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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------- 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở  

Số: _____/2017/  M _........... 

 

Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm 2017, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN  ẦU TƢ K N  

DOANH BẤT  ỘNG SẢN THU N PHÁT, chúng tôi, những ngƣời ký tên dƣới đây, xác nhận 

có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về mọi hành vi dân sự của 

mình, gồm: 

BÊN BÁN NHÀ Ở  : 

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

THUẬN PHÁT 

Giấy  N KDN số : 0314094827 do Sở Kế hoạch và  ầu tƣ TP   ồ Chí Minh cấp lần đầu 

ngày 03 tháng 11 năm 2016; 

 ịa chỉ  trụ sở : Tầng 46, Tòa tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, phƣờng Bến 

Nghé, quận 1, TP.HCM, Việt Nam; 

 ịa chỉ liên hệ : 131 đƣờng số 9, Khu định cƣ số 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM, Việt Nam. 

 iện thoại : 028 22537529    

 ại diện   : Ông PHAN NGỌC HẠ   Chức vụ: Giám Đ c 

(Dƣới đây gọi tắt là “Bên Bán”) 

BÊN MUA NHÀ Ở  :  

Họ và tên : Ông _______________________Sinh năm  ______________________ 

CMND/Hộ chiếu số : ______________,  cấp ngày  ___/___/______,  nơi cấp: ___________ 

 ịa chỉ thƣờng trú : _________________________________________________________ 

 ịa chỉ liên hệ : _________________________________________________________ 

 iện thoại :  __________________________Email: ________________________ 

Và  

Họ và tên : Bà ________________________Sinh năm  ______________________ 

CMND/Hộ chiếu số : ______________,  cấp ngày  ___/___/______, nơi cấp: ___________ 

 ịa chỉ thƣờng trú : ________________________________________________________ 

 ịa chỉ liên hệ : ________________________________________________________ 

 iện thoại :  __________________________Email: ________________________ 

(Dƣới đây gọi tắt là “Bên Mua”) 
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Bên Bán và Bên Mua trong Hợp đồng này tùy theo ngữ cảnh đƣợc hiểu nhƣ sau  “Bên” là  ên 

Bán hoặc  ên Mua, “Các Bên, Hai Bên” là  ên  án và  ên Mua; 

XÉT RẰNG:  

(I) Bên Bán là một doanh nghiệp đƣợc thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có chức 

năng đầu tƣ và kinh doanh bất động sản. Hiện tại, Bên Bán là chủ đầu tƣ một phần dự án 

Khu nhà ở thuộc Khu định cƣ số 4, quy mô 75.414,2m
2 tại xã Phong Phú, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 3595/Q -UBND ngày 10/07/2017 

của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho chuyển nhƣợng một phần dự 

án; 

(II) Bên Mua là cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đƣợc thành lập và hoạt 

động theo quy định pháp luật và thuộc đối tƣợng đƣợc phép nhận chuyển nhƣợng quyền 

sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo pháp luật Việt Nam, có nhu cầu nhận chuyển 

nhƣợng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thuộc Dự Án. 

Do vậy, nay  ác  ên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán nhà ở (“Hợp Đồng”) này với những điều 

khoản và điều kiện nhƣ sau  

ĐIỀU 1  Đ NH NGHĨA. 

Trong Hợp  ồng này (bao gồm các Phụ lục, biểu mẫu của Hợp  ồng), trừ khi ngữ cảnh có yêu 

cầu khác, những từ, cụm từ sau đây sẽ đƣợc hiểu nhƣ sau  

1.1 “Hợp Đồng” là Hợp đồng mua bán nhà ở này cùng các Phụ Lục đính kèm và tất cả các 

văn bản sửa đổi, bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào;  

1.2 “Chủ Đầu Tƣ” hoặc “Bên Bán” là Công ty Cổ phần  ầu tƣ Kinh doanh Bất động sản 

Thuận Phát; 

1.3 “Dự Án” hoặc “..........” hoặc “Khu Nhà Ở” là một phần khu nhà ở quy mô 75.414,2m
2 

tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 

110/Q -BQLKN ngày 29/12/2016 của Ban Quản Lý Khu Nam về duyệt đồ án điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch chi tiết Khu định cƣ số 4 tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh;  

1.4 “Giấy Chứng Nhận” là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất đƣợc cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền cấp cho Bên Mua; 

1.5 “Ngày Bàn Giao Nhà Ở” là ngày Bên Bán bàn giao nhà ở cho  ên Mua đƣợc xác định 

theo Hợp  ồng này; 

1.6 “Ban Quản Trị” hoặc “Ban Tự Quản” là cơ quan đƣợc thành lập để quản lý và điều 

hành Khu Nhà Ở, bao gồm đại diện đƣợc chỉ định bởi chủ sở hữu là cá nhân, tổ chức mua 

Nhà Ở tại Khu Nhà Ở và/ hoặc Bên Bán hoặc đơn vị quản lý Khu Nhà Ở.  

1.7  “Quỹ Bảo Trì” là kinh phí bảo trì phần hạ tầng, tiện ích chung của Khu Nhà Ở mà chủ 

sở hữu và/hoặc ngƣời sử dụng Nhà Ở phải nộp và do Ban Quản Trị quản lý để phục vụ 

cho công tác bảo trì phần hạ tầng và tiện ích chung theo quy định về quản lý và sử dụng 

Khu Nhà Ở; 

1.8 “Phí Dịch Vụ” hoặc “Phí Quản Lý” là các khoản phí, chi phí cho các dịch vụ quản lý 

và vận hành Khu Nhà Ở do Chủ  ầu Tƣ/ an Quản Trị áp dụng phù hợp với mức phí do 
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Nhà nƣớc quy định (nếu có) và tình hình thực tế mà chủ sở hữu và/hoặc ngƣời sử dụng 

Nhà Ở có nghĩa vụ thanh toán.  

ĐIỀU 2: ĐẶC ĐIỂM CH NH CỦA C N NH  MUA B N 

Bên Bán đồng ý bán và  ên Mua đồng ý mua nhà ở thuộc một phần dự án Khu nhà ở thuộc Khu 

định cƣsố 4 tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với đặc điểm chính 

sau đây  

2.1  ặc điểm nhà ở: 

 Loại nhà ở : ____ 

 Diện tích xây dựng : ____ m
2
    

 Diện tích sàn xây dựng : ____ m
2
   

 Kết cấu nhà : ____ 

 Số tầng : ____ 

 ác  ên theo đây thống nhất rằng, diện tích xây dựng và/hoặc diện tích sàn xây dựng nêu 

tại  iều 2 1 này và diện tích xây dựng và/hoặc diện tích sàn xây dựng khi cấp  iấy 

 hứng Nhận có thể chênh lệch nhau tùy theo cách tính của cơ quan cấp có thẩm quyền 

khi cấp  iấy  hứng Nhận và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện  ên còn lại do có sự 

chênh lệch diện tích này  

 ác trang thiết bị gắn liền với nhà ở và vật liệu xây dựng bên trong, bên ngoài nhà ở đƣợc 

mô tả chi tiết trong phần Danh Mục Vật Liệu  ủa Nhà Ở đính kèm Phụ Lục 1  ợp  ồng 

này. 

2.2  ặc điểm thửa đất xây dựng nhà ở: 

 Ký hiệu thửa đất : ____  

 Thửa đất số : ____ 

 Tờ bản đồ số : ____ 

 Diện tích : ____m
2
   

  Vị trí thửa đất có Nhà Ở  : Theo bản đồ hiện trạng vị trí phân lô tổng thể số 

39291-1/CN-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Thành phố Hồ Chí Minh kiểm 

duyệt ngày 10/03/2017. 

