
Q&A DỰ ÁN HOA TIÊN PARADISE

Chủ đề Câu hỏi Trả lời

Thông tin về chủ đầu tư

Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành thuộc tập đoàn VABIS Group. Vabis Group là doanh 

nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành lập từ 1992 đến nay Vabis Group sở hữu hơn 20 đơn vị 

thành viên, hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước như: Đầu tư bất 

động sản; Xây dựng; Giáo dục; Khai thác khoáng sản; Công nghệ thông tin; Quan hệ khách 

hàng và Tổ chức sự kiện; Kinh doanh trò chơi và Tổ chức đua có thưởng cùng nhiều hình 

thức đầu tư khác.

Kinh nghiệm của chủ đầu tư trong lĩnh vực BĐS

Vabis group sở hữu nhiều BĐS giá trị như: Dự án Madagui - Lâm Đồng; Dự án Hoa Tiên

Paradise - Xuân Thành - Nghi Xuân - Hà Tĩnh; Dự án Khu công nghiệp Long Hương - Bà

Rịa - Vũng Tàu.

Đơn vị thiết kế dự án? Công ty TNHH X1-HAA1

Kinh nghiệm của đơn vị thiết kế?

Đơn vị thiết kế đã thiết kế rât nhiều hạng mục như: Nhà máy Vinastone Bắc Ninh, trụ sở hội 

kiến trúc sư Việt Nam, Trung tâm huấn luyện ngựa Madagui,  Đà nẵng ngã tư, tòa nhà để xe 

cao tầng 311-313, One opera servise apartment Đà Nẵng…. 

Đơn vị thi công dự án? Tổng thầu Vabis Group

Kinh nghiệm của đơn vị thi công?

CĐT đã thi công rất nhiều công trình hạng mục lớn như:

 - Tại Hà nội gồm: KS Sheraton,  đại sứ quán úc, đại sứ quán Mỹ,  đại sứ quán Phần Lan 

…..

 - Tại TPHCM gồm: Lãnh sự quán úc, Lãnh sự quân anh, Lãnh sự quán Mỹ....

-  Tại Đà Nẵng gồm: Resort Furama & Resort Faifoo, Day spa& villas,...

Đơn vị quản lý vận hành và kinh nghiệm? Công ty TNHH Opera Xuân Thành

Vị trí dự án? 
Xã Xuân Thành- Huyện Nghi Xuân- TỈnh Hà Tĩnh. Dự án Nằm cạnh bãi biển Xuân Thành 

trải dài 2,7km

Quy mô dự án?

Quy mô: 

- Tổng diện tích: 121.2 ha

- Mật độ xây dựng: 20%

- Tổng vốn đầu tư: 1.500 tỷ

- Dịch vụ giải trí,nghỉ dưỡng, cộng đồng lưu trú ngắn hạn, dài hạn…

Liên kết vùng của dự án?

Cách TP Vinh 12km, 

Cách Sân bay Vinh 20km

Cách đại học vinh 11km

Cách đền  ông Hoàng Mười-15km

Cách chợ truyền thống Xuân Thành 500m

Cách Ga Vinh 20km

Cách bệnh viện đa khoa Vinh 13km….

Xung quanh dự án có khu vực đất trống và đất phân lô, chỗ 

đất này thuộc sở hữu của ai và được sử dụng như thế nào? 

Có ảnh hưởng đến cảnh quan và sự riêng biệt của dự án?

Xung quanh dự án chỗ đất trống là đất 50 năm thuộc quyền sở hữu của nhà nước, có chỗ 

đã có chủ sở hữu, có chỗ chưa => Chính vì thế thời điểm này là không ảnh hưởng gì đến 

cảnh quan và sự riêng biệt của dự án.

Khu vực xây dựng ngay gần rừng phòng hộ, vốn là khu vực dễ 

thiên tai, đổi khí hậu, nước biển xâm nhập mặn, gió bão, xói 

mòn đất đai -> dự án xây ở đây có ảnh hưởng gì ko?

