
BẢNG Q&A THE FUSION

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI 

Q&A - CHỦ ĐẦU TƯ 
(CÂU CHUYỆN THE FUSION)

1 Chủ Đầu Tư Lan Anh hay Hưng Vượng? Chủ Đầu tư Dự án Lan Anh 7 Mở rộng có tên Thương mại là The Fusion là Công ty TNHH Một thành viên Lan Anh. 
Công ty Hưng Vượng Holdings là Đơn vị phát triển Dự án.

2 Chủ Đầu Tư Lan Anh là ai? Đã triển khai các 
dự án nào?

Chủ Đầu tư Dự án Lan Anh 7 – cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Chủ Đầu tư Dự án 
Lan Anh 7 chính là Công ty TNHH MTV Lan Anh. 
Hiện có trụ sở tọa lạc tại Số 01, Khu Dân cư Lan Anh 1, Đường Võ Văn Kiệt, Ấp Tây, Xã Hòa Long, Thành phố Bà Rịa, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Người đại diện theo pháp luật và TGĐ là Bà: Nguyễn Thị Kim - Nguyễn Nam Phương sinh năm 1965. 
Công ty được thành lập từ năm 2006 đến hiện tại, Công ty TNHH MTV Lan Anh triển khai hơn 10 Dự án bất động sản. 
Trong đó, có một số Dự án đã hoàn công và bàn giao như: Lan anh 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11.

3 Hưng Vượng là ai?

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯỢNG HOLDINGS Kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc 
chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn, 
môi giới bất động sản.  
TRỤ SỞ CÔNG TY:
+ Địa chỉ CN Sài Gòn: Số 52-54 đường Trương Văn Bang, Khu phố 1, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, TP 
Hồ Chí Minh.  
+ Địa chỉ CN Miền Bắc: Số 45 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Được hoạt động trên thị trường 10 năm với nhiều kinh nghiệm trong việc Đầu tư, phân phối BĐS, được đứng trên pháp 
lý chính thức 11/04/2018.  
- Các Dự án đã triển khai: Cam Lâm Diamond; Long Thành Airport City; Hồ tràm Eco Villas; Phú Mỹ Future City; 
Diamond Centre Point,...

4 Tại sao lấy tên The Fusion? 

"The Fusion" thể hiện ý tưởng dự án mang cái tên đậm chất tương lai, với thông điệp hòa bình, kết nối Năm Châu, hội 
nhập toàn cầu gắn liền với môi trường xanh và trân trọng bản sắc địa phương, chủ quyền Tổ quốc. The Fusion sẽ là người 
kể câu chuyện về một BRVT giàu bản sắc, đang vươn lên hội nhập mạnh mẽ, trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, 
mang thông điệp của hòa bình, hợp tác đến bạn bè năm châu đến với nơi này.

5 Ý nghĩa Slogan The Fusion?

"NHẤT HOÀ VẠN SỰ HƯNG"
+ Gia đình hoà thuận thì vợ chồng hạnh phúc.
+ Công ty, tổ chức đoàn kết tập thể vững bền.
+ Xã hội nhất thể,dân giàu nước mạnh. 
+ Thế giới hoà bình,cuộc sống an sinh. 
+ Xã hội vạn sự hưng vượng,vạn điều hanh thông. 
Dân giàu - Nước mạnh - Xã hội Hưng Thịnh

6 Ý nghĩa từng phân khu The Fusion?

 Tên Công viên: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ
1 ⃣️     HẠNH PHÚC (Thuỷ) – (Khu con trẻ vui chơi…)
2 ⃣️     BÌNH AN (Mộc) – (Khu yên bình, anh nhàn, thiền…)
3 ⃣️     HƯNG VƯỢNG (Kim - Khu Trung tâm) 
4 ⃣️      Hoà Bình (Hoả) 
+ Ý nghĩa từng Khu nhà:
 Hạnh Phúc: Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều giản đơn, đó là có mái ấm để quay về sau một ngày dài làm việc, có 
người kề cạnh ta đến cuối đời, được nhìn thấy những người thân yêu sống khỏe mạnh và vui vẻ. Cái tên “Hạnh Phúc” ra 
đời bắt nguồn từ mong muốn của HVH dành đến cho quý khách hàng, đó là cùng bạn kiến tạo nên một cuộc sống hạnh 
phúc và viên mãn nhất khi sống tại đây. 
Bình An: Không phải tự nhiên mà người Việt ta thường dùng hay chữ “bình an” thay cho lời chúc mỗi khi có người thân, 
bạn bè sắp khởi hành chuyến đi xa hay chuẩn bị bắt đầu một hành trình mới. Vượt lên trên cả những thiếu đủ về vật chất, 
chúng tôi đặt tên khu đất này mang tên “Bình An” với mong muốn cư dân nơi đây sẽ bình yên và an nhàn sống cuộc đời 
mà họ hằng mong ước.
Hòa Bình: Hòa Bình – đây là mong ước chung của tôi, của bạn và của toàn nhân loại. Hưng Vượng Holdings mong muốn 
góp thêm 1 tiếng nói dù nhỏ bé để xây dựng nên một thế giới hòa bình và tràn ngập yêu thương. Hãy xây dựng một “thế 
giới hòa bình” ở mỗi gia đình, ở mỗi khu phố, ở mỗi tỉnh thành, cứ như vậy chắc chắn một trái đất hòa bình trọn vẹn sẽ là 
không còn là điều xa vời. 
Hưng Vượng: Đây là khu vực đắc giá nhất trong tất cả 4 khu. Cái tên Hưng Vượng tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy. 
Mong muốn của chúng tôi là cùng với khách hàng kiến tạo nên một cuộc sống phồn hoa, hiện đại và tiện nghi. Chúng tôi 
lấy tên của công ty chúng tôi để đặt cho khu đất này nhằm để thể hiện cam kết: Hưng Vượng Holdings sẽ đồng hành cùng 
quý nhà đầu tư cũng như cư dân Fusion từ lúc viên gạch đầu tiên được đặt xuống cho đến cuộc sống về sau. 

