
QUY TRÌNH BÁN HÀNG 

V/v: Quy trình bán hàng dự án Wyndham Lynn Times Thanh Thủy 

 

1.Quy trình lock căn  

Bước 1: Lock căn.  

- Nhân viên kinh doanh  gửi yêu cầu lock căn theo cú pháp: 

 “[team/Siêu thị] Lock  [Mã căn]” , mỗi lần lock 01 căn không giới hạn số lần lock  

Bước 2: Admin xác nhận lock 

Thời gian lock: 15p tính từ thời điểm admin xác nhận lock (Bao gồm cả thời gian gửi chứng 

từ xác nhận cọc)  

Bước 3: NVKD  gửi UNC cho admin để xác nhận cọc. (UNC+ ảnh chụp CMND 2 mặt của 

khách hàng + số điện thoại khách hàng+ Họ tên NVKD, Mã số nhân viên, team, siêu thị) 

Lưu ý:  

- Số tiền cọc là 50.000.000 VNĐ. Cọc  tối thiểu 10.000.000 VNĐ, bổ sung đủ cọc theo 

quy định trong vòng 24h kể từ thời điểm báo cọc. 

- Tất cả tranh chấp liên quan đến thời gian lock căn được căn cứ theo màn hình hiển thị 

trên máy tính/điện thoại của adsmin.  

- Trường hợp NVKD thu tiền mặt của khách hàng ngoài giờ, đại lý/sale chưa kịp 

chuyển khoản thì phải chụp tiền mặt cùng phiếu thu/phiếu đặt cọc của khách hàng và 

báo cọc, hình ảnh phải rõ nét tên khách hàng, căn mua, số tiền cọc, ngày tháng nhận 

tiền. Trước 09h00 sáng ngày kế tiếp yêu cầu khách hàng hoàn thiện đủ cọc tại CĐT/ 

hoặc làm thủ tục cọc tại Phòng Thủ tục  137 Nguyễn Ngọc Vũ (Nếu cọc tại Cen)  

 

- Trường hợp khách không hoàn thành việc đặt cọc trong khung thời gian đã quy định, 

căn sẽ tự động mở bán mới. 

 

Thông tin nhận cọc 

 

Cọc tại Chủ Đầu Tư   

Người nhận: Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Onsen Fuji 

Số tài khoản: 003 11 000 2275 2009 

Ngân hàng: NH TMCP Phương Đông - OCB - PGD Tràng An - CN Hà Nội 

 Cọc tại Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ (CEN) 

- Người nhận: Công ty Cổ Phần TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ 

- Số tài khoản: 19129361256666 

- Ngân hàng: Techcombank PGD Keangnam - CN Đông Đô 



 Nội dung chuyển tiền:  

- CEN-[Tên khách hàng] [Số CMND]  chuyển tiền [mã căn] DA WHTT 

 

VD: Cen - Nguyễn Văn A 123456789 chuyển tiền Q0621 DA WHTT 

 

2. Quy trình tra soát 

 

Người thực hiện Nội dung 

NVKD/Hành chính siêu thị Gửi email xin phê duyệt tra soát . 

NVKD/Hành chính siêu thị 

Thực hiện làm 02 tra soát bản cứng cho khách hàng và 

gửi bản cứng sang CĐT 

 

Bộ phận tiếp nhận tra soát: 

Email: Thuylt4@cenland.vn, Oanhbt@cenland.vn, Duyetpt@cenland.vn  

     SĐT: Ms.Thủy – 0367048627 

Các trường hợp được tra soát 

Chỉ đồng ý tra soát cho các trường hợp sau: 

- Khách hàng ghi sai nội dung chuyển tiền quy định. 

- Khách hàng ghi sai mã căn so với thông tin báo cọc của đại lý. 

- Thay đổi người đứng tên: chỉ chấp nhận là người thân trong gia đình (có giấy tờ chứng 

minh: sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn, giấy khai sinh). 

