
Cẩm Nang Mua Bán Nhà
TỰ TIN PHÁP LÝ 

YẾU CHỈ TRONG MUA BÁN BDS

YẾU CHỈ MUA BÁN NHÀ

A VÀ B MUA BÁN NHÀ

Lần 1

Mua nhà vướng quy hoạch ( có gạch chấm
chấm trong sổ hồng -> Lộ giới đường đi trong

tương lai )

sau này bị mất 1 phần đất
-> Không mua

Lần 2

Chọn được nhà ưng ý, xuống cọc rồi
sau đó hẹn tới phòng công chứng để ký hợp

đồng mua bán.

Chủ + Môi giới dẫn đến văn Phòng thừa phát
lại , ký vi bằng mua bán chứ không ký hợp

đồng công chứng.

Không mua -> Mất cọc 200 triệu

BÍ MẬT
VPG

MỘT BDS MUA ĐƯỢC CẦN CÓ ĐỦ

1.VỊ TRÍ

cơ sở hạ tầng

Hiện hữu

Tương lai
Cần thận "đón sóng" mà

mãi sóng không tới

Case : 2018 Sốt đất Vân Đồn ( Quảng Ninh ) , Bắc Vân
Phong ( Khánh Hòa ) , Phú Quốc ( Kiên Giang ) Giá 5.2018
là 60tr/m2 - gấp 3-4 lần năm trước. Giao dịch tăng phi mã
trong 1 ngày, phần lô bán nền, bán đất nông nghiệp tràn

lan . Chính quyền 3 tỉnh ban hành lệnh cấm giao dịch,
chuyển đổi mục đích sử dụng, rà soát sai phạm. Sau đó

Quốc Hội rút nội dung biểu quyết thông qua dự án Luật đặc
khu. giá tụt dốc thê thảm

Ngón tay Vàng

Đầu tưu theo chân ông lớn

Cần nghiên cứu Vĩ Mô

Quy Hoạch

Chủ trương

Tình hình kinh tế - chính trị

Chính quyền địa phương

Chủ đầu tư dự án

Phong Thủy

Đi xem thực tế

Hỏi han người dân

Xem tận mắt BDS

2.PHÁP LÝ

BDS chiếm 3 NHẤT

Nhiều văn bản pháp luật nhất

Luật

Đất Đai

Nhà ở

Kinh Doanh BDS

Thương Mại

Dân Sự

Hàng trăm nghị định

Giá đắt nhất

Tranh chấp, kiện cáo nhiều nhất

chỉ có 32% giao dịch an toàn

Luật nhà ở 2014

Giao dịch cần thỏa mãn 4 điều

Có sổ hồng

Không tranh chấp, khiếu kiện

Không bị kê biên để thi hành án

Không thuộc diện có quyết định
thu hồi, giải tỏa, tháo dỡ

Thủ tục mua bán đúng quy định

Công Chứng

Nộp hồ sơ chuyển nhượng tại Văn
Phòng Đăng Ký đất đai

Nộp thuế trước bạ ( 0.5% ) vs thuế
thu nhập cá nhân ( 2% )

3.GIÁ TRỊ

Luật Cung Cầu

Luật Giá trị Giá trị căn nhà = Giá trị Sử Dụng + Giá trị Sinh Lời ( Lãi Vốn + Dòng tiền )

Xác định giá

So Sánh

Giá nhà khu vực

Môi Giới

Chủ nhà

Tốn công sức để tìm
được giá đúng

Giá Quá Khứ vs kỳ
vọng trong tương lai

Dự đoán hạ tầng tương lai

Dòng tiền Tính tiền thuê

Giá nhà nước

Nhờ Môi Giới định giá

Nhờ Ngân Hàng định giá

Giá trị Sử dụng, kinh doanh
Giá Căn nhà nằm trong CON

MẮT của người mua

Nếu bạn ưng

Nếu bạn thấy vào tay bạn nó
sẽ ra được nhiều tiền

QUÁI CHIÊU trong MUA BÁN NHÀ ĐẤT

TẠO KHAN HIẾM GIẢ

Lúc Tôi mua thì mấy lần báo hết hàng, nhiều người mua quá, cần phải mua chênh 50tr
Sau đó cần tiền tôi bán thì báo nhiều người đang bán ra, bán lỗ 200tr chịu không ?