Q&A - QUY MÔ DỰ ÁN 

7 Quy mô Dự án Tổng quy mô 13,1522 ha. Tổng 430 nền 

8 Diện tích bao nhiêu? Giá bao nhiêu 1m2?
Trung bình 140 m2 - 200 m2 (ngang 7-9m, dài 18 - 25 m).
Hiện đang nhận booking giữ chỗ, với ưu thế vượt trội về vị trí và tiện ích, cùng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, đất thổ cư 
giá chỉ từ 12,5 triệu/m2.

Q&A - VỊ TRÍ VÀ QUY HOẠCH

9 Địa chỉ cụ thể Dự án The Fution ở đâu? Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10 Gần Nút giao cao tốc BH-VT không? Dự án đi lại cực kỳ thuận tiện, cách nút giao cao tốc BH-VT chỉ 3,5 km. Khi cao tốc triển khai thì về trung tâm kinh tế hcm 
chỉ 45p, Trung tâm du lịch Vũng Tàu chỉ 30 phút.



11 Đường quốc lộ 56 có mở rộng không?
Đường số 1 Khúc ngoài có mở rộng không?

Đảm bảo lưu thông khi 1-2 năm tới lượng công nhân, xe cộ đổ về lớn chắc chắn:
- Đường QL56 sẽ được mở rộng theo đúng quy hoạch đường 50m (hiện tại 16m)
- Đường số 1 sẽ được mở rộng theo đúng quy hoạch đường 70m (hiện tại đoạn đi qua Sonadezi đã mở rộng 70m, 8 làn xe)

12
 Đi từ TP HCM thì có những đường nào để đi 
xuống dự án?

Có các tuyến đường di chuyển từ TP.HCM xuống: 
1/ Xa lộ HN - Ngã 3 Vũng Tàu - QL 51 -> CMT8 -> Võ Thị Sáu-> Phú MỸ-Tóc Tiên->Hắc Dịch   Tóc Tiên -> Đường số 
1 -> QL 56 -> The Fusion 2/ Cao tốc Long Thành - Dầu Giây - QL 51 -như trên 
3/ Phà Cát Lái - QL 51 - như trên 
4/ Tương lai gần sẽ di chuyển thêm 2 tuyến đường rút ngắn thời gian đi lại nhất nhiều : Cao tốc Long Thành - Dầu Giây - > 
Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu -> Hắc Dịch Tóc Tiên -> Như trên
5/ Cao tốc Bến Lức Long Thành - QL 51 - Như trên  

13
Tuyến đường nào đưa khách thăm quan The 
Fusion  thuận tiện nhất?

Có nhiều tuyến đường nhưng đường tối ưu nhất dẫn khách vừa qua khu đông dân cư,cụm công nghiệp là tuyến :
HCM -> CT Long Thành-Dầu Giây -> QL51 -> CMT8 -> Võ Thị Sáu-> Phú Mỹ-Tóc Tiên -> Hắc Dịch -Tóc Tiên -> 
Đường số 1 ->QL 56 -> The Fusion

14
Khi nào khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng 
Tàu?

Ngoài Bắc đã triển khai cao tốc kết nối các tỉnh thành nên nguồn vốn đang được đầu tư mạnh vào miền nam để gấp rút 
triển khai các tuyến đường cao tốc. Cao tốc Biên Hoà Hoà liên tục có các văn bản hoả tốc chỉ thị triển khai, dự kiến đau 
2022 sẽ triển khai đoạn thành phần 1 từ Biên Hoà đến thị xã Phú Mỹ.

15 Châu Đức có lên Thành Phố không?

Định hướng phát triển của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2020-2030 phấn đấu xây dựng: Phú Mỹ Thành phố Cảng, Vũng Tàu 
Thành phố Du Lịch, Bà Rịa-Vũng Tàu TP.TTHC, Châu Đức Thành phố Công Nghiêp.Với  tốc độ phát triển như hiện tại, 
đặc biệt với sự đổ bộ của các tập đoàn lớn, các cụm khu công nghiệp thì Châu Đức trở thành thành phố Công nghiệp chỉ 
còn là vấn đề thời gian.    

16
Bà Rịa-Vũng Tàu chiếm tỉ lệ 75% kinh tế 
công nghiệp tỉnh thì xu hướng BR-VT có trở 
thành thành phố công nghiệp cả nước?

