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Chủ đầu tư của dự án ? 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng The Sang  

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư và xây dựng kinh doanh tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình. 

Các dự án công ty đang triển khai bao gồm Dự án condotel Đà Nẵng (mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp), tháp đôi tại Bảo Ninh – Quảng Bình 
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Chủ đầu tư đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực 

BĐS chưa? Nếu có thì đã xây dựng công trình 

nào? Ở đâu ? 

- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng The Sang  đã bắt đầu lĩnh vực đầu tư bất động sản từ năm 2019. Họ đã có các công trình : 

- The Sang Villa Quảng Bình quy mô 9,5 hecta 

- The Sang Residences quy mô 3.000m2 
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Công ty CP Đô Thị Thông Minh Việt Nam 

(VNSC) có vai trò gì đối với Dự án ? 

Công ty CP Đô Thị Thông Minh Việt Nam  là công ty thành viên thuộc  Tổng công ty Đất Xanh Miền Trung chịu trách nhiệm tư vấn, tiếp thị , phân 

phối độc quyền dự án The Sang Residences. 

VNSC sẽ thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý bán hàng, điều hành giám sát mọi hoạtđộng liên quan tới Dự án nhằm đảm bảo sự khách 
quan nhất cho khách hàng. 
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Đơn vị thiết kế ? Tư vấn giám sát thi công xây 

dựng và hoàn thiện ? 

Đơn vị tư vấn thiết kế: Liên doanh Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Ray Arichitecture Việt Nam và Công ty TNHH MTV Việt Green 

       Công ty TNHH APAVE Châu Á – Thái Bình Dương 

5 Thi công hệ tường vây và kết cấu phần hầm, 

ngầm công trình ? 

Tổng thầu thi công phần thân ? 

- Công ty CP Vinaconex 25 

- Công ty CP Dacinco là nhà thầu  xây dựng  và quản  lý dự án chuyên nghiệp. Được thành lập từ đầu những năm 2006, cho đến nay danh tiếng Dacinco 

đã được khẳng định qua thành công của những dự án lớn với các chủ đầu tư hàng đầu trong và ngoài nước. 

 

6 
Tên Dự án ? Tên pháp lý: Chung cư The Sang – The Sang Residences. 

Tên thương mại: The Sang Residences. 
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Quy mô dự án ? 

Theo quy hoạch chi tiết dự án tỷ lệ 1/500 và GPXD, dự án có quy mô: 

- Quy mô: 2 tầng hầm, 28 tầng  nổi + 1 tầng  kỷ thuật mái 

- Diện tích khu đất: 2.854 m2 

- Diện tích xây dựng  tầng 1: 1.442 m2 

- Mật độ xây dựng: 50.53% 

- Tổng diện tích sàn: 40.936,5 m2 

- Diện tích hầm: 5.550,8m2 

- Diện tích đỗ đậu xe: 6.093,5m2 

- Tầng 1 – 3: Khu tiện ích bao gồm sảnh đón, nhà trẻ, hồ bơi, nhà hàng, phòng sinh hoạt cộng đồng, gym và spa. 

- Tầng 3 – 28: Khu vực căn hộ: 298 Căn 

- Tầng 29: Khu tiện ích dự án bao gồm Sky Park 
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Loại hình căn hộ, diện tích điển hình 

-   12 căn hộ/ sàn. 

-   3 loại căn hộ: 

+   Căn 1 phòng ngủ + 1 : 57.9 m2 – 01 căn/sàn 

+   Căn 2 phòng ngủ: 77.4m2 và 77.4m2 – 01 căn/sàn 

+   Căn 3 phòng ngủ : 99.5 m2 – 02 căn/sàn 

-  02 Căn Penhouse tầng 27, tầng 28 

-  Diện tích căn hộ được tính theo diện tích thông thủy ghi rõ trong HĐMB. 
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Vị trí của dự án ? Liên kết vùng 

Dự án nằm tại địa chỉ: thửa số 307, tờ bản đồ số 10 thuộc Khu dân cư Nhà máy Cao su, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

Liên kết các tiện ích hạ tầng xung quanh: 

- Cách bờ biển 300m 

- Cách công viên châu Á  1km 

- Cách công viên biển  300m 

- Cách núi Ngũ Hành Sơn 2km 

- Cách chợ Bắc Mỹ An 500m 

- Cách bệnh viện sản nhi Đà Nẵng chỉ 01km 

- Cách bệnh viên Vinmec  Đà Nẵng chỉ 02km 

- Cách sân bay 5Km 

- Cách trường đại học kinh tế chỉ 1km 

- Cách hệ thống trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong bán kính 1,5km 

- Cách siêu thị Lotte Mart chỉ 1km 

- Cách siêu thị Vv Mall chỉ 500m  

- Cách siêu thị MM Mega Market chỉ 1,5km 
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Số điện thoại hotline, địa chỉ website và 

email của dự án ? 

- Hotline dự án : 0931 99 11 23 

- Website : https://thesangresidence.com.vn/ 

- Email : duanthesang@gmail.com 
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Chính sách chiết khấu bán hàng như thế nào 

? 