Chiêu trò của Môi
giới vs Chủ đầu tư

Suất ngoại Giao

Đặt Chỗ

Đăng ký mua

Bốc thăm

Chào bán nhiều đợt, số lượng hạn chế,
lần sau cao hơn lần trước

SEEDING - CHIM MỒI

Được mời tham gia hội thảo : trình bày đẹp, so sánh giá tốt. Ngay
Hôm nay nếu chốt đc giảm 5 ,%chỉ có 30 căn, hội trường có cả trăm

người, Môi giới bảo ko lo, sau cần thì em bán lại cho.Quá trời người
lên đăng ký, sợ mất suất nên tôi Lao lên đặt cọc, hẹn 5 ngày sau

thanh toán đợt một. Sau mấy tháng ko thấy dự án triển khai, nhiều
người cũng như mình đang bán suất giá rẻ hơn trên mạng, chủ đầu

tư cũng rao đầy trên mạng, Liên hệ lại môi giới thì " Thuê Bao "

Những người lao lên đặt cọc
hôm đó là "chim mồi "

BÁNH VẼ
Làm bánh vẽ + Lễ khởi công hoàng tráng, sau dự án đắp

chiếu , người mua mắc kẹt

CAM KẾT LỢI
NHUẬN CAO -

DÒNG TIỀN LỚN

Bavico International
Hotel Nha Trang

Cam kết 15%/năm + Giá tăng

Chủ đầu tư suốt 3 năm
ko trả lợi nhuận

Giám đốc Đinh Tiến Sửu bị khởi tố "
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - bán 1

bds cho nhiều người

CocoBay
Cam kết 12%/ năm - Sau

Chủ đầu tư không trả

Vấn đề sổ đỏ của Cocobay

CAM KẾT MUA LẠI

Sau 6-12 tháng mua lại - LN x4-5 lần bank
Sau nếu dự án có lãi thì họ mua lại

Nếu không thì họ ko mua

Alibaba - cam kết mua lại với LN 28% sau 1 năm
đầu. Chào bán lần sau cao hơn lần trước để lấy

tiền người sau trả cho người trước, đến khi
không ai mua nữa là tèo. Dự án ko đủ pháp lý đã chạy trước.

LẰNG NHẰNG VI BẰNG

Nhiều người bị lừa bởi sự
nhập nhằng của vi bằng

Vi bằng 
Là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện,
hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và

trong các quan hệ pháp lý khác.

Công chứng

Là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng
chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân
sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo
đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng
nước ngoài hoặc ngược lại mà theo quy định pháp luật phải công

chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Căn Cứ
Luật công chứng 2014

Nghị định 135/2013/NĐ-CP

Chủ nhà, Môi giới biết BDS không đủ điều kiện
mua bán tại phòng công chứng nên lừa người

mua sang hình thức lập Vi Bằng

Nhiều người đã lạm dụng Vi bằng trong việc “làm chứng” các hợp
đồng mua bán, đặc biệt là mua bán đất khi không có giấy tờ, sổ đỏ.
Điều này là sai quy định pháp luật. Bản chất thì vi bằng chỉ ghi nhận

việc:

Bên A giao tiền cho bên B Bên B giao giấy tờ cho bên A 

Và không có
sự ghi nhận về hợp đồng mua bán, tính hợp pháp của hợp đồng. Do
đó rủi ro pháp lý rất lớn khi sử dụng vi bằng để mua bán đất. Khi đó
hợp đồng dân sự, giao dịch này sẽ vô hiệu và hai bên trả lại nhau

những gì đã nhận.

Nghị định 7821/VBHN-BTP, điều 25

" Thừa phát lại có quyền lập vi bằng đối với các sự
kiện,hành vi theo yêu cầu của đương sự, TRỪ CÁC TRƯỜNG
HỢP thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức hành nghề
công chứng hoặc thuộc thẩm quyền chứng thực của ủy ban

nhân dân các cấp ".