 (Dƣới đây gọi tắt là “Nhà Ở”)  

2.3  ai  ên đồng ý diện tích xây dựng và/hoặc diện tích sàn xây dựng đƣợc nêu tại  iều 2.1 

trên có thể tăng hoặc giảm trong biên độ ±3% (ba phần trăm) và không yêu cầu Bên còn 

lại phải thanh toán thêm hoặc hoàn trả lại tiền đã thanh toán do chênh lệch diện tích xây 

dựng và/hoặc diện tích sàn xây dựng đƣợc nêu trong Hợp  ồng và diện tích xây dựng 

và/hoặc diện tích sàn xây dựng thực tế khi Bên Mua nhận bàn giao Nhà Ở và đƣợc cấp 

Giấy Chứng Nhận. 

2.4  ai  ên đồng ý có sai số trong biên độ ±1% (một phần trăm) giữa diện tích đất, diện tích 

xây dựng và/hoặc diện tích xây dựng Nhà Ở trên thực tế so với diện tích đất, diện tích 
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xây dựng và/hoặc diện tích xây dựng Nhà Ở thể hiện trên Giấy Chứng Nhận và cam kết 

không khiếu nại, khiếu kiện Bên còn lại do có sự chênh lêch diện tích nêu trên.  

ĐIỀU 3: GIÁ TR  HỢP ĐỒNG, THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ 

3.1 Tổng giá trị Hợp  ồng (“Giá Bán Nhà Ở”) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (“VAT”) là  

_____________ đồng (Bằng chữ:________________)  Trong đó  

3.1.1 Giá trị chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất: ______________ đồng (Bằng 

chữ:___________); 

3.1.2 Giá trị xây dựng Nhà Ở và cơ sở hạ tầng trên đất: ______________ đồng (Bằng 

chữ:___________); 

3.1.3 VAT là: ______________ đồng (Bằng chữ:___________); 

3.2 Thuế và các khoản phí:  

 ên Mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các khoản thuế, phí liên quan đến việc chuyển 

giao quyền sở hữu Nhà Ở, bao gồm nhƣng không giới hạn các khoản dƣới đây, trực tiếp 

cho các cơ quan liên quan hoặc cho  ên  án (trƣờng hợp cơ quan liên quan yêu cầu Bên 

Bán nộp hộ Bên Mua) hoặc bên thứ ba (trƣờng hợp Bên Bán chỉ định bên thứ ba thu hộ): 

3.2.1 Mức đóng góp vào Quỹ  ảo Trì là: _________ đồng (Bằng chữ:___________); 

(đƣợc xác định bằng 2% (hai phần trăm) tổng giá trị  ợp  ồng chƣa bao gồm 

V T) sẽ đƣợc  ên Mua thanh toán một lần cho  ên  án ngay khi nhận bàn giao 

Nhà Ở  Quỹ  ảo Trì sẽ đƣợc  ên  án kết chuyển cho  an Quản Trị ngay khi 

thành lập  an Quản Trị; 

3.2.2 Mức Phí Dịch Vụ năm đầu tiên đã bao gồm V T là        đồng/tháng 

(         một tháng) cho mỗi mét vuông diện tích khuôn viên đất sẽ đƣợc  ên 

Mua thanh toán cho  ên  án vào Ngày  àn  iao Nhà Ở (như được định nghĩa 

tại Điều 5.2 Hợp Đồng)  Mức Phí Dịch Vụ này có thể điều chỉnh trên cơ sở tính 

toán của  hủ  ầu Tƣ/ an Quản Trị cho phù hợp với tình hình thực tế; 

3.2.3  ác loại chi phí liên quan đến việc xin cấp  iấy  hứng Nhận, bao gồm  lệ phí 

công chứng, lệ phí trƣớc bạ về việc chuyển giao quyền sở hữu Nhà Ở, phí đăng ký 

nhà ở (nếu có), các loại phí, lệ phí và chi phí khác có thể phải trả khi xin cấp 

và/hoặc sang tên  iấy  hứng Nhận cho  ên Mua theo quy định của Nhà nƣớc  

ĐIỀU 4:  PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN 

4.1 Phƣơng thức thanh toán:  

Tất cả các khoản thanh toán theo Hợp  ồng này phải trả tiền mặt bằng đồng Việt Nam 

hoặc chuyển khoản theo thông tin tài khoản chi tiết nhƣ sau: 

 Chủ tài khoản  : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH BẤT ĐỘNG 

SẢN THUẬN PHÁT 

 S  tài khoản     :   ____ 

 Tại Ngân hàng :  ____ 

4.2 Tiến độ thanh toán Giá Bán Nhà Ở đƣợc chia thành các đợt chi tiết nhƣ sau  
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4.2.1 Đợt 1: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền: ______________ đồng 

(___________),  tƣơng ứng với  30% (ba mƣơi phần trăm) Giá Bán Nhà Ở ngay 

khi ký kết Hợp  ồng. Khoản tiền đặt cọc của Bên Mua (nếu có) sẽ đƣợc cấn trừ 

vào giá trị thanh toán  ợt 1 này; 

4.2.2 Đợt 2: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền: ______________ đồng 

(___________), tƣơng ứng với 10% (mƣời phần trăm) Giá Bán Nhà Ở trong 

thời hạn 60 (sáu mƣơi) ngày kể từ ngày ký Hợp  ồng; 

4.2.3 Đợt 3: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền: ______________ đồng 

(___________), tƣơng ứng với 10% (mƣời phần trăm) Giá Bán Nhà Ở trong 

thời hạn 105 (một trăm lẻ năm) ngày kể từ ngày ký Hợp  ồng; 

4.2.4 Đợt 4: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền: ______________ đồng 

(___________), tƣơng ứng với 10% (mƣời phần trăm) Giá Bán Nhà Ở trong 

thời hạn 150 (một trăm năm mƣơi) ngày kể từ ngày ký Hợp  ồng; 

4.2.5 Đợt 5: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền: ______________ đồng 

(___________), tƣơng ứng với 10% (mƣời phần trăm) Giá Bán Nhà Ở trong 

thời hạn 195 (một trăm chín mƣơi lăm) ngày kể từ ngày ký Hợp  ồng; 

4.2.6 Đợt 6: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền: ______________ đồng 

(___________), tƣơng ứng với 25% (hai mƣơi lăm phần trăm) Giá Bán Nhà Ở 

trong thời hạn  300 (ba trăm) ngày kể từ ngày ký Hợp  ồng hoặc theo thời hạn 

nêu trong thông báo bàn giao Nhà ở do Bên Bán phát hành, ngay sau đó,  ác  ên 

tiến hành bàn giao Nhà Ở; 

4.2.7 Đợt 7: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền: ______________ đồng 

(___________), tƣơng ứng với 5% (năm phần trăm) Giá Bán Nhà Ở trong thời 

hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày Bên Bán thông báo về việc bàn giao Giấy Chứng 

Nhận cho Bên Mua. 

4.3 Trƣờng hợp ngày thanh toán cuối cùng tại mỗi đợt thanh toán trùng với ngày nghỉ 

và/hoặc ngày lễ, thì ngày thanh toán cuối cùng đƣợc tính sang ngày làm việc kế tiếp. 