Chính sách chiết khấu bán hàng sẽ công bố tại thời điểm dự án được cơ quan nhà nước cấp duyệt giấy phép bán nhà ở hình thành tương lai. VNSC 

và Chủ đầu tư sẽ công bố cấp nhật dự kiến vào tháng 7/2021. 
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Tiến độ dự án như thế nào ? 
-  Dự án đã: hoàn thành phần móng. 

-  Dự kiến cất nóc vào : Qúy I /2022 

-  Dự kiến Bàn giao nhà: Qúy IV /2022 

 

II 

 

 THÔNG TIN LIÊN QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ VẬN HÀNH 

 

1 

 

Khu căn hộ có bao nhiêu thang máy ? Tốc 

độ, tải trọng, kích thước ? 

- Dự án có 4 tháng máy và 2 thang thoát hiểm.  

- Tháng máy sử dụng sản phẩm của Mitsubishi Nhật Bản (nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Thái Lan) . Tải trọng 1150 KG đối với thang thường và 

1600KG đối với thang máy PCCC. 
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Diện tích tầng hầm và số chỗ đỗ xe ? Mức 

phí dự kiến ? Nếu gia đình có 2-3 ô tô thì có 

được gửi không ? 

 Dự án có 02 tầng hầm, Diện tích đỗ đậu xe: 6.093,5m2 hầm để xe có trạm sạc xe điện, công nghệ 4.0, hầm đỗ xe thông minh, đảm bảo tiêu chuẩn cao 
cấp. 

Phí đỗ xe: sẽ áp dụng tại từng thời điểm theo thông báo của BQL Tòa nhà, mức phí đảm bảo tuân theo quy định của Thành phố. 

Nếu hộ gia đình có 2-3 ô tô, CĐT sẽ cố gắng sắp xếp trong điều kiện cân đối với nhu cầu của các căn hộ khác để đảm bảo tính tiện nghỉ và công bằng 

cho các cư dân. Mức phí từ ô tô thứ 2 sẽ khác so với mức phí của ô tô thứ nhất. 

https://thesangresidence.com.vn/
mailto:duanthesang@gmail.com
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Cơ sở hạ tầng và Tiện ích Dự án ? 

- Nhà hàng 

- Nhà trẻ - Mẫu giáo 

- Nhà sinh hoạt cộng đồng  

- Bể bơi người lớn – bể bơi trẻ em 

- Sân chơi ngoài trời cho trẻ em và khu dạo bộ gia đình 

- Sky Park 

- Văn Phòng 

- GYM 

- Spa 

- Cửa hàng tiện lợi 

- Đường tả bộ nội khu 

- Bãi đỗ xe 
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Lối vào chính và khu vực xung quanh dự án 

? 

Dự án tiếp giáp 2 tuyến phố:  

Phạm Kiệt (quy hoạch 21,5m) và Vũ Mộng Nguyên (quy hoạch 15,5m) 

Đường ra vào nội khu rộng 7.5m.  

Đường nối trực diện ra biển quy hoạch 21,5m năm ở phía nam dự án (Thành phố đang triển khai và đã được phê duyệt quy hoạch, kế hoạch đầu tư 

công của Đà Nẵng) 

Cổng chính của Dự án nằm ở mặt đường Phạm Kiệt trục đường rộng 21,5m 
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Chiều rộng hành lang là bao nhiêu ? Độ rộng thông thủy hành lang trung tâm; 3m 

Độ rộng thông thủy của hành lang dẫn đến căn hộ: 1.8m 
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Thông số chiều cao căn hộ là bao nhiêu mét 

? 

 

Chiều cao căn hộ: chiều cao từ sàn tới sàn (bê tông)=3.1m; chiều cao thông thủy = 2.7m; wc = 2.4m (từ sàn hoàn thiện tới trần thạch cao) 

 

7 
Diện tích lôgia rộng bao nhiêu m2 ? Mỗi căn hộ đều  có 02 logia với các kích thước khác nhau. Chi tiết xem kích thước trên bản vẽ CAD hoặc liên hệ BP Kinh doanh để biết chi tiết. 

Diện tích logia từ 2.1m2 đến 5.1m2. 

 

8 Tiêu chuẩn vật liệu hoàn thiện mặt ngoài và 

sảnh đón căn hộ ? 

Tòan bộ mặt ngoài tòa nhà đều được trang bị các vật liệu hiện đại bậc nhất với công nghệ tiên tiến áp dụng cho những công trình hạng A như sơn 

chống thống, hệ thống đèn led nhập khẩu, lan can sử dụng thép đặc chủng phủ chống oxy hóa 02 lớp. 

Hệ nhôm kính dùng tiêu chuẩn cao nhất hiện tại của công nghệ Châu Âu với hệ kính hộp 2 lớp dày 24mm, phủ Low E. Đây là loại kính được phát 

triển để giảm thiểu lượng tia cực tím và hồng ngoại có thể đi qua kính mà không ảnh hưởng đến lượng ánh sáng, giúp tiết kiệm điện năng cho điều 

hòa trong mùa hè oi bức, đảm bảo không khí ấm áp, ổn định trong phòng vào mùa đông đồng thời tiêu âm giảm tiếng ồn mang lại không gian sống 

yên bình, riêng tư cho gia chủ. 

