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CHỦ ĐẦU TƯ
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1. Dự án này do công ty nào đầu tư? Công ty đó hoạt động trong lĩnh vực gì?
Dự án Flamingo Crown Bay do công ty TNHH Quốc Trí (trực thuộc Tập đoàn Flamingo Holding Group) làm
Chủ đầu tư (CĐT).

2. CĐT đã thực hiện những dự án nào trước đó?
Flamingo Holding Group đã triển khai các dự án như: Flamingo Đại Lải Resort - TOP 10 Resort đẹp nhất hành
tinh, Flamingo Cát Bà Beach Resort - một trong những dự án nghỉ dưỡng mặt biển đẹp nhất Thế giới.

3. Dự án Flamingo Crown Bay được thiết kế theo phong cách gì?
Các dự án của Tập đoàn Flamingo luôn mang nét thiết kế hiện đại và ứng dụng triết lý xanh trong thiết kế
Biệt thự.

4. Phương châm phát triển của CĐT là gì?
Với triết lý kinh doanh “Tiên phong – Tận tụy – Bền vững”, Flamingo Holding Group luôn đi đầu dẫn
dắt các xu hướng, đem đến phong cách sống hoàn toàn mới: hiện đại, đẳng cấp, sang trọng giữa thiên
nhiên cùng sự trải nghiệm độc đáo, hoàn hảo cho khách hàng. Song hành cùng chiến lược phát triển bền
vững là triết lý bảo tồn môi trường sinh thái, Flamingo Holding Group đề cao và bảo tồn những giá trị tự
nhiên, văn hóa truyền thống, những giá trị nhân văn đem đến cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc cho con người.
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02
TỔNG THỂ DỰ ÁN
FLAMINGO
CROWN BAY
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1. Dự án Flamingo Crown Bay nằm ở đâu?
Biển Linh Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tổng diện tích dự án?
Quy mô dự án 19,18ha.

3. Còn có dự án nghỉ dưỡng nào xung quanh không? Quy mô các dự án đó ra sao?
Xung quanh có các dự án Hải Tiến Resort, Paracel Resort Hải Tiến, Eureka Linh Trường Resort. Đây đều là các
khu nghỉ dưỡng nhỏ với tiêu chuẩn 3 sao, chưa được đồng bộ về tiện ích và quy mô.

4. Khoảng cách từ trung tâm Hà Nội và TP Thanh Hóa đến Flamingo Crown Bay là bao
nhiêu km? Di chuyển mất bao nhiêu thời gian?
- Từ Hồ Hoàn Kiếm đến dự án 160km, thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng đồng hồ.
- Dự án cách trung tâm TP Thanh Hóa 22km.
- Dự án cách Quốc lộ 1A 15km.
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5. Hệ thống giao thông có thuận lợi không? Khi dự án hoàn thiện có gì thay đổi không?

(Thực trạng hiện tại: đường đi vào nhỏ và đi qua khu dân cư làng xóm bất tiện.)

Ngoài hệ thống đường giao thông hiện tại đang rất thuận lợi, thì thời gian tới Hải Tiến sẽ được Tỉnh đầu tư
thêm con đường ven biển để đưa khu du lịch này lên tầm cao mới, phát triển đúng với tiềm năng mà Tỉnh
định hướng.

6. Cảng hàng không Thọ Xuân cách dự án bao nhiêu km? Có những điểm gì nổi bật?
Dự án cách Cảng hàng không Thọ Xuân 58km.
Năm 2018, Cảng hàng không Thọ Xuân được Bộ Giao thông vận tải đồng ý nâng cấp lên thành Cảng hàng
không quốc tế. Với lượng khách đến sân bay tăng cao, tính đến ngày 10/12/2019, lượng hành khách qua sân
bay đạt 1 triệu hành khách trong năm 2019. Hiện nay có 4 hãng hàng không đang khai thác bay: Vietnam
Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific và Bamboo Airways.

7. Tiềm năng du lịch của khu vực Hải Tiến?
Với bãi biển thoải dài cùng làn nước trong xanh và chỉ cách trung tâm Hà Nội 160km, biển Hải Tiến vô cùng
tiềm năng trong việc khai thác du lịch. Bên cạnh đó, Hải Tiến còn được UBND Tỉnh Thanh Hóa tập trung phát
triển định hướng là khu du lịch mới của Tỉnh.
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8. Tập đoàn Flamingo đầu tư, phát triển tại Thanh Hóa như thế nào?
Với bãi biển đẹp dài 12km được thiên nhiên ban tặng, Tập đoàn Flamingo có định hướng phát triển đầu tư 3
dự án với quy mô lên đến hơn 1.300ha, mục tiêu đưa Hải Tiến thành điểm du lịch hàng đầu của cả nước.

