
PHỤ LỤC 2 / APPENDIX 2 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ/HOMINIUM's POLICY FOR 

CUSTOMERS 

(Các điều khoản này là để bảo vệ quyền lợi của Người thuê nhà (và/hoặc khách hàng 

khác của HOMINIUM); 

This terms of use is protects the tenant's rights (and or HOMINIUM's customers); 

Bản nguyên tắc này là một phần trong hợp đồng thuê nhà, khi Người thuê nhà  kí hợp 

đồng thuê nhà, họ mặc nhiên chấp nhận các điều khoản bên dưới; 

This Code of Conduct is part of the tenancy agreement, when the Tenant signs the 

lease, they automatically accept the terms below. 

Điều 1/ Article 1: Quy định chung / General policy 

1. Giảm tiếng ồn sau 11h đêm và vào cuối tuần (cuối tuần bắt đầu sau 11 đêm ngày Thứ 

Sáu đến 9h sáng ngày Thứ Hai); 

Reduce noise after 11pm and on weekends (weekends start after 11pm on Friday to 

9am on Monday); 

2. HOMINIUM sẽ hạn chế sửa chữa vào Thứ Bảy và Chủ Nhật (trừ các lỗi liên quan đến 

hệ thống nước và hệ thống điện); 

HOMINIUM will restrict repairs on Saturdays and Sundays (except for faults related 

to water and electrical systems); 

3. Người dọn phòng có quyền vào trong căn hộ bất kì lúc nào từ sau 8h sáng đến trước 

17h vào những ngày đã được định trước (được xác nhận giữa Người thuê nhà và 

HOMINIUM); 

The housekeeping person has the right to enter the apartment at any time from 8:00 

am to 5:00 pm on the predetermined days (to be confirmed between the Tenant and 

HOMINIUM); 

4. Một phòng ngủ chỉ tối đa cho 02 (two) người (Căn hộ Studio mặc định là 01 phòng 

ngủ) nhưng tối đa chỉ 04 (bốn) người với căn hộ 03 (ba) phòng ngủ; 

One bedroom, maximum for 02 (two) people (Studio apartment default is 01 bedroom) 

but maximum 04 (four) people for 03 (three) bedroom apartment; 

5. Khách ở lại quá 12 tiếng phải cung cấp Visa và Passport cho HOMINIUM; 

Guests staying more than 12 hours must provide Visa and Passport to HOMINIUM; 



6. Khách ra vào nhà chung cư phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân tại 

quầy lễ tân và phải tuân thủ sự hướng dẫn của lễ tân hoặc bảo vệ nhà chung cư. Sau 

18h đến trước 5h ngày hôm sau (hoặc trong trường hợp cần thiết) lễ tân/bảo vệ nhà 

chung cư được giữ các giấy tờ chứng minh nhân thân của khách ra vào nhà chung cư 

để phục vụ cho việc kiểm soát an ninh, an toàn của nhà chung cư; 

Guests entering and leaving the apartment building must register, present 

identification to the receptionist and must follow the instructions of the receptionist or 

security guard. After 18:00 arriving before 5:00 am on the next day (or in case of 

need), the receptionist / security guard of the apartment building is allowed to keep 

the identity papers of the guests in and out of the apartment building for security 

control, safety of the apartment building; 

7. Người sử dụng căn hộ, người tạm trú phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 

hành vi vi phạm. Người sử dụng hợp pháp căn hộ sẽ chịu trách nhiệm liên đới nếu 

người vi phạm là khách của căn hộ đó; 

Apartment users and temporary residents shall be held responsible by law for their 

acts of violation. The legal user of the apartment will be jointly responsible if the 

offender is a guest of the apartment; 

8. Việc vi phạm thỏa thuận này nếu vi phạm pháp luật được coi như vi phạm hợp đồng 

thuê nhà và sẽ dẫn đến việc miễn trách nhiệm pháp lý của Bên cho thuê. 

Violation of this agreement if violating the legal is considered a violation of the rental 

contract and will lead to the release of the lessor's liability. 

Điều 2/Article 2: Các hành vi không được phép trong việc sử dụng căn hộ/ 

Unauthorized acts in the use of the apartment: 

1. Phóng uế, xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại không đúng nơi quy định, gây 

thấm, dột, ô nhiễm môi trường nhà chung cư; 

Defecation, garbage discharge, wastewater, exhaust gas, toxic substances not at the 

prescribed place, causing seepage, leaks, and environmental pollution of the 

apartment building; 

2. Ném bất cứ vật gì từ cửa sổ, ban công hoặc logia của căn hộ ra ngoài; 

Throw out anything from the apartment's windows, balcony or loggia; 

3. Đốt vàng mã, đốt lửa trong nhà chung cư, trừ địa điểm hóa vàng mã theo quy định của 

nhà chung cư. 