Bờ biển được kè kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn chống xói mòn xâm lấn. Biển Xuân Thành cũng 

không có tình trạng xâm lấn mặn

Bãi biển Xuân Thành tọa lạc ở vị trí đẹp, được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu ôn hòa ổn định 

quanh năm, ít bị gió bão.

 Công trình nhà ở trong dự án được xây dựng đảm bảo có khả năng chịu bão trên cấp 12. 

Tường xung quanh căn hộ thiết kế dày 50cm rỗng giữa 10cm có chức năng điều hòa không 

khí, mát mẻ mùa hè, ấm áp mùa đông, đảm bảo nhiệt độ trong nhà TB 25 độ C.

Phương án của chủ đầu tư trong việc đảm bảo sự riêng tư của 

khu vực với các vùng lân cận

Mỗi lô biêt thư đều có hàng rào cứng cao 60 cm, được trồng trang trí cây xanh xung quanh 

nhà vừa đảm bảo không gian riêng tư, vừa có tính thẩm mỹ và hòa nhập với môi trường. 

Con đường vào dự án có làm rào chắn hay không? Dự án có 

tường bao an ninh không? nhất là con đường đi qua khu đất 

phân lô và bảo hiểm xã hội?

CĐT chỉ làm cổng chào vào dự án không làm tường bao. Các  khu vực của dự án tiếp xúc 

với bên ngoài đều được cách biệt bởi đường nội bộ bên trong.

CĐT có xây dựng tuyến xe bus đón khách từ sân bay về dự án. 

Từ thành phố về dự án ko?
Hiện tại CĐT chưa có phương án xây dưng tuyến xe bus đón khách từ sân bay về dự án

Tổng thể dự án có bao nhiêu lô? Được Quy hoạch thành 

những phân khu như thế nào?

Tổng dự án có 557 lô gồm 

1. Khu Liền kề - Shop house - Villa Phố & Dịch vụ y tế, Siêu thị 24h, Trạm nhiêu nhiệu.... 

2. Villa Biển + Sân Tenis + Bể bơi ngoài trời

3. Villa Golf + Phố Phượng Hoàng, Phố Hoa Tiên, Cổng Phượng Hoàng 1, 2

4. Sân Golf 18 lỗ + Club house

5. Trường đua chó

6. Khách sạn 5* 

7. Camping Beach + Sông Mỹ Dương

Mật độ xây dựng? Tổng mức Đầu tư MĐXD : 20% toàn khu, Tổng mức đầu tư 1500 tỷ

Trong quy hoạch có sân golf, tiến độ xây dựng sân golf? Sân golf 18 lỗ đã được khai thác và đi vào hoạt động từ năm 2017

Điều gì làm dự án nổi bật hơn so với các dự án xung quanh?
Có sân golf 18 lỗ, có trường đua chó, và nằm ngay sát cạnh bãi biển Xuân Thành,lạch đua 

thuyền,  khu camping school,  Bãi tắm biển tự nhiên…

Khoảng cách giữa các tiện ích chính (sân golf, trường đua) tới 

các khu căn hộ của dự án là bao xa?
Cách khu Villa Golf gần nhất là 35m, cách  khu gần nhất của BT biển là 30m

Độ rộng các tuyến đường trong dự án là bao nhiêu?
Đường trục chính Đại Lộ Hồng Lam rộng 25m, Phố Hoa Tiên rộng 32,5m, PHố Phượng 

Hoàng rộng 10m, Các đường nội bộ rộng từ 8m-10m-11.5-15m

Có bao nhiêu lối vào khu dự án?

Có 3 cổng chính tiếp cận dự án : 

1. Cổng chính : Đại Lộ Hồng Lam rộng 25m nối từ trục chính kéo dài từ thị trấn Xuân An 

xuống.

