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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG GIỮ CHỖ 

 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HẠC ĐẠI LẢI 

 

I. THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Họ và tên: …   Quốc tịch: … 

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước: … cấp ngày: … tại … 

Địa chỉ thường trú: … 

Địa chỉ liên hệ: … 

Điện thoại: …   Email: … 

Sau khi tìm hiểu thông tin Tòa nhà … thuộc Dự án The Legend nằm trong Khu du lịch sinh 

thái Đại Lải – Flamingo Đại Lải Resort (“Dự Án”) do Quý Công ty làm Chủ Đầu Tư, Tôi có 

nguyện vọng đăng ký giữ chỗ để thực hiện các thủ tục liên quan tới việc mua bán Forest Sky 

Villa tại Dự Án ngay khi Dự Án đủ điều kiện mở bán theo quy định của pháp luật, cụ thể như 

sau: 

II. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ 

1. Thông tin Forest Sky Villa đăng ký: 

Ký hiệu : … 

Tầng : .. 

Tổng diện tích Forest Sky Villa : …m2 

2. Giá Bán Forest Sky Villa dự kiến: … đồng (“Giá Bán”). 

Bằng chữ: … 

3. Điều kiện, chính sách kèm theo 

- Ngay sau khi nhận bàn giao Forest Sky Villa theo quy định của Hợp Đồng Mua Bán, 

Khách hàng sẽ bàn giao lại Forest Sky Villa cho Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải để 

thực hiện Quyền Hưởng Dụng đối với Forest Sky Villa trong thời hạn 03 (ba) năm (“Thời 

Hạn Hưởng Dụng Forest Sky Villa). Theo đó, Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải được 

toàn quyền quản lý, sử dụng, khai thác công dụng, cho thuê và được hưởng trọn vẹn lợi 

tức, lợi nhuận từ Forest Sky Villa trong Thời Hạn Hưởng Dụng Forest Sky Villa. 

- Trong Thời Hạn Hưởng Dụng Forest Sky Villa của Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải, 

mỗi năm Khách hàng được sử dụng Forest Sky Villa 15 đêm không phải trả phí (bao gồm 

07 đêm cuối tuần và 08 đêm trong tuần) theo chính sách của Khu du lịch trên toàn hệ 

thống Flamingo Group, số ngày không sử dụng hết trong năm được cộng dồn không quá 

05 đêm sang năm tiếp theo. 

- Sau khi hết Thời Hạn Hưởng Dụng Forest Sky Villa, Khách hàng phải tham gia Chương 

Trình Kinh Doanh Cho Thuê với Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải tối thiểu trong 07 
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(bảy) năm. Theo chương trình này, Khách hàng được hưởng 85% lợi nhuận từ chương 

trình cho thuê sau khi đã trừ chi phí từ hoạt động cho thuê. Trong thời gian tham gia 

Chương Trình Kinh Doanh Cho Thuê, mỗi năm Khách hàng được sử dụng Forest Sky 

Villa 15 đêm không phải trả phí (bao gồm 07 đêm cuối tuần và 08 đêm trong tuần) theo 

chính sách của Khu du lịch trên toàn hệ thống Flamingo Group, số ngày không sử dụng 

hết trong năm được cộng dồn không quá 05 đêm sang năm tiếp theo. 

4. Cam kết: 

Trường hợp Tôi không ký kết Hợp đồng mua bán Forest Sky Villa số … (“Hợp Đồng Mua 

Bán”) và không tuân thủ điều kiện, chính sách kèm theo tại điểm 3 Mục [II] thì được hiểu là 

Tôi không còn nguyện vọng mua Forest Sky Villa. Chủ Đầu Tư được toàn quyền chào bán, 

bán, chuyển nhượng Forest Sky Villa mô tả tại điểm 1 Mục [II] Đơn đăng ký nguyện vọng 

giữ chỗ này cho bất kỳ bên thứ ba nào và Tôi sẽ chịu phạt một khoản tiền tương đương 20% 

Giá Bán Forest Sky Villa dự kiến nêu tại điểm 2 Mục [II] (“Khoản Tiền Phạt”) và bồi thường 

thiệt hại (nếu có). 