Định hướng phát triển của BR-VT tập trung phát triển thành: Thành phố công nghiệp, Du lịch và Cảng biển

17 Cảng Cái Mép tổng cộng rộng bao nhiêu ha?
Cảng Cái Mép tổng diện tích lên đến 48ha, đây là cảng nước sâu trong top 19 cảng biển lớn nhất thế giới , có thể đón tàu 
mẹ 200.000 tấn, vận chuyển thẳng tới Châu Âu, Châu Mỹ mà không cần quá cảng ở nước thứ 3, giảm thiểu tối đa chi phí 
vận chuyển, bốc dỡ cho doanh nghiệp

18 TP. Bà Rịa có bao nhiêu KCN? Châu Đức có 
bao nhiêu Công Nghiệp?

Bà Rịa đang có 15 Khu Công nghiệp, Huyện Châu Đức hiện có 2 KCN và 1 cụm công nghiệp (CCN), gồm: KCN - đô thị 
Châu Đức với quy mô 2.287ha
=> http://bandatvungtau.vn/p/khu-cong-nghiep-sonadezi-chau-duc.40

19 Có đường khác thông ra ngoài không? Dự án có 2 đường chính kết nối ra QL 56 và Hương Lộ 2.

20 Dự án cách TP Vũng tàu bao xa? Dự án cách TP. Vũng Tàu chỉ 30 phút, anh chị ở đây hay cư dân The Fusion  có thể dễ dàng đi nghỉ dưỡng tắm biển, ăn hải 
sản vào những dịp cuối tuần.

21 Cách sân bay Long Thành bao lâu, bao xa? Cách sân bay Quốc Tế Long Thành khoảng 25km, di chuyển tầm 15 - 20p rất thuận tiện việc di chuyển.

Q&A - TIỆN ÍCH 

22
Tiện ích nội khu do CĐT quản lý hay một 
bên thứ 3?

Chủ đầu tư sẽ quản lý trực tiếp hoặc kết nối bên thứ 3 sau khi thành lập và bầu ban quản lý cư dân, sao cho phục vụ cư dân 
tốt nhất.

23 Tiện ích dự án có những gì và có gì nổi bật?

Tiện ích là điểm nổi bật nhất của dự án so với các dự án trong khu vực với hệ thống  Khu Công Viên KIM - MỘC - 
THỦY - HỎA - THỔ, đây là điểm nhấn của dự án, với các tiện ích Khu vui chơi trẻ em, tập thể dục, Thiền, Khu dưỡng 
sinh,….được kết hợp với Khu nhà ở Sang trọng, trung tâm thương mại,hồ bơi, bar, Coffee,....Đầy đủ các tiện ích cho Cư 
dân sinh sống tại nơi đây và đây cũng là sản phẩm đầu tiên Khu vực này được đầy đủ các tiện ích sinh sống.

24 Tiện ích nội khu người ngoài có được sử 
dụng không?

Tạo điều kiện cho người dân trải nghiệm cuộc sống tại The Fusion trước khi quyết định mua và  tăng tỷ lệ lấp đầy cư dân 
về ở CĐT cho phép cư dân ngoài sử dụng tham gia các trò chơi trong Khuôn viên dự án và có một số dịch vụ kinh doanh 
tính phí.

25 Tiên ích ngoại khu có gì cho thuận lợi cư dân 
sinh sống tại đây?

Vị trí trung tâm thuận tiện di chuyển:
Ngân hàng, Trường học, Bệnh viện, Chợ 10 phút
Sân bay 20 phút
Sân golf 5 phút
Du lịch nghỉ dưỡng 15-20 phút.

26
Các khu Tiện ích Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - 
Thổ khi nào triển khai?  Lộ trình triển khai 
như thế nào?

Các cụm tiện ích Công viên cây xanh sẽ triển khai ngay cho Khách hàng, sau khi hoàn thiện hạ tầng đường xá, cây xanh. 
CĐT muốn đây sẽ là một khu Đồng bộ, an ninh và đầy đủ tiện ích đầu tiên nơi đây nên chắc chắn CĐT sẽ hoàn thành các 
tiện ích để  cư dân an tâm sinh sống tại đây.Ưu tiên triển khai công viên trung tâm,nhà điều hành và trồng cây xanh trước.

27
Trung tâm Thương mại diện tích bao nhiêu? 
Xây dựng mấy tầng? Khi nào xây dựng?

Trung tâm thương mại diện tích….., được xây dựng 7 tầng, Khi dân cư vào ở 40% thì tiện ích và Trung tâm Thương Mại 
bắt đầu xây dựng cho dân cư 

Q&A - XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG 

28 Mật độ xây dựng dự án bao nhiêu? Mật độ xây dựng 80%

29 Đầu tư có ép Xây dựng không? Không ép thời gian xây dựng, cực kì có lợi cho Nhà Đầu tư. Dự án 1/500 khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đa phần đều ép xây 
dựng luôn.

