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Khách hàng đóng tiền 
theo đúng Quy Định 

đủ điều kiện kí HĐMB
(Đóng tiền mặt tại phòng 

KT hoặc CK)

Lập phiếu thu hoặc 
xác nhận đã nhận 

tiền bằng CK (TT đủ 
theo quy định ,đủ 

ĐK kí HĐMB)

Lập phiếu thu nếu 
KH đóng trực tiếp

Lập hợp đồng mua 
bán 

Xem và kiểm tra lại 
hợp đồng - kí nháy

Xem và ký duyệt 
hợp đồng

Kiển tra và Ký hợp 
đồng mua bán

Lưu bản copy hồ sơ/ 
cập nhật - Cơ sở tính 
phí môi giới, thưởng 

Nhận hợp đồng, 
chuyển kí

Nhận hợp đồng

Hợp đồng đã 
ký, đóng mộc

Kết thúc quy trình 
kí HĐMB

Bắt đầu quy trình kí 
HĐMB

Nhận HĐMB kiểm 
tra, Trưởng BP kí 

nháy

Nhận HĐMB kiểm 
tra kí nháy

1 ngày làm việc – sau khi 
thanh toàn đủ ĐK kí 

HĐMB

2 ngày làm việc – Từ khi nhận 
HĐMB KH đã kí

Đóng mộc 4 bản
- Lưu hồ sơ: Hành 
chính  , kinh doanh, 
Kế toán 
- Chuyển khách hàng 
+ Hành chính 
chuyển KH nếu 
chuyển đường bưu 
điện đến KH
+ Chuyển phòng 
QTHĐ để chuyển 
đến khách hàng, nếu 
Khách hàng nhận 
trực tiếp

Nhận thỏa thuận đặt 
cọc, lưu hồ sơ

Nhận HĐMB, lưu hồ 
sơ

Tiếp nhận chuyển 
phòng hành chính

Tiếp nhận lưu 1 bản 
- Theo dõi TT,  thu 
hồi công nợ,
- Chuyển khách hàng 
nếu khách hàng 
nhận trực tiếp

Lưu hồ sơ

PHÒNG KINH DOANH
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