Thời điểm xác định  ên Mua đã thanh toán là thời điểm Bên Bán xuất phiếu thu về 

khoản tiền đã nhận thanh toán của Bên Mua hoặc số tiền chuyển khoản đã ghi có vào tài 

khoản Ngân hàng của Bên Bán. 

ĐIỀU 5:  THỜI HẠN BÀN GIAO NHÀ Ở 

5.1 Bên Bán có trách nhiệm bàn giao Nhà Ở theo quy định tại  iều 2 , Phụ Lục 1 và Phụ lục 

2 đính kèm  ợp  ồng này cho Bên Mua. Việc bàn giao Nhà Ở phải lập thành biên bản có 

chữ ký xác nhận của Hai Bên. 

5.2 Thời hạn bàn giao Nhà Ở dự kiến là ................ tháng nhƣng tối đa không quá 

……………   tháng kể từ ngày ký kết Hợp  ồng (sau đây gọi là “Ngày Bàn Giao Nhà 

Ở”)  Trƣớc 15 (mƣời lăm) ngày đến hạn bàn giao Nhà Ở theo tính toán của Bên Bán, Bên 

Bán sẽ gửi thông báo cho Bên Mua bằng văn bản về thời gian, địa điểm, phƣơng thức để 

tiến hành bàn giao Nhà Ở. 
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5.3 Vào Ngày Bàn Giao Nhà Ở, Bên Mua hoặc ngƣời đƣợc  ên Mua ủy quyền hợp pháp 

phải có mặt cùng với đại diện của  ên  án để tiến hành kiểm tra tình trạng thực tế của 

Nhà Ở và cùng ký xác nhận vào Biên Bản Bàn Giao Nhà Ở; 

5.4  ên Mua đồng ý rằng, Bên Bán chỉ bàn giao Nhà Ở khi  ên Mua đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện sau: 

5.4.1  ã hoàn tất nghĩa vụ tại các đợt thanh toán theo quy định tại  iều 4 2 của Hợp 

 ồng này và các khoản tiền phạt, bồi thƣờng thiệt hại cho Bên Bán (nếu có); 

5.4.2  oàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phí, lệ phí theo quy định hiện hành 

của Nhà nƣớc và theo quy định của Hợp  ồng này; 

5.4.3  ã nộp Quỹ Bảo Trì và Phí Dịch Vụ cho năm đầu tiên (tính từ Ngày Bàn Giao 

Nhà Ở). 

5.5 Mọi trƣờng hợp khiếm khuyết (nếu có) của Nhà Ở sẽ đƣợc  ên  án sửa chữa theo điều 

kiện bảo hành và không đƣợc xem là cơ sở để Bên Mua từ chối nhận bàn giao Nhà Ở 

theo Hợp  ồng này. Việc bảo hành Nhà Ở và nghĩa vụ thanh toán liên quan đến sở hữu, 

sử dụng Nhà Ở của Bên Mua cũng phát sinh tính từ thời điểm này. 

5.6  ác  ên đồng ý rằng, thời điểm quyền sở hữu Nhà Ở đƣợc chuyển cho Bên Mua là thời 

điểm  ên Mua đã hoàn tất nghĩa vụ quy định tại  iều 5.4 của Hợp  ồng này và Bên Mua 

đã đƣợc cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận theo quy định.  

5.7 Trƣờng hợp Bên Mua Nhà Ở là tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài, thì thời hạn sở hữu Nhà Ở 

của  ên Mua đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với tổ chức, cá 

nhân nƣớc ngoài và các quy định của pháp luật có liên quan. 

5.8 Kể từ thời điểm Nhà Ở đƣợc bàn giao theo quy định tại Hợp  ồng,  ên Mua đƣợc toàn 

quyền sử dụng Nhà Ở và chịu mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc sử dụng Nhà 

Ở, bao gồm cả trƣờng hợp chƣa đƣa Nhà Ở vào sử dụng trên thực tế  Trƣờng hợp vi 

phạm pháp luật liên quan đến Nhà Ở nhƣ  sử dụng Nhà Ở không đúng mục đích, cơi nới, 

sửa chữa, cải tạo, làm thay đổi thiết kế, kiến trúc Nhà Ở…,  ên Mua độc lập chịu trách 

nhiệm đối với các vi phạm nêu trên, bao gồm cả việc nộp phạt vi phạm, tháo dỡ, di dời, 

khôi phục lại hiện trạng ban đầu của Nhà Ở theo yêu cầu của Bên Bán và/hoặc  ơ quan 

có thẩm quyền và Bên Bán không chịu trách nhiệm cho việc xin cấp Giấy Chứng Nhận 

khi Bên Mua vi phạm pháp luật về xây dựng liên quan đến Nhà Ở. 

ĐIỀU 6: PHẠT VI PHẠM THỜI HẠN THANH TO N  THỜI HẠN GIAO NHẬN NHÀ Ở 

6.1 Phạt vi phạm thời hạn thanh toán  

Trƣờng hợp chậm thanh toán khi tới hạn tại mỗi đợt thanh toán quy định tại  iều 4.2 của 

Hợp  ồng, thì Bên Mua đồng ý chịu phạt 0,05 /ngày (không phẩy không năm phần trăm 

một ngày) tính trên tổng số tiền trễ hạn. Tuy vậy, việc trễ hạn của bất kỳ đợt thanh toán 

nào cũng không đƣợc quá 30 (ba mƣơi) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán của mỗi đợt. 

Sau thời gian trễ hạn này mà  ên Mua không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán (bao gồm cả 

tiền phạt chậm thanh toán) thì  ên Mua đồng ý rằng,  ên  án đƣợc quyền đơn phƣơng 

chấm dứt Hợp  ồng này  Khi đó,  ên Mua phải chịu một khoản phạt do vi phạm Hợp 

 ồng với mức phạt bằng 20  (hai mƣơi phần trăm) tổng giá trị Hợp  ồng. Sau khi cấn 

trừ khoản phạt và các chi phí khác có liên quan (nếu có), Bên Bán sẽ hoàn trả số tiền còn 
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lại cho Bên Mua với điều kiện Nhà Ở đã đƣợc bán cho bên thứ ba, đồng thời tổng các đợt 

đã thanh toán của bên thứ ba đạt mức để trả cho Bên Mua.  

6.2 Phạt vi phạm thời hạn bàn giao Nhà Ở: 

Trƣờng hợp Bên Bán chậm trễ thực hiện việc bàn giao Nhà Ở theo quy định tại  iều 5.2 

khi  ên Mua đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán và đủ điều kiện nhận Nhà Ở vào 

Ngày  àn  iao Nhà Ở, thì Bên Bán phải chịu một khoản phạt do vi phạm Hợp  ồng với 

mức phạt 0,05%/ngày (không phẩy không năm phần trăm một ngày) cho mỗi ngày chậm 

bàn giao tính trên tổng số tiền mà  ên Mua đã thực thanh toán, nhƣng trong mọi trƣờng 

hợp tổng số tiền phạt và bồi thƣờng  không vƣợt quá 20  (hai mƣơi phần trăm) tổng giá 

trị Hợp  ồng. Các Bên thống nhất rằng, khoản phạt và bồi thƣờng này là chế tài duy nhất 

đối với vi phạm Hợp  ồng của Bên Bán.  