30 Có được xây hầm không? Xây dựng theo thiết kế chủ đầu tư, bỏ xe trên khuôn viên dự án, không xây hầm.
31 Hệ thống điện nước âm hay lộ thiên? Hệ thống điện âm nước máy, rất thẩm mỹ và không gây nguy hiểm như các điện nổi 

32 Lộ giới đường ra sao?

Hiện tại dự án của mình đang là một trong số ít dự án ở Châu Đức có hạ tầng đẹp như này ạ. Đường của mình đường Nhựa
- Trục đường chính: Đường 13m, lòng đường 7m, vỉa hè mỗi bên 3m
- Đường nội khu: Đường 10m, lòng đường 6m, vỉa hè mỗi bên 2m 
và trồng nhiều cây xanh

33
Xây dựng tự do hay theo mẫu? Tối đa bao 
nhiêu tầng?

Xây dựng theo mẫu đồng bộ, CĐT sẽ tặng KH 1 bản vẽ xây dựng khi KH muốn xây. Xây dựng kiểu mẫu 2 tầng lầu theo 
phong cách hiện đại, sang trọng.

34
Xây dựng có bắt buộc chừa trước và chừa sau 
hay không? Xây dựng chừa trước 3m - chừa sau 2m tạo thông thoáng cho ngôi nhà 

35 Mua xong thì bao giờ được xây? Mua xong và thanh toán xong theo tiến độ CĐT... khi nhận bàn giao nền là có thể xây dựng. CĐT đang mong muốn sớm 
hình thành khu độ tại đây nên Khuyến khích khách hàng xây vào ở sớm.

36
Nước cung cấp cho cư dân là nước được dẫn 
từ hệ thống nước sạch của Huyện Châu Đức 
hay ở nguồn nào?

Cư dân sinh sống ở đây sẽ sử dụng nước sạch nhà nước đấu nối từ hệ thống có sẵn của GĐ1 hoặc có thể tự khoan giếng.

37 Có hệ thống phòng cháy chữa cháy không? Hệ thống PCCC được bố trí tại các khu thương mại, dịch vụ, dọc trục giao thông. Bố trí các trụ D100 đặt tại ngã ba, ngã tư 
100-150m/trụ nên đảm bảo an toàn tối đa và phòng cháy chữa cháy.

38 Khách mua 2-3 lô sau đó xây dựng theo cách 
khách muốn có được không?

Khách mua số lượng nhiều 2 - 3 Lô vẫn phải xây dựng theo kiểu mẫu, đồng bộ theo quy hoạch dự án tạo nên một khu khác 
biệt và giá trị nhất khu vực này.



39 Có phải khu compound không? Là một Khu Compound an ninh, khép kín, có cổng vào, bảo vệ 24/7

40
Anh/Chị muốn mua 3 lô gộp thửa lại 1 sổ 
được không? Vì Anh/Chị muốn xây biệt thự 
ở cho rộng rãi.

Đây là dự án 1/500 nên đã có quy định chi tiết cho từng lô và đảm bảo tính đồng bộ toàn dự án mình sẽ xây theo thiết kế 
của cđt, với nhu cầu của A/c mình ở lô góc vừa đảm bảo rộng rãi, thoáng mát, lại thể hiện được đẳng cấp của mình

41 Cơ sở hạ tầng CĐT có bảo trì không? Hạ tầng dự án được nghiệm thu bởi nhà nước nên đảm bảo về chất lượng, có hư hỏng sẽ được bảo trì đảm bảo an toàn và 
mỹ quan cho toàn dự án.

42 Thời gian bàn giao nền là khi nào? Trong vòng 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ khi ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất công chứng. 
Thời gian dự kiến Chủ đầu tư bắt đầu bàn giao nền khi KH hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán.

43 Đơn vị thiết kế dự án là Đơn vị nào? 

Thiết kế Hạng mục Công trình Hạ tầng Kỹ thuật là: Công ty TNHH Xây Dựng An Phát Vũng Tàu
Hệ Thống Điện: Công ty TNHH Kiến Trúc Vũng Tàu 
Thiết kế hạng mục Công trình Chung cư Thấp tầng: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư LICOGI 16.8
Thiết kế hạng mục Nhà ở Xã Hội: Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Nguyên Long 

Q&A - QUẢN LÝ VẬN HÀNH

44 Sau khi cư dân vào ở thì bên nào vận hành? Hiện tại đang bán đất nền chủ yếu là nhà đầu tư giai đoạn đầu, sau khi bán F2 và cư dân về sinh sống sẽ bầu ra Ban quản lý 
vận hành, hiện tại đang có bảo vệ 24/7.

45
Phí quản lý, Chi phí vận hành các tiện ích nội 
khu được tính thế nào?

Hiện tại mở bán  giai đoạn đầu chủ yếu là khách đầu tư, khi đi vào vận hành sẽ bầu ra ban quản lý và thống nhất chi phí 
vận hành theo giá thị trường.

46
Cư dân không dùng quản lý của CĐT được 
không? Dùng chung và quản lý chung cho toàn khu về quét dọn làm sạch rác, xử lý nước thải, vệ sinh nơi khu nhà ở…

47 Quản lý đất, điện nước đây ở ra sao? Chủ đầu tư sẽ lắp hệ thống camera toàn khu, khách hàng có thể theo dõi quản lý được lô đất của mình.