2. Cổng Phượng Hoàng 1 tiếp cận đường Quốc gia ven biển rộng 66m với chiều dài là 

480m

3. Cổng Phượng Hoàng 2 tiếp cận đường Quốc gia ven biển rộng 66m với chiều dài là 

500m

Từ các căn biệt thự golf có view ra biển được ko? Có view biển từ khu vực BBQ tầng mái

Vấn đề PCCC của dự án được thiết kế thế nào? Theo tiêu chuẩn quy định của Cục PCCC

Tiến độ dự án đến đâu? Hiện tại bây giờ vào dự án ko thấy có 

công nhân xây dựng. Khách hàng vào dự án thăm rất băn 

khoăn về tiền độ bàn giao và chất lượng xây dựng.

1- Hiện các nhà thầu đang sẵn sàng và bắt tay vào triển khai Hạ tầng, cây xanh, chiếu sáng, 

kè biển, nhà cung cấp công viên nước trên biển;  đang san lấp mặt bằng, hạ tầng ở các khu 

LK, SH; kè biển, trông cây, làm cổng chào và khởi công xây dựng móng theo giai đoạn ra 

hàng; hoàn thiện tiện ích bến thuyền, khu team building, camping beach đưa vào hoạt động 

hè 2019. 

2- Đường điện, nước, internet đã đến dự án, hiện chỉ còn đưa đến từng lô 

3- Tổng thầu Vabis đã có trên 25 năm kinh nghiệm xây dựng những công trình nổi tiếng của 

Hà Nội như Khách sạn/ Đại sứ Quán ( Đọc Profile của Tổng thầu Vabis)

Đường xá còn chưa hoàn thiện, khách vào ko định hình được 

vẻ đẹp của dự án. Nghi ngờ hạ tầng ko đồng bộ?

1- Các con đường trong dự án đã hình thành, khách có thể đi quanh dự án bằng oto, vào 

từng con đường một cách thuận lợi.

2- Tổng thể quy hoạch các con đường trong dự án đều nằm trong Quy hoạch 1/500 do Bộ 

Xây dựng phê duyệt, tất cả đều hiện hữu trong tình, riêng Đại Lộ hồng Lam đã được trải 

nhựa đẹp.

3- Các trục đường Quy hoạch đồng bộ bên ngoài cũng đều hiện hữu : Đường Quốc gia ven 

biển 66m đã sử dụng, cầu Cửa hội đang thi công mấu cầu 2.

Các hoạt động vui chơi camping trước mở 30.4 nhưng hiện tại 

chưa thấy CDT có động thái triển khai khai thác hút khách. 

Vậy khi nào có ạ?

CĐT đã ký hợp đồng với nhà cung cấp, sẽ nhanh chóng hoàn thiện kịp tiến độ hoạt động hè 

2019.

Dự án cho khách hàng nhận móng , đất và tự xây dựng 

không? Và tự thiết kế không

1- Một số phân khu CĐT có dự kiến phương án bàn giao móng + Đất cho khách hàng tự xây 

dựng. Tuy nhiên, khách hàng sẽ phải cam kết xây dựng theo thời gian quy định

2- Khách hàng xây theo mẫu nhà quy định của CĐT. CĐT sẽ cung cấp bản thiết kế cho 

khách hàng kèm HĐMB

Có lối đi bộ riêng biệt với đường xe cộ trong khu dự án ko?
Mỗi tuyến đường trong dự án đều có vỉa hè rất rộng 2 bên từ 2m -> 4m, khách hàng thoải 

mái thong dong dạo bộ trên tất cả các con đường trong dự án

Tính pháp lý của dự án?
Pháp lý dự án đầy đủ. Đã có sổ của từng lô.

Hiện tại dự án sẽ ký VBTT nhận đặt chỗ trước. Sau đó 2 tháng sẽ tiến hành ký HĐMB

Hình thức sở hữu căn hộ dự án, sổ đỏ lâu dài hay 50 năm?
Các lô Liền kề, Shophouse, Villa Biển, Villa Golf, Villa Phố sở hữu sổ hồng vĩnh viễn đối với 

Người Việt và 50 năm đối với Người nước ngoài.