Thời hạn chậm bàn giao Nhà Ở của Bên Bán không đƣợc vƣợt quá 180 (một trăm tám 

mƣơi) ngày tính từ Ngày Bàn Giao Nhà Ở theo quy định tại  iều 5.2 Hợp  ồng. Sau thời 

hạn này mà Bên Bán vẫn chƣa bàn giao Nhà Ở,  ên Mua đƣợc quyền chấm dứt Hợp 

 ồng và trong thời hạn 30 (ba mƣơi) ngày kể từ ngày Bên Mua gửi thông báo chấm dứt 

Hợp  ồng cho Bên Bán, Bên Bán có trách nhiệm hoàn trả cho Bên Mua toàn bộ số tiền 

đã nhận và khoản tiền phạt (nếu có). 

6.3 Trƣờng hợp chậm nhận bàn giao Nhà Ở: 

Nếu quá thời hạn 15 (mƣời lăm) ngày kể từ ngày Bên Bán phát hành thông báo bàn giao 

Nhà Ở mà Bên Mua hoặc ngƣời đƣợc  ên Mua ủy quyền hợp pháp không đến nhận bàn 

giao Nhà Ở hoặc đến kiểm tra nhƣng không nhận bàn giao Nhà Ở mà không có lý do 

chính đáng, thì  ên Mua theo đây đồng ý rằng đã mặc nhiên nhận bàn giao Nhà Ở và Bên 

Mua không có quyền khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp với Bên Bán về bất kỳ vấn đề 

nào liên quan đến nhận bàn giao Nhà Ở, bao gồm cả chất lƣợng Nhà Ở hoặc mọi rủi ro, 

tổn thất xảy ra đối với Nhà Ở từ thời điểm bàn giao theo thông báo.  

6.4 Hết thời hạn 30 (ba mƣơi) ngày kể từ ngày Bên Bán gửi thông báo về việc cung cấp hồ sơ 

và thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận mà Bên Mua không liên hệ  ên  án để ký kết 

và/hoặc nộp đầy đủ các giấy tờ theo thông báo, Bên Mua chịu phạt chậm thực hiện là 

0,05 /ngày (không phẩy không năm phần trăm một ngày) trên tổng số tiền tƣơng ứng 

5% (năm phần trăm) Giá Bán Nhà Ở tính từ ngày quá hạn cho đến ngày Bên Mua hoàn 

tất việc ký kết và/hoặc nộp đầy đủ các giấy tờ (bao gồm cả trƣờng hợp Bên Mua tự thực 

hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận) để thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận. 

6.5 Quá thời hạn thanh toán Phí Quản Lý theo quy định tại Hợp  ồng hoặc theo quy định tại 

Nội quy Khu Nhà Ở do Chủ đầu tƣ hoặc Hội Nghị  ƣ dân Khu Nhà Ở ban hành hoặc 

theo thời hạn khác mà chủ sở hữu/ngƣời sử dụng Nhà Ở chƣa thanh toán đủ, chủ sở 

hữu/ngƣời sử dụng Nhà Ở chịu phạt 0,05%/ngày trên số tiền chậm thanh toán. Quá thời 

hạn 10 (mƣời) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Phí Quản Lý mà chủ sở hữu/ngƣời sử 

dụng Nhà Ở chƣa thanh toán đủ hoặc chủ sở hữu/ngƣời sử dụng Nhà ở vi phạm Nội quy 

Khu Nhà Ở mà không khắc phục, thì Bên Bán, Bản Quản Trị có quyền ngừng cung cấp 

dịch vụ, tiện ích cho Nhà Ở của chủ sở hữu/ngƣời sử dụng vi phạm. 
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ĐIỀU 7:  BẢO HÀNH NHÀ Ở 

7.1 Bên Bán có trách nhiệm bảo hành kết cấu chính Nhà Ở (bao gồm dầm, sàn bê tông, đà, 

cột, trần, mái, các phần tƣờng, và cầu thang theo Mục Phần thô, Phụ lục 1) là 24 (hai 

mƣơi bốn) tháng theo quy định của pháp luật về nhà ở kể từ Nhà ở đƣợc nghiệm thu hoàn 

thành theo pháp luật xây dựng. Các thiết bị lắp đặt theo Nhà Ở liệt kê tại Phụ Lục 1 đƣợc 

bảo hành theo thời hạn bảo hành còn lại của Nhà cung cấp. 

7.2  ác  ên cùng đồng ý và xác nhận rằng, bất kỳ công việc bảo hành, sửa chữa nào đối với 

Nhà Ở sẽ chỉ đƣợc thực hiện bởi Bên Bán hoặc bên đƣợc Bên Bán ủy quyền, chỉ định 

hoặc cho phép. Bên Bán không có trách nhiệm hoàn trả chi phí bảo hành trong trƣờng 

hợp Bên Mua hoặc ngƣời sử dụng Nhà Ở tự ý hoặc nhờ ngƣời khác khắc phục khiếm 

khuyết trong trƣờng hợp Nhà Ở còn trong thời hạn bảo hành, trừ khi Hai Bên có thoả 

thuận bằng văn bản; 

7.3 Ngoài việc bảo hành Nhà Ở theo thỏa thuận đã quy định, Bên Bán sẽ không có nghĩa vụ 

bảo hành đối với bất kỳ hƣ hỏng, thiệt hại nào đối với Nhà Ở, nếu: 

7.3.1 Là hậu quả của hao mòn tự nhiên; 

7.3.2 Do lỗi bất cẩn, sử dụng sai hoặc do việc tự ý sửa chữa của  ên Mua và/hoặc 

ngƣời sử dụng Nhà Ở; 

7.3.3 Do sự kiện bất khả kháng; 

7.3.4  ây ra cho ngƣời khác hoặc tài sản khác không phải là một bộ phận kiến trúc của 

Nhà Ở và/hoặc không phải là đối tƣợng bảo hành theo quy định tại  iều 7 1 của 

 ợp đồng; hoặc 

7.3.5 Sử dụng thiết bị và công trình xây dựng sai quy trình vận hành  

7.4  ên Mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho  ên  án khi Nhà Ở có các hƣ hỏng 

thuộc diện đƣợc bảo hành và thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để hạn chế tối đa hậu quả của 

khiếm khuyết, hƣ hỏng đó  Nếu  ên Mua hoặc ngƣời sử dụng Nhà Ở không thực hiện 

mọi nỗ lực nhằm hạn chế các thiệt hại hoặc không tuân thủ điều kiện bảo hành thì việc 

bảo hành sẽ bị mất hiệu lực toàn phần hoặc từng phần tuỳ theo mức độ vi phạm của  ên 

Mua hoặc ngƣời sử dụng Nhà Ở  Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đƣợc thông báo của  ên Mua,  ên  án có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành các hƣ 

hỏng theo đúng quy định  Nếu  ên  án chậm thực hiện bảo hành mà gây thiệt hại cho 

 ên Mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thƣờng; 

7.5  ác  ên cùng đồng ý và xác nhận rằng,  ên  án sẽ không có nghĩa vụ bảo hành theo quy 

định của  iều này và do đó sẽ đƣợc miễn trừ hoàn toàn nghĩa vụ bảo hành đối với Nhà Ở 

nếu: (i)  ên Mua không thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ hoặc cam kết đƣợc quy 

định tại  iều 7 này, hoặc (ii) không tuân thủ các quy định về sửa chữa Nhà Ở theo  iều 

7 4 của  ợp  ồng này, hoặc (iii) không tuân thủ các quy định liên quan đến việc sử dụng 

Nhà Ở và/hoặc các thiết bị khác đƣợc  an Quản Trị ban hành theo quy định của pháp 

luật;  

7.6  ên  án, tùy theo từng trƣờng hợp hƣ hỏng xảy ra, mà tự quyết định là sẽ thực hiện sửa 

chữa hạng mục hƣ hỏng đó (nếu có thể thực hiện đƣợc) hoặc thay thế hạng mục hƣ hỏng 