48 Chủ đầu tư có hỗ trợ khách khai thác sản 
phẩm không?

Gần cụm khu Công nghiệp Sonadezi có nhiều chuyên gia có nhu cầu thuê, chắc chắn khai thác lấy dòng tiền sẽ hiệu quả. 
Nếu nhiều KH có nhu cầu khai thác thì CĐT sẽ cung cấp giải pháp tối ưu cho nhà đầu tư.
Hiện tại HVH đã triển khai nhiều dự án, luôn đồng hành cùng khách hàng, ngoài đội ngũ sales bán hàng đã có Bộ phận 
chuyển nhượng hỗ trợ ra hàng cho khách. 

Q&A - PHÁP LÝ THE FUSION

49 Pháp lý ra sao? Dự án pháp lý cực kỳ an toàn,đã có phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư1/500,giấy phép 
xây dưng, hạ tầng triển khai đồng bộ. Dự kiến tháng Quý II/2022 là có sổ riêng từng nền 

50 Điều gì đảm bảo chủ đầu tư sẽ triển khai dự 
án như bản vẽ? Có cam kết hay không?

The Fusion  là dự án chính quy 1/500, không phải khu phân lô nên được quy hoạch bài bản, có nghiệm  thu của nhà nước, 
hạ tầng hoàn thiện trước khi bán. Đặc biệt HVH trước giờ luôn triển khai các dự án có hạ tầng đẹp và đầy đủ tiện ích. 
The Fusion  là dự án chiến lược đưa HVH lên tầm cao mới nên em chắc chắn với A/C tiện ích sẽ được triển khai.

51 Khi nào có sổ? Thông thường dự án 1/500, 12-18 tháng nhận sổ, nhưng riêng với The Fusion  sau khi hoàn thiện hạ tầng dự kiến quý 
II/2022 là nhận sổ sang tên công chứng (giai đoạn 1 đã ra sổ)

52 Mục đích sử dụng đất Đất thổ cư

53 Thời gian sử dụng đất Thời gian trên GCNQSDĐ do Công ty TNHH Một Thành viên Lan Anh là chủ sử dụng đất có thời gian là 50  (năm mươi) 
năm. Thời gian sử dụng đất khi sang tên cho cá nhân thì thời gian sử dụng đất là lâu dài.

54
Dự án có bắt buộc KH phải xây dựng nhà 
trong 1 khoảng thời gian nhất định thì mới 
được sang tên trên GCNQSDĐ không?

Dự án không bắt buộc KH phải xây dựng nhà. Khi nào Khách hàng có nhu cầu xây dựng thì Khách hàng tự xây dựng 
nhưng phải theo mẫu do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

55
Công chứng ở đâu? Có hỗ trợ khách ở TP. 
HCM công chứng tại TP. HCM không? Công ty có hỗ trợ xe đưa đón khách hàng đi công chứng ở Bà Rịa Vũng Tàu

56 Cá nhân đứng tên trên HĐMB có được hay 
không? Cấp giấy chứng nhận như thế nào?

Căn cứ theo quy định của BLDS, HĐMB cũng là một loại hợp đồng, có thể ký kết giữa một hay nhiều chủ thể, vì vậy cá 
nhân có thể đứng tên trên HĐMB ký với CĐT.
Căn cứ Điều 98 Luật đất đai về nguyên tắc cấp GCN và luật Hôn Nhân và Gia Đình, cá nhân được đứng tên trên HĐMB, 
cấp GCN tên 1 người nếu độc thân/có xác nhận tài sản riêng hoặc đứng tên 2 người trở lên nếu đã kết hôn/tài sản chung.

57
Hình thức chuyển nhượng của người nước 
ngoài cũng như loại hợp đồng tương ứng là 
gì?

Theo quy định của nhà nước Không được chuyển nhượng, Nhưng  bên em  thường người nước ngoài sẽ để vợ người Việt 
đứng tên hoặc nhờ người Việt thân thiết đứng tên hộ.

58 Người nước ngoài có mua được ở đây 
không? Nếu mua được điều kiện mua là gì?

Người nước ngoài không thể mua đất nền Việt nam.
Đối với cá nhân, tổ chức người nước ngoài: căn cứ theo Điều 159 Luật Nhà ở thì người nước ngoài chỉ được mua nhà ở 
trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, vì vậy các đối tượng này không thể ký HĐMB với Khu The Fusion , thay 
vào đó vợ hay người thân Việt nam đứng tên trên HĐ thì có thể sở hữu được.

59 Chưa có sổ mua bán ký hợp đồng gì?

Khi chưa có sổ thì Khách hàng sẽ ký Hợp đồng chỉ định nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi đã có sổ thì CĐT và 
Khách hàng sẽ kí Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mỗi bên sẽ giữ một bản có giá trị ngang nhau. (Hợp đồng 
chỉ định là loại HĐ trước khi ký kết HĐCNQSDĐ với CĐT, đảm bảo ở mức độ cao nhất rằng khi Dự án đủ điều kiện mở 
bán thì KH là người duy nhất được chỉ định để ký kết HĐCNQSDĐ với CĐT)

60 Thời gian bàn giao GCNQSDĐ 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ ngày KH và CĐT ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất công chứng

61
Các loại thuế phí khi sang tên trên 
GCNQSDĐ bên nào chịu

Đơn vị phát triển Dự án sẽ: trực tiếp thay mặt KH liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục sang tên 
cho KH và đóng toàn bộ chi phí, thuế phí có liên quan đến việc sang tên trên GCNQSDĐ cho KH.