Đơn Đăng Ký Nguyện Vọng Giữ Chỗ này được làm thành 03 bản. Người Đăng Ký giữ 01 bản và 

Chủ Đầu Tư giữ 02 bản có giá trị như nhau. 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2019 

  

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải đã nhận được Đơn đăng ký nguyện vọng giữ chỗ của Quý 

Khách hàng và đồng ý với nội dung trong Đơn này.  

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HẠC ĐẠI LẢI 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG VAY 

Số: …/HĐV-FDL 

Căn cứ:  

- Các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; 

- Nhu cầu và năng lực của hai Bên, 

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm 2019, tại Văn phòng Công ty CP Hồng Hạc Đại Lải tại Hà 

Nội chúng tôi gồm: 

I.  BÊN CHO VAY: … 

Sinh ngày: … 

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước: … cấp ngày: … tại … 

Địa chỉ thường trú: … 

Địa chỉ liên hệ: … 

Điện thoại: …     Email: …  

(Sau đây gọi là “Bên A”) 

Và 

II.  BÊN VAY: CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HẠC ĐẠI LẢI 

Địa chỉ: Thôn Ngọc Quang, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam 

Điện thoại: 0211.626 6666          Fax: 0211.385 6666 

Mã số thuế: 2500369889 

Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Tầng 4 - Tầng 6 tòa nhà Vinafor, số 127 phố Lò Đúc, Phường 

Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 024.7309 6669 

Số Tài khoản: 1240 202 666 666 tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

(Agribank) – Chi nhánh Hoàng Mai 

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Hạnh              Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

(Sau đây là “Bên B”) 

Sau khi thỏa thuận, Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Vay với các điều khoản và điều kiện sau: 

ĐIỀU 1. KHOẢN VAY VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TIỀN VAY 

1.1.Bên A đồng ý cho Bên B vay và Bên B đồng ý vay từ Bên A một khoản tiền bằng Đồng  

Việt Nam có giá trị  là … đồng (Bằng chữ: …) (“Khoản Vay”). 
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1.2. Lãi suất: 10%/năm (một năm được tính là 365 ngày) và cố định trong suốt Thời Hạn Vay. 

Việc thanh toán khoản lãi vay (“Khoản Lãi Vay”) được thực hiện khi kết thúc Thời Hạn 

Vay hoặc theo thỏa thuận của Các Bên tại từng thời điểm. 

1.3. Bên A có trách nhiệm giải ngân Khoản Vay theo tiến độ sau: 

- Lần 1: Giải ngân số tiền … đồng (Bằng chữ: …) ngay khi ký Hợp Đồng Vay; 

- Lần 2: Giải ngân số tiền … đồng (Bằng chữ: …) trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký Hợp 

Đồng Vay. 

- Lần 3: Giải ngân số tiền … đồng (Bằng chữ: …) trong vòng 150 ngày kể từ ngày ký 

Hợp Đồng Vay. 

1.4. Bên A nhất trí việc Bên B sử dụng Khoản Vay để phục vụ hoạt động kinh doanh và mục 

đích đầu tư phát triển của Bên B. 

1.5. Toàn bộ Khoản Vay được giải ngân bằng phương thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản 

vào tài khoản dưới đây của Bên B hoặc tài khoản khác do Bên B chỉ định: 

Chủ Tài khoản: Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải 

Số Tài khoản: 1240 202 666 666  

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh 

Hoàng Mai 

ĐIỀU 2. THỜI HẠN VAY 

2.1. Thời Hạn Vay: 18 tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Vay và Bên Cho Vay giải ngân tiền vay 

đợt 1. Việc gia hạn Thời Hạn Vay (nếu có) sẽ được thực hiện theo thỏa thuận của Các Bên. 

2.2. Trước khi kết thúc Thời Hạn Vay, Bên A đồng ý và cam kết không rút bất kỳ khoản tiền 

nào trong Khoản Vay đã giải ngân cho Bên B, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác. 

