thiết bị. Khách thuê phải dán chỉ 
dẫn số tuyến dây trên tủ phân phối và ổ cắm, công tắc điện. 

Tất cả ổ cắm công tắc sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn IEC và thông qua thiết bị bảo vệ tổng sử dụng sản 

phẩm Schneider hoặc tương đương. 
Các loại dây điện, dây dẫn viễn thông & internet phải được bó gọn vào bên trong móc treo, khung hình 
máng và được treo bên trên gắn với hệ thống máng cáp tại trần xi măng. Các loại đường dây dưới sàn đều 
phải được che phủ hợp lý. Khách thuê cần xin phê duyệt của BQLTN trước khi tiến hành công việc khoan 
cắt lên sàn nhà. 

5. HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG 

Mô tả:  Tiêu chuẩn chiếu sáng: 

Văn phòng 500 lux  

Hành lang thang máy 300 lux 

Cầu thang/ Sảnh công cộng 150 lux 

Đường lưu thông 200 lux 

Phòng M&E 200 lux 

Phòng vệ sinh 300 lux 

Bãi đậu xe 100 lux 

Đường lái xe & đường dốc 150 lux 

Đèn chiếu sáng tiêu chuẩn (3x18w) tại khu vực văn phòng sẽ do Tòa nhà cung cấp và được bàn giao cho 

Khách thuê với số lượng theo tiêu chuẩn thiết kế ban đầu của Tòa nhà ứng với diện tích thuê để Khách 

thuê chủ động lắp đặt. 

Tại khu Thương mại, thiết kế công suất sáng trên một đơn vị diện tích giới hạn ≤ 7,54 W/m2. 
Hướng dẫn Thiết kế: 

Việc thay đổi hoặc bổ sung dây dẫn hoặc thay đổi vị trí ổ đèn chiếu sáng cần có sự phê duyệt trước của 

BQLTN và do nhà thầu điện thực hiện bằng chi phí của Khách thuê. 

Vị trí đèn chiếu sáng có thể được thay đổi để đáp ứng nhu cầu thực tế thi công nội thất của Khách thuê. 

Dù vậy, phụ tải điện và cường độ chiếu sáng phải đảm bảo theo đúng thiết kế ban đầu của Tòa nhà, và 

đèn chiếu sáng cần được giữ nguyên tối thiểu theo thiết kế trừ trường hợp đặc biệt được sự phê duyệt 

của BQLTN. 

Việc lắp thêm thiết bị đèn chiếu sáng cần có thông số kỹ thuật và kiểu dáng giống như hệ thống đèn chiếu 

sáng do Tòa nhà cung cấp, trừ phi được BQLTN phê duyệt khác đi. 
Đèn chiếu khẩn cấp và đèn thoát hiểm Exit được Tòa nhà cung cấp tại các khu vực công cộng, phòng máy, 

các hành lang và cầu thang thoát hiểm. Nếu Khách thuê có nhu cầu lắp thêm đèn chiếu khẩn cấp và đèn 
thoát hiểm thì cần lựa chọn đúng loại và thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của Tòa nhà và được BQLTN 

phê duyệt. 

Những đèn do Tòa nhà cung cấp mà Khách thuê không dùng đến Khách hàng tự quản lý bảo quản.  

Thiết kế nguồn điện 

Dành cho khu vực văn phòng, hệ thống đèn được thiết kế: 

Đèn:   8 w/m2  

Nguồn điện:   55 w/m2 
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Nguồn điện tại các phòng điện  

Tầng  Nguồn điện (KW) 

Tầng 2 60+58.2 

Tầng 3~6 92.7+58.2 

Tầng 7 43.5+38.9 

Tầng 8~19 60+58.2 

Tầng 20 46+46 

Tầng 21~37 68.6+65.4 

 

6. ĐIỆN THOẠI VÀ INTERNET 

Tòa nhà cung cấp hạ tầng đường trục và các tủ đầu dây (tủ đấu nối) IDF tại các buồng thông tin trên các 

tầng. Nhà cung cấp dịch vụ (hoặc nhà thầu thi công hệ thống điện thoại / Internet) của Khách thuê có 

trách nhiệm đấu nối từ tủ đầu dây IDF vào trong khu vực Khách thuê và chi phí do Khách thuê chịu. 

Khách thuê có trách nhiệm ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại và Internet. 

Khách thuê tự thực hiện các công việc để chuyển tiếp đường dây điện thoại/ internet đang sử dụng tới 

Tòa nhà (nếu có).  

7. HỆ THỐNG LOA CÔNG CỘNG 

Tòa nhà cung cấp hệ thống loa công cộng theo thiết kế ban đầu của Tòa nhà. Khách thuê không được tự ý 

di dời. Trong trường hợp cần thiết phải di dời thì xin phê duyệt của BQLTN trước khi thực hiện. 

8. HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA 

Hệ thống dây tiếp địa được đặt trong phòng nguồn điện của mỗi tầng. 

9. HỆ THỐNG PCCC 

Mô tả:  

Hệ thống cứu hỏa là hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn  quốc tế. 

Xuyên suốt tất cả các tầng đều được trang bị đầu phun cứu hỏa, đầu báo khói. Hệ thống được áp dụng 

theo các Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 06: 2010/BXD (Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về An toàn 

cháy cho nhà & công trình), tham chiếu tiêu chuẩn của NFPA (National Fire Protection Association - Hiệp 

hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia của Hoa Kỳ). 

Căn cứ vào yêu cầu của việc quản lý vận hành Tòa nhà, tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn phòng cháy chữa 

cháy, các hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Tòa nhà gồm các hạng mục sau:  

- Hệ thống báo cháy tự động. 

- Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler 

- Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường. 

- Hệ thống bình bột và bình chữa cháy cầm tay. 

- Màn ngăn cháy Drencher. 
- Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát hiểm 

- Hệ thống tăng áp cầu thang bộ thoát hiểm 

Hướng dẫn Thiết kế: 

Tất cả thay đổi vị trí đầu chữa cháy tự động phải được thực hiện sao cho khi hoàn thành, hệ thống tuân 

thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Việt Nam về việc lắp đầu chữa cháy tự động. Theo hướng dẫn 



Page | 36 
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT NỘI THẤT | CAPITAL PLACE 

chung, khoảng cách giữa 2 đầu chữa cháy không quá 4 mét. Sẽ có trường hợp ngoại lệ nhằm thoả mãn 

các cấu trúc phức tạp. Khoảng cách giữa các đầu chữa cháy từ tường hoặc các vách ngăn không quá 1,7 
mét hoặc một nửa của khoảng cách được chỉ định, tùy theo khoảng cách nào ngắn hơn. Luôn duy trì 

khoảng cách tối thiểu 0,5 mét dưới tấm điều hướng của đầu sprinkler. Mọi lắp đặt cần tuân theo Quy 

chuẩn xây dựng quốc tế và luật quy định tại Việt Nam. 

Việc thay đổi mặt bằng bố trí hay bổ sung các đầu chữa cháy tự động phải phù hợp với tiêu chuẩn/ quy 

phạm của Tòa nhà, quy định Phòng cháy chữa cháy hiện hành của Việt Nam và sẽ do Khách thuê chịu chi 

phí. Hệ thống sẽ được kiểm định áp lực theo áp lực tiêu chuẩn của Tòa nhà, việc kiểm định phải có đại 

diện của BQLTN giám sát. 

Các đầu báo khói không địa chỉ và đầu phun chữa cháy lắp đặt tại các khu vực thuê theo tiêu chuẩn TCVN. 

Đầu phun chữa cháy cho khu vực bếp phải đặt ở nhiệt độ 200 độ F (930C - Xanh). Đầu phun cho các khu 

vực khác đặt ở nhiệt độ 165 độ F (680C - Đỏ). 

Phải sơn đường ống cho đầu phun chữa cháy bằng sơn lót và sơn phủ mầu đỏ phù hợp với quy định mới 

nhất của TCVN. Khoảng cách giữa các vòi phun phải phù hợp với Luật Phòng cháy chữa cháy TCVN mới 

nhất.  

Lắp đặt đầy đủ các giàn móc treo theo phê duyệt của BQLTN. Không sử dụng dây treo bằng thép mạ kẽm.  

Phải có lưới bảo vệ đầu phun chữa cháy ở khu vực kho.  

Không được giảm số lượng đầu phun chữa cháy được cung cấp ở khu vực của mình. Phối hợp với BQLTN 

khi lắp đặt đầu phun chữa cháy. 

Trước khi cải tạo, hồ sơ thiết kế phải được cơ quan phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền phê duyệt. Sau 

khi hoàn thành, phải có biên bản kiểm tra đủ điều kiện đưa vào hoạt động của cơ quan phòng cháy chữa 

cháy và nộp cho BQLTN. 

10. MÀNH / RÈM 

Mô tả: 

Để đảm bảo thống nhất hình ảnh nhìn từ bên ngoài của Tòa nhà, hệ thống mành rèm đã được Chủ Đầu tư 

lắp đặt tại các vị trí khung/cửa kính bao che của Toà nhà. Khách Thuê không được tự ý thay đổi hệ thống 

mành/ rèm này.  

11. VÁCH NGĂN  

Hướng dẫn Thiết kế: 

Cửa chính và ổ khóa do Khách thuê tự thiết kế và lắp đặt, tuy nhiên, cần nộp thiết kế, bản vẽ lên BQLTN 

để được phê duyệt. 

Vách ngăn nội bộ trong phạm vi khu vực thuê của Khách thuê sẽ do Khách thuê tự thực hiện. Toàn bộ 

vách ngăn được yêu cầu làm bằng vật liệu chống thấm và chống cháy theo quy định hiện hành của cơ 
quan có thẩm quyền về PCCC hoặc phải áp dụng các tiêu chuẩn theo luật áp dụng. Mọi sự cố hay những 

chi phí liên quan gây ra từ những tấm vách không phù hợp hay không được thi công theo đúng tiêu chuẩn 

sẽ do Khách thuê và/hoặc Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm và chi trả. 

Khung xương của vách khi vượt qua trần hoàn thiện không được cắt đứt các thanh chính của khung 

xương đỡ tấm trần và không được làm ảnh hưởng đến các hệ thống cơ điện trên trần. Khách thuê sẽ chịu 

trách nhiệm điều phối công việc này và sẽ đảm bảo không làm xuống cấp khu vực được thi công. Đặc biệt 

khi đã thi công trên tấm trần thì phải thay thế tấm trần mới. 

