Phô lôc 1: MÉu v¨n b¶n c«ng nhËn chñ ®Çu t− dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë (ban hµnh kÌm theo
Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

UBND…..
Sè:......
V/v:.....

céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
........, ngµy......... th¸ng......... n¨m.........
KÝnh göi : Tªn nhµ ®Çu t− ®−îc c«ng nhËn lµ chñ ®Çu t−….

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23/6/2010 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë vµ c¨n cø Th«ng t− sè
16/2010/TT-BXD ngµy 01/9/2010 cña Bé X©y dùng quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng
dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP quy ®Þnh chi
tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë.
Sau khi nghiªn cøu hå s¬ n¨ng lùc cña (tªn nhµ ®Çu t−)….., biªn b¶n häp
Tæ chuyªn gia xÐt chän chñ ®Çu t− vµ trªn c¬ së Tê tr×nh sè... ngµy…... cña Së
X©y dùng, Uû ban nh©n d©n tØnh (thµnh phè)…… c«ng nhËn (tªn nhµ ®Çu
t−)........ ®−îc lµm chñ ®Çu t− dù ¸n (tªn dù ¸n)1................
Chñ ®Çu t− (tªn chñ ®Çu t−)...........cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn lËp, thÈm ®Þnh,
phª duyÖt vµ triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n (tªn dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë)….. theo
®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt./.
N¬i nhËn :
- Nh− trªn,
- Së X©y dùng,
- L−u....

TM. UBND......

(Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)

Ghi chó: (1) Ghi râ tªn dù ¸n lµ dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë
®éc lËp.

45

Phô lôc 2: MÉu Tê tr×nh cña chñ ®Çu t− ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt dù ¸n ph¸t triÓn nhµ
ë ®−îc ®Çu t− x©y dùng b»ng nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n−íc (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè
16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

Tªn chñ ®Çu
t−..................

Sè:.......

Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
.........., ngµy...... th¸ng....... n¨m......

tê tr×nh

§Ò nghÞ thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë
(hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®éc lËp)...............

KÝnh göi: Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (huyÖn….)……..

- C¨n cø LuËt Nhµ ë vµ NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23/6/2010 cña
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- C¨n cø Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01/9/2010 cña Bé X©y dùng
quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè
71/2010/N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- C¨n cø ph¸p lý kh¸c cã liªn quan…..
Chñ ®Çu t− (tªn chñ ®Çu t−)……....tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè
(huyÖn….)……..tæ chøc thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt dù ¸n (tªn dù ¸n)........ víi c¸c
néi dung chÝnh sau ®©y:
1. Tªn dù ¸n (dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®éc
lËp)……:
2. Tªn chñ ®Çu t−:
3. H×nh thøc ®Çu t−:
4. Môc tiªu ®Çu t−:
5. §Þa ®iÓm x©y dùng:
6. Quy m« dù ¸n:
7. DiÖn tÝch sö dông ®Êt:
8. Ranh giíi sö dông ®Êt:
9. HÖ sè sö dông ®Êt:
10. MËt ®é x©y dùng:
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11. Quy m« d©n sè:
12. HÖ thèng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt cña dù ¸n:
13. Tû lÖ vµ sè l−îng c¸c lo¹i nhµ ë:
Tæng sè l−îng:.......c¨n, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng:..... m2, trong ®ã:
- Nhµ biÖt thù:..........c¨n, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng....... m2
- Nhµ ë riªng lÎ..........c¨n, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng:...... m2
- C¨n hé chung c−:..........c¨n, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng:...... m2
14. §èi t−îng ®−îc thuª:
15. Gi¸ cho thuª:
16. Khu vùc ®Ó xe c«ng céng vµ ®Ó xe cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n:
17. Tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n:
18. Thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn (ph©n theo giai ®o¹n):
19. Ph−¬ng ¸n qu¶n lý, vËn hµnh nhµ ë:
20. QuyÒn vµ nghÜa vô chñ yÕu cña chñ ®Çu t−:
21. C¸c ®Ò xuÊt cña chñ ®Çu t−:
22. KÕt luËn:
Chñ ®Çu t−......... tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (huyÖn...).......tæ
chøc thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë (tªn dù ¸n)1.......................
N¬i nhËn:
- Nh− trªn,
- L−u...

Chñ ®Çu t−
(Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)

Ghi chó: (1) Ghi râ tªn dù ¸n lµ dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë
®éc lËp.
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Phô lôc 3: MÉu Tê tr×nh cña c¬ quan thÈm ®Þnh dù ¸n ®Ò nghÞ phª duyÖt dù ¸n ph¸t triÓn nhµ
ë ®−îc ®Çu t− x©y dùng b»ng nguån vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc (ban hµnh kÌm theo Th«ng t−
sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

Tªn c¬ quan thÈm
®Þnh dù ¸n…..
Sè:........

céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
........, ngµy ....... th¸ng ...... n¨m……
tê tr×nh

§Ò nghÞ phª duyÖt dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë
(hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®éc lËp)..........
KÝnh göi: Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (huyÖn…)……..
(C¬ quan thÈm ®Þnh) ............... ®p nhËn ®−îc Tê tr×nh ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh
vµ phª duyÖt dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë (tªn dù ¸n)……..sè .......ngµy....... th¸ng.......
n¨m……cña (tªn chñ ®Çu t−)...............
- C¨n cø LuËt Nhµ ë vµ NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23/6/2010 cña
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- C¨n cø Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01/9/2010 cña Bé X©y dùng
quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè
71/2010/N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- C¨n cø ph¸p lý kh¸c cã liªn quan……………..
Trªn c¬ së thÈm ®Þnh vµ ý kiÕn gãp ý cña c¸c c¬ quan (tªn c¬ quan gãp ý
vµ sè v¨n b¶n gãp ý)……….., (c¬ quan thÈm ®Þnh……..) xin b¸o c¸o kÕt qu¶
thÈm ®Þnh dù ¸n (tªn dù ¸n)…….nh− sau:
1. Tªn dù ¸n (dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®éc
lËp)……:
2. Tªn chñ ®Çu t−:
3. §Þa ®iÓm x©y dùng:
4. Quy m« dù ¸n:
5. DiÖn tÝch sö dông ®Êt:
6. Ranh giíi sö dông ®Êt:
7. TÝnh ph¸p lý cña hå s¬ tr×nh thÈm ®Þnh, phª duyÖt:
a) C¨n cø ®Ó lËp dù ¸n:
b) C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn ¸p dông:
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e) Hå s¬ dù ¸n tr×nh thÈm ®Þnh gåm:
g) C¸c v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan: (giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh,
v¨n b¶n giao chñ ®Çu t−, biªn b¶n cuéc häp víi c¸c ngµnh,...)
8. N¨ng lùc cña chñ ®Çu t−:
9. Tãm t¾t nh÷ng néi dung chÝnh cña dù ¸n (nh−: h×nh thøc ®Çu t−, môc
tiªu ®Çu t−, hÖ sè sö dông ®Êt, mËt ®é x©y dùng, quy m« d©n sè… ) :
10. Tãm t¾t ý kiÕn c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã liªn quan:
11. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ néi dung dù ¸n:
a) Sù cÇn thiÕt vµ môc tiªu ®Çu t−:
b) Sù phï hîp víi qui ho¹ch, sù phï hîp víi danh môc dù ¸n ®p ®−îc c¬
quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt (nÕu cã):
c) Tû lÖ vµ sè l−îng c¸c lo¹i nhµ ë:
d) Khu vùc ®Ó xe c«ng céng vµ ®Ó xe cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n:
®) Sù tu©n thñ quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ¸p dông, sù hîp lý cña thiÕt
kÕ víi quy chuÈn, tiªu chuÈn vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt:
e) Sù phï hîp cña ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc víi quy ho¹ch x©y dùng,
kiÕn tróc, c¶nh quan ®p ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt:
g) Ph−¬ng ¸n cho thuª; gi¸ cho thuª, ®èi t−îng cho thuª; ph−¬ng ¸n khai
th¸c, vËn hµnh dù ¸n, vËn hµnh nhµ chung c− (nÕu cã):
h) §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng, c¸c gi¶i ph¸p phßng chèng ch¸y, næ:
i) Tæng møc vèn ®Çu t−, nguån vèn ®Çu t−, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn,
ph−¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ - xp héi:
k) Thêi gian x©y dùng, ph©n ®o¹n thùc hiÖn, tiÕn ®é thùc hiÖn:
12. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t−:
13. Tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n−íc:
14. Nh÷ng ®Ò xuÊt cña chñ ®Çu t−:
15. Nh÷ng kiÕn nghÞ cô thÓ:
§Ò nghÞ Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (huyÖn…)………..xem xÐt phª
duyÖt dù ¸n (hoÆc kh«ng phª duyÖt dù ¸n). NÕu phª duyÖt hoÆc kh«ng phª
duyÖt th× ph¶i th«ng b¸o cho chñ ®Çu t− ®−îc biÕt.
N¬i nhËn:
- ….

Thñ tr−ëng c¬ quan thÈm ®Þnh dù ¸n
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
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Phô lôc 4: MÉu quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®−îc ®Çu t− x©y dùng
b»ng nguån vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè
16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

UBND………

céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè:......
........, ngµy......... th¸ng......... n¨m.........
QuyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n..........

VÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë
(hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®éc lËp).........
- C¨n cø LuËt Nhµ ë vµ NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23/6/2010 cña
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- C¨n cø Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01/9/2010 cña Bé X©y dùng
quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè
71/2010/N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- C¨n cø ph¸p lý kh¸c cã liªn quan…………….
Sau khi xem xÐt Tê tr×nh ®Ò nghÞ phª duyÖt dù ¸n (tªn dù
¸n)……...sè........cña (tªn chñ ®Çu t−)…… vµ hå s¬ kÌm theo;
Trªn c¬ së Tê tr×nh sè... ngµy…... cña (tªn c¬ quan thÈm ®Þnh dù ¸n)....…
vµ ý kiÕn gãp ý cña c¸c c¬ quan liªn quan (nªu tªn c¬ quan cã ý kiÕn vµ sè v¨n
b¶n gãp ý).........................
QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Phª duyÖt dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë (tªn dù ¸n)................ víi c¸c néi
dung chñ yÕu sau ®©y:
Phª duyÖt c¸c néi dung mµ chñ ®Çu t−, c¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh ®A tr×nh
t¹i Tê tr×nh vµ theo néi dung quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh
sè 71/2010/N§-CP.
§iÒu 2. Tæ chøc thùc hiÖn.....
§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Nªu tr¸ch nhiÖm cña
c¸c c¬ quan liªn quan thi hµnh quyÕt ®Þnh....../.
N¬i nhËn :
- Nh− §iÒu 3,
- L−u....

TM. UBND......

(Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)
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Phô lôc 5: MÉu Tê tr×nh cña chñ ®Çu t− ®Ò nghÞ chÊp thuËn ®Çu t− dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë
®−îc x©y dùng b»ng nguån vèn kh«ng ph¶i tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc (ban hµnh kÌm theo
Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

Tªn chñ ®Çu
t−.........

Sè:.......

Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
.........., ngµy...... th¸ng....... n¨m......
tê tr×nh

§Ò nghÞ chÊp thuËn ®Çu t− dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë
(hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®éc lËp).......

KÝnh göi: UBND tØnh, thµnh phè… (huyÖn….)……..

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23/6/2010 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- C¨n cø Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01/9/2010 cña Bé X©y dùng
quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè
71/2010/N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- C¨n cø ph¸p lý kh¸c cã liªn quan……………
Chñ ®Çu t− (tªn chñ ®Çu t−)……. ®Ò nghÞ UBND tØnh, thµnh phè
(huyÖn….)……..cã v¨n b¶n chÊp thuËn ®Çu t− dù ¸n (tªn dù ¸n)……......víi c¸c
néi dung chÝnh sau ®©y:
1. Tªn dù ¸n (dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®éc
lËp):……………………..…..
2. Chñ ®Çu t−:
3. H×nh thøc ®Çu t−:
4. Môc tiªu ®Çu t−:
5. §Þa ®iÓm x©y dùng:
6. DiÖn tÝch sö dông ®Êt:
7. Quy m« d©n sè:
8. MËt ®é x©y dùng:
9. HÖ sè sö dông ®Êt:
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10. C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ h¹ tÇng xp héi, trong ®ã nªu râ c«ng
tr×nh h¹ tÇng xp héi do chÝnh quyÒn ®Çu t−:
11. Tû lÖ vµ sè l−îng c¸c lo¹i nhµ ë:
Tæng sè l−îng:.......c¨n, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng:..... m2, trong ®ã:
- Nhµ biÖt thù:..........c¨n, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng....... m2
- Nhµ ë riªng lÎ..........c¨n, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng:...... m2
- C¨n hé chung c−:..........c¨n, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng:...... m2
12. Ph−¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm:
- B¸n:......c¨n, víi tæng diÖn tÝch sµn.......m2
- Cho thuª:.......c¨n, víi tæng diÖn tÝch sµn.......m2
- Cho thuª mua....c¨n, víi tæng diÖn tÝch sµn.......m2
13. Khu vùc ®Ó xe c«ng céng vµ ®Ó xe cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n:
14. DiÖn tÝch ®Êt dµnh ®Ó x©y dùng nhµ ë xp héi.........m2 (nÕu cã):
15. Tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n:
16. Thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn (ph©n theo giai ®o¹n):
17. C¸c ®Ò xuÊt −u ®pi cña Nhµ n−íc (nÕu cã):
18. Tr¸ch nhiÖm chñ yÕu cña chñ ®Çu t−:
19. Tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng:
20. KÕt luËn:
Chñ ®Çu t−......... tr×nh UBND tØnh, thµnh phè (huyÖn...).... xem xÐt, chÊp
thuËn ®Çu t− dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë nªu trªn./.
N¬i nhËn:
- Nh− trªn,
- L−u:

Chñ ®Çu t−
(Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)
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Phô lôc 6: MÉu Tê tr×nh cña c¬ quan thÈm ®Þnh ®Ò nghÞ UBND chÊp thuËn ®Çu t− dù ¸n ph¸t
triÓn nhµ ë (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña
Bé X©y dùng)

Tªn c¬ quan thÈm
®Þnh ………….….

Sè:........

céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
........, ngµy ....... th¸ng ...... n¨m……
tê tr×nh

§Ò nghÞ chÊp thuËn ®Çu t− dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë
(hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®éc lËp)..........

KÝnh göi: UBND tØnh, thµnh phè (huyÖn…)………..
(C¬ quan thÈm ®Þnh) ............... ®p nhËn ®−îc Tê tr×nh ®Ò nghÞ chÊp thuËn
®Çu t− dù ¸n (tªn dù ¸n)…….…..sè .......ngµy....... th¸ng....... n¨m……cña (tªn
chñ ®Çu t−)...............
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23/6/2010 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- C¨n cø Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01/9/2010 cña Bé X©y dùng
quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè
71/2010/N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- C¨n cø ph¸p lý kh¸c cã liªn quan………………….
Trªn c¬ së thÈm ®Þnh vµ ý kiÕn gãp ý cña c¸c c¬ quan liªn quan (tªn c¬
quan cã ý kiÕn vµ sè v¨n b¶n gãp ý)……....., (c¬ quan thÈm ®Þnh……..) xin b¸o
c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n (tªn dù ¸n)…….…..nh− sau:
1. Tªn dù ¸n: dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë
2. Chñ ®Çu t−:
3. H×nh thøc ®Çu t−:
4. Môc tiªu ®Çu t−:
5. §Þa ®iÓm x©y dùng:
6. Quy m« dù ¸n, diÖn tÝch sö dông ®Êt:
7. Ranh giíi sö dông ®Êt:
8. TÝnh ph¸p lý cña hå s¬ ®Ò nghÞ chÊp thuËn ®Çu t−:
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a) C¨n cø ®Ò nghÞ chÊp thuËn ®Çu t−:
b) Hå s¬ ®Ò nghÞ chÊp thuËn ®Çu t− gåm:
c) C¸c v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan: (giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh,
v¨n b¶n giao chñ ®Çu t−, biªn b¶n cuéc häp víi c¸c ngµnh,...)
9. N¨ng lùc cña chñ ®Çu t−:
10. Tãm t¾t nh÷ng néi dung chÝnh nh−: mËt ®é x©y dùng, hÖ sè sö dông
®Êt, quy m« d©n sè….
11. Tãm t¾t ý kiÕn c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã liªn quan (nÕu cã):
12. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸:
a) Sù cÇn thiÕt vµ môc tiªu ®Çu t−:
b) Sù phï hîp víi qui ho¹ch, sù phï hîp víi danh môc dù ¸n ®p ®−îc c¬
qua cã thÈm quyÒn phª duyÖt (nÕu cã):
c) Tæng sè nhµ ë, tû lÖ vµ sè l−îng cña tõng lo¹i nhµ ë:
d) Ph−¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm (b¸n, cho thuª, cho thuª mua):
®) Khu vùc ®Ó xe c«ng céng vµ ®Ó xe cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n:
e) C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt:
g) C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng xp héi, trong ®ã nªu râ c¸c c«ng tr×nh do Nhµ
n−íc ®Çu t− vµ thêi h¹n ®Çu t− c¸c c«ng tr×nh nµy:
h) DiÖn tÝch ®Êt dµnh ®Ó x©y dùng nhµ ë xp héi (nÕu cã):
i) Tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n:
k) Thêi gian, tiÕn ®é thùc hiÖn (ph©n theo giai ®o¹n):
13. Nh÷ng ®Ò xuÊt −u ®pi cña chñ ®Çu t−:
14. Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t−:
15. Tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng:
16. Nh÷ng kiÕn nghÞ cô thÓ:
§Ò nghÞ UBND tØnh, thµnh phè (huyÖn…)………..xem xÐt, chÊp thuËn
®Çu t− dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë (tªn dù ¸n)1…….. NÕu chÊp thuËn hoÆc kh«ng
chÊp thuËn th× ph¶i th«ng b¸o cho chñ ®Çu t− ®−îc biÕt./.
N¬i nhËn:
- ….

Thñ tr−ëng c¬ quan thÈm ®Þnh dù ¸n
(Ký tªn, ®ãng dÊu)

Ghi chó: (1) Ghi râ tªn dù ¸n lµ dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë
®éc lËp.
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Phô lôc 7: MÉu v¨n b¶n chÊp thuËn ®Çu t− ®èi víi dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®−îc x©y dùng
b»ng nguån vèn kh«ng ph¶i tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè
16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

UBND.............
Sè:......
V/v: ChÊp thuËn ®Çu t−
dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë.

Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
............, ngµy ......th¸ng........n¨m..........
KÝnh göi: Tªn chñ ®Çu t−

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23/6/2010 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- C¨n cø Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01/9/2010 cña Bé X©y dùng
quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè
71/2010/N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- Sau khi nghiªn cøu, xem xÐt Tê tr×nh sè……...cña (tªn chñ ®Çu t−)...........
®Ò nghÞ ®−îc ®Çu t− dù ¸n (tªn dù ¸n)...............................
- Trªn c¬ së Tê tr×nh sè...., ngµy............cña (tªn c¬ quan thÈm ®Þnh)........vµ
ý kiÕn cña c¸c c¬ quan cã liªn quan (nªu tªn c¬ quan cã ý kiÕn vµ sè v¨n b¶n
gãp ý)….....…...
UBND tØnh, thµnh phè (huyÖn…)……... chÊp thuËn cho phÐp (tªn chñ ®Çu
t−)......................nghiªn cøu lËp dù ¸n (tªn dù ¸n)....................víi c¸c tiªu chÝ
sau ®©y:
1. Tªn dù ¸n (dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®éc
lËp):…………..
2. Chñ ®Çu t−:
3. H×nh thøc ®Çu t−:
4. Môc tiªu ®Çu t− x©y dùng:
5. §Þa ®iÓm x©y dùng:
6. Quy m« dù ¸n:
7. DiÖn tÝch sö dông ®Êt:
8. Ranh giíi sö dông ®Êt:
9. Quy m« d©n sè:
10. MËt ®é x©y dùng:
11. HÖ sè sö dông ®Êt:

55

12. Tû lÖ vµ sè l−îng c¸c lo¹i nhµ ë:
Tæng sè l−îng:.......c¨n, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng:........ m2, trong ®ã:
- Nhµ biÖt thù:..........c¨n, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng........ m2
- Nhµ ë riªng lÎ.........c¨n, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng:...... m2
- C¨n hé chung c−:.........c¨n, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng:...... m2
13. Ph−¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm:
- B¸n:......c¨n, víi tæng diÖn tÝch sµn.......m2
- Cho thuª:.......c¨n, víi tæng diÖn tÝch sµn.......m2
- Cho thuª mua....c¨n, víi tæng diÖn tÝch sµn.......m2
14. Khu vùc ®Ó xe c«ng céng vµ ®Ó xe cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n:
15. C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt:
16. C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng xp héi, gåm:
a) C«ng t×nh h¹ tÇng xp héi do chñ ®Çu t− x©y dùng:
b) C«ng tr×nh h¹ tÇng xp héi do chÝnh quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng vµ
thêi gian ph¶i hoµn thµnh viÖc x©y dùng (nÕu qu¸ thêi h¹n nµy mµ chÝnh quyÒn
ch−a x©y dùng th× xö lý theo quy ®Þnh cña Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD):
17. DiÖn tÝch ®Êt dµnh ®Ó x©y dùng nhµ ë xp héi... ......m2 (nÕu cã):
18. Tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n:
19. Thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn:
20. ¦u ®pi cña Nhµ n−íc (nÕu cã):
21. Tr¸ch nhiÖm chñ yÕu cña chñ ®Çu t−:
22. Tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng:
23. Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan kh¸c:
§Ò nghÞ chñ ®Çu t− c¨n cø vµo néi dung cña v¨n b¶n nµy, tæ chøc lËp, thÈm
®Þnh, phª duyÖt dù ¸n vµ triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n theo ®óng quy ®Þnh cña
ph¸p luËt vµ theo néi dung cña v¨n b¶n nµy./.
N¬i nhËn:
TM. UBND........
(Ký tªn, ®ãng dÊu)

- Nh− trªn

-……
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Phô lôc 8: MÉu Tê tr×nh xin chÊp thuËn chñ tr−¬ng ®Çu t− dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë cña chñ ®Çu
t− ®èi víi dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë cã tõ 2.500 c¨n nhµ trë lªn (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè
16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

Chñ ®Çu t−.......

Sè :……..

Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
........, ngµy........th¸ng........n¨m.......

tê tr×nh
§Ò nghÞ chÊp thuËn chñ tr−¬ng ®Çu t− dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë
(hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®éc lËp)..……...

KÝnh göi : (UBND tØnh/thµnh phè)................
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23/6/2010 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- C¨n cø Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01/9/2010 cña Bé X©y dùng
quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè
71/2010/N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- Chñ ®Çu t− (tªn chñ ®Çu t−)........®Ò nghÞ UBND tØnh (thµnh
phè).........xem xÐt vµ cã Tê tr×nh ®Ò nghÞ Thñ t−íng ChÝnh phñ chÊp thuËn chñ
tr−¬ng ®Çu t− dù ¸n (tªn dù ¸n).............(trõ tr−êng hîp ®Êu thÇu lùa chän chñ
®Çu t− dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh tr×nh Thñ t−íng
ChÝnh phñ)
1. Tªn dù ¸n: (dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®éc lËp)
2. Tªn chñ ®Çu t− (tr−êng hîp ®Êu thÇu lùa chän chñ ®Çu t− th× kh«ng cã
môc nµy):
3. Môc tiªu ®Çu t−:
4. §Þa ®iÓm x©y dùng:
5. Quy m« dù ¸n:
6. DiÖn tÝch SD ®Êt:
7. Quy m« d©n sè:
8. MËt ®é x©y dùng:
9. HÖ sè sö dông ®Êt:
10. Tæng sè l−îng c¸c lo¹i nhµ ë cña dù ¸n lµ:……c¨n, víi tæng DT sµn
x©y dùng………..m2, trong ®ã:
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- Nhµ biÖt thù:…...c¨n, víi tæng DT sµn x©y dùng:……..m2
- Nhµ riªng lÎ:…….c¨n, víi tæng DT sµn x©y dùng:……..m2
- C¨n hé chung c−:…c¨n, víi tæng DT sµn x©y dùng:…...m2
11. Ph−¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm:
- Sè l−îng nhµ ë xp héi ®Ó b¸n, cho thuª, cho thuª mua:….c¨n, víi tæng
diÖn tÝch sµn x©y dùng……m2 (nÕu cã)
- Sè l−îng nhµ ë th−¬ng m¹i ®Ó b¸n:.......c¨n, víi tæng diÖn tÝch sµn x©y
dùng……m2
- Sè l−îng nhµ ë th−¬ng m¹i ®Ó cho thuª:…...c¨n, víi tæng diÖn tÝch sµn
x©y dùng……m2 (nÕu cã)
12. C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt:
13. C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng xp héi, gåm:
a) C«ng t×nh h¹ tÇng xp héi do chñ ®Çu t− x©y dùng:
b) C«ng tr×nh h¹ tÇng xp héi do chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm
x©y dùng vµ thêi gian ph¶i hoµn thµnh viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nµy:
14: Tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n:
15. Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (ph©n giai ®o¹n ®Çu t−):
16. Ph−¬ng thøc giao ®Êt:
17. Nh÷ng ®Ò xuÊt −u ®pi cña Nhµ n−íc:
18. Tr¸ch nhiÖm cña nhµ ®Çu t−:
19. Tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng:
Chñ ®Çu t− (tªn chñ ®Çu t−)...........®Ò nghÞ UBND tØnh (thµnh phè)…. xem
xÐt vµ cã Tê tr×nh b¸o c¸o Thñ t−íng ChÝnh phñ chÊp thuËn chñ tr−¬ng ®Çu t−
dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë nªu trªn.
NÕu ®−îc chÊp thuËn (tªn chñ ®Çu t−)…..sÏ tiÕn hµnh tæ chøc lËp, thÈm
®Þnh, phª duyÖt (hoÆc tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt) vµ
triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë theo ®óng quy ®Þnh./.
Chñ ®Çu t−

N¬i nhËn

(ký tªn, ®ãng dÊu)

- Nh− trªn
- L−u
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Phô lôc 9: MÉu Tê tr×nh cña UBND cÊp tØnh tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ ®Ò nghÞ chÊp thuËn
chñ tr−¬ng ®Çu t− dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë cã tõ 2.500 c¨n nhµ trë lªn (ban hµnh kÌm theo
Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

UBND tØnh (TP).......

Sè:........

Céng hßa x héi chñ nghÜa viÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
…….., ngµy…….th¸ng…….n¨m..…..
Tê tr×nh Thñ t−íng chÝnh phñ

§Ò nghÞ chÊp thuËn chñ tr−¬ng ®Çu t− dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë
(hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®éc lËp)..........
KÝnh göi: Thñ t−íng ChÝnh phñ
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23/6/2010 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë.
- C¨n cø Tê tr×nh sè….ngµy…..th¸ng….n¨m …..vÒ viÖc xin chÊp thuËn
chñ tr−¬ng ®Çu t− dù ¸n (tªn dù ¸n)……..…cña (tªn chñ ®Çu t−)……….t¹i (®Þa
chØ dù kiÕn lËp dù ¸n)………..(trõ tr−êng hîp ®Êu thÇu lùa chän chñ ®Çu t−).
- C¨n cø ý kiÕn gãp ý cña c¸c Bé liªn quan:..........…
- Trªn c¬ së xem xÐt Tê tr×nh sè…...ngµy...... vµ kiÓm tra hå s¬ n¨ng lùc
cña (tªn chñ ®Çu t−)………….., trõ tr−êng hîp ®Êu thÇu lùa chän chñ ®Çu t−.
- C¨n cø vµo quy ho¹ch sö dông ®Êt, quy ho¹ch x©y dùng...…vµ nhu cÇu
thùc tÕ vÒ nhµ ë t¹i ®Þa ph−¬ng.
ñy ban nh©n d©n tØnh (thµnh phè)….....…xin b¸o c¸o Thñ t−íng ChÝnh
phñ ®Ò nghÞ chÊp thuËn chñ tr−¬ng ®Çu t− dù ¸n (tªn dù ¸n)….…...t¹i (®Þa chØ
dù kiÕn lËp dù ¸n)…....…víi c¸c néi dung nh− sau:
1. Tªn dù ¸n: Dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë hoÆc dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®éc
lËp.
2. Chñ ®Çu t− (tr−êng hîp ®Êu thÇu lùa chän chñ ®Çu t− th× kh«ng cã môc
nµy):
3. N¨ng lùc cña chñ ®Çu t−:
4. Môc tiªu ®Çu t−:
5. §Þa ®iÓm x©y dùng:
6. Quy m« dù ¸n:
7. DiÖn tÝch SD ®Êt:
8. Quy m« d©n sè:
9. HÖ sè sö dông ®Êt:
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10. MËt ®é x©y dùng:
11. Sè l−îng nhµ ë cña dù ¸n:……c¨n, víi tæng DT sµn x©y dùng……m2,
trong ®ã:
- Nhµ biÖt thù:.….c¨n, víi tæng DT sµn x©y dùng:….m2
- Nhµ riªng lÎ:….c¨n, víi tæng DT sµn x©y dùng:…..m2
- C¨n hé chung c−:……c¨n, víi tæng DT sµn x©y dùng:…....m
12. Ph−¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm:
- Sè l−îng nhµ ë xp héi ®Ó b¸n, cho thuª, cho thuª mua:…….c¨n, víi
tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng……m2 (nÕu cã)
- Sè l−îng nhµ ë th−¬ng m¹i ®Ó b¸n:….c¨n, víi tæng diÖn tÝch sµn x©y
dùng……m2
- Sè l−îng nhµ ë th−¬ng m¹i ®Ó cho thuª:…...c¨n, víi tæng diÖn tÝch sµn
x©y dùng…..m2 (nÕu cã)
- Sè l−îng nhµ ë th−¬ng m¹i ®Ó cho thuª mua:…...c¨n, víi tæng diÖn
tÝch sµn x©y dùng…..m2 (nÕu cã).
13. C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt:
14. C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng xp héi, bao gåm:
a) C«ng tr×nh h¹ tÇng xp héi do chñ ®Çu t− x©y dùng:
b) C«ng tr×nh h¹ tÇng xp héi do chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm
x©y dùng vµ thêi gian ph¶i hoµn thµnh viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh:
15. Khu vùc ®Ó xe c«ng céng vµ ®Ó xe cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n:
16. Ph−¬ng ¸n qu¶n lý sau ®Çu t− x©y dùng:
17. Tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n:
18. Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (ph©n giai ®o¹n ®Çu t−):
19. Ph−¬ng thøc giao ®Êt:
20. Nh÷ng ®Ò xuÊt −u ®pi cña Nhµ n−íc:
21. Tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng:
22. Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan:
ñy ban nh©n d©n tØnh (thµnh phè)…..…xin b¸o c¸o vµ kÝnh ®Ò nghÞ Thñ
t−íng ChÝnh phñ xem xÐt, chÊp thuËn chñ tr−¬ng ®Çu t− dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë
nªu trªn.
Sau khi ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ chÊp thuËn vÒ chñ tr−¬ng, UBND tØnh
(thµnh phè)......(sÏ tæ chøc ®Êu thÇu lùa chän chñ ®Çu t− trong tr−¬ng hîp ph¶i
®Êu thÇu).....vµ chØ ®¹o, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn dù ¸n nµy theo ®óng quy ®Þnh./.
Chñ tÞch

N¬i nhËn:
- Nh− trªn;
- C¸c Bé: XD, TC, KH&§T, TNMT;
- Tªn chñ ®Çu t− (nÕu cã);
-L−u..