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B 

3.1.   Bên B có các quyền sau đây: 

a. Toàn quyền sử dụng Khoản Vay theo Hợp Đồng Vay này để phục vụ hoạt động kinh doanh 

và đầu tư của Bên B theo thỏa thuận tại Hợp Đồng Vay này. 

b. Nếu tổng thời gian Bên A chậm giải ngân bất kỳ khoản tiền nào hoặc của tổng tất cả các 

lần phải giải ngân theo quy định tại khoản 1.3 Điều 1 vượt quá 30 (ba mươi) ngày thì Bên 

B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Vay này và Bên A có trách nhiệm thanh toán 

cho Bên B khoản tiền phạt bằng 20% giá trị Khoản Vay. 

c. Tùy theo quyết định của mình, Bên B được quyền hoàn trả cho Bên A một phần hoặc toàn 

bộ Khoản Vay trước khi kết thúc Thời Hạn Vay mà không phải chịu khoản phạt hay bồi 

thường thiệt hại nào. Trong trường hợp này, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A Khoản Vay 

và toàn bộ khoản lãi vay tính đến thời điểm Bên B hoàn trả Khoản Vay.   

3.2. Bên B có các nghĩa vụ sau đây: 

a. Trường hợp chậm hoàn trả Khoản Vay, Bên B sẽ phải trả cho Bên A một khoản phạt bằng 

0,05%/ngày tính trên số tiền chậm thanh toán tính từ ngày kết thúc Thời Hạn Vay cho đến 

ngày Bên B thực tế thanh toán cho Bên A, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác. 
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b. Hoàn trả Khoản Vay theo quy định của Hợp Đồng Vay này (sau khi khấu trừ toàn bộ các 

khoản Bên A có trách nhiệm thanh toán, hoàn trả cho Bên B theo Hợp Đồng Vay này và 

các văn bản, thỏa thuận ký giữa Các Bên), trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác. 

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 

4.1. Bên A có các quyền sau đây: 

a. Yêu cầu Bên B hoàn trả Khoản Vay theo thỏa thuận của Các Bên. 

b. Được quyền nhận lại Khoản Vay theo quy định của Hợp Đồng Vay này, trừ trường hợp 

Các Bên có thỏa thuận khác. 

4.2. Bên A có các nghĩa vụ: 

a. Giải ngân Khoản Vay theo đúng tiến độ nêu tại Điều 1.3. Nếu vi phạm tiến độ giải ngân, 

Bên A có trách nhiệm trả cho Bên B một khoản tiền bằng 0,05%/ngày trên số tiền chậm 

giải ngân tính từ ngày đến hạn giải ngân cho đến ngày giải ngân thực tế. 

b. Không đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Vay hoặc rút Khoản Vay trước hạn vì bất kỳ lý 

do gì, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác. 

ĐIỀU 5. CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO 

5.1. Bên A cam kết và đảm bảo rằng việc cung cấp Khoản Vay theo Hợp Đồng Vay này là 

không hủy ngang và hoàn toàn tự nguyện. 

5.2. Bên A có nghĩa vụ bảo mật mọi thông tin liên quan đến Hợp Đồng Vay và các tài liệu liên 

quan khác. 

ĐIỀU 6. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

6.1. Hợp Đồng Vay này sẽ chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây (tùy sự 

kiện nào xảy ra trước): 

a. Khi hết Thời Hạn Vay theo quy định tại Điều 2.1 của Hợp Đồng Vay; 

b. Bên B đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này theo quy định tại Điều 3.1.(b) và Điều 3.1.(c) 

của Hợp Đồng; 

c. Các trường hợp khác theo thỏa thuận của các bên. 

6.2. Sau khi Hợp Đồng Vay chấm dứt, mỗi Bên vẫn phải giải quyết những nghĩa vụ còn tồn 

đọng đối với Bên kia. 

ĐIỀU 7. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng Vay, nếu có bất đồng hoặc tranh chấp phát sinh giữa Các 

Bên trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải trên tinh thần tôn trọng và 

hiểu biết lẫn nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thông qua thương lượng hòa giải thì 

tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

8.1. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp Đồng Vay này đều phải được lập thành văn bản, có chữ 

ký của Các Bên. 