9. Các loại hình sản phẩm của dự án?
Có 03 loại hình sản phẩm chính: Shophouse, Mini Hotel, Forest In The Sky.

10. Chi tiết sản phẩm Shophouse?
- Shophouse: 06 mẫu
- Số lượng: 330 căn, diện tích từ 91,5m² - 96m² - 109,5m² - 114m²
- Xây 3,5 tầng
- Mặt tiền 8 - 9,5m, sâu 12m
- Mật độ xây dựng tối đa 80%
- Hình thức bàn giao: Xây thô hoàn thiện mặt ngoài.
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11. Chi tiết sản phẩm Mini Hotel
- Mini Hotel: 03 mẫu
- Số lượng 40 tòa, diện tích: ~ 300m² – 388m²
- Xây 7,5 tầng
- Mặt tiền rộng 15m, sâu 20m cho căn điển hình 300m²
- Mật độ xây dựng tối đa 80%
- Hình thức bàn giao: Xây thô hoàn thiện mặt ngoài.

12. Trung tâm tổ hợp Thương mại - Dịch vụ có những gì?
Quy mô Tòa Thương mại - Dịch vụ, vui chơi giải trí rộng 5500m², cao 2,5 tầng với rất nhiều tiện ích mang
thương hiệu Flamingo như: Flamingo Play World, Trung tâm Hội nghị - Hội thảo, Trung tâm chăm sóc sắc
đẹp và sức khoẻ Seva Spa & Beauty Destination, khu ẩm thực, Bar - Café…
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13. Dự án có những tiện ích gì?
Dự án có rất nhiều tiện ích tiêu chuẩn 5 sao như: Bar bãi biển, Bar trên cao, Trung tâm chăm sóc sắc đẹp và
sức khoẻ Seva Spa & Beauty Destination, Khu ẩm thực, Flamingo Play World, Trung tâm hội nghị hội thảo,
khu vui chơi bãi biển , khu vui chơi cho bé, đại lộ ánh sáng, công viên Flamingo rộng 19ha...

14. Đường chính và đường nhánh trong dự án được thiết kế rộng bao nhiêu?
- Trục đường mặt biển rộng 12m, vỉa hè rộng 5m.
- Trục đường phân khu hướng ra biển rộng 10m, vỉa hè rộng 3m.
- Trục đường nội bộ khu rộng 7,5m, vỉa hè rộng 3m.

15. Trong trường hợp mất điện, dự án có máy phát điện hỗ trợ không?
Flamingo Crown Bay có máy phát điện dự phòng.
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16. Nếu sống thường xuyên ở đây có được không?
Khách hàng hoàn toàn được sống và kinh doanh tại đây.

17. Khu du lịch có cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe hoặc sơ cứu cho khách ở không?
Có, vì đây là điều kiện bắt buộc khi đưa vào hoạt động kinh doanh.

18. Hệ thống cảnh quan cây xanh thiết kế cố định hay thay đổi hàng năm? Vài năm/lần?
Hạ tầng cảnh quan toàn khu thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng và được cải tạo nâng cấp định kỳ, khiến
khu du lịch ngày càng hấp dẫn, thu hút khách hàng đến nhiều hơn.

19. Dự án có thiết kế bể bơi nước nóng phục vụ trong mùa đông miền Bắc không?
CĐT chủ trương xây dựng một bể bơi bốn mùa tiêu chuẩn 5 sao tại khu tổ hợp dịch vụ của dự án.
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20. Nguồn nước sinh hoạt của các hộ gia đình lấy từ đâu?
Nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân được cấp phát theo hệ thống nước sạch của Tỉnh.

21. Xử lý hệ thống nước thải của khu như thế nào?
Dự án có khu xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

22. Hệ thống bảo vệ an ninh sẽ hoạt động như thế nào? Nếu xảy ra tình trạng thiệt hại tài
sản thì sẽ xử lý trách nhiệm ra sao?
Flamingo Crown Bay có trang bị hệ thống camera an ninh và nhân viên an ninh 24/24. Trong trường hợp xảy
ra thiệt hại về tài sản thì CĐT sẽ hỗ trợ Chủ Biệt thự cùng xử lý trong trách nhiệm và thẩm quyền của mình
để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
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03
TÍNH PHÁP LÝ
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1. Đất sổ đỏ hay sổ bao nhiêu năm?
Đất 50 năm: 27/11/2018 - 27/11/2068.

2. Người nước ngoài có được sở hữu không?
Theo quy định của pháp luật Việt Nam chưa cho phép người nước ngoài được mua và sở hữu bất động sản tại
Flamingo Crown Bay.