Vách ngăn tiếp giáp với phần công cộng tại các tầng có từ 2 khách thuê trở lên như hành lang, sảnh, giữa 

các Khách thuê, sẽ do Chủ đầu tư lắp đặt và chịu chi phí.  
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12. SƠN NỘI THẤT, VẬT LIỆU DÍNH & VẬT LIỆU TRÁM BÍT 

Hướng dẫn thiết kế: 

Sử dụng sơn, lớp phủ laminate, vật liệu trám bít... có hàm lượng dung môi hữu cơ dễ bay hơi (VOC) thấp 

cho sàn, trần, tường, nội thất... trong khu vực thuê văn phòng/ thương mại, đảm bảo đạt chuẩn quốc tế 

LEED và thiết kế sàn có thành phần VOC thấp. 

13. CHỈNH SỬA KẾT CẤU Ô THANG  

Mô tả: 

Hai tòa tháp văn phòng của Tòa nhà được bố trí các ô thang chờ sẵn (knock-out panel) ở một số vị trí nhất 

định trên sàn. Khi Khách thuê có nhu cầu chỉnh sửa kết cấu ô thang, Khách thuê phải xin thông tin hướng 

dẫn và phê duyệt từ BQLTN.   

Khi chuyển ra khỏi diện tích thuê, Khách thuê phải hoàn trả lại diện tích thuê như điều kiện ban đầu, bao 

gồm cả vị trí chỉnh sửa kết cấu ô thang.   

Hướng dẫn thiết kế:  

Khách thuê phải bổ nhiệm một kỹ sư/ nhà thầu chuyên nghiệp để thiết kế chỉnh sửa kết cấu ô thang dựa 

trên hướng dẫn chi tiết và yêu cầu của BQLTN cũng như các yêu cầu khác từ cơ quan chức năng theo quy 

định pháp luật Việt Nam hiện hành.   

14. BẢNG HIỆU, LOGO 

Hướng dẫn thiết kế:  

Khách thuê và/hoặc Nhà thầu không được phép đặt bất cứ biển bảng, logo, trang trí… ở bất cứ vị trí nào 

trong hoặc ngoài khu vực thuê của mình nếu không có sự chấp thuận trước của Chủ đầu tư và/hoặc 

BQLTN. Tất cả các bảng hiệu nhìn thấy được tại khu vực chung hoặc từ mặt ngoài của Tòa Nhà phải được 

sự chấp thuận của BQLTN. BQLTN chỉ chấp thuận cho những bảng hiệu liên quan đến Khách Thuê và 

ngành nghề kinh doanh của Khách Thuê. 

Hệ thống kính mặt ngoài của tòa nhà đã được xây dựng và phát triển nhằm thể hiện đúng ý tưởng thiết kế 

chung của cả Dự án. Vì vậy, mọi biển hiệu, logo, trang trí…, nếu ảnh hưởng đến thẩm mỹ mặt ngoài, phải 

cách mặt kính façade của tòa nhà tối thiểu 2m và tuân thủ các quy định khác của BQLTN.  

Khách thuê liên hệ với BQLTN để được hướng dẫn cụ thể ngay khi có nhu cầu lắp đặt biển hiệu, logo, 

trang trí…  

BQLTN sẽ yêu cầu tháo dỡ và/hoặc thực hiện tháo dỡ các biển bảng, logo, trang trí… lắp đặt khi chưa 
được Chủ đầu tư và/hoặc BQLTN phê duyệt. Toàn bộ chi phí tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng sẽ do Khách thuê 

chịu.  

15. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO KHÁCH THUÊ KINH DOANH NHÀ HÀNG  

- Phải dùng vật liệu cách nhiệt chống cháy hoặc bằng sợi thủy tinh cho tất cả các ống xả/quạt thông gió 

nhà bếp. 

- Phải có phễu hút tại mỗi điểm có bếp nấu và có bộ lọc cho phễu lọc của hệ thống hút khói.  

- Không sử dụng tấm thép mạ kẽm làm phễu lọc mà dùng tấm thép đen.  
- Phải có ngăn chống rung cho máy/động cơ hút. 
- Phải có cửa chắn tự động hoặc van điều chỉnh cho hệ thống hút chính của Bên thuê. 

- Các hệ thống hút đặc biệt phải được thiết kế để ngăn mùi, nhiệt và/hoặc độ ẩm xâm nhập vào Tòa 

nhà và hệ thống điều hòa không khí của Tòa nhà. 
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- Ống hút phải phải được nối trực tiếp với phễu hút. Tuy nhiên, nếu công suất của hệ thống hút vượt 

quá khả năng cho phép do BQLTN cung cấp, Khách thuê sẽ phải lắp đặt một hệ thống hút riêng bằng 

chi phí của Khách thuê. 

- Vị trí của thiết bị hỗ trợ hệ thống hút sẽ do BQLTN chỉ định và/hoặc phê duyệt. Việc đi đường ống 

phục vụ hệ thống hút đặc biệt sẽ được chỉ định và/hoặc phê duyệt bởi BQLTN. 

16. HƯỚNG DẪN KHÁC CHO CÁC KHÁCH HÀNG KHU BÁN LẺ  

Khu vực thuê khu bán lẻ được cung cấp với các dịch vụ và trang thiết bị sau đây, nếu có (các hạng mục này 

được ghi chú trong bản mặt bằng cho thuê): 

a. Dịch vụ: 

• Điểm cấp nước 

• Hệ thống đầu phun chữa cháy 

• Điểm kết nối thoát khí nếu có ghi trên mặt bằng 

b. Xây dựng:  

• Sàn bê tông theo bảng 2 phụ lục 2. 

• Tường ngăn và cột 

• Tường ngăn giữa các khu vực thuê 

c. An ninh: 

• Toà nhà có thể sẽ hợp nhất với hệ thống an ninh nội bộ của mình. 

• BQLTN có thể yêu cầu Khách thuê kết nối với Hệ thống Quản lý Tòa nhà (BMS) nếu cần. 

d. Biển hiệu: 

Bên thuê sẽ phải chịu trách nhiệm về việc lắp đặt bảng hiệu và phải tuân theo các hướng dẫn sau: 

• Vị trí của biển hiệu theo như các bản vẽ mặt đứng. 

• Hình thức của biển hiệu sẽ như mẫu đã được BQLTN phê duyệt, tuy nhiên biển hiệu nên được 

chiếu sáng, hoặc bằng đèn neon phía sau (không được để lộ đèn) hoặc từ bên cạnh. 

• Biển hiệu không được làm bằng polystyrene; không có đèn lóe sáng hoặc nhấp nháy; hoặc chuyển 

động dưới bất kỳ hình thức nào. 

• Biển hiệu phải được gắn trên trên bảng biển hiệu như các bản vẽ mặt đứng  

• Việc chiếu sáng sẽ phải như đã được BQLTN phê duyệt, về cơ bản, đèn chiếu sáng được bố trí nằm 

chìm trong trần hoặc trong khu vực khuất, nên dùng điện áp thấp với đèn chiếu điểm. 

• Đèn ống huỳnh quang, đèn chao, đèn nhấp nháy…không được phê duyệt. 
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PHỤ LỤC 4 MỨC PHẠT ĐỐI VỚI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ LẮP ĐẶT NỘI THẤT 

 
STT TRƯỜNG HỢP MỨC PHẠT 

1 Thiệt hại đối với khu vực chung 

Chịu toàn bộ chi phí thay thế hiện tại + VND 

5.000.000 (năm triệu đồng)/phụ thuộc vào 

tình trạng hư hỏng. Trục xuất cá nhân vi 

phạm. 

2 

Thiệt hại đối với các đồ đạc của chủ nhà và phụ 

kiện bên trong mặt bằng cho thuê, bao gồm cả 

kính cửa sổ 

Chịu toàn bộ chi phí thay thế hiện tại + VND 

5.000.000 (năm triệu đồng)/ phụ thuộc 

vào tình trạng hư hỏng. Trục xuất cá nhân 

vi phạm. 

3 Làm mất hoặc bị thu hồi “Thẻ công nhân” 
VND 200.000 (Hai trăm ngàn đồng chẵn)/01 

thẻ 

4 Không đeo “Thẻ công nhân” trong khi làm việc  VND 200.000 (Hai trăm ngàn đồng chẵn) 

5 
Hệ thống vệ sinh thoát nước bị chặn hay ống 

nước bị vỡ 

Chịu toàn bộ chi phí chống chặn và sửa 

chữa đường ống, chi phí sửa chữa thiệt hại 

gây ra+ VND 5.000.000 (năm triệu đồng)/ 

phụ thuộc vào tình trạng hư hỏng.Trục 

xuất cá nhân vi phạm. 

6 
Nơi làm việc không có bình chữa cháy hoặc quá 

hạn sử dụng 
VND 2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn) 

7 Nơi làm việc thùng rác dung tích nhỏ hơn 120 lít VND 2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn) 

8 
Sử dụng hệ thống điện nước mà không được sự 

cho phép của BQLTN 

VND 2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn). Trục 

xuất cá nhân vi phạm. 

9 
Kích hoạt chuông, thiết bị báo cháy/nhấn nút 

báo cháy khẩn cấp 

VND 2.000.000(Hai triệu đồng chẵn)/lần.  

Tạm dừng thi công đến khi có biện pháp 

khắc phục. Trục xuất cá nhân vi phạm. 

Trường hợp vi phạm gây báo cháy giả dẫn 

đến việc Cảnh sát PC&CC cùng phương tiện 

chữa cháy được điều động đến thì cá 

nhân/tập thể gây ra phải hoàn toàn chịu 

trách nhiệm. 

10 

 

Sử dụng thang máy không hợp lệ hoặc không 

đúng thời gian cho phép 
VND 1.000.000(Một triệu đồng chẵn)/lần 

11 

Để cửa ra cầu thang thoát hiểm mở, Chặn 

đường thoát hiểm hay thiết bị chữa cháy, để đồ 

đạc/ thùng carton/ đồ vật khác …. gây chặn làm  

ách tắc tại thang thoát hiểm  

VND 1.000.000(Một triệu đồng chẵn)/lần 

cộng thêm chi phí di dời của BQLTN 

12 Bỏ rác không đúng nơi quy định 
VND 1.000.000(Một triệu đồng chẵn)/lần 

cộng thêm chi phí di dời của BQLTN  

13 
Vận chuyển rác hay cát tại khu vực chung mà 

không được đóng gói đúng quy cách 
VND 1.000.000(Một triệu đồng chẵn) 

14 Công nhân gây bẩn hoặc ướt Khu vực chung  
VND 200.000 (Hai trăm ngàn đồng 

chẵn)/lần và Nhà thầu phải dọn dẹp và làm 
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STT TRƯỜNG HỢP MỨC PHẠT 

khô hoặc chịu chi phí dọn dẹp 

15 
Khoan trần, tường, nền, v.v mà không có sự cho 

phép của BQLTN 

VND 1.000.000 (Một triệu đồng đồng 

chẵn)/lần cộng với chi phí khắc phục lại. 