Q&A - CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 

62
Nếu nhà đầu tư muốn mua nguyên block để 
kinh doanh có được không?

 Không biết A/C định kinh doanh cho thuê hay kinh doanh gì ạ? May mắn là hiện tại A/C mua giai đoạn đầu nên muốn 
mua nguyên Block vẫn được và sẽ có nhiều chính sách ưu đãi cho Khách hàng mua sỉ số lượng nhiều. 

63 Mua nhiều có được giảm giá không? Mua nhiều sẽ có chính sách tốt cho Khách hàng (Tùy theo số lượng, từ 2 sản phẩm trở lên)

64 Chính sách chiết khấu được dồn không? Có, được cộng dồn (chính sách cụ thể ae cập nhật tuỳ tưng thơi điem) Ví dụ : 1% Booking trước mở bán + 1% mua 2 lô trở 
lên + 5 % Thanh toán nhanh + chính sách đặc biệt khác (nếu có).

65
Chi phí sang tên ra sổ công ty có hỗ trợ 
không? Hoàn công ai sẽ làm? Chi phí sang tên ra sổ Công ty hỗ trợ Khách hàng 100% ko mất phí, 

66
Lễ mở bán tiếp theo sản phẩm có tăng giá lên 
không? Chính sách có thay đổi không?

Trước giờ nhà đầu tư đồng hành cùng Hưng Vượng Holdings đầu tư càng sớm càng có lời, giai đoạn sau bao giờ cũng cao 
hơn trước, thường tăng 5-10%. 
Chính sách bán hàng chỉ áp dụng theo từng thời điểm.

67 Lễ giới thiệu dự án là khi nào? Ngày tổ chức lễ giới thiệu Dự án dự kiến 23/10/2021
Tổ chức Sitetour cho khách hàng vào cuối tuần hàng tuần.



68 Khách hàng muốn mua nhưng qua lễ giới 
thiệu dự án thì như thế nào?

Có những chính sách chỉ áp dụng duy nhất ngày giới thiệu Dự án, sau ngày giới thiệu Dự án sẽ có thông báo chính sách 
mới cho KH. Sẽ ưu tiên cho các KH đã Booking trước đó và mua trước ngày giới thiệu Dự án. KH mua sau ngày giới thiệu 
Dự án sẽ có chính sách mới, thông thường giá sẽ tăng 5-10%, nên e rất mong được đồng hành với A/c ngay từ thời điểm 
này để có chính sách tốt nhất, hiệu quả đầu tư cao nhất.

69

Trong quá trình đặt cọc khách hàng được bán 
sản phẩm (sang cọc) cho khách hàng khác 
hay không? Nếu có thì chi phí sang cọc là 
bao nhiêu?

Không được phép sang cọc cho khách khác nhưng được phép chuyển nhượng khi khách thanh toán đủ 75% giá trị thửa 
đất. Chi phí chuyển nhượng là: 10.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

70
Cách tính VAT giá bán cho Khách hàng như 
thế nào?

VAT được tính trên phần chênh lệch giá bán trừ đi giá trị quyền sự dụng đất, (Giá trị quyền sự dụng đất là chờ thông báo 
của chủ đầu tư) x 10%

Q&A - CHÍNH SÁCH VAY NGÂN HÀNG

71 Có chính sách hỗ trợ của ngân hàng không? Giai đoạn này chưa có chính sách hỗ trợ ngân hàng, khi nào có chính sách sẽ có thông báo và quy trình cụ thể.

Q&A - THANH KHOẢN

72 Dự án bên em có đầu tư lướt sóng được 
không? 

Không biết A/C muốn đầu tư trong bao lâu? Thật sự nếu là ngày trước lướt cọc, hay đầu tư 1-3 tháng bán lời 50-100% rồi. 
Nhưng giờ cơ hội lướt vậy rất rủi ro, em không muốn A/C bận công viêc chính của mình rồi còn suốt ngày bận tâm đau 
đầu về khi nào bán được đất nữa, anh chị mua của em rồi chính e ra cho A/c, hay bộ phận chuyển nhượng của ty hỗ trợ 
mình, theo em anh chị nên đầu tư tối thiểu 6th -1 năm khi khu cn Sonadezi lấp đầy, tiện ích dự án triển khai xong, dân cư 
về ở để tối ưu nhất lợi nhuận cho mình.

