
STT QUY TRÌNH NỘI DUNG GHI CHÚ

1
Phụ trách 

dự án

Giám đốc Dự án - Ms Mai – ĐT: 0986 893 119 (Viber/Zalo/Imess)  – 

Email: mailtt@cenland.vn

Trợ lý GĐ tại Hà Nội - Ms Hương – ĐT: 0984.80.56.57(Viber/Zalo/Imess)  

– Email: huongntt2@cenhomes.vn

Admin Dự án -  Ms Hà  – ĐT: 0989 601 580 (Viber/Zalo/Imess)  – Email: 

Hant6@cenland.vn

Trợ lý GĐ tại Nghệ An: Ms Thảo - ĐT: 0395 848 688 - Email: 

thaontt1@cenland.vn

1.       Full thông tin dự án: Cenhomes.vn………..

2.       Check căn:  Cenhomes.vn…….

Số tiền đặt cọc: 200.000.000 VNĐ/BĐS. 

Tối thiểu: 50.000.000 VNĐ/BĐS. Bổ sung trước 17h ngày hôm sau

- Xác nhận lock căn tại Group " HTP- Lock căn" theo mẫu: Team …. 

Siêu thị/Sàn liên kết … xin lock căn..…....

+ Thời gian lock: 01 giờ. Hết 01 giờ không cọc tự động unlock

+ Trường hợp lock đè thì phải đợi người lock trước hết giờ lock nếu người 

lock trước chưa vào cọc thì mới được quyền ưu tiên theo thứ tứ thời gian 

cho người lock đè;

- Xác nhận cọc trên group " HTP- Lock căn" theo mẫu: Team …. Siêu 

thị/Sàn liên kết …..xác nhận cọc căn........

Trợ lý giám đốc dự án lập group để phổ biến 

nội quy, quy định cho mọi người nắm được 

ngay khi tham gia.

Địa điểm nộp tiền mặt: 

Tại Hà Nội : tầng 1, 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại Nghệ An : Tầng 12, tháp A, Tòa nhà Dầu Khí, đường Quang Trung, 

Phường Quang Trung, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐỐI VỚI NVKD/SLK VÀ KHÁCH HÀNG

Dự án: HOA TIÊN PARADISE

2
Thông tin 

dự án

3
Lock căn và Đặt 

cọc



Hoặc chuyển khoản

Tên tài khoản: Công ty cổ phần bất động sản Thế kỷ

Số tài khoản: 115 200 999 100 17

Tại Ngân hàng: Techcombank - Chi nhánh Hà Nội - Hà Nội

Nội dung: Nguyen Van A - CMT 12345789 dat coc/ dat cho lo ........... Du 

an Hoa Tien paradise

- NVKD gửi chứng từ cho Admin. Sau khi 

tiền nổi tài khoản, Công ty mới xuất phiếu đặt 

cọc.

- NVKD phải xin đầy đủ chữ ký của khách 

hàng trên giấy cọc, nếu không admin không 

thể chuyển cọc được sang chủ đầu tư sẽ gây 

ảnh hưởng đến tiến độ bán hàng.

4 Đổi căn Liên hệ Admin

5 Đổi tên Liên hệ Admin

- Điều kiện đổi tên: Người đề nghị đổi tên và 

người được đổi tên phải có quan hệ huyết 

thống với nhau: Bố mẹ, anh, chị, em ruột (có 

hồ sơ chứng minh đi kèm: giấy khai sinh; 

CMT; Hộ khẩu…)

6 Book ký HĐMB

- Hạn ký HĐ: 07 ngày kể từ ngày đặt cọc. 

- Book ký trước 03 ngày ký HĐMB theo mẫu

- Hành chính STDA Book ký với Admin dự án qua Email

- Trường hợp quá hạn ký HĐ, KH cần viết Đơn xin gia hạn ký HĐMB và 

thanh tóan tiền đợt 1 theo mẫu của CĐT trước hạn ký HĐMB 02 ngày. 

Địa điểm ký HĐMB 

Tại Hà Nội : tầng 1, 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại Nghệ An : Tầng 12, tháp A, Tòa nhà Dầu Khí, đường Quang Trung, 

Phường Quang Trung, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Thời gian từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

- Sáng: 8h đến 12h

- Chiều: 1h30 đến 17h30

Chứng từ cần có:

- Đăng ký đặt cọc với Cen (bản gốc)

- CMND photo công chứng (02 bản)

- Sổ hộ khẩu công chứng (02 bản)

- Giấy chứng nhận kết hôn (Nếu có)

7 Ký HĐMB

NVKD sẽ không được thanh toán (treo) hoa 

hồng nếu:

- Thông tin book ký và thông tin tại Xác nhận 

giao dịch không trùng khớp;

- Không book ký HĐMB;

- Cắt máu cho khách hàng;

- Tranh chấp doanh số.

3
Lock căn và Đặt 

cọc



Thanh toán tiền đợt 1: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu chuyển khoản KH 

cần đảm bảo việc nổi tiền trước khi ký HĐMB.

Tên tài khoản: Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành

Số tài khoản: ...

Tại Ngân hàng: ... - ...

Nội dung: Nguyễn Văn A - CMT123456789 nộp tiền đợt 1 lô...........  Dự án 

Hoa Tiên Paradise.

7 Ký HĐMB

NVKD sẽ không được thanh toán (treo) hoa 

hồng nếu:

- Thông tin book ký và thông tin tại Xác nhận 

giao dịch không trùng khớp;

- Không book ký HĐMB;

- Cắt máu cho khách hàng;

- Tranh chấp doanh số.

Lưu ý: Mọi thủ tục không tuân theo quy trình trên NVKD cần xin ý kiến của AM hoặc Người phụ trách. Việc không tuân theo quy trình và 

có phát sinh vấn đề với Khách hàng NVKD tự chịu trách nhiệm.