 

Nội dung email tra soát 

- Email NVKD/hành chính siêu thị gửi Admin 

- Tiêu đề: [Tên dự án] –xin phê duyệt tra soát căn hộ [mã căn] 

- Nội dung email: Xin phê duyệt tra soát đính kèm bảng thông tin: 

STT 
Số tiền tra 

soát 

Ngày 

chuyển 

Mã căn 

tra soát 

Mục 

đích tra 

soát 

Nội dung cũ Nội dung mới 

1 
xx.000.000 

VNĐ 
a/b/c ABC 

Thay đổi 

tên khách 

hàng/Thay 

đổi mã căn 

CEN Trần Thị A 

chuyển tiền ký quỹ 

mua căn hộ Q0803 

dự án WHTT 

CEN Trần Thị B chuyển 

tiền ký quỹ mua căn hộ 

Q0803 dự án WHTT 

mailto:Oanhbt@cenland.vn


Email đính kèm UNC và CMND của người làm tra soát, Chứng minh huyết thống (nếu tra 

soát sang tên, không chứng minh được cùng huyết thống mất phí 5tr). 

Lưu ý: Tra soát theo số tiền trên UNC, không gộp số tiền tổng KH đã nộp 

Form mẫu đính kèm 

- Mẫu TS-01 : đơn tra soát của khách hàng – cá nhân 

- Mẫu TS-02 : đơn tra soát của khách hàng – doanh nghiệp 

 
 

3. Quy trình ký thủ tục hợp đồng  

Quy trình thực hiện 

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày cọc khách hàng phải hoàn thiện ký thủ tục và thanh toán đủ 15% 

(Gửi book ký trước 02 ngày làm việc) 

Bộ phận tiếp nhận: 

Email: Thuylt4@cenland.vn, Oanhbt@cenland.vn, Duyetpt@cenland.vn 

Email đặt chỗ ký thủ tục 

Tiêu đề: [WHTT] –Đặt chỗ ký thỏa thuận ký quỹ  [Mã căn]….Ngày…giờ 

Nội dung email: Gửi email đính kèm những thông tin sau: 

- Phiếu thông tin khách hàng 

- CMND, SHK 

- UNC đủ cọc 

- Ảnh chụp tra soát bản gốc (nếu có) 

- Bảng excel thông tin khách hàng theo mẫu CĐT (Lưu ý, mẫu LKTM khác Cao tầng) 

- Thời gian ký thủ tục: Ngày ký, thời gian ký 

 

Hồ sơ bản cứng của khách hàng ký thủ tục 

- Phiếu thông tin khách hàng có chữ ký chính và chữ ký nháy của khách hàng 

- CMND, SHK bản photo (mang bản gốc đi đối chiếu) 

- UNC photo 

- Tra soát bản photo (nếu có) 

Hồ sơ chuẩn bị cho khách hàng trước khi vào quầy ký thủ tục hoặc gửi trả phòng thủ tục khi 

gửi lại HĐ khách hàng đã ký. 

Lưu ý:  Sale dc nhận hợp đồng thay KH khi KH chuyển đủ tiền các đợt 
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Form mẫu đính kèm 

 

- Mẫu TT-04 : bảng excel thông tin khách hàng 

- Mẫu TT-05 : phiếu thông tin khách hàng 

- Địa chỉ ký hợp đồng: Tầng 05, Số 1 đường Phạm Huy Thông, P. Ngọc Khánh, Q. Ba 

Đình, Hà Nội 

CHÚ Ý: Sau khi ký xong TTKQ, bắt buộc NVKD gửi lại ảnh chụp các chứng từ sau: Phiếu hẹn, 

phiếu thu/UNC nộp tiền 15%, phiếu tính giá, trang hợp đồng có thông tin có và chữ ký của khách 

hàng (trường hợp ko gửi sẽ ko có căn cứ đối chiếu tính lương thưởng cho nhân viên kinh doanh) 

 

4. Quy trình thanh toán thưởng nóng  

Quy trình thực hiện 

Ngay sau khi khách hàng ký thỏa thuận ký quỹ và thanh toán đủ tiền đợt 1, nhân viên kinh danh 

gửi danh sách nhận thưởng nóng theo mẫu đính kèm 

Bộ phận tiếp nhận 

Email: Honglt@cenland,vn; Oanhbt@cenland.vn, Duyetpt@cenland.vn 

Form mẫu đính kèm 

- Mẫu TN-01 : hợp đồng cộng tác viên 

- Mẫu TN-02 : đề xuất danh sách thưởng nóng 

- Mẫu TN-03 : ĐNTT thưởng nóng đại lý 
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