
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HV HOME VIỆT NAM  

Tư vấn thiết kế kiến trúc, thi công trọn gói xây dựng. 

Tư vấn thiết kế nội thất, thi công trọn gói nội thất. 

Hotline: 0379610218 -0858151333 

 

 

Trang 1  
Quy trình thiết kế bước đầu HVHOME 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG LÊN Ý TƯỞNG THIẾT KẾ SƠ BỘ GIAI ĐOẠN I 

 

( HĐ SỐ: …../2021/HĐTK – HVHOME V/v: Tư vấn thiết kế nhà ở dân dụng) 

Tên công trình:……………………………………………………. 

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH11 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Căn cứ vào sự thỏa thuận hai bên. 

Hôm nay, ngày …... tháng…..năm ….. Chúng tôi gồm có: 

 

I . ĐẠI DIỆN BÊN A: 

- Ông (bà):……………………….. Điện thoại: ………………………………… 

Số Căn Cước: ………….…… Ngày cấp:…..……… Nơi Cấp:…….…………. 

II. ĐẠI DIỆN BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HVHOME 

VIỆT NAM 

- Ông: Phạm Long Vũ     Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ công ty:   

+ Trụ sở 1: số 6, ngõ 293/74 Phố Ngọc Thụy, Ngọc Thụy, Long Biên,  Hà Nội. 

+ Trụ sở 2: Số 40, Khu dân cư Nguyễn Du, phường Âu Cơ, Tx.Phú Thọ, Phú 

Thọ. 

- Điện thoại: 037.961.0218 – 0858.151.333 

- Số Căn cước: 132228571, Nơi cấp: CA Phú Thọ, Ngày cấp: 06/06/2020 

- Số Chứng chỉ hành nghề (hoặc Mã số thuế, nếu là Công ty):  0109503322 

Điều 1: Khách hàng ( Bên A)nhận được gì từ Kiến trúc HVHOME (Bên B) ? 

- Bên B Sẽ lên phương án sơ bộ để phù hợp với công năng bên A yêu cầu.  

- Bên B sẽ thiết kế sơ bộ đưa ra công năng hợp lý dựa trên các yếu tố sau: 
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• Kết hợp Phong thủy trong thiết kế cho mọi người trong gia đình: phong thủy 

khu đất + phong thủy hướng nhà + hướng cổng + hướng bàn thờ + hướng bếp 

+ hướng phòng ngủ + hướng nhà WC. Vị trí đặt bếp, bàn thờ, WC, giường 

ngủ, tủ quần áo,…. 

• Nếu hướng xấu sẽ đưa ra những phương án, giải pháp hóa giải phong thủy 

cho bên A. 

• Kết hợp khoa học năng lượng xem chỉ số BOVIS của đất xem vị trí năng 

lượng trong ngồi nhà. 

• Kết hợp khoa học tự nhiên để tính toán ánh sáng mặt trời, ánh sáng tự nhiên, 

hướng gió để ngôi nhà luôn luôn được Sinh Khí. 

• Đưa ra giải pháp cụ thể về kết cấu tư vấn sơ bộ để bên A có thể nắm được. 

• Đặc biệt được phác thảo sơ bộ dựa trên công nghệ BIM 3D trực quan dễ 

nhìn.( hình ảnh minh họa trang 3). 

• Tính toán sơ bộ diện tích phù hợp với kinh tế của bên A. 

Điều 2: Khách hàng ( Bên A) cần có trách nhiệm gì ? 

- Bên A cần cung cấp đầy đủ thông tin cho bên B khi bên B yêu cầu để phục vụ 

lên phương án thiết kế sơ bộ. 

- Bên A (khách hàng) cần thanh toán: 600.000VNĐ - 1.000.000VNĐ( sáu trăm 

nghìn đồng chẵn đến một triệu đồng chẵn) cho bên B để bên B hoàn thiện toàn 

bộ Điều 1 đã nêu ở trên.  

Điều 3: Trách nhiệm Bên B  đối với Bên A là. 

- Tiến hành lên mặt bằng thiết kế, làm việc với Bên A để lấy thêm thông tin chi 

tiết, thiết kế trong thời gian sớm nhất bàn giao cho Bên A. 

- Trong quá trình thiết kế sơ bộ kiến trúc mà chưa đúng yêu cầu mong muốn của 

Bên A thì Bên B phải có trách nhiệm chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của Bên A 

mong muốn. 

Điều 3: Sau khi bên B hoàn thiện xong công năng sơ bộ cho bên A→ Giai Đoạn 2. 

- Bên B sẽ có trách nhiệm tới tận khu đất xây dựng của bên A để khảo sát đo đạc 

địa chất , phong thủy , kích thước được chính xác nhất để phù hợp sau này 

thiết kế thi công. 

- Ký Hợp đồng chính thức: thiết kế hồ sơ bản vẽ hoàn chỉnh. 
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- Số tiền Bên A đã ứng cho bên B giai đoạn I sẽ được trừ trực tiếp trong hợp 

đồng tại giai đoạn 2. 

➔ Sau đây là sơ bộ những gì khách hàng sẽ nhận được trong giai đoạn I để 

khách hàng có thể hình dung ra ( hình ảnh minh họa trang 4) 

 

 
MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH 
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MẶT BẰNG TẦNG 1 

 

 

3D MẶT BẰNG TẦNG 1 
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MẶT BẰNG TẦNG 2 

 

 

3D MẶT BẰNG TẦNG 2 
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➔ PHỐI CẢNH SAU KHI HOÀN THIỆN TOÀN BỘ HỒ SƠ: 

 

 

 