Burning votive, burning in the apartment building, except for the votive place 

according to the regulations of the apartment building; 



4. Quảng cáo, viết, vẽ trái quy định hoặc có những hành vi khác mà pháp luật không cho 

phép; thay đổi kết cấu mặt tiền căn hộ, sử dụng vật liệu hoặc màu sắc căn hộ khác với 

lúc bàn giao; 

Advertising, writing, drawing in contravention of regulations or having other acts that 

are not allowed by law; change the structure of the apartment facade, using materials 

or colors of the apartment different from the time of handing over; 

5. Chăn, thả, nuôi gia súc, gia cầm trong nhà chung cư; 

Breeding, grazing, raising cattle and poultry in apartment buildings; 

6. Kinh doanh dịch vụ mà gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường (nhà hàng karaôkê, vũ 

trường, sửa chữa xe máy, ô tô; lò mổ gia súc và các hoạt động dịch vụ gây ô nhiễm 

khác); kinh doanh các ngành nghề có liên quan đến hoặc có sử dụng vật liệu nổ, dễ cháy, 

vật liệu tạo sóng xung kích (như nồi hơi, bình khí nén, thiết bị có áp suất cao, v.v) và bất 

kỳ vật liệu nào có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của người sử dụng nhà 

chung cư; 

Business services that cause noise, pollute the environment (garage, discotheque, 

motorbike and car repair; slaughterhouse and other polluting service activities); 

dealing in industries involving or using explosive, flammable, shockwave materials 

(such as boilers, compressed air cylinders, high pressure equipment, etc.) and any 

other It may endanger the life and property of the apartment users; 

7. Để bồn hoa, hoặc bất cứ đồ vật gì trên ban công, bệ cửa sổ, hành lang hoặc xung 

quanh căn hộ làm mất vệ sinh, có khả năng gây sự cố, tai nạn; Tưới cây, đổ nước hoặc 

dọn dẹp vệ sinh tại ban công, lô gia hoặc bên ngoài căn hộ gây ảnh hưởng đến các căn hộ 

bên dưới hoặc xung quanh; 

Leaving flower pots, or anything else on balconies, windowsills, hallways or around 

the apartment unhygienic, potentially causing incidents or accidents; Watering, 

spilling or cleaning up on balconies, loggias or outside of the apartment affects 

apartments below or around; 

8. Bỏ rác, các đồ vật không phân huỷ được, như túi nylon, tóc, giấy, rẻ rửa bát, v.v, 

xuống cống thoát nước, bồn cầu, bồn rửa mặt gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước chung 

của nhà chung cư; 

Dispose of trash, non-biodegradable items, such as nylon bags, hair, paper, 

dishwashers, etc., down drains, toilets, sinks that clog the common drainage system of 

the apartment; 

9. Bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi, đúng giờ quy định; 

Dispose of domestic waste at the wrong place and on time; 



10. Tàng trữ hoặc cho phép tàng trữ bên trong hay bên ngoài phần sở hữu riêng các loại 

hàng hóa, vật liệu bất hợp pháp, nguy hiểm, độc hại hoặc dễ gây cháy nổ, các văn hóa 

phẩm độc hại; 

Possessing or permitting the possession inside or outside of private possession of 

illegal, dangerous, hazardous or explosive materials and goods, and toxic cultural 

products; 

11. Tổ chức đánh bạc, hoạt động mại dâm trong nhà chung cư; 

Gambling and prostitution activities in apartment buildings; 

12. Câu móc trái phép điện, nước trước đồng hồ đo đếm của căn hộ; Lắp đặt ăng ten 

hoặc các thiết bị thu phát tín hiệu khác; 

Illegally hooking electricity and water in front of the meter of the apartment; Install 

antennas or other signal transceivers; 

13. Để phương tiện, để hàng hóa, vật dụng, chơi thể thao, chiếm dụng không gian trên 

hành lang tầng, lối ra, vào nhà chung cư; 

Leaving vehicles, storing goods, objects, playing sports, occupying space on 

corridors, floors, exits, and entrances to apartment buildings; 

14. Để xe chảy xăng dầu, nhiên liệu lỏng trong khu vực nhà xe; để xe không đúng chỗ 

quy định; 

Leave the car/bike running gasoline, liquid fuel in the garage area; parking in the 

wrong place; 

15. Hút thuốc trong nhà để xe, ca bin thang máy, hành lang, cầu thang bộ; 

Smoking in garage, elevator cabin, hallway, stairway; 

16. Mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ và các khu vực khác 

trong nhà chung cư. 

Illegally buying, selling, possessing and using drugs in the apartment and other areas 

of the apartment building. 

Điều 3/ Article 3. Quy định về việc sử dụng phần sở hữu chung của nhà chung cư; 

Regulations on the use of shared areas in apartment buildings: 

Người sử dụng và khách ra, vào nhà chung cư phải tuân thủ các quy định sau đây 

 Users and guests entering and exiting an apartment building must comply with the 

following regulations: 



1. Sử dụng thang máy và các thiết bị sử dụng chung theo đúng mục đích, công năng thiết 

kế sử dụng. Trẻ em dưới 12 tuổi khi sử dụng thang máy hoặc công trình phục vụ chung 

phải có cha, mẹ hoặc người trông coi đi kèm và giám sát; 

Use elevators and equipment for common use according to the intended purpose and 

intended use. Children under 12 years old when using the elevator or shared service 

must be accompanied and supervised by a parent or caretaker; 

2. Không được làm hư hỏng hoặc có hành vi vi phạm đến tài sản chung của nhà chung 

cư; 

Not to damage or act in violation of the common property of the apartment building; 

3. Không được chiếm dụng, sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, sử dụng chung 

vào mục đích riêng; không được để các vật dụng thuộc sở hữu riêng tại phần sở hữu 

chung; 

Not to use or use the areas under common ownership or common use; Do not leave 

items under private ownership in common; 

Điều 4/ Article 4: Hiệu lực thi hành/ date into force. 

1. Văn bản này có hiệu lực ngay sau khi kí kết hợp đồng thuê nhà; 

This document takes effect immediately after signing the rental contract; 

2. Chính sách này có thể được cập nhật và sẽ có hiệu lực ngay khi được gửi tới email của 

khách hàng hoặc cập nhật trên website của chúng tôi. 

This policy may be updated and affect immediately after sending to your mail box or 

updated in our website. 