đó bằng vật dụng mới cùng loại hay chất lƣợng tƣơng đƣơng; 
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7.7  ên Mua hoặc ngƣời sử dụng Nhà Ở đồng ý và tạo điều kiện thuận lợi cho  ên  án hay 

bên thứ ba do  ên  án chỉ định đƣợc phép vào Nhà Ở và đƣợc mang theo những máy 

móc, trang thiết bị cần thiết để thực hiện việc bảo hành nói trên; và 

7.8 Sau thời hạn bảo hành đƣợc quy định ở trên, việc sửa chữa những hƣ hỏng về Nhà Ở 

thuộc trách nhiệm của  ên Mua hoặc ngƣời sử dụng Nhà Ở  

ĐIỀU 8: QUYỀN V  NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN  

8.1 Quyền của Bên Bán: 

8.1.1 Yêu cầu  ên Mua thanh toán đầy đủ Giá Bán Nhà Ở đúng thời hạn nhƣ quy định 

tại  iều 4.2 Hợp  ồng; 

8.1.2 Yêu cầu Bên Mua nhận bàn giao Nhà Ở đúng thời hạn quy định tại  iều 5 Hợp 

 ồng;  

8.1.3 Yêu cầu Bên Mua nộp đầy đủ các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến Nhà Ở 

theo Hợp  ồng và/hoặc theo quy định của pháp luật; 

8.1.4 Yêu cầu Bên Mua cung cấp thông tin và các tài liệu có liên quan để Bên Bán thực 

hiện thủ tục đề nghị xin cấp và/hoặc sang tên Giấy Chứng Nhận theo quy định; 

8.1.5 Bảo lƣu mọi quyền mà  ên  án có đƣợc đối với Nhà Ở theo quy định của pháp 

luật cho đến khi  ên Mua thanh toán đầy đủ Giá Bán Nhà Ở, thực hiện đúng và 

đầy đủ các nghĩa vụ đƣợc nêu trong Hợp  ồng; 

8.1.6  ên  án đƣợc miễn trừ trách nhiệm đối với các tranh chấp khiếu kiện của bên thứ 

ba đối với các hành vi của  ên Mua có liên quan đến việc ký kết và thực hiện 

Hợp  ồng này cũng nhƣ trong quá trình  ên Mua sử dụng và định đoạt Nhà Ở. 

Trong quá trình thực hiện Hợp  ồng nếu các tranh chấp của bên thứ ba đối với 

Bên Mua làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bên Bán, thì Bên Mua 

và bên thứ ba phải có trách nhiệm liên đới bồi thƣờng các thiệt hại thực tế phát 

sinh cho Bên Bán;  

8.1.7  ƣợc toàn quyền quản lý và quyết định việc sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 

phần diện tích tiện ích, công trình tiện ích của Dự Án, Khu Nhà Ở (phần diện tích, 

công trình tiện ích không thuộc Nhà Ở) theo Hợp  ồng này (nếu có) và phù hợp 

với quy định pháp luật. Bên Bán có quyền chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào 

quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần diện tích tiện ích, công trình tiện ích của 

Dự Án, Khu Nhà Ở mà không cần phải có sự đồng ý của Bên Mua và/hoặc Ban 

Quản Trị;   

8.1.8 Có quyền lắp đặt, tháo dỡ, thay thế các logo, biển hiệu, hình ảnh, tranh vẽ… hoặc 

các hình thức khác tƣơng tự của Bên Bán, Công ty mẹ của Bên Bán và/hoặc của 

bất kỳ bên thứ ba nào khác mà Bên Bán xét thấy cần thiết tại những khu vực, 

phần diện tích không thuộc Nhà Ở mà không cần có sự chấp thuận của Bên Mua 

và/hoặc Ban Tự Quản; 

8.1.9  ên  án đƣợc quyền bàn giao Giấy Chứng Nhận cho Ngân hàng trong trƣờng 

hợp Bên Mua thế chấp quyền mua Nhà Ở cho Ngân hàng và chƣa hoàn tất thanh 

toán cho Ngân hàng (nếu có). 
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8.1.10 Các quyền khác theo thỏa thuận tại Hợp  ồng này và theo quy định của pháp luật 

với tƣ cách là  hủ  ầu Tƣ của Dự Án. 

8.2 Nghĩa vụ của Bên Bán:  

8.2.1 Xây dựng Nhà Ở theo đúng thiết kế và theo Danh Mục Vật Liệu xây dựng Nhà Ở 

theo thỏa thuận tại Phụ lục 1 Hợp  ồng; 

8.2.2 Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch đã đƣợc phê duyệt, đảm bảo 

khi đƣợc bàn giao Nhà Ở, Bên Mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thƣờng; 

8.2.3 Bảo đảm có nguồn cung cấp điện, nƣớc sinh hoạt cho Bên Mua khi bàn giao Nhà 

Ở; 

8.2.4 Kiểm tra, giám sát việc xây dựng Nhà Ở để đảm bảo chất lƣợng xây dựng, kiến 

trúc kỹ thuật và mỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện 

hành; 

8.2.5 Bảo quản Nhà Ở trong thời gian chƣa bàn giao cho  ên Mua  Thực hiện bảo hành 

đối với Nhà Ở theo quy định tại  iều 7 của Hợp  ồng; 

8.2.6  àn giao Nhà Ở cho  ên Mua vào Ngày  àn  iao Nhà Ở quy định tại  iều 5 của 

Hợp  ồng; 

8.2.7 Nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 

8.2.8 Có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua 

và bàn giao cho Bên Mua các giấy tờ có liên quan đến Nhà Ở. Tuy nhiên, việc cấp 

Giấy Chứng Nhận cho  ên Mua tùy thuộc vào quyết định của các cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền (bao gồm cả sự chậm trễ của Bên Mua trong việc cung cấp, 

ký kết hồ sơ, chậm nộp các khoản thuế, phí, lệ phí…) nhƣng dự kiến là 12 (mƣời 

hai) tháng kể từ ngày Bên Mua hoàn tất các nghĩa vụ quy định tại  iều 5.4 của 

Hợp  ồng và cung cấp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận theo quy 

định; 

8.2.9 Có trách nhiệm tổ chức hội nghị Khu Nhà Ở lần đầu để thành lập Ban Quản Trị, 

thực hiện các nhiệm vụ của Ban Quản trị khi Ban Quản Trị chƣa đƣợc thành lập; 

và; 

8.2.10 Có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan với các tổ chức 

tín dụng trong việc bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của Bên Bán khi Bên Bán bàn giao 

Nhà Ở cho  ên Mua không đúng thời hạn quy định tại Hợp  ồng này. 

8.3 Ngoại trừ các quy định tại  iều 6.1 nếu Bên Mua vi phạm bất cứ điều khoản nào của Hợp 

 ồng này mà không khắc phục theo thời hạn thông báo của Bên Bán thì Bên Bán có 

quyền đơn phƣơng chấm dứt Hợp  ồng và yêu cầu Bên Mua bồi thƣờng thiệt hại (nếu 

có); 

8.4 Bên Mua đồng ý rằng Bên Bán đƣợc quyền (i) chuyển quyền sở hữu đối với toàn bộ hoặc 

một phần Dự Án cho bên thứ ba (“Chủ Sở Hữu Mới”) theo bất kỳ cách thức nào phù 

hợp với quy định của pháp luật; (ii) cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ Dự Án, các 

quyền và lợi ích của Bên Bán theo Hợp  ồng này để bảo đảm cho nghĩa vụ của Bên Bán 

hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (iii) chuyển nhƣợng, chuyển giao các quyền và 
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nghĩa vụ của Bên Bán theo Hợp  ồng này cho bên thứ ba, với điều kiện là Bên Mua vẫn 

đƣợc tiếp tục mua và sở hữu Nhà Ở theo các điều kiện quy định tại Hợp  ồng này. 

