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     33/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 0/01/2006 

    Căn cứ Luật nhà ở số 56/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 

; 

    Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2006. 

   Căn cứ Luật Kinh Doanh Bất Động Sản số 63/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 

29/6/2006. 

 Căn cứ : - -

,

- -

123/QĐ-SXD-PTN. 

 

 
 

Hôm   ___  năm 201__ 

T – –

: 

BÊN A: CÔNG TY TNHH ĐT – XD – TM ĐỊA ỐC QUANG THÁI 

Địa chỉ  , P. , Quận Tân Phú, TP. H C Minh 

Điện thoại  :  (08) 3973 8623 Fax: (08) 3973 8624 

Tài khoản            :  - -  

Mã số thuế :   0306388686  

Người đại diện :    Chức vụ :   

 

BÊN B  :  ………………………………….. 

  :  ………………………… 

CMND  : …………………  : ……………….. –  

 :   

 : ………………………………………………………………  

 :    ……………………………………………………………… 

) 

như sau:  

 

 

Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua Căn hộ có các đặc điểm như sau: 

1.1 Đặc điểm căn hộ: 

    :    ……….      Lầu :     ……….    Block  :   …………….. 

 Diện tích Sàn  :   ……………..m
2
 

(Bao gồm : ……….  P. Ngủ, ……. P. Khách ,   .. ,  ….. . P. Vệ Sinh,           

 ………. Logia,  …………  sân phơi). 
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1.2 Chi tiết căn hộ: ( Xem Phụ Lục 1 đính kèm Hợp đồng). 

1.3 Đặc điểm về đất xây dụng tòa nhà chung cƣ: 

 Thuộc dự án : Cao . 

 Thửa đất số   : 40 

 Tờ bản đồ số : 14 

 Vị trí: 111B Đường Lý Thánh Tông, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM. 

 

ĐIỀU 2: GIÁ BÁN CĂN HỘ VÀ PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN 
2.1 Giá bán căn hộ: 

  :   816.005.000 Đ    

  GTGT    :      81.600.500.  

 Tổng giá thành :   897  

 ( Bằng chữ : ín mươi bả )  

 Giá này không bao gồm: 

a. Lệ phí trước bạ, , lệ phí công chứng (nếu có),… 

b. Kinh phí bảo trì cao ốc 2% 

c. Chi phí hoà mạng điện thoại, ADSL, truyền hình cáp,… 

d. Khoản chi phí phải trả cho đơn vị quản lý Nhà chung cư, chi phí sử dụng các dịch vụ 

công cộ ng và các khoản phí dịch vụ khác do Bên B yêu 

cầu đơn vị dịch vụ cung cấp. 

 

2.2 Phƣơng thức thanh toán: 

: 

 

 

 
 

 

  

 
Chƣa VAT 

 

 
VAT (10%)  

01          

02          

03          

04          

05          

06           

07          

08           

09          

          

       

 

- 

.   

 

.  
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ĐIỀU 3: GIAO NHẬN CĂN HỘ 
3.1 30 tháng 06 năm 2012,

03  tuy nhiên ngoại trừ trường hợp 

bất khả kháng (như thiên tai, chiến tranh, khủng bố, an ninh….) và thời gian bàn giao  

 được Bên A  20 (hai mươi  cho B .  

3.2    :  

 95%

 . 

 , kèm theo những trang thiết bị 

căn hộ trong phụ lục đính kèm. 

3.3 Trường theo quy định, Bên B không đến nhận  giao 

 không có lý do chính đáng, văn bản hay một thông báo nào để Bên A chấp nhận  

ngày  giao  đồng nghĩa với việc biên bản bàn giao Căn hộ đã được xác lập và Bên B 

đồng ý nhận . Đồng thời Bên B phải thanh toán cho Bên A chi phí 

bảo dưỡng chung cư hợp lý ) cho Căn hộ

giao (do  ). 

 

ĐIỀU 4: CHUYỂN NHƢỢNG CĂN HỘ 
4.1. 

, Bên B 

) :  

 . 

 Bên B 

. ) 

cho Bên A theo 9. C

. 

 Bên t  ) 

. 

 Bên ) trong H v

. 

 
o cho c giao

hai . 

 
. Đ

 .  

4.2 Trong t hai

c theo như H

.  

4.3 Sau khi bên A VAT)

) 

 

ĐIỀU 5: QUYỀN SỞ HỮU RIÊNG, SỞ HỮU CHUNG VÀ CÁC DỊCH VỤ TIỆN 

ÍCH TÒA NHÀ CHUNG CƢ 
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5.1  : 

 
. 

