
BẢNG THÔNG TIN DỰ ÁN KDC TÂN PHÚ THỊNH 
(Tên thương mại  “SaiGon Riverpark”) 

 

I THÔNG TIN NỀN ĐẤT: 

1. Dãy:________  Mã nền: _______   Diện tích: _______ (m2)    Rộng: _______ (m)    Dài: _______ (m) 

2. Lùi trước: 2 (m)            Lùi sau: 1.5(m)        Lùi bên hông (nền góc): 2 (m)  

3. Lộ giới: _______  (m) 

4. Tầng cao xây dựng: 1 trệt + 1 lầu + tum thang              (riêng  Dãy A1 &B1: 1 trệt + 2 lầu + tum thang) 

5. Địa chỉ nhà ở/nền đất: Dự án KDC Tân Phú Thịnh, Xã Trường Bình, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An. 

6. Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ Phần Tân Phú Thịnh 

7. Phương thức thanh toán (12 tháng): 

ĐỢT 

TT 
THỜI GIAN THANH TOÁN % TT GHI CHÚ 

 Đặt cọc 50,000,000  

Đợt 1 Trong vòng 10 ngày sau kể từ ngày Cty nhận cọc 20% 

Ký Văn bản đặt cọc (Có 

công chứng) - Bao gồm 

tiền cọc 

Đợt 2  Trong vòng 02 tháng kể từ đợt 1 15%  

Đợt 3  Trong vòng 04 tháng kể từ đợt 1 15%  

Đợt 4  Trong vòng 06 tháng kể từ đợt 1 15%  

Đợt 5  Trong vòng 08 tháng kể từ đợt 1 15%  

Đợt 6  Trong vòng 10 tháng kể từ đợt 1 10%  

Đợt 7  Trong vòng 12 tháng kể từ đợt 1 8% 
Trước khi đi ký hợp 

đồng công chứng 

Đợt 8 
Ngay khi bàn giao Giấy CNQSD đất (Sổ đỏ 

mang tên khách hàng) 
2% 

 

TỔNG CỘNG 100%  

 

II QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG & CÁC LOẠI PHÍ: 

1. THỦ TỤC XÂY DỰNG: 

Bước 1 : Khách hàng liên hệ với Công ty Cổ Phần Tân Phú Thịnh 

Bước 2 : Xác nhận đã thanh toán đủ điều kiện xây dựng.   

Bước 3 : Cung cấp thông tin kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và hướng dẫn các quy định xây dựng trong 

dự án. 

Bước 4 : Cung cấp hồ sơ và hướng dẫn xin phép xây dựng. 

Bước 5 : Liên hệ với UBND Huyện Cần Giuộc để nộp hồ sơ xin khởi công xây dựng.  

Bước 6 : Sau khi thông báo khởi công xây dựng đã được duyệt. Ban quản lý khu dân cư sẽ kiểm tra lại 

ranh nền, cao độ và giao nền cho Khách hàng thi công xây dựng nhà. 

2. MẪU NHÀ :  

Khách hàng xây dựng phải theo mẫu nhà do cơ quan nhà nước duyệt và được công ty Tân Phú Thịnh cung cấp. 

3. NỘI QUY XÂY DỰNG - TRÁCH NHIỆM ĐƠN VỊ THI CÔNG VÀ CHỦ NHÀ 

- Hoàn tất các khoản phí liên quan theo bảng kê các loại chi phí quản lý theo quy định. 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc xây dựng nhà cũng như chất lượng của công trình theo quy định 

của Nhà Nước. 

- Liên hệ với Ban quản lý để được chỉ định nơi dựng lán trại phục vụ cho công tác thi công. 



- Trong quá trình thi công nếu có vi phạm, Ban quản lý lập Biên bản gửi về Công ty Tân Phú Thịnh để 

xử lý vi phạm theo quy định. 

- Khách hàng chỉ được tiến hành xây dựng khi đã thực hiện thủ tục xin phép xây dựng theo quy định của 

chủ đầu tư và của pháp luật. 

 

4. CÁC LOẠI PHÍ & THUẾ  

 

ST

T 
NỘI DUNG THU MỨC THU  GHI CHÚ 

1 Phí ký quỹ xây dựng (do nhà thầu xây dựng đóng). 5.000.000 đồng  

2 

Phí quản lý xây dựng và duy tu CSHT : 

- 01 trệt 02 lầu, biệt thự. 

- 01 trệt 01 lầu.  

3.000.000 đồng 

2.000.000 đồng 

(thu 01 lần khi 

xây dựng) 

3 

Phí quản lý dân cư ( an ninh,vệ sinh, chăm sóc cây xanh, 

cắt cỏ, khơi thông cống rãnh, sửa chữa các hư hỏng của 

dự án..). 

Thời điểm tính phí: Từ thời điểm bàn giao nền 

- 1.000đ/m2 /tháng  khi 

chưa xây dựng  

- Sau khi xây dựng nhà 

800 đ/m2 /tháng   

Định kỳ 03 

tháng / lần 

4 
Phí gom rác sử dụng các hộ dân  (khi xây nhà và sử 

dụng) 
Thu theo thời giá thực tế  

5 Tiền nước, tiền điện sử dụng sinh hoạt Thu theo thời giá thực tế  

6 
Phí sử dụng các dịch vụ vui chơi, giải trí (khu vui  

chơi thiếu nhi, hồ bơi ) 

Sẽ bổ sung chi phí (nếu có) 

khi các dịch vụ đi vào hoạt 

động  

 

7 Phí chiếu sáng Không thu  

8 
Kể từ ngày nhận nền khách hàng phải nộp thuế sử dụng 

đất phi nông nghiệp. 

Mức thu theo quy định của 

nhà nước. 
 

 

III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CHO BÊN THỨ 3 

- Sau khi ký Văn Bản Đặt Cọc/Hợp đồng đặt cọc nền đất (có Văn phòng công chứng chứng 

thực), khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng lại cho bên thứ 3 thì chịu chi phí văn phòng là 

1%/ tổng giá trị nền đất./. 

 

Khách hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 Nhân viên tư vấn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