(ký tªn, ®ãng dÊu)
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Phô lôc 10: MÉu x¸c nhËn cña Së X©y dùng ®èi víi tr−êng hîp ®−îc ph©n chia s¶n phÈm lµ nhµ ë (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè
16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

Së X©y dùng tØnh (Thµnh phè)…….
x¸c nhËn vÒ viÖc ph©n chia nhµ ë theo NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP
C¨n cø vµo ®Ò nghÞ cña (tªn chñ ®Çu t−)…….. t¹i v¨n b¶n sè…..ngµy…th¸ng…n¨m….vÒ viÖc x¸c nhËn danh s¸ch tæ chøc, c¸
nh©n ®−îc ph©n chia nhµ ë theo hîp ®ång, v¨n b¶n gãp vèn……t¹i dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë (tªn dù ¸n)………..,
Së X©y dùng tØnh (thµnh phè)……….x¸c nhËn nh÷ng ®èi t−îng sau ®©y ®−îc ph©n chia nhµ ë theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh
sè 71/2010/N§-CP ngµy 23/6/2010 cña ChÝnh phñ:
STT

1
2
3

Tªn tæ chøc, hé gia
®×nh hoÆc c¸ nh©n

¤ng NguyÔn V¨n A
Hé G§: «ng NguyÔn
§×nh B vµ vî lµ bµ
TrÇn ThÞ C
C«ng ty cæ phÇn……

§Þa chØ c− tró

Lo¹i nhµ ë

Sè l−îng
nhµ ë (c¨n)

DT sµn
XD (m2)

Ghi ®Þa chØ theo hé khÈu
th−êng tró

BiÖt thù

01

450

Ghi ®Þa chØ theo hä khÈu
th−êng tró

C¨n hé
chung c−

01

90

Ghi ®Þa chØ cã trô së theo
GiÊy ®¨ng ký kinh doanh

Nhµ ë liÒn
kÒ

10

DT sµn
XD mçi
nhµ ë lµ
240 m2

DT ®Êt
(m2)

VÞ trÝ cña nhµ ë ®−îc
ph©n chia

L« sè…(®−êng, phè…)
khu….
Sö dông C¨n hé sè…tÇng…,
chung lµ chung c− sè…(®−êng,
2.000
phè…), khu….
DT ®Êt
L« sè…(®−êng, phè…),
mçi nhµ ë khu…. (nÕu cã ®Þa chØ
lµ 60 m2
kh¸c nhau th× ghi ®Þa chØ
cña tõng c¨n nhµ)
300

…
……, ngµy……th¸ng…...n¨m..….
Gi¸m ®èc

(ký tªn, ®ãng dÊu)
Ghi chó: Danh s¸ch nµy ®−îc lËp thµnh 02 b¶n, sau khi ®ãng dÊu cña Së X©y dùng th× l−u 01 b¶n t¹i Së XD ®Ó theo dâi, kiÓm tra, giao cho chñ
®Çu t− 01 b¶n ®Ó theo dâi, cßn c¸c ®èi t−îng ®−îc ph©n chia nhµ ë th× Së X©y dùng sao tõ b¶n gèc, ®ãng dÊu treo cña Së vµ chuyÓn cho chñ ®Çu
t− ®Ó giao cho mçi ®èi t−îng 01 b¶n thay cho GiÊy x¸c nhËn ®p giao dÞch qua sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n. (Danh s¸ch nµy chØ cÊp 1 lÇn, kh«ng
cÊp l¹i). Tr−êng hîp cã thõa kÕ th× Së X©y dùng x¸c nhËn l¹i tªn, ®Þa chØ cña ng−êi ®−îc thõa kÕ. Tr−êng hîp bªn ®−îc ph©n chia lµ tæ chøc th×
ph¶i kÌm theo danh s¸ch hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®−îc tæ chøc ®ã ph©n chia l¹i nhµ ë ®Ó Së X©y dùng x¸c nhËn
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Phô lôc 11: MÉu hîp ®ång uû quyÒn b¸n, cho thuª, cho thuª mua nhµ ë qua sµn giao dÞch
B§S ®èi víi tr−êng hîp sµn kh«ng trùc thuéc chñ ®Çu t− (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè
16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

Céng hßa x héi chñ nghÜa viÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
....….., ngµy…….th¸ng…….n¨m..….
Hîp ®ång uû quyÒn
b¸n (hoÆc cho thuª, cho thuª mua).............. nhµ ë th−¬ng m¹i
qua sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n

(Sè.........../H§)
- C¨n cø ph¸p luËt vÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ NghÞ ®Þnh sè
71/2010/N§-CP ngµy 23/6/2010 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn
thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- C¨n cø Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01/9/2010 cña Bé X©y dùng
quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè
71/2010/N§-CP.
Hai bªn chóng t«i gåm:
Bªn uû quyÒn (gäi t¾t lµ bªn A)

- C«ng ty......................................................................................................
- §¹i diÖn bëi «ng (bµ):......................................chøc vô:..........................
- §Þa chØ trô së:............................................................................................
- Sè ®iÖn tho¹i:.........................................fax:............................................
- Mp sè thuÕ:................................................................................................
- Sè tµi kho¶n..................................t¹i ng©n hµng........................................
Bªn ®−îc uû quyÒn (gäi t¾t lµ bªn B)

- Sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n......................................................................
- §¹i diÖn bëi «ng (bµ):......................................chøc vô:..........................
- §Þa chØ trô së:............................................................................................
- Sè ®iÖn tho¹i:.........................................fax:............................................
- Mp sè thuÕ:................................................................................................
- Sè tµi kho¶n..................................t¹i ng©n hµng........................................
Hai bªn chóng t«i nhÊt trÝ tho¶ thuËn c¸c néi dung sau ®©y:
§iÒu 1: Néi dung uû quyÒn
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Bªn A thèng nhÊt uû quyÒn cho Bªn B b¸n (cho thuª hoÆc cho thuª mua)
nhµ ë víi néi dung nh− sau:
1. Sè l−îng nhµ ë b¸n (cho thuª, cho thuª mua):.............c¨n, trong ®ã:
a) Nhµ biÖt thù:.........c¨n, víi tæng DT sµn XD lµ........m2;
b) Nhµ ë riªng lÎ:.......c¨n, víi tæng DT sµn XD lµ.......m2;
c) C¨n hé chung c−:.......c¨n, víi tæng DT sµn XD lµ........m2;
2. §Þa chØ nhµ ë uû quyÒn b¸n (cho thuª, cho thuª mua):
a) §Þa chØ nhµ biÖt thù: (l« sè..., « sè...khu...., ®−êng......phè....ph−êng...)
b) §Þa chØ nhµ ë riªng lÎ: (l« sè..., « sè...khu...., ®−êng......phè....ph−êng...)
c) §Þa chØ c¨n hé chung c−: (c¨n hé sè.....tÇng....nhµ chung c−....., phè...)
3. DiÖn tÝch tõng lo¹i nhµ ë b¸n (cho thuª, cho thuª mua):
a) DiÖn tÝch sµn XD cña mçi biÖt thù lµ:.......m2, trªn DT ®Êt lµ......m2
b) DiÖn tÝch sµn XD cña mçi nhµ ë riªng lÎ lµ:.......m2, trªn DT ®Êt
lµ......m2
c) DiÖn tÝch sµn XD cña mçi c¨n hé chung c− lµ:.......m2, trªn DT ®Êt
lµ......m2
(Trong tr−êng hîp uû quyÒn b¸n, cho thuª nhiÒu nhµ ë t¹i nhiÒu ®Þa chØ
kh¸c nhau vµ cã nhiÒu lo¹i gi¸ kh¸c nhau ¸p dông cho tõng nhµ ë th× chñ ®Çu
t− cã thÓ lËp danh s¸ch riªng ®Ýnh kÌm theo hîp ®ång nµy)
§iÒu 2: Gi¸ b¸n (cho thuª hoÆc cho thuª mua), ®Æt cäc ®¨ng ký mua,
thuª nhµ ë, thêi h¹n thanh to¸n tiÒn mua, tiÒn thuª nhµ ë
1. Gi¸ b¸n (cho thuª, cho thuª mua) nhµ ë:
a) Gi¸ b¸n (cho thuª, cho thuª mua) biÖt thù lµ:.......®ång ViÖt Nam/1m2
sµn XD hoÆc tÝnh trªn 01 c¨n (gi¸ nµy ®p bao gåm gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt,
thuÕ VAT)
b) Gi¸ b¸n (cho thuª, cho thuª mua) nhµ ë riªng lÎ lµ:.......®ång ViÖt
Nam/1m2 sµn XD hoÆc tÝnh trªn 01 c¨n (gi¸ nµy ®p bao gåm gi¸ trÞ quyÒn sö
dông ®Êt, thuÕ VAT)
c) Gi¸ b¸n (cho thuª, cho thuª mua) c¨n hé chung c− lµ :.......®ång ViÖt
Nam/1m2 sµn XD hoÆc tÝnh trªn 01 c¨n (gi¸ nµy ®p bao gåm gi¸ trÞ quyÒn sö
dông ®Êt, thuÕ VAT, tiÒn b¶o tr× phÇn së h÷u chung b»ng 2%)
(Bªn A cã thÓ nªu gi¸ b¸n (gi¸ cho thuª, cho thuª mua) cô thÓ vµo hîp
®ång nµy hoÆc göi kÌm theo hîp ®ång nµy b¶ng gi¸ b¸n (cho thuª, cho thuª
mua) ®èi víi tõng nhµ ë cô thÓ).
2. Thêi h¹n bªn mua (bªn thuª, bªn thuª mua) ph¶i thanh to¸n tiÒn mua
(tiÒn thuª, tiÒn thuª mua) nhµ ë:
a) Thanh to¸n mét lÇn:..................................................................................
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b) Thanh to¸n nhiÒu lÇn:...............................................................................
c) Ph−¬ng thøc thanh to¸n:............................................................................
3. §Æt cäc ®¨ng ký mua (thuª, thuª mua) nhµ ë:
a) Trong thêi h¹n ®¨ng tin c«ng khai theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 3 cña
hîp ®ång nµy, nÕu cã ng−êi ®¨ng ký mua (thuª, thuª mua) nhµ ë th× Bªn A uû
quyÒn cho Bªn B ®−îc thu tiÒn ®Æt cäc ®¨ng ký mua (thuª, thuª mua) nhµ ë cña
kh¸ch hµng lµ:............®ång ViÖt Nam (b»ng....% gi¸ trÞ cña mçi nhµ ë b¸n (cho
thuª, cho thuª mua). NÕu tho¶ thuËn Bªn A thu tiÒn ®Æt cäc th× Bªn A ph¶i
th«ng b¸o cho Bªn B vÒ viÖc ®A thu tiÒn ®Æt cäc cña ng−êi ®¨ng ký.
ViÖc ®¨ng ký mua (thuª, thuª mua) nhµ ë ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua biªn lai
®p thu tiÒn ®Æt cäc vµ phiÕu ®¨ng ký mua (thuª, thuª mua) nhµ ë do Bªn B cÊp
cho ng−êi ®¨ng ký.
b) §Õn ngµy tæ chøc viÖc b¸n (cho thuª, cho thuª mua) nhµ ë theo tho¶
thuËn trong hîp ®ång nµy mµ ng−êi ®p ®Æt cäc kh«ng tham gia buæi tæ chøc b¸n
(cho thuª, cho thuª mua) do Bªn B tæ chøc nÕu kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng th×
kho¶n tiÒn ®Æt cäc nªu trªn thuéc quyÒn quyÕt ®Þnh cña Bªn A........hoÆc do c¸c
bªn tho¶ thuËn.....
NÕu bªn ®Æt cäc mµ kh«ng mua (thuª, thuª mua) ®−îc nhµ ë th× Bªn B
ph¶i tr¶ l¹i sè tiÒn ®Æt cäc cho bªn ®Æt cäc. Tr−êng hîp bªn ®p ®Æt cäc mµ mua
(thuª, thuª mua) ®−îc nhµ ë th× sè tiÒn ®Æt cäc nµy ®−îc trõ vµo tiÒn mua (tiÒn
thuª, thuª mua) nhµ ë ph¶i nép cho Bªn A.
§iÒu 3: Thêi h¹n ®¨ng tin mua b¸n, cho thuª nhµ ë
1. Thêi ®iÓm Bªn B ®¨ng tin mua b¸n (cho thuª, thuª mua) nhµ ë lªn b¸o
vµ ®µi truyÒn h×nh ®Þa ph−¬ng n¬i cã nhµ ë lµ sau........ngµy, kÓ tõ ngµy ký hîp
®ång nµy.
2. Bªn B cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng tin 03 sè liªn tiÕp trªn 01 tê b¸o ph¸t hµnh
t¹i ®Þa ph−¬ng vµ 01 lÇn trªn ®µi truyÒn h×nh ®Þa ph−¬ng. Ngoµi ra, Bªn B cßn
ph¶i ®¨ng th«ng tin mua b¸n (cho thuª, cho thuª mua) nhµ ë trªn trang Website
cña Bªn B (nÕu cã) vµ trªn Sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n. Néi dung ®¨ng tin trªn
b¸o, ®µi bao gåm: tªn dù ¸n, lo¹i nhµ ë, sè l−îng nhµ ë, ®Þa ®iÓm nhµ ë b¸n
(cho thuª, cho thuª mua), thêi gian tæ chøc b¸n (cho thuª, cho thuª mua).
3. Thêi h¹n ®¨ng tin ®Ó tæ chøc, c¸ nh©n ®Õn ®¨ng ký mua (thuª, thuª mua)
nhµ ë lµ........ngµy, tÝnh tõ ngµy ®¨ng sè b¸o ®Çu tiªn (nh−ng tèi thiÓu ph¶i lµ 7
ngµy).
Thêi h¹n nµy lµ ®Ó ng−êi mua (ng−êi thuª, thuª mua) ®Õn ®¨ng ký mua
(thu, thuª mua) vµ nép tiÒn ®Æt cäc theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 2 cña hîp
®ång nµy; sau thêi h¹n nµy Bªn B kh«ng ®−îc quyÒn tiÕp nhËn ®¨ng ký mua
(thuª, thuª mua) nhµ ë mµ ph¶i tæ chøc b¸n (cho thuª, cho thuª mua) nhµ ë theo
tho¶ thuËn t¹i §iÒu 4 cña hîp ®ång nµy.
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4. Kinh phÝ ®¨ng tin trªn b¸o vµ ®µi truyÓn h×nh: do Bªn A thanh to¸n cho
Bªn B theo ho¸ ®¬n cña bªn tiÕp nhËn ®¨ng tin. Thêi h¹n thanh to¸n:..............
§iÒu 4: Thêi h¹n tæ chøc viÖc b¸n (cho thuª, cho thuª mua) vµ ph−¬ng
thøc b¸n (cho thuª) nhµ ë
1. Thêi ®iÓm tæ chøc b¸n (cho thuª, cho thuª mua) nhµ ë:
Bªn B tæ chøc b¸n nhµ ë vµo ngµy.....th¸ng.....n¨m..... (tèi thiÓu ph¶i sau 7
ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng th«ng tin ®Çu tiªn lªn b¸o hoÆc trªn ®µi truyÒn h×nh)
Riªng ®èi víi cho thuª, cho thuª mua nhµ ë th× ph¶i thùc hiÖn sau khi nhµ
ë ®−îc x©y dùng xong vµ còng chØ ®−îc tæ chøc viÖc cho thuª, cho thuª mua tèi
thiÓu lµ sau 7 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng tin ®Çu tiªn lªn b¸o hoÆc trªn ®µi truyÒn
h×nh).
2. Ph−¬ng thøc b¸n (cho thuª, cho thuª mua) nhµ ë:
a) NÕu ®Õn ngµy tæ chøc b¸n (cho thuª, cho thuª mua) nhµ ë quy ®Þnh t¹i
kho¶n 1 §iÒu nµy mµ 01 nhµ ë chØ cã 01 ng−êi ®¨ng ký mua (thuª, thuª mua)
th× Bªn B th«ng b¸o cho ng−êi ®ã biÕt ®p mua (®p thuª, thuª mua) ®−îc nhµ ë;
b) NÕu cã tõ hai ng−êi trë lªn ®¨ng ký mua (thuª, thuª mua) 01 nhµ ë th×
Bªn B tæ chøc b¸n (cho thuª, cho thuª mua) theo ph−¬ng thøc:...........(ghi râ lµ
bèc th¨m hoÆc ®Êu gi¸);
c) NÕu nhµ ë kh«ng cã ai ®¨ng ký mua (thuª, thuª mua) th× Bªn B th«ng
b¸o cho Bªn A biÕt ®Ó lµm thñ tôc b¸n (cho thuª, cho thuª mua) l¹i tõ ®Çu.
§iÒu 5: PhÝ giao dÞch qua sµn
1. Bªn A ph¶i thanh to¸n cho Bªn B phÝ giao dÞch qua sµn lµ..........®ång
tiÒn ViÖt Nam (hoÆc tÝnh trªn % sè l−îng nhµ ë b¸n, cho thuª, cho thuª mua
hoÆc tÝnh trªn tæng m2 sµn nhµ ë b¸n (cho thuª, cho thuª mua).
2. Thêi h¹n thanh to¸n phÝ giao dÞch vµo ngµy:............................
3. PhÝ giao dÞch qua sµn thu cña ng−êi mua (ng−êi thuª, thuª mua) nhµ ë
do Bªn B tho¶ thuËn víi ng−êi mua (ng−êi thuª, thuª mua) nhµ ë.
(Trong tr−êng hîp sµn giao dÞch B§S do Bªn A thµnh lËp vµ trùc thuéc
Bªn A th× Sµn kh«ng ®−îc thu phÝ giao dÞch qua sµn cña ng−êi mua, ng−êi thuª,
thuª mua).
§iÒu 6: QuyÒn vµ nghÜa vô cña hai bªn
1. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn A:
a) Ph¶i cung cÊp cho Bªn B ®Çy ®ñ c¸c hå s¬, giÊy tê ph¸p lý chøng minh
nhµ ë ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia giao dÞch qua sµn vµ cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi,
chÝnh x¸c c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn nhµ ë b¸n (cho thuª, cho thuª mua);
b) Cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nhµ ë uû quyÒn b¸n (cho thuª, cho thuª
mua) qua sµn ph¶i kh«ng thuéc diÖn cã tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u, quyÒn sö
dông; cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc giao dÞch t¹i sµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
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c) Ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng−êi ®¨ng ký mua (thuª, thuª mua) nhµ ë tiÕp
cËn c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn nhµ ë b¸n (cho thuª, cho thuª mua);
d) Trong thêi h¹n uû quyÒn cho Bªn B thùc hiÖn b¸n (cho thuª, cho thuª
mua) c¸c nhµ ë quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña hîp ®ång nµy, Bªn A kh«ng ®−îc uû
quyÒn cho Sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n kh¸c b¸n (cho thuª, cho thuª mua) c¸c
nhµ ë nµy. NÕu sau thêi h¹n thùc hiÖn hîp ®ång quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña hîp
®ång nµy mµ Bªn B ch−a tæ chøc b¸n (cho thuª, cho thuª mua) hÕt c¸c nhµ ë
nµy th× Bªn A cã quyÒn uû quyÒn cho Sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n kh¸c b¸n (cho
thuª, cho thuª mua) nhµ ë cßn l¹i;
®) Kh«ng ®−îc yªu cÇu Bªn B ®ãng tr−íc kho¶n tiÒn ®Æt cäc mua b¸n (cho
thuª, cho thuª mua) nhµ ë ®Ó Bªn B ®−îc quyÒn b¸n, cho thuª nhµ ë do m×nh
®Çu t− x©y dùng;
e) §−îc chÊm døt hîp ®ång trong tr−êng hîp Bªn B thùc hiÖn b¸n (cho
thuª, cho thuª mua) kh«ng ®óng quy ®Þnh cña hîp ®ång nµy vµ kh«ng ®óng quy
®Þnh cña ph¸p luËt;
g) Ph¶i thùc hiÖn ký hîp ®ång mua b¸n (cho thuª, cho thuª mua) nhµ ë
theo ®óng quy ®Þnh sau khi Bªn B ®p hoµn thµnh viÖc b¸n (cho thuª, cho thuª
mua) qua sµn;
h) C¸c tho¶ thuËn kh¸c (nh− ph¹t vi ph¹m, båi th−êng thiÖt h¹i...):..............
2. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn B:
a) Thùc hiÖn b¸n (cho thuª, cho thuª mua) nhµ ë qua sµn theo ®óng tho¶
thuËn cña hîp ®ång nµy vµ ®óng tr×nh tù, thñ tôc quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
b) Ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn
nhµ ë cho tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu cÇu ®¨ng ký mua (thuª, thuª mua) nhµ ë.
Ph¶i niªm yÕt c«ng khai t¹i Sµn hîp ®ång nµy, b¶ng gi¸ b¸n (cho thuª, cho thuª
mua) nÕu cã b¶ng gi¸ riªng vµ biªn b¶n nghiÖm thu kü thuËt ®p x©y dùng xong
phÇn mãng (nÕu mua b¸n nhµ ë h×nh thµnh trong t−¬ng lai);
c) Cã quyÒn tõ chèi c¸c yªu cÇu cña bªn A kh«ng ®óng víi tho¶ thuËn
trong hîp ®ång nµy vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ mua b¸n (cho thuª, cho thuª
mua) nhµ ë qua sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n;
d) TiÕp nhËn yªu cÇu ®¨ng ký mua (thuª, thuª mua) cña c¸c tæ chøc, c¸
nh©n cã nhu cÇu vµ lËp phiÕu tiÕp nhËn ®¨ng ký, trong ®ã ghi râ c¸c th«ng tin
liªn quan ®Õn nhµ ë cÇn mua (thuª, thuª mua) thêi ®iÓm hÕt h¹n ®¨ng ký, thêi
®iÓm tæ chøc viÖc b¸n (cho thuª, cho thuª mua) nhµ ë;
®) Ph¶i chuyÓn cho Bªn A sè tiÒn ®Æt cäc cña ng−êi ®¨ng ký mua (thuª,
thuª mua) nhµ ë vµo tµi kho¶n cña Bªn A (nÕu do Bªn B thu tiÒn ®Æt cäc);
e) Ph¶i b¸n (cho thuª, cho thuª mua) nhµ ë theo ®óng gi¸ do Bªn A quy
®Þnh t¹i §iÒu 2 cña hîp ®ång nµy (trõ tr−êng hîp b¸n ®Êu gi¸); kh«ng ®−îc thu
thªm kho¶n tiÒn nµo kh¸c cña ng−êi mua (ng−êi thuª, thuª mua) ngoµi kho¶n
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tiÒn mua, thuª nhµ ë theo gi¸ do bªn A ®−a ra (hoÆc theo gi¸ ®Êu gi¸) vµ kho¶n
phÝ giao dÞch qua sµn;
e) Ph¶i cÊp giÊy x¸c nhËn ®p giao dÞch qua sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n cho
tæ chøc, c¸ nh©n ®p mua (thuª, thuª mua) ®−îc nhµ ë trong thêi h¹n 02 ngµy, kÓ
tõ ngµy tæ chøc viÖc b¸n (cho thuª, cho thuª mua) nhµ ë;
g) B¶o mËt c¸c th«ng tin cña kh¸ch hµng;
h) C¸c tho¶ thuËn kh¸c (nh− ph¹t vi ph¹m, båi th−êng thiÖt h¹i....)........
§iÒu 7: Gi¶i quyÕt tranh chÊp
Trong tr−êng hîp cã tranh chÊp vÒ néi dung cña hîp ®ång nµy th× c¸c bªn
bµn b¹c, th−¬ng l−îng ®Ó gi¶i quyÕt. NÕu kh«ng th−¬ng l−îng ®−îc th× c¸c bªn
cã quyÒn yªu cÇu Toµ ¸n nh©n d©n gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 8: HiÖu lùc vµ thêi h¹n thùc hiÖn hîp ®ång
1. Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.
2. Thêi h¹n thùc hiÖn hîp ®ång nµy lµ.......ngµy, kÓ tõ ngµy ký.
3. Hîp ®ång nµy ®−îc lËp thµnh...b¶n, cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh− nhau vµ mçi
bªn gi÷...b¶n.
Bªn A

Bªn B

(ký tªn, ®ãng dÊu)

(ký tªn, ®ãng dÊu)

Ghi chó:
1. C¸c tho¶ thuËn kh¸c gi÷a Bªn uû quyÒn vµ Sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n kh«ng ®−îc
tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ nhµ ë, ph¸p luËt vÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ néi dung
cña hîp ®ång nµy.
2. Tr−êng hîp sµn giao dÞch bÊt ®éng s¶n trùc thuéc chñ ®Çu t− th× chñ ®Çu t− kh«ng
ph¶i ký hîp ®ång uû quyÒn theo mÉu nµy mµ chñ ®Çu t− cã v¨n b¶n uû quyÒn cho sµn tæ chøc
b¸n (cho thuª, cho thuª mua) víi c¸c néi dung nh− quy ®Þnh t¹i hîp ®ång nµy, trõ néi dung
t¹i §iÒu 5 vµ §iÒu 7 cña hîp ®ång.
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Phô lôc 12: MÉu b¸o c¸o vÒ viÖc së h÷u 01 nhµ ë cña ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi
t¹i ViÖt Nam (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010
cña Bé X©y dùng)

UBND huyÖn.......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:………/..
V/v B¸o c¸o về việc sở hữu nhµ ở
cua người ViÖt Nam ñinh cư ở nước
ngoµi t¹i ViÖt Nam.

….…, ngày……th¸ng……năm……

KÝnh gửi: Bộ X©y dựng

Ủy ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thÞ xp, thành phố...) ………………......…...
ñp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dông ®Êt, quyÒn sở hữu nhà ở vµ tµi s¶n kh¸c
g¾n liÒn với ®Êt cho «ng (bà):………………………..….......…......………
Uû ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thµnh phè, thÞ xp).......................... b¸o c¸o
Bé X©y dựng một số nội dung như sau:
Họ tªn chñ sở hữu:……......................…….……..........................................
Quốc tịch.......................................................................................................
Hộ chiếu số:.................................., cấp ngày..........th¸ng...........năm...........
Nơi cấp hộ chiếu............................................................................................
Thường tró (tạm tró) tại:................................................................................
ðịa chỉ nhµ ở ñược cấp giấy chứng nhận:.....................................................
Số giấy chứng nhận:…........………, cÊp ngµy……th¸ng……năm…........
Uy ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thµnh phè, thÞ xp)................................... ñề
nghị Bộ X©y dựng th«ng b¸o lªn trang Th«ng tin ñiÖn tử của Bộ về t×nh h×nh sở
hữu nhà ở của «ng (bà):…………………………….ñể c¸c ñịa phương kh¸c
biết./.

TM. UBND…..
(ký tên, ñóng dấu)
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Phô lôc 13: MÉu b¸o c¸o vÒ viÖc ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi chuyÓn quyÒn së h÷u
cho ng−êi kh¸c (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m
2010 cña Bé X©y dùng)

UBND huyÖn……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:………/..
V/v: B¸o c¸o về việc së h÷u nhµ ë
tai ViÖt Nam cña ng−êi ViÖt Nam
ñinh c− ë n−íc ngoµi.