Điều kiện người nước ngoài được mua dự án?
Người nước ngoài được phép mua tại dự án theo tỷ lệ quy định của Pháp luật hiện hành.

Khách hàng cần có Visa được nhập cảnh vào Việt Nam

Điều kiện Việt kiều mua dự án (trong trường hợp ko còn quốc 

tịch VN)

nếu khách hàng có Quốc tịch việt nam, có CMT hoặc TCC mang quốc tịch Việt Nam thì 

mua theo diện của người Việt Nam. Nếu không có, áp dụng trường hợp dành cho Người 

nước ngoài

Khách hàng muốn chuyển nhượng căn hộ tại dự án cần phải 

thỏa mãn điều kiện nào? Phí chuyển nhượng bao nhiêu?

Thanh toán đủ tiền đợt 1, và  ký VBTT thành công, KH chỉ cần ký 1 BB thanh lý VBTT , phí 

chuyển nhượng là 10tr/ căn, còn đã ký HĐMB thì phí sang tên theo quy định của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền.

Tương tự với người nước ngoài muốn chuyển nhượng căn hộ 

dự án?

Theo quy định của luật VN, Người NN có đủ điều kiện thì có thể chuyển nhượng lại căn hộ, 

nhưng phải đảm bảo không vượt quá % bán cho người nước ngoài tại dự án

Khách hàng có được mua chung căn hộ tại dự án ko?

KH có thể đứng chung mua căn hộ ( mà không phải là vợ, chồng ) thì không quá 2 người 

đứng tên trên 1 bất động sản. Khách hàng tự chịu mọi tranh chấp sau này nếu có xảy ra 

giữa 2 người

Khách hàng xuống tiền rồi có được đổi căn hộ khác ko? Nếu KH đã đặt cọc rồi, mà muốn chuyển căn khác thì mất phí 5tr/ căn

Khách hàng mua 2 căn liền nhau có được đập thông ko? Sổ 

hồng sẽ được cấp như thế nào với căn đập thông?

Với các căn Liền kề, shophouse có thể đâp thông, sổ hồng thì vẫn chia làm 2. Nhưng với 

các lô Biệt thự thì khách hàng có thể thông sân vườn khu mua 2 lô

Các tiện ích khác nhau của những chủ sở hữu Villa, liền kề, 

shophouse, nhà vườn là như thế nào?

Các khu tiện ích chung, các chủ căn hộ có thể sử dụng chung hết, không phân biệt chủ sở 

hữu

Đua chó có được cấp phép? Và không vi phạm pháp luật?
Dự án được cấp phép đua chó biểu diễn, còn đua chó cá cược thì CĐT đang trình lên chính 

phủ và đã được chấp thuận về mặt chủ trương.

Đây là 1 quần thể nghỉ dưỡng, trong quy hoạch có xuất hiện 

trường học? Trường học này để làm gì?

Bản chất khu trường học chính là khu trường đào tạo về kỹ năng ( camping school) là 1 

trong những hình thức giáo dục kỹ năng tiên tiến và phổ biến cho đối tượng học sinh sinh 

viên, kể cả đối với người nước ngoài trong các kỳ nghỉ hè, ngoại khóa

An ninh, bảo vệ dự án ra sao? Có camera 24/24, và lối ra vào ở các cổng đều có bảo vệ kiểm soát  an ninh 24h

Mini house, khu cắm trại được xây dựng ở vị trí nào? Rừng phòng hộ song song lạch nước ngọt Mỹ Dương

Số lượng từng loại mặt hàng và diện tích?
Tổng dự án có 557 lô: BT biển: 156 lô (464m-630m), BT Golf: 201 Lô (360-450-600m, BT 

Phố: 14 Lô (346m- 380m),  LK: 122 Lô(85m-100m-178m), SH: 64 lô (110-130m)

Đã có nhà mẫu để tham quan
Hiện tại dự án CĐT đã làm nhà mẫu tại khu biệt thự biển: căn 2PN, 3PN, đây cũng là nhà 

mẫu Biệt thự golf.