Tạm dừng thi công nếu những vi phạm 

nghiêm trọng (như khoan, đục vào kết cấu 

chịu lực của Toà nhà)  

16 
Làm ồn trong giờ hành chính mà gây ảnh hưởng 

đến các Khách thuê khác 
VND 500.000 (Năm trăm ngàn đồng chẵn) 

17 
Sử dụng sai nhà vệ sinh hoặc đi vệ sinh tại khu 

vực cấm vệ sinh 

VND 500.000 (Năm trăm ngàn đồng 

chẵn)/lần và trục xuất cá nhân vi phạm, nhà 

thầu phải dọn dẹp hoặc chịu chi phí dọn 

dẹp.  

18 
Hút thuốc trong Tòa nhà bao gồm cả khuôn viên 

xung quanh 

VND 200.000 (Hai trăm ngàn đồng 

chẵn)/lần  

Trục xuất cá nhân vi phạm. 

19 

Dùng giấy tờ tùy thân: không chính chủ, giả 

mạo, hết thời gian hiệu lực - để đăng ký thi 
công, hoặc xuất trình tại nơi /cửa ra vào có kiểm 

soát 

VND 500.000 (Năm trăm nghìn đồng chẵn),  

Trục xuất cá nhân vi phạm. 

20 
Triển khai công việc không thuộc phạm vi khu 

vực của mình 

VND 500.000 (Năm trăm nghìn đồng chẵn 

/lần và phải dừng công việc thi công ngoài 

khu vực đăng ký.  

21 

Cố tình mang vật tư vào, ra khỏi công trường khi 

chưa được sự đồng ý phê duyệt của cán bộ có 

thẩm quyền 

VND 200.000 (Hai trăm ngàn đồng chẵn) 

đến VND 2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn)  

(tùy theo mức độ, tần suất vi phạm)  

22 

Không có biện pháp đảm bảo ATLĐ & vệ sinh 

môi trường cho người lao động trên công 

trường; Không đội mũ bảo hiểm hoặc không 

đeo thắt lưng an toàn khi làm việc ở độ cao từ 

4m, làm việc trên giàn giáo hay leo trèo 

VND 500.000 (Năm trăm ngàn đồng chẵn).  

23 
Ở trong tình trạng có sử dụng rượu bia, chất 

kích thích, ma túy… 

VND 500.000 (Năm trăm ngàn đồng chẵn).  

Trục xuất cá nhân vi phạm. 

24 
Sử dụng, vận hành máy móc thiết bị không đúng 
quy định  

VND 500.000 (Năm trăm ngàn đồng chẵn).  

Trục xuất cá nhân vi phạm (nếu gây hậu quả 

nghiêm trọng thì tùy thuộc vào mức độ, 

hành vi và hậu quả gây ra có thể chịu trách 

nhiệm hình sự) 

25 
Trang bị bảo hộ: Quần áo, giầy dép, mũ, dây an 

toàn bị sờn, rách, cũ nát không đảm bảo an toàn 
VND 100.000 (Một trăm ngàn đồng chẵn).   

26 

Khu vực nguy hiểm như : hố thang máy , hộp kỹ 

thuật…vv , không có cảnh báo ngăn chặn rõ 

ràng, dễ nhìn thấy khu vực nguy hiểm-  để 

người không có nhiệm vụ không được đi vào 

VND 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn). 



Page | 41 
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT NỘI THẤT | CAPITAL PLACE 

STT TRƯỜNG HỢP MỨC PHẠT 

27 

Vi phạm, di chuyển, thay thế, làm hư hỏng, phá 

hủy các phương tiện, dụng cụ trang bị để phòng 

hộ an toàn, vệ sinh 

VND 500.000 (Năm trăm ngàn đồng chẵn). 

28 
Không có nhân viên ở vị trí thường trực để vận 

hành máy móc thiết bị, sửa chữa khi cần thiết 
 VND 200.000 (Hai trăm ngàn đồng chẵn).  

29 

Mang các vật dễ cháy, chất độc, thuốc nổ, vũ khí 

gây chết người, chất cấm, hoạt chất gây nghiện 

vào khu vực làm việc 

VND 5.000.000 (Năm triệu đồng chẵn). 

Trục xuất cá nhân vi phạm, trường hợp 

nghiêm trọng có thể xem xét tạm dừng thi 

công. 

30 
Không có cán bộ an toàn thường xuyên ở khu 

vực có công nhân làm việc 
VND 500.000 (Năm trăm ngàn đồng chẵn).  

31 

Tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức trong khu 

vực thi công cũng như khu vực khác trong Tòa 

nhà 

VND 5.000.000 (Năm triệu đồng chẵn).  

Trục xuất cá nhân vi phạm. 

32 Làm việc trên cao không đeo dây an toàn VND 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).  

33 
Xảy ra xô xát, đánh cãi, chửi nhau trong công 

trường 

VND 2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).  

Cá nhân vi phạm bị trục xuất 

34 
Để rơi vật tư, máy móc, thiết bị từ trên cao 

xuống 

VND 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn) đến 

VND 5.000.000 (Năm triệu đồng chẵn).  

(tùy theo mức độ, tần suất vi phạm, có thể 

xem xét tạm dừng thi công)  

35 

Tự ý sử dụng vật tư, thiết bị máy móc của các 

đơn vị thi công khác mà chưa được sự đồng ý 

của BQL và Chủ đầu tư 

VND 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).  

36 

Có biểu hiện, hành động làm phương hại 

nghiêm trọng đến thương hiệu, tài sản, an ninh 

của Chủ đầu tư, BQL hoặc các đơn vị thi công 

khác 

VND 10.000.000 (Mười triệu đồng chẵn).   

Cá nhân vi phạm bị trục xuất. 

37 

Không vệ sinh, hoàn trả lại mặt bằng thi công 

phần công việc của mình khi đã được BQL 

nghiệm thu bàn giao cho đơn vị khác 

VND 2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).  

38 

Khi xảy ra tranh chấp với cá nhân hoặc các đơn 
vị khác không báo cho BQL biết, đơn phương tự 

ý giải quyết mâu thuẫn 

VND 5.000.000 (Năm triệu đồng chẵn).  

39 

Sử dụng các thiết bị, máy thi công: Máy hàn 

điện, hàn khí hoặc những công việc liên quan 

đến Cơ - Điện mà không có giấy phép hoặc 

chứng chỉ chuyên môn và không được sự chấp 

thuận của BQLTN 

VND 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).   

Nếu hậu quả nghiêm trọng sẽ bị tạm ngừng 

thi công. 

40 

Không làm biển báo nguy hiểm & tổ chức bảo vệ 

khi thực hiện công tác thử áp lực đường ống 

môi chất & nạp gas cho hệ điều hòa 

VND 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).  

41 Không sử dụng dây an toàn & dây cứu hộ đối VND 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).  
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với trường hợp bắt buộc khi thi công trong hộp 

kỹ thuật thông tầng, lan can và những chỗ có 

nguy cơ mất ATLĐ 

42 

Tự ý đóng cắt điện ở các tủ tổng của công 

trường hoặc tại các tủ điện không được giao 

quản lý  

VND 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).  

43 

Có biểu hiện chống đối BQLTN và Chủ đầu tư. 
Không tuân thủ chỉ dẫn, yêu cầu của BQLTN và 

Chủ đầu tư 

VND 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).   

Cá nhân vi phạm bị trục xuất. 

44 

Thi công tiếng ồn ngoài giờ cho phép hoặc 

không hợp tác với Quản lý tòa nhà khi có khiếu 

nại của khách hàng khác về việc thi công gây ồn 

VND 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).   

 

45 

Tự ý di dời, sửa đổi đối với các thiết bị thuộc 

khu vực công cộng của Tòa nhà mà chưa được 

phê duyệt 

VND 2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).   

Cá nhân vi phạm bị  trục xuất, trường hợp 

nghiêm trọng có thể xem xét tạm dừng thi 

công. 

Ghi chú:  

- Đối với các trường hợp vi phạm khác không có trong quy định sẽ tùy theo mức độ vi phạm, mức xử phạt 

không nhỏ hơn 500.000đ/lần. 

- Với số lần tái phạm tăng lên sẽ bị xử phạt theo số tiền tương ứng tăng lên gấp 2- 10 lần. 

Trong mọi trường hợp, nếu Ban Quản lý Tòa nhà phải khắc phục hậu quả của việc vi phạm, thì bên cạnh 

mức phạt áp dụng, Bên thuê/Nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khắc phục cộng thêm 15% 

phí dịch vụ. 