……, ngày……th¸ng……năm……

KÝnh gửi: Bộ X©y dựng
Uû ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thµnh phè, thi xp) …………….....®p làm
thủ tục chuyển quyền sở hữu nhµ ở vµ quyÒn sử dung ®Êt ở của «ng
(bà):……………….……….. cho người kh¸c(1). Nội dung như sau:
Họ tªn người b¸n:.............………….……...................................................
Quốc tịch.......................................................................................................
Hộ chiếu số:.................................., cấp ngày..........th¸ng….......năm...........
Nơi cấp hộ chiếu............................................................................................
Bªn b¸n ®p ñược UBND huyÖn (quËn, thµnh phè, thÞ xp)
………….............….. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dông ®Êt, quyÒn sở hữu
nhà ở vµ tµi s¶n kh¸c gắn liÒn với ñÊt ngày….....th¸ng…....năm…...., số giấy
chứng nhận:..................................
ðịa chỉ nhµ ở:……….................................................................................
Kể từ ngày……th¸ng…….năm…..., «ng (bà)………...………….ñp kh«ng
cßn ñứng tªn quyÒn sở h÷u căn nhµ ở nªu trªn, v× ®p b¸n (tặng cho, ®Ó thừa
kế)(2)………...........…….nhµ ở này cho người kh¸c).
V× vậy, Uy ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thµnh phè, thÞ xp)...........................
ñÒ nghÞ Bộ X©y dựng xo¸ tªn «ng (bà)……………………………....khỏi t×nh
trạng ñang cã së hữu nhà ở tại Việt Nam./.
TM. UBND…..
(ký tªn, ®ãng dÊu)
Ghi chó: (1) Nếu người nhận quyền sở hữu nhµ ở là người thuéc diÖn chØ ñược sở hữu 01
nhµ ở th× phải ®ång thời cã văn b¶n b¸o c¸o Bộ X©y dựng ngay sau khi cấp Giấy chứng nhận
quyền sở hữu ®èi với nhà ở ®ã theo mÉu t¹i phô lôc sè 9 nªu trªn.
(2) Nếu b¸n th× ghi b¸n, nếu tặng cho th× ghi tặng cho, nếu ñể thừa kế th× ghi thừa
kế.
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Phô lôc 14: MÉu v¨n b¶n chuyÓn nh−îng hîp ®ång mua b¸n nhµ ë (ban hµnh kÌm theo
Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

Céng hßa x héi chñ nghÜa viÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
....….., ngµy…….th¸ng…….n¨m..….
V¨n b¶n chuyÓn nh−îng hîp ®ång mua b¸n nhµ ë

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23/6/2010 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
- C¨n cø Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01/9/2010 cña Bé X©y dùng
quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP.
Hai bªn chóng t«i gåm:
Bªn chuyÓn nh−îng hîp ®ång (gäi t¾t lµ bªn A)

- ¤ng (bµ): nÕu lµ hé gia ®×nh th× ph¶i ghi tªn c¶ 2 vî chång; nÕu lµ tæ
chøc th× ghi tªn tæ chøc vµ ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt)..............................
- Sè CMTND:...............................do CA.................cÊp ngµy......................
- N¬i ®¨ng ký hé khÈu th−êng tró:...............................................................
- §Þa chØ liªn hÖ:............................................................................................
- Sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ:...................................................................................
- Sè tµi kho¶n:(nÕu cã).....................................t¹i ng©n hµng.......................
Bªn nhËn chuyÓn nh−îng hîp ®ång (gäi t¾t lµ bªn B)

- ¤ng (bµ): nÕu lµ hé gia ®×nh th× ph¶i ghi tªn c¶ 2 vî chång.................
- Sè CMTND:...............................do CA.................cÊp ngµy......................
- N¬i ®¨ng ký hé khÈu th−êng tró:...............................................................
- §Þa chØ liªn hÖ:............................................................................................
- Sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ:..................................................................................
- Sè tµi kho¶n:(nÕu cã)..............................t¹i ng©n hµng.............................
Hai bªn chóng t«i nhÊt trÝ tho¶ thuËn c¸c néi dung sau ®©y:
§iÒu 1: Bªn A chuyÓn nh−îng cho Bªn B hîp ®ång mua b¸n nhµ ë víi
c¸c néi dung nh− sau:
1. Tªn, sè hîp ®ång, ngµy ký (hoÆc v¨n b¶n chuyÓn nh−îng hîp ®ång ký
ngµy nÕu chuyÓn nh−îng tõ lÇn thø hai trë ®i)....................................................
2. Bªn b¸n nhµ ë: C«ng ty.............................................................................
3. Lo¹i nhµ ë:......................, tæng DT sµn XD lµ.............m2;
4. §Þa chØ nhµ ë:...........................................................................................
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5. Gi¸ b¸n........................® (b»ng ch÷:.........................................................)
6. Sè tiÒn Bªn A ®p nép tr−íc cho bªn b¸n:...................................................
7. Thêi h¹n nép tiÒn mua b¸n c¸c ®ît tiÕp theo............................................
8. Thêi h¹n giao nhËn nhµ ë:..........................................................................
§iÒu 2: C¸c hå s¬, giÊy tê kÌm theo
1. Hîp ®ång mua b¸n nhµ ë ký víi c«ng ty...................................................
2. C¸c biªn lai nép tiÒn mua b¸n nhµ ë cho c«ng ty..................................
3. C¸c giÊy tê kh¸c:........................................................................................
4. Thêi h¹n bµn giao hå s¬, giÊy tê quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy:...........................
§iÒu 3: Gi¸ chuyÓn nh−îng hîp ®ång, thêi h¹n vµ ph−¬ng thøc thanh
to¸n tiÒn chuyÓn nh−îng hîp ®ång
1. Gi¸ chuyÓn nh−îng hîp ®ång lµ:............................................®
(b»ng ch÷:............................................................................................)
Gi¸ chuyÓn nh−îng nµy ®p bao gåm:
- Kho¶n tiÒn mµ Bªn A ®p tr¶ cho bªn b¸n nhµ ë (c«ng ty.........................)
theo ho¸ ®¬n (phiÕu thu) lµ:.........................® (b»ng ch÷...................................),
b»ng........% gi¸ trÞ hîp ®ång mua b¸n nhµ ë ®p ký víi c«ng ty.
- C¸c kho¶n tiÒn kh¸c mµ Bªn A ®p chi tr¶ (cã ho¸ ®¬n, phiÕu thu kÌm
theo):..................® (b»ng ch÷...........................................................)
- Kho¶n tiÒn chªnh lÖch Bªn B ph¶i tr¶ thªm cho Bªn A ngoµi hai kho¶n
tiÒn nªu trªn lµ:...........................® (b»ng ch÷:...................................................)
2. Ph−¬ng thøc thanh to¸n: Bªn B thanh to¸n cho Bªn A b»ng tiÒn ViÖt
Nam, (tr¶ qua tµi kho¶n cña bªn A hoÆc tr¶ b»ng tiÒn mÆt.....................)
3. Thêi h¹n thanh to¸n:...............................................................................
§iÒu 4: QuyÒn vµ nghÜa vô cña hai bªn
1. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn A:
a) Yªu cÇu Bªn B thanh to¸n ®Çy ®ñ, ®óng h¹n sè tiÒn nhËn chuyÓn
nh−îng hîp ®ång quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña v¨n b¶n nµy;
b) Cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hîp ®ång mua b¸n nhµ ë quy ®Þnh t¹i §iÒu
1 cña v¨n b¶n nµy lµ kh«ng thuéc diÖn cã tranh chÊp, ch−a chuyÓn nh−îng cho
ng−êi kh¸c,...........;
c) Giao hîp ®ång mua b¸n nhµ ë (vµ v¨n b¶n chuyÓn nh−îng hîp ®ång
nÕu chuyÓn nh−îng hîp ®ång tõ lÇn thø hai trë ®i), c¸c giÊy tê cã liªn quan ®Õn
nhµ ë cho Bªn B theo tho¶ thuËn;
d) Cïng víi víi Bªn B lµm thñ tôc chuyÓn nh−îng hîp ®ång t¹i c¬ quan
c«ng chøng vµ x¸c nhËn t¹i c«ng ty..................;
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®) Nép thuÕ thu nhËp, c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c mµ ph¸p luËt quy ®Þnh
thuéc tr¸ch nhiÖm cña Bªn A ph¶i nép vµ cung cÊp cho Bªn B biªn lai ®p nép
nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh;
e) ChÊm døt c¸c quyÒn vµ nghÜa vô liªn quan ®Õn hîp ®ång mua b¸n nhµ ë
®p ký víi c«ng ty.........................kÓ tõ ngµy v¨n b¶n chuyÓn nh−îng nµy ®−îc
c«ng ty............................................... x¸c nhËn;
g) Nép ph¹t vi ph¹m theo tho¶ thuËn; båi th−êng thiÖt h¹i cho Bªn B nÕu
g©y thiÖt h¹i;
h) C¸c tho¶ thuËn kh¸c (nh− ph¹t vi ph¹m, båi th−êng thiÖt h¹i...):..............
2. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn B:
a) Thanh to¸n tiÒn nhËn chuyÓn nh−îng hîp ®ång mua b¸n nhµ ë cho Bªn
A theo ®óng tho¶ thuËn (cã giÊy biªn nhËn do 2 bªn ký x¸c nhËn);
b) TiÕp nhËn hîp ®ång mua b¸n nhµ ë (vµ v¨n b¶n chuyÓn nh−îng hîp
®ång nÕu chuyÓn nh−îng hîp ®ång tõ lÇn thø hai trë ®i), c¸c giÊy tê cã liªn
quan ®Õn nhµ ë theo tho¶ thuËn;
c) §−îc tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn A theo hîp ®ång
mua b¸n nhµ ë ®p ký víi c«ng ty...............................................(®−îc coi nh− bªn
mua nhµ ë) kÓ tõ ngµy v¨n b¶n chuyÓn nh−îng nµy ®−îc c«ng
ty.................................x¸c nhËn;
d) Cïng víi Bªn A lµm thñ tôc x¸c nhËn viÖc chuyÓn nh−îng hîp ®ång t¹i
c¬ quan c«ng chøng vµ x¸c nhËn t¹i c«ng ty...................vµo v¨n b¶n nµy;
®) Nép b¶n sao biªn lai thuÕ thu nhËp tõ viÖc chuyÓn nh−îng hîp ®ång cho
c«ng ty...............................
e) Nép ph¹t vi ph¹m theo tho¶ thuËn; båi th−êng thiÖt h¹i cho Bªn A g©y
thiÖt h¹i;
g) C¸c tho¶ thuËn kh¸c (nh− Bªn B nép thuÕ thu nhËp thay cho Bªn A;
ph¹t vi ph¹m, båi th−êng thiÖt h¹i......)....................
§iÒu 5: Gi¶i quyÕt tranh chÊp
Trong tr−êng hîp cã tranh chÊp vÒ c¸c néi dung cña v¨n b¶n nµy th× c¸c
bªn bµn b¹c, th−¬ng l−îng gi¶i quyÕt. NÕu kh«ng th−¬ng l−îng ®−îc th× c¸c
bªn cã quyÒn yªu cÇu Toµ ¸n nh©n d©n gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 6: HiÖu lùc vµ thêi h¹n thùc hiÖn hîp ®ång
V¨n b¶n chuyÓn nh−îng nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ®−îc c«ng
ty...............x¸c nhËn. V¨n b¶n nµy ®−îc lËp thµnh 05 b¶n vµ cã gi¸ trÞ ph¸p lý
nh− nhau; mçi bªn gi÷ 01 b¶n, 01 b¶n l−u t¹i c¬ quan c«ng chøng, 01 b¶n
chuyÓn cho c¬ quan thuÕ vµ 01 b¶n l−u t¹i c«ng ty.......................
Bªn A
(ký tªn, nÕu lµ tæ chøc th× ®ãng dÊu)

Bªn B
(ký tªn, nÕu lµ tæ chøc th× ®ãng dÊu)
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Chøng nhËn cña c«ng chøng
V¨n phßng (hoÆc Phßng) c«ng chøng................................chøng nhËn: c¸c
Bªn cã tªn trong v¨n b¶n chuyÓn nh−îng nµy ®p nhÊt trÝ tho¶ thuËn vÒ viÖc Bªn
chuyÓn nh−îng lµ «ng (bµ) (hoÆc tæ chøc)...........................................lµ ng−êi ®p
mua nhµ ë theo hîp ®ång mua b¸n nhµ ë sè......ngµy.....th¸ng....n¨m....ký víi
c«ng ty...........................(hoÆc lµ Bªn ®A nhËn chuyÓn nh−îng hîp ®ång mua
b¸n nhµ ë theo v¨n b¶n chuyÓn nh−îng hîp ®ång ký ngµy....th¸ng....n¨m.....cña
«ng (bµ) hoÆc tæ chøc...........................nÕu lµ chuyÓn nh−îng tõ lÇn thø 2 trë ®i)
nay chuyÓn nh−îng hîp ®ång mua b¸n nhµ ë nµy cho Bªn nhËn chuyÓn nh−îng
lµ «ng (bµ) hoÆc tæ chøc............................................................
Sau khi cã chøng nhËn nµy, hai Bªn thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ cho Nhµ
n−íc vµ ®Ò nghÞ c«ng ty ...................x¸c nhËn vµo v¨n b¶n chuyÓn nh−îng
nµy./.
........., ngµy........th¸ng......n¨m.......
C«ng chøng viªn
(ký tªn, ®ãng dÊu)
X¸c nhËn cña chñ ®Çu t−....... (ghi tªn c«ng ty b¸n nhµ..........................)
(Chñ ®Çu t− chØ x¸c nhËn vµo v¨n b¶n chuyÓn nh−îng nµy sau khi bªn nhËn
chuyÓn nh−îng ®A cã biªn lai thuÕ thu nhËp hoÆc giÊy tê x¸c nhËn viÖc miÔn
thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh)
C«ng
ty................................x¸c
nhËn
«ng
(bµ)
(hoÆc
tæ
chøc):................................lµ ng−êi ®p mua nhµ ë theo hîp ®ång mua b¸n nhµ ë
sè......ngµy....th¸ng....n¨m....(hoÆc lµ Bªn ®A nhËn chuyÓn nh−îng hîp ®ång
mua b¸n nhµ ë theo v¨n b¶n chuyÓn nh−îng hîp ®ång ký ngµy......cña «ng (bµ)
hoÆc tæ chøc.............................nÕu lµ chuyÓn nh−îng tõ lÇn thø 2 trë ®i), nay
c«ng ty...............................x¸c nhËn viÖc chuyÓn nh−îng hîp ®ång mua b¸n nhµ
ë gi÷a «ng (bµ) hoÆc tæ chøc...........................................................vµ «ng (bµ)
hoÆc tæ chøc...........................................
KÓ tõ ngµy ký x¸c nhËn nµy, c«ng ty................. sÏ chÊm døt giao dÞch víi
«ng (bµ) hoÆc tæ chøc.............................vµ trùc tiÕp giao dÞch víi Bªn nhËn
chuyÓn nh−îng hîp ®ång lµ «ng (bµ) hoÆc tæ chøc...............................theo ®Þa
chØ ghi trong v¨n b¶n chuyÓn nh−îng nµy. Bªn nhËn chuyÓn nh−îng hîp ®ång
®−îc quyÒn tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô theo hîp ®ång mua b¸n
nhµ ë sè.......®p ký víi c«ng ty chóng t«i./.
........., ngµy........th¸ng......n¨m.......
§¹i diÖn C«ng ty
(ký tªn ®ãng dÊu)
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Phô lôc sè 15: MÉu hîp ®ång mua b¸n nhµ ë (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè
16/2010/TT- BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
............., ngµy..........th¸ng...........n¨m..........
Hîp ®ång mua b¸n nhµ ë
Sè......../H§
C¨n cø LuËt Nhµ ë ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005 vµ LuËt sè
34/2009/QH12 ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2009 cña Quèc héi vÒ söa ®æi, bæ sung
§iÒu 126 cña LuËt Nhµ ë vµ §iÒu 121 cña LuËt §Êt ®ai;
C¨n cø Bé LuËt D©n sù ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
C¨n cø Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé
X©y dùng quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ
®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi
tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë,
Hai bªn chóng t«i gåm:
Bªn b¸n nhµ ë (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn b¸n):
- ¤ng (bµ)1:..................................................................................................
- Sè CMND (hé chiÕu):.........................cÊp ngµy......../......./......, t¹i..........
- Hé khÈu th−êng tró:..................................................................................
- §Þa chØ liªn hÖ:..........................................................................................
- §iÖn tho¹i: ...........................................Fax (nÕu cã):................................
- Sè tµi kho¶n:.........................................t¹i Ng©n hµng:.............................
- Mp sè thuÕ:................................................................................................
Bªn mua nhµ ë (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn mua):
- ¤ng (bµ)2:..................................................................................................
1. NÕu bªn b¸n lµ c¸ nh©n th× ghi tªn ng−êi cã tªn trong giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u vÒ nhµ ë; nÕu
bªn b¸n lµ tæ chøc th× ghi th«ng tin tªn cña tæ chøc, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i, sè tµi kho¶n, tªn vµ chøc vô
ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña tæ chøc ®ã.
2. NÕu bªn mua lµ tæ chøc th× ghi th«ng tin tªn cña tæ chøc, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i, sè tµi kho¶n, tªn vµ
chøc vô ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña tæ chøc ®ã.
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- Sè CMND (hé chiÕu):............................cÊp ngµy....../......./....., t¹i….......
- Hé khÈu th−êng tró:...................................................................................
- §Þa chØ liªn hÖ:..........................................................................................
- §iÖn tho¹i: ............................................Fax (nÕu cã)................................
- Sè tµi kho¶n:..........................................t¹i Ng©n hµng:............................
- Mp sè thuÕ:................................................................................................
Hai bªn chóng t«i thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång mua b¸n nhµ ë víi c¸c néi
dung sau ®©y:
§iÒu 1. §Æc ®iÓm chÝnh cña nhµ ë mua b¸n
1. Lo¹i nhµ ë (biÖt thù, c¨n hé chung c− hoÆc nhµ ë riªng lÎ):...............
2. §Þa chØ nhµ ë:...........................................................................................
(§èi víi hîp ®ång mua b¸n nhµ ë h×nh thµnh trong t−¬ng lai th× ghi râ
®Þa ®iÓm n¬i nhµ ë ®−îc x©y dùng theo quy ho¹ch ®A ®−îc duyÖt).
3. Tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng:.................m2
4. Tæng diÖn tÝch sö dông ®Êt ë:.................m2, trong ®ã:
Sö dông riªng :...........m2; Sö dông chung (nÕu cã):............m2
Nguån gèc sö dông ®Êt (®−îc giao, ®−îc c«ng nhËn hoÆc
thuª...):...........................................................................................................
(NÕu lµ thuª ®Êt th× ph¶i ghi thªm th«ng tin vÒ sè hîp ®ång, ngµy ký hîp
®ång thuª ®Êt, thêi gian thuª tõ ngµy....®Õn ngµy....).
5. C¸c trang thiÕt bÞ chñ yÕu g¾n liÒn víi nhµ ë:.......................................
6. GiÊy tê ph¸p lý vÒ nhµ ë, ®Êt ë kÌm theo:...............................................
§iÒu 2. Gi¸ b¸n vµ ph−¬ng thøc thanh to¸n
1. Gi¸ b¸n nhµ ë lµ ....................................®ång
(B»ng ch÷: ........................................................................................).
Gi¸ b¸n nµy ®p bao gåm gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
VAT (nÕu bªn b¸n thuéc diÖn ph¶i nép thuÕ VAT).
2. Ph−¬ng thøc thanh to¸n: thanh to¸n b»ng tiÒn ViÖt Nam th«ng qua
h×nh thøc (tr¶ b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n qua ng©n
hµng).................................
3. Thêi h¹n thùc hiÖn thanh to¸n
a) Thanh to¸n mét lÇn vµo ngµy..........th¸ng........n¨m..........(hoÆc trong
thêi h¹n ......ngµy, kÓ tõ sau ngµy kÝ kÕt hîp ®ång nµy).
b) Tr−êng hîp mua nhµ ë theo ph−¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ dÇn th× thùc
hiÖn thanh to¸n vµo c¸c ®ît nh− sau:
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- §ît 1 lµ .....................®ång vµo ngµy.......th¸ng.......n¨m.......(hoÆc sau
......ngµy kÓ tõ ngµy kÝ kÕt hîp ®ång nµy)1.
- §ît 2 lµ ......................®ång vµo ngµy......th¸ng......n¨m .....(hoÆc sau
.....ngµy kÓ tõ khi thanh to¸n xong ®ît 1).
- §ît tiÕp theo..................................................
Tr−íc mçi ®ît thanh to¸n theo tháa thuËn t¹i kho¶n nµy, Bªn b¸n cã tr¸ch
nhiÖm th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n (th«ng qua h×nh thøc nh− fax, chuyÓn b−u
®iÖn....) cho Bªn mua biÕt râ sè tiÒn ph¶i thanh to¸n vµ thêi h¹n ph¶i thanh to¸n
kÓ tõ ngµy nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy.
§iÒu 3. Thêi h¹n giao nhËn nhµ ë
1. Bªn b¸n cã tr¸ch nhiÖm bµn giao nhµ ë kÌm theo c¸c trang thiÕt bÞ g¾n
víi nhµ ë ®ã vµ giÊy tê ph¸p lý vÒ nhµ ë nªu t¹i §iÒu 1 cña hîp ®ång nµy cho
Bªn mua trong thêi h¹n lµ...............ngµy, kÓ tõ ngµy Bªn mua thanh to¸n ®ñ sè
tiÒn mua nhµ ë (hoÆc kÓ tõ ngµy hîp ®ång nµy ®−îc ký kÕt)2. ViÖc bµn giao nhµ
ë ph¶i lËp thµnh biªn b¶n cã ch÷ ký x¸c nhËn cña hai bªn.
2. C¸c tr−êng hîp tháa thuËn kh¸c...............................
§iÒu 4. B¶o hµnh nhµ ë
1. Bªn b¸n cã tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh nhµ ë theo ®óng quy ®Þnh t¹i §iÒu
46 cña NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña ChÝnh phñ
quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë.
2. Bªn mua ph¶i kÞp thêi th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Bªn b¸n khi nhµ ë
cã c¸c h− háng thuéc diÖn ®−îc b¶o hµnh. Trong thêi h¹n...........ngµy, kÓ tõ
ngµy nhËn ®−îc th«ng b¸o cña Bªn mua, Bªn b¸n cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc
b¶o hµnh c¸c h− háng theo ®óng quy ®Þnh. NÕu Bªn b¸n chËm thùc hiÖn b¶o
hµnh mµ g©y thiÖt h¹i cho Bªn mua th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th−êng.
3. Kh«ng thùc hiÖn viÖc b¶o hµnh trong c¸c tr−êng hîp nhµ ë bÞ h− háng
do thiªn tai, ®Þch häa hoÆc do lçi cña ng−êi sö dông g©y ra.
4. Sau thêi h¹n b¶o hµnh theo quy ®Þnh cña LuËt Nhµ ë, viÖc söa ch÷a
nh÷ng h− háng thuéc tr¸ch nhiÖm cña Bªn mua.
§iÒu 5. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn b¸n
1. QuyÒn cña Bªn b¸n:
a) Yªu cÇu Bªn mua tr¶ ®ñ tiÒn mua nhµ theo ®óng tháa thuËn nªu t¹i
§iÒu 2 cña hîp ®ång nµy;
1. Tr−êng hîp mua nhµ ë xp héi tr¶ chËm, tr¶ dÇn th× lÇn ®Çu ph¶i thanh to¸n kh«ng qu¸ 20% gi¸ nhµ
ë (trõ tr−êng hîp c¸c bªn cã tháa thuËn kh¸c) vµ thêi h¹n mua nhµ ë ph¶i ®¶m b¶o tèi thiÓu lµ 10
n¨m, kÓ tõ ngµy ký kÕt hîp ®ång mua b¸n nhµ.
2. Tr−êng hîp mua nhµ ë xp héi theo ph−¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ dÇn th× Bªn b¸n giao giÊy tê nhµ ë sau
khi Bªn mua ®p thanh to¸n ®ñ tiÒn mua nhµ ë theo ®óng thêi h¹n c¸c bªn ®p tháa thuËn.
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b) Yªu cÇu Bªn mua nhËn bµn giao nhµ ë theo ®óng tháa thuËn nªu t¹i
§iÒu 3 cña hîp ®ång nµy;
c) Yªu cÇu Bªn mua nép ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh liªn quan ®Õn viÖc
mua b¸n nhµ ë theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
d) Yªu cÇu Bªn mua ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng−êi thø ba (trong
tr−êng hîp nhµ ë mua b¸n ®ang cho thuª, cho m−în).
2. NghÜa vô cña Bªn b¸n:
a) Bµn giao nhµ ë kÌm theo hå s¬ cho Bªn mua theo ®óng tháa thuËn t¹i
§iÒu 3 cña hîp ®ång nµy;
(§èi víi tr−êng hîp mua b¸n nhµ ë h×nh thµnh trong t−¬ng lai th× tháa
thuËn theo néi dung: Bªn b¸n cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng nhµ ë theo ®óng thiÕt kÕ
vµ theo danh môc vËt liÖu x©y dùng bªn trong vµ bªn ngoµi nhµ ë mµ c¸c bªn
®A tháa thuËn; th«ng b¸o cho Bªn mua biÕt tiÕn ®é x©y dùng nhµ ë vµ ®¶m b¶o
hoµn thµnh viÖc x©y dùng theo ®óng tiÕn ®é ®A tháa thuËn; t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Bªn
mua kiÓm tra viÖc x©y dùng nhµ ë nÕu cã yªu cÇu).
b) B¶o qu¶n nhµ ë trong thêi gian ch−a bµn giao nhµ cho Bªn mua;
c) Nép tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ kh¸c liªn quan ®Õn mua
b¸n nhµ ë theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
d) Th«ng b¸o cho Bªn mua c¸c h¹n chÕ vÒ quyÒn së h÷u ®èi víi nhµ ë
(nÕu mua b¸n nhµ ë lµ c¨n hé nhµ chung c− th× Bªn b¸n ph¶i th«ng b¸o cho
Bªn mua biÕt râ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi phÇn diÖn tÝch së h÷u chung, së
h÷u riªng cña c¨n hé mua b¸n vµ quy chÕ qu¶n lý sö dông nhµ chung c− ®ã);
®) Cã tr¸ch nhiÖm lµm thñ tôc ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u
®èi víi nhµ ë cho Bªn mua (trõ tr−êng hîp c¸c bªn cã tháa thuËn Bªn mua ®i
lµm thñ tôc).
§iÒu 6. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn mua
1. QuyÒn cña Bªn mua:
a) Yªu cÇu Bªn b¸n bµn giao nhµ kÌm theo giÊy tê vÒ nhµ ë theo ®óng
tháa thuËn t¹i §iÒu 3 cña Hîp ®ång nµy.
(§èi víi tr−êng hîp mua nhµ ë h×nh thµnh trong t−¬ng lai th× Bªn mua cã
quyÒn yªu cÇu Bªn b¸n x©y dùng nhµ ë theo ®óng thiÕt kÕ, tiÕn ®é vµ sö dông
®óng c¸c vËt liÖu vÒ nhµ ë mµ hai bªn ®A tháa thuËn);
b) Yªu cÇu Bªn b¸n phèi hîp, cung cÊp c¸c giÊy tê cã liªn quan ®Ó lµm
thñ tôc ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®èi víi nhµ ë (nÕu Bªn mua
®i lµm thñ tôc nµy);
c) Yªu cÇu Bªn b¸n nép ®Çy ®ñ c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ liªn quan ®Õn viÖc
mua b¸n nhµ ë theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
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2. NghÜa vô cña Bªn mua:
a) Tr¶ ®Çy ®ñ tiÒn mua nhµ theo ®óng tháa thuËn t¹i §iÒu 2 cña hîp ®ång
nµy;
b) NhËn bµn giao nhµ ë kÌm theo giÊy tê vÒ nhµ ë theo ®óng tho¶ thuËn
cña hîp ®ång nµy;
c) Nép ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ liªn quan ®Õn mua b¸n nhµ ë
cho Nhµ n−íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
d) B¶o ®¶m quyÒn, lîi Ých cña ng−êi thø ba theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt
(nÕu nhµ ë mua b¸n ®ang ®−îc cho thuª, cho m−în).
§iÒu 7. Tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m hîp ®ång
Hai bªn tho¶ thuËn cô thÓ c¸c tr¸ch nhiÖm (nh− ph¹t; tÝnh lpi, møc lpi
suÊt; ph−¬ng thøc thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm....) do vi ph¹m hîp ®ång trong c¸c
tr−êng hîp Bªn mua chËm thanh to¸n tiÒn mua nhµ hoÆc chËm nhËn bµn giao
nhµ ë, Bªn b¸n chËm bµn giao nhµ ë....
§iÒu 8. C¸c tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng
Bªn mua hoÆc Bªn b¸n kh«ng bÞ coi lµ vi ph¹m hîp ®ång vµ kh«ng bÞ
ph¹t vi ph¹m hoÆc kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th−êng thiÖt h¹i nÕu viÖc
chËm thùc hiÖn hoÆc kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c nghÜa vô ®−îc c¸c bªn tháa
thuËn trong hîp ®ång nµy do cã sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng nh− thiªn tai, chiÕn
tranh, háa ho¹n, sù thay ®æi quy ®Þnh ph¸p luËt vµ c¸c tr−êng hîp kh¸c mµ
kh«ng ph¶i do lçi cña c¸c Bªn g©y ra.
§iÒu 9. ChuyÓn giao quyÒn vµ nghÜa vô
1. Bªn mua cã quyÒn thùc hiÖn c¸c giao dÞch nh− chuyÓn nh−îng, thÕ
chÊp, cho thuª ®Ó ë, tÆng cho vµ c¸c giao dÞch kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt
vÒ nhµ ë sau khi ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®èi víi c¨n hé ®ã.
2. Trong tr−êng hîp ch−a nhËn bµn giao nhà ë tõ Bªn b¸n nh−ng Bªn
mua thùc hiÖn chuyÓn nh−îng hîp ®ång nµy cho bªn thø ba th× c¸c bªn ph¶i
thùc hiÖn ®óng thñ tôc theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01
th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng.
3. Trong c¶ hai tr−êng hîp nªu t¹i kho¶n 1 vµ 2 cña §iÒu nµy, ng−êi mua
nhµ ë hoÆc ng−êi nhËn chuyÓn nh−îng hîp ®ång ®Òu ®−îc h−ëng quyÒn lîi vµ
ph¶i thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña Bªn mua quy ®Þnh trong hîp ®ång nµy.
§iÒu 10. Cam kÕt cña c¸c Bªn
1. Bªn b¸n cam kÕt nhµ ë nªu t¹i §iÒu 1 cña hîp ®ång nµy thuéc quyÒn
së h÷u cña Bªn b¸n vµ kh«ng thuéc diÖn bÞ cÊm giao dÞch theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt.
2. Bªn mua cam kÕt ®p t×m hiÓu, xem xÐt kü th«ng tin vÒ nhµ ë.
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3. ViÖc ký kÕt hîp ®ång nµy gi÷a c¸c bªn lµ hoµn toµn tù nguyÖn, kh«ng
bÞ Ðp buéc, lõa dèi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu cÇn thay ®æi hoÆc
bæ sung néi dung cña hîp ®ång nµy th× c¸c bªn tháa thuËn lËp thªm phô lôc hîp
®ång cã ch÷ ký cña hai bªn vµ phô lôc hîp ®ång cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh− hîp
®ång nµy.
4. Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c tháa thuËn ®p quy ®Þnh
t¹i hîp ®ång nµy.
§iÒu 11. ChÊm døt hîp ®ång
Hîp ®ång nµy sÏ chÊm døt trong c¸c tr−êng hîp sau:
1. Hai bªn ®ång ý chÊm døt hîp ®ång b»ng v¨n b¶n. Trong tr−êng hîp
nµy, hai bªn sÏ tho¶ thuËn c¸c ®iÒu kiÖn vµ thêi h¹n chÊm døt.
2. Bªn mua chËm trÔ thanh to¸n tiÒn mua nhµ qu¸ .......ngµy (hoÆc th¸ng)
theo tho¶ thuËn t¹i §iÒu 2 cña hîp ®ång nµy.
3. Bªn b¸n chËm trÔ bµn giao nhµ ë qu¸.......ngµy (hoÆc th¸ng) theo thêi
h¹n ®p tháa thuËn t¹i §iÒu 3 cña hîp ®ång nµy.
3. C¸c tho¶ thuËn kh¸c....................................................
§iÒu 12. C¸c tháa thuËn kh¸c
(C¸c tháa thuËn trong hîp ®ång nµy ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p
luËt vµ kh«ng tr¸i ®¹o ®øc xA héi).
1.........................................................
2.........................................................
§iÒu 13. Gi¶i quyÕt tranh chÊp
Tr−êng hîp c¸c bªn cã tranh chÊp vÒ néi dung cña hîp ®ång nµy th× hai
bªn cïng bµn b¹c gi¶i quyÕt th«ng qua th−¬ng l−îng. Trong tr−êng hîp c¸c bªn
kh«ng th−¬ng l−îng ®−îc th× mét trong hai bªn cã quyÒn yªu cÇu Toµ ¸n nh©n
d©n gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 14. HiÖu lùc cña hîp ®ång
1. Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy.............(hoÆc cã hiÖu lùc kÓ tõ
ngµy ®−îc c«ng chøng chøng nhËn hoÆc ®−îc UBND chøng thùc ®èi víi tr−êng
hîp ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i c«ng chøng hoÆc chøng thùc).
2. Hîp ®ång nµy ®−îc lËp thµnh ..... b¶n vµ cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh− nhau,
mçi bªn gi÷ .....b¶n, .... b¶n l−u t¹i c¬ quan thuÕ, .... b¶n l−u t¹i c¬ quan c«ng
chøng hoÆc chøng thùc (nÕu cã) vµ .....b¶n l−u t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp
giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®èi víi nhµ ë.
(Trong tr−êng hîp Bªn b¸n, Bªn mua lµ ng−êi n−íc ngoµi hoÆc ng−êi
ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi th× cã thÓ tho¶ thuËn lËp thªm hîp ®ång b»ng
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TiÕng Anh, c¸c b¶n Hîp ®ång b»ng tiÕng Anh vµ tiÕng ViÖt cã gi¸ trÞ ph¸p lý
nh− nhau)./.
Bªn mua
(Ký vµ ghi râ hä tªn, nÕu lµ tæ chøc th×
®ãng dÊu vµ ghi chøc vô ng−êi ký)