 ể làm rõ, Các Bên thống nhất rằng Bên Bán, tại đây, đã đƣợc Bên Mua chấp thuận và 

không phải xin thêm bất kỳ chấp thuận nào của Bên Mua khi Bên Bán thực hiện một/một 

số giao dịch nêu tại mục (i), (ii) và (iii) của  iều này  Theo đó  ên nhận chuyển nhƣợng, 

chuyển giao sẽ đƣơng nhiên trở thành Bên Bán/ Chủ đầu tƣ theo quy định tại Hợp  ồng 

này và sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên Bán theo quy định Hợp  ồng này kể 

từ thời điểm chuyển giao, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phù hợp với quy định pháp luật. 

ĐIỀU 9: QUYỀN V  NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA 

9.1 Quyền của Bên Mua:  

9.1.1 Yêu cầu Bên Bán bàn giao Nhà Ở theo đúng thời hạn đƣợc nêu tại  iều 5 của 

Hợp  ồng; 

9.1.2 Yêu cầu Bên Bán hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo nội dung đã đƣợc phê duyệt; 

9.1.3 Sử dụng các dịch vụ và tiện ích do các nhà cung cấp cung cấp trực tiếp hoặc 

thông qua Bên Bán sau khi nhận bàn giao Nhà Ở; và 

9.1.4 Các quyền khác đƣợc quy định trong Hợp  ồng, phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

9.2 Nghĩa vụ của Bên Mua:  

9.2.1 Nhận bàn giao Nhà Ở theo đúng thời hạn bàn giao Nhà Ở đƣợc nêu tại  iều 5 của 

Hợp  ồng; 

9.2.2 Thanh toán đầy đủ cho Bên Bán Giá Bán Nhà Ở theo đúng thời hạn thanh toán 

đƣợc nêu tại  iều 4.2 Hợp  ồng; 

9.2.3 Thanh toán đầy đủ các khoản thuế, phí liên quan đến Nhà Ở theo quy định của 

pháp luật đƣợc nêu tại  iều 3 Hợp  ồng; 

9.2.4 Chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí và các loại chi phí khác 

liên quan đến việc chuyển nhƣợng quyền và nghĩa vụ theo Hợp  ồng cho bên thứ 

ba theo quy định; 

9.2.5 Thanh toán Qũy  ảo Trì và Phí Dịch Vụ vào Ngày Bàn Giao Nhà Ở. Từ năm thứ 

hai trở đi, Phí Dịch Vụ sẽ đƣợc thu theo quyết định của Chủ  ầu Tƣ và/hoặc Ban 

Quản Trị trên cơ sở phù hợp với nhu cầu chi phí quản lý vận hành cho Khu Nhà 

Ở; 

9.2.6 Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên Bán hoặc Ban Quản Trị trong việc bảo trì, quản 

lý vận hành Khu Nhà Ở; 

9.2.7 Sử dụng Nhà Ở đúng mục đích theo  ợp  ồng này và pháp luật về nhà ở; 

9.2.8 Hợp tác với Bên Bán, cung cấp và ký tất cả các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của 

Bên Bán hoặc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy 

Chứng Nhận đối với Nhà Ở cho Bên Mua; 
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9.2.9 Tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ pháp lý, các giấy 

tờ liên quan đến thông tin cung cấp cho  ên  án để thực hiện Hợp  ồng này, 

thực hiện thủ tục chuyển tên quyền sở hữu; 

9.2.10 Trong quá trình thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận, Bên Mua phải lập, 

ký kết, kê khai, cung cấp các giấy tờ cần thiết đúng theo hƣớng dẫn của Bên Bán 

để tránh chậm trễ tiến độ cấp Giấy Chứng Nhận. Bên Bán không chịu trách nhiệm 

về bất kỳ thiệt hại nào do sự chậm trễ của Bên Mua gây ra trong việc thực hiện ký 

kết, kê khai, cung cấp các giấy tờ cần thiết sau khi đã đƣợc Bên Bán yêu cầu; 

9.2.11 Trong thời hạn 30 (ba mƣơi) ngày kể từ ngày Bên Bán gửi thông báo về việc cung 

cấp hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận mà Bên Mua không liên hệ 

Bên Bán để ký kết và/hoặc nộp đầy đủ các giấy tờ theo thông báo thì xem nhƣ 

Bên Mua từ bỏ quyền yêu cầu Bên Bán thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận 

và tự nguyện thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận và  ên Mua có nghĩa vụ 

thanh toán 5% Giá bán Nhà ở còn lại cho Bên Bán trong thời hạn này. Bên Bán sẽ 

hỗ trợ và cung cấp hồ sơ pháp lý cần thiết về Dự Án, Nhà Ở để Bên Mua tự thực 

hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận khi Bên Mua hoàn tất toàn bộ các nghĩa vụ 

quy định tại  iều 4.2 và  iều 5.4 của Hợp  ồng; 

9.2.12 Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Bàn Giao Nhà Ở, Bên Mua có trách 

nhiệm hoàn tất việc thi công nội thất Nhà Ở để đƣa vào sử dụng  

9.2.13 Chấp hành các quy định của Nội quy Khu Nhà Ở do Chủ  ầu Tƣ hoặc Hội nghị 

cƣ dân Khu Nhà Ở ban hành, sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm; 

9.2.14 Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp  ồng và các Phụ lục của 

Hợp  ồng. 

ĐIỀU 10: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN 

10.1 Bên Bán cam kết rằng  

10.1.1  ên  án là một công ty đƣợc thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của 

pháp luật Việt Nam; 

10.1.2  ên  án có đủ tƣ cách theo quy định của pháp luật hiện hành để bán Nhà Ở cho 

Bên Mua; 

10.1.3  ên  án cam kết Nhà Ở nêu tại  iều 2 của  ợp  ồng này không thuộc diện bị 

cấm giao dịch theo quy định của pháp luật; 

10.1.4 Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với  ên Mua đã ghi trong  ợp 

 ồng; 

10.2 Bên Mua cam kết rằng  

10.2.1 Nếu  ên Mua là một cá nhân   ên Mua có đủ năng lực hành vi dân sự và đƣợc 

phép mua Nhà Ở theo quy định của pháp luật Việt Nam;  

10.2.2 Nếu  ên Mua là một tổ chức  (i)  ên Mua đƣợc thành lập và hoạt động hợp pháp 

theo quy định của pháp luật Việt Nam; (ii)  ên Mua đã đạt đƣợc mọi sự chấp 

thuận cần thiết theo điều lệ tổ chức hoạt động và theo quy định pháp luật, có đủ 

năng lực tài chính để ký kết và thực hiện  ợp  ồng này; (iii) việc  ên Mua ký 
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kết và thực hiện  ợp  ồng này không dẫn đến sự vi phạm đối với bất kỳ văn 

kiện, thỏa thuận, hợp đồng, bản án nào mà  ên Mua có nghĩa vụ bị ràng buộc; 

