
CHƯƠNG TRÌNH “THÁNG SINH NHẬT VÀNG” 

KDC – TĐC THÀNH HIẾU  

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG: 

1.1 Đối tượng áp dụng: 

Áp dụng cho toàn bộ Khách hàng thực hiện Giao dịch thành công sản phẩm thuộc KDC và 

TĐC Thành Hiếu “Đất nền Long Hậu” (thanh toán đủ 50.000.000 VNĐ/ 01 sản phẩm), đã 

hoàn tất việc ký Hợp đồng đặt cọc và thực hiện thanh toán đủ 100% giá trị thanh toán đợt 1 

theo quy định của Chủ đầu tư. 

1.2 Hiệu lực áp dụng: Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 08/03/2022 cho đến khi có thông báo 

mới thay thế. 

II. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

2.1.   Phương thức thanh toán chuẩn: 

ĐỢT THỜI GIAN THANH TOÁN LỊCH CHUẨN GHI CHÚ 

 Đặt cọc. 50.000.000 Ký phiếu đặt cọc. 

1 
Ký HĐ đặt cọc chuyển nhượng QSDĐ 

(10 ngày làm việc kể từ ngày cọc). 
20,0% 

Số tiền thanh toán đã 

bao gồm tiền đặt cọc. 

2 
Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký 

HĐĐC. 
10,0%  

3 
Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đến hạn 

thanh toán đợt 2. 
10,0%  

4 
Trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn 

thanh toán đợt 3. 
10,0%  

5 
Trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn 

thanh toán đợt 4. 
10,0%  

6 
Trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn 

thanh toán đợt 5. 
10,0%  

7 Ký công chứng HĐ CNQSDĐ. 25,0% 
360 ngày làm việc kể từ 

ngày ký HDDC. 

8 Nhận GCNQSDĐ. 5,0%  

TỔNG 100,0%  



2.2.   Phương thức thanh toán nhanh: 

ĐỢT 
THỜI GIAN 

THANH TOÁN 
LỊCH 40% LỊCH 70% GHI CHÚ 

 Đặt cọc. 50.000.000 50.000.000 Ký phiếu đặt cọc. 

1 

Ký HĐ đặt cọc chuyển 

nhượng QSDĐ (10 ngày làm 

việc kể từ ngày đặt cọc). 

40,0% 70,0% 

Số tiền thanh toán đã 

bao gồm tiền 

đặt cọc.  

2 
Trong vòng 45 ngày kể từ 

ngày ký HĐĐC. 
10,0%   

3 
Trong vòng 45 ngày kể từ 

ngày thanh toán đợt 2. 
10,0%   

4 
Trong vòng 60 ngày kể từ 

ngày thanh toán đợt 3. 
5,0%   

5 
Trong vòng 60 ngày kể từ 

ngày thanh toán đợt 4. 
5,0%   

6 
Ký công chứng HĐ 

CNQSDĐ. 
25,0% 25,0% 

360 ngày làm việc kể 

từ ngày ký HDDC. 

7 Nhận GCNQSDĐ. 5,0% 5,0%  

TỔNG 100,0% 100,0%  

Tỷ lệ chiết khấu 3,0% 6,0%  

Mức chiết khấu được tính trên giá trị sản phẩm chưa bao gồm VAT (sau khi trừ đi các chương trình 

chiết khấu khác), được trừ trực tiếp vào giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT). 

III. CHƯƠNG TRÌNH “THÁNG SINH NHẬT VÀNG”: 

3.1 Ưu đãi dành cho Khách hàng tham gia site tour tham quan dự án: 

Khách hàng sẽ được nhận ưu đãi 01 chỉ vàng/sản phẩm khi đáp ứng các điều kiện sau: 

- Tham gia site tour dự án do GMH tổ chức; và  

- Phát sinh đặt cọc trong ngày site tour; 

- Hoàn tất ký kết Hợp đồng đặt cọc và thanh toán đủ 100% giá trị đợt 1 trong vòng 10 ngày 

làm việc kể từ ngày đặt cọc. 

Lưu ý: Ưu đãi sẽ được quy đổi bằng tiền mặt tương đương 6.830.000đ/chỉ vàng và sẽ được trừ 

trực tiếp vào giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT) khi Khách hàng ký kết Hợp đồng đặt cọc. 



3.2 Ưu đãi dành cho khách hàng mua sỉ từ 02 sản phẩm: 

ĐỐI TƯỢNG ƯU ĐÃI 

Mua sỉ 02 sản phẩm Chiết khấu 1,0%/sản phẩm 

Mua sỉ từ 03 sản phẩm trở lên Chiết khấu 2,0%/sản phẩm 

 Điều kiện áp dụng:  

▪ Khách hàng chỉ được áp dụng chính sách ưu đãi mua sỉ khi các giao dịch đặt cọc phát 

sinh trong khoảng thời gian tối đa 30 ngày, kể từ thời điểm đặt cọc sản phẩm đầu tiên. 

▪ Chính sách mua sỉ được áp dụng cho Khách hàng đứng tên trên Hợp đồng và có mối 

quan hệ vợ/chồng. 

3.3 Cách tính chiết khấu cho KH: 

Mức chiết khấu được tính trên tổng giá trị sản phẩm không bao gồm VAT và được trừ trực tiếp 

vào giá bán sản phẩm (không bao gồm VAT) khi khách hàng ký Hợp đồng đặt cọc. 

THỨ TỰ ÁP DỤNG 

TRỪ VÀO GIÁ BÁN 
LOẠI ƯU ĐÃI GIÁ BÁN 

Thứ nhất 
ƯĐ1: Dành cho khách hàng 

tham gia site tour tại khoản 3.1 

Giá bán (không bao gồm 

VAT) - ƯĐ1=A 

Thứ hai 

ƯĐ2: Dành cho khách hàng 

đặt cọc trong “tháng sinh nhật 

vàng” 

A – ƯĐ2 = B 

Thứ ba 
ƯĐ3: Dành cho khách hàng 

mua sỉ tại khoản 3.2 
B – ƯĐ3 = C 

Thứ tư 
 

ƯĐ4: Dành cho khách hàng 

chọn lịch thanh toán nhanh tại 

khoản 2.2 

C – ƯĐ4 = D 

 

          

TỔNG GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 