Ban Quản lý Tòa nhà có quyền phạt các vi phạm từ nhà thầu và/hoặc Bên thuê không nêu trong Hướng 

dẫn thi công này và quyết định của Ban Quản lý Tòa nhà là quyết định cuối cùng. Nếu người vi phạm 

không nộp phạt thì Ban quản lý Tòa nhà có quyền dừng thi công, và chỉ hoàn trả khoản tiền đặt cọc sau 

khi trừ đi các mức phạt (nếu có). 
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PHỤ LỤC 5 DANH MỤC BIỂU MẪU VÀ CÁC BIỂU MẪU NHÀ THẦU 

 

TT TÊN BIỂU MẪU 

1 Hồ sơ đăng ký thi công của nhà thầu 

2 Đăng ký thi công 

3 Danh sách công nhân cấp thẻ 

4 Danh sách công nhân thi công 

5 Mẫu thẻ thi công Nhà thầu 

6 Đăng ký vận chuyển hàng ra Tòa nhà 

7 Đăng ký vận chuyển hàng vào Tòa nhà 

8 Đăng ký nhà thầu làm việc trong Tòa nhà 

9 Đăng ký thi công ngoài giờ  

10 Đăng ký chữ ký có thẩm quyền của Nhà thầu 

11 Mẫu xác nhận đã đọc và hiểu hướng dẫn thi công 

12 Biên bản cam kết tuân thủ nội quy của Nhà thầu 

13 Biên bản cam kết của Nhà thầu 

14 Đăng ký hạng mục thi công trên cao 

15 Phiếu kiểm tra an toàn thi công trên cao 

16 Đăng ký thi công hạng mục phát sinh nhiệt 

17 Quyết định bổ nhiệm Nhà thầu 

18 Mẫu giấy uỷ quyền đặt cọc thi công 

19 Đăng ký thi công hạng mục cách ly, kết nối hệ thống chữa cháy 

20 Đăng ký thi công hạng mục cách ly, kết nối hệ thống nước nóng 

21 Tổng hợp phiếu nghiệm thu lắp đặt văn phòng 

22 Phiếu đề nghị hoàn trả tiền đặt cọc thi công 
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HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI CÔNG CỦA NHÀ THẦU 

LIST OF CONTRACTOR’S FITOUT REGISTRATION   

 

         Ngày         Tháng             Năm 20 

 Khách thuê/Tenant:     

 Tên nhà thầu/Contractor:     

 Hạng mục thi công/Work: Tầng/Floor   

      

TT DIỄN GIẢI/Description ĐẠT 
KHÔNG 

ĐẠT 

Người 

kiểm 

tra 

Ghi 

chú/Note 

I Thư giới thiệu/ủy quyền của khách hàng         

II BẢN VẼ         

  

Bản vẽ thiết kế thi công có thẩm duyệt của chủ đầu 

tư và đơn vị tư vấn (nếu có)         

  

Bản vẽ thẩm duyệt về PCCC của cơ quan có thẩm 

quyền (với những khu vực yêu cầu của cơ quan 
PCCC)         

  

Bản vẽ tính toán kết cấu thép có thẩm duyệt của 

bên thứ 3 (với những hạng mục có thể gây ảnh 

hưởng đến kết cấu của tòa nhà)         

III GIẤY PHÉP/KIỂM ĐỊNH         

  

Giấy phép của cơ quan chức năng theo pháp luật 

hiện hành (với những hạng mục bắt buộc có giấy 

phép)         

  

Kiểm định an toàn thiết bị và vật liệu thi công theo 

quy định hiện hành         

IV HỒ SƠ THI CÔNG         

  Biện pháp thi công (kèm dấu)         

  

Biện pháp an toàn PCCC và an toàn lao động (kèm 

dấu)         

  Tiến độ thi công         

  Sơ đồ tổ chức thi công         

  Danh sách công nhân cấp thẻ (kèm dấu)         

  Đăng ký thi công của Nhà thầu (kèm dấu)         

  

Đăng ký chữ ký có thẩm quyền của Nhà thầu (kèm 

dấu)         

  Giấy phép hành nghề của công nhân (nếu cần)         

V CAM KẾT/BẢO HIỂM         
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Cam kết tuân thủ và chấp hành nội quy thi công của 

tòa nhà. (kèm dấu)         

  

Cam kết chịu trách nhiệm đối với công việc có tính 

chất nguy hiểm (kèm dấu)         

  Bảo hiểm công nhân thi công         

  Bảo hiểm trách nhiệm cho bên thứ 3         

VI Đặt cọc thi công         

      

 

HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA BỞI/ 

Instructed and Verified by 

PHÊ DUYỆT BỞI/ 

Approved by  
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ĐĂNG KÝ THI CÔNG 

WORK PERMIT APPLICATION FORM 

 

  PHẦN A: THÔNG TIN BÊN ĐỀ NGHỊ/ PART A: REQUESTOR INFORMATION 

Bên thuê/ Tenant: ……………………………………………………….. 

Người liên hệ/ Contact person: ……………………………………. 

Di động/ HP: ………………………………………………………………… 

Địa chỉ/ Address: ………………………………………………… 

Điện thoại/ Tel: …………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………. 

PHẦN B: THÔNG TIN NHÀ THẦU/ PART B: CONTRACTOR INFORMATION 

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

Địa chỉ/ Address: .................................................................................................................................................... 

Giám sát công trình/ Site supervisor (phụ trách đăng kí 

các phần việc thi công/ in charge of the registration 

works) ............................................................................. 

Điện thoại/ Tel: ....................................................... 

Di động/ HP: ........................................................... 

Email: ...................................................................... 

Thời gian thực hiện/ Works period: Từ / From……………………. Đến/ To: ………………………… 

PHẦN C: TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC/ PART C: NATURE OF WORKS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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PHẦN D: THÔNG TIN CÔNG NHÂN/ PART D: WORKERS INFORMATION 

No. Họ & Tên 

Full Name 

Số CMND 

ID No. 

No. Họ & Tên 

Full Name 

Số CMND 

ID No. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Tổng cộng số lượng công nhân đăng ký thi công: ……………………………… người 

Total No. of Working Permit Application for: ………………………………………person(s) 

 

 

Bên yêu cầu/ Requested by Nhà thầu/ By Contractor 
Đại diện BQLTN/ Building 

Management 

 

 

 

 

Họ và tên/Full name:  

Ngày/Date: 

 

 

 

 

Họ và tên/Full Name:  

Ngày/Date: 

 

 

 

 

Họ và tên/Full name:  

Ngày/Date: 
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DANH SÁCH CÔNG NHÂN CẤP THẺ 

LIST OF WORKERS FOR ACCESS CARD REGISTRATION 

 

Khách thuê/Tenant: __________________________________________________________ 

Tầng/Floor: __________________________________________________________ 

Nhà thầu/Contractor: _________________________________________________________ 

Ngày cấp thẻ/Nametag issued date: _____________________________________________ 

STT 

No. 

Tên  

Name 

Địa điểm thi công  

Working Area 

Mục đích 

Purpose 

SĐT Giám sát, 

Chỉ huy công trường  

Supervisor’s 
Telephone 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Thời gian dự kiến thi công:  

Registered fit out time:  

Từ/From: ________________Đến/To:___________ 

 

KHÁCH HÀNG/NHÀ THẦU 

TENANT/CONTRACTOR 

 

 

____________________ 

Tên/ Name: 

Chức danh /Title: 

Ngày/Date: 

BAN QUẢN LÝ/ 

BUILDING MANAGEMENT 

 

  

____________________ 

Tên/ Name: 

Chức danh /Title: 

Ngày/Date: 
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DANH SÁCH CÔNG NHÂN THI CÔNG 

LIST OF FIT OUT WORKERS 

  

Khách thuê/Tenant: ........................................................................................................ 

Tầng/Floor: ..................................................................................................................... 

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

STT 

No. 

Tên 

Name 

Khu vực thi công  

Working Area 

Mục đích 

Purpose 

Ghi chú 

Remarks 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Ngày đăng ký/Registered date:                         Từ/From:    Đến/To:  

Giờ vào/Time in: Giờ ra/Time out: 

 

KHÁCH HÀNG/NHÀ THẦU 

TENANT/ CONTRACTOR 

 

 

_____________________________________ 

Tên/ Name: 

Chứcdanh /Title: 

Ngày/Date: 

BAN QUẢN LÝ/ 

BUILDING MANAGEMENT 

 

 

____________________________________ 

Tên/ Name: 

Chứcdanh/Title: 

Ngày/Date: 
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MẪU THẺ NHÀ THẦU THI CÔNG 

WORKER CARD FORM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO         CAPITAL PLACE 

Lieu Giai-Ba Đinh-Hanoi  

 

Ảnh 

3x4 

 

THẺ NHÀ THẦU THI CÔNG 

WORKER CARD 

 

Khách thuê/Tenant:   
Nhà thầu/Contractor:    
Khu vực thi công/Working area:  
Tên công nhân/Worker:  

Thời hạn thẻ/Card Valid:  
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ĐĂNG KÝ VẬN CHUYỂN HÀNG RA TÒA NHÀ  

GATE PASS REGISTRATION (OUT)   

 

Khách thuê/Tenant 

 

: 

 

…………………………………………………. 

Nhà thầu/ Tầng/Unit/Floor 
 

: 

 

...……………………………………………… 

Đăng ký thang máy/Request lift 

 

: 

 

Có/Yes     Không/No 

Thời gian vận chuyển/Transportation time 

(07:00-09:00/13:00-15:00/17:30-19:00) 

: 

: 

Từ/ From: …………Đến/ To: ……………… 

Ngày/Date……….……………………………… 

 

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

 

STT/N

o. 

Hàng hoá / Tài sản/  

Goods/Assets 

Số lượng/ 

Volume 

Ghi chú / Lưu ý/  

Notes/Comments 

    

    

    

    

    
 

 

Yêu cầu bởi/ 

Requested by  

(Đại diện Nhà thầu/ 

Contractor’s Rep.) 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

Phê duyệt bởi/  

Approved by 

(Đại diện Khách thuê/ 

Tenant’s Rep.) 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

Phê duyệt bởi/ 

Approved by 

(Đại diện BQLTN/ 

Building Management’s Rep.) 

 

 

 

 

__________________ 

Tên/Name:  

Ngày/Date: 

Tên/Name: 

Ngày/Date: 

  Tên/Name: 

  Ngày/Date: 
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ĐĂNG KÝ VẬN CHUYỂN HÀNG VÀO TÒA NHÀ 

GATE PASS REGISTRATION (IN)   

 

Khách thuê/Tenant 

 

: 

 

…………………………………………………. 

Nhà thầu/ Tầng/Unit/Floor 

 

: 

 

...……………………………………………… 

Đăng ký thang máy/Request lift 

 

: 

 

Có/Yes     Không/No 

Thời gian vận chuyển/Transportation time 

(07:00-09:00/13:00-15:00/17:30-19:00) 

: 

: 

Từ/ From: …..…...……Đến/ To:……..……….. 

Ngày/Date……….………………………......... 

 

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

 

STT/N

o. 

Hàng hoá / Tài sản 

Goods/Assets 

Số lượng 

Volume 

Ghi chú / Lưu ý 

Notes/Comments 

    

    

    

    

    
 

 

Yêu cầu bởi/ 

Requested by  

(Đại diện Nhà thầu/ 

Contractor’s Rep.) 

 

 

 

_________________ 

 

Phê duyệt bởi/  

Approved by 

(Đại diện Khách thuê/ 

Tenant’s Rep.) 

 

 

 

___________________ 

 

Phê duyệt bởi/ 

Approved by 

(Đại diện BQLTN/ 

Building Management’s Rep.) 

