
STT Mô tả
Người phụ 

trách
Nội dung Lưu ý quan trọng

1 Đầu mối liên hệ

1. GĐDA: Mr Hải Đăng - 0385355999

2. QLDA : Ms Hương - 0962313627

3. Admin DA: Ms Tươipt - 0915617516

2 Link check căn Ms.Tuoipt

3 Đặt cọc Ms.Tuoipt

1. Nộp tiền mặt: 

• Tại tầng 2, 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Chuyển khoản trực tiếp cho Người bán (CĐT)

• Tên TK: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THĂNG LONG PHÚ 

THỌ

• Số TK: 12510000470648

• Tại NH: tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đông Đô

• Nội dung CK: <Tên khách hàng> số <CMT> nộp tiền đặt cọc BĐS 

số<...> tại dự án Vườn Vua Resort & Villas 

- Số tiền đủ cọc: 200.000.000Đ

- Bổ sung đủ cọc trong vòng 24h kể 

từ thời điểm đăt cọc

4
Lock căn/Xác nhận 

cọc đi thu tiền
Ms.Tuoipt

• NVKD/SLK check căn qua Link check căn trên “Cenhomes.vn”

• NVKD/SLK lock căn trên group Zalo "VƯỜN VUA - LOCK CĂN"

• Cú pháp lock: <Tên đơn vị> Lock <Mã căn> 

• Hiệu lực lock căn:

- Ngày thường: 30 phút/lượt được tính từ thời điểm admin xác nhận

lock. 

- Mở bán hoặc khi có thông báo: 15 phút/lượt được tính từ thời điểm

admin xác nhận lock 

• Dự án không áp dụng lock đè trong thời gian có đơn vị đang lock

• Kể từ thời điểm hết thời gian có đơn vị lock mà các đơn vị khác

không lock lượt mới thì đơn vị vừa lock trước đó được lock lần 2.

• Trong vòng 5p kể từ khi báo cọc

cần chụp chứng từ cọc cho Admin. 

5
Thông tin book lịch 

ký HĐMB

Hành chính 

ST/Đầu mối SLK

• NVKD/SLK book ký HĐMB với qua mail Tuoipt3@cenland.vn 

hoặc zalo trước 2 ngày làm việc và trước 17h hàng ngày.

Thông tin gửi mail book ký (Theo file mẫu book ký đính kèm) 

- Ảnh CMT, SHK của khách hàng, Đăng ký kết hôn nếu đứng tên 2 vợ 

chồng

- Khách hàng ký Hợp đồng giao 

dịch sau 3 ngày.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ 

ngày CĐT nhận tiền đặt cọc của 

Khách Hàng, nhưng Khách Hàng 

không tiến hành ký kết Hợp Đồng  

coi như Giao Dịch Không Thành 

Công và căn biệt thự đã được giữ sẽ 

được bán cho Khách Hàng khác.

- Sau khi ký Hợp đồng giao dịch, 

sau 7 ngày kể từ thời điểm đặt cọc,  

KH có trách nhiệm nộp tiền theo 

quy định (không tính thứ 7, CN và 

ngày lễ).

.

6 Hồ sơ ký HĐMB

1. Thoả thuận giao nhận tiền đặt cọc đã ký (Nộp lại bộ Cenhomes)

2. CMND của KH (Bản gốc) + 01 bản sao công chứng (Không quá 6 

tháng)

3. Sổ Hộ khẩu của KH (Bản gốc) + 01 bản sao công chứng (Không 

quá 6 tháng)

4. Đăng ký kết hôn bản sao (Trường hợp hai vợ chồng cùng đứng tên 

trên HĐMB)

- NVKD có mặt trước 30 phút để 

chuẩn bị thủ tục cho khách hàng. 

7 Địa điểm ký HĐMB
- Khách hàng

- NVKD

Tại Văn phòng CĐT - Tầng 8, tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm 

Hùng, phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm

QUY TRÌNH GIAO DỊCH DỰ ÁN VƯỜN VUA RESORT&VILLAS

(Đối với NVKD/SLK với CENHOMES)



8
Thời gian làm việc 

của CĐT

Từ thứ 2 đến thứ sáng thứ 6 hàng tuần

+ Sáng: Từ 8h00 - 11h45

+ Chiều: Từ 13h15h - 17h15

+ Thứ 7 hàng tuần:

+ Sáng: Từ 8h00 - 11h45

Không hỗ trợ ký HĐMB vào chủ 

nhật và các ngày lễ

9
Hình thức thanh 

toán tiền đợt 1

- Khách hàng

- NVKD/SLK

KH nộp tiền mặt/chuyển khoản tại VP CĐT

1. Nộp tiền mặt: 

• Tại Văn phòng CĐT - Tầng 8, tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm 

Hùng, phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm

2. Chuyển khoản 

• Tên TK: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THĂNG LONG PHÚ 

THỌ

• Số TK: 12510000470648

• Tại NH: tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đông Đô

• Nội dung CK: <Tên khách hàng> số <CMT> nộp tiền đợt <...> BĐS 

số <...> tại dự án Vườn Vua Resort & Villas 

10
Quy trình ký 

HĐMB

- Khách hàng

- NVKD/SLK

- KH đến tại địa điểm nêu trên theo lịch book với để làm thủ tục ký 

HĐMB 

- Xuất trình và nộp lại Thoả thuận đặt cọc đã ký cho bộ phận thủ tục 

của CĐT (bắt buộc nếu cọc tại CEN)

- KH lấy chứng từ và giấy hẹn lấy HĐMB từ CĐT

11
Báo cáo phát 

sinh/ký HĐ

NVKD/SLK/

HCST

- Sau khi KH đã ký HĐ và thanh toán tiền đợt 1. NVKD/SLK/HCST 

có trách nhiệm chụp chứng từ và báo cáo lại cho Tuoipt3@cenland.vn: 

trước 17h00 hằng ngày.

- Chứng từ gồm: ảnh chụp giấy nộp tiền, giấy hẹn, trang đầu hợp 

đồng (trang có thông tin KH và CĐT) trang có tổng giá, trang tiến độ 

thanh toán) và trang cuối có xác nhận của CĐT


