
STT QUY TRÌNH NỘI DUNG PHỤ TRÁCH GHI CHÚ

1
Thông tin đầu 

mối làm việc

Giám đốc Dự án - Mr Nam: 0943 155 085 - Email: namnv2@cenhomes.vn

TT dự án cập nhật Web và liên hệ Giám đốc, trợ lý. (link tài liệu bên cạnh)

Admin Dự án - Ms Phương Chi- 0968.148.922 email: Chidp@cenland.vn

Admin hỗ trợ thủ tục liên quan đến giao dịch phát sinh, đối chiếu.

https://cenhomes.vn/sky-central/?tai-

lieu

2 Check căn Check theo link của CĐT NVKD/ SLK

https://docs.google.com/spreadsheets/

d/1ROyY0LstU7jMyZtX3K4Cv2BKXoplWk

O9/edit#gid=885562159

3 Lock căn

Lock theo cú pháp Đơn vị lock/cọc Mã căn chuẩn. Thời hạn lock 30p kể từ khi admin xác 

nhận. Hết thời gian tự động unlock. 

Trường hợp nvkd thu tiền mặt/ra NH chuyển khoản thì có thể xác nhận cọc trước trên 

group (trong thời gian lock).

Đối với CENLAND: Team/Siêu thị lock Mã căn. Ví dụ Hoant6/S4 lock 2006-A2

Đối với SLK: Tên SLK lock Mã căn chuẩn.

TH xác nhận cọc nhưng k vào cọc sẽ 

phạt TM/SLK số tiền tương ứng (tối 

thiểu là 10 triệu).

Sau khi cọc, NVKD/TM cần gửi ngay 

chứng từ, TTKH, Thông tin NVKD cho 

Admin

Số tiền theo quy định: 50,000,000 VNĐ (năm mươi triệu đồng)

Tối thiếu: 10,000,000 VNĐ. Bổ sung cọc trong 24h hoặc trước 12:00 ngày kế tiếp (tùy 

thuộc vào thời điểm nào đến trước)

Bổ sung cọc muộn cần có đơn/email xác 

nhận của KH về thời điểm bs đủ cọc.

Cọc TM/CK vào tài khoản công ty hoặc CĐT (Ưu tiên cọc CĐT để giảm thiểu thủ tục.)

STK Công ty: Công ty cổ phần Bất động sản Thế kỷ

'11520099910017 - NH Techcombank chi nhánh Hà Nội

Nội dung: Họ tên KH số cmt đặt cọc <mã căn> dự án Sky Central

Tài khoản CĐT: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Số tài khoản: 1006160192

Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long

KH cọc trực tiếp CĐT sẽ làm Xác nhận 

giao dịch tại CENLAND (nếu KH cần). 

CĐT k có mẫu cọc.

- Địa điểm: Phòng thủ tục CENLAND, Tầng 1 - 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội 

(quầy số 05)

- Thời gian: Thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần. Sáng từ 8:00 đến 12h, chiều từ 13:30 đến 

17h:30

Admin dự án

5
Book ký 

HĐMB

- Book ký trước 02 ngày (làm việc) theo mẫu cho admin- link mẫu bên cạnh

- Book ký cần đầy đủ và chính xác thông tin theo mẫu, không đầy đủ thông tin được coi 

là vô hiệu, các đơn vị tự chịu trách nhiệm. Admin sẽ phản hồi mail muộn nhất vào cuối 

ngày làm việc. (NVKD k cần gọi điện, nt để giảm việc cho cả 2 bên)

Book ký gửi qua mail cho Admin với tiêu đề: SCL- book ký mã căn- ngày

Thời hạn ký HĐMB: theo CSBH từng thời điểm

Hành chính các 

đơn 

vị/NVKD/SLK

https://goo.gl/syAG4Y

Địa điểm: Văn phòng CĐT: tầng 2, Số 168 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, 

Hà Nội (vào cổng hỏi bảo vệ phòng Đầu tư- gặp chị Trang)

Thời gian lv: Từ thứ 2 đến hết thứ 6 hàng tuần (không tính nghỉ lễ, Tết)

- Sáng: 8h đến 12h00

- Chiều: 13h30 đến 17h30

Ms Trang 

phòng kinh 

doanh- Đầu tư

Chứng từ cần có:

- Phiếu XÁC NHẬN GIAO DỊCH bản gốc của CENLAND (Nếu có)

- CMND photo công chứng (02 bản)

- Sổ hộ khẩu công chứng (02 bản)

- Giấy chứng nhận kết hôn (Nếu có)

Khách hàng

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 ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Số tài khoản: 1006160192

Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long

Nội dung: (Tên KH) thanh toán tiền đợt 1 căn hộ (Mã căn) Dự án Sky Central

Ví dụ: Nguyễn Văn Tú thanh toán tiền đợt 1 căn hộ 701-A1 Dự án Sky Central

Khách hàng, 

NVKD/SLK

-  Chứng từ cần gửi cho Admin: chứng 

từ nộp tiền; trang có thông tin KH và 

trang có tổng giá trên HĐMB.

Mọi thay đổi về CSBH cần báo lại cho 

Admin

-Tiêu đề mail: SCL- chứng từ -Mã căn

7 Mẫu đơn

NVKD/SLK hướng dẫn KH làm đơn theo mẫu tùy từng nhu cầu, mẫu theo link bên cạnh 

cho Admin.

Đơn cần làm ít nhất thành 2 bản, ký bút mực xanh, gửi đơn kèm chứng từ và gửi trước 2 

ngày đến hạn hoặc ký HĐMB. Gửi đơn kèm CMT có chữ ký của KH

Nếu là slk cần có xác nhận có dấu của SLK.

KH và 

NVKD/SLK hỗ 

trợ

https://goo.gl/syAG4Y

8 Đổi căn KH được quyền đổi căn sang có giá trị lớn hơn hoặc bằng căn cũ.

9 Đổi tên
KH được quyền đổi tên cho người có cùng quan hệ huyết thống (Bố, mẹ, anh, chị, em 

ruột).

10 Đối chiếu

Để tránh TH thiếu căn khi đối chiếu - Trước 12h ngày cuối tháng, các đơn vị gửi  bảng kê 

các giao dịch đủ điều kiện thanh toán phí trong tháng qua mail cho Admin.

Hành chính siêu thị gửi 2 bản (danh sách cọc và danh sách giao dịch thành công)

Mẫu- link bên cạnh

SLK/HC siêu 

thị
https://goo.gl/syAG4Y

QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐỐI VỚI NVKD VÀ KHÁCH HÀNG

Đặt cọc4

Lưu ý: Mọi thủ tục không tuân theo quy trình trên NVKD cần xin ý kiến của Giám đốc Dự án- và Ban Lãnh đạo (BLĐ). Việc không tuân theo quy trình và có phát 

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

6 Ký HĐMB

Dự án: Sky Central

KH đến trực tiếp vp Cenland làm thủ tục 

và mang giấy tờ tùy thân, các chứng từ 

khèm theo.

Trường hợp KH không tới vp được, 

NVKD quay video/chụp ảnh lúc KH ký 

đơn có kèm CMT gửi admin

- TH KH không thanh toán và ký HĐMB 

đúng hạn cần làm đơn trước 2 ngày,  

trình bày rõ lý do và hẹn ngày ký HĐ 

chính xác, Admin ký nháy--> xin xác 

nhận của BLĐ. sau đó Gửi đơn cho CĐT 

và gửi Admin lưu 1 bản. 

Mọi TH quá hạn không có đơn được 

BLĐ phê duyệt sẽ bung bán mới theo 

quy định.

NVKD/SLK và 

Admin
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