Bªn b¸n
(Ký vµ ghi râ hä tªn, nÕu lµ tæ chøc th×
®ãng dÊu vµ ghi chøc vô ng−êi ký)

Chøng nhËn cña c«ng chøng hoÆc chøng thùc cña
UBND cÊp cã thÈm quyÒn1

1. §èi víi tr−êng hîp ph¶i chøng thùc hoÆc c«ng chøng theo quy ®Þnh ph¸p luËt
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Phụ lục số 16: Mẫu hợp ñồng mua bán căn hộ chung cư thương mại ký
giữa chủ ñầu tư và người mua căn hộ (áp dụng cho cả trường hợp mua
bán căn hộ hình thành trong tương lai và căn hộ có sẵn) 11
( kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng về sửa ñổi, bổ sung ðiều 21 của Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9
năm 2010 của Bộ Xây dựng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
.............., ngày........ tháng........năm..........
HỢP ðỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ
Số: ......../Hð
Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật số 34/2009/QH12
ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa ñổi, bổ sung ðiều 126 của Luật
Nhà ở và ðiều 121 của Luật ðất ñai;
Căn cứ Luật Kinh doanh bất ñộng sản ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Bảo vệ người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của
Quốc hội về việc thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà
ở tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị ñịnh số 51/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số ñiều của Nghị quyết số 19/2008/QH12
ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân
nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị ñịnh số 71/2010/Nð-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị ñịnh 99/2011/Nð-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ
người tiêu dùng;
Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ
Xây dựng quy ñịnh cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị
ñịnh số 71/2010/Nð-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh chi
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Phụ lục này ñược thay thế bằng phụ lục quy ñịnh kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BXD
ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ Xây dựng sửa ñổi, bổ sung ðiều 21 của Thông tư số 16/2010/TTBXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy ñịnh cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số
nội dung của Nghị ñịnh số 71/2010/Nð-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh chi
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2014.
11
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Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2014 của
Bộ Xây dựng về sửa ñổi, bổ sung ðiều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD
ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy ñịnh cụ thể và hướng dẫn
thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số 71/2010/Nð-CP ngày 23 tháng 6
năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1.......................................................................;
Căn cứ hợp ñồng (văn bản) ủy quyền số….….. về việc bán nhà ở qua sàn
giao dịch bất ñộng sản ñược ký giữa Công ty………………………với Sàn
giao dịch bất ñộng sản……..……;
Căn cứ khác 2 .....................................................................................;
Các Bên dưới ñây gồm:
Bên A: BÊN BÁN NHÀ Ở (sau ñây gọi tắt là Bên Bán):
Công ty 3:…………………………………………………………..…….
- Giấy chứng nhận ñầu tư (hoặc giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh)
số…. hoặc mã số doanh nghiệp số…..…………….
- ðại diện bởi Ông (Bà):...........................Chức vụ:...................................
Theo giấy ủy quyền (văn bản ủy quyền) số……(nếu có).
- Số CMND (hộ chiếu): ..........................cấp ngày:...../...../......., tại...........
- ðịa chỉ:.....................................................................................................
- ðiện thoại Công ty:.....................................Fax:......................................
- Số tài khoản: ........................................tại Ngân hàng:............................
- Mã số thuế:...............................................................................................
Bên B: BÊN MUA NHÀ Ở (sau ñây gọi tắt là Bên Mua):
- Ông (bà)4:................................................................................................

. Ghi các Quyết ñịnh liên quan như Quyết ñịnh cho thuê ñất, giao ñất, văn bản phê duyệt dự án….
. Ghi các căn cứ liên quan ñến việc mua bán căn hộ (như văn bản ñăng ký mua, hợp ñồng ñặt cọc...).
Trường hợp Nhà nước có sửa ñổi, thay thế các văn bản pháp luật ghi tại phần căn cứ của hợp ñồng
này thì bên bán phải ghi lại theo số, tên văn bản mới ñã thay ñổi.
3
. Ghi tên Công ty bán căn hộ.
4
. Nếu có nhiều người mua cùng ñứng tên trong hợp ñồng thì tại mục này phải ghi ñầy ñủ thông tin
về những người cùng mua nhà ở này.
1
2
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- ðại diện cho (nếu Bên mua là tổ chức):...................................................
Theo giấy ủy quyền (văn bản ủy quyền) số…..(nếu có).
- Số CMND (hộ chiếu) số:.......................cấp ngày:..../..../....., tại..............
- Hộ khẩu thường trú:.................................................................................
- ðịa chỉ liên hệ:..........................................................................................
- ðiện thoại:.............................................Fax (nếu có):..............................
- Số tài khoản (nếu có):............................tại Ngân hàng............................
Mã
số
thuế
có):...................................................................................

(nếu

Hai bên ñồng ý ký kết bản hợp ñồng mua bán căn hộ chung cư này với
các ñiều, khoản sau ñây:
ðiều 1: Giải thích từ ngữ
Trong hợp ñồng này các từ và cụm từ dưới ñây ñược hiểu như sau:
1. “căn hộ” là một căn hộ ñược xây dựng theo cấu trúc kiểu khép kín
theo thiết kế ñã ñược phê duyệt thuộc nhà chung cư do Công ty........ ñầu tư xây
dựng với các ñặc ñiểm ñược mô tả tại ðiều 2 của hợp ñồng này;
2. “nhà chung cư” là toàn bộ nhà chung cư có căn hộ mua bán do Công
ty…..làm chủ ñầu tư, bao gồm các căn hộ, diện tích kinh doanh, thương mại....
và các công trình tiện ích chung của tòa nhà, kể cả phần khuôn viên (nếu có)
ñược xây dựng tại ô quy hoạch số……..thuộc dự án……., phường…...,
quận………, tỉnh/thành phố…….;
3. “hợp ñồng” là hợp ñồng mua bán căn hộ chung cư này và toàn bộ các
phụ lục ñính kèm cũng như mọi sửa ñổi, bổ sung bằng văn bản ñối với hợp
ñồng này do các bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện hợp ñồng này;
4. “giá bán căn hộ” là tổng số tiền bán căn hộ ñược xác ñịnh tại ðiều 3
của hợp ñồng này;
5. “bảo hành nhà ở” là việc khắc phục, sửa chữa, thay thế các hạng mục
ñược liệt kê cụ thể tại ðiều 9 của hợp ñồng này khi bị hư hỏng, khiếm khuyết
hoặc khi vận hành sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người
sử dụng căn hộ gây ra trong khoảng thời gian theo quy ñịnh của pháp luật nhà ở
và theo thỏa thuận trong hợp ñồng này;
6. “diện tích sử dụng căn hộ” là diện tích sử dụng riêng của căn hộ mua
bán ñược tính theo kích thước thông thủy và ñược ghi vào Giấy chứng nhận
cấp cho người mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong
căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ ñó; không tính
tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ
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thuật nằm bên trong căn hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện
tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép
trong của tường chung ñược thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ
ñã ñược phê duyệt;
7. "diện tích sàn xây dựng căn hộ" là diện tích ñược tính từ tim tường
bao, tường ngăn căn hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên
trong căn hộ;
8. “phần sở hữu riêng của Bên Mua” là phần diện tích sử dụng căn hộ
ñược quy ñịnh tại khoản 6 ðiều này và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng
gắn liền với căn hộ này;
9. “phần sở hữu riêng của Bên Bán” là phần diện tích trong nhà chung cư
nhưng Bên Bán không bán mà giữ lại ñể sử dụng hoặc kinh doanh và Bên Bán
cũng không phân bổ giá trị phần diện tích thuộc sở hữu riêng này vào giá bán
căn hộ;
10. “phần sở hữu chung trong nhà chung cư” là phần diện tích và các
thiết bị thuộc sở hữu, sử dụng chung trong nhà chung cư theo quy ñịnh của
pháp luật nhà ở và ñược các bên thỏa thuận cụ thể tại khoản 3 ðiều 11 của hợp
ñồng này;
11. “Bản nội quy nhà chung cư” là bản nội quy quản lý, sử dụng nhà
chung cư ñược ñính kèm theo hợp ñồng này và tất cả các sửa ñổi, bổ sung ñược
Hội nghị nhà chung cư thông qua trong quá trình quản lý, sử dụng nhà ở;
12. “Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư” là khoản tiền 2%
mà các bên có nghĩa vụ phải ñóng góp ñối với phần sở hữu riêng của mình ñể
phục vụ cho việc bảo trì phần sở hữu chung trong nhà chung cư;
13. “Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư” là các dịch vụ quản lý vận
hành nhà chung cư, bao gồm việc quản lý, vận hành nhằm ñảm bảo cho nhà
chung cư hoạt ñộng bình thường;
14. “Bảo trì nhà chung cư” là việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa
chữa ñịnh kỳ, sửa chữa ñột xuất nhà ở và thiết bị xây dựng công nghệ gắn với
nhà chung cư ñó nhằm duy trì chất lượng nhà chung cư;
15. “Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư” là ñơn vị thực hiện
việc quản lý, vận hành nhà chung cư sau khi nhà chung cư ñược xây dựng xong
và ñưa vào sử dụng;
16. “Sự kiện bất khả kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà
mỗi bên hoặc các bên trong hợp ñồng này không thể lường trước ñược và
không thể khắc phục ñược ñể thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp ñồng
này, mặc dù ñã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các
trường hợp ñược coi là sự kiện bất khả kháng ñược các bên nhất trí thỏa thuận
cụ thể tại ðiều 14 của hợp ñồng này;
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17. "Giấy chứng nhận" là Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cấp cho Bên Mua căn hộ theo quy ñịnh của pháp luật ñất ñai;
18. Các từ ngữ khác do các bên thỏa thuận:…………….................….....
ðiều 2. ðặc ñiểm của căn hộ mua bán
Bên Bán ñồng ý bán và Bên Mua ñồng ý mua căn hộ chung cư như sau:
1. ðặc ñiểm của căn hộ mua bán:
a) Căn hộ số:....... tại tầng (tầng có căn hộ):........., thuộc nhà chung cư
số……..ñường/phố (nếu có), thuộc phường/xã………, quận (huyện, thị xã, thị
trấn, thành phố thuộc tỉnh)……., tỉnh (thành phố)……….
b) Diện tích sử dụng căn hộ là: ..............m2. Diện tích này ñược tính theo
kích thước thông thủy (gọi chung là diện tích thông thủy) theo quy ñịnh tại
khoản 6 ðiều 1 của hợp ñồng này và là căn cứ ñể tính tiền mua bán căn hộ quy
ñịnh tại ðiều 3 của hợp ñồng này;
Hai bên nhất trí rằng, diện tích thông thủy ghi tại ñiểm này chỉ là tạm
tính và có thể tăng lên hoặc giảm ñi theo thực tế ño ñạc tại thời ñiểm bàn giao
căn hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ cho Bên Bán
theo diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ; trong trường hợp diện tích thông
thủy thực tế chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn ...% (... phần trăm) so với diện
tích ghi trong hợp ñồng này thì hai bên không phải ñiều chỉnh lại giá bán căn
hộ. Nếu diện tích thông thủy thực tế chênh lệch vượt quá ...% (... phần trăm) so
với diện tích ghi trong hợp ñồng này thì giá bán căn hộ sẽ ñược ñiều chỉnh lại
theo diện tích ño ñạc thực tế khi bàn giao căn hộ.
Trong biên bản bàn giao căn hộ hoặc trong phụ lục của hợp ñồng, hai
bên nhất trí sẽ ghi rõ diện tích thông thủy thực tế khi bàn giao căn hộ, diện tích
thông thủy chênh lệch so với diện tích ghi trong hợp ñồng mua bán ñã ký (nếu
có). Biên bản bàn giao căn hộ và phụ lục của hợp ñồng mua bán căn hộ là một
bộ phận không thể tách rời của hợp ñồng này. Diện tích căn hộ ñược ghi vào
Giấy chứng nhận cấp cho Bên Mua ñược xác ñịnh theo diện tích thông thủy
thực tế khi bàn giao căn hộ;
c) Diện tích sàn xây dựng là:....m2, diện tích này ñược tính theo quy ñịnh
tại khoản 7 ðiều 1 của hợp ñồng này;
d) Mục ñích sử dụng căn hộ: dùng ñể ở. (trường hợp mua căn hộ gắn
liền với phần diện tích nhà ñể kinh doanh theo thiết kế ñược duyệt tại tầng 1
của nhà chung cư thì các bên ghi rõ mục ñích sử dụng là ñể ở và kinh doanh).
ñ) Năm hoàn thành việc xây dựng (ghi năm hoàn thành việc xây dựng
toà nhà chung cư):................
2. ðặc ñiểm về ñất xây dựng nhà chung cư có căn hộ nêu tại khoản 1
ðiều này:
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a) Thửa ñất số:................hoặc ô số:..................hoặc lô số:...................
b) Tờ bản ñồ số:.......................................do cơ quan......................lập;
c) Diện tích ñất sử dụng chung:..................m2 (nếu nhà chung cư có diện
tích ñất sử dụng chung, bao gồm ñất trong khuôn viên thì ghi diện tích ñất của
toàn bộ khuôn viên nhà chung cư ñó, nếu nhà chung cư không có khuôn viên
thì ghi diện tích ñất xây dựng nhà chung cư ñó).
ðiều 3. Giá bán căn hộ, kinh phí bảo trì, phương thức và thời hạn
thanh toán
1. Giá bán căn hộ:
a) Giá bán căn hộ ñược tính theo công thức lấy ñơn giá 01 m2 sử dụng
căn hộ (x) với tổng diện tích sử dụng căn hộ mua bán, cụ thể là:............m2 sử
dụng (x)........ñồng/1m2 sử dụng =........ñồng. (Bằng chữ:............................).
Giá bán căn hộ quy ñịnh tại ñiểm này ñã bao gồm giá trị quyền sử dụng
ñất, thuế giá trị gia tăng và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung
cư), trong ñó:
- Giá bán (ñã bao gồm giá trị quyền sử dụng ñất) là:.......................ñồng.
(Bằng chữ.........................................................................................................)
- Thuế giá trị gia tăng:.......................ñồng. (Bằng chữ..........................);
khoản thuế này không tính trên tiền sử dụng ñất nộp cho Nhà nước theo quy
ñịnh của pháp luật;
- Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư bằng 2% giá bán
căn hộ (kinh phí này ñược tính trước thuế) là:............ñồng. (Bằng
chữ......................);
b) Giá bán căn hộ quy ñịnh tại ñiểm a khoản này không bao gồm các
khoản sau:
- Các khoản lệ phí trước bạ, phí và chi phí theo quy ñịnh của pháp luật
liên quan ñến việc thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cho Bên
Mua. Các khoản lệ phí và chi phí này do Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán;
- Chi phí kết nối, lắp ñặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho căn hộ
gồm: dịch vụ cung cấp gas, dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình và các
dịch vụ khác mà Bên Mua sử dụng cho riêng căn hộ. Các chi phí này Bên Mua
thanh toán trực tiếp cho ñơn vị cung ứng dịch vụ;
- Phí quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng. Kể từ ngày bàn giao
căn hộ cho Bên Mua theo thỏa thuận tại ðiều 8 của hợp ñồng này, Bên Mua có
trách nhiệm thanh toán phí quản lý vận hành nhà chung cư theo thuận tại khoản
5 ðiều 11 của hợp ñồng này;
- Các chi phí khác do hai bên thỏa thuận....................................................
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c) Hai bên thống nhất kể từ ngày bàn giao căn hộ và trong suốt thời hạn
sở hữu, sử dụng căn hộ ñã mua thì Bên Mua phải nộp các nghĩa vụ tài chính
theo quy ñịnh hiện hành, thanh toán phí quản lý, vận hành nhà chung cư hàng
tháng và các loại phí dịch vụ khác do việc sử dụng các tiện ích như: khí ñốt,
ñiện, nước, ñiện thoại, truyền hình cáp... cho nhà cung cấp dịch vụ.
2. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua
hình thức (trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân
hàng.........................theo tài khoản số..............).
Thời ñiểm xác ñịnh Bên Mua ñã thanh toán tiền là thời ñiểm Bên Bán
xuất phiếu thu về khoản tiền ñã nhận thanh toán của Bên Mua hoặc số tiền
chuyển khoản ñã ghi có vào tài khoản của Bên Bán.
3. Thời hạn thanh toán:
a) Thời hạn thanh toán tiền mua căn hộ (không bao gồm kinh phí bảo trì
phần sở hữu chung 2%): Các bên thỏa thuận cụ thể tiến ñộ thanh toán tiền mua
căn hộ, kể cả thời hạn thanh toán trong trường hợp có chênh lệch về diện tích
sàn thực tế khi bàn giao căn hộ, nhưng việc thanh toán trước khi bàn giao căn
hộ phải theo ñúng quy ñịnh của Luật Nhà ở;
b) Thời hạn thanh toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2%: Bên Mua
có trách nhiệm thanh toán cho Bên Bán trước thời ñiểm ký biên bản bàn giao
căn hộ. Hai bên nhất trí rằng, Bên Bán có trách nhiệm gửi khoản tiền này vào
tài khoản riêng của ngân hàng thương mại trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày
thu kinh phí của Bên Mua theo lãi suất không kỳ hạn ñể tạm quản lý. Bên Bán
có trách nhiệm bàn giao khoản kinh phí này (bao gồm cả tiền lãi) cho Ban
Quản trị nhà chung cư quản lý sau khi Ban Quản trị nhà chung cư ñược thành
lập theo quy ñịnh trong thời hạn tối ña là 30 ngày, kể từ ngày có Quyết ñịnh
công nhận Ban quản trị của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà chung cư ñể
phục vụ cho việc bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy ñịnh của
pháp luật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận thống nhất ñể chủ ñầu tư tạm
quản lý kinh phí này.
ðiều 4. Chất lượng công trình nhà ở
1. Bên Bán cam kết bảo ñảm chất lượng công trình nhà chung cư, trong
ñó có căn hộ nêu tại ðiều 2 hợp ñồng này theo ñúng thiết kế ñã ñược phê duyệt
và sử dụng ñúng (hoặc tương ñương) các vật liệu xây dựng căn hộ mà hai bên
ñã cam kết trong hợp ñồng này.
2. Tiến ñộ xây dựng: Hai bên thống nhất Bên Bán có trách nhiệm thực
hiện việc xây dựng nhà ở theo ñúng tiến ñộ thỏa thuận dưới ñây: (chỉ thỏa
thuận trong trường hợp mua bán căn hộ hình thành trong tương lai):
a) Giai ñoạn 1:……………………………………………………………
b) Giai ñoạn 2: …………………………………………………………
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c) Giai ñoạn 3: ……………………………………………………………
d) ……………………..………………………………………………..
3. Bên Bán phải thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ
tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở tại khu nhà chung cư của Bên Mua theo ñúng
quy hoạch, thiết kế, nội dung, tiến ñộ dự án ñã ñược phê duyệt và bảo ñảm chất
lượng theo ñúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do Nhà nước quy ñịnh.
4. Bên Bán phải hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng phục
vụ nhu cầu ở thiết yếu của Bên Mua tại khu nhà chung cư theo nội dung dự án
và tiến ñộ ñã ñược phê duyệt trước ngày Bên Bán bàn giao căn hộ cho Bên
Mua, bao gồm: hệ thống ñường giao thông; hệ thống ñiện chiếu sáng công
cộng, ñiện sinh hoạt; hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, nước thải; hệ thống
cung cấp chất ñốt; hệ thống thông tin liên lạc (nếu có thỏa thuận Bên Bán phải
xây dựng).......; hệ thống công trình hạ tầng xã hội như:..........(Các bên phải
thỏa thuận cụ thể các công trình mà Bên Bán có trách nhiệm phải xây dựng ñể
phục vụ nhu cầu ở bình thường của Bên Mua theo tiến ñộ của dự án ñã ñược
phê duyệt).
ðiều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán
1. Quyền của Bên Bán:
a) Yêu cầu Bên Mua trả tiền mua căn hộ theo ñúng thỏa thuận tại ðiều 3
của hợp ñồng và ñược tính lãi suất trong trường hợp Bên Mua chậm thanh toán
theo tiến ñộ thỏa thuận tại ðiều 3 của hợp ñồng này. Việc tính lãi suất chậm
thanh toán ñược quy ñịnh cụ thể tại khoản 1 ðiều 12 của hợp ñồng này;
b) Yêu cầu Bên Mua nhận bàn giao căn hộ theo ñúng thời hạn thỏa thuận
ghi trong hợp ñồng này;
c) ðược bảo lưu quyền sở hữu căn hộ và có quyền từ chối bàn giao căn
hộ hoặc bàn giao bản chính Giấy chứng nhận của Bên Mua cho ñến khi Bên
Mua hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán tiền theo thỏa thuận trong hợp ñồng này;
d) Có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp ñiện,
nước và các dịch vụ tiện ích khác nếu Bên Mua (hoặc bên mua lại nhà ở hoặc
bên nhận chuyển nhượng hợp ñồng mua bán căn hộ từ Bên Mua) vi phạm Quy
chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy
quản lý sử dụng nhà chung cư ñính kèm theo hợp ñồng này;
e) ðược quyền thay ñổi trang thiết bị, vật liệu xây dựng công trình nhà
chung cư có giá trị chất lượng tương ñương theo quy ñịnh của pháp luật về xây
dựng; trường hợp thay ñổi trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện bên trong căn hộ
thì phải có sự thỏa thuận của Bên Mua;
g) Thực hiện các 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 Bản nội
quy nhà chung cư; thành lập Ban quản trị nhà chung cư; lựa chọn và ký hợp
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ñồng với doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà chung cư ñể quản lý vận hành
nhà chung cư kể từ khi ñưa nhà chung cư vào sử dụng cho ñến khi Ban quản trị
nhà chung cư ñược thành lập;
h) ðơn phương chấm dứt hợp ñồng mua bán căn hộ theo thỏa thuận tại
ðiều 15 của hợp ñồng này;
i) Yêu cầu Bên Mua nộp phạt vi phạm hợp ñồng hoặc bồi thường thiệt
hại khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc phải bồi thường
trong hợp ñồng này hoặc theo quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
k) Các quyền khác do hai bên thoả thuận:.................................................
2. Nghĩa vụ của Bên Bán:
a) Cung cấp cho Bên Mua các thông tin chính xác về quy hoạch chi tiết,
thiết kế nhà chung cư và thiết kế căn hộ ñã ñược phê duyệt. Cung cấp cho Bên
Mua kèm theo hợp ñồng này 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ mua
bán, 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng nhà có căn hộ mua bán, 01 (một)
bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa nhà chung cư có căn hộ mua bán ñã ñược phê
duyệt và các giấy tờ pháp lý có liên quan ñến việc mua bán căn hộ;
b) Xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng theo ñúng quy hoạch, nội
dung hồ sơ dự án và tiến ñộ ñã ñược phê duyệt, ñảm bảo khi bàn giao thì Bên
Mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường;
c) Thiết kế diện tích, mặt bằng căn hộ và thiết kế công trình hạ tầng tuân
thủ quy hoạch và các quy ñịnh của pháp luật về xây dựng. Thiết kế diện tích,
mặt bằng căn hộ sẽ không bị thay ñổi, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo thỏa thuận giữa Bên Mua và Bên Bán và
ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
d) ðảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật nhà
chung cư theo ñúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;
ñ) Bảo quản căn hộ trong thời gian chưa giao nhà ở cho Bên Mua; thực
hiện bảo hành căn hộ và nhà chung cư theo quy ñịnh tại ðiều 9 của hợp ñồng
này;
e) Bàn giao căn hộ và các giấy tờ pháp lý có liên quan ñến căn hộ mua
bán cho Bên Mua theo ñúng thời hạn thỏa thuận trong hợp ñồng này;
g) Hướng dẫn và hỗ trợ Bên Mua ký kết hợp ñồng sử dụng dịch vụ với
nhà cung cấp ñiện nước, viễn thông, truyền hình cáp….;
h) Nộp tiền sử dụng ñất và các khoản phí, lệ phí khác liên quan ñến việc
bán căn hộ theo quy ñịnh của pháp luật;
i) Làm thủ tục ñể cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
cho Bên Mua. Trong trường hợp này, Bên Bán sẽ có văn bản thông báo cho
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Bên Mua về việc nộp các giấy tờ liên quan ñể Bên Bán làm thủ tục ñề nghị cấp
Giấy chứng nhận quyền sở hữu về căn hộ cho Bên Mua.
Trong thời hạn.....ngày, kể từ ngày nhận ñược thông báo của Bên Bán mà
Bên Mua không nộp ñầy ñủ các giấy tờ theo thông báo thì coi như Bên Mua tự
nguyện ñi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận. Khi Bên Mua tự nguyện làm thủ
tục ñề nghị cấp Giấy chứng nhận thì Bên Bán phải hỗ trợ và cung cấp ñầy ñủ
hồ sơ pháp lý về căn hộ mua bán cho Bên Mua;
k) Tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần ñầu ñể thành lập Ban quản trị nhà
chung cư nơi có căn hộ bán; thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản trị nhà
chung cư khi nhà chung cư chưa thành lập ñược Ban quản trị;
l) Hỗ trợ Bên Mua làm các thủ tục thế chấp căn hộ ñã mua tại tổ chức tín
dụng khi có yêu cầu của Bên Mua;
m) Nộp phạt vi phạm hợp ñồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Mua khi
vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường trong hợp
ñồng này hoặc theo quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
n) Nộp kinh phí bảo trì 2% theo quy ñịnh của pháp luật ñối với phần diện
tích thuộc sở hữu riêng của Bên Bán và chuyển toàn bộ kinh phí bảo trì ñã thu
của Bên Mua vào tài khoản tại ngân hàng và giao cho Ban quản trị nhà chung
cư theo ñúng thỏa thuận tại ñiểm b khoản 3 ðiều 3 của hợp ñồng này.
p) Các nghĩa vụ khác do các bên thoả thuận (các thỏa thuận này phải
không trái pháp luật và ñạo ñức xã hội)...........................................
ðiều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua
1. Quyền của Bên Mua:
a) Nhận bàn giao căn hộ quy ñịnh tại ðiều 2 của hợp ñồng này có chất
lượng với các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu xây dựng mà các
bên ñã thỏa thuận kèm theo hợp ñồng này và hồ sơ căn hộ theo ñúng thỏa thuận
trong hợp ñồng này.
b) ðược sử dụng………chỗ ñể xe ô tô/xe máy trong bãi ñỗ xe của Tòa
nhà chung cư tại vị trí số………….(các bên thỏa thuận cụ thể nội dung này);
c) Yêu cầu Bên Bán làm thủ tục ñề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy
ñịnh của pháp luật (trừ trường hợp Bên Mua tự nguyện thực hiện thủ tục này
theo thỏa thuận tại ñiểm i khoản 2 ðiều 5 của hợp ñồng này);
d) ðược toàn quyền sở hữu, sử dụng và thực hiện các giao dịch ñối với
căn hộ ñã mua theo quy ñịnh của pháp luật, ñồng thời ñược sử dụng các dịch vụ
hạ tầng do doanh nghiệp dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua Bên Bán
sau khi nhận bàn giao căn hộ theo quy ñịnh về sử dụng các dịch vụ hạ tầng của
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ;
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ñ) Nhận Giấy chứng nhận sau khi ñã thanh toán ñủ 100% tiền mua căn
hộ và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan ñến căn hộ mua bán theo thỏa thuận
trong hợp ñồng này và theo quy ñịnh của pháp luật;
e) Yêu cầu Bên Bán hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ
thuật và hạ tầng xã hội theo ñúng nội dung, tiến ñộ dự án ñã ñược phê duyệt;
g) Có quyền từ chối nhận bàn giao căn hộ nếu Bên Bán không hoàn
thành việc xây dựng và ñưa vào sử dụng các công trình hạ tầng phục vụ nhu
cầu ở thiết yếu, bình thường của Bên Mua theo ñúng thỏa thuận tại khoản 4
ðiều 4 của hợp ñồng này hoặc trong trường hợp diện tích sử dụng căn hộ thực
tế nhỏ hơn/lớn hơn....% so với diện tích sử dụng căn hộ ghi trong hợp ñồng
này. Việc từ chối nhận bàn giao căn hộ trong trường hợp này không bị coi là vi
phạm các ñiều kiện bàn giao căn hộ của Bên Mua ñối với Bên Bán;
h) Yêu cầu Bên Bán tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần ñầu ñể thành lập
Ban quản trị nhà chung cư nơi có căn hộ mua bán khi có ñủ ñiều kiện thành lập
Ban quản trị nhà chung cư theo quy ñịnh của Bộ Xây dựng;
i) Yêu cầu Bên Bán hỗ trợ thủ tục thế chấp căn hộ ñã mua tại tổ chức tín
dụng trong trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp căn hộ tại tổ chức tín
dụng;
k) Yêu cầu Bên Bán nộp kinh phí bảo trì nhà chung cư theo ñúng thỏa
thuận tại ñiểm b khoản 3 ðiều 3 của hợp ñồng này;
l) Các quyền khác do hai bên thoả thuận:.................................................
2. Nghĩa vụ của Bên Mua:
a) Thanh toán ñầy ñủ và ñúng hạn số tiền mua căn hộ và kinh phí bảo trì
phần sở hữu chung 2% theo thỏa thuận tại ðiều 3 của hợp ñồng này không phụ
thuộc vào việc có hay không có thông báo thanh toán tiền mua căn hộ của Bên
Bán;
b) Nhận bàn giao căn hộ theo thỏa thuận trong hợp ñồng này;
c) Kể từ ngày bàn giao căn hộ, Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm ñối
với căn hộ ñã mua (trừ các trường hợp thuộc trách nhiệm bảo ñảm tính pháp lý
và việc bảo hành căn hộ của Bên Bán) và tự chịu trách nhiệm về việc mua, duy
trì các hợp ñồng bảo hiểm cần thiết ñối với mọi rủi ro, thiệt hại liên quan ñến
căn hộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy ñịnh của pháp luật;
d) Kể từ ngày bàn giao căn hộ, kể cả trường hợp Bên Mua chưa vào sử
dụng căn hộ thì căn hộ sẽ ñược quản lý và bảo trì theo nội quy quản lý sử dụng
nhà chung cư và Bên Mua phải tuân thủ các quy ñịnh ñược nêu trong Bản nội
quy quản lý sử dụng nhà chung cư;
ñ) Thanh toán các khoản thuế và lệ phí theo quy ñịnh của pháp luật mà
Bên Mua phải nộp như thỏa thuận tại ðiều 7 của hợp ñồng này;
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e) Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: ñiện, nước, truyền hình
cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc... và các khoản thuế, phí khác phát
sinh theo quy ñịnh do nhu cầu sử dụng của Bên Mua;
g) Thanh toán phí quản lý vận hành nhà chung cư và các chi phí khác
theo thoả thuận quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 11 của hợp ñồng này, kể cả trường
hợp Bên Mua không sử dụng căn hộ ñã mua;
h) Chấp hành các quy ñịnh của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư ñính
kèm theo hợp ñồng này;
i) Tạo ñiều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quản lý vận hành trong việc
bảo trì, quản lý vận hành nhà chung cư;
k) Sử dụng căn hộ ñúng mục ñích ñể ở theo quy ñịnh của Luật Nhà ở và
theo thỏa thuận trong hợp ñồng này;
l) Nộp phạt vi phạm hợp ñồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Bán khi vi
phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo quy ñịnh
trong hợp ñồng này hoặc theo quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
m) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quyết ñịnh của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền khi vi phạm các quy ñịnh về quản lý, sử dụng nhà chung cư;
n) Các nghĩa vụ khác theo thoả thuận của các bên (các thỏa thuận này
phải không trái pháp luật và ñạo ñức xã hội)................................
ðiều 7. Thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan
1. Bên Mua phải thanh toán lệ phí trước bạ, các loại thuế, lệ phí và các
loại phí có liên quan ñến việc cấp Giấy chứng nhận theo quy ñịnh của pháp luật
khi Bên Bán làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua và trong quá trình
sở hữu, sử dụng căn hộ kể từ thời ñiểm nhận bàn giao căn hộ.
2. Bên Mua có trách nhiệm nộp thuế và các loại lệ phí, chi phí (nếu có)
theo quy ñịnh cho Nhà nước khi thực hiện bán căn hộ ñã mua cho người khác.
3. Bên Bán có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm
của Bên Bán cho Nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật.
4. Các thỏa thuận khác của hai bên (thỏa thuận theo ñúng quy ñịnh của
pháp luật)…………………………………….
ðiều 8. Giao nhận căn hộ
1. ðiều kiện giao nhận căn hộ: Các bên ñối chiếu với thỏa thuận về
quyền và nghĩa vụ của 2 bên trong hợp ñồng này ñể thỏa thuận cụ thể về ñiều
kiện căn hộ ñược bàn giao cho Bên Mua.(như ñiều kiện Bên Bán phải xây dựng
xong căn hộ theo thiết kế, Bên Mua phải ñóng ñủ tiền mua căn hộ theo thỏa
thuận trong hợp ñồng, Bên Mua phải nộp khoản kinh phí 2% tiền bảo trì phần
sở hữu chung…..)
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2. Bên Bán bàn giao căn hộ cho Bên Mua vào.......... (ghi rõ thời gian
bàn giao căn hộ).
Việc bàn giao căn hộ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian
quy ñịnh tại khoản này, nhưng không ñược chậm quá.......ngày, kể từ thời ñiểm
ñến hạn bàn giao căn hộ cho Bên Mua; Bên Bán phải có văn bản thông báo cho
Bên Mua biết lý do chậm bàn giao căn hộ.
Trước ngày bàn giao căn hộ là….. ngày, Bên Bán phải gửi văn bản thông
báo cho Bên Mua về thời gian, ñịa ñiểm và thủ tục bàn giao căn hộ.
3. Căn hộ ñược bàn giao cho Bên Mua phải theo ñúng thiết kế ñã ñược
duyệt; phải sử dụng ñúng các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu,
thiết bị xây dựng mà các bên ñã thỏa thuận theo hợp ñồng, trừ trường hợp thỏa
thuận tại ñiểm e khoản 1 ðiều 5 của hợp ñồng này.
4. Vào ngày bàn giao căn hộ theo thông báo, Bên Mua hoặc người ñược
ủy quyền hợp pháp phải ñến kiểm tra tình trạng thực tế căn hộ so với thỏa
thuận trong hợp ñồng này, cùng với ñại diện của Bên Bán ño ñạc lại diện tích
sử dụng thực tế căn hộ và ký vào biên bản bàn giao căn hộ.
Trường hợp Bên Mua hoặc người ñược Bên Mua ủy quyền hợp pháp
không ñến nhận bàn giao căn hộ theo thông báo của Bên Bán trong thời
hạn…… ngày hoặc ñến kiểm tra nhưng không nhận bàn giao căn hộ mà không
có lý do chính ñáng (trừ trường hợp thuộc diện thỏa thuận tại ñiểm g khoản 1
ðiều 6 của hợp ñồng này) thì kể từ ngày ñến hạn bàn giao căn hộ theo thông
báo của Bên Bán ñược xem như Bên Mua ñã ñồng ý, chính thức nhận bàn giao
căn hộ theo thực tế và Bên Bán ñã thực hiện xong trách nhiệm bàn giao căn hộ
theo hợp ñồng, Bên Mua không ñược quyền nêu bất cứ lý do không hợp lý nào
ñể không nhận bàn giao căn hộ; việc từ chối nhận bàn giao căn hộ như vậy sẽ
ñược coi là Bên Mua vi phạm hợp ñồng và sẽ ñược xử lý theo quy ñịnh tại ðiều
12 của hợp ñồng này.
5. Kể từ thời ñiểm hai bên ký biên bản bàn giao căn hộ, Bên Mua ñược
toàn quyền sử dụng căn hộ và chịu mọi trách nhiệm có liên quan ñến căn hộ
mua bán, kể cả trường hợp Bên Mua có sử dụng hay chưa sử dụng căn hộ này.
ðiều 9. Bảo hành nhà ở
1. Bên Bán có trách nhiệm bảo hành căn hộ ñã bán theo ñúng quy ñịnh
tại ðiều 46 của Nghị ñịnh số 71/2010/Nð-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và các quy ñịnh
sửa ñổi, bổ sung của Nhà nước vào từng thời ñiểm.
2. Khi bàn giao căn hộ cho Bên Mua, Bên Bán phải thông báo và cung
cấp cho Bên Mua 01 bản sao biên bản nghiệm thu ñưa công trình nhà chung cư
vào sử dụng theo quy ñịnh của pháp luật xây dựng ñể các bên xác ñịnh thời
ñiểm bảo hành nhà ở.
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3. Nội dung bảo hành nhà ở (kể cả căn hộ trong nhà chung cư có mục
ñích sử dụng hỗn hợp) bao gồm: sửa chữa, khắc phục các hư hỏng về kết cấu
chính của nhà ở (dầm, cột, trần sàn, mái, tường, các phần ốp, lát, trát), các thiết
bị gắn liền với nhà ở như hệ thống các loại cửa, hệ thống cung cấp chất ñốt,
ñường dây cấp ñiện sinh hoạt, cấp ñiện chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh
hoạt, thoát nước thải, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, sụt nhà ở. ðối
với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì Bên Bán thực hiện bảo hành theo quy
ñịnh của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
Bên Bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành căn hộ bằng cách thay thế
hoặc sửa chữa các ñiểm bị khuyết tật hoặc thay thế các ñồ vật cùng loại có chất
lượng tương ñương hoặc tốt hơn. Việc bảo hành bằng cách thay thế hoặc sửa
chữa chỉ do Bên Bán hoặc Bên ñược Bên Bán ủy quyền thực hiện.
4. Bên Mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên Bán khi căn
hộ có các hư hỏng thuộc diện ñược bảo hành. Trong thời hạn...........ngày, kể từ
ngày nhận ñược thông báo của Bên Mua, Bên Bán có trách nhiệm thực hiện
bảo hành các hư hỏng theo ñúng thỏa thuận và theo quy ñịnh của pháp luật;
Bên Mua phải tạo ñiều kiện ñể Bên Bán thực hiện bảo hành nhà ở. Nếu Bên
Bán chậm thực hiện việc bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên Mua thì phải chịu
trách nhiệm bồi thường cho Bên Mua theo thiệt hại thực tế xảy ra.
5. Thời gian bảo hành nhà ở ñược tính từ ngày Bên Bán ký biên bản
nghiệm thu ñưa nhà ở vào sử dụng theo quy ñịnh của pháp luật về xây dựng, cụ
thể như sau:
a) Không ít hơn 60 tháng ñối với căn hộ trong nhà chung cư cao từ 9
tầng trở lên;
b) Không ít hơn 36 tháng ñối với căn hộ trong nhà chung cư cao từ 4 ñến
8 tầng;
c) Không ít hơn 24 tháng ñối với căn hộ trong nhà chung cư không thuộc
diện quy ñịnh tại ñiểm a và ñiểm b khoản này.
6. Bên Bán không thực hiện bảo hành căn hộ trong các trường hợp sau
ñây:
a) Trường hợp hao mòn và khấu hao thông thường;
b) Trường hợp hư hỏng do lỗi của Bên Mua hoặc của bất kỳ người sử
dụng hoặc của bên thứ ba nào khác gây ra;
c) Trường hợp hư hỏng do sự kiện bất khả kháng;
d) Trường hợp ñã hết thời hạn bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 5 ðiều
này;
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ñ) Các trường hợp không thuộc nội dung bảo hành theo thỏa thuận tại
khoản 3 ðiều này, bao gồm cả những thiết bị, bộ phận gắn liền căn hộ do Bên
Mua tự lắp ñặt hoặc tự sửa chữa mà không ñược sự ñồng ý của Bên Bán;
e) Các trường hợp khác do các bên thỏa thuận.....................................
7. Sau thời hạn bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 5 ðiều này, việc sửa
chữa các hư hỏng của căn hộ thuộc trách nhiệm của Bên Mua. Việc bảo trì
phần sở hữu chung trong nhà chung cư ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp
luật về nhà ở.
ðiều 10. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ
1. Trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp căn hộ ñã mua cho tổ chức
tín dụng ñang hoạt ñộng tại Việt Nam trước khi Bên Mua ñược cấp Giấy chứng
nhận thì Bên Mua phải thông báo trước bằng văn bản ñể Bên Bán cùng Bên
Mua làm các thủ tục cần thiết theo quy ñịnh của ngân hàng.
2. Trong trường hợp Bên Mua chưa nhận bàn giao căn hộ từ Bên Bán mà
Bên Mua có nhu cầu thực hiện chuyển nhượng hợp ñồng này cho bên thứ ba thì
các bên phải thực hiện ñúng thủ tục chuyển nhượng hợp ñồng theo quy ñịnh
của pháp luật về nhà ở. Bên Bán không ñược thu thêm bất kỳ một khoản phí
chuyển nhượng hợp ñồng nào khi làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng
hợp ñồng cho Bên Mua.
3. Hai bên thống nhất rằng, Bên Mua chỉ ñược chuyển nhượng hợp ñồng
mua bán căn hộ cho bên thứ ba khi có ñủ các ñiều kiện sau ñây:
a) Căn hộ mua bán không ñang trong tình trạng thế chấp tại tổ chức tín
dụng hoặc không thuộc diện bị hạn chế chuyển nhượng theo quyết ñịnh của cơ
quan nhà nước hoặc không có tranh chấp với bên thứ ba, trừ trường hợp ñược
ngân hàng thế chấp ñồng ý ñể Bên Mua chuyển nhượng hợp ñồng cho bên thứ
ba;
b) Bên Mua ñã hoàn thành việc thanh toán các nghĩa vụ ñến hạn liên
quan ñến căn hộ ñã mua cho Bên Bán theo thỏa thuận trong hợp ñồng này;
c) Bên nhận chuyển nhượng hợp ñồng phải ñủ ñiều kiện ñược mua và sở
hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam tại thời ñiểm
nhận chuyển nhượng hợp ñồng;
d) Bên nhận chuyển nhượng hợp ñồng phải cam kết tuân thủ các thỏa
thuận của Bên Bán và Bên Mua trong hợp ñồng này.