3. Khi nào cấp sổ đỏ?
Dự kiến 6-12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện cấp sổ đỏ.
4. Khi chưa có sổ đỏ, việc chuyển nhượng sang tên cho khách hàng mới như thế nào? Khách
hàng mới muốn trực tiếp đứng tên trên Hợp đồng có được không?
Hiện tại khi chưa ra sổ, việc chuyển nhượng sẽ do CĐT hỗ trợ thực hiện theo quy định, khách hàng mới sẽ
trực tiếp đứng tên trên Hợp đồng sau khi làm thủ tục chuyển nhượng.
Trường hợp có sự thay đổi về quy định và thủ tục chuyển nhượng khi chưa có sổ đỏ, CĐT vẫn sẽ hỗ trợ
hướng dẫn khách hàng để làm thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định của Nhà nước.
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04
CHI TIẾT DỰ ÁN
(Những câu hỏi nhạy cảm)
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Lưu ý: Trả lời khéo léo

1. Dự kiến khi nào ký Hợp đồng mua bán?
Dự kiến quý IV/2020.

2. Dự kiến khi nào bàn giao nhà?
Dự kiến quý IV/2021.

3. Đường ven biển bao giờ triển khai? Có đồng bộ cùng dự án không?
CĐT đang tích cực làm việc với Tỉnh để đồng bộ tuyến đường này, đưa khu vực biển Hải Tiến phát triển đúng
với tiềm năng sẵn có.

4. Công viên 1,9ha cạnh dự án do tỉnh hay do CĐT thực hiện?
Do CĐT làm để đồng bộ cảnh quan cho khu du lịch.
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5. Chủ nhà muốn thay đổi thiết kế bên trong nhà có được không?
Bàn giao không xây tường ngăn bên trong. Chủ Biệt thự có thể tự điều chỉnh thiết kế bên trong mà không
làm ảnh hưởng đến thiết kế bên ngoài của Biệt thự.

6. Khi mua xong các căn có phải hoàn thiện không? Nếu phải hoàn thiện thì thời gian chậm
nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày bàn giao?
CĐT đang xây dựng quy trình và dự kiến thời gian hoàn thiện đối với các sản phẩm như sau:
- Shophouse: 6-8 tháng
- Mini Hotel: 12 - 14 tháng

7. Thời gian bảo hành xây dựng trong bao nhiêu lâu?
Theo quy định của CĐT hiện nay đang áp dụng là 12 tháng.
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8. Nội quy, Quy chế Khu du lịch được quy định như thế nào?
Nội quy, Quy chế sẽ được Ban quản lý dự án ban hành sau khi bàn giao biệt thự cho khách hàng dựa trên các
Quy định hiện hành của CĐT.

9. Khi khách hàng nhận bàn giao biệt thự đã phải trả phí quản lý ngay chưa? Phí dịch vụ
được quy định như thế nào? Bao lâu điều chỉnh một lần?
Phí quản lý khu được ban hành trước thời điểm bàn giao căn hộ cho khách hàng. Hiện nay khu Flamingo
Night Street tại Đại Lải đang áp dụng mức phí là 12.000đ/m² (trên diện tích cấp sổ).
Khách hàng sẽ nộp phí dịch vụ ngay khi nhận bàn giao nhà nếu không có các thỏa thuận khác.
Biên bản thông báo phí sẽ được ký khi khách hàng nhận bàn giao nhà và được quy định dựa trên mức phí
chung của khu nghỉ dưỡng tại thời điểm bàn giao. Phí dịch vụ sẽ điều chỉnh tùy từng thời điểm.
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05
CHÍNH SÁCH BH
QUYỀN LỢI KH
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1. Chính sách bán hàng của Shophouse?
1. Hỗ trợ ngân hàng lãi suất 0% lên tới 60% giá trị Hợp đồng mua bán (HĐMB), thời hạn hỗ trợ 12 tháng
kể từ ngày ngân hàng giải ngân lần đầu.
- Có ân hạn nợ gốc.
- Phí trả nợ trước hạn theo quy định của ngân hàng.
2. Tặng 02 thẻ All In Passport Diamond II có thời hạn sử dụng 3 năm trên hệ thống.
3. Tặng 05 đêm nghỉ miễn phí tại căn biệt thự 2 phòng ngủ, thời gian sử dụng trước ngày bàn giao.