 

 

__________________ 

Tên/Name:  

Ngày/Date: 

Tên/Name: 

Ngày/Date: 

  Tên/Name: 

  Ngày/Date: 

 

 

 

 

 



Page | 53 

 
 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT NỘI THẤT | CAPITAL PLACE 

ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU LÀM VIỆC TẠI TOÀ NHÀ 

CONTRACTOR’S REGISTRATION  

 

Nhà thầu/ Contractor 

 

: 

 

___________________________________________ 

   

Địachỉ / Address   

 

: 

 

___________________________________________ 

 

Thời gian làm việc/ Working time           

 

 Ngày/Date: _____________   Giờ/ Time: ________ 

Nội dung công việc/ Content of work 

 

: 

 

___________________________________________ 

Danh sách công nhân/ List of workers: Danh sách kèm theo / As attached 

 

Yêu cầu bởi/ 

Requested by  

(Đại diện Nhà thầu/ 

Contractor’s Rep.) 

 

 

 

_________________ 

Phê duyệt bởi/  

Approved by 

(Đại diện Khách thuê/ 

Tenant’s Rep.) 
 

 

 

___________________ 

Phê duyệt bởi/ 

Approved by 

(Đại diện BQLTN/ 

Building Management’s Rep.) 

 

 

__________________ 

Tên/Name:  

Ngày/Date: 

Tên/Name: 

Ngày/Date: 

  Tên/Name: 

  Ngày/Date: 

 

Chú ý/Notice:   

-  Các công việc gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến khách thuê trong tòa nhà và người dân xung quanh chỉ được tiến 

hành sau 19:00 giờ và trước 7:00 giờ sáng hôm sau. Tuỳ từng trường hợp cụ thể sẽ điều chỉnh lại thời gian được 

phép gây tiếng ồn, do BQL phê duyệt trước/All works, which might cause noise and inconvenience to the 

Building’s Tenants and near-by neighbours, shall be performed after 07:00PM and before 07:00AM. Depend of 

each specific case, the Building Management might allow to adjust timing for noisy works with prior approval 

- Bảo vệ tòa nhà chỉ cho phép công nhân/ nhà thầu có danh sách trong bản đăng ký này được phép làm việc trong 

tòa nhà theo ngày /giờ đã đăng ký/ Security shall only allow the workers listed above to work in the Building and 

with working time registered. 

- Nhà thầu không được phép sử dụng thang máy dành cho khách. Nếu có nhu cầu sử dụng trong trường thực sự 

cần thiết, vui lòng đăng ký trước với Ban quản lý Toà nhà/Contractor is not allowed to use lifts. In case of 

necessary, please register with the Building Management. 

- Vui lòng thông báo cho Ban quản lý Tòa nhà nếu có bất kỳ thay đổi nào/Please kindly inform to the Building 

Mnagement in case of any change and/or adjustment. 
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ĐĂNG KÝ THI CÔNG NGOÀI GIỜ 

OVER TIME CONSTRUCTION REGISTRATION FORM 

 

Khách thuê/ Tenant  :  __________________________________________ 

Nhà thầu/ Contractor : __________________________________________ 

Mục đích/Purpose : __________________________________________ 

SĐT Chỉ huy công trường/  

Supervisor’s Telephone No. 

: __________________________________________ 

Số lượng người/ Number of people : __________________________________________ 

Giờ làm thêm/Overtime Hours : Từ/From ____________Đến/To: _________ 

Ngày/Date  : __________________________________________ 

 

Yêu cầu bởi/ 

Requested by  

(Đại diện Nhà thầu/ 

Contractor’s Rep.) 

 

 

 

 

 

_________________ 

Phê duyệt bởi/  

Approved by 

(Đại diện Khách thuê/ 

Tenant’s Rep.) 
 

 

 

 

 

___________________ 

Phê duyệt bởi/ 

Approved by 

(Đại diện BQLTN/ 

Building Management’s Rep.) 

 

 

 

 

 

__________________ 

Tên/Name:  

Ngày/Date: 

Tên/Name: 

Ngày/Date: 

  Tên/Name: 

  Ngày/Date: 

 

 



Page | 55 

 
 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT NỘI THẤT | CAPITAL PLACE 

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ CÓ THẨM QUYỀN CỦA NHÀ THẦU 

SIGNATURE REGISTRATION OF CONTRACTOR’S REPRESENTATIVE 

Nhà thầu/Contractor : ___________________________________________________ 

Địa chỉ /Address : __________________________________________________ 

Điện thoại/Telephone No. 

 

Người liên hệ/Contact person 

: 

 

:

  

______________________Fax No: ______________________ 

 

______________________Chức vụ/Title: _________________ 

 

• Nhà thầu phải nộp mẫu này cho Ban quản lý Tòa nhà trong quá trình làm thủ tục thi công. 

Vui lòng thông báo cho Ban quản lý Tòa nhà trong thời gian sớm nhất nếu có bất kỳ thay 

đổi nào/Contractors should submit the form to the Building Management during the time 

working inside the Building. Please inform the Building Management if have any changes. 

• Bộ phận An ninh của Toà nhà sẽ kiểm tra chữ ký trước khi cho phép công nhân Ra/Vào và 

mang/vận chuyển bất kỳ nguyên vật liệu, dụng cụ, thiết bị thi công nào ra khỏi Toà 

nhà/Security of the Building should check signature before approving construction 

material, tools and equipments in/out the Building.  

 

Người phê duyệt/Approved by: ___________________ 

Chữ ký/Signature: _____________ Ngày/Date: __________ 

STT/

No. 

Đại diện có thẩm quyền/ 

Chức danh 

Representative/Title 

Chữ ký 

Signature 

Quản lý dự án 

Site Manager 

Chữ ký 

Signature 

 

1 

    

 

2 
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MẪU XÁC NHẬN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU HƯỚNG DẪN THI CÔNG 

FIT-OUT GUIDE ACKNOWLEDGEMENT FORM 

ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ 

FOR AND ON BEHALF OF THE TENANT 

Tôi/Chúng tôi (Bên thuê) ............................................thừa nhận rằng chúng tôi đã đọc và hiểu 

Hướng dẫn thi công cho văn phòng và khu bán lẻ này và sẽ đảm bảo rằng các công việc được 

mô tả dưới đây sẽ được thực hiện phù hợp với các kế hoạch và thông số kỹ thuật đã đệ trình. 

I/We (Tenant)........................................................ acknowledge that we have read and 

understood this Fit-out Guide for Office and Retail and will ensure that the works described 

herewith will be carried out in accordance with the submitted plans and specifications. 

Ký/ Signature: ........................................................... Họ tên/ Full name:……… …………………….......... 

 

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

 

Ngày/ Date:…………………………………………… 

 

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ TOÀ NHÀ 

FOR AND ON BEHALF OF THE BUILDING MANAGMENT 

 Ký/ Signature: ..........................................................  Họ tên/ Full name:……………….………............... 

 

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

 

 Ngày/ Date:………………………………………………. 

 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 

FOR AND ON BEHALF OF THE TENANT’S APPOINTED CONTRACTORS: 

Tôi/Chúng tôi (Nhà thầu chính của Bên thuê) ............................................thừa nhận rằng chúng 

tôi đã đọc và hiểu Hướng dẫn thi công cho văn phòng và khu bán lẻ và sẽ đảm bảo rằng các 

công việc được mô tả dưới đây sẽ được thực hiện phù hợp với các kế hoạch và thông số kỹ 

thuật đã đệ trình. 

I/We (Tenant’s main contractor) ......................................................... acknowledge that we have 

read and understood this Fit-out Guide for Office and Retail and will ensure that the works 

described herewith will be carried out in accordance with the submitted plans and specifications. 

Ký/ Signature: ..........................................................  Họ tên/ Full name: ……………….………............... 

 

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

 

 Ngày/ Date:…………………………………………… 
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BIÊN BẢN CAM KẾT TUÂN THỦ NỘI QUY CỦA NHÀ THẦU 

CONTRACTOR COMMITMENT 

Nhà thầu/ Contractor: ________________________________________________________ 

Khu vực thi công /Fit-out area: _________________________________________________ 

Loại hình công việc/Scope of work: ______________________________________________ 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc nội dung dưới đây trong quá trình thi công tại tòa nhà 

Capital Place/We commit to follow below rules and regulations while conducting fit out works at 

Capital Place: 

2. Thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký công nhân, tài sản ra/vào tòa nhà/To implement and 

follow all procedures of wokers and properties in/out in the Building;  

3. Giám sát chặt chẽ các công nhân thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn, an ninh, vệ 

sinh lao động, phòng chống cháy nổ/To supervise and guide workers to follow all regulations, 

ensure the working safety and security, comply with fire prevention regulations.  

4. Giữ vệ sinh môi trường tại khu vực thi công, thu dọn sạch sẽ toàn bộ rác thải, nguyên vật 

liệu gây ra trong quá trình thi công/To keep fit out area clean, collect and dispose the waste and 

construction materials regularly.  

5. Sắp xếp gọn gàng nguyên vật liệu, đồ dùng dụng cụ tại khu vực thi công và chứa đồ/To 

keep materials and tools in order inside the fitout area.  

6. Đăng ký đầy đủ các loại máy móc thiết bị sử dụng trong quá trình thi công (máy hàn, máy 

cắt ….) với BQL tòa nhà/To register with the Building Management all equipments to be used 

during fit out works.    

7. Tuyệt đối tuân thủ Nội quy Hướng dẫn thi công nội thất, Nội quy của tòa nhà và các quy tắc 

về an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ của tòa nhà/Strictly follow Fit Out Guidelines, other 

building’s regulations and comply with security and fire prevention regulations of the the 

Building Management.  

8. Đóng đầy đủ phí phục vụ thi công công trình theo qui định của Ban quản lý Tòa nhà/To pay 

all fit out charges regulated by the Building Management. 

9. Thực hiện ATLĐ, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ/Conduct Labour Safety, Fire 

Prevention regulations.  

10. Có giám sát phụ trách về an toàn lao động, vệ sinh tại công trường/Have a Labour Safety, 

Cleaning Supervisor.  

Chúng tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng những điều trên. Nếu trong quá trình thi công xảy ra sai 

phạm chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm/We commit to strictly follow above mentioned 

rules and regulations. In case of any violation, we will take full responsibility.  

