
Phụ lục 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-BQLTN ngày       tháng       năm 2022 của  

Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng) 

 

STT 
Vị trí cho 

thuê 

Diện tích 

cho thuê 
Sức chứa Giá cho thuê 

Trang thiết bị, cơ sở vật 

chất 

1 
Phòng họp 01 

- tầng 6 
80 m2 30 người 

3.320.160 

đồng/ngày 

Màn chiếu + Máy chiếu 

đa năng  

2 
Hội nghị nhỏ 

01 - tầng 6 
160 m2 100 người 

4.085.280 

đồng/ngày 

Màn hình LED P3; Bộ 

tăng âm; Bộ trộn âm 

thanh; Micro cổ ngỗng; 

Microo không dây cầm 

tay; Đầu DVD phát 

nhạc; Loa toàn dải. 

3 
Hội nghị nhỏ 

02 - tầng 6 
160 m2 100 người 

4.085.280 

đồng/ngày 

Màn hình LED P3; Bộ 

tăng âm; Bộ trộn âm 

thanh; Micro cổ ngỗng; 

Microo không dây cầm 

tay; Đầu DVD phát 

nhạc; Loa toàn dải. 

4 
Hội nghị lớn 

- tầng 6 
810 m2 500 người 

15.096.780 

đồng/ngày 

Màn hình LED P2.5; 

Đầu CD phát nhạc; 

Micro cổ ngỗng; Microo 

không dây cầm tay; Bàn 

trộn Digital 32 ngõ; 

Tăng âm 2 kênh; Loa 

kiểm âm thanh; Loa 

siêu trầm; Loa Array. 

 

- Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

- Giá trên đã bao gồm dàn âm thanh, màn hình chiếu, máy chiếu, máy lạnh, wifi, 

màn hình LED… 

- Chưa bao gồm nước uống và trang trí và dịch vụ khác (nếu có). 

- Giá thuê hội trường/ngày. 

- Hình thức cho thuê: Hợp đồng trực tiếp. 
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- Thời gian cho thuê: 

 Từ 7h30 đến 17h30 các ngày trong tuần; 

 Không phục vụ các ngày Lễ, Tết trong năm.  

- Phí thu dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị tại tầng 6 Nhà làm việc bao gồm: 

Nhân viên sắp xếp, di chuyển bàn ghế; nhân viên trực phục vụ; kỹ thuật viên 

phục vụ, hiệu chỉnh thiết bị trong thời gian diễn ra cuộc họp; công tác an ninh, 

làm sạch.  

- Đối tượng cho thuê là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị làm việc bên 

ngoài Nhà làm việc các Ban Quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

có nhu cầu thuê để tổ chức các cuộc họp, chương trình tọa đàm, hội thảo, hội 

nghị, tổng kết dự án... 
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