73 Khả năng thanh khoản cao không?

Thanh khoản thường phụ thuộc vào thị trường,sản phẩm và đội ngũ bán hàng.Theo anh chị thì khả năng thanh khoản 
nhanh không khi? 
Thứ nhất: Công ty thành lập nguyên phòng chuyển nhượng hỗ trợ khách hàng. Mình mua giai đoạn đầu giá tốt nhất sau có 
sẵn đội chuyển nhượng của cty hỗ trợ ra hàng. 
Thứ Hai: Có quá it dự án triển khai đẹp và tiện ích đầy đủ như mình 
Thứ 3: Hơn 80.000 cn kỹ sư,chuyên gia sẽ về đây trong 1-2 năm tới, nhu cầu tiêu dùng và nhà ơr sẽ tăng rất cao. Sản phẩm 
đẹp,có nhu cầu thực,giá cạnh tranh thì 1-2 năm nữa chị chưa muốn bán cũng có người hỏi mua.

Q&A - XỬ LÝ TỪ CHỐI KHÁCH HÀNG 

74 Dự án giá cao so với các dự án lân cận và đất 
xung quanh?

Không biết A/C đang so sánh với dự án nào? Dự án đó có triển khai tiện ích gì không? Hạ tầng triển khai đẹp,tiện ích đày 
đủ như mình không chị?   Trước khi làm dự án ở đây em đã trực tiếp chạy xe máy đi khảo sát rất kỹ từng ngõ ngách, con 
đường rồi, đa phần là dự án uy mô nhỏ, không có tiện ích, hình thành khu dân cư sẽ lâu. Về cơ bản mình so sánh vậy là 
chưa khách quan,các dự án của Lan Anh trước Thành Đô phân phối chưa hình thành công viên, tiện ích và hạ tầng cũng cũ 
rồi giá cũng . CĐT Lan Anh quyết tâm hình thành khu đô thị đẹp nhất, nhanh lấp đầ dân cư về ở, đón làn sóng chuyên gia 
về khu cn Sonadezi nên đã kết hợp với HVH phát triển dự án lấy vẻ đẹp hoàn mỹ và tiện ích hàng đầu làm giá trị cốt lõi 
nên sẽ là sản phẩm khác biệt hoàn toàn mà cũng chỉ từ 13tr/m2, trong khi đó hạ tầng đep, điện âm, vỉa hè lát đá.   Thanh 
Sơn Resident đang bán 14-15tr/m2, Khu dân cư Barimex giá 20-22tr/m2, Dự án đường 15 Hoà Long, Luxuryland phân 
phối đang bán 13 -15tr/m2. 

75 Dự án xa quá?

 Mục đích đầu tư của khách.
Anh chị mua đầu tư hay để ở?
=> hầu hết khách mua để lấy lãi rồi bán => vậy thị trường nào tiềm năng tăng giá tốt thì mình đầu tư.
Phân tích tình hình thị trường:
• Sài Gòn không có sản phẩm để đầu tư, đa phần là giá cao,ngay trước nhà anh chị gần đó nhưng đâu còn giá hơn 1 
tỷ,không còn cú hích gì đầu tư đâu còn tăng giá nhiều.
=>Hạ tầng cùng nhiều chính sách tập trung phát triển ra vùng ven, các nhà đầu tư đang đổ xô đi các vùng ven => đất vùng 
ven tăng mạnh, nhưng chọn ở đâu thì bền vững. Long Thành phát triển thành phố sân bay giá đất tăng 3-4 lần. Châu Đức 
phát triển thành phố cảng biển - công nghiệp, đang được đầu tư mạnh mẽ, các tập đoàn lớn đang về đây => tăng giá.
• Châu Đức có hạ tầng đang được đầu tư mạnh nhất nhì cả nước, cảng biển, sân bay, cao tốc tất cả đều kết nối đến đây
=> đi lại nhanh hơn, bất động sản tăng giá theo hạ tầng.
-Nhu cầu nhà ở cho cán bộ,chuyên gia nước ngoài ở các khu công nghiệp, công nghệ cao, cảng biển ở đây rất lớn,dự án 
giáp với khu cn sonadezi 2.865 ha, => giá tăng.

76 Lo không có người ở? 

Theo như A/C thì khu này bao lâu có ngươi ơ ?  Thứ 1: Lịch sử đã chứng minh hình thành khu dân cư thông thường mất 5-
7 năm,khu nghỉ dưỡng mất 3-5 năm,còn hình thành dân cư đông đúc theo khu công nghiệp chỉ mất 2-3 năm.Ví dụ như 
quanh các khu công nghiệp........Sonadezi   Đa lấp đay 20%, 1-2 năm tới 80.000 công nhân, kỹ sư, chuyên gia nước ngoài 
về làm việc ở khu công nghiệp Sonadezi sẽ phát sinh nhu cầu ở và tiêu dùng rất lớn. Thứ 2: Anh chị thấy đó, Ai cũng 
muốn ở nơi đầy đủ tiện ích, công viên rộng rãi. Có quá ít dự án đáp ứng được nhu cầu đó như The Fusion.
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Lan Anh đợt trước giá rẻ, mà hiện tại cũng 
chưa tăng nhiều, điều gì khẳng định sẽ tăng 
giá và thời gian là bao lâu?