Giá bán từng loại căn hộ? Tham khảo bảng giá CĐT ban hành trong từng giai đoạn bán hàng cụ thể
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Căn hộ bàn giao bao gồm những gì?Có những hình thức  

nhận bàn giao căn hộ như thế nào?

Tham khảo Danh mục vật liệu bàn giao chi tiết trong tài liệu bán hàng.

CÁC HÌNH THỨC BÀN GIAO:

1- Đối với khu Liền kề, Shophouse, Villa Biển , Villa Golf ( mặt Đại Lộ Hồng Lam 25m) => 

điều kiện bàn giao là  XÂY THÔ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI ( Nhà hoàn thiện mặt ngoài,Bể 

bơi thô, sân vườn hoàn thiện).

2- Đối với khu Biệt thự Golf đường Phượng Hoàng 10m và phố Hoa Tiên 32,5m chủ đầu tư 

có chủ trương bàn giao Đất + Móng ( Sẽ thông báo cụ thể sau)

3- Ngoài ra, CĐT có xây dựng các gói hoàn thiện nội thất bên trong phục vụ cho khách hàng 

có nhu cầu.

Tiện ích nào là tiện ích người sở hữu căn hộ được sử dụng? 

Và tiện ích nào mất phí?

Những dịch vụ chung thì KH được sử dụng miễn phí, còn Các dịch vụ kinh doanh giải trí sẽ 

tính phí theo quy định chung.

Thời điểm bàn giao dự kiến của từng loại căn hộ là bao giờ?
Dự kiến bàn giao trong 24 tháng. Với LK, SH bàn giao Quý 4/2020, với Biệt thự bàn giao 

Quý 1/2021

Dự án có bảo lãnh ngân hàng và khách hàng có thể vay vốn từ 

ngân hàng nào?
Liên Việt Post bank . Pvcombank

Tiến độ thanh toán như thế nào? Tham khảo chính sách bán hàng trong từng giai đoạn cụ thể

Những giấy tờ thủ tục cần thiết khi mua căn hộ dự án? CMT, Sổ hộ khẩu, Giấy đăng ký kết hôn ( nếu cả 2 vợ chồng cùng đứng tên trên BĐS)

Phí quản lý dự án bao nhiêu? CDT chưa chốt giá phí Quản lý. 

Kinh phí bảo trì được tính như thế nào? Được sử dụng vào 

mục đích gì?

KPBT là 1%, số tiền này sẽ được dùng để duy trì bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, cây xanh trong 

khu vực.

Chủ đầu tư có chương trình cam kết thuê lại căn hộ khách 

hàng ko?

CDT sẽ hỗ trợ KH có nhu cầu vân hành cho thuê  lại căn hộ với mức chia sẻ lợi nhuận  

85/15 kể từ khi nhận bàn giao căn nhà full nội thất.

Trong trường hợp CĐT ko có chương trình cam kết thuê lại, 

KH có thể tự cho thuê được ko? Có vướng mắc gì ko?
Khách hàng có thể tự vận hành căn hộ của mình

 Kế hoạch truyền thông phủ khi nào chạy? để anh em cùng 

chạy và làm thị trường
Sẽ có KH cụ thể gửi Sale khi CĐT chốt xong tuyến truyền thông

Vệ sinh biển. Bờ biển hiện tại đẹp nhưng bờ biển còn rất 

nhiều rác, làm giảm vẻ đẹp của dự án??

CĐT đã có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương làm sạch bờ biển qua chương 

trình "Môi trường Biển Xuân Thành 2019", dự kiến tổ chưc vào ngày 07/4/2019. Sẽ có thông 

báo chính thức để các đơn vị phân phối tham gia bám truyền thông.

KH truyền thông tổng 

Cam kết vận hành

SẢN PHẨM

Thanh toán