Sở Tư Pháp TP.HCM đề nghị

Tất cả các văn phòng thừa phát lại trên địa bàn
tp.HCM KHÔNG ĐƯỢC cố tình lập vi bằng trong
việc mua, bán nhà đất thông qua hình thức ghi
nhận việc giao nhận tiền , lập vi bằng ghi nhận
việc giao nhận tiền để che dấu mục đích không

phù hợp với quy định của pháp luật"

Đồng thời, các văn phòng thừa phát lại cũng KHÔNG
ĐƯỢC lập vi bằng xác nhận sự kiện, hành vi liên quan

đến đất đai, tài sản không có giấy chứng nhận quyền sử
dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật nhằm

chuyển quyền sử dụng và quyền sở hữu cho người khác

"CÒ ĐẤT"

Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại

Mánh lừa, chiêu trò

Chào hàng sai sự thật

Che Dấu

Đưa ra giấy tờ giả mạo

Tung tin đồn sai

Thổi giá Hợp tác với nhau để giao dịch ảo -> Tăng Giá ảo

KIẾM TÌM MÔI GIỚI
BDS CHÂN CHÍNH

Tiêu chí

Kiến thức thị trường

Kỹ Năng Thương lượng

Chiến Lược Đặt Giá

Ưu thế

Thông tin

Mạng lưới

Kinh Nghiệm

Đất Xanh - Ông Lương Trí Thìn

phí 1-3%

NGƯỜI VN ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI
MUA NHÀ TẠI VN

Thoải mái mua không giới hạn Luật Nhà ở 2014

Hộ chiếu VN còn hiệu lực + Có
dấu kiểm chứng nhập cảnh của
cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

Hộ chiếu nước ngoài 

Còn giá trị + có đóng dấu kiểm chứng
nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất

nhập cảnh Việt Nam

Kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc
tịch VN hoặc giấy tờ xác nhận là người

gốc VN do sở tư pháp các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện

Vn ở nước ngoài, cơ quan quản lý về
người VN ở nước ngoài cấp

CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
MUA NHÀ TẠI VN

Cơ Sở Luật nhà ở 2014 - Điều 159,160,161

Điều kiện 

Được phép nhập cảnh

có hộ chiếu còn giá trị +
đóng dấu kiểm chứng

Không thuộc diện ưu tiên được hưởng
ưu đãi, miễn trừ ngoại giao

Trừ khu vực an ninh, quốc phòng

Bị hạn chế

Số lượng 

Không quá 30% căn
hộ trong tòa nhà

< 250 căn nhà ở riêng lẻ

Thời gian <50 năm - có thể gia hạn

Nếu kết hôn với người Việt thì
được gỡ hạn chế này

MUA BÁN NHÀ & ĐẤT SẴN CÓ

1.QUY TRÌNH MUA NHÀ

1. TÌM HIỂU - ĐÁNH GIÁ

Kiểm traQUYỀN SỞ HỮU

Sổ Đỏ

Giấy Chứng Nhận
quyền sử dụng ĐẤT

Do Bộ Tài nguyên và Môi
trường ban hành

Sổ Hồng

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
ở và quyền sử dụng đất ở

Do Bộ Xây dựng ban hành

Sổ Hồng + Hình
Trống đồng

Giấy Chứng nhận quyền sử dụng
đất , quyền sở hữu nhà ở và tài

sản gắn liền với đất

Do Bộ Xây dựng ban hành

Trước 12/10/2009 - Vẫn phân ra Sổ đỏ ( đất ) vs
Sổ hồng ( đất + nhà ) Sau 12/10/2009 chỉ cấp sổ

hồng cho thống nhất, nhưng sổ đỏ giai đoạn
trước vẫn có hiệu lực, ko cần đổi

Sổ hồng là gì? 4 điều
cần biết về Sổ hồng

Phân biệt Sổ đỏ và Sổ hồng

Những thay đổi sau khi được
cấp giấy chứng nhận

Nhanh + lười thì khi giao dịch
chỉ cần thêm tên người chủ

mới vào đây là xong. Còn không thì làm lại 1 sổ mới hoàn toàn

Thực tế và Sổ có
khớp nhau không ?