8.2. Hai Bên đã đọc toàn bộ, hiểu rõ, chấp nhận các nội dung của Hợp Đồng Vay này. 
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8.3. Hợp Đồng Vay này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng 

Việt có giá trị pháp lý ngang nhau. Bên B giữ 02 (hai) bản, Bên A giữ 01 (một) bản để thực 

hiện. 

  

BÊN A BÊN B 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

(V/v: dùng Khoản Vay để thực hiện nghĩa vụ thanh toán đến hạn theo Hợp Đồng Mua Bán) 

 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HẠC ĐẠI LẢI 

 

Tên tôi là: …    Quốc tịch: … 

Sinh ngày: … 

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước: … cấp ngày: … tại … 

Địa chỉ thường trú: … 

Địa chỉ liên hệ: … 

Điện thoại: …    Email: …  

Là Bên đăng ký Mua Forest Sky Villa có mã là … theo Đơn đăng ký nguyện vọng giữ chỗ mua 

Forest Sky Villa … tại Tòa nhà Sun Shine thuộc Dự án The Legend nằm trong Khu du lịch sinh 

thái Đại Lải – Flamingo Đại Lải Resort ký ngày ……………..., đồng thời là Bên Cho Vay tại Hợp 

đồng vay ký ngày .....................  (“Hợp Đồng Vay”) giữa Tôi và Quý Công ty. 

Dự kiến trong thời gian tới Tôi sẽ ký Hợp đồng mua bán Forest Sky Villa có mã căn …  (“Hợp 

Đồng Mua Bán”) theo nội dung Đơn đăng ký nguyện vọng giữ chỗ, vì vậy Tôi xin đề nghị trường 

hợp hai bên ký kết Hợp Đồng Mua Bán thì Tôi được rút một phần hoặc toàn bộ Khoản Vay đã giải 

ngân theo Hợp Đồng Vay trước thời hạn để thực hiện nghĩa vụ thanh toán đến hạn của Tôi theo 

Hợp Đồng Mua Bán. Đồng thời, đề nghị Quý Công ty xem xét giảm Giá bán Forest Sky Villa với 

số tiền giảm bằng giá trị Khoản Lãi Vay theo quy định tại khoản 1.2 Điều 1 của Hợp Đồng Vay. 

Nếu được Quý Công ty chấp thuận các đề nghị này, Tôi đồng ý sẽ không nhận Khoản Lãi Vay 

theo quy định tại khoản 1.2 Điều 1 của Hợp Đồng Vay. 

Kính đề nghị Quý Công ty chấp thuận các đề xuất của tôi nêu tại Đơn đề nghị này. 

Xin chân thành cảm ơn! 

        Hà Nội, ngày ….. tháng ..... năm ...... 

               Người đề nghị 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------o0o------ 

VĂN BẢN THỎA THUẬN  

Số …/VBTT 

Căn cứ: 

- Hợp đồng vay  … đã ký giữa … và Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải ngày ......................  

("Hợp Đồng Vay"); 

- Đơn đề nghị về việc dùng Khoản Vay để thực hiện nghĩa vụ thanh toán đến hạn theo Hợp Đồng 

Mua Bán của …; 

- Nhu cầu thỏa thuận của các Bên, 

 

Hôm nay, ngày …………………….. tại Hà Nội, các bên gồm: 

I. Ông/bà…    Quốc tịch: … 

Sinh ngày: … 

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước: … cấp ngày: … tại … 

Địa chỉ thường trú: … 

Địa chỉ liên hệ: … 

Điện thoại: …     Email: …  

(Sau đây gọi là “Bên A”) 

Và 

II. CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HẠC ĐẠI LẢI 

Địa chỉ: Thôn Ngọc Quang, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam 

Điện thoại: 0211.626 6666          Fax: 0211.385 6666 

Mã số thuế: 2500369889 

Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Tầng 4 - Tầng 6 tòa nhà Vinafor, số 127 phố Lò Đúc, Phường 

Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 024.7309 6669 

Số Tài khoản: 1240 202 666 666 tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

(Agribank) – Chi nhánh Hoàng Mai 

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Hạnh              Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

 (Sau đây gọi là “Bên B”) 

(Bên A và Bên B sau đây gọi chung là "Các Bên" và gọi riêng là "Bên"). 