                    

Ngày ___ tháng ___năm 20__  / Date ____/_________/ 20__  

Đại diện nhà thầu 

Contractor’s Representative 
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BIÊN BẢN CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU 

CONTRACTOR’S GUARANTEE LETTER  

 

Nhà thầu/Contractor: _________________________________________________________ 

Khu vực thi công /Fit out area: __________________________________________________ 

Loại hình công việc/Scope of work: _______________________________________________ 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc nội dung dưới đây trong quá trình thi công tại tòa 

nhà Capital Place/We commit to follow below rules and regulations while conducting fit out 

works at Capital Place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày……. Tháng ……năm 20 

Đại diện nhà thầu 

Contractor’s Representative 

 

 
 

______________________ 

Tên/Name 

Chức vụ/Title 

 

Xác nhận bởi Ban Quản lý/ 

Approved by Building Management 

 

 

_________________________ 

Tên/Name 

Chức vụ/Title 
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ĐĂNG KÝ HẠNG MỤC THI CÔNG TRÊN CAO 
 WORKS PERMIT 

Kính gửi/To:      Ban Quản lý Tòa nhà Capital Place/Capital Place Building Management 

          Nhà Thầu/Name of contractor:  ___________________________________________________  
          Địa Chỉ /Address of contractor:  ___________________________________________________  
          Số Điện Thoại Liên Hệ/Contact of contractor ________________________________________    

          Người Chịu Trách Nhiệm/Person in-charge:  _________________________________________  
          Mô Tả Công Việc/ Description of work: _____________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
          Công nhân thực hiện công việc/ worker’s name: _______________________ ______________  

           Vị Trí Thi Công/Location of work __________________________________________________  
Thời Gian Thi Công/Duration of work: Từ/ From:   (Giờ/ Time) Ngày/ Date: _____________________  

Đến/ To: _______ (Giờ/ Time): __________________________  
            Chúng tôi xin đăng ký thi công hạng mục thi công trên cao có sử dụng biện pháp đặc biệt 
(giàn giáo cao hơn 2m, đu dây, xe Gondola) như sau:  ______________________________________  
            Chúng tôi cam kết tuân thủ những quy định như sau của tòa nhà và đảm bảo an toàn trong 
quá trình thi công: 

- Xuất trình biện pháp thi công được lập và phê duyệt bởi đại diện pháp lý công ty. 
- Xuất trình chứng chỉ lái xe Gondola hoặc chứng chỉ làm việc trên cao của công nhân 
thi công (nếu sử dụng Gondola). 
- Xuất trình giấy kiểm định phương tiện sử dụng thi công như: dây đu, khóa móc, xe 
Gondola. 
- Xuất trình giấy khám sức khỏe của công nhân thi công có thời hạn không quá 06 
tháng. 
- Xuất trình giấy bảo hiểm tai nạn cá nhân của công nhân thi công. 
- Xuất trình bản sao chứng minh thư / căn cước công dân của công nhân thi công. 
- Tiến hành kiểm tra đầy đủ theo biểu mẫu “PHIẾU KIỂM TRA AN TOÀN THI CÔNG 
TRÊN CAO” trước khi thi công. 

              Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định nêu trên và biện pháp thi công đã được phê duyệt 
đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác an toàn trong quá trình thi công.  

 

NHÀ THẦU 

Contractor  

(Ký tên và đóng 

dấu/Sign & stamp) 

BỘ PHẬN AN NINH 

Confirmed by security  

(Ký và ghi rõ họ tên/Sign & 

stamp) 

KỸ SƯ TRƯỞNG  
Chief Engineer 

(Ký và ghi rõ họ tên/Sign & 
stamp) 

GĐ BAN QUẢN LÝ 

Building Management 

(Ký tên và đóng dấu/Sign & 

stamp) 
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PHIẾU KIỂM TRA AN TOÀN THI CÔNG TRÊN CAO 

 

Chúng tôi gồm: 

1. Họ và tên:……………....................Đơn vị: ……………………….Chức vụ……………………….. 
2. Họ và tên:……………....................Đơn vị: ……………………….Chức vụ……………………….. 
3. Họ và tên:……………....................Đơn vị: ……………………….Chức vụ……………………….. 

Nhân viên thực hiện: 1.....................................Nhân viên thực hiện: 2........................... 

Nhân viên thực hiện: 3..................................... Nhân viên thực hiện: 4........................... 

Nhân viên thực hiện: 5..................................... Nhân viên thực hiện: 6........................... 

Nhân viên thực hiện: 7..................................... Nhân viên thực hiện: 8........................... 

Nhân viên thực hiện: 9..................................... Nhân viên thực hiện: 10......................... 

Cùng tiến hành kiểm tra các yêu cầu cần thiết trước khi thực hiện công việc trên cao, bao gồm 

các khoản mục sau: 

TT Hạng mục Yêu cầu 

I Chuẩn bị thi công 

01 Đặt biển báo bên trên chỗ để đối trọng  Có  Không có 

02 Đặt biển báo/rào chắn khu vực thi công dưới 

mặt đất 

 Có   Không có 

03 Chăng lưới an toàn dưới khu vực thi công   Có   Không có 

04 Tạ đối trọng, giằng giáo  Có   Không có 

05 Dây chính, liên kết giàn giáo  Có   Không có 

06 Dây phụ, dây bảo hiểm  Có   Không có 

07 Mũ, giầy bảo hộ lao động  Đủ   Không đủ 

08 Các phần bảo hiểm dụng cụ mang theo  Có   Không có 

09 Các chướng ngại vật trên đường đu  Có   Không có 

10 Mặt bằng đặt thiết bị  An toàn   Không an toàn 

11 Kiểm tra an toàn điện  An toàn   Không an toàn 

12 Cường độ gió  An toàn   Không an toàn 

13 Điều kiện thời tiết  An toàn   Không an toàn 

II Đối với đu dây 

01 Độ an toàn áo đu  An toàn   Không an toàn 

02 Độ an toàn ghế đu  Đã khoá   Chưa khoá 

03 Độ an toàn khóa đu  Đã khoá   Chưa khoá 

04 Khóa an toàn  An toàn  Không an toàn 

05 Thảm lót, bao da dưới gờ tường  An toàn   Không an toàn 

III Đối với sàn thi công cá nhân 

01 Cáp treo  Có   Không có 

02 Then chốt  Có   Không có 

03 Bulông  Có   Không có 

04 Thử tải  Có   Không có 

IV Đối với giàn giáo (từ 3 tầng giáo trở lên)   
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01 Bánh xe giáo  An toàn   Không an toàn 

02 Sàn giáo  An toàn   Không an toàn 

03 Khóa chân giáo, kê, kích chân  An toàn   Không an toàn 

04 Số tầm giáo thi công  An toàn   Không an toàn 

 

   NHÀ THẦU THỰC HIỆN              BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ 

 

Đại diện Nhà thầu 

Contractor’s Rep 

 

 

 

______________________ 

Tên/Name: 

Chức vụ/Title:  

Ngày/Date: 

Đại diện An ninh 

Security’s Rep 

 

 

 

______________________    

Tên/Name: 

Chức vụ/Title:  

Ngày/Date: 

 

Đại diện Kỹ thuật 

Technical’s Rep 

 

 

 

______________________    

Tên/Name: 

Chức vụ/Title:  

Ngày/Date: 

 

 



Page | 62 

 
 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT NỘI THẤT | CAPITAL PLACE 

ĐĂNG KÝ THI CÔNG HẠNG MỤC PHÁT SINH NHIỆT 

GENERATING HEAT WORKS PERMIT 

 

Kính gửi/To:      Ban Quản lý Tòa nhà Capital Place/Capital Place Building Management 

Nhà Thầu/Name of contractor:  _____________________________________________________  

Địa Chỉ /Address of contractor:  ______________________________________________________  

Số Điện Thoại Liên Hệ/Contact of contractor__ _________________________________________  

Chịu Trách Nhiệm/Person in-charge:  _________________________________________________  

Mô Tả Công Việc/ Description of work: ________________________________________________  

Công nhân thực hiện công việc/ worker’s name:  _______________________________________  

Vị Trí Thi Công/Location of work _____________________________________________________  

Thời Gian Thi Công/Duration of work: Từ/ From:   (Giờ/ Time): _____________________________  

     Đến/ To: _______ (Giờ/ Time) Ngày/ Date: _____________  

Xin đăng ký thi công hạng mục liên quan đến lửa. Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn PCCC, giám 

sát chặt chẽ các công nhân thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn, an ninh, vệ sinh lao động, 

phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình thi công hạng mục này/We register for conducting 

above hot works. We commit to follow all Fire Prevention Rules and Regulations, strictly supervise 

worker to ensure safe, security and labor hygene while conducting fitout works at Capital Place. 

 

Đại diện nhà thầu 

Contractor’s 
Representative 

 

 

 

 

 

_______________ 

Tên/Name: 

Chức vụ/Title:  

Ngày/Date: 

Đại diện An ninh 

Security’s Rep 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

Tên/Name: 

Chức vụ/Title:  

Ngày/Date: 

Đại diện Kỹ thuật 

Technical’s Rep 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

Tên/Name: 

Chức vụ/Title: 

Ngày/Date: 

Xác nhận bởi Ban Quản lý 

Approved by Building 

Management 

          

 

_______________ 

Tên/Name: 

Chức vụ/Title:  

Ngày/Date: 
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CÔNG TY ..................... 

........................................            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

Số: ............./......../QĐ- 
 

............., ngày ...... tháng ..... năm ..... 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v: Bổ nhiệm ............... 

CÔNG TY……… 

-  Căn cứ vào Luật doanh nghiệp; 

-  Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ............... 

-  Căn cứ Hợp đồng ……… 

-  Xét năng lực và phẩm chất của Nhà thầu ...................... 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Bổ nhiệm Công ty…….............. Làm ................................. kể từ ngày ...... tháng ...... năm ..... 
Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Công ty..........................Đại diện là………... có nghĩa vụ thực hiện 

các công việc được thỏa thuận, chịu trách nhiệm và báo cáo trước………về việc thực hiện các nhiệm 

vụ, trách nhiệm theo thỏa thuận Hợp đồng…….. và các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này 

được ban hành. Công ty .................................. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này. 