Nhiều nhà thi công sai phép -> Ko hoàn công được
-> vướng mắc/ ko sang tên được khi bán

Không Khớp thì sao ?

1. cập nhật sổ đúng thực tế

2. Chỉnh sửa công trình cho hợp sổ

3. Liên hệ cơ quan thẩm
quyền hướng dẫn

Kiểm tra quy hoạch

Các Yếu tố cần kiểm tra

Lộ giới

Có phần đất nằm trong lộ giới
sẽ bị nhà nước thu hồi

Nhà nước lấy đất trong sổ làm đường,
công trình công cộng thì nhà nước sẽ

đền bù theo luật đất đai

Nhiều nhà xây tụt vào trong, phần giáp đường
toàn công trình tạm -> Phần tạm đó là lấn quy

hoạch, sau này nhà nước sẽ dỡ
Đường 19-5 - văn Quán

Nhiều người mua nhà ko phát hiện là
toàn bộ nhà đã nằm trong lộ giới, đành

ngâm ngùi chờ bồi thường

Tầng Cao

Quy hoạch từng khu có
giới hạn chiều cao

Nhiều tòa nhà xây vượt,
phải phá dỡ phần vượt

Nhiều mua phải các căn xây vượt và chực
chờ ngày bị phá dỡ phần vượt

Nhiều người mua BDS định xây 12 tầng làm
khách sạn, sau nộp hồ sơ xin giấy phép xây

dựng mới biết là chỉ xây đc 3 tầng -> Kế hoạch
xây Khách sạn phá sản

Loại Đất

Căn nhà hiện tại
thuộc loại đất nào ?

Tương Lai sẽ quy hoạch ntn ?

Trường hợp thiệt thòi

Xây Dựng sai phépXây nhà ở trên đất 

Sản xuất kinh doanh

Hành lang Giao Thông 

Đất trồng cây Lâu năm

Đất nông nghiệp

Xây dựng đúng giấy tờ nhưng nằm trong
quy hoạch, nhà nước sẽ thu hồi vs bồi

thường với khung giá nhà nước

Cách Xem thông tin Quy Hoạch

Xem trong sổ hổng

Website công bố
thông tin quy hoạch

Tùy vào đất thuộc địa phương nào

Tp.HCM

https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/huong-dan

APP"Thông Tin Quy Hoạch HCM"
Lấy tọa độ trên sổ hồng nhập

vào App để lấy thông tin

Bình Dương
Trang của Sở Tài Nguyên vs

Môi Trường Bình Dương

https://stnmt.binhduong.gov.vn/tra-cuu-thong-tin-dat-dai

https://thongtinquyhoachbinhduong.vn/tracuu/Home/Location

Đồng Nai
Trang của Sở Tài Nguyên vs

Môi Trường Đồng Nai

http://atlas.dongnai.gov.vn/

http://datdai.stnmt.dongnai.gov.vn/

Đà Nẵng
Trang của Sở Tài Nguyên vs

Môi Trường Đà Nẵng
http://lis.tnmt.danang.gov.vn/vi/quy-hoach

Hà Nội
Trang của Sở Tài Nguyên vs

Môi Trường Hà Nội
http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn:2015/home.aspx

Các tỉnh khácGoogle : " Thông tin quy hoạch + ( Tên của tỉnh bạn muốn tìm ) "

Lưu ý

Nhiều tỉnh có thể chưa cung
cấp thông tin trên web

Thông tin trên web
chưa được cập nhật

Cách chính xác - XIN THÔNG TIN QUY
HOẠCH BẰNG VĂN BẢN CỦA khu đất

1. Đến tận nơi VĂN PHÒNG ĐĂNG
KÝ ĐẤT ĐAI tại địa phương của

Khu Đất bạn định mua

2. Đến Sở Quy Hoạch - Kiến trúc tại địa phương của
Khu Đất bạn định mua

Ưu

Chính xác

Giá trị pháp lý cao

NhượcMất công

2. ĐÀM PHÁN - ĐẶT CỌC

3. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

4. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

2.ĐÁNH GIÁ PHÁP LÝ

Nguyên Tắc Đàm Phán

Nhiều thông tin sẽ thắng

Ký kết đúng chủ

Ghi chính xác căn nhà trên sổ

Xem sổ Hồng Bản Gốc

Hợp Đồng Đặt Cọc Các Điều Khoản cơ bảnPhụ Lục

Giao Dịch với Nhà hợp pháp nhưng
đang chờ nhận sổ đỏ ntn ?

