
STT Người phụ trách Nội dung Lưu ý quan trọng

Check căn giá chính thức 
https://nghemoigioi.vn/portfolio/khai-son-

town/?bang-hang

Check căn đặt chỗ ưu tiên

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P_I

_PFURu9zZUm_dNjRhRSFydEWUlOozSk

5Vffkizzs/edit#gid=331385818

Thông tin, tài liệu bán hàng
https://nghemoigioi.vn/portfolio/khai-son-

town/?tong-quan-du-an

- Quy trình thủ tục đặt mua

- NVKD/SLK check lại Admin trước khi nhận đặt 

chỗ/đặt mua

- Đặt mua : 500 triệu/căn

- Đặt chỗ ưu tiên: 100 triệu/căn

SĐT: 0989 601 580

Email: 

hant6@cengroup.vn

- Làm thủ tục tại Phòng thủ tục, tầng 1, 137 Nguyễn 

Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

• Thông tin khách hàng là thông tin vào HĐ

- Trường hợp ngoài giờ hành chính: NVKD/SLK 

sau khi đã thu tiền của Khách hàng xác nhận giao 

dịch (qua SMS, Viber, Zalo, ….) cho Admin và ghi 

kèm nội dung. Ví dụ: Nguyễn Văn A – MS001010 – 

Team ABC – S1 (hoặc SLK ABC) xác nhận đặt chỗ 

100 triệu cho khách hàng Nguyễn Văn B – CMT 

123456789 đặt căn TOWN4.1 dự án Khai Sơn

- NVKD/SLK nộp tiền về công ty trong 

vòng 1 tiếng kể từ thời gian bắt đầu làm 

việc.  


Đối với bảng hàng đã có giá: Khách hàng có thể nộp 

tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau:

·         Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần bất

động sản thế kỷ

·         Số tài khoản: 115 200 999 10017

·         Tại ngân hàng: Techcombank – Chi nhánh

Hà Nội – Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: Nguyễn Văn B – số CMT 

123456789 ủy quyền giữ chỗ căn TOWN8.2 dự 

án Khai Sơn

Hàng ngày, HCST gửi mail book lịch ký trước 17h  

và trước ngày ký 2 ngày làm việc. Không nhận thêm 

mail book ký sau 17h.

- Họ tên khách hàng; năm sinh

- CMND/hộ chiếu (số , ngày cấp, nơi cấp) kèm

CMND photo của KH

- Địa chỉ thường trú (địa chỉ ghi trên hộ khẩu, ảnh/

photo nếu có)

- Địa chỉ liên hệ :  (gửi thư tay, thông báo,.)

- Số điện thoại và email  của khách hàng (bắt buộc 

phải cung cấp)   

1

Admin: Ms Hà

3

QUY TRÌNH GIAO DỊCH DỰ ÁN KHAI SƠN TOWN

2

CHECK CĂN

Project Manager

Mr Tuấn Anh

SĐT: 096 355 3345

Email: anhtt5@stda.vn

TÀI LIỆU DỰ ÁN

THỦ TỤC ĐẶT MUA

Admin

4
Hành chính ST

Admin sàn liên kết

BOOK LỊCH KÝ HĐ

5
Hành chính ST

Admin sàn liên kết

THÔNG TIN BOOK LỊCH KÝ HĐ

(Nếu ký HĐ vào thứ 2 và thứ 3 thì hạn gửi 

mail book ký là 11h trưa ngày thứ 7 tuần 

trước liền kề)



- Chứng minh thư của khách hàng (gốc + công chứng)
KH tuyệt đối không được quên Phiếu xác 

nhận nhu cầu khách hàng đã ký với CEN

- Sổ hộ khẩu (gốc + công chứng)

- Phiếu xác nhận nhu cầu khách hàng đã ký với Cen 

(CĐT thu hồi giấy này KH mới được ký HD)

- Tiền mặt hoặc Ủy nhiệm chi nếu chuyển khoản đợt 1

Thời gian làm việc:

- Sáng: Từ 8h00 - 12h00

- Chiều: Từ 1h30 - 17h30

- Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần

Tiền mặt: Phòng kế toán, Số 22 ngõ Huế, phường 

Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Chuyển khoản: Hồ sơ khách hàng mang về sau khi ký HĐ

• Tên TK: Công ty cổ phần Khai Sơn
- Phiếu thu hoặc phiếu xác nhận/báo có 

(nếu có)

• Số TK: 43632288 tại ngân hàng VPbank - Hội sở

- Phiếu hẹn lấy hợp đồng (phiếu hẹn trong 7 

ngày)

Hoặc:

Số TK: 102010000580362 tại ngân hàng TMCP 

Công thương VN - Chi nhánh Bắc Ninh

• Nội dung CK: Nguyễn Văn A chuyển tiền cho 

Hợp đồng số 6.2 (lưu ý: 6.2 là ký hiệu căn)

HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐỢT 1

6 NVKD

HỒ SƠ MANG THEO KÝ HĐ

7 NVKD

ĐỊA ĐIỂM KÝ HĐ

Số 22 ngõ Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai 

Bà Trưng, TP Hà Nội

8 NVKD


