
 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

************** 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THANH TOÁN 

REQUEST FOR PAYMENT CONFIRMATION 

 

Kính gửi:     Df Công ty TNHH PT Phú Mỹ Hưng/   Phu My Hung Development Corporation 
                     Df Công Ty CP Nam Sài Gòn Residences/   Saigon South Residences J.S Company 
                     Df Công ty CP Phát Triển Phú Hưng Thái/   Phu Hung Thai Development J.S Company 
          Df Công ty CP TM & XD Hồng Thịnh/   Hong Thinh Trading & Construction J.S Company 
 

Tên tôi/ Full name:____________________________________________________________________ 

Là chủ căn hộ/ The owner of unit:_______________Dự án/ Project:_____________________________ 

Số điện thoại/ Telephone number:________________________________________________________ 

 

Tôi kính đề nghị Quý Công ty hỗ trợ làm Xác nhận thanh toán cho căn hộ nêu trên/ I respectfully request 

your assistance to make the Payment confirmation for the apartment above.   

Lý do làm Xác nhận thanh toán/ Purpose: 

  Dfj   Chuyển nhượng / Transfer     

Lưu ý:  Trường hợp đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy chủ quyền, vui lòng hoàn tất thủ tục rút hoãn hồ sơ 

xin cấp Giấy chủ quyền trước. Giấy xác nhận thanh toán sẽ được phát hành sau khi hoàn tất 

việc rút hoãn hồ sơ. 

 Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng phải trực tiếp nộp hồ sơ hoặc nhận lại Văn 

bản xác nhận chuyển nhượng; Công ty sẽ từ chối tiếp nhận hoặc giao lại hồ sơ liên quan nếu 

các bên ủy quyền hoàn toàn cho đơn vị dịch vụ nộp/ nhận hồ sơ chuyển nhượng. 

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng: Buổi sáng 8h00 – 11h30 từ thứ hai đến thứ sáu 

hàng tuần.Công ty có quyền từ chối tiếp nhận nếu hồ sơ không đạt yêu cầu theo quy định. 

  Dfj   Vay ngân hàng/ Bank mortgage 

  Dfj   Xin Visa/ Visa (       Bản tiếng Anh/English,   Dfj   Bản tiếng Việt/Vietnamese )                               

  Dfj   Lý do cá nhân/ Personal purpose                            

 

Tôi/chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Giấy xác nhận thanh toán trên/ We take all 

responsibilities for using the above Payment confirmation. 

Trân trọng/ Respectfully, 

Tp. HCM, ngày/day _____ tháng/month _____ năm/year _______ 

                                                                                                     Người đề nghị/ Applicant   

 

 

 

                                                                                                 ________________________ 

Lưu ý:  
-  Xác nhận thanh toán sẽ được hoàn tất trong khoảng từ 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hoặc ngày 
hoàn tất việc rút hoãn hồ sơ xin cấp GCQ, không bao gồm Thứ 7, Chủ Nhật. / The Payment confirmation will 
be ready within 5 business days, since the day we receive this request or the day completing withdraw of LUR 
and HO, excluding Saturday, Sunday. 