10.2.3  ên Mua có đủ thẩm quyền và quyền hạn để ký kết  ợp  ồng và thực hiện mọi 

nghĩa vụ của mình theo  ợp  ồng phù hợp với các điều khoản của  ợp  ồng và 

pháp luật hiện hành;  

10.2.4  ên Mua là tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài thì  ên Mua thuộc đối tƣợng đƣợc mua 

và sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở và các quy 

định của pháp luật có liên quan; 

10.2.5  ác khoản tiền thanh toán mua Nhà Ở theo  ợp  ồng này là hợp pháp và không 

có bất kỳ tranh chấp với bên thứ ba   ên  án sẽ đƣợc miễn trừ trách nhiệm đối 

với mọi tranh chấp liên quan khoản tiền thanh toán để mua Nhà Ở theo  ợp  ồng 

này  Trong trƣờng hợp có tranh chấp về khoản tiền mua bán Nhà Ở này thì  ợp 

 ồng này vẫn có hiệu lực đối với các  ên; 

10.2.6  ên Mua đã xem xét kỹ, biết rõ về thực trạng pháp lý của Dự  n, của Nhà Ở, kể 

cả các giấy tờ pháp lý liên quan đến Dự  n, đến Nhà Ở, đồng ý mua và không có 

ý kiến nào khác liên quan đến việc mua Nhà Ở theo  ợp  ồng này; 

10.2.7 Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với  ên  án đã ghi trong  ợp 

 ồng; và 

10.2.8 Việc giao kết  ợp  ồng hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. 

ĐIỀU 11  CHUYỂN GIAO QUYỀN V  NGHĨA VỤ 

11.1 Bên Mua chỉ đƣợc chuyển nhƣợng quyền và nghĩa vụ theo Hợp  ồng hoặc thực hiện các 

giao dịch khác liên quan đến Nhà Ở cho bên thứ ba kể từ khi: (i) Bên Mua hoàn tất nghĩa 

vụ thanh toán  ợt 1 nêu tại  iều 4.2.1  ợp đồng này; (ii) nghĩa vụ của  ên Mua tƣơng 

ứng theo Hợp  ồng này với thời điểm yêu cầu chuyển nhƣợng Hợp  ồng; và (iii) Chủ 

đầu tƣ chƣa có thông báo về việc nộp hồ sơ xin cấp giấy Chứng Nhận. Việc chuyển 

nhƣợng quyền và nghĩa vụ theo Hợp  ồng này sẽ đƣợc Bên Mua và bên thứ Ba thực hiện 

theo quy định của pháp luật hiện hành.  

11.2 Bên Mua cam kết rằng, khi thực hiện các giao dịch nêu tại  iều 11 này với bên thứ ba, 

Bên Mua phải tuân theo quy định tại Hợp  ồng này và phù hợp với quy định của pháp 

luật hiện hành tại thời điểm thực hiện giao dịch. Trong tất cả các trƣờng hợp nêu tại  iều 

này, ngƣời nhận chuyển nhƣợng quyền và nghĩa vụ theo Hợp  ồng sẽ kế thừa tất cả các 

quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Hợp  ồng mà  ên Mua đã ký với Bên Bán. 

11.3 Bên Bán có quyền từ chối xác nhận việc chuyển nhƣợng quyền và nghĩa vụ theo Hợp 

 ồng của Bên Mua (bao gồm cả các giao dịch cầm cố, thế chấp, tặng cho, góp vốn…) 

nếu: 

11.3.1  ên Mua chƣa thực hiện đủ nghĩa vụ theo Hợp  ồng tính tới thời điểm yêu cầu 

chuyển nhƣợng hoặc tại thời điểm chuyển nhƣợng;  

11.3.2  hƣa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đến hạn (bao gồm cả khoản phạt và bồi 

thƣờng thiệt hại, nếu có) liên quan đến Nhà Ở cho Bên Bán; 

11.3.3  ó văn bản yêu cầu ngăn chặn việc chuyển nhƣợng từ một bên mà Bên Bán xét 

thấy có liên quan; 
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11.3.4  ên  án đang thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận đối với Nhà Ở cho 

Bên Mua theo quy định; 

11.3.5 Nhà Ở và/hoặc Hợp  ồng đang bị cầm cố, thế chấp; 

11.3.6 Việc chuyển nhƣợng Hợp  ồng bị ngăn cấm bởi các quy định của pháp luật; 

11.3.7 Bên Mua và Bên nhận chuyển nhƣợng lại và/hoặc bên thứ ba phát sinh tranh chấp 

mà Các Bên chƣa thống nhất đƣợc. 

ĐIỀU 12: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

12.1  ác trƣờng hợp chấm dứt Hợp  ồng:  

12.1.1  ai  ên đồng ý chấm dứt Hợp  ồng bằng văn bản  Trong trƣờng hợp này, Hai 

Bên sẽ thỏa thuận các điều kiện và thời hạn chấm dứt  ợp  ồng; 

12.1.2 Bên Mua chậm trễ trong việc thanh toán theo quy định tại  iều 6.1 Hợp  ồng; 

12.1.3  ên Mua đã nhận bàn giao Nhà Ở và Giấy Chứng Nhận đứng tên Bên Mua và 

 ên Mua đã hoàn tất nghĩa vụ quy định tại  iều 5.4 của Hợp  ồng. Tuy nhiên, 

hai Bên vẫn tiếp tục các quyền và nghĩa vụ đƣợc quy định hoặc liên quan đến 

Hợp  ồng này mà theo Hợp  ồng này, các quyền và nghĩa vụ đó vẫn còn tồn tại 

giữa Các Bên; và 

12.1.4 Bên Bán chậm trễ trong việc bàn giao Nhà Ở theo thỏa thuận tại  iều 6.2 của 

Hợp  ồng; 

12.1.5 Trƣờng hợp sự kiện bất khả kháng kéo dài liên tục đến hơn 120 (một trăm hai 

mƣơi) ngày theo quy định của Hợp  ồng này.  

12.2 Trƣờng hợp  ên Mua đã nhận bàn giao Nhà Ở nhƣng  ợp  ồng bị chấm dứt do lỗi của 

Bên Mua và Bên Mua phải bàn giao lại Nhà Ở cho Bên Bán thì Nhà Ở phải đƣợc bàn 

giao theo tình trạng nhƣ đƣợc mô tả trong Biên Bản  àn  iao Nhà Ở cho  ên  án vào 

ngày chấm dứt Hợp  ồng. Nếu Nhà Ở không còn đƣợc nhƣ trong tình trạng mô tả trong 

Biên Bản Bàn Giao Nhà Ở, Bên Mua phải thanh toán cho Bên Bán mọi chi phí mà Bên 

Bán phải chịu để phục hồi Nhà Ở về tình trạng nhƣ đƣợc mô tả trong Biên bản nghiệm 

thu và bàn giao Nhà Ở. 

ĐIỀU 13: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Tranh chấp giữa Các Bên hoặc tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp  ồng sẽ đƣợc 

 ác  ên ƣu tiên giải quyết thông qua thƣơng lƣợng, hòa giải trên tinh thần hợp tác và cùng có 

lợi  Trong trƣờng hợp Các Bên không thể giải quyết thông qua thƣơng lƣợng, hòa giải trong thời 

hạn 30 (ba mƣơi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, thì một trong Các Bên có quyền đƣa 

tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hồ  hí Minh để yêu cầu giải quyết theo quy 

định của pháp luật.  