Hãy Ký hợp đồng đặt cọc mua
bán nhà ( Công chứng )

bên mua giao đa phần số
tiền cho bên bán

Bên bán 

Bàn giao toàn bộ giấy
tờ pháp lý cho bên mua

Làm Giấy ủy quyền cho bên Mua
nhận sổ hồng và quyền định

đoạt, sử dụng căn nhà
Công Chứng

Làm Di chúc để lại tài sản cho bên mua
( Phòng khi ra đi bất ngờ )

Khi có sổ hồng - Có thể ứng
xử theo 1 trong 2 trường hợp

1. Bên mua có thể sử dụng
theo giấy ủy quyền

2. Đề Nghị bên bán ký hợp đồng
công chứng mua, bán nhà

Khó thì nhờ thêm
chuyên gia tư vấn

Đặt Cọc bán Chênh 
Mới đặt cọc thôi nhưng bên
mua đã có thể bán, nhượng

lại cho người khác

Tiết kiệm 2.5% phí giao dịch

Không tốn thời gian làm
thủ tục sang tên

Trong hợp đồng đặt cọc có câu
"Bên đặt cọc có quyền chỉ định

người khác thay thế nhận
chuyển nhượng nhà đất"

Mua nhà đang bị thế
chấp tại ngân hàng

1. Cả hai đến gặp ngân
hàng thống nhất

Xác định số tiền gốc, lãi cần trả

2.Ngân hàng chấp nhận

3.Bên mua vs bên bán ký công chứng
hợp đồng đặt cọc mua bán nhà

Bên Mua nộp tiền cọc = Số
tiền Gốc + Lãi của BDS

Giải Chấp BDS đó

Bên bán làm giấy ủy quyền cho bên mua
thực hiện việc trả nợ, giải chấp

4. Ngân hàng đồng ý giải
chấp bằng văn bản

5. Hai bên ký hợp đồng mua
bán + Công Chứng

Hợp đồng đặt cọc có cần
công chứng không ?

Không có thì HĐ đặt
cọc vẫn có giá trị

Có thì yên tâm hơn 

Công chứng viên có nghĩa vụ đảm bảo
hợp đồng được ký kết hợp pháp

Đúng người

Đúng nhà, đất

Đủ điều kiện giao dịch

Chỉ Mất vài triệu tùy giá
trị đất và thời gian

Cần chuyên gia tư vấn 

Môi Giới

Luật Sư

Công chứng viên 

Chuyên gia tư vấn đầu tư 

3.ĐÀM PHÁN & ĐẶT CỌC

4.PHÁP LÝ - KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN 

Điều kiện giao dịch

1. Có sổ hồngTự kiểm tra đc

2.Đang trong thời hạn sở hữu

3.Không có quyết định ngăn chặn của tòa án , cơ quan có
thẩm quyền đang thụ lý giải quyết tranh chấp

Cần chuyên gia 

4. Không bị kê biên đẻ thi hành án

5.Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi
đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ của cơ quan

nhà nước có thẩm quyền

Nhiều Vấn đề phát sinh :
Đặt Cọc -> Ký kết

Nhiều bên thỏa thuận xong ký HĐ
mua bán luôn khỏi đặt cọc

Công chứng, chứng thực
hợp đồng là bắt buộc

Ký Hợp đồng giấy tay là rủi
ro cho người mua

Không thể dùng làm căn cứ để
sang tên sổ Hồng được

Ở thành phố -> tới văn Phòng công chứng

Ở Nông Thôn -> tới UBND xã chứng thực

Chuẩn bị Hồ Sơ để Công Chứng 

Bản Chính Sổ Hồng

Bản sao CMND/Hộ
chiếu kèm bản chính

Sổ hộ khẩu ; Giấy Đăng Ký Kết Hôn
Nếu chưa kết hôn thì cần
Giấy Xác nhận độc thân