Không biết anh chị khảo sát khi nào và đang so sánh với cụm Lan Anh mấy ạ? 
Phân tích và so sánh Phân khu triển khai khi nào, chính sách, vị trí ra sao…(Sale cần tìm hiểu thêm thị trường để có kiến 
thức trao đổi khách).Ngoài ra các khu Lan Anh truoc giá rẻ do:
+ Thứ nhất: đã bán tư nhiều năm trước rồi, không có tiện ích gì.
+ Thứ 2: chưa tăng mạnh do Châu Đuc đang trong quá trinh phát triển,khu Sonadezi mơi đi vào hoạt đong lấp đầy 20%, 
nếu để ý kỹ sẽ thấy đường chính từ Sonadezi chưa thông ra QL56 nên cũng chưa tận dụng dược lợi thế. Anh chị hình dung 
xem 1-2 năm tới 80.000 chuyên đến đây làm việc, đường chính từ sonadezi ra QL56 cũng sắp thông rồi thì giá trị BĐS 
Anh/Chị không muốn cũng ắt tự tăng.  

Đặc biệt dự án đầy đủ tiện ích, quy hoạch bài bản nhu The Fusion sẽ rất thu hút nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài đến 
đây.Theo anh chị thì lúc đó lợi nhuận tăng bao nhiêu % là mình có thể đồng ý thanh khoản?
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Trường hợp khách hàng muốn đi xem The 
Fusion  đột xuất trong ngày hoặc trong tuần 
(hoặc không thuộc trong thời gian của cty) thì 
công ty có hỗ trợ xe đưa đón không ?

Công ty đang dồn khách tập trung Site tour cuối tuần, phát sinh ngoài chính sách hỗ trợ chung tự túc chi phí. Nếu Nhân 
viên dồn khách số lượng đông từ 5 - 7 khách Công ty sẽ hỗ trợ xe cho khách hàng thăm quan các ngày trong tuần hoặc 
chốt được giao dịch sẽ được hỗ trợ chi phí (phụ thuộc tình hình giãn cách)

79 Quen đầu tư đất có sẵn sổ?

Khách quen đầu tư đất sẵn sổ cần xử lý:
Việc đầu tư có 2 yếu tố quan trọng: pháp lý an toàn & khả năng sinh lời 
Vậy việc anh/chị quan tâm đó là lựa chọn 1 sản phẩm vừa an toàn vừa có khả năng sinh lời tốt đúng không ạ? 
Việc a/c lựa chọn đất đã có sổ là rất hay vì đảm bảo yếu tố an toàn, tuy nhiên có 1 lựa chọn nhiều khi còn hay hơn đất đã 
có sổ đó chính là đầu tư đất tại dự án 1/500 tại thời điểm chuẩn bị ra sổ, chuẩn bị hoàn thiện hạ tầng ví dụ như TFS hiện tại 
vì sao? 

 - Dự án 1/500 là dự án dc nhà nước phê duyệt (đảm bảo hành lang pháp lý cao nhất vì nhiều khi a/c mua đất có sổ nhưng k 
nằm trong khu được phê duyệt thì vẫn có rất nhiều khả năng sẽ nằm trong quy hoạch nào đó và bị thu hồi)
- Quy mô lớn, tiện ích đa dạng (trung tâm thương mại, bể bơi, công viên..) nên giá trị gia tăng rất lớn khả năng tăng giá cao 
- Thời điểm hiện tại pháp lý đã hoàn thiện 99% (kể ra những pháp lý đã có) đối vs dự án 1/500 là đã rất an toàn.

Và đặc biệt đây là giai đoạn hoàn thiện hạ tầng đến đầu T10 sẽ thi công hạ tầng rầm rộ và chỉ tầm 2 tháng thôi hạ tầng sẽ 
hoàn thiện lúc này giá sẽ tăng mạnh và đây là giai đoạn có bước tăng giá lớn nhất và hiệu quả đầu tư cao nhất.
Còn nếu a/c chờ có sổ mới đầu tư thì cũng được thôi ạ, nhưng lúc đó thì cho đảm bảo yếu tố an toàn thôi và bỏ lỡ qua giai 
đoạn tăng giá mạnh trong thời gian ngắn!

80 Cần phải đi coi thực tế mới quyết định?

Thông thường anh/chị đi coi thực tế thì mình quan tâm đến yếu tố gì? tuỳ khách nói (sẽ bao gồm vị trí thực tế,pháp lý,mật 
độ dân cư,...). Em đã làm việc với rất nhiều nhà đầu tư, em hiểu điều này và rất nhiều nhà đầu tư thân thiết của em ở xa 
chưa đi coi thực tế được nên em đã chuẩn bị sẵn nhưng công cụ để cho mình có thể dễ dàng tìm hiểu chi tiết dự án mà 
không cần phải đi coi thực tế. 
Nhà đầu tư ngoài HN của em còn nói vui bình thường vất vả bay ra bay vào còn không coi được chi tiết như này: chuẩn bị 
sẵn pháp lý, quy hoạch,quay trực tiếp tư vấn cho khách qua var 360, video tiến độ. 
Ngoài ra có thể vân dụng phương pháp: Anh/chị đợi đến lúc đó thì còn đâu lô đẹp mà mua, bên em sắp mở bán rồi, hiện tại 
đang có ... sàn bán, đang có... booking rồi. Xong lại xử dụng công cụ như trên.