Trên cơ sở đề nghị của Bên A, các Bên thống nhất ký kết Văn bản thỏa thuận này ("Thỏa 

Thuận") với nội dung như sau: 
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Điều 1: Nội dung thỏa thuận 

1.1. Trường hợp Bên A không ký kết Hợp đồng mua bán Forest Sky Villa có mã căn … tại Tòa 

nhà … thuộc Dự án The Legend nằm trong Khu du lịch sinh thái Đại Lải – Flamingo Đại 

Lải Resort (“Hợp Đồng Mua Bán”) theo Đơn đăng ký nguyện vọng giữ chỗ ký ngày 

……………….. thì Bên B được thực hiện trích một phần Khoản Tiền từ Hợp Đồng Vay 

để khấu trừ Khoản Tiền Phạt của Bên A phải chịu theo cam kết tại Đơn đăng ký nguyện 

vọng giữ chỗ. Đồng thời, Bên B có quyền chào bán, bán, chuyển nhượng Forest Sky Villa 

với bất kỳ bên thứ ba nào khác và Bên A vẫn phải tiếp tục thực hiện các quy định của Hợp 

Đồng Vay cho đến khi Hợp Đồng Vay chấm dứt và không được nhận Khoản Lãi Vay. 

1.2. Trường hợp Bên A đã hoàn thành việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán thì các Bên thống nhất 

rằng:  

a. Bên A được rút một phần hoặc toàn bộ Khoản Vay đã thực tế giải ngân theo Hợp Đồng 

Vay trước thời hạn để thực hiện nghĩa vụ thanh toán đến hạn của Bên A theo Hợp Đồng 

Mua Bán. Khoản Vay sẽ tự động giảm xuống tương ứng với số tiền được chuyển sang để 

thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp Đồng Mua Bán. Hợp Đồng Vay sẽ tự động chấm 

dứt nếu toàn bộ Khoản Vay đã được Bên B hoàn trả hết để thực hiện nghĩa vụ thanh toán 

theo Hợp Đồng Mua Bán.  

b. Trong trường hợp Bên B hoàn trả một phần hoặc toàn bộ Khoản Vay trước thời hạn theo 

quy định của Hợp Đồng Vay, Bên A đồng ý sẽ không nhận Khoản Lãi Vay theo quy định 

tại khoản 1.2 Điều 1 của Hợp Đồng Vay để được nhận ưu đãi giảm Giá bán Forest Sky 

Villa. 

Điều 2: Điều khoản thi hành 

2.1. Các nội dung khác được quy định tại Hợp Đồng Vay vẫn giữ nguyên hiệu lực, ngoại trừ 

những nội dung trái hoặc không phù hợp với nội dung quy định tại Thỏa Thuận này sẽ 

đương nhiên hết hiệu lực. Nếu có sự mâu thuẫn, trái, không phù hợp giữa nội dung tại Thỏa 

Thuận này với nội dung trong Hợp Đồng Vay, các Bên đồng ý ưu tiên áp dụng Thỏa Thuận 

này. 

2.2. Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động chấm dứt hiệu lực khi Hợp Đồng 

Vay chấm dứt hiệu lực và các Bên hoàn thành các quyền và nghĩa vụ liên quan. 

2.3. Thỏa Thuận này được lập thành ba (03) bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Bên B giữ 

02 (hai) bản, Bên A giữ 01 (một) bản. 

 

BÊN A BÊN B 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 

********** 

 

                                                                                             Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019 

 

THƯ XÁC NHẬN 
 

Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải xác nhận các quà tặng đối với khách hàng ông/bà… là 

Khách hàng đăng ký mua Forest Sky Villa số … tại Tòa nhà … thuộc Dự án The Legend nằm 

trong Khu du lịch sinh thái Đại Lải – Flamingo Đại Lải Resort, theo chính sách bán hàng ký ngày 

…, như sau: 

1. … 

2. … 

3. …. 

Thư xác nhận này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau. Khách hàng giữ 01 (một) 

bản; Chủ đầu tư giữ 02 (hai) bản. 

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG   TM. CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HẠC ĐẠI LẢI 

 

 

 

 

 