Lưu ý:
- Khách hàng phải đủ điều kiện vay vốn và hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của ngân hàng.
- Đối với khách hàng là doanh nghiệp đứng tên trong HĐMB, chương trình được áp dụng tùy theo quy
định của ngân hàng.
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2. Tiến độ giải ngân và nội dung Hợp đồng vay (HĐV) của sản phẩm Shophouse?
Đối với HĐV (Giá trị HĐV tương ứng 40% giá trị QSDĐ + Xây (giá bán sản phẩm))
Tỷ lệ giải ngân:
- Đặt cọc 100,000,000 VNĐ
- Đợt 1: 50% giá trị HĐV (bao gồm VAT) – Trong thời hạn 7 ngày khách hàng đóng đủ tiền (bao gồm tiền đặt
cọc) và lên CĐT ký HĐV (tương ứng 20% giá bán sản phẩm)
- Đợt 2: 25% giá trị HĐV (bao gồm VAT) - 60 ngày kể từ ngày ký HĐV (tương ứng 10% giá bán sản phẩm)
- Đợt 3: 25% giá trị HĐV (bao gồm VAT) - 120 ngày kể từ ngày ký HĐV (tương ứng 10% giá bán sản phẩm)

Lưu ý:
- Thời hạn HĐV: 12 tháng kể từ ngày ký HĐV và thanh toán lần 1.
- Tại thời điểm ký HĐMB, toàn bộ giá trị HĐV sẽ được CĐT sử dụng để thanh toán theo tiến độ HĐMB.
- HĐV sẽ tự động thanh lý khi toàn bộ giá trị HĐV đã được sử dụng để thanh toán theo tiến độ HĐMB.
- Khách hàng ký HĐMB trong thời hạn HĐV sẽ không được hưởng lãi suất áp dụng cho HĐV.
- Khách hàng ký HĐMB sau thời hạn HĐV do lỗi của CĐT sẽ được hưởng lãi suất 10%/năm (01 năm được
tính là 365 ngày) trên số tiền đã giải ngân và tính từ thời điểm giải ngân đến thời điểm ký HĐMB theo
thông báo của CĐT.
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3. Chính sách bán hàng của Mini Hotel?
1. Hỗ trợ ngân hàng lãi suất 0% lên tới 60% giá trị HĐMB, thời hạn hỗ trợ 18 tháng kể từ ngày ngân hàng
giải ngân lần đầu.
- Có ân hạn nợ gốc.
- Phí trả nợ trước hạn theo quy định của ngân hàng.
3. Tặng 04 thẻ All In Passport Diamond II có thời hạn sử dụng 3 năm trên hệ thống.
4. Tặng 05 đêm nghỉ miễn phí tại căn biệt thự 3 phòng ngủ, thời gian sử dụng trước ngày bàn giao.

Lưu ý:
- Khách hàng phải đủ điều kiện vay vốn và hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của ngân hàng.
- Đối với khách hàng là doanh nghiệp đứng tên trong HĐMB, chương trình được áp dụng tùy theo quy
định của ngân hàng.
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4. Tiến độ giải ngân và nội dung HĐV của sản phẩm Mini Hotel?
Đối với HĐV (Giá trị HĐV tương ứng 40% giá trị QSDĐ + Xây (giá bán sản phẩm))
Tỷ lệ giải ngân:
- Đặt cọc 100,000,000 VNĐ
- Đợt 1: 50% giá trị HĐV (bao gồm VAT) - Trong thời hạn 7 ngày khách hàng đóng đủ tiền (bao gồm tiền đặt
cọc) và lên CĐT ký HĐV (tương ứng 20% giá bán sản phẩm)
- Đợt 2: 25% giá trị HĐV (bao gồm VAT) - 120 ngày kể từ ngày ký HĐV (tương ứng 10% giá bán sản phẩm)
- Đợt 3: 25% giá trị HĐV (bao gồm VAT) - 240 ngày kể từ ngày ký HĐV (tương ứng 10% giá bán sản phẩm)

Lưu ý:
- Thời hạn HĐV: 12 tháng kể từ ngày ký HĐV và thanh toán lần 1.
- Tại thời điểm ký HĐMB, toàn bộ giá trị HĐV sẽ được CĐT sử dụng để thanh toán theo tiến độ HĐMB.
- HĐV sẽ tự động thanh lý khi toàn bộ giá trị HĐV đã được sử dụng để thanh toán theo tiến độ HĐMB.
- Khách hàng ký HĐMB trong thời hạn HĐV sẽ không được hưởng lãi suất áp dụng cho HĐV.
- Khách hàng ký HĐMB sau thời hạn HĐV do lỗi của CĐT sẽ được hưởng lãi suất 10%/năm (01 năm được
tính là 365 ngày) trên số tiền đã giải ngân và tính từ thời điểm giải ngân đến thời điểm ký HĐMB theo
thông báo của CĐT.
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5. Quyền lợi thẻ All In Passport Diamond II?
Khách hàng sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi khi sở
hữu thẻ All In Passport Diamond II. Nội dung chi tiết
trong tài liệu CĐT gửi đính kèm.
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