Hợp đồng mua bán nhà đất

Một số giấy tờ khác - có thể công
chứng viên sẽ yêu cầu

Nội Dung Hợp đồngPhụ Lục

Đọc lại kỹ trước khi ký
Có lần công chứng viên ghi

nhầm 1 tỷ thành 10 tỷ
Chỉ vì không soát kỹ

lại , mất toi 10 tỷ

5.SỔ HỒNG & ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH & NỘP  THUẾ VÀ PHÍ

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH là bắt buộc

Ký công chứng mau bán xong,
không thực hiện đăng ký giao dịch

-> Vi phạm pháp luật

bên bán Chậm đăng ký kê khai
thuế thu nhập từ giao dịch mua

bán -> Phạt Hành chính

Cơ Quan Quản Lý vs
đăng ký Giao Dịch

Văn Phòng đăng ký đất đai
trực thuộc sở Tài Nguyên vs Môi Trường tỉnh/thành phố

Giao Dịch có ít nhất một bên là tổ chức

Văn Phòng đăng ký đất đai
tại UBND huyện hoặc quận

Giao Dịch Cá nhân vs cá nhân 

Thủ tục 

Xem tại web +
Download mẫu cần

thiết

Thông thường

1. Nộp Hồ Sơ Lấy Biên Nhận -
Hẹn ngày trả lời kết quả

2.Nhận thông báo nộp
thuế, lệ phí trước bạ

3.Nộp thuế, lệ phí trước bạ

4.Tới nhận sổ hồng ( Đã cập nhật
sang tên cho người mua nhà )

10-20 ngày làm việc

Hồ Sơ 

Quy định năm 2019

Đơn Đăng ký biến động đất đai,
tài sản gắn liền với đất

Tờ Khai thuế TNCN và tờ khai
lệ phí trước bạ nhà đất

Bản Chính sổ Hồng

Bản Sao CMND/ hộ
chiếu cả hai bên

Bên mua : bản sao y ; Sổ Hộ
Khẩu, giấy đk kết hôn

hoặc Giấy Xác nhận độc thân 

Người đi nộp hồ sơ

Xuất trình bản chính CMND

Nếu được ủy quyền thì cần có giấy
Ủy Quyền ( Công chứng )

Nếu cán bộ từ chối/ đòi thêm giấy tờ 

Đề nghị chỉ rõ theo quy định nào

Đề nghị trả lời bằng văn bản

Thuế vs lệ phí

Thuế thu nhập cá
nhân của bên bán

2% Giá trị nhà đất 

Trừ khi được miễn thuế

Khi mà Người bán chỉ có duy
nhất cái BDS đó trển lãnh thổ VN thôi

Kèm cam kết đó là
căn nhà duy nhất

Giữa người nhà với nhau

Vợ- chồng

Cha/mẹ - con cáikể cả nuôi

Cha/mẹ chồng/vợ - con cái dâu/ rể

Anh - em ruột

Ông bà nội/ngoại - Cháu Nội/ngoại

Căn cứ theo hợp đồng mua bán

Lệ Phí trước bạ0.5% Giá trị nhà đất

Giao Dịch 2 hợp đồng, 2 giá ( kê giá thấp
hơn giao dịch thực tế )

Tội Trốn thuế

Khánh Hòa, nhà 78/40 Tuệ Tĩnh, Nha Trang Giá thật
16.153 tỷ - HĐ 1.8 tỷ

cả bốn chịu 12 tháng cải tạo không giam giữ + phạt 20tr/ người mua + phạt 50tr/người bán

MUA BÁN NHÀ ĐẤT
"TRONG TƯƠNG LAI"

HÀNH TRÌNH MUA BDS DỰ ÁN

ĐÁNH GIÁ PHÁP LÝ

XUỐNG TIỀN 

ĐẶT CỌC

GIỮ CHỖ

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ

THANH TOÁN TIỀN THEO TIẾN ĐỘ

NHẬN BÀN GIAO NHÀ

NHẬN SỔ HỒNG