         CÔNG TY A 

Nơi nhận: 
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MẪU GIẤY ỦY QUYỀN ĐẶT CỌC THI CÔNG 

AUTHORIZATION LETTER OF FITTING-OUT DEPOSIT FORM 

 

ỦY QUYỀN ĐẶT CỌC THI CÔNG  

 

Kính gửi: Ban Quản lý tòa nhà Capital Place/ To: Capital Place Building Management  

Về việc: Ủy quyền đặt cọc thi công / Re: Authorization Letter of Fitting-Out Deposit 

Tôi, người ký tên dưới đây, _______________________ (Tên công ty Bên thuê) đang thuê tại 
__________________________________ (Tên tòa nhà & số văn phòng hoặc khu bán lẻ) ủy quyền 
cho ________________ (Tên công ty / địa chỉ / số điện thoại liên hệ của Bên được ủy quyền*) (Bên 
được ủy quyền) đặt cọc cho Ban Quản lý tòa nhà Capital Place số tiền là ________________ để 

làm khoản đặt cọc thi công theo quy định hiện hành của Ban quản lý Tòa nhà. 

I, the undersigned, of ________________________ (Tenant’s Company Name) occupying   
____________________________ (Building & Unit No.) hereby authorize 

_________________________ (Company Name / address / Contact number of Authorized Party*) 

(the “Authorized Party”) to deposit with the Capital Place Building Management Office the sum of 

_______________ [amount] as the Fitting-Out Deposit in accordance with the current rules & 

regulations of the Building Management. 

Khi hoàn thành việc thi công và đệ trình đầy đủ các tài liệu yêu cầu, vui lòng hoàn lại cho Bên được 
ủy quyền khoản tiền đặt cọc trừ bất kỳ khoản khấu trừ nào được cho phép theo quy định của Ban 
quản lý Tòa nhà. 
Upon satisfactory completion of the works and full submissions of the required documents, please 

refund to the Authorized Party the Fitting-Out Deposit less any deductions permitted under the 

rules & regulations set by the Building Management. 

Để Ban quản lý Tòa nhà đồng ý nhận đặt cọc thi công từ Bên được ủy quyền, chúng tôi cam kết 
đảm bảo Ban quản lý Tòa nhà được bồi thường đầy đủ đối với bất cứ đòi hỏi bồi thường nào mà 
Bên được ủy quyền hoặc bất cứ bên thứ ba nào có thể có đối với Ban quản lý Tòa nhà phát sinh từ 

việc ủy quyền này. 
In consideration of the Building Management agreeing to accept the Fitting-Out Deposit from the 

Authorized Party, we hereby irrevocably undertake to keep the Building Management fully 

indemnified against any claims which the Authorized Party or any other third party may have 

against the Building Management arising out of the abovementioned arrangement. 

Trân trọng cảm ơn. 
Yours faithfully, 

 

 

____________  

Họ và Tên/ Full Name:  

Chức vụ/ Designation: 

Dấu công ty/ Company Stamp:   
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ĐĂNG KÝ THI CÔNG HẠNG MỤC CÁCH LY, KẾT NỐI HỆ THỐNG CHỮA CHÁY 

REGISTRATION OF ISOLATING AND CONNECTING FIREFIGHTING 

 

Kính gửi/To:      Ban Quản lý Tòa nhà Capital Place/Capital Place Building Management 

Nhà Thầu/Name of contractor:  __________________________________________________________  

Địa Chỉ /Address of contractor:  ___________________________________________________________  

Số Điện Thoại Liên Hệ/Contact of contractor____________________________ 

Người Chịu Trách Nhiệm/Person in-charge:  ________________________________________________  

Mô Tả Công Việc/ Description of work: _____________________________________________________  

Công nhân thực hiện công việc/ worker’s name: _________________________ 

Vị Trí Thi Công/Location of work __________________________________________________________  

Thời Gian Thi Công/Duration of work: Từ/ From:   (Giờ/ Time) Ngày/ Date: ________________________  

         Đến/ To: _______ (Giờ/ Time) Ngày/ Date: ________________  

Xin đăng ký thi công hạng mục liên quan đến việc cách ly hệ thống chữa cháy . Chúng tôi cam kết 

đảm bảo an toàn PCCC, giám sát chặt chẽ các công nhân thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an 

toàn, an ninh, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình thi công hạng mục 

này/We register for conducting above isolating and connecting firefighting works. We commit to 

follow all Fire Prevention Rules and Regulations, strictly supervise workers to ensure safety, 

security and labor hygene while conducting fitout works at Capital Place. 

 

 

Đại diện nhà thầu 

Contractor’s Representative 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

Tên/Name: 

Chức vụ/Title:  

       Ngày/Date: 

 

Xác nhận bởi Ban Quản lý/ 

Approved by Building Management 

 

 

 

         _________________________ 

Tên/Name: 

Chức vụ/Title:  

Ngày/Date: 
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ĐĂNG KÝ THI CÔNG HẠNG MỤC CÁCH LY, KẾT NỐI HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG 

REGISTRATION OF ISOLATING AND CONNECTING HOT WATER 

Kính gửi/To:      Ban Quản lý Tòa nhà Capital Place/Capital Place Building Management 

Nhà Thầu/Name of contractor:  __________________________________________________________  

Số Điện Thoại Liên Hệ/Contact of contractor____________________________ 

Mô Tả Công Việc/ Description of work: __________________________________ 

Công nhân thực hiện công việc/ worker’s name: _________________________ 

Vị Trí Thi Công/Location of work_________________________________________________ 

Thời Gian Thi Công/Duration of work: Từ/ From:  ________ (Giờ/ Time) Ngày/ Date________ 

           Đến/ To: _______ (Giờ/ Time) Ngày/ Date________ ________  

Xin đăng ký thi công hạng mục liên quan đến việc cách ly hệ thống nước nóng. Chúng tôi cam kết 

đảm bảo an toàn, giám sát chặt chẽ các công nhân thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn, an 

ninh, vệ sinh lao động trong suốt quá trình thi công hạng mục này/ 

Ý kiến Ban quản lý/BM approval: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Chi phí ước tính/ Estimated cost: __________________________________________________ 

Đại diện nhà thầu 

Contractor’s Representative 

 

 

 

_______________________________ 

Tên/Name: 

Chức vụ/Title:  

       Ngày/Date: 

 

Xác nhận bởi Ban Quản lý/ 

Approved by Building Management 

 

 

_________________________ 

Tên/Name: 

Chức vụ/Title:  

Ngày/Date: 
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TỔNG HỢP PHIẾU NGHIỆM THU LẮP ĐẶT VĂN PHÒNG 

ACCEPTANCE REPORT OF OFFICE CONSTRUCTIONAL WORK 

Ngày/Date:…………………………………………………………………….. 

 

 

PHẦN C: HẠNG MỤC NGHIỆM THU LẮP ĐẶT VĂN PHÒNG/ 
PART C: ACCEPTANCE FOR OFFICE CONSTRUCTIONAL WORK ITEM 

STT 

No. 
HẠNG MỤC NGHIỆM THU 

Acceptance of items 

TÌNH TRẠNG 

(Result) 
 

GHI CHÚ 

(Note) 

Đạt 

Không 

đạt 

1 

Hồ sơ hoàn công 

(Đầy đủ hồ sơ hoàn công (3 bản cứng), 01 
USB hoặc đĩa CD bản vẽ hoàn công file 
CAD). 
Final constructional work Documents 

(Include 03 hard coppy of As-built drawings; 

01 USB or CD with soft coppy ( Autocad 

   

PHẦN A: THÔNG TIN BÊN THUÊ/PART A: TENANT INFORMATION 

Khách thuê/Tenant: 

……………………….………………… 
Phòng(Tầng)/Premises:…………………………
… 

Người liên hệ/Contact person: 

…………………………… 

(phụ trách việc xin phép thi công/in charge of 

this application for fitting out work) 

Điện thoại/Tel: ……………………………………. 

Di động/HP: ……………………………………………….. Email: ………………………………………………… 

PHẦN B: THÔNG TIN NHÀ THẦU/PART B: CONTRACTOR INFORMATION 

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

Địa chỉ/Address: ………………………………….. 

Người liên hệ/Contact person: 

…………………………… 

(phụ trách việc thi công/in charge of this fitting 

out project) 

Điện thoại/Tel: ……………………………………… 

 

Di động/HP: ……………………………………………… Email: ……………………………………………… 
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drawings)) 

2 

Hồ sơ thẩm duyệt và nghiệm thu 

PCCC/Certificate of Fire Alarm and fighting 

system include:  

1. Giấy chứng nhận thẩm định và phê 

duyệt thiết kế kỹ thuật về PCCC (Bản 

sao có công chứng)/Certificate of 

appraisal and approval of the technical 

design of the construction work 

regarding fire prevention and fighting 

2. Bản vẽ thẩm duyệt PCCC (bản sao có 

công chứng)/ Fire Alarm and Fire Alarm 

and fire fighting’s As-built drawings 

approval of Provincial Fire Brigade 

Department 

3. Giấy chấp thuận hoặc nghiệm thu PCCC 

(Bản sao có công chứng)/Written 

acceptance on fire prevention and 

fighting 
4. Giấy và tem kiểm định các thiết bị lắp 

thêm của hệ thống PCCC -Bản sao có 
công chứng (đầu báo khói, đèn chỉ dẫn 
thoát hiểm, đèn chiếu sáng khẩn cấp, 
đầu phun chữa cháy tự động, ống mềm 
của đầu phun chữa cháy tự động) Bản 
sao có công chứng/Approval and 

stamps of FF equipment that tenants 

add more Fire alarm and fighting system 

(example: Smoke detector; Exit, 

emergency light; Sprinkler; flexible 

tubing...) 

   

3 
Kết quả nghiệm thu hệ thống trần, sàn/ 

Acceptance of ceiling and floors 
   

4 

Kết quả nghiệm thu hệ thống vách ngăn, 
cửa/ 

Acceptance of walls and doors 

   

5 
Kết quả nghiệm thu hệ thống Điện/ 

Acceptance of Electrical system 
   

6 

Kết quả nghiệm thu hệ thống điều hòa, 

thông hút gió/ 

Acceptance of HVAC service system (include 

air duct, VAV box, Thermostat, and 

Ventilation system) 

   

7 

Kết quả nghiệm thu hệ thống điều hòa của 

phòng Server ( nếu có) 

Acceptance of Air Conditioning in Server 

room (if any) 
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8 

Kết quả nghiệm thu hệ thống đèn exit, sự 

cố/ 

Acceptance of Exit lighting and Emergency 

lighting 

   

9 

Kết quả nghiệm thu hệ thống cấp, thoát 

nước (nếu có)/ 

Acceptance of Water supply and Drainage 

system ( If any) 

   

10 

Kết quả nghiệm thu hệ thống xây dựng, 

kết cấu (nếu cần)/ 

Acceptance of construction system, 

balanced construction (If necessary) 

   

11 

Kết quả kiểm tra vệ sinh các khu vực công 

cộng xung quanh văn phòng thi công (Các 

khu vực xung quanh xây dựng và khu vực 

xung quanh bao gồm khu vực phòng vệ 

sinh; diện tích tường; diện tích trần; diện 

tích sàn ...sạch sẽ, không bị sứt mẻ, ố màu 

sơn, thảm, sàn sảnh thang máy)/ 

Acceptance of construction system balanced 

construction and surrounding area (include 

rest room area; walls area; ceiling area; 

floors area...) 