Sảnh đón và hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao quốc tế. 
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Khu vực thu gom rác các tầng và tổng khu 

nằm ở đâu, xử lý hệ thống rác thải như thế 

nào ? 

Rác được phân loại và tập kết tại khu vực chứa rác tại mỗi tầng căn hộ. Khu vực này được xử lý hệ thống hút mùi và đảm bảo có 02 lớp cửa. Hàng 

ngày sẽ được chuyển xuống khu vực chứa rác công cộng bên ngoài tòa nhà. 
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Mức phí dịch vụ của chung cư dự kiến ? Đơn 

vị quản lý vận hành? 

- Phí Quản lý vận hành hàng tháng dự kiến 15.000 VNĐ/m2 (bao gồm quản lý dịch vụ bảo vệ 24/4, phí dọn dẹp và làm làm vệ sinh tài sản chung 

và các tiện ích công cộng, phí kiểm tra sổ sách…) 

- Sau khi thành lập Ban quản trị, mức phí dịch vụ sẽ điều chỉnh tăng/ giảm theo sự đồng thuận của Hội nghị chung cư. 

- Các đơn vị chủ đầu tư đang đàm phán ký bao gồm CBRE Group, Ri-Yaz Hotels & Resorts… 
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Các dịch vụ tiện ích như bể bơi, sân vườn, 

sky park cư dân có được sử dụng miễn phí 

không ? 

- Các dịch vụ trên thuộc phần sở hữu chung của cư dân và phí tính trong chi phí quản lý vận hành chung cư 
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Đối với phần sở hữu riêng của CĐT của 

CĐT như Gym, Spa, nhà hàng, coffe, nhà 

trẻ, thương mại thì CĐT có phải nộp Kinh 

phí bảo trì vào quỹ chung không ? CĐT có 

đóng phí dịch vụ quản lý không ? 

- CĐT cam kết thực hiện theo đúng các yêu cầu của pháp luật và thỏa thuận với KH tại HĐ. Đối với các phần sở hữu riêng của CĐT hay KH thì các 

bên tự chịu trách nhiệm bảo trì. Đối với các phần sở hữu chung thì các bên sẽ đóng góp phí bảo trì và phí dịch vụ quản lý theo quy định. 

 

12 

 

Thời gian bảo hành căn hộ như thế nào? 

Bảo hành nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định tại Điều 9 của Hợp đồng: Đối với phần sở hữu chung là 60 tháng 

kể từ ngày CĐT ký biên bản nghiệm thu đưa tòa nhà đi vào sử dụng. Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì CĐT thực hiện bảo hành theo quy 

định của nhà sản xuất, nhà phân phối. 
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Những hỏng hóc của căn hộ sẽ do bên nào 

chịu trách nhiệm? 

-  Giai đoạn trước khi bàn giao hoặc tại thời điểm KH nhận bàn giao CH, nếu có phát sinh lỗi: CĐT 

-  Giai đoạn sau bàn giao: Nếu thuộc hạng mục bảo hành - BQL Tòa nhà; Nếu không thuộc hạng mục bảo hành: Khách hàng 
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Dự án có hệ thống điện dự phòng không? Có 

hệ thống lọc nước không? Đơn giá điện, 

nước sẽ tính như thế nào? 

Dự án có máy phát điện dự phòng 100% công suất, sẽ có 2 máy tách riêng cho khu căn hộ và khu văn phòng, dịch vụ thương mại. Có hệ thống lọc 

nước (nước TP cấp sẽ qua hệ thống lọc nước của CĐT trước khi cung cấp tới từng hộ gđ). 

Đơn giá điện nước sẽ theo khung giá nhà nước ban hành từng thời điểm. 
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Hệ thống điều hòa của căn hộ là loại gì ? Có 

điều hòa khu vực hành lang, sảnh và các khu 

vực khác của tòa nhà không ? 

Dự án sử dụng hệ thống điều hòa âm trần nối ống gió của hãng LG. 

Hành lang khu căn hộ và sảnh lễ tân tòa nhà được lắp đặt hệ thống cấp gió tươi luôn duy trì nhiệt độ 24-28 độ theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. 

Phòng sinh hoạt cộng đồng được trang bị hệ thống điều hòa hoặc thông gió. 
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Hệ thống chữa cháy, thoát hiểm như thế nào? 

Có áp dụng công nghệ gì tiên tiến hơn 

không? 

-   Hệ thống phòng cháy chữa cháy phản ứng nhanh: Hệ thống báo cháy địa chỉ, hệ thống chữa cháy ……. phản ứng nhanh, hệ thống kiểm soát khói, 

hệ thống âm thanh thông báo hướng dẫn thoát nạn, hệ thống chống cháy lan. 

- Sơn thông minh chống cháy 

- Thang máy cứu hỏa: sử dụng nguồn điện độc lập so với nguồn điện của tòa nhà, đảm bảo hoạt động 24/24 và luôn được cấp khí tươi. 

- Hệ thống kiểm soát khói, hệ thống báo cháy địa chỉ, hệ thống chữa cháy …….. phản ứng nhanh, Hệ thống âm thanh thông báo hướng dẫn thoát nạn 

(PA), Hệ thống chống cháy lan. 
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Hệ thống an ninh cho khu căn hộ sẽ được bố 

trí như thế nào ? 