 . 

 . 

 : 04 th , 02

, 0 . 

 ,

; ; c  

. 

5.2   

: 

 . 

 . 

 . 

 . 

 – ADSL. 

 . 

 . 

5.3   ). 

 

ĐIỀU 6: BẢO HÀNH CĂN HỘ 
6.1    : 

 : : 03 (ba) năm kể từ ngày có giấy chứng nhận chất 

lượng công trình . 

  : 

) : 02 (hai) năm kể từ ngày có giấy chứng nhận 

chất lượng công trình. 

 , (được xác định bởi phụ lục kèm theo): theo 

. 

6.2  Trong thời gian bảo hành, căn cứ vào tính chất của khiếm khuyết, Bên A sẽ có biện pháp 

khắc phục bằng cách thay thế hoặc sửa chữa các tình trạng khiếm khuyết đó. 

6.3  Ngay sau khi nhận biết có sự cố thuộc trách nhiệm bảo hành của Bên A xảy ra, Bên B phải 

lập tức thông báo về sự cố cho Bên A và áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu 

thiệt hại. 

6.4  Việc bảo hành chỉ được thực hiện bởi Bên A hoặc Bên được Bên A ủy quyền. Bên A không 

 trách nhiệm hoàn trả chi phí bảo hành trong trường hợp Bên B tự ý hoặc nhờ người 

khác khắc phục khiếm khuyết trong mọi trường hợp Bên B 

hư gây 

.    

6.4  Việc bảo hành không áp dụng đối với các hao mòn bình thường hoặc thiệt hại do một hoặc 

        các trường hợp sau: 

 Gây ra do sự bất cẩn, lỗi sử dụng sai hoặc việc tự ý sửa chữa của Bên B hoặc  Bên khác. 

 Sự kiện bất khả kháng. 

6.5    Nếu Bên B không thực hiện mọi nổ 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  phần tùy  
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         theo  mức độ vi phạm của Bên B. 

 

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 

 

 trong H , Bên A  quyền và  : 

7.1  

a. 
. 

b. 

). 

c. Thực hiện các công việc thuộc quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư 

trong thời gian chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư; ban hành Nội quy, thành lập 

Ban quản lý hoặc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng và chuyên môn để 

quản lý vận hành Nhà chung cư được thành lập; đề xuất doanh nghiệp quản lý vận hành 

Nhà chung cư để Hội nghị nhà chung cư lần thứ nhất thông qua. 

d. m 

(P 3) 

. 

7.2 Nghĩa vụ Bên A 

a. Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch tổng thể đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng với tiến độ bàn giao. 

b. Bên B

  

      ,   

      

      . 

c. Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền  Bên 

thứ hai theo yêu cầu của Bên B phù hợp với quy định của Hợp đồng này và Pháp luật 

Việt Nam. 

d.  cho Bên B

6.   

 

ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B 

 

ong H

đây: 

8.1 Quyền của Bên B 

a. Được quyền sở hữu trọn vẹn, độc lập Căn hộ sau khi 

. 

b. Được quyền yêu cầu Bên A thực hiện việc bảo hành Căn hộ theo quy định tại Điều 6 của 

Hợp đồng. 

c. Được quyền chuyển nhượng quyền ên 

thứ hai theo qui định tại Điều 4 của Hợp đồng. 
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d. 
 chung cư. 

8.2 Nghĩa vụ Bên B 

a. Thanh toán cho Bên A giá trị căn hộ  theo thời hạn thanh toán qui 

định tại 2.2 Điều 2 của Hợp đồng, không phụ thuộc vào việc có hoặc không có 

thông báo về việc thanh toán giá trị căn hộ của Bên A. 

b. 
, 

, q

. 

c. Không được thực hiện bất cứ việc sửa đổi nào đối với Căn hộ làm sai lệch thiết kế ban 

đầu, có tác động đến nền móng hoặc cấu trúc công trình, có ảnh hưởng đến các công 

trình công cộng thuộc sở hữu chung hoặc sở hữu của các Chủ sở hữu khác trong Nhà 

chung cư. 

d. Chấp hành đầy đủ ội quy, quy chung cư; thực hiện đúng các 

quy , vệ sinh công cộng, an ninh trật tự; phát hiện và 

thông báo kịp thời các hành vi vi phạm trong chung cư. 

