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QUY TRÌNH KÝ HĐMB DỰ ÁN HPC 105 CỦA NVKD 

 

STT Lưu đồ Nội dung công việc 

1 Book lịch ký HĐMB 

với khách hàng. 

 NVKD liên hệ với Khách hàng hẹn lịch ký HĐMB và báo 

lại với P.QLBH trước 2 ngày. 

 NVKD nhắc khách hàng khi đi ký HĐ cần mang theo các 

giấy tờ: 

1. CMT bản chính hoặc sao y chứng thực. 

2. Hộ khẩu bản chính hoặc sao y chứng thực. 

3. Giấy đặt cọc hoặc Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ của 

sàn Hải Phát. 

4. Chứng  từ nộp tiền đặt cọc của SÀN BĐS HẢI 

PHÁT. 

Lưu ý: Khách hàng tuyệt đối không được quên Hợp đồng đặt cọc và 

chứng từ nộp tiền đã ký với Hải Phát Land. Trường hợp không có giấy 

tờ này khách hàng về lấy hoặc hôm sau quay lại ký. 

 NVKD  chuyển Phiếu thông tin khách hàng, bản chụp CMND 

& bản chụp Sổ hộ khẩu  khách hàng cho P.QLBH trước 2 

ngày để P.QLBH chuyển sang CĐT và đăng ký lịch Ký 

HĐMB. 

2 Quy trình đi ký 

HĐMB tại CĐT 
 Trước khi dẫn khách đến Chủ Đầu Tư, NVKD phải có 

trách nhiệm báo trước cho người phụ trách dự án ( 

Mr.Tuấn Anh. Tel: 0915.675.522)  

 Đến Chủ đầu tư, NVKD liên hệ với chị Phượng (P.KD 

CĐT HẢI PHÁT THỦ ĐÔ) (P.QLBH đã báo trước) 

 Phòng Kinh Doanh CĐT sẽ tiếp nhận các Phiếu thông tin 

khách hàng, CMND photo, sổ hộ khẩu photo của Khách 

hàng làm Hợp đồng. 

 Sau khi khách hàng ký xong HĐMB, NVKD đưa Khách 

hàng vào phòng kế toán nộp tiền đợt 1. 

3 NVKD phải thu các 

giấy tờ và chứng từ 

quan trọng nộp về 

P.QLSP 

 Sau khi khách hàng ký xong HĐMB, NVKD có trách 

nhiệm thu về các chứng từ sau: 

Giấy đặt cọc hoặc Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ của sàn 

Hải Phát (BẢN GỐC) 

1. Phiếu thu đặt cọc tại sàn Hải Phát (BẢN GỐC) 

2. Photo hoặc chụp ảnh lại Phiếu thu tiền đợt 1 của KH do 

CĐT cấp . 

3. Photo hoặc chụp ảnh lại Phục Lục Số 2  trên HĐMB của 
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khách hàng (Tiến độ đóng tiền và Tổng giá trị ký HĐ). 

Lưu ý: Nếu thiếu 1 trong các chứng từ trên, cuối tháng P.QLSP sẽ 

không báo cáo doanh số cho NVKD và NVKD sẽ không được nhận hoa 

hồng của giao dịch đó cho đến khi cung cấp đủ chứng cho phòng 

QLSP. 

4 Các câu hỏi khách 

hàng thường hỏi khi đi 

ký HĐMB 

 

 

5 Yêu cầu đối với NVKD 

khi đưa Khách hàng đi 

ký HĐMB 

 Tư vấn đầy đủ cho KH về HĐMB và Quy trình giao 

dịch này trước khi đưa KH đi ký HĐMB tại CĐT. 

 Có bất cứ phát sinh nào không theo quy trình trên, NVKD 

phải gọi điện xin ý kiến Tư lệnh dự án và Người phụ trách 

sản phẩm. 

 Nếu NVKD tự ý giao dịch không theo quy trình trên 

thì sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi hậu 

quả và hình thức kỷ luật của Công ty. 



 


