
 

 

QUY TRÌNH GIAO DỊCH  

DỰ ÁN SKY PARK RESIDENCES 

Admin: Hoài Thu 

1. Đặt cọc : 

1.1. Nội dung :  

- Đặt cọc theo quy định: 100.000.000 đồng/căn 

1.2. Quy trình : 

- Check căn: update trên nghemoigioi.vn 

-  Lock căn: 

 Cú pháp lock căn: [Đơn vị] lock [Mã căn]  

 Trong vòng 2h kể từ khi admin xác nhận lock, đơn vị có trách nhiệm gửi admin ảnh chụp 

CMND/CCCD/Hộ chiếu của khách hàng để admin lập “Phiếu bán hàng” gửi CĐT bản mềm 

để CĐT soạn “Thỏa thuận đặt cọc”; đơn vị liên hệ admin lấy bản cứng “Phiếu bán hàng”để 

nộp cho CĐT và đưa KH đến VP CĐT hoàn tất thủ tục đặt cọc. 

- Thủ tục đặt cọc: Mọi thủ tục thực hiện tại văn phòng của CĐT 

 KH chuyển khoản/nộp tiền đặt cọc sang CĐT, chuyển tiền theo thông tin sau: 

+ Nội dung:[Tên KH]  đặt cọc mua [Mã căn] dự án Tháp D25* Cầu Giấy 

+ Tên TK: Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa – Công ty cổ phần 

+ Số TK: 0781 00 668 6686 

+ Ngân hàng: TMCP Ngoại Thương Việt Nam(VCB) – CN Thanh Hóa 

- Lưu ý: Khách hàng chỉ được đổi tên cho người có quan hệ thân nhân và có giấy tờ chứng minh quan 

hệ 

1.3. Người liên hệ: 

- Cenland:  

+ Thủ tục: Ms Thu: 0866 48 1816 – mail: thunt5@cengroup.vn 

+ Dự án: Mr Hùng GDDA - 090 383 6666; Mr Đạt Mentor – 091 177 9881 

- CĐT: Ms Trình: 090 618 3839 – mail: trinh.kthl@gmail.com 

 

2. Ký HĐMB 

2.1. Nội dung 

- Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán tiền đợt 1 (30%) và ký HĐ trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt 

cọc (Trường hợp gia hạn ký HĐ tối đa là 15 ngày) 

- Địa chỉ ký HĐ:  

+ VP chủ đầu tư: Số 9 Phạm Hùng, P.Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 

+ Thời gian làm việc: Sáng từ 8h đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30 tất cả các ngày trong tuần 

(trường hợp khách hàng làm thủ tục vào Chủ nhật cần báo trước cho admin/CĐT) 
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- Hình thức nộp tiền: TM/CK tại CĐT 

+ Nội dung:[Tên KH]  nộp tiền [đợt…] [Mã căn] dự án Tháp D25* Cầu Giấy 

+ Tên TK: Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa – Công ty cổ phần 

+ Số TK: 0781 00 668 6686 

+ Ngân hàng: TMCP Ngoại Thương Việt Nam(VCB) – CN Thanh Hóa 

 

2.2. Người liên hệ: 

- Phụ trách book ký HĐMB (Cenland): Ms Thu – 0866 48 1816. Đơn vị book ngày ký với admin 

trước tối thiểu 2 ngày 

- Phụ trách thu tiền mặt và ký HĐMB (CĐT): Ms Trình: 090 618 3839 

 

3. Đối chiếu doanh số: 

Ngày cuối cùng hàng tháng, các đơn vị có trách nhiệm lập và gửi bảng kê tổng số các căn Giao dịch 

thành công và Phí dịch vụ gửi admin để thực hiện đối chiếu số liệu. 

 

4. Yêu cầu đối với các đơn vị: 

4.1. NVKD cung cấp thông tin KH thật chính xác và đầy đủ ngay từ khi làm thủ tục đặt cọc: 

+ CMT của chủ hợp đồng 

+ Địa chỉ liên hệ: (Là địa chỉ gửi thư tay có người nhận trong giờ hành chính) 

+ Số ĐT và mail chủ HĐMB; Gửi HĐMB đồng thời tư vấn đầy đủ cho K/H về HĐMB và Quy trình 

giao dịch này trước khi đưa K/H đi ký HĐMB tại CĐT.  

4.2. Hành chính các siêu thị/SLK có trách nhiệm báo lại tình trạng ký HĐMB của các căn có giao dịch 

trong ngày cho admin trước 17h30 hàng ngày 

4.3.  Mọi việc phát sinh không theo quy trình trên phải xin ý kiến AM và Người phụ trách. 

4.4. Nếu NVKD tự ý giao dịch không đúng quy trình trên thì phải chịu hình thức kỷ luật của BGĐ và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường vật chất với mọi thiệt hại gây ra. 

          

 

TM CÔNG TY 

 