ĐIỀU 14:   Ự KIỆN BẤT KHẢ KH NG 

14.1  ác trƣờng hợp sau đây đƣợc gọi là sự kiện bất khả kháng: Các sự kiện mà pháp luật quy 

định hoặc cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền quyết định ngăn cấm hoặc hạn chế không 

xuất phát từ hành vi có lỗi của Bên liên quan (bạo loạn, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp 

quốc gia dù đƣợc tuyên bố hay không đƣợc tuyên bố, khủng bố); phá rối trật tự công 

cộng, đình công, tẩy chay, trừng phạt, cấm vận giao thông hoặc các tiện ích công cộng 
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khác bị đình trệ, gián đoạn; dịch bệnh; hỏa hoạn; lũ lụt; động đất; bão hoặc các trƣờng 

hợp thiên tai khác hoặc các trƣờng hợp khác nẳm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của 

con ngƣời; 

14.2 Nếu một trong Các Bên không thể thực hiện nghĩa vụ của mình quy định tại Hợp  ồng 

này do ảnh hƣởng trực tiếp từ sự kiện bất khả kháng thì  ên đó phải thông báo cho Bên 

còn lại bằng văn bản trong vòng 15 (mƣời lăm) ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bất khả 

kháng đó và phải áp dụng những biện pháp hợp lý để giảm thiểu thiệt hại. Nếu xảy ra sự 

kiện bất khả kháng thì Bên bị ảnh hƣởng trực tiếp không chịu ảnh hƣởng đối với bất kỳ 

thiệt hại, tổn thất mà Bên còn lại phải chịu do không thực hiện hay chậm trễ thực hiện 

nghĩa vụ của Bên bị ảnh hƣởng gây ra   ể tránh gây tranh cãi, việc mất hoặc không có 

khả năng thanh toán không đƣợc xem là sự kiện bất khả kháng;  

14.3 Trong trƣờng hợp  ác  ên đồng ý bằng văn bản, việc thực hiện nghĩa vụ của Bên bị ảnh 

hƣởng trực tiếp có thể đƣợc trì hoãn tạm thời trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng 

với điều kiện là các Bên phải nỗ lực để bảo vệ tài sản có liên quan và quyền lợi của Bên 

còn lại cũng nhƣ việc khắc phục hậu quả của sự kiện bất khả kháng. 

ĐIỀU 15: C C ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

15.1 Các Phụ Lục đính kèm  ợp  ồng là phần không thể tách rời của Hợp  ồng này và có giá 

trị pháp lý tƣơng trợ nhau và tạo thành một thỏa thuận toàn vẹn, thay thế cho toàn bộ các 

thỏa thuận, cam kết giữa hai bên dù là dƣới hình thức thỏa thuận bằng lời nói hay bằng 

văn bản; 

15.2 Trong quá trình thực hiện Hợp  ồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của Hợp 

 ồng thì Các Bên thỏa thuận lập thêm phụ lục bổ sung, sửa đổi hợp đồng có chữ ký của 

hai bên và phụ lục bổ sung, sửa đổi Hợp  ồng là một phần không thể tách rời của Hợp 

 ồng và có giá trị pháp lý nhƣ  ợp  ồng này; 

15.3 Nếu bất kỳ phần hay điều khoản nào của Hợp  ồng bị coi là trái pháp luật, vô hiệu hoặc 

không thực hiện đƣợc, thì điều khoản đó không ảnh hƣởng đến nội dung Hợp  ồng. Các 

điều khoản còn lại của Hợp  ồng vẫn có đầy đủ hiệu lực thi hành. Các Bên sẽ lập văn 

bản thay thế điều khoản vô hiệu đó theo thỏa thuận và phù hợp với theo quy định pháp 

luật. 

15.4 Việc Hợp  ồng bị chấm dứt sẽ không giải phóng Bên Mua hay Bên Bán khỏi bất cứ 

nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào phát sinh trƣớc ngày chấm dứt Hợp  ồng trừ trƣờng hợp 

Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản; 

15.5 Hợp đồng khác: Nếu Pháp luật quy định, trong quá trình xin cấp và/hoặc sang tên Giấy 

Chứng Nhận cho  ên Mua, hay cơ quan chức năng yêu cầu Các Bên phải ký một hợp 

đồng mua bán khác theo mẫu do cơ quan chức năng ban hành, thì trong trƣờng hợp đó 

Các Bên tại đây đồng ý rằng, trong mọi trƣờng hợp, hợp đồng mẫu đó sẽ không ảnh 

hƣởng đến hiệu lực của tất cả các điều khoản trong Hợp  ồng này cũng nhƣ các Phụ Lục, 

tài liệu đính kèm theo  ợp  ồng. 

15.6 Từ bỏ quyền: Việc Bên Bán không áp dụng, thực hiện một biện pháp xử lý đối với một vi 

phạm của Bên Mua trong quá trình thực hiện Hợp  ồng sẽ không đƣợc diễn giải và/hoặc 

đƣợc xem là  ên  án đồng ý với vi phạm đó và miễn cho Bên Mua thực hiện nghĩa vụ, 

hoặc từ bỏ quyền thực hiện xử lý của  ên  án đối với vi phạm đó, và/hoặc nghĩa vụ của 
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Bên Mua tƣơng tự tiếp theo hay làm căn cứ để tính thời hiệu xử lý   ên  án đƣợc quyền 

bảo lƣu áp dụng biện pháp xử lý (theo cho phép trong Hợp  ồng hoặc quy định của Pháp 

Luật Hiện  ành) đối với vi phạm đó bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện Hợp 

 ồng. 

15.7 Hợp  ồng này có tính kế thừa và có hiệu lực pháp lý ràng buộc chủ thể kế thừa Hợp 

 ồng. Trong trƣờng hợp Bên Mua là tổ chức có sự thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi cổ 

đông/thành viên góp vốn, thay đổi ngƣời đại diện pháp luật hoặc chuyển đổi loại hình 

doanh nghiệp, khi đó, chủ thể kế thừa Hợp  ồng có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện Hợp 

 ồng này với Bên còn lại theo nội dung đã ký kết. 

15.8 Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp: Hợp  ồng này đƣợc điều chỉnh và giải thích 

theo pháp luật Việt Nam. 

15.9 Liên lạc:  ác trao đổi, yêu cầu, thông tin phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp  ồng 

đƣợc Các Bên thực hiện thông qua điện thoại, thƣ điện tử (email) hoặc lập thành văn bản 

(“Thông  áo”)  Thông  áo đƣợc coi là đã đƣợc nhận nếu gửi theo địa chỉ của Các Bên 

nhƣ nêu trong Hợp  ồng này theo phƣơng thức điện thoại, thƣ điện tử (email), thƣ bảo 

đảm hoặc giao trực tiếp có ký xác nhận. Bên Mua phải thông báo bằng văn bản cho Bên 

Bán biết về thay đổi địa chỉ liên lạc (nếu có). 

ĐIỀU 16:  HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG  

16.1 Hợp  ồng này là văn bản duy nhất quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Các Bên 

liên quan đến việc mua bán Nhà Ở. Hợp  ồng này sẽ thay thế, làm chấm dứt hiệu lực các 

văn bản đặt cọc giữ chỗ mua Nhà Ở, các thỏa thuận, cam kết trƣớc đó liên quan đến Nhà 

Ở mà Các Bên đã ký kết  

16.2 Hợp  ồng này đƣợc lập thành 03 (ba) bản gốc, Bên Bán giữ 02 (hai) bản, Bên Mua giữ 

01 (một) bản để thực hiện. Các bản Hợp  ồng có nội dung và giá trị pháp lý nhƣ nhau và 

có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

                   BÊN MUA 
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