95

4. Trong cả hai trường hợp nêu tại khoản 1 và 2 ðiều này, người mua lại
nhà ở hoặc bên nhận chuyển nhượng hợp ñồng mua bán căn hộ ñều ñược
hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ của Bên Mua theo thỏa thuận
trong hợp ñồng này và trong Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư ñính
kèm theo hợp ñồng này.
ðiều 11. Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và việc sử dụng căn
hộ trong nhà chung cư
1. Bên Mua ñược quyền sở hữu riêng ñối với diện tích căn hộ ñã mua
theo thỏa thuận của hợp ñồng này và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng
gắn liền với căn hộ này bao gồm........; có quyền sở hữu, sử dụng ñối với phần
diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư quy ñịnh tại khoản 3
ðiều này.
2. Các diện tích và trang thiết bị kỹ thuật thuộc quyền sở hữu riêng của
Bên Bán bao gồm: (các bên phải ghi rõ vào mục này)...................................
3. Các phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của
các chủ sở hữu trong nhà chung cư bao gồm: ......................(các bên phải căn
cứ vào pháp luật về nhà ở ñể ghi rõ những phần diện tích và thiết bị thuộc sở
hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu trong nhà chung cư).
4. Các phần diện tích thuộc sở hữu riêng của các chủ sở hữu khác (nếu
có) trong nhà chung cư (như văn phòng, siêu thị và dịch vụ
khác...):...................các bên thỏa thuận cụ thể vào phần này.
5. Hai bên nhất trí thỏa thuận mức phí quản lý vận hành nhà chung cư
như sau:
a) Tính từ thời ñiểm Bên Bán bàn giao căn hộ cho Bên Mua theo quy
ñịnh tại ðiều 8 của hợp ñồng này ñến thời ñiểm Ban quản trị nhà chung cư
ñược thành lập và ký hợp ñồng quản lý, vận hành nhà ở với ñơn vị quản lý vận
hành là:..........ñồng/m2/ tháng. Mức phí này có thể ñược ñiều chỉnh nhưng phải
tính toán hợp lý cho phù hợp với thực tế từng thời ñiểm. Bên Mua có trách
nhiệm ñóng khoản phí này cho Bên Bán vào thời ñiểm..........(các bên thỏa
thuận ñóng hàng tháng vào ngày......hoặc ñóng trong.......tháng ñầu, thời ñiểm
ñóng là..........)
(Các bên thỏa thuận ñính kèm theo hợp ñồng này bảng danh mục các
công việc, dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà Bên Bán cung cấp cho
Bên Mua trước khi thành lập Ban quản trị nhà chung cư, trong ñó có dịch vụ
tối thiểu và dịch vụ gia tăng như: dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, quản lý
vận hành, thể thao, chăm sóc sức khỏe........).
b) Sau khi Ban quản trị nhà chung cư ñược thành lập thì danh mục các
công việc, dịch vụ, mức phí và việc ñóng phí quản lý vận hành nhà chung cư sẽ
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do Hội nghị nhà chung cư quyết ñịnh và do Ban quản trị nhà chung cư thỏa
thuận với ñơn vị quản lý vận hành nhà chung cư.
c) Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
nơi có nhà chung cư có quy ñịnh về mức phí quản lý vận hành nhà chung cư thì
mức phí này ñược ñóng theo quy ñịnh của Nhà nước, trừ trường hợp các bên có
thoả thuận khác.
6. Các thoả thuận khác (nếu có):............................................................
ðiều 12. Trách nhiệm của hai bên và việc xử lý vi phạm hợp ñồng
1. Hai bên thống nhất hình thức xử lý vi phạm khi Bên Mua chậm trễ
thanh toán tiền mua căn hộ như sau:
a) Nếu quá........ngày, kể từ ngày ñến hạn phải thanh toán tiền mua căn
hộ theo thỏa thuận tại khoản 3 ðiều 3 của hợp ñồng này mà Bên Mua không
thực hiện thanh toán thì sẽ bị tính lãi suất phạt quá hạn trên tổng số tiền chậm
thanh toán là:....% (....phần trăm) theo lãi suất.... (các bên thỏa thuận cụ thể %
lãi suất/ngày hoặc theo từng tháng và lãi suất có kỳ hạn...tháng hoặc không kỳ
hạn) do Ngân hàng ...........công bố tại thời ñiểm thanh toán và ñược tính bắt
ñầu từ ngày phải thanh toán ñến ngày thực trả;
b) Trong quá trình thực hiện hợp ñồng này, nếu tổng thời gian Bên Mua
trễ hạn thanh toán của tất cả các ñợt phải thanh toán theo thỏa thuận tại khoản 3
ðiều 3 của hợp ñồng này vượt quá ........ngày thì Bên Bán có quyền ñơn
phương chấm dứt hợp ñồng theo thỏa thuận tại ðiều 15 của hợp ñồng này.
Trong trường hợp này Bên Bán ñược quyền bán căn hộ cho khách hàng
khác mà không cần có sự ñồng ý của Bên Mua. Bên Bán sẽ hoàn trả lại số tiền
mà Bên Mua ñã thanh toán.......(có hoặc không tính lãi suất do các bên thỏa
thuận) sau khi ñã khấu trừ tiền bồi thường về việc Bên Mua vi phạm hợp ñồng
này là ......% (...... phần trăm) tổng giá trị hợp ñồng này (chưa tính thuế) (do các
bên thỏa thuận % này)
2. Hai bên thống nhất hình thức xử lý vi phạm khi Bên Bán chậm trễ bàn
giao căn hộ cho Bên Mua như sau:
a) Nếu Bên Mua ñã thanh toán tiền mua căn hộ theo tiến ñộ thỏa thuận
trong hợp ñồng này nhưng quá thời hạn....... ngày, kể từ ngày Bên Bán phải bàn
giao căn hộ theo thỏa thuận tại ðiều 8 của hợp ñồng này mà Bên Bán vẫn chưa
bàn giao căn hộ cho Bên Mua thì Bên Bán phải thanh toán cho Bên Mua khoản
tiền phạt vi phạm với lãi suất là....% (....phần trăm) (các bên thỏa thuận cụ thể
% lãi suất/ngày hoặc theo từng tháng và lãi suất có kỳ hạn... tháng hoặc không
kỳ hạn) do Ngân hàng ...........công bố tại thời ñiểm thanh toán trên tổng số tiền
mà Bên Mua ñã thanh toán cho Bên Bán và ñược tính từ ngày phải bàn giao
theo thỏa thuận ñến ngày Bên Bán bàn giao căn hộ thực tế cho Bên Mua.
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b) Nếu Bên Bán chậm bàn giao căn hộ quá .....ngày, kể từ ngày phải bàn
giao căn hộ theo thỏa thuận tại ðiều 8 của hợp ñồng này thì Bên Mua có quyền
tiếp tục thực hiện hợp ñồng này với thỏa thuận bổ sung về thời ñiểm bàn giao
căn hộ mới hoặc ñơn phương chấm dứt hợp ñồng theo thỏa thuận tại ðiều 15
của hợp ñồng này.
Trong trường hợp này, Bên Bán phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà Bên
Mua ñã thanh toán (các bên thỏa thuận có hoặc không tính lãi suất) và bồi
thường cho Bên Mua khoản tiền phạt vi phạm hợp ñồng tương ñương với .....%
(......phần trăm) tổng giá trị hợp ñồng này (chưa tính thuế).
3. Trường hợp ñến hạn bàn giao căn hộ theo thông báo của Bên Bán và
căn hộ ñã ñủ ñiều kiện bàn giao theo thỏa thuận trong hợp ñồng này mà Bên
Mua không nhận bàn giao thì (các bên thỏa thuận cụ thể)..................
4. Các thỏa thuận khác (do các bên thỏa thuận nhưng không ñược trái
với quy ñịnh của pháp luật).......................................
ðiều 13. Cam kết của các bên
1. Bên Bán cam kết:
a) Căn hộ nêu tại ðiều 2 của hợp ñồng này thuộc quyền sở hữu của Bên
Bán và không thuộc diện ñã bán cho người khác, không thuộc diện bị cấm giao
dịch theo quy ñịnh của pháp luật;
b) Căn hộ nêu tại ðiều 2 của hợp ñồng này ñược xây dựng theo ñúng quy
hoạch, ñúng thiết kế và các bản vẽ ñược duyệt ñã cung cấp cho Bên Mua, bảo
ñảm chất lượng và ñúng các vật liệu xây dựng theo thuận trong hợp ñồng này;
c) Các cam kết khác do 2 bên thỏa thuận:……………………………….
2. Bên Mua cam kết:
a) ðã tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin về căn hộ mua bán;
b) ðã ñược Bên Bán cung cấp bản sao các giấy tờ, tài liệu và thông tin
cần thiết liên quan ñến căn hộ, Bên Mua ñã ñọc cẩn thận và hiểu các quy ñịnh
của hợp ñồng này cũng như các phụ lục ñính kèm. Bên Mua ñã tìm hiểu mọi
vấn ñề mà Bên Mua cho là cần thiết ñể kiểm tra mức ñộ chính xác của các giấy
tờ, tài liệu và thông tin ñó;
c) Số tiền mua căn hộ theo hợp ñồng này là hợp pháp, không có tranh
chấp với bên thứ ba. Bên Bán sẽ không chịu trách nhiệm ñối với việc tranh
chấp khoản tiền mà Bên Mua ñã thanh toán cho Bên Bán theo hợp ñồng này.
Trong trường hợp có tranh chấp về khoản tiền mua bán căn hộ này thì hợp
ñồng này vẫn có hiệu lực ñối với hai bên;
d) Cung cấp các giấy tờ cần thiết khi Bên Bán yêu cầu theo quy ñịnh của
pháp luật ñể làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua..
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3. Việc ký kết hợp ñồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không
bị ép buộc, lừa dối.
4. Trong trường hợp một hoặc nhiều ðiều, khoản, ñiểm trong hợp ñồng
này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên là vô hiệu, không có giá trị pháp
lý hoặc không thể thi hành theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật thì các ðiều,
khoản, ñiểm khác của hợp ñồng này vẫn có hiệu lực thi hành ñối với hai bên.
Hai bên sẽ thống nhất sửa ñổi các ðiều, khoản, ñiểm bị vô hiệu hoặc không có
giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành theo quy ñịnh của pháp luật và phù hợp
với ý chí của hai bên.
5. Hai bên cam kết thực hiện ñúng các thỏa thuận ñã quy ñịnh trong hợp
ñồng này.
ðiều 14. Sự kiện bất khả kháng
1. Các bên nhất trí thỏa thuận một trong các trường hợp sau ñây ñược coi
là sự kiện bất khả kháng:
a) Do chiến tranh hoặc do thiên tai hoặc do thay ñổi chính sách pháp luật
của Nhà nước;
b) Do phải thực hiện quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
hoặc các trường hợp khác do pháp luật quy ñịnh;
c) Do tai nạn, ốm ñau thuộc diện phải ñi cấp cứu tại cơ sở y tế;
d) Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.........................................
2. Mọi trường hợp khó khăn về tài chính ñơn thuần sẽ không ñược coi là
trường hợp bất khả kháng.
3. Khi xuất hiện một trong các trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận
tại khoản 1 ðiều này thì bên bị tác ñộng bởi trường hợp bất khả kháng phải
thông báo ….(bằng văn bản hoặc thông báo trực tiếp) cho bên còn lại biết
trong thời hạn ..…ngày, kể từ ngày xảy ra trường hợp bất khả kháng (nếu có
giấy tờ chứng minh về lý do bất khả kháng thì bên bị tác ñộng phải xuất trình
giấy tờ này). Việc bên bị tác ñộng bởi trường hợp bất khả kháng không thực
hiện ñược nghĩa vụ của mình sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo hợp
ñồng và cũng không phải là cơ sở ñể bên còn lại có quyền chấm dứt hợp ñồng
này.
4. Việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp ñồng của các bên sẽ ñược tạm dừng
trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng. Các bên sẽ tiếp tục thực hiện các
nghĩa vụ của mình sau khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, trừ trường hợp quy
ñịnh tại ñiểm d khoản 1 ðiều 15 của hợp ñồng này.
ðiều 15. Chấm dứt hợp ñồng
1. Hợp ñồng này ñược chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau
ñây:
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a) Hai bên ñồng ý chấm dứt hợp ñồng bằng văn bản. Trong trường hợp
này, hai bên lập văn bản thoả thuận cụ thể các ñiều kiện và thời hạn chấm dứt
hợp ñồng;
b) Bên Mua chậm thanh toán tiền mua căn hộ theo thoả thuận tại ñiểm b
khoản 1 ðiều 12 của hợp ñồng này;
c) Bên Bán chậm bàn giao căn hộ theo thỏa thuận tại ñiểm b khoản 2
ðiều 12 của hợp ñồng này;
d) Trong trường hợp bên bị tác ñộng bởi sự kiện bất khả kháng không thể
khắc phục ñược ñể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời
hạn……..ngày, kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng và hai bên cũng không
có thỏa thuận khác thì một trong hai bên có quyền ñơn phương chấm dứt hợp
ñồng này và việc chấm dứt hợp ñồng này không ñược coi là vi phạm hợp ñồng.
2. Việc xử lý hậu quả do chấm dứt hợp ñồng theo quy ñịnh tại khoản 1
ðiều này như: hoàn trả lại tiền mua căn hộ, tính lãi, các khoản phạt và bồi
thường....do hai bên thỏa thuận cụ thể.
3. Các thỏa thuận khác (không ñược trái quy ñịnh của pháp
luật).................
ðiều 16. Thông báo
1. ðịa chỉ ñể các bên nhận thông báo của bên kia (ghi rõ ñối với Bên
Bán, ñối với Bên Mua) :………………………….
2. Hình thức thông báo giữa các bên (thông qua Fax, thư, ñiện tín, giao
trực tiếp):……………………………………………………………….
3. Bên nhận thông báo (nếu Bên Mua có nhiều người thì Bên Mua thỏa
thuận cử 01 người ñại diện ñể nhận thông báo) là:……….………………….
3. Bất kỳ thông báo, yêu cầu, thông tin, khiếu nại phát sinh liên quan ñến
hợp ñồng này phải ñược lập thành văn bản. Hai bên thống nhất rằng, các thông
báo, yêu cầu, khiếu nại ñược coi là ñã nhận nếu gửi ñến ñúng ñịa chỉ, ñúng tên
người nhận thông báo, ñúng hình thức thông báo theo thỏa thuận tại khoản 1,
khoản 2 và khoản 3 ðiều này và trong thời gian như sau:
a) Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay và có chữ ký của
người nhận thông báo;
b) Vào ngày bên gửi nhận ñược thông báo chuyển fax thành công trong
trường hợp gửi thông báo bằng fax;
c) Vào ngày …., kể từ ngày ñóng dấu bưu ñiện trong trường hợp gửi
thông báo bằng thư chuyển phát nhanh;
d) Các thỏa thuận khác do các bên thỏa thuân………………
4. Các bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có ñề nghị
thay ñổi về ñịa chỉ, hình thức và tên người nhận thông báo; nếu khi ñã có thay
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ñổi về (ñịa chỉ, hình thức, tên người nhận thông báo do các bên thỏa
thuận)……..mà bên có thay ñổi không thông báo lại cho bên kia biết thì bên
gửi thông báo không chịu trách nhiệm về việc bên có thay ñổi không nhận ñược
các văn bản thông báo.
ðiều 17. Các thỏa thuận khác
Ngoài các thỏa thuận ñã nêu tại các ðiều, khoản trong hợp ñồng này thì
hai bên có thể thỏa thuận thêm các nội dung khác, nhưng các nội dung do hai
bên tự thỏa thuận thêm tại ðiều này cũng như tại các ðiều, khoản khác trong
toàn bộ hợp ñồng này phải không trái với các nội dung ñã ñược quy ñịnh tại
hợp ñồng này, phải phù hợp với quy ñịnh của pháp luật và không ñược trái ñạo
ñức xã hội.
ðiều 18. Giải quyết tranh chấp
Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của hợp ñồng này thì
hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời
hạn....ngày, kể từ ngày một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia
về tranh chấp phát sinh mà tranh chấp ñó không ñược thương lượng giải quyết
thì một trong hai bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy ñịnh của
pháp luật Việt Nam.
ðiều 19. Hiệu lực của hợp ñồng
1. Hợp ñồng này có hiệu lực kể từ ngày.....................................................
2. Hợp ñồng này có 19 ðiều, với.....trang, ñược lập thành 04 bản và có
giá trị như nhau, Bên Mua giữ 01 bản, Bên Bán giữ 03 bản ñể lưu trữ, làm thủ
tục nộp thuế, lệ phí và thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua.
3. Kèm theo hợp ñồng này là 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ
mua bán, 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng có căn hộ mua bán, 01 (một)
bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa nhà chung cư có căn hộ mua bán nêu tại ðiều 2
của hợp ñồng này ñã ñược phê duyệt, 01 (một) bản nội quy quản lý sử dụng
nhà chung cư, 01 (một) bản danh mục vật liệu xây dựng căn hộ (nếu mua bán
nhà ở hình thành trong tương lai) và các giấy tờ khác như.........
Các phụ lục ñính kèm hợp ñồng này và các sửa ñổi, bổ sung theo thỏa
thuận của hai bên là nội dung không tách rời hợp ñồng này và có hiệu lực thi
hành ñối với hai bên.
4. Trong trường hợp các bên thỏa thuận thay ñổi nội dung của hợp ñồng
này thì phải lập bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên./.
BÊN MUA