  QC 

12 

Kết quả nghiệm thu hệ thống điện nhẹ 

( PA, ...- nếu có)/Acceptance of Extra low 

voltage system ( If any) 

   

13 Nghiệm thu các hạng mục khác.../Others....    

14 

Tổng hợp biên bản vi phạm trong quá trình 

thi công (Ghi số lượng biên bản)/ 

Sumary of “Minutes of breach” in building 
operations  

 QC 

 

 
1. Yêu cầu sửa chữa/hiệu chỉnh: CÓ/KHÔNG (Nếu có ghi rõ từng hạng mục)/Any requested rectification 

work: YES/NO (If yes list out the items): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Thời hạn hoàn thành công việc chỉnh sửa/Deadline to rectify the required rectifications works: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………Đã hoàn tất việc sửa chữa theo yêu cầu: Có/Không (nếu có ghi rõ 

ngày tháng)/Completed rectification works as requested: YES/NO (If yes note the date) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Xử phạt vi phạm: CÓ/KHÔNG (Nếu có ghi rõ số tiền vị phạm)/Penalty of violation: YES/NO (If yes list 

out the penalty): ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

4. Số tiền cấn trừ từ đặt cọc fit-out: CÓ/KHÔNG (Nếu có liệt kê hạng mục và giá trị)/Deduction of fit-out 

deposit: YES/NO (If yes list out the items and value): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

KHÁCH HÀNG 

TENANT 

(Ký tên và đóng 
dấu/ 

Sign & stamp) 

BP DỊCH VỤ 

SERVICE DEPT. 

(Ký và ghi rõ họ tên/ 

Sign & stamp) 

BP KỸ THUẬT 

ENGINEERING DEPT. 

(Ký và ghi rõ họ tên/ 

Sign & stamp) 

GĐ BAN QUẢN LÝ 

BUILDING MANAGEMENT 

(Ký tên và đóng dấu/ 

Sign & stamp) 
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PHIẾU ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TIỀN ĐẶT CỌC THI CÔNG 

APPLICATION FOR REFUND FIT-OUT DEPOSIT 

 

PHẦN A: THÔNG TIN BÊN THUÊ/PART A: TENANT INFORMATION 

▪ Khách thuê/Tenant: …………………………………………….…Phòng (Tầng)/Premises:…………..……… 

▪ Người liên hệ/Contact person: ……………………………………………………………………………...…….…… 

▪ (phụ trách việc xin phép thi công/in charge of this application for fitting out work) 

▪ Điện thoại/Tel: …………………………………….………….Di động/HP: ………………………………………….…  
▪ Email: …………………………………………..…………………………………………………………………………….…… 

Ký tên và đóng dấu/Signed and stamp:  
PHẦN B: THÔNG TIN NHÀ THẦU/PART B: CONTRACTOR INFORMATION 

▪ Nhà thầu/Contractor: …………………………………….………Địa chỉ/Address: ……………………….…….. 
▪ Người liên hệ/Contact person: ………………………………………………………………………..………….…… 

(phụ trách việc thi công/in charge of this fitting out project)  

▪ Điện thoại/Tel: …………………………………….………….Di động/HP: ……………………………………...……  
▪ Email: …………………………………………..……………………………………………………………………………..…… 

PHẦN C: THÔNG TIN HOÀN CỌC THI CÔNG/PART C: FIT-OUT DEPOSIT REFUND 

INFORMATION  

▪ Cấn trừ nếu có/Deduction (if any): …………………………………………………………………………………... 

▪ Số tiền hoàn cọc/Refund amount: ……………………………………………………………………………………. 

▪ Tài khoản số/Bank account: ……………………………………………………………………………………………... 

▪ Người thụ hưởng/Beneficiary:……………………………………………………………………………………….. 
▪ Tên Ngân hàng/Bank Name:…………………………………………………………………………………………… 

Đại diện Nhà thầu/Contractor’s representator 

 

 

 

 

(Ký tên và đóng dấu/Signed and stamp) 

 Đại diện Khách thuê/Tenant’s representator 

 

 

 

 

(Ký tên và đóng dấu/Signed and stamp) 
 

PHẦN D: PHẦN DÀNH CHO BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ/PART D: FOR THE USE OF BUILDING 

MANAGEMENT 

▪ Kiểm tra hoàn công vào ngày/Joint inspection carried out date: ……….…./…………../20…….. 
▪ Người thực hiện/by: ………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Người chứng kiến/Witness by………………………………………………………………………………………….. 
▪ Yêu cầu sửa chữa/hiệu chỉnh: CÓ/KHÔNG (Nếu có ghi rõ từng hạng mục)/Any requested 

rectification work: YES/NO (If yes list out the 

items):…………………………………………….………………………………………………………………..……………… 

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

▪ Thời hạn hoàn thành công việc chỉnh sửa/Deadline to rectify the required rectifications 

works: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

▪ Đã hoàn tất việc sửa chữa theo yêu cầu: Có/Không (nếu Có ghi rõ ngày tháng)/Completed 
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rectification works as requested: YES/NO (If Yes note the date): ……….…./…………../20…….. 
▪ Xử phạt vi phạm: CÓ/KHÔNG (Nếu Có ghi rõ số tiền vị phạm)/Penalty of violation: YES/NO 

(If Yes list out the penalty): ………………………………………………………………………………………………. 

▪ Số tiền cấn trừ từ đặt cọc fit-out: CÓ/KHÔNG (Nếu Có liệt kê hạng mục và giá 

trị)/Deduction of fit-out deposit: YES/NO (If Yes list out the items and value): 

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

 

TÀI LIỆU ĐỆ TRÌNH/DOCUMENT SUBMISSION: 

➢ 01 bộ bản vẽ hoàn công (bản cứng)/01 copy of As-built drawing (hard copy). 

➢ Sửa chữa đơn giản không có bản vẽ hoàn công/Simple fit-out; have no As-built 

drawing. 

➢ 01 bộ bản vẽ hoàn công (CD/DVD) (nếu có)/1 copy of As-built drawing (CD/DVD) (if 

any). 

➢ Các chứng nhận/thẩm duyệt (nếu có)/Statutory Certificates (if any). 

 

Xác nhận rằng công việc thi công đã hoàn tất và đề nghị số tiền hoàn cọc sau khi cấn trừ tiền 

phạt vi phạm (nếu có) là:/This is to confirm that the fit-out work has completed, and request 

the deposit refund after deduction of penalty of violation (if any) is:……………………………………… 

(Bằng chữ/In word): ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Xác nhận bởi/Certified by: …………………………………………………………………………………………………….. 
Chữ ký/Signature:  ……………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Ngày/Date: ……….…./…………../20…….. 
 

XÁC NHẬN CỦA BỘ PHẬN KẾ TOÁN HOÀN TRẢ TIỀN ĐẶT CỌC THI CÔNG/ACCOUNTANT 

ACKNOWLEDGMENT OF REFUND DEPOSIT 

Số lệnh chuyển tiền/Bank transfer no.: ………………………………………………………………….………………. 
Số tiền/Amount: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ngày chuyển khoản/Date of transfer: ………./…………../20…….. 
 

Chữ ký/Signature: ……………………………………  Họ và tên/Full name: ……………………………..…………… 
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Twin-Peaks Joint Stock Company     
Công ty CP Twin-Peaks      

        

DEPOSIT REFUND REQUEST 
PHIẾU ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TIỀN ĐẶT CỌC 

      Date/Ngày:  …............../2021 

        

Project name/ Tên dự án: Capital Place 

Tenant name/ Tên khách hàng  

Leased premise/ Vị trí thuê Floor/ tầng: …........ Tower/ Tháp…… 

Facilities Registered/ Dịch vụ đăng ký:  Fitout work/ Thi công lắp đặt nội thất 

Payment Method/ Hình thức thanh toán: bank transfer/ Chuyển khoản 

Beneficiary Name/ Tên người thụ hưởng:   

Account number/ Số tài khoản:   

Bank name/ Tên ngân hàng:   

Bank Address/ Địa chỉ nhân hàng:   

Amount/ Số tiền:  VND      

In words/ Bằng chữ:   

Attached with/ Đính kèm      
Please Tick/ Vui lòng đánh dấu      

   

 

   

 

Deposit Receiving Receipt  BM's Inspection & confirmation dossier 

Phiếu Thu Tiền Đặt Cọc 

 

 Hồ sơ kiểm tra & nghiệm thu của BQL  

Others/ Chứng từ khác  Deposit refund request 
 

     Đề nghị Hoàn cọc   

        
Prepared by/ Đề nghị bởi:      

        

Checked by (Kiểm tra bởi) Approved by (Duyệt bởi) 

Visaho's PM 
Manager, Property 

Management 
Accountant 

Chief Accountant General Director 

Giám đốc BQLTN Quản lý tài sản Kế toán Kế toán trưởng Tổng Giám đốc 

  
  

              

                

  Nguyễn Quỳnh Chi Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Thị Thu Trang Patrick Liau 

Date:      /      / 202.. Date:      /       / 202.. Date:      /      / 202.. Date:      /       / 202.. Date:    /    /202.. 
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 PHỤ LỤC 6: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM ĐƯỢC DUYỆT 

 

CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM – TỔNG THỂ / INSURANCE COMPANIES - GENERAL 

1 CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT 

2 CÔNG TY BẢO HIỂM PVI 

3 CÔNG TY CP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 

4 CÔNG TY CP BẢO HIỂM PETROLIMEX 

5 CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

6 CÔNG TY CP BẢO MINH 

7 CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI 

8 CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 

9 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM LIBERTY 

10 CÔNG TY CP BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG 

11 MSIG INSURANCE PTE LTD 

12 QBE INSURANCE INTERNATIONAL LTD 

13 TOKIO MARINE INSURANCE LTD 

14 HSBC INSURANCE PTE. LIMITED 

15 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM CHUBB  

 