Đội ngũ An ninh và Hệ thống Camera CCTV giám sát 24/7 được lắp đặt tại tất cả các khu vực công cộng như sảnh thang máy, hành lang, khu vực 

hầm… Hệ thống quản lý ra vào bằng thẻ từ có thể vô hiệu hóa thẻ trong trường hợp bị mất, đảm bảo an ninh tối đa. 

- Video door phone kết nối hệ thống kiểm soát anh ninh. 

III PHÁP LÝ VÀ BÀN GIAO CĂN HỘ 

 

1 

Hình thức sở hữu căn hộ ? Khi nào thì có sổ 

đỏ ? 

Hình thức sở hữu : căn hộ ở  sử dụng riêng được sở hữu lâu dài. 

Việc thực hiện thủ tục xin cấp GCN được CĐT cam kết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Sau khi khách hàng nhận bàn giao căn hộ, CĐT 

sẽ thông báo cho khách hàng thời gian tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục xin cấp GCN. Thời gian cấp GCN sẽ theo quy định của cơ quan chức năng. Thông 

thường khoảng 30 - 45 ngày (sau khi đã nộp đúng và đủ hồ sơ cho cơ quan chức năng). 

 

 

 

 

2 

Khách hàng có được chuyển nhượng lại căn 

hộ cho người khác không? Nếu chuyển 

nhượng thì mức phí như thế nào? 

 

Theo quy định của Luật nhà ở và luật KD BĐS có hiệu lực từ 1/7/2015, nếu bộ HS xin cấp Giấy sở hữu nhà ở và TS gắn liền với đất cho CH cuả Bên 

mua chưa được nộp cho cơ quan cấp giấy chứng nhận (bên mua đã hoặc chưa nhận bàn giao CH từ CĐT) có quyền chuyển nhượng. Sau khi bên mua  

và bên nhận chuyển nhượng hoàn thành thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định của PL và hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước phát sinh từ việc 

chuyển nhượng này (2% tổng giá trị HĐ). Các bên sẽ nộp hồ sơ chuyển nhượng tới CĐT để làm xác nhận chuyển nhượng. KH sẽ thanh toán các khoản 

phí, lệ phí cho công chứng, cơ quan thuế do pháp luật quy định. CH đã được cấp GCN thì KH được chuyển nhượng cho các đối tượng được sở hữu nhà ở 

tại VN theo quy định của PL. 
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KH có thể cùng đứng tên nhiều người không 

có quan hệ huyết thống đồng sử hữu khi ký 

Hợp đồng không? 

Việc nhiều người cùng đừng tên trên HĐMB được thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền sở hữu và khách hàng phải tự đảm bảo không có 

tranh chấp trong quá trình thực hiện HD và xin cấp GCN quyền sở hữu nhà ở. Đối với trường hợp này, KH cam kết tự làm GCN quyền sở hữu nhà ở. 

 

4 

Người nước ngoài, Việt Kiều có được mua 

căn hộ tại dự án hay  không? Hình thức sở 

hữu? 

 

Hiện nay dự án chưa được phép bán cho người nước ngoài. Việt kiểu nếu vẫn có quốc tịch Việt Nam thì vẫn được phép mua căn hộ. 

 

 

5 

HĐMB có giá trị gì về mặt pháp lý gì hay 

không? Trong trường hợp KH vay vốn ngân 

hàng thì có thể thế chấp HĐMB hay không ? 

-   HĐMB căn hộ được đăng ký tại cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng do Bộ Công Thương chủ trì. 

-   HĐMB căn hộ có giá trị pháp lý, là tài sản được nhà nước công nhận và bảo vệ, có giá trị tương đương với sổ hồng căn hộ (giấy chứng nhận quyền 

sở hữu căn hộ), vì quá trình cấp GCN quyền sở hữu căn hộ dựa trên HĐMB căn hộ đã nộp lên sở xây dựng. Chỉ khi nào cấp xong GCN quyền sỡ hữu 

căn hộ thì HĐMB mới hết hiệu lực. 

Trong trường hợp khách hàng vay vốn ngân hàng mua căn hộ, tài sản thế chấp chính là HĐMB căn hộ. Không cần thế chấp tài sản khác. 

 

6 

 

Chi phí làm GCN bao gồm những chi phí gì? 

Ai sẽ thanh toán chi phí này ? 

 

Lệ phí trước bạ (0,5% giá bán CH), phí hành chính do khách hàng chi trả. 

 

7 Có thể gộp sổ hồng hai căn thành 1 căn 

không? Hoặc ngược lại ? 

Có thể gộp cho 2 hoặc nhiều căn trong vào 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng. Tuy nhiên sẽ tham vấn ý kiến của cơ quan nhà nước trên thực tế. Việc 

tách sổ cho 01 căn hộ là không được phép. 

 

8 

 

Khi mua nhà, khách hàng phải ký kết các loại 

văn bản giấy tờ gì ? 