BÊN BÁN

(ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức
mua nhà thì ñóng dấu của tổ chức)

(ký và ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng
dấu của doanh nghiệp bán nhà)
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NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ .....1
(Kèm theo hợp ñồng mua bán căn hộ nhà chung cư
số......./...... ngày ......tháng ......năm .....)
ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng áp dụng
Bản nội quy này quy ñịnh các nội dung về quản lý sử dụng nhà chung cư
(ghi rõ tên toà nhà chung cư)..............ñược áp dụng ñối với các chủ sở hữu,
người sử dụng nhà chung cư, chủ ñầu tư hoặc các cá nhân, tổ chức khác liên
quan ñến quản lý sử dụng nhà chung cư này.
ðiều 2. Trách nhiệm của Chủ ñầu tư
1. Lựa chọn và ký hợp ñồng với doanh nghiệp có chức năng và chuyên
môn ñể quản lý vận hành nhà chung cư (kể cả doanh nghiệp trực thuộc Chủ ñầu
tư) kể từ khi ñưa nhà chung cư này vào sử dụng cho ñến khi Ban quản trị ñược
thành lập. ðề xuất doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư ñể Hội nghị
nhà chung cư lần thứ nhất thông qua;
2. Thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong nhà chung cư (ghi rõ tên
toà nhà chung cư)....... theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 71/2010/Nð-CP ngày 23
tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành
Luật Nhà ở; thực hiện quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư theo quy ñịnh của
pháp luật hiện hành;
3. Bàn giao hệ thống kết cấu hạ tầng bên ngoài nhà chung cư cho cơ
quan quản lý chuyên ngành ở ñịa phương theo quy ñịnh (trường hợp nhà chung
cư có mục ñích sử dụng hỗn hợp, Chủ ñầu tư có trách nhiệm bàn giao các công
trình hạ tầng nêu trên khi ñã bán hết phần sở hữu riêng cho các chủ sở hữu
khác);
4. Hướng dẫn việc sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị
trong nhà chung cư cho người sử dụng nhà chung cư;
5. Bàn giao 01 bộ bản vẽ hoàn công và hồ sơ có liên quan ñến quản lý sử
dụng nhà chung cư ñối với phần sở hữu chung cho Ban quản trị nhà chung cư
lưu giữ;
6. Chủ trì tổ chức Hội nghị nhà chung cư và cử người tham gia Ban quản
trị theo quy ñịnh tại Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng
ban hành;
7. ðược quyền ngừng cung cấp hoặc yêu cầu các nhà cung cấp ngừng
cung cấp ñiện, nước và các công trình tiện ích khác nếu chủ sở hữu căn hộ hoặc

1

. Tên của toà nhà chung cư
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các thành viên của căn hộ vi phạm nghiêm trọng Quy chế quản lý sử dụng nhà
chung cư hoặc vi phạm các quy ñịnh tại bản nội quy này;
ðiều 3. Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư
1. Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư (ghi rõ tên toà nhà
chung cư)........là ñơn vị ñược Chủ ñầu tư ký kết hợp ñồng thực hiện nhiệm vụ
cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư này ñảm bảo an toàn, tiêu
chuẩn, quy phạm quy ñịnh;
2. Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư (ghi rõ tên toà nhà
chung cư)........ñược ký kết hợp ñồng phụ với các doanh nghiệp khác cung cấp
dịch vụ cho nhà chung cư (nếu có); giám sát việc cung cấp các dịch vụ quản lý
vận hành nhà chung cư ñối với các doanh nghiệp nêu trên ñể ñảm bảo thực hiện
theo hợp ñồng ñã ký;
3. Trách nhiệm của doanh nghiệp quản lý vận hành chung cư:
a) Thực hiện việc quản lý vận hành nhà chung cư. Quản lý vận hành nhà
chung cư bao gồm quản lý việc ñiều khiển, duy trì hoạt ñộng của hệ thống
trang thiết bị (bao gồm thang máy, máy bơm nước, máy phát ñiện dự phòng, hệ
thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác) thuộc phần sở hữu chung
hoặc phần sử dụng chung của nhà chung cư; cung cấp các dịch vụ (bảo vệ, vệ
sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch
vụ khác) ñảm bảo cho nhà chung cư hoạt ñộng bình thường;
b) Thông báo bằng văn bản về những yêu cầu, những ñiều cần chú ý cho
người sử dụng khi bắt ñầu sử dụng nhà chung cư; hướng dẫn việc lắp ñặt các
trang thiết bị thuộc phần sở hữu riêng vào hệ thống trang thiết bị dùng chung
trong nhà chung cư;
c) ðịnh kỳ kiểm tra cụ thể, chi tiết, bộ phận của nhà chung cư ñể thực
hiện việc quản lý vận hành nhà chung cư;
d) Thực hiện ngay việc ngăn ngừa nguy cơ gây thiệt hại cho người sử
dụng nhà chung cư và sửa chữa bất kỳ chi tiết nào của phần sở hữu chung hoặc
trang thiết bị dùng chung trong nhà chung cư bị hư hỏng ñảm bảo cho nhà
chung cư hoạt ñộng ñược bình thường;
ñ) Thu phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng theo quy
ñịnh khi ñược Ban quản trị nhà chung cư uỷ quyền.
e) Phối hợp với Ban quản trị ñề nghị các cơ quan cấp ñiện, nước ngừng
cung cấp, nếu người sử dụng nhà chung cư không thực hiện ñóng góp ñầy ñủ,
ñúng hạn chi phí quản lý vận hành nhà chung cư và vi phạm các quy ñịnh tại
ðiều 23 của Quy chế này mà không khắc phục;
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g) ðịnh kỳ 6 tháng một lần, báo cáo công khai về công tác quản lý vận
hành nhà chung cư với Ban quản trị và phối hợp với Ban quản trị lấy ý kiến của
người sử dụng nhà chung cư về việc cung cấp dịch vụ cho nhà chung cư;
h) Phối hợp với Ban quản trị, tổ dân phố trong việc bảo vệ an ninh, trật
tự và các vấn ñề có liên quan khác trong quá trình quản lý vận hành nhà chung
cư.
ðiều 4. Ban quản trị nhà chung cư
1. Ban quản trị nhà chung cư (ghi rõ tên toà nhà chung cư)...........do Hội
nghị nhà chung cư bầu ra, bao gồm ñại diện các chủ sở hữu, người sử dụng nhà
chung cư và ñại diện Chủ ñầu tư hoặc ñơn vị quản lý nhà chung cư này.
2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban quản trị nhà chung cư
a) Chủ trì Hội nghị nhà chung cư; báo cáo kết quả công tác quản lý sử
dụng nhà chung cư trong thời gian giữa hai kỳ Hội nghị;
b) Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người sử dụng nhà chung cư
trong việc sử dụng nhà chung cư; kiểm tra ñôn ñốc người sử dụng nhà chung
cư thực hiện ñúng Bản nội quy này và các quy ñịnh của pháp luật về quản lý sử
dụng nhà chung cư; tạo ñiều kiện ñể doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung
cư hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nội dung hợp ñồng ñã ký kết;
c) Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng liên quan tới
việc quản lý sử dụng ñể phản ánh với doanh nghiệp quản lý vận hành, các cơ
quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét giải quyết;
d) Ký kết hợp ñồng cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp quản lý vận hành
nhà chung cư và hợp ñồng bảo trì với doanh nghiệp có tư cách pháp nhân về
xây dựng (việc lựa chọn các doanh nghiệp này phải ñược thông qua Hội nghị
nhà chung cư); theo dõi, giám sát việc quản lý vận hành và bảo trì nhà chung
cư theo nội dung hợp ñồng ñã ký kết ñể quản lý vận hành và bảo trì nhà chung
cư; nghiệm thu, thanh toán và thanh lý hợp ñồng với doanh nghiệp quản lý vận
hành, bảo trì nhà chung cư;
ñ) Trực tiếp thu hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp quản lý vận hành thu
kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư;
e) Kiểm tra các báo cáo thu, chi tài chính về quản lý vận hành và bảo trì
nhà chung cư do doanh nghiệp quản lý vận hành, doanh nghiệp bảo trì thực
hiện theo hợp ñồng ñã ký kết và báo cáo với Hội nghị nhà chung cư theo quy
ñịnh tại ñiểm a khoản này;
g) Phối hợp với chính quyền ñịa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng
nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong nhà chung cư ñược giao
quản lý;
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h) ðịnh kỳ 6 tháng một lần, Ban quản trị lấy ý kiến của người sử dụng
nhà chung cư làm cơ sở ñể ñánh giá chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của
doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư;
i) Thực hiện các công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao;
k) ðược hưởng phụ cấp trách nhiệm và các chi phí hợp lý khác phục vụ
cho hoạt ñộng của Ban quản trị;
l) Không ñược tự tổ chức các bộ phận dưới quyền hoặc tự bãi miễn hoặc
bổ sung thành viên Ban quản trị.
3. Ban quản trị nhà chung cư hoạt ñộng theo nguyên tắc tập thể, quyết
ñịnh theo ña số.
4. Nhiệm kỳ hoạt ñộng của Ban quản trị tối ña là 03 năm kể từ ngày Uỷ
ban nhân dân cấp quận ký quyết ñịnh công nhận.
ðiều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và người sử dụng căn hộ
nhà chung cư
1. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu căn hộ
a) Quyền sở hữu ñối với phần diện tích sàn căn hộ ñã mua theo hợp
ñồng;
b) ðược quyền sử dụng diện tích thuộc phần sở hữu chung của nhà
chung cư này, bao gồm các diện tích quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 8 của Bản nội
quy này;
c) Yêu cầu người có trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai các nội
dung liên quan ñến quản lý sử dụng nhà chung cư;
d) Chấp hành ñầy ñủ những quyết ñịnh của Hội nghị nhà chung cư;
ñ) Có trách nhiệm thực hiện việc bảo trì ñối với phần sở hữu riêng;
e) ðóng góp ñầy ñủ, ñúng thời hạn kinh phí quản lý, vận hành, bảo trì
phần sở hữu chung và các khoản kinh phí khác phải nộp theo quy ñịnh của nhà
chung cư;
g) Tạo ñiều kiện thuận lợi ñể người có trách nhiệm thực hiện việc vận
hành và bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư;
h) Chấp hành nội quy, quy ñịnh về quản lý việc sử dụng nhà chung cư;
thực hiện ñúng các quy ñịnh về phòng chống cháy, nổ, chữa cháy, vệ sinh công
cộng, an ninh trật tự; phát hiện và thông báo kịp thời các hành vi vi phạm trong
nhà chung cư;
i) Thực hiện việc ñăng ký tạm vắng, tạm trú theo ñúng quy ñịnh của pháp
luật;
k) Thông báo các quy ñịnh nêu tại Bản nội quy này cho người ñược uỷ
quyền hợp pháp sử dụng căn hộ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan ñến
sử dụng căn hộ của mình;
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l) Khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường thiệt hại ñối với phần sở
hữu chung hoặc phần sở hữu riêng của người sử dụng nhà chung cư khác bị hư
hỏng do mình gây ra.
2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng hợp pháp căn hộ
a) ðược sử dụng hợp pháp phần sở hữu riêng căn hộ khi ñược sự ñồng ý
của chủ sở hữu căn hộ và ñược sử dụng các phần diện tích thuộc sở hữu chung
của nhà chung cư;
b) Yêu cầu chủ sở hữu cung cấp Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung
cư và các thông tin liên quan ñến việc quản lý sử dụng nhà chung cư;
c) Tham gia Hội nghị nhà chung cư, ñóng góp chi phí vận hành nhà
chung cư trong trường hợp có thoả thuận với chủ sở hữu;
d) Chấp hành ñầy ñủ những quyết ñịnh của Hội nghị nhà chung cư;
ñ) Thực hiện các nghĩa vụ quy ñịnh tại các ñiểm g, h, i, k, l của khoản 1
ðiều này.
ðiều 6. Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà chung
cư
1. Cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏng tài sản
thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung dưới mọi hình thức; ñục
phá, cải tạo, tháo dỡ hoặc làm thay ñổi phần kết cấu chịu lực, hệ thống hạ tầng
kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng chung, kiến trúc bên ngoài của nhà chung cư;
2. Phân chia, chuyển ñổi phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung
trái quy ñịnh;
3. Gây tiếng ồn quá mức quy ñịnh; làm ảnh hưởng ñến trật tự, trị an nhà
chung cư;
4. Xả rác thải, nước thải, khí thải, chất ñộc hại bừa bãi; gây thấm, dột, ô
nhiễm môi trường; chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực thuộc phần sở hữu
chung hoặc phần sử dụng chung;
5. Quảng cáo, viết, vẽ trái quy ñịnh hoặc có những hành vi khác mà pháp
luật không cho phép; sử dụng vật liệu hoặc màu sắc trên mặt ngoài căn hộ, nhà
chung cư trái với quy ñịnh; thay ñổi kết cấu, thiết kế của phần sở hữu riêng
hoặc phần sử dụng riêng (xây tường ngăn lên mặt sàn, di chuyển các trang thiết
bị và hệ thống kỹ thuật gắn với phần sở hữu chung, ñục phá căn hộ, cơi nới
diện tích dưới mọi hình thức);
6. Sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần sở hữu riêng hoặc phần sử
dụng riêng trái với mục ñích quy ñịnh;
7. Nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực thuộc sở hữu riêng hoặc phần sử
dụng riêng làm ảnh hưởng tới trật tự, mỹ quan và môi trường sống của các hộ
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khác và khu vực công cộng (nếu nuôi vật cảnh thì phải ñảm bảo tuân thủ ñúng
quy ñịnh của pháp luật);
8. Kinh doanh các ngành nghề và các loại hàng hoá dễ gây cháy, nổ
(kinh doanh hàn, ga, vật liệu nổ và các ngành nghề gây nguy hiểm khác);
9. Kinh doanh dịch vụ mà gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường (nhà hàng
karaôkê, vũ trường, sửa chữa xe máy, ô tô; lò mổ gia súc và các hoạt ñộng dịch
vụ gây ô nhiễm khác);
10. Sử dụng không ñúng mục ñích kinh phí quản lý vận hành và kinh phí
bảo trì nhà chung cư (áp dụng ñối với chủ ñầu tư, ban quản trị và doanh nghiệp
vận hành nhà chung cư).
ðiều 7. Các khoản phí, mức phí phải ñóng góp
1. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung: chỉ thu thêm khi khoản kinh phí
thu ñể bảo trì phần sở hữu chung không ñủ (từ 2% khi bán căn hộ nhà chung
cư). Mức thu cụ thể sẽ ñược thông qua Hội nghị nhà chung cư ñảm bảo nguyên
tắc mức ñóng góp này tương ứng với phần diện tích sở hữu riêng của từng chủ
sở hữu trong nhà chung cư.
2. Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư với mức nộp là
1
..............ñồng/tháng ;
3. Chi phí trông giữ tài sản (ghi rõ chi phí ñối với từng loại tài sản như xe
ñạp, xe máy, ôtô....) là.....................ñồng/tháng;
4. Chi phí sử dụng các dịch vụ gia tăng (như sử dụng bể bơi, tắm hơi...)
là....................ñồng/ tháng hoặc ...........ñồng/lượt;
5. Các chi phí khác (nếu có)............................................................
Tuỳ vào tình hình cụ thể, các mức thu nêu trên có thể thay ñổi tăng thêm,
việc thay ñổi mức thu này phải ñược tính toán hợp lý và thông qua Hội nghị
nhà chung cư.
ðiều 8. Phần diện tích thuộc sở hữu riêng, phần diện tích thuộc sở
hữu chung và sử dụng chung nhà chung cư
1. Diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ, chủ ñầu tư và các
chủ sở hữu khác (nếu có) và bao gồm:
a) Phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ bao gồm
phần diện tích riêng bên trong căn hộ (kể cả diện tích ban công, lôgia gắn liền
với căn hộ ñó), hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn
hộ..........................................

. Mức thu không vượt quá mức thu tối ña (giá trần) kinh phí vận hành nhà chung cư do UBND tỉnh,
thành phố nơi có nhà chung cư ñó ban hành. Ghi rõ mức thu này có bao gồm (hay không bao gồm)
phần hỗ trợ từ việc kinh doanh các diện tích thuộc sở hữu riêng của Bên bán (chủ ñầu tư).
1
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b) Phần diện tích thuộc sở hữu riêng của các chủ sở hữu khác (nếu có)
như các diện tích làm siêu thị, văn phòng, câu lạc bộ thể thao là:
..............................................
c) Phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ ñầu tư toà nhà chung cư
(như các căn hộ chưa bán hết, các căn hộ ñang ñược chủ ñầu tư cho thuê, các
công trình tiện ích khác) là: ............................................
Phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ ñầu tư nêu tại ñiểm này không
bao gồm các diện tích quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này.
2. Diện tích và hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc sở hữu chung và thuộc
quyền sử dụng chung của các chủ sở hữu trong nhà chung cư (bao gồm chủ sở
hữu các căn hộ, chủ sở hữu các diện tích khác, chủ ñầu tư tòa nhà chung cư),
gồm:
a) Hành lang, cầu thang bộ, cầu thang máy, lối ñi chung.................;
b) Nơi ñể xe của toà nhà chung cư .......................................................;
c) Nhà sinh hoạt chung của nhà chung cư (nếu có)...........................;
d) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng ñược kết nối với nhà
chung cư .........................
ñ) Các diện tích sử dụng chung khác của nhà chung cư (theo thoả thuận
nếu có)....................
Các diện tích nêu tại khoản này phải ñược ghi cụ thể về diện tích, vị trí
diện tích mà thành viên nhà chung cư ñược quyền sử dụng chung theo quy ñịnh
của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh 71/2010/Nð-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ.
ðiều 9. Quy ñịnh về việc sửa ñổi, bổ sung bản nội quy quản lý sử
dụng nhà chung cư và một số quy ñịnh khác
1
.................
TÊN CHỦ ðẦU TƯ
(Ký tên ñóng dấu)

. ðiều này quy ñịnh những nguyên tắc khi sửa ñổi, bổ sung bản nội quy này; ñồng thời, có thể ñưa
ra một số quy ñịnh khác cho phù hợp với ñiều kiện cụ thể của nhà chung cư nhưng phải ñảm bảo
thống nhất với pháp luật về nhà ở và Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban
hành
1
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Phô lôc sè 17: MÉu hîp ®ång thuª nhµ ë th−¬ng m¹i (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè
16/2010/TT- BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
......., ngµy...........th¸ng..........n¨m..........
Hîp ®ång thuª nhµ ë Th−¬ng m¹i
Sè......./H§
C¨n cø LuËt Nhµ ë ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005 vµ vµ LuËt sè
34/2009/QH12 ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2009 cña Quèc héi vÒ söa ®æi, bæ sung
§iÒu 126 cña LuËt Nhµ ë vµ §iÒu 121 cña LuËt §Êt ®ai;
C¨n cø Bé LuËt D©n sù ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
C¨n cø Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé
X©y dùng quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ
®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi
tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë,
Hai bªn chóng t«i gåm:
Bªn cho thuª nhµ ë (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn cho thuª):
- ¤ng (bµ)1:..........................................................................................
- Sè CMND (hé chiÕu):...................cÊp ngµy....../...../......, t¹i............
- Hé khÈu th−êng tró:..........................................................................
- §Þa chØ liªn hÖ:..................................................................................
- §iÖn tho¹i: ...................................Fax (nÕu cã):................................
- Sè tµi kho¶n:.................................t¹i Ng©n hµng:.............................
- Mp sè thuÕ:........................................................................................
Bªn thuª nhµ ë (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn thuª):
- ¤ng (bµ)2:..........................................................................................
- Sè CMND (hé chiÕu):......................cÊp ngµy....../...../....., t¹i...........
1, 2. NÕu bªn cho thuª hoÆc bªn thuª nhµ ë lµ tæ chøc th× ghi tªn cña tæ chøc, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i, sè
tµi kho¶n, mp sè thuÕ, tªn vµ chøc vô ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña tæ chøc ®ã

109

- Hé khÈu th−êng tró:..........................................................................
- §Þa chØ liªn hÖ:..................................................................................
- §iÖn tho¹i: ......................................Fax (nÕu cã):.............................
- Sè tµi kho¶n:...................................t¹i Ng©n hµng:...........................
- Mp sè thuÕ:........................................................................................
Hai bªn chóng t«i thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång thuª nhµ ë víi c¸c néi
dung sau ®©y:
§iÒu 1. §Æc ®iÓm chÝnh cña nhµ ë cho thuª:
1. Lo¹i nhµ ë (ghi râ biÖt thù hoÆc c¨n hé hoÆc nhµ riªng lÎ):...........
2. §Þa chØ nhµ ë:................................................................................
3. Tæng diÖn tÝch sµn nhµ ë lµ:...............m2; diÖn tÝch ®Êt g¾n liÒn víi nhµ
ë lµ:..........m2 (sö dông chung lµ:.........m2; sö dông riªng lµ:..........m2).
4. Trang thiÕt bÞ g¾n liÒn víi nhµ ë:.....................................................
§iÒu 2. Gi¸ cho thuª nhµ ë, ph−¬ng thøc vµ thêi h¹n thanh to¸n
1. Gi¸ cho thuª nhµ ë lµ ...........................®ång ViÖt Nam/01 th¸ng (hoÆc
01 n¨m).
(B»ng ch÷: ......................................................................................).
Gi¸ cho thuª nµy ®p bao gåm chi phÝ b¶o tr×, qu¶n lý vËn hµnh nhµ ë vµ
c¸c kho¶n thuÕ mµ Bªn cho thuª ph¶i nép cho Nhµ n−íc theo quy ®Þnh.
2. C¸c chi phÝ sö dông ®iÖn, n−íc, ®iÖn tho¹i vµ c¸c dÞch vô kh¸c do Bªn
thuª thanh to¸n cho bªn cung cÊp ®iÖn, n−íc, ®iÖn tho¹i vµ c¸c c¬ quan cung
cÊp dÞch vô kh¸c.
3. Ph−¬ng thøc thanh to¸n: thanh to¸n b»ng tiÒn ViÖt Nam th«ng qua
h×nh thøc (tr¶ b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n qua ng©n
hµng).................................
4. Thêi h¹n thanh to¸n: Bªn thuª tr¶ tiÒn thuª nhµ vµo ngµy.......... hµng
th¸ng.
(Tr−êng hîp hai bªn tháa thuËn thanh to¸n mét lÇn hoÆc theo tõng ®ît
th× cÇn ghi râ trong hîp ®ång).
§iÒu 3. Thêi ®iÓm giao nhËn nhµ ë vµ thêi h¹n cho thuª nhµ ë
1. Thêi ®iÓm giao nhËn nhµ ë lµ ngµy...........th¸ng..........n¨m.............
2. Thêi h¹n cho thuª nhµ ë lµ ..........n¨m (.........th¸ng), kÓ tõ
ngµy............th¸ng........... n¨m ............®Õn ngµy .......th¸ng...... n¨m ............
§iÒu 4. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn cho thuª
1. QuyÒn cña Bªn cho thuª:
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a) Yªu cÇu Bªn thuª tr¶ ®ñ tiÒn thuª nhµ theo ®óng tháa thuËn ®p cam
kÕt;
b) Yªu cÇu Bªn thuª cã tr¸ch nhiÖm söa ch÷a c¸c h− háng vµ båi th−êng
thiÖt h¹i do lçi cña Bªn thuª g©y ra (nÕu cã);
c) Yªu cÇu Bªn thuª thanh to¸n ®ñ sè tiÒn thuª nhµ (®èi víi thêi gian ®p
thuª) vµ giao l¹i nhµ ë trong c¸c tr−êng hîp c¸c bªn tháa thuËn chÊm døt hîp
®ång thuª nhµ ë tr−íc thêi h¹n;
d) B¶o tr×, c¶i t¹o nhµ ë;
®) §¬n ph−¬ng chÊm døt thùc hiÖn hîp ®ång thuª theo quy ®Þnh t¹i
kho¶n 1 §iÒu 103 LuËt Nhµ ë;
e) Yªu cÇu Bªn thuª tr¶ l¹i nhµ khi chÊm døt hîp ®ång thuª theo quy
®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 4 vµ kho¶n 6 §iÒu 7 cña hîp ®ång nµy;
g) C¸c quyÒn kh¸c do hai bªn tháa thuËn (nh−ng kh«ng ®−îc tr¸i quy
®Þnh ph¸p luËt vµ ®¹o ®øc xA héi)........................................................
2. NghÜa vô cña Bªn cho thuª:
a) Giao nhµ ë vµ trang thiÕt bÞ g¾n liÒn víi nhµ ë (nÕu cã) cho Bªn thuª
®óng thêi gian quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 3 cña hîp ®ång nµy;
b) Th«ng b¸o cho Bªn thuª biÕt c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông nhµ ë;
c) B¶o ®¶m cho Bªn thuª sö dông æn ®Þnh nhµ ë trong thêi h¹n thuª nhµ;
d) Tr¶ l¹i sè tiÒn thuª nhµ mµ Bªn thuª ®p tr¶ tr−íc trong tr−êng hîp c¸c
bªn tháa thuËn chÊm døt hîp ®ång thuª nhµ ë tr−íc thêi h¹n;
®) B¶o tr×, qu¶n lý nhµ ë cho thuª theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý
sö dông nhµ ë;
e) H−íng dÉn, ®Ò nghÞ Bªn thuª thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý
nh©n khÈu;
g) C¸c nghÜa vô kh¸c do hai bªn tháa thuËn..................................
§iÒu 5. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn thuª
1. QuyÒn cña Bªn thuª:
a) NhËn nhµ ë vµ trang thiÕt bÞ g¾n liÒn víi nhµ ë (nÕu cã) theo ®óng tháa
thuËn t¹i kho¶n 1 §iÒu 3 cña hîp ®ång nµy;
b) Yªu cÇu Bªn cho thuª söa ch÷a kÞp thêi c¸c h− háng vÒ nhµ ë;
c) Yªu cÇu Bªn cho thuª tr¶ l¹i sè tiÒn thuª nhµ mµ Bªn thuª ®p nép tr−íc
trong tr−êng hîp chÊm døt hîp ®ång thuª nhµ tr−íc thêi h¹n;
d) §−îc ®æi nhµ ë ®ang thuª víi ng−êi kh¸c hoÆc cho thuª l¹i (nÕu cã
tháa thuËn);
®) §−îc tiÕp tôc thuª theo c¸c ®iÒu kiÖn tho¶ thuËn víi Bªn cho thuª
trong tr−êng hîp cã thay ®æi vÒ chñ së h÷u nhµ ë;
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e) §¬n ph−¬ng chÊm døt hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 103
cña LuËt Nhµ ë;
g) C¸c quyÒn kh¸c do hai bªn tháa thuËn................................................
2. NghÜa vô cña Bªn thuª:
a) Tr¶ ®ñ tiÒn thuª nhµ theo ®óng thêi h¹n ®p cam kÕt trong hîp ®ång;
b) Sö dông nhµ ë ®óng môc ®Ých; cã tr¸ch nhiÖm söa ch÷a phÇn h− háng
do m×nh g©y ra;
c) ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông nhµ ë;
d) Kh«ng ®−îc chuyÓn nh−îng hîp ®ång thuª nhµ hoÆc cho ng−êi kh¸c
thuª l¹i, trõ tr−êng hîp ®−îc Bªn cho thuª ®ång ý;
®) ChÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr−êng vµ an ninh trËt
tù trong khu vùc c− tró;
e) Giao l¹i nhµ vµ thanh to¸n ®ñ cho Bªn cho thuª sè tiÒn thuª nhµ cßn
thiÕu trong tr−êng hîp chÊm døt hîp ®ång nªu t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 4 vµ kho¶n 6
§iÒu 7 cña hîp ®ång nµy.
g) C¸c nghÜa vô kh¸c theo tháa thuËn cña hai bªn..............................
§iÒu 6. C¸c tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng
Bªn thuª hoÆc Bªn cho thuª kh«ng bÞ coi lµ vi ph¹m hîp ®ång vµ kh«ng
bÞ ph¹t hoÆc kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th−êng thiÖt h¹i nÕu viÖc chËm
thùc hiÖn hoÆc kh«ng thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®−îc c¸c bªn tháa thuËn trong hîp
®ång nµy do cã sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng nh− thiªn tai, chiÕn tranh, háa ho¹n, sù
thay ®æi quy ®Þnh ph¸p luËt vµ c¸c tr−êng hîp kh¸c mµ kh«ng ph¶i do lçi cña
c¸c Bªn g©y ra.
§iÒu 7. ChÊm døt hîp ®ång thuª nhµ ë
ViÖc chÊm døt hîp ®ång thuª nhµ ë ®−îc thùc hiÖn khi cã mét trong c¸c
tr−êng hîp sau:
1. Hîp ®ång thuª nhµ ë hÕt h¹n mµ c¸c bªn kh«ng tháa thuËn ký tiÕp;
2. C¸c bªn tháa thuËn chÊm døt hîp ®ång tr−íc thêi h¹n;
3. Nhµ ë cho thuª kh«ng cßn;
4. Nhµ ë cho thuª h− háng nÆng cã nguy c¬ sËp ®æ hoÆc n»m trong khu
vùc ®p cã quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, gi¶i phãng mÆt b»ng hoÆc cã quyÕt ®Þnh ph¸
dì cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn.
5. Bªn thuª nhµ ë chÕt mµ kh«ng cã ng−êi ®ang cïng sinh sèng;
6. Khi mét trong hai bªn ®¬n ph−¬ng chÊm døt hîp ®ång theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt.
§iÒu 8. Cam kÕt cña c¸c bªn
1. Bªn cho thuª cam kÕt nhµ ë cho thuª thuéc quyÒn së h÷u hîp ph¸p cña
m×nh, kh«ng cã tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u, kh«ng bÞ kª biªn ®Ó thi hµnh ¸n
hoÆc ®Ó chÊp hµnh quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn
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(kh«ng thuéc diÖn bÞ thu håi hoÆc kh«ng bÞ gi¶i táa); cam kÕt nhµ ë ®¶m b¶o
chÊt l−îng, an toµn cho bªn thuª nhµ.
2. Bªn thuª nhµ ®p t×m hiÓu kü c¸c th«ng tin vÒ nhµ ë thuª.
3. ViÖc ký kÕt hîp ®ång nµy gi÷a c¸c bªn lµ hoµn toµn tù nguyÖn, kh«ng
bÞ Ðp buéc, lõa dèi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu cÇn thay ®æi hoÆc
bæ sung néi dung cña hîp ®ång nµy th× c¸c bªn tháa thuËn lËp thªm phô lôc hîp
®ång cã ch÷ ký cña hai bªn, phô lôc hîp ®ång cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh− hîp ®ång
nµy.
4. C¸c bªn cïng cam kÕt thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c néi dung ®p tháa
thuËn trong hîp ®ång.
5. C¸c cam kÕt kh¸c (ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ kh«ng
tr¸i ®¹o ®øc xA héi):......
§iÒu 9. Gi¶i quyÕt tranh chÊp
Tr−êng hîp c¸c bªn cã tranh chÊp vÒ néi dung cña hîp ®ång nµy th× hai
bªn cïng bµn b¹c gi¶i quyÕt th«ng qua th−¬ng l−îng. Trong tr−êng hîp c¸c
bªn kh«ng th−¬ng l−îng ®−îc th× cã quyÒn yªu cÇu Toµ ¸n nh©n d©n gi¶i quyÕt
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 10. HiÖu lùc cña hîp ®ång
1. Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy …..........(hoÆc cã hiÖu lùc kÓ tõ
ngµy ®−îc c«ng chøng hoÆc chøng thùc ®èi víi tr−êng hîp c¸ nh©n cho thuª
nhµ ë cã thêi h¹n tõ 06 th¸ng trë lªn).
2. Hîp ®ång nµy ®−îc lËp thµnh .....b¶n vµ cã gi¸ trÞ nh− nhau. Mçi bªn
gi÷ .... b¶n, .... b¶n l−u t¹i c¬ quan c«ng chøng hoÆc chøng thùc (nÕu cã) vµ ....
b¶n l−u t¹i c¬ quan thuÕ (c¸c bªn cã thÓ tháa thuËn lËp thªm hîp ®ång b»ng
tiÕng Anh)./.
Bªn thuª