 

ĐIỀU 9: PHẠT CHẬM TRỂ TRONG VIỆC THANH TOÁN VÀ VIỆC GIAO 

 

9.1  Đến hạn thanh toán, nhưng Bên B vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại 

điều 2 hoặc các khoản được quy định trong Hợp đồng thì Bên B phải trả thêm phần lãi 

do t  chậm với mức lãi suất là 0,02%/ngày trễ hạn (

tính từ ngay sau ngày đến hạn thanh toán

). quá 30 (ba mươi) ngày thì 

chậm là 0,04%/ 31

. 

9.2  Bên A sẽ bị phạt bằng 0,02 % C  

30/09/2012 ngày 

).

không 30/09/2012)   

 

 

 Sự kiện bất khả kháng được hiểu là các sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Bên bị tác 

động, bao gồm nhưng không giới hạn các sự  kiện như thiên tai, chiến tranh (có tuyên bố 

hay không), đình công, nổi loạn, phá hoại, sự thay đổi trong chủ trương, chính sách của 

Nhà nước,…. 

 Việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng của một Bên sẽ không 

bị xem là vi phạm Hợp đồng hoặc không làm phát sinh khiếu nại vi phạm đó nếu có 

nguyên nhân phát sinh từ hay liên quan đến sự kiện bất khả kháng với điều kiện: 

+ Bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp cản trở hoặc gây chậm trễ việc thực hiện 

nghĩa vụ đó của Hợp đồng; 

+ Bên bị tác động đã cố gắng áp dụng mọi khả năng có thể để khắc phục tác hại của sự 

kiện bất khả kháng; 
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+ Trong vòng 10 ngày  Bên bị tác động phải gửi 

thông báo bằng văn bản cho Bên kia nêu rõ các biện pháp khắc phục tình 

hình; cung cấp các thông tin về sự kiện bất khả kháng gây cản trở cho việc thực hiện 

hợp đồng có xác nhận hợp lệ của .  

+ Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ khác không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng

ợp đồng. 

 Hai Bên phải tiếp tục thực hiện Hợp đồng khi sự kiện bất khả kháng không còn

, trừ trường hợp hai Bên có thỏa thuận khác. 

 

ĐIỀU 11: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 
  : 

 

1.  Bên 

. . 

 

2. : 
a. 

 

s n 

10% . 

b. T

và b

cho Bên A. 

c. Truờng hợp Bên A giao nhà chậm quá 30/09/2012

: 

 . 

 . 

 

3. a Bên B: 
a. 

ên

. 

b. 
. 

c. Bên B không 

. 

d. Bên B ch

2  h

90 ) ngày. 

e. , 

 cho Bên B. 

(không 11) 

: 

 20%
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theo 

20% ). 

 
. 

 

ĐIỀU 12. CHUNG 

a. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

b. Trường hợp thời điểm thực hiện các cam kết, nghĩa vụ theo quy định tại Hợp  

đồng rơi vào ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ thì ngày thực hiện các cam kết, nghĩa vụ 

là ngày làm việc . 

c. Hợp đồng này   Việt Nam. 

d. Tất cả các Phụ lục Hợp đồng kèm theo hợp đồng là phần bổ sung không tách rời  

 của Hợp đồng này, có giá trị thực hiện như hợp đồng. Nếu có sự mâu thuẫn giữa  

 hợp đồng và Phụ lục thì quy định của Phụ lục sẽ được ưu tiên áp dụng. 

 

e. Bất kỳ quy định hay điều khoản nào của Hợp đồng vô hiệu cũng không ảnh  

 hưởng đến hiệu lực của các qui định hay điều khoản còn lại.    

f. Tất cả các quyền lợi, , trách nhiệm của các Bên   

cũng là ràng buộc đối với các Bên kế nhiệm và các Bên nhận chuyển nhượng; 

những người thừa kế 

và nghĩa vụ của Bên B theo như hợp đồng

. 

g.  

 . 

h.  

.  

i. Hợp đồng này  được thanh lý khi Bên A bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

Căn hộ cho Bên B hoặc quá 10 ( ) ngày kể từ ngày hai Bên ký hợp đồng này 

nhưng Bên B chưa hoàn thành việc thanh toán đợt  theo qui định tại 

Điều 02 của Hợp đồng này.

. 

j. )  

.

). 

k. Hai B  định trong  

Hợp đồng. Trường hợp có tranh chấp , hai Bên 

 thiện chí hợp tác tôn trọng quyền  của nhau thông qua thương 
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lượng, hòa giải. Trường hợp , vụ 

việc sẽ do Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật. Bên thua 

kiện có trách nhiệm chịu mọi 

. 

Hợp đồng được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt, Bên A giữ 02 (hai ) bản, Bên B giữ  

(01) bản có giá trị Pháp lý như nhau. 

 

 

    

       

        

 

 

 

 

         