Thỏa thuận đặt cọc, Hợp đồng mua bán (các Phụ lục đính kèm hoặc phát sinh), các văn bản đề nghị, ưu đãi liên quan tới chính sách, chiết khấu, thanh 

toán sớm, các hồ sơ ngân hàng (nếu có), biên bản bàn giao, thanh lý hợp đồng…. 

 

9 

Giá thanh toán và nhận nhà đã bao gồm phí 

làm sổ hồng hay chưa ? 2% kinh phí bảo trì sẽ 

nộp vào thời điểm nào ? 

 

-  Giá thanh toán và nhận nhà chưa bao gồm phí làm sổ hồng cho khách hàng. 

-  2% kinh phí bảo trì sẽ nộp vào thời điểm nhận bàn giao căn hộ. 

 

 

 

 

10 

Thủ tục chuyển nhượng căn hộ vào các thời 

điểm như thế nào? 

- Thời điểm KH chưa thanh toán đủ 100% và CĐT chưa làm sổ đỏ cho khách hàng, Khách hàng có quyền chuyển nhượng. Khách hàng hoàn thiện 

HĐ chuyển nhượng tại VPCC, Các bên sẽ nộp hồ sơ chuyển nhượng tới CĐT để làm xác nhận chuyển nhượng. Khách hàng sẽ thanh toán các khoản 

phí, lệ phí cho công chứng, cơ quan thuế do pháp luật quy định. 

- Thời điểm KH thanh toán đủ 100% và CĐT đang tiến hành nộp hồ sơ thực hiện cấp sổ đỏ cho khách hàng thì tại thời điểm này khách hàng không 

được phép chuyển nhượng. 

- Thời điểm căn hộ đã được cấp GCN thì KH được chuyển nhượng cho các đối tượng được sở hữu nhà ở tại VN theo quy định của Pháp Luật. 

 

 

 

 

11 

 

GCN quyền sở hữu ghi nhận theo diện tích 

nào? Trường hợp có chênh lệch diện tích 

vượt quá mức quy định trong HĐMB thì cách 

thức tính toán giá trị chênh lệch ra sao? 2 bên 

xác nhận diện tích chênh lệch căn hộ ntn ? 

-  GCN quyền sở hữu ghi nhận theo diện tích thông thủy. 

- Trường hợp diện tích chênh lệch quá 1% sẽ được tính giá trị phần chênh lệch. 

- Tại thời điểm bàn giao, CĐT sẽ thông báo diện tích thực tế của căn hộ. Nếu có sai khác so với diện tích tại Hợp đồng, KH có quyền mời đơn vị 

thứ 3 dưới sự chứng kiến của CĐT để tiến hành đo đạc lại. Đơn vị thứ 3 phải là đơn vị có cấp phép. Số liệu đo đạc phải đạt được sự đồng thuận của 

CĐT và được cơ quan chức năng chắp thuận khi xin cấp sổ đỏ. Căn cứ về cách tính diện tích được thực hiện theo Thông tư 03 của Bộ xây dựng và 

thông số mà CĐT căn cứ để nộp thuế đất. Phần ban công lô gia CĐT thực hiện đo đạc và tính từ mép ngoài (CĐT đang nộp thuế đất  trên phương 

thức đo đạc lô gia như vậy). 

 

 

12 

 

Dự án liên kết với những ngân hàng nào? Có 

được ưu đãi lãi suất hay ko? Tôi cần vay vốn 

để mua và tài sản thế chấp là chính căn hộ 

này. 

 

 

Chính sách ưu đãi về việc vay vốn ngân hàng và chỉ định ngân hàng sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm áp dụng. 
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Dự án này mua Bảo lãnh của Ngân hàng nào? 

Trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao 

theo đúng cam kết thì trách nhiệm của Ngân 

hàng? Người mua được bồi thường bao 

nhiêu? 

 

Dự án được bảo lãnh từ ngân hàng  Quốc Dân (NCB), trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao theo đúng cam kết thì ngân hàng sẽ có trách nhiệm 

hoàn bù chi phí mua nhà mà khách hàng đã đóng cho đến thời điểm đó. 

 

 

14 

 

Tại sao sổ đỏ tổng của chủ đầu tư có ghi thời 

hạn 50 năm, mà bàn giao cho khách hàng lại 

có thời hạn lâu dài? 

 

Trích khoản 3, điều 126, luật đất đai 2013 quy định: 

- Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định 

theo thời hạn của dự án (50 năm); người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài. 

- Hiểu đơn giản là đất được giao cho chủ đầu tư với mục đích sử dụng đất là thương mại, nên có thời hạn sử dụng. Còn mục đích sử dụng đất của 

khách hàng là phi thương mại nên được sở hữu lâu dài 

 

 

15 

 

 

Khi chung cư xuống cấp, có nguy cơ sập đổ 

và không thể sử dụng được nữa thì khách 

hàng sẽ ở đâu? 

Khi chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ thì chủ sở hữu nhà chung cư vẫn được bảo đảm quyền lợi của mình như sau, trích điều 116, luật nhà 

ở 2014: 

Việc bố trí tái định cư cho các chủ sở hữu có nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp chủ sở hữu không có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương mà được bố trí nhà ở, đất ở tái định cư 

theo quy định tại Điều 36 của Luật này; 

b) Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì được bố trí nhà ở mới có diện tích tối thiểu bằng hoặc lớn hơn diện tích nhà ở cũ. 

Trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mà có chênh lệch về giá trị giữa nhà ở cũ và nhà ở mới thì việc thanh toán giá trị 

chênh lệch được thực hiện theo phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt; nếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa thuận 

đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì việc thanh toán giá trị chênh lệch được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên 

16 Tiêu chuẩn bàn giao của dự án Dự án được bàn giao theo tiêu chuẩn cơ bản đầy đủ các thiết bị liền tường từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như: thiết bị vệ sinh, tủ bếp, mặt bếp, điều 

hòa , đèn, tủ âm tường, sàn nhà, ban công, hệ cửa, điện…..theo danh mục vật liệu hoàn thiện đã ban hành. (Chi tiết Phụ lục 01 – Hợp đồng Mua Bán) 

 

17 
 

Nếu tầng căn hộ để ở muốn cho ký gửi cho 

thuê? 

- Nếu khách hàng mua tầng căn hộ để ở muốn ký gửi cho thuê phải trang bị bộ nội thất rời trị giá 200 triệu đồng đối với căn 1PN, 250 triệu đồng đối 

với căn 2PN và 350 triệu đồng đối với căn 3PN. 

- Tỷ lệ lợi nhuận chia 80:20, khách hàng 80% và CDT 20%, lợi nhuận chia là lợi nhuận ròng sau thuế và trừ tất cả chi phí. 

- Trường hợp KH không tin tưởng báo cáo doanh thu mà đơn vị vận hành báo cáo thì chủ căn hộ sẽ thuê đơn vị kiểm toán độc lập vào kiếm toán 

doanh thu và chi phí thực tế của căn hộ, chi phí thuê kiểm toán chủ căn hộ tự chi trả. 

- Thông tin liên hệ phòng kinh doanh của VNSC. 

 

IV QUY TRÌNH THỦ TỤC 

 

1 
 

Sau khi đóng tiền, khách hàng nhận được 

giấy tờ gì đảm bảo về việc đã hoàn thành 

nghĩa vụ đóng tiền? 

 

-    Nếu khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Đà Nẵng mua căn hộ, khách hàng vui lòng chuyển khoản , CĐT sẽ xác nhận thanh toán cho khách 

hàng qua email, tin nhắn và văn bản. Nếu khách hàng tại Đà Nẵng có thể nộp tiền mặt tại VP công ty và nhận phiếu thu. 

-      Thông tin cụ thể : 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THE SANG - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐÀ NẴNG 

Địa chỉ : Tầng 1, Lô A1-2, Đường Chương Dương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

-      Hóa đơn đỏ được CĐT xuất theo Quý. Để đảm bảo việc bảo quản hóa đơn chứng từ tránh thất lạc, thì CĐT sẽ giữ hộ khách hàng đến thời điểm làm 

thủ tục cấp GCN. Trong trường hợp khách hàng là tổ chức doanh nghiệp hoặc cá nhân muốn nhận hóa đơn đỏ để tự lưu giữ thì CĐT sẽ thực hiện 

hoàn trả bàn giao vào tháng tiếp theo của mỗi Quý có ghi nhận giao dịch. 

 

 

2 

Khách hàng cần thông báo trước thời gian kí 

HĐMB bao lâu để hẹn lịch? Sau khi đóng 

tiền bao lâu thì nhận được bộ 

HDĐC/HĐMB đầy đủ dấu và chữ ký của 

CĐT ? 

 

Khách hàng cần cung cấp đủ hồ sơ thông tin và đặt lịch hẹn trước ít nhất 1 ngày để thực hiện công tác ký kết HĐMB. Sau khi thanh toán đủ tiền và thực 

hiện ký HĐMB cùng các văn bản giấy tờ liên quan, CĐT sẽ hoàn trả hồ sơ giấy tờ cho khách hàng sau khoảng 10 ngày làm việc (hoặc sớm hơn). 
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3 

 

Có thể làm thủ tục ngoài giờ/ T7/ Chủ Nhật 

không? 

Thời gian làm việc của Phòng Thủ tục là: từ thứ 2 đến thứ 6: từ 8h đến 17h ; thứ 7 từ 8h đến 12h. Việc soạn, kiểm soát và ký hồ sơ không chỉ liên quan 

đến BP thủ tục của CĐT mà còn liên quan đến nhiều bộ phận khác và phòng công chứng. Vì vậy, KH cần thông báo trước thời gian làm thủ tục, và sắp 

xếp thời gian thực hiện thủ tục trong thời gian làm việc như trên. 

 

4 Trường hợp KH muốn đặt cọc/ thanh toán 

bằng tiền mặt thì ai hỗ trợ thu hộ? 

 

Với giá trị tiền thanh toán của căn hộ khá lớn, vì vậy để thuận tiện cho khách hàng trong vấn đề đảm bảo an ninh và thời gian giao dịch, khách hàng nên 

tiến hành chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản quy định theo thông báo của bên bán. Trong trường hợp khách hàng muốn nộp tiền mặt thì có thể báo 

trước với CĐT ít nhất 1 ngày. 