Bªn cho thuª

(Ký vµ ghi râ hä tªn - nÕu lµ tæ chøc
th× ®ãng dÊu)

(Ký vµ ghi râ hä tªn - nÕu lµ tæ chøc
th× ®ãng dÊu)

Chøng nhËn cña c«ng chøng nhµ n−íc1
(hoÆc chøng thùc cña Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn)

1. ¸p dông ®èi víi hîp ®ång thuª nhµ ë cña c¸ nh©n cã thêi h¹n thuª tõ 6 th¸ng trë lªn
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Phô lôc sè 18: MÉu hîp ®ång thuª nhµ ë c«ng vô (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè
16/2010/TT- BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
…..…, ngµy………… th¸ng…..n¨m………
Hîp ®ång thuª nhµ ë c«ng vô
Sè ......../H§
C¨n cø LuËt Nhµ ë ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005;
C¨n cø Bé LuËt d©n sù ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
C¨n cø Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé
X©y dùng quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ
®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi
tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè......ngµy......th¸ng.....n¨m........cña..........vÒ viÖc bè
trÝ nhµ ë c«ng vô (hoÆc c¨n cø ®¬n ®Ò nghÞ thuª nhµ ë c«ng vô cña «ng (bµ):
...................................................,
Hai bªn chóng t«i gåm:
Bªn cho thuª nhµ ë c«ng vô (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn cho
thuª):
- ¤ng (bµ): .......................................Chøc vô: ......................................
- Sè CMND:.....................................cÊp ngµy....../....../......, t¹i..............
- §¹i diÖn cho:........................................................................................
- §Þa chØ c¬ quan: ..................................................................................
- §iÖn tho¹i:......................................Fax:..............................................
- Sè tµi kho¶n:...................................t¹i Kho b¹c:..................................
Bªn thuª nhµ ë c«ng vô (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn thuª)1:
- ¤ng (bµ): .........................................Chøc vô:.....................................
1. Bªn thuª cã thÓ lµ ®èi t−îng ®−îc thuª nhµ ë c«ng vô hoÆc lµ c¬ quan trùc tiÕp qu¶n lý ng−êi thuª,
tr−êng hîp Bªn thuª lµ c¬ quan th× ghi râ th«ng tin vÒ tªn c¬ quan, ®Þa chØ, tªn ng−êi ®¹i diÖn theo
ph¸p luËt cña c¬ quan ®ã.
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- Sè CMND:........................................cÊp ngµy...../...../......., t¹i............
- §iÖn tho¹i: ...........................................Fax (nÕu cã):..............................
- C¬ quan c«ng t¸c:...................................................................................
Hai bªn thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång thuª nhµ ë c«ng vô dïng cho môc
®Ých ®Ó ë vµ sinh ho¹t víi c¸c néi dung sau ®©y:
§iÒu 1. §Æc ®iÓm chÝnh cña nhµ ë cho thuª
1. Lo¹i nhµ ë (biÖt thù, c¨n hé chung c−, nhµ ë thÊp tÇng):................
1. §Þa chØ nhµ ë:...................................................................................
3. Tæng diÖn tÝch sµn nhµ ë lµ..............m2, trong ®ã diÖn tÝch chÝnh
lµ.........m2, diÖn tÝch phô lµ: ...........m2.
4. Trang thiÕt bÞ kÌm theo nhµ ë:......................................................
§iÒu 2. Gi¸ cho thuª vµ ph−¬ng thøc, thêi h¹n thanh to¸n tiÒn thuª
1. Gi¸ cho thuª nhµ ë c«ng vô lµ ................................®ång/01 th¸ng
(B»ng ch÷: .......................................................................................).
Gi¸ cho thuª nµy ®p bao gåm chi phÝ vÒ qu¶n lý, vËn hµnh vµ b¶o tr× nhµ
ë. Gi¸ thuª sÏ ®−îc ®iÒu chØnh khi Nhµ n−íc cã thay ®æi vÒ khung gi¸ hoÆc gi¸
cho thuª nhµ ë c«ng vô. Bªn cho thuª cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o gi¸ míi cho
Bªn thuª nhµ biÕt tr−íc khi ¸p dông Ýt nhÊt lµ ba th¸ng.
2. C¸c chi phÝ sö dông ®iÖn, n−íc, ®iÖn tho¹i vµ c¸c dÞch vô kh¸c do Bªn
thuª thanh to¸n cho bªn cung cÊp dÞch vô. C¸c chi phÝ nµy kh«ng tÝnh trong gi¸
thuª nhµ ë quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.
3. Ph−¬ng thøc thanh to¸n: Bªn thuª tr¶ cho Bªn cho thuª b»ng (tiÒn mÆt
hoÆc chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng)1......................................
4. Thêi h¹n thanh to¸n: Bªn thuª tr¶ tiÒn thuª nhµ vµo ngµy.............hµng
th¸ng.
§iÒu 3. Thêi ®iÓm giao nhËn nhµ ë vµ thêi h¹n cho thuª nhµ ë
1. Thêi ®iÓm giao nhËn nhµ ë lµ ngµy.........th¸ng........ n¨m ...........
2. Thêi h¹n cho thuª nhµ ë c«ng vô lµ .....n¨m (..... th¸ng)2, kÓ tõ
ngµy.........th¸ng......... n¨m ..........®Õn ngµy .........th¸ng........ n¨m ...........
Tr−êng hîp hÕt h¹n hîp ®ång mµ Bªn thuª vÉn thuéc ®èi t−îng vµ ®ñ
®iÒu kiÖn ®−îc thuª nhµ ë c«ng vô th× c¸c bªn tháa thuËn ®Ó ký tiÕp hîp ®ång
thuª nhµ ë.
§iÒu 4. QuyÒn vµ nghÜa vô Bªn cho thuª
1. QuyÒn cña Bªn cho thuª:
1. Tr−êng hîp Bªn thuª lµ c¬ quan trùc tiÕp qu¶n lý ng−êi thuª nhµ ë c«ng vô th× Bªn thuª cã tr¸ch
nhiÖm trÝch tõ tiÒn l−¬ng cña c¸n bé, c«ng chøc ®−îc thuª nhµ ë ®Ó tr¶ cho Bªn cho thuª.
2. Thêi h¹n thuª nhµ ë c¨n cø vµo thêi gian ®¶m nhËn chøc vô theo quyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng hoÆc lu©n
chuyÓn c¸n bé nh−ng tèi ®a kh«ng v−ît qu¸ n¨m n¨m.
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a) Yªu cÇu Bªn thuª sö dông nhµ ®óng môc ®Ých vµ thùc hiÖn ®óng c¸c
quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông nhµ ë; phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan trong viÖc
xö lý vi ph¹m quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông nhµ ë;
b) Yªu cÇu Bªn thuª tr¶ ®ñ tiÒn thuª nhµ ®óng thêi h¹n ®p cam kÕt;
(Tr−êng hîp Bªn thuª lµ ®èi t−îng ®−îc thuª nhµ ë c«ng vô mµ kh«ng tr¶
tiÒn thuª nhµ trong ba th¸ng liªn tôc th× Bªn cho thuª cã quyÒn yªu cÇu c¬ quan
®ang trùc tiÕp qu¶n lý ng−êi thuª khÊu trõ tõ tiÒn l−¬ng ®Ó tr¶ tiÒn thuª);
c) Yªu cÇu Bªn thuª cã tr¸ch nhiÖm söa ch÷a phÇn h− háng vµ båi th−êng
thiÖt h¹i do lçi cña Bªn thuª g©y ra;
d) §¬n ph−¬ng chÊm døt hîp ®ång trong tr−êng hîp Bªn thuª sö dông
nhµ ë sai môc ®Ých hoÆc kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô sau khi ®p ®−îc Bªn
cho thuª th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n;
®) Yªu cÇu Bªn thuª giao l¹i nhµ trong c¸c tr−êng hîp chÊm døt hîp
®ång thuª nhµ ë c«ng vô quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña hîp ®ång nµy.
2. NghÜa vô cña Bªn cho thuª:
a) Giao nhµ cho Bªn thuª theo ®óng thêi gian quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu
3 cña hîp ®ång nµy;
b) Th«ng b¸o cho Bªn thuª c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông nhµ ë;
c) B¶o ®¶m quyÒn sö dông nhµ ë cho Bªn thuª;
d) Phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ®Þa ph−¬ng ®¶m b¶o an ninh
trËt tù ®èi víi nhµ ë c«ng vô cho Bªn thuª;
®) B¶o tr×, qu¶n lý vËn hµnh nhµ ë cho thuª theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt
vÒ nhµ ë vµ ph¸p luËt vÒ x©y dùng.
§iÒu 5. QuyÒn vµ nghÜa vô Bªn thuª
1. QuyÒn cña Bªn thuª:
a) NhËn nhµ ë theo ®óng thêi gian quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 3 cña hîp
®ång nµy; ®−îc sö dông nhµ c«ng vô ®Ó ë cho b¶n th©n vµ c¸c thµnh viªn trong
gia ®×nh;
b) Yªu cÇu Bªn cho thuª söa ch÷a kÞp thêi nh÷ng h− háng cña nhµ ë;
c) §−îc tiÕp tôc thuª nÕu vÉn thuéc ®èi t−îng vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc
thuª nhµ ë c«ng vô.
2. NghÜa vô cña Bªn thuª:
a) Sö dông nhµ ë c«ng vô ®óng môc ®Ých; cã tr¸ch nhiÖm söa ch÷a phÇn
h− háng vµ båi th−êng thiÖt h¹i do m×nh g©y ra;
b) Tr¶ ®ñ tiÒn thuª cho Bªn thuª nhµ theo thêi h¹n quy ®Þnh t¹i hîp ®ång
nµy;
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c) ChÊp hµnh ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông nhµ ë; chÊp
hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr−êng vµ an ninh trËt tù trong khu
vùc c− tró;
d) Kh«ng ®−îc chuyÓn ®æi hoÆc cho ng−êi kh¸c thuª l¹i nhµ ë c«ng vô
d−íi bÊt cø h×nh thøc nµo;
®) Giao l¹i nhµ cho Bªn cho thuª trong c¸c tr−êng hîp chÊm døt hîp
®ång quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña hîp ®ång nµy.
§iÒu 6. ChÊm døt hîp ®ång thuª nhµ ë c«ng vô
ViÖc chÊm døt hîp ®ång thuª nhµ ë c«ng vô ®−îc thùc hiÖn khi cã mét
trong c¸c tr−êng hîp sau:
1. Hîp ®ång thuª hÕt thêi h¹n;
2. C¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 30 cña NghÞ ®Þnh sè
71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ
h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë.
§iÒu 7. §iÒu kho¶n thi hµnh
1. C¸c Bªn cïng cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c néi dung tháa thuËn trong
hîp ®ång. Tr−êng hîp cã tranh chÊp hoÆc vi ph¹m hîp ®ång th× c¸c bªn th−¬ng
l−îng gi¶i quyÕt, nÕu kh«ng th−¬ng l−îng ®−îc th× ®Ò nghÞ Toµ ¸n nh©n d©n
gi¶i quyÕt.
2. Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký vµ ®−îc lËp thµnh....b¶n, cã
gi¸ trÞ nh− nhau, mçi bªn gi÷ .... b¶n ./.
Bªn Thuª nhµ ë c«ng vô1

Bªn cho Thuª nhµ ë c«ng vô

(Ký vµ ghi râ hä tªn)

(Ký tªn, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn, chøc
vô cña ng−êi ký)

1. NÕu Bªn thuª nhµ ë c«ng vô lµ c¬ quan trùc tiÕp qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc th× ghi hä tªn, chøc vô
ng−êi ®¹i diÖn vµ ®ãng dÊu c¬ quan ®ã.
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Phô lôc sè 19: MÉu hîp ®ång thuª nhµ ë xp héi (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè
16/2010/TT- BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
.........., ngµy........th¸ng ........n¨m.........
Hîp ®ång thuª nhµ ë x héi
Sè ......../H§
C¨n cø LuËt Nhµ ë ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005;
C¨n cø Bé LuËt D©n sù ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
C¨n cø Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé
X©y dùng quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ
®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi
tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè1...............................................................................;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè2 ..............................................................................;
C¨n cø3:.....................................................................................................,
Hai bªn chóng t«i gåm:
Bªn cho thuª nhµ ë x héi (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn cho thuª):
- ¤ng (bµ): ...............................................Chøc vô:.....................................
- §¹i diÖn cho:.............................................................................................
- §Þa chØ c¬ quan: ........................................................................................
- §iÖn tho¹i:.............................................Fax:.............................................
- Tµi kho¶n: .............................................t¹i Ng©n hµng:............................
Bªn thuª nhµ ë x héi (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn thuª):
- ¤ng (bµ):..................................................................................................
1. Ghi c¸c QuyÕt ®Þnh liªn quan nh− QuyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt, giao ®Êt, v¨n b¶n phª duyÖt dù ¸n ®Çu
t− nhµ ë xp héi.
2. Ghi c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn Quy ho¹ch dù ¸n nhµ ë xp héi.
3. C¸c c¨n cø liªn quan ®Õn viÖc thuª nhµ ë (nh− ®¬n ®Ò nghÞ......).

118

- §Þa chØ liªn hÖ: .........................................................................................
- Sè CMND:.....................................cÊp ngµy....../....../......, t¹i ..................
- §iÖn tho¹i:.................................................................................................
Hai bªn thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång thuª nhµ ë xp héi dïng cho môc ®Ých
®Ó ë vµ sinh ho¹t víi c¸c néi dung sau:
§iÒu 1. §Æc ®iÓm chÝnh cña nhµ ë:
1. Lo¹i nhµ ë (c¨n hé chung c−, nhµ ë riªng lÎ...) ....................................
2. §Þa chØ nhµ ë: ..........................................................................................
3. Tæng diÖn tÝch sµn nhµ ë lµ..............m2, trong ®ã diÖn tÝch chÝnh
lµ...............m2, diÖn tÝch phô lµ.................m2.
4. DiÖn tÝch ®Êt lµ:.............m2, trong ®ã sö dông chung lµ........m2, sö dông
riªng lµ:............m2.
§iÒu 2. Gi¸ cho thuª nhµ ë, ph−¬ng thøc vµ thêi h¹n thanh to¸n
1. Gi¸ cho thuª nhµ ë lµ.............................®ång/01 th¸ng
(B»ng ch÷:........................................................................................).
Gi¸ cho thuª nµy ®p bao gåm chi phÝ vÒ b¶o tr×, qu¶n lý vËn hµnh nhµ ë.
Gi¸ thuª nhµ ë xp héi sÏ ®−îc ®iÒu chØnh khi Nhµ n−íc cã thay ®æi vÒ khung
gi¸ hoÆc gi¸ cho thuª. Bªn cho thuª cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o gi¸ míi cho Bªn
thuª biÕt tr−íc khi ¸p dông Ýt nhÊt lµ ba th¸ng.
2. C¸c chi phÝ sö dông ®iÖn, n−íc, ®iÖn tho¹i vµ c¸c dÞch vô kh¸c do bªn
thuª thanh to¸n cho Bªn cung cÊp dÞch vô. C¸c chi phÝ nµy kh«ng tÝnh trong gi¸
thuª nhµ ë quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.
3. Ph−¬ng thøc thanh to¸n: Bªn thuª tr¶ b»ng (tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn
kho¶n qua ng©n hµng):...........................
4. Thêi h¹n thanh to¸n: Bªn thuª tr¶ tiÒn vµo ngµy ...... hµng th¸ng.
§iÒu 3. Thêi ®iÓm nhËn giao nhµ ë vµ thêi h¹n cho thuª nhµ ë
1. Thêi ®iÓm giao nhËn nhµ ë lµ ngµy........th¸ng......... n¨m ..............
2. Thêi h¹n cho thuª nhµ ë lµ.....................th¸ng (n¨m), kÓ tõ
ngµy.....th¸ng..... n¨m .........
Tr−íc khi hÕt thêi h¹n hîp ®ång, Bªn thuª ph¶i lµm thñ tôc x¸c nhËn vÉn
thuéc ®èi t−îng ®−îc thuª nhµ ë xp héi ®Ó ký tiÕp hîp ®ång.
§iÒu 4. QuyÒn vµ nghÜa vô Bªn cho thuª
1. QuyÒn cña Bªn cho thuª:
a) Yªu cÇu Bªn thuª sö dông nhµ ë ®óng môc ®Ých vµ thùc hiÖn ®óng c¸c
quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông nhµ ë; phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan trong viÖc
xö lý vi ph¹m quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông nhµ ë;
b) Yªu cÇu Bªn thuª tr¶ ®ñ tiÒn nhµ ®óng thêi h¹n ®p cam kÕt;
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c) Yªu cÇu Bªn thuª cã tr¸ch nhiÖm söa ch÷a c¸c h− háng vµ båi th−êng
thiÖt h¹i do lçi cña Bªn thuª g©y ra;
d) §¬n ph−¬ng chÊm døt thùc hiÖn hîp ®ång thuª theo quy ®Þnh t¹i
kho¶n 1 §iÒu 103 LuËt Nhµ ë;
®) §−îc lÊy l¹i nhµ ë trong c¸c tr−êng hîp chÊm døt hîp ®ång thuª nhµ
quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 4 vµ kho¶n 6 §iÒu 6 cña hîp ®ång nµy.
2. NghÜa vô cña Bªn cho thuª:
a) Giao nhµ cho Bªn thuª ®óng thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 3 cña
hîp ®ång nµy;
b) Phæ biÕn, h−íng dÉn cho Bªn thuª biÕt quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông
nhµ ë;
c) B¶o tr×, qu¶n lý vËn hµnh nhµ ë cho thuª theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt
vÒ qu¶n lý sö dông nhµ ë;
d) Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Bªn thuª lµm thñ tôc x¸c nhËn ®Ó ®−îc
tiÕp tôc thuª nhµ ë xp héi tr−íc ba th¸ng tÝnh ®Õn khi hÕt h¹n hîp ®ång thuª;
®) Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Bªn thuª nh÷ng thay ®æi vÒ ®¬n gi¸ cho
thuª, phÝ dÞch vô qu¶n lý tr−íc thêi h¹n thay ®æi Ýt nhÊt lµ ba th¸ng.
§iÒu 5. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn thuª
1. QuyÒn cña Bªn thuª:
a) NhËn nhµ ë theo ®óng tháa thuËn nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu 3 cña hîp ®ång
nµy;
b) Yªu cÇu Bªn cho thuª söa ch÷a kÞp thêi nh÷ng h− háng cña nhµ ë;
c) §−îc tiÕp tôc thuª nÕu hÕt h¹n hîp ®ång mµ vÉn ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc
thuª nhµ ë xp héi;
d) §¬n ph−¬ng chÊm døt hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 103
cña LuËt Nhµ ë;
®) ChÊm døt hîp ®ång thuª nhµ ë khi kh«ng cã nhu cÇu thuª.
2. NghÜa vô cña Bªn thuª:
a) Tr¶ ®ñ tiÒn thuª nhµ theo ®óng thêi h¹n ®p cam kÕt;
b) Sö dông nhµ ®óng môc ®Ých; gi÷ g×n nhµ ë, cã tr¸ch nhiÖm söa ch÷a
nh÷ng h− háng vµ båi th−êng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra;
c) ChÊp hµnh ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông nhµ ë;
d) Kh«ng ®−îc chuyÓn nh−îng hîp ®ång thuª nhµ hoÆc cho ng−êi kh¸c
sö dông d−íi bÊt kú h×nh thøc nµo;
®) ChÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr−êng vµ an ninh trËt
tù trong khu vùc c− tró;
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e) Giao l¹i nhµ cho Bªn cho thuª trong c¸c tr−êng hîp chÊm døt hîp
®ång quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 4 vµ kho¶n 6 §iÒu 6 cña hîp ®ång nµy.
§iÒu 6. ChÊm døt hîp ®ång thuª nhµ ë x· héi
ViÖc chÊm døt hîp ®ång thuª nhµ ë xp héi ®−îc thùc hiÖn trong c¸c
tr−êng hîp sau:
1. Hîp ®ång thuª nhµ ë hÕt h¹n;
2. C¸c Bªn tháa thuËn chÊm døt hîp ®ång tr−íc thêi h¹n;
3. Nhµ ë cho thuª kh«ng cßn;
4. Nhµ ë cho thuª bÞ h− háng nÆng cã nguy c¬ sËp ®æ hoÆc n»m trong
khu vùc ®p cã quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, gi¶i phãng mÆt b»ng hoÆc cã quyÕt ®Þnh
ph¸ dì cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn;
5. Bªn thuª nhµ ë chÕt mµ kh«ng cã ng−êi ®ang cïng sinh sèng;
6. Mét trong c¸c bªn ®¬n ph−¬ng chÊm døt hîp ®ång theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt.
§iÒu 7. §iÒu kho¶n thi hµnh
1. Hai bªn cïng cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c néi dung ®p ký. Tr−êng hîp
c¸c bªn cã tranh chÊp vÒ c¸c néi dung cña hîp ®ång nµy th× hai bªn cïng bµn
b¹c gi¶i quyÕt th«ng qua th−¬ng l−îng. Trong tr−êng hîp c¸c bªn kh«ng th−¬ng
l−îng ®−îc th× cã quyÒn yªu cÇu Toµ ¸n nh©n d©n gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt.
2. Hîp ®ång nµy cã gi¸ trÞ kÓ tõ ngµy ............ vµ ®−îc lËp thµnh ...... b¶n,
cã gi¸ trÞ nh− nhau, mçi bªn gi÷ ... b¶n /.
Bªn thuª nhµ ë

Bªn cho thuª nhµ ë

(Ký vµ ghi râ hä tªn)

(Ký tªn, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn, chøc
vô cña ng−êi ký)
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Phô lôc sè 20: MÉu hîp ®ång thuª mua nhµ ë xp héi (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè
16/2010/TT- BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)
Tªn Chñ ®Çu t− . . . .

Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
..........., ngµy.......th¸ng .....n¨m.........
Hîp ®ång thuª mua nhµ ë x héi
Sè:........./H§
C¨n cø LuËt Nhµ ë ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
C¨n cø Th«ng t− sè 16/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y
dùng quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè
71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ
h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè1...............................................................................;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè2 ..............................................................................;
C¨n cø3:......................................................................................................
Hai bªn chóng t«i gåm:
Bªn cho thuª mua nhµ ë x héi (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn cho
thuª mua):
- ¤ng (bµ):.................................................Chøc vô:....................................
- §¹i diÖn cho:.............................................................................................
- §Þa chØ c¬ quan: .......................................................................................
- §iÖn tho¹i: .............................................Fax:............................................
- Sè tµi kho¶n:...........................................t¹i Ng©n hµng:...........................
Bªn thuª mua nhµ ë x héi (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn thuª
mua):
- ¤ng (bµ):...................................................................................................
1. Ghi c¸c QuyÕt ®Þnh liªn quan nh− QuyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt, giao ®Êt, v¨n b¶n phª duyÖt dù ¸n ®Çu
t− nhµ ë cho ng−êi thu nhËp thÊp.
2. Ghi c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn Quy ho¹ch dù ¸n nhµ ë cho ng−êi thu nhËp thÊp.
3. C¸c c¨n cø liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n nhµ ë (nh− v¨n b¶n ®¨ng ký mua ......).
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- Sè CMND:.................................................................................................
- Hé khÈu th−êng tró:...................................................................................
- §Þa chØ liªn hÖ: .........................................................................................
- §iÖn tho¹i:.................................................................................................
Hai bªn thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång thuª mua nhµ ë xp héi dïng cho môc
®Ých ®Ó ë vµ sinh ho¹t víi c¸c néi dung sau:
§iÒu 1. §Æc ®iÓm chÝnh cña nhµ ë:
1. Lo¹i nhµ ë (c¨n hé nhµ chung c− hoÆc nhµ riªng lÎ):..........................
2. §Þa chØ nhµ ë:...........................................................................................
3. Tæng diÖn tÝch sµn nhµ ë...................m2
4. Tæng diÖn tÝch sö dông ®Êt ë, trong ®ã:
Sö dông chung:.................m2; Sö dông riªng:..................m2
§iÒu 2. TiÒn thuª mua vµ ph−¬ng thøc thanh to¸n
1. TiÒn thuª mua nhµ ë bao gåm tiÒn tr¶ lÇn ®Çu vµ tiÒn thuª nhµ hµng
th¸ng, cô thÓ:
a) TiÒn tr¶ lÇn ®Çu ngay sau khi ký kÕt hîp ®ång (b»ng 20% gi¸ trÞ cña
nhµ ë) lµ: ....................®ång.
(B»ng ch÷: .......................................................................................).
b) TiÒn thuª nhµ tr¶ hµng th¸ng: ..........................®ång/ 01 th¸ng (tiÒn
thuª nhµ ®p bao gåm chi phÝ cho c«ng t¸c b¶o tr× nhµ ë).
(B»ng ch÷: .......................................................................................).
2. C¸c chi phÝ sö dông ®iÖn, n−íc, ®iÖn tho¹i vµ c¸c dÞch vô kh¸c do bªn
thuª thanh to¸n cho bªn cung cÊp dÞch vô theo tháa thuËn. C¸c chi phÝ nµy
kh«ng tÝnh trong gi¸ thuª nhµ ë qui ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.
3. Ph−¬ng thøc vµ thêi h¹n thanh to¸n:
a) Ph−¬ng thøc thanh to¸n: TiÒn thuª mua ®−îc tr¶ b»ng (tiÒn mÆt hoÆc
chuyÓn kho¶n qua Ng©n hµng)..............................................................
b) Thêi h¹n thanh to¸n:
- TiÒn tr¶ lÇn ®Çu: Bªn thuª mua tr¶ tiÒn lÇn ®Çu cho Bªn b¸n trong thêi
h¹n ...........ngµy, kÓ tõ ngµy ký kÕt hîp ®ång nµy;
- TiÒn thuª nhµ: Bªn thuª mua tr¶ tiÒn thuª nhµ vµo ngµy ............hµng
th¸ng.
§iÒu 3. Thêi ®iÓm giao nhËn nhµ ë, thêi h¹n cho thuª mua nhµ ë vµ
chuyÓn quyÒn së h÷u nhµ ë
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1. Thêi ®iÓm giao nhËn nhµ ë lµ ngµy.........th¸ng......... n¨m ...........hoÆc
trong thêi h¹n.............ngµy (th¸ng) kÓ tõ ngµy ký kÕt hîp ®ång.
2. Thêi h¹n cho thuª mua nhµ ë lµ.......n¨m (.......th¸ng), kÓ tõ
ngµy.........th¸ng...... n¨m .........®Õn ngµy .........th¸ng........ n¨m ..........
(Thêi h¹n thuª mua do c¸c bªn tháa thuËn nh−ng thêi h¹n tèi thiÓu lµ 10
n¨m kÓ tõ ngµy ký kÕt hîp ®ång thuª mua nhµ ë).
3. Sau thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy, nÕu Bªn thuª mua nhµ ë
®p thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Bªn cho thuª mua th× Bªn cho thuª mua cã
tr¸ch nhiÖm lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u nhµ ë cho Bªn thuª mua.
§iÒu 4. QuyÒn vµ nghÜa vô Bªn cho thuª mua
1. QuyÒn cña Bªn cho thuª mua:
a) Yªu cÇu Bªn thuª mua sö dông nhµ ë ®óng môc ®Ých vµ thùc hiÖn
®óng c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông nhµ ë; phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan
trong viÖc xö lý vi ph¹m quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông nhµ ë;
b) Yªu cÇu Bªn thuª mua tr¶ ®ñ tiÒn thuª nhµ theo ®óng tháa thuËn;
c) Yªu cÇu Bªn thuª mua söa ch÷a c¸c h− háng vµ båi th−êng thiÖt h¹i do
lçi cña Bªn thuª mua g©y ra;
d) §−îc gi÷ l¹i kho¶n tiÒn 20% tiÒn thuª mua nhµ ë mµ Bªn thuª mua ®p
nép lÇn ®Çu trong tr−êng hîp Bªn thuª mua tù ý b¸n nhµ ë thuª mua hoÆc
chuyÓn quyÒn thuª mua cho ng−êi kh¸c khi ch−a kÕt thóc hîp ®ång thuª mua;
®) §¬n ph−¬ng chÊm døt thùc hiÖn hîp ®ång thuª mua khi Bªn thuª mua
cã hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 58 cña NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP
ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña ChÝnh phñ.
2. NghÜa vô cña Bªn cho thuª mua:
a) Giao nhµ ë cho Bªn thuª mua ®óng thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu
3 cña hîp ®ång nµy;
b) Th«ng b¸o, h−íng dÉn cho Bªn thuª mua c¸c quy ®Þnh qu¶n lý, sö
dông nhµ ë thuª mua;
c) B¶o tr×, qu¶n lý vËn hµnh nhµ ë cho thuª mua theo quy ®Þnh;
d) H−íng dÉn, ®«n ®èc Bªn thuª mua thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý
nh©n khÈu;
®) Lµm thñ tôc ®Ó c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn cÊp GiÊy chøng nhËn
quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt cho Bªn
thuª mua theo tháa thuËn t¹i kho¶n 3 §iÒu 3 cña hîp ®ång nµy.
§iÒu 5. QuyÒn vµ nghÜa vô Bªn thuª mua
1. QuyÒn cña Bªn thuª mua:
a) Yªu cÇu Bªn cho thuª mua giao nhµ ë theo ®óng tháa thuËn t¹i kho¶n
1 §iÒu 3 cña hîp ®ång nµy;
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b) Yªu cÇu Bªn cho thuª mua söa ch÷a kÞp thêi nh÷ng h− háng mµ kh«ng
ph¶i do lçi cña m×nh g©y ra;
c) Yªu cÇu Bªn cho thuª mua lµm thñ tôc ®Ó ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn
cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c sau
khi hÕt h¹n hîp ®ång thuª mua.
d) §−îc quyÒn b¸n, cho thuª nhµ ë sau khi ®p tr¶ hÕt tiÒn thuª mua vµ ®p
®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë nh−ng ph¶i ®¶m b¶o sau thêi
gian lµ 10 n¨m, kÓ tõ thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång thuª mua nhµ ë xp héi.
2. NghÜa vô cña Bªn thuª mua:
a) Thanh to¸n ®Çy ®ñ vµ ®óng thêi h¹n tiÒn thuª mua tr¶ lÇn ®Çu vµ tiÒn
thuª nhµ hµng th¸ng theo tháa thuËn quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña hîp ®ång nµy;
b) Sö dông nhµ ë ®óng môc ®Ých; gi÷ g×n nhµ ë vµ cã tr¸ch nhiÖm söa
ch÷a phÇn h− háng do m×nh g©y ra;
c) ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông nhµ ë thuª mua;
d) Kh«ng ®−îc chuyÓn nh−îng nhµ ë d−íi bÊt kú h×nh thøc nµo trong thêi
gian thuª mua nhµ ë;
®) ChÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr−êng vµ an ninh trËt
tù trong khu vùc c− tró;
e) Båi th−êng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra;
e) Giao l¹i nhµ ë cho Bªn cho thuª mua trong tr−êng hîp chÊm døt hîp
®ång thuª mua nhµ ë theo quy ®Þnh §iÒu 5 cña hîp ®ång.
§iÒu 6. ChÊm døt hîp ®ång thuª mua nhµ ë x· héi
1. Bªn cho thuª mua ®−îc ®¬n ph−¬ng chÊm døt hîp ®ång thuª mua
trong c¸c tr−êng hîp sau:
a) Bªn thuª mua kh«ng tr¶ tiÒn thuª nhµ liªn tôc trong ba th¸ng mµ
kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng;
b) Bªn thuª mua tù ý söa ch÷a, ®ôc ph¸ kÕt cÊu, c¶i t¹o hoÆc c¬i níi nhµ
ë thuª mua.
Trong c¸c tr−êng hîp chÊm døt hîp ®ång thuª mua nªu t¹i ®iÓm a vµ
®iÓm b kho¶n nµy, Bªn cho thuª mua cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ l¹i 20% sè tiÒn
mµ Bªn thuª mua ®p tr¶ cho Bªn thuª mua (kh«ng tÝnh lpi) sau khi ®p trõ sè tiÒn
thuª nhµ ë mµ Bªn thuª mua ch−a thanh to¸n ®ñ;
c) Bªn thuª mua b¸n nhµ ë thuª mua tr¸i víi quy ®Þnh t¹i §iÒu 40 cña
NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña ChÝnh phñ hoÆc
chuyÓn quyÒn thuª mua cho ng−êi kh¸c mµ kh«ng ®−îc sù ®ång ý cña Bªn cho
thuª mua.
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Tr−êng hîp chÊm døt hîp ®ång thuª mua theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy th×
Bªn cho thuª mua kh«ng ph¶i hoµn tr¶ 20% sè tiÒn mµ Bªn thuª mua ®p tr¶ lÇn
®Çu.
2. Bªn thuª mua ®−îc chÊm døt hîp ®ång trong c¸c tr−êng hîp sau:
a) Bªn thuª mua kh«ng cßn nhu cÇu thuª mua nhµ ë vµ hai Bªn tháa
thuËn chÊm døt hîp ®ång tr−íc thêi h¹n.
Tr−êng hîp chÊm døt hîp ®ång thuª mua nªu t¹i ®iÓm nµy th× Bªn thuª
mua ®−îc tr¶ l¹i 20% sè tiÒn mµ Bªn thuª mua ®p tr¶ lÇn ®Çu sau khi ®p thanh
to¸n ®ñ sè tiÒn thuª nhµ ë.
b) Bªn thuª mua chÕt mµ kh«ng cã ai cïng chung sèng.
Tr−êng hîp chÊm døt hîp ®ång thuª mua nªu t¹i ®iÓm b kho¶n nµy th×
thùc hiÖn gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 106 cña LuËt Nhµ ë.
§iÒu 7. Cam kÕt cña c¸c Bªn
1. Bªn cho thuª mua cam kÕt nhµ ë nªu t¹i §iÒu 1 cña hîp ®ång nµy
thuéc quyÒn së h÷u cña Bªn cho thuª mua vµ kh«ng thuéc diÖn bÞ cÊm giao
dÞch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. Bªn thuª mua cam kÕt ®p t×m hiÓu, xem xÐt kü th«ng tin vÒ nhµ ë.
3. ViÖc ký kÕt hîp ®ång nµy gi÷a c¸c bªn lµ hoµn toµn tù nguyÖn, kh«ng
bÞ Ðp buéc, lõa dèi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu cÇn thay ®æi hoÆc
bæ sung néi dung cña hîp ®ång nµy th× c¸c bªn lËp thªm phô lôc hîp ®ång cã
ch÷ ký cña hai bªn vµ phô lôc hîp ®ång cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh− hîp ®ång nµy.
4. Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c tháa thuËn ®p quy ®Þnh
t¹i hîp ®ång nµy.
5. C¸c tháa thuËn kh¸c (c¸c tháa thuËn trong hîp ®ång nµy ph¶i phï hîp
víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ kh«ng tr¸i ®¹o ®øc xA héi) ...........................
§iÒu 8. Gi¶i quyÕt tranh chÊp
Tr−êng hîp c¸c bªn cã tranh chÊp vÒ c¸c néi dung cña hîp ®ång nµy th×
hai bªn cïng bµn b¹c gi¶i quyÕt th«ng qua th−¬ng l−îng. Trong tr−êng hîp c¸c
bªn kh«ng th−¬ng l−îng ®−îc th× cã quyÒn yªu cÇu Toµ ¸n nh©n d©n gi¶i quyÕt
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 9. §iÒu kho¶n thi hµnh
1. Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ..............
2. Hîp ®ång nµy ®−îc lËp thµnh ..... b¶n vµ cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh− nhau,
mçi bªn gi÷ .....b¶n./.
Bªn thuª mua nhµ ë

Bªn cho thuª mua nhµ ë

(Ký vµ ghi râ hä tªn)

(Ký tªn, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn,
chøc vô cña ng−êi ký)
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Phô lôc sè 21: MÉu hîp ®ång tÆng cho nhµ ë (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè
16/2010/TT- BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
............., ngµy..........th¸ng...........n¨m..........
Hîp ®ång tÆng cho nhµ ë
Sè ......./H§
C¨n cø LuËt Nhµ ë ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005 vµ LuËt sè
34/2009/QH12 ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2009 cña Quèc héi vÒ söa ®æi, bæ sung
§iÒu 126 cña LuËt Nhµ ë vµ §iÒu 121 cña LuËt §Êt ®ai;
C¨n cø Bé LuËt D©n sù ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña
ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
C¨n cø Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé
X©y dùng quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ
®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh
chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
Hai bªn chóng t«i gåm:
Bªn tÆng cho nhµ ë (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn A):
- ¤ng (bµ)1: .................................................................................................
- Sè CMND (hé chiÕu):.............................cÊp ngµy....../...../....., t¹i...........
- Hé khÈu th−êng tró:..................................................................................
- §Þa chØ liªn hÖ:..........................................................................................
- §iÖn tho¹i: ................................................................................................
Bªn ®−îc TÆng cho nhµ ë (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn B):
- ¤ng (bµ)2:..................................................................................................
- Sè CMND (hé chiÕu):............................cÊp ngµy....../....../......, t¹i..........
- Hé khÈu th−êng tró:..................................................................................
- §Þa chØ liªn hÖ:..........................................................................................
- §iÖn tho¹i: .................................................................................................
NÕu bªn tÆng cho hoÆc bªn ®−îc tÆng cho lµ tæ chøc th× ghi râ tªn tæ chøc, tªn, chøc vô
ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña tæ chøc ®ã.

1 , 2.
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Hai bªn thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång tÆng cho nhµ ë g¾n liÒn víi quyÒn sö
dông ®Êt ë víi c¸c néi dung sau:
§iÒu 1. §Æc ®iÓm chÝnh cña nhµ ë tÆng cho
1. §Æc ®iÓm chÝnh cña nhµ ë:
a) Lo¹i nhµ ë (biÖt thù, c¨n hé, nhµ ë riªng lÎ...):....................................
b) §Þa chØ nhµ ë:..........................................................................................
c) Tæng diÖn tÝch sµn nhµ ë:....................m2
2. §Æc ®iÓm chÝnh cña ®Êt ë:
a) Tæng diÖn tÝch sö dông:...................... m2, trong ®ã:
Sö dông riªng:............... m2; Sö dông chung (nÕu cã):.............. m2
b) Nguån gèc sö dông ®Êt (®−îc giao, ®−îc c«ng nhËn hoÆc
thuª...):........................................................................................................
(NÕu lµ thuª ®Êt th× ph¶i ghi thªm vÒ hîp ®ång thuª ®Êt, thêi gian thuª tõ
ngµy....®Õn ngµy...)
3. Trang thiÕt bÞ chñ yÕu g¾n liÒn víi nhµ ë (nÕu cã) gåm: ...............
4. GiÊy tê ph¸p lý vÒ nhµ ë, ®Êt ë kÌm theo:..........................................
5. Nh÷ng h¹n chÕ vÒ quyÒn sö dông ®Êt ë, quyÒn së h÷u nhµ ë (nÕu
cã):..........................................................
§iÒu 2. §iÒu kiÖn tÆng cho (nÕu cã)1
Bªn A ®ång ý tÆng cho nhµ ë nªu t¹i §iÒu 1 cña hîp ®ång nµy cho Bªn B
víi c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:.................................................................
§iÒu 3. Thêi ®iÓm giao nhËn nhµ ë tÆng cho vµ lµm thñ tôc ®Ò nghÞ
cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®èi víi nhµ ë
1. Bªn A cã tr¸ch nhiÖm giao nhµ ë kÌm theo hå s¬ giÊy tê vÒ nhµ ë tÆng
cho cho Bªn B vµo ngµy........th¸ng......n¨m.......
2. Bªn B cã nghÜa vô lµm thñ tôc ®Ó ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp
giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®èi víi nhµ ë ®−îc tÆng cho sau khi ®p nhËn bµn
giao nhµ ë tÆng cho.
3. C¸c bªn tháa thuËn nép nghÜa vô tµi chÝnh liªn quan ®Õn viÖc tÆng cho
nhµ ë theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt .......................................................
§iÒu 4. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c Bªn
1. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn A:
a) Yªu cÇu Bªn B nhËn bµn giao nhµ ë theo ®óng thêi h¹n ®p tháa thuËn
t¹i hîp ®ång nµy;
1. §iÒu kiÖn mµ Bªn tÆng cho nhµ ë ®Æt ra ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ kh«ng tr¸i ®¹o
®øc xp héi.
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b) Yªu cÇu Bªn B thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n c¸c ®iÒu kiÖn mµ Bªn
A ®p yªu cÇu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña hîp ®ång nµy;
c) Th«ng b¸o ®Çy ®ñ cho Bªn B biÕt c¸c h¹n chÕ vÒ quyÒn së h÷u ®èi víi
nhµ ë (nÕu cã); c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông nhµ ë ®èi víi tr−êng hîp tÆng
cho c¨n hé nhµ chung c− vµ c¸c kho¶n kinh phÝ mµ bªn B ph¶i ®ãng gãp trong
qu¸ tr×nh sö dông;
d) Th«ng b¸o cho bªn thuª hoÆc bªn m−în nhµ ë biÕt viÖc tÆng cho nhµ ë
®èi víi tr−êng hîp nhµ ë tÆng cho ®ang cho thuª, cho m−în;
®) Cã tr¸ch nhiÖm giao giÊy tê vÒ nhµ ë ®Ó Bªn B lµm thñ tôc ®Ò nghÞ cÊp
giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®èi víi nhµ ë ®−îc tÆng cho;
e) Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh ph¸p luËt.
2. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn B:
a) Yªu cÇu Bªn A giao nhµ ë theo ®óng thêi h¹n ®p tháa thuËn trong hîp
®ång;
b) Yªu cÇu Bªn A cung cÊp giÊy tê vÒ nhµ ë ®Ó lµm thñ tôc ®Ò nghÞ cÊp
giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®èi víi nhµ ë tÆng cho;
c) NhËn nhµ ë theo ®óng thêi h¹n ®p tháa thuËn t¹i hîp ®ång nµy;
d) Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n c¸c ®iÒu kiÖn mµ Bªn A yªu cÇu theo
quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña hîp ®ång nµy (nÕu cã);
®) ChÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông nhµ chung c− nÕu nhµ ë
nhËn tÆng cho lµ c¨n hé chung c−;
e) Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh ph¸p luËt.
3. C¸c tháa thuËn kh¸c (nÕu cã)..........................................................
§iÒu 5. Cam kÕt cña c¸c Bªn
1. Bªn A cam kÕt nhµ ë tÆng cho thuéc quyÒn së h÷u hîp ph¸p cña m×nh,
kh«ng cã tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u, kh«ng bÞ kª biªn ®Ó thi hµnh ¸n hoÆc ®Ó
chÊp hµnh quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn (kh«ng
thuéc diÖn bÞ thu håi ®Êt hoÆc bÞ gi¶i táa).
2. Bªn B cam kÕt ®p t×m hiÓu, biÕt râ c¸c th«ng tin vÒ nhµ ë ®−îc tÆng
cho.
3. Hai bªn cam kÕt viÖc ký kÕt hîp ®ång tÆng cho nhµ ë nµy lµ hoµn toµn
tù nguyÖn, kh«ng bÞ lõa dèi, kh«ng bÞ Ðp buéc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp
®ång, nÕu cÇn thay ®æi hoÆc bæ sung néi dung cña hîp ®ång nµy th× c¸c bªn
tháa thuËn lËp thªm phô lôc hîp ®ång cã ch÷ ký cña hai bªn vµ phô lôc hîp
®ång cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh− hîp ®ång nµy.
4. Hai bªn cam kÕt cïng thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ ®óng c¸c tháa thuËn trong
hîp ®ång.
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5. C¸c cam kÕt kh¸c (c¸c cam kÕt trong hîp ®ång nµy ph¶i phï hîp quy
®Þnh cña ph¸p luËt vµ kh«ng tr¸i ®¹o ®øc xA héi):............
§iÒu 6. Gi¶i quyÕt tranh chÊp
Tr−êng hîp cã tranh chÊp vÒ hîp ®ång tÆng cho nhµ ë, hai bªn cïng bµn
b¹c gi¶i quyÕt th«ng qua th−¬ng l−îng. Trong tr−êng hîp c¸c bªn kh«ng th−¬ng
l−îng ®−îc th× cã quyÒn yªu cÇu Toµ ¸n nh©n d©n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 7. HiÖu lùc cña hîp ®ång
1. Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ®−îc c«ng chøng hoÆc chøng
thùc.
2. Hîp ®ång nµy ®−îc lËp thµnh ......b¶n vµ cã gi¸ trÞ nh− nhau, mçi bªn
gi÷ ..... b¶n, .... b¶n l−u t¹i c¬ quan c«ng chøng hoÆc chøng thùc (nÕu cã), ......
b¶n l−u t¹i c¬ quan cÊp giÊy vµ ..... b¶n l−u t¹i c¬ quan thuÕ./.
Bªn NhËn tÆng nhµ ë
(Ký vµ ghi râ hä tªn)

Bªn TÆng cho nhµ ë
(Ký vµ ghi râ hä tªn-nÕu lµ tæ chøc th× ghi
râ tªn, chøc vô ng−êi ký)

Chøng nhËn cña c«ng chøng hoÆc chøng thùc cña
UBND cÊp cã thÈm quyÒn
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Phô lôc sè 22: MÉu hîp ®ång ®æi nhµ ë (ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD
ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé X©y dùng)

céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
............., ngµy..........th¸ng...........n¨m..........
Hîp ®ång §æi nhµ ë
Sè ......../H§
C¨n cø LuËt Nhµ ë ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005 vµ LuËt sè
34/2009/QH12 ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2009 cña Quèc héi vÒ söa ®æi, bæ sung
§iÒu 126 cña LuËt Nhµ ë vµ §iÒu 121 cña LuËt §Êt ®ai;
C¨n cø Bé LuËt D©n sù ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
C¨n cø Th«ng t− sè 16/2010/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Bé
X©y dùng quy ®Þnh cô thÓ vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ
®Þnh sè 71/2010/N§-CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi
tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
Hai bªn chóng t«i gåm:
Bªn §æi nhµ ë (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn A):
- ¤ng (bµ)1:.........................................................................................
- Sè CMND (hé chiÕu):....................cÊp ngµy...../..../......, t¹i.............
- Hé khÈu th−êng tró:..........................................................................
- §Þa chØ liªn hÖ:..................................................................................
- §iÖn tho¹i: ........................................................................................
- Sè tµi kho¶n:.....................................t¹i Ng©n hµng:.........................
Bªn NhËn §æi nhµ ë (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn B):
- ¤ng (bµ)2:..........................................................................................
- Sè CMND (Hé chiÕu):..................cÊp ngµy....../...../......, t¹i.............
- Hé khÈu th−êng tró:..........................................................................
- §Þa chØ liªn hÖ:..................................................................................
- §iÖn tho¹i: ........................................................................................
1, 2. NÕu Bªn A lµ tæ chøc th× ghi tªn, ®Þa chØ tæ chøc vµ tªn ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt
cña tæ chøc ®ã.
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- Sè tµi kho¶n:.................................t¹i Ng©n hµng:.............................
Hai bªn thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång ®æi nhµ ë víi c¸c néi dung sau ®©y:
§iÒu 1. §Æc ®iÓm chÝnh nhµ ë, ®Êt ë trao ®æi, gåm:
1. §Æc ®iÓm chÝnh cña nhµ ë cña Bªn A:
1.1 §Æc ®iÓm chÝnh nhµ ë:
a) Lo¹i nhµ ë (biÖt thù, c¨n hé chung c−, nhµ ë riªng lÎ...):................
b) §Þa chØ nhµ ë:..................................................................................
c) Tæng diÖn tÝch sµn nhµ ë...................m2
d) Trang thiÕt bÞ g¾n liÒn víi nhµ ë (nÕu cã): .....................................
1.2 §Æc ®iÓm chÝnh cña ®Êt ë g¾n víi nhµ ë:
a) Tæng diÖn tÝch sö dông:.............. m2; trong ®ã:
Sö dông riªng :.......... m2; Sö dông chung (nÕu cã):............ m2
b) Nguån gèc sö dông ®Êt (®uîc giao, ®−îc c«ng nhËn hoÆc
thuª...):............................
(NÕu lµ thuª ®Êt th× ph¶i ghi thªm th«ng tin vÒ hîp ®ång thuª ®Êt, thêi
gian thuª tõ ngµy....®Õn ngµy...).
1.3 Trang thiÕt bÞ chñ yÕu g¾n liÒn víi nhµ ë (nÕu cã) gåm: ..............
1.4 GiÊy tê ph¸p lý vÒ nhµ ë, ®Êt ë: ....................................................
1.5 Nh÷ng h¹n chÕ vÒ quyÒn sö dông ®Êt ë, quyÒn së h÷u nhµ ë (nÕu
cã).................................................................................................................
2. §Æc ®iÓm chÝnh nhµ ë cña Bªn B
2.1 §Æc ®iÓm chÝnh nhµ ë:
c) Lo¹i nhµ ë (biÖt thù, c¨n hé chung c−, nhµ ë riªng lÎ...):...............
b) §Þa chØ nhµ ë:.................................................................................
c) Tæng diÖn tÝch sµn nhµ ë...................m2
2.2 §Æc ®iÓm chÝnh cña ®Êt ë g¾n víi nhµ ë:
a) Tæng diÖn tÝch sö dông:................. m2; trong ®ã:
Sö dông riªng :............ m2; Sö dông chung (nÕu cã):............. m2
b) Nguån gèc sö dông ®Êt (®uîc giao, ®−îc c«ng nhËn hoÆc
thuª...).................................
(NÕu lµ thuª ®Êt th× ph¶i ghi thªm th«ng tin vÒ hîp ®ång thuª ®Êt, thêi
gian thuª tõ ngµy....®Õn ngµy...).
2.3 Trang thiÕt bÞ chñ yÕu g¾n liÒn víi nhµ ë (nÕu cã) gåm: .............
2.4 GiÊy tê ph¸p lý vÒ nhµ ë, ®Êt ë: ...................................................
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2.5 Nh÷ng h¹n chÕ vÒ quyÒn sö dông ®Êt ë, quyÒn së h÷u nhµ ë (nÕu
cã)..................................................................................................................
§iÒu 2. Thêi ®iÓm bµn giao nhµ ë gi÷a c¸c Bªn
1. Bªn A giao nhµ ë nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 cña hîp ®ång nµy kÌm theo
c¸c giÊy tê vÒ nhµ ë, ®Êt ë cho Bªn B vµo ngµy ........./......../.........
2. Bªn B giao nhµ ë nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu 1 cña hîp ®ång nµy kÌm theo
c¸c giÊy tê vÒ nhµ ë, ®Êt ë cho Bªn A vµo ngµy .........../......../........
3. Trong thêi gian ch−a bµn giao nhµ ë, c¸c Bªn cã tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n,
b¶o qu¶n nhµ ë cña m×nh.
§iÒu 3. NghÜa vô tµi chÝnh liªn quan ®Õn ®æi nhµ ë
1. C¸c bªn thùc hiÖn nép c¸c nghÜa vô tµi chÝnh liªn quan ®Õn viÖc ®æi
nhµ ë theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. VÒ gi¸ trÞ chªnh lÖch cña nhµ ë theo tháa thuËn cña hai bªn (nÕu cã):
a) Bªn ..........cã nghÜa vô thanh to¸n cho Bªn ...........sè tiÒn chªnh lÖch
gi¸ trÞ gi÷a hai nhµ ë trao ®æi (nÕu cã) lµ.................................®ång.
(B»ng ch÷ ..............................................................................).
b) Ph−¬ng thøc thanh to¸n: Bªn .........thanh to¸n cho Bªn ..........b»ng tiÒn
ViÖt Nam th«ng qua h×nh thøc (tr¶ b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n qua ng©n
hµng).................................
b) Thêi h¹n thanh to¸n: Bªn ............thanh to¸n cho Bªn ..........sè tiÒn nªu
t¹i ®iÓm a kho¶n nµy vµo ngµy..........th¸ng..........n¨m ..........
ViÖc giao nhËn tiÒn ®−îc lËp biªn b¶n vµ cã ch÷ ký x¸c nhËn cña hai Bªn.
§iÒu 4. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c Bªn
1. Yªu cÇu bªn nhËn ®æi nhµ bµn giao vµ nhËn nhµ ë ®óng thêi h¹n theo
tháa thuËn trong hîp ®ång;
2. Yªu cÇu Bªn...... thanh to¸n ®Çy ®ñ vµ ®óng thêi h¹n kho¶n tiÒn chªnh
lÖch gi¸ trÞ gi÷a hai nhµ ë trao ®æi (nÕu cã);
3. §¶m b¶o quyÒn lîi cho ng−êi thø ba trong tr−êng hîp nhµ ë ®æi ®ang
cho thuª, cho m−în (nÕu cã);
4. Th«ng b¸o cho bªn nhËn ®æi nhµ biÕt c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông
nhµ chung c− nÕu nhµ ë trao ®æi lµ c¨n hé chung c−;
5. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c bªn lµm thñ tôc ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn
quyÒn së h÷u ®èi víi nhµ ®p nhËn ®æi;
6. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 5. Cam kÕt cña c¸c Bªn
1. Hai Bªn cam kÕt nhµ ë trao ®æi thuéc quyÒn së h÷u hîp ph¸p cña
m×nh, kh«ng cã tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u, kh«ng bÞ kª biªn ®Ó thi hµnh ¸n
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hoÆc ®Ó chÊp hµnh quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn
(kh«ng thuéc diÖn bÞ thu håi ®Êt hoÆc bÞ gi¶i táa).
2. Hai Bªn ®p t×m hiÓu, biÕt râ c¸c th«ng tin vÒ nhµ ë trao ®æi.
3. ViÖc ký kÕt hîp ®ång trao ®æi nhµ ë nµy lµ hoµn toµn tù nguyÖn, kh«ng
bÞ lõa dèi, kh«ng bÞ Ðp buéc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu cÇn thay
®æi hoÆc bæ sung néi dung cña hîp ®ång nµy th× c¸c bªn tháa thuËn lËp thªm
phô lôc hîp ®ång cã ch÷ ký cña hai bªn, phô lôc hîp ®ång cã gi¸ trÞ ph¸p lý
nh− hîp ®ång nµy.
4. Hai bªn cam kÕt cïng thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c néi dung ®p tháa
thuËn trong hîp ®ång nµy.
5. C¸c cam kÕt kh¸c (c¸c cam kÕt tháa thuËn trong hîp ®ång nµy ph¶i
phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ kh«ng tr¸i ®¹o ®øc xA héi):.....
§iÒu 6. Gi¶i quyÕt tranh chÊp
Tr−êng hîp cã tranh chÊp vÒ néi dung hîp ®ång ®æi nhµ ë, hai bªn cïng
bµn b¹c gi¶i quyÕt th«ng qua th−¬ng l−îng. Trong tr−êng hîp c¸c bªn kh«ng
th−¬ng l−îng ®−îc th× cã quyÒn yªu cÇu Toµ ¸n nh©n d©n cã thÈm quyÒn gi¶i
quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 7. §iÒu kho¶n thi hµnh
1. Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy cã chøng nhËn cña c«ng chøng
hoÆc chøng thùc cña UBND cÊp cã thÈm quyÒn.
2. Hîp ®ång nµy ®−îc lËp thµnh ....b¶n vµ cã gi¸ trÞ nh− nhau, mçi bªn
gi÷ ......b¶n, ..... b¶n l−u t¹i c¬ quan c«ng chøng, ....b¶n l−u t¹i c¬ quan cÊp
giÊy, ..... b¶n l−u t¹i c¬ quan thuÕ./.
Bªn A

Bªn B

(Ký vµ ghi râ hä tªn, nÕu lµ tæ chøc
th× ®ãng dÊu vµ ghi chøc vô ng−êi ký)

(Ký vµ ghi râ hä tªn, nÕu lµ tæ chøc
th× ®ãng dÊu vµ ghi chøc vô ng−êi ký)

Chøng nhËn cña c«ng chøng hoÆc chøng thùc
cña UBND cÊp cã thÈm quyÒn
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