 

5 
KH muốn được xem trước bộ hồ sơ trước 

khi ký chính thức thì liên hệ với ai, thủ tục 

như thế nào ? 

 

Khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ kinh doanh để được hỗ trợ  

 

6 

 

HĐMB có cần ký công chứng không? 
 

Không, do CĐT tổng hợp và báo cáo Sở Xây Dựng thành phố Đà Nẵng 

 

 

7 

 

Trường hợp KH đã ký VBTT/HĐĐC/ 

HĐMB mà muốn đổi căn/trả lại căn thì thủ 

tục như thế nào? KH có bị phạt gì không? 

CĐT không hỗ trợ nhận lại căn hộ và bán cho khách hàng, khách hàng chủ động chuyển nhượng căn hộ nếu không còn nhu cầu sở hữu. Phí chuyển 

nhượng thực hiện đúng theo Quy định pháp luật. Trong trường hợp khách hàng muốn đổi sang căn hộ khác thì CĐT sẽ xem xét tùy theo từng trường hợp 

hoặc tình hình thực tế. Trường hợp nếu CĐT hỗ trợ đổi căn thì sẽ không thu phí. Khách hàng chỉ phải trả mức phí phạt nếu vi phạm các nghĩa vụ theo 

quy định của HĐMB. 

 

 

 

 

8 

Trường hợp KH đã ký TTĐC/HĐMB mà 

muốn trả lại căn hộ có được không? Việc 

phạt vi phạm sẽ ntn? CĐT có chứng minh 

được thiệt hại về việc chấm dứt HĐ không 

để phạt khách hàng? Tại sao KH chỉ được 

nhận lại tiền sau khi CĐT bán được căn hộ 

cho bên thứ 3 trong khi HĐ chỉ là giao kết 

giữa KH và CĐT ? 

 

 CĐT không cho phép trường hợp trả lại căn hộ hoặc hủy ngang hợp đồng. 

- Trường hợp đã ký TTĐC sẽ thực hiện phạt toàn bộ tiền cọc nếu KH không ký kết HĐMB theo quy định (hủy cọc). 

- Trường hợp đã ký HĐMB, việc phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được áp dụng cho cả 2 bên. Mức phạt vi phạm 50% số tiền KH đã nộp không 

phải là mức trần phạt vi phạm vì theo Khoản 2 Điều 442 Bộ luật dân sự 2005 thì mức phạt vi phạm hợp đồng do các bên thỏa thuận, trong trường hợp đã 

đồng ý với thỏa thuận thì không phải chứng minh thiệt hại. 

- Việc CĐT chỉ trả lại tiền sau khi bán được căn hộ cho bên thứ 3 xuất phát từ lý do tiền mua căn hộ mà khách hàng đã thanh toán được dùng để đầu tư 

xây dựng Dự án. Để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư xây dựng thì khách hàng chỉ được nhận lại tiền sau khi căn hộ bán được cho bên 

thứ 3. 
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Khi ký VBTT, khách hàng dự định vay vốn 

ngân hàng có hỗ trợ lãi suất, nhưng sau đó, 

do đã thu xếp được tài chính, khách hàng sử 

dụng hoàn toàn vốn tự có thì có được điều 

chỉnh lại giá theo mức giá không vay vốn 

không? Thủ tục như thế nào ? 

Trường hợp chính sách bán hàng cho phép: khách hàng không vay theo Chương trình hỗ trợ lãi sẽ được chiết khấu vào giá bán thì khách hàng làm việc 

với nhân viên thủ tục thông báo không vay vốn nữa --> Thủ tục kiểm tra lại trong data NH gửi sang danh mục các hồ sơ đang xử lý, nếu ko có căn này thì 

tiếp tục làm thủ tục. Khách hàng cần ký cam kết xác nhận không vay vốn hỗ trợ lãi suất và ký phụ lục điều chỉnh giá. 

 

 

10 

 

Trước mỗi kỳ thanh toán, khách hàng có 

nhận được thông báo thanh toán không ? 

Nếu có thì nhận được trước bao lâu ? 

 

Các kỳ hạn thanh toán theo tiến độ đã được Quy định tại Phụ lục 02 của HĐMB. Khách hàng cần nắm được các mốc thời gian để chủ động tài chính. 

Trước mỗi kỳ thanh toán, CĐT sẽ gửi thông báo trước ít nhất 5 ngày qua email, điện thoại, bưu điện theo thông tin mà KH đã cung cấp tại Hợp đồng. 

Trường hợp khách hàng không chủ động kiểm tra email, điện thoại và thường xuyên vắng nhà thì CĐT không chịu trách nhiệm với việc gián đoạn 

thông tin này. 
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Khách hàng cần xem hồ sơ pháp lý của dự án 

? Hồ sơ pháp lý gồm những văn bản gì ? 

KH được yêu cầu xem hồ sơ pháp lý dự án tại văn phòng CĐT, tuy nhiên CĐT sẽ không sao chép hoặc gửi hình ảnh hồ sơ pháp lý này cho khách hàng. 

Bộ hồ sơ pháp lý gồm: QĐ phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng 1/500; Văn bản chắp thuận đầu tư; QĐ thu hồi và bàn giao đất; VB xác nhận hoàn thành 

nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất; Giấy phép xây dựng - hiện tại đã đủ điều kiện thi công; Biên bản nghiệm thu phần móng công trình (đủ điều kiện ký kết 

HĐMB); Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho toàn bộ lô đất. 
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Khách hàng muốn vay vốn ngân hàng, thế 

chấp căn hộ, quy trình thực hiện ntn? CĐT 

hỗ trợ thủ tục như thế nào ? Bao lâu làm 

xong thủ tục với CĐT ? 

- Trường hợp khách hàng vay vốn thế chấp theo chính sách hỗ trợ lãi suất của CĐT: khách hàng lựa chọn vay tại ngân hàng CĐT hợp tác. Sau khi 

hoàn thiện các thủ tuc ký HĐ tín dụng với ngân hàng, CĐT sẽ hỗ trợ ký thỏa thuận 3 bên giữa Khách hàng-Ngân hàng-CĐT và thỏa thuận hỗ trợ lãi suất 

theo chính sách. 

- Trường hợp khách hàng thế chấp căn hộ để vay vốn thanh toán cho căn hộ tại các tổ chức tín dụng mà CĐT không có hợp tác. Sau 2-3 ngày kể từ 

ngày CĐT nhận được hồ sở của ngân hàng chuyển sang (đầy đủ chữ ký và dấu), CĐT sẽ trình ký đóng dấu, và trả hồ sơ cho NH để ngân hàng giải 

ngân cho khách hàng. (trường hợp ngân hàng không được hỗ trợ ưu đãi theo chính sách, khách hàng tự chi trả các chi phí lãi và phạt phát sinh). 

 

 

 

13 

 

CĐT có thể gia hạn thời gian thanh toán tiền 

cho khách hàng được không? 

Thời hạn thanh toán được quy định cụ thể tại Phụ lục 2 của Hợp đồng và các chế tài xử lý phạt chậm thanh toán được quy định tại HDMB. Viêc 

khách hàng chậm thanh toán sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền của CĐT trong khi CĐT vẫn phải chi trả các khoản thanh toán với nhà thầu, nhân viên, lãi 

ngân hàng….để đảm bảo tiến độ xây dựng nhằm bàn giao sản phẩm cho khách hàng đúng thời hạn với chất lượng tốt nhất đã cam kết. Do đó CĐT 

không thể gia hạn tiến độ thanh toán khách hàng đã cam kết. 

 

14 Khách hàng có thể nhận bàn giao sớm hơn 

hoặc muộn hơn không ? 

-   Để đảm bảo an toàn cho khách hàng CĐT khuyến cáo không nhận bàn giao sớm. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu muốn nhận bàn giao sớm 

để sửa chữa hoặc thay đổi thiết kế, 
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Thủ tục vay vốn ngân hàng như thế nào ? 
- Điều kiện vay mua nhà: 

Tính đến cuối thời hạn hợp đồng, khách hàng cá nhân cần nằm trong độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi; Khách hàng có thu nhập ổn định hoặc chứng minh được 

nguồn thu ổn định của mình; Người đứng tên vay vốn là người Việt Nam hoặc người Việt Kiều; Người có tài sản đảm bảo cho khoản vay ở ngân hàng 

như bất động sản; Một số điều kiện khác tùy theo từng đơn vị ngân hàng. 

- Hồ sơ thủ tục vay mua nhà: 

Hồ sơ thủ tục vay mua nhà tại mỗi ngân hàng sẽ có mẫu khác nhau. Tuy nhiên, dưới đây là những yêu cầu cơ bản: Hồ sơ pháp lý cá nhân của người thực 

hiện vay (CMT, hộ khẩu...); Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn; Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ; Hồ sơ chứng minh tài sản đảm bảo. 

- Quy trình vay mua nhà Bước 1: Cung cấp hồ sơ vay; 

Bước 2: Thẩm định hồ sơ vay vốn & định giá tài sản đảm bảo; Bước 3: Ra quyết định cho vay và tiến hành các thủ tục giải ngân; 

Bước 4: Giám sát tín dụng Hoạt động giám sát tín dụng được diễn ra trong suốt quá trình khách hàng sử dụng vốn vay của ngân hàng; 

Bước 5: Thanh lý hợp đồng tín dụng. 
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Về vấn đề thay đổi thiết kế, sửa chữa căn hộ 

trước và sau khi bàn giao 

- Trước thời điểm bàn giao: Khách hàng không thực hiện đề xuất sửa chữa và thay đổi thiết kế. 

- Sau thời điểm bàn giao: Khách hàng có quyền được cải tạo căn hộ trong phạm vi cho phép và nội dung này được thể hiện tại Nội quy quản lý sử dụng 
chung cư. 

-  Khi có nhu cầu cải tạo, sửa chữa, KH làm đơn đề nghị kèm theo bản vẽ thay đổi, kế hoạch thời gian thực hiện gửi BQL tòa nhà phê duyệt, hõ trợ, 

giám sát thực hiện. Mức phí quản lý sửa chữa được xác định trên cơ sở không lợi nhuận, đảm bảo đủ các chi phí quản lý, thanh máy, vệ sinh.... 

 


