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HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ
APARTMENT LEASE CONTRACT

Số/No: [__]/HĐT-CENTER
 Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Pursuant to Civil Code dated 24th November, 2015;

 Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Pursuant to Law on Housing dated 25th November, 2014;

 Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Pursuant to Law on Real Estate Trading dated 25th, November, 2014;

- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan tại từng thời điểm;

Pursuant to other relevant legal documents from time to time;

- Quyết định chủ trương đầu tư 4007/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban Nhân 
dân Thành phố Hà Nội;

Decision Investment Policy  No.4007/QD-UBND dated 21 July 2016 of the Hanoi 
People’s Committee;

- Giấy phép xây dựng số 60/GPXD-SXD ngày 16/08/2016 của Sở xây dựng Hà Nội;

Pursuant to Construction license No.60/GPXD dated 16/08/2016 issued by 
Department of Natural Resources and Environment of Hanoi City;

- Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số 0106784499 của Sở Kế hoạch Đầu tư 
cấp đăng ký lần đầu ngày 09/3/2015 và các lần đăng ký sửa đổi, bổ sung (nếu 
có);
Enterprise Registration Certificate No. 0106784499 issued the first time on 09 
March 2016 by Hanoi Department of Planning and Investment and amended (if any);

- Căn cứ nhu cầu của hai bên.

Pursuant to the demands of the Parties

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ này (sau đây gọi chung là “Hợp Đồng”) được lập tại [__] ngày 
[__] tháng [__] năm 201[__], bởi và giữa các bên sau đây:

THIS APARTMENT LEASE CONTRACT (hereinafter call as “The Contract”) is made at[___] 
on ….. 201.., by and between the following parties:

BÊN CHO THUÊ/LessorLESSOR:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNSHINE VIỆT NAM

VIETNAM SUNSHINE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
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Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106784499 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà 
Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/3/2015;

Enterprise Registration Cetificate No. 0106784499 issued the first time on 09 March 2015 by 
Hanoi Department of Planning and Investment;

Đại diện bởi : Ông ĐỖ VĂN TRƯỜNG Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Representative : Mrs. DO VAN TRUONG Position: Deputy Director

CMND (hộ chiếu) : 171883958  cấp ngày: 18/06/2012 tại : CA Thanh Hóa 

ID (Passport) No : 171883958 issued on 18/06/2012 by Thanh Hoa Public Security

Theo Giấy ủy quyền số: …………………..

Pursuant to Authorized Leter no.

Địa chỉ trụ sở chính  : Tầng 43, tòa nhà Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Registered Address : 43rd Floor, Keangnam landmark 72 Building, Pham Hung Street, Me 
Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam;

Điện thoại   :  024.7303.9999                                

Tel                                : 024.7303.9999   

Số tài khoản   : ....................

Account No:   : ....................

Tại Ngân hàng   : ………………….

At   : ………………………….                 

(sau đây gọi tắt là “Bên Cho Thuê”)

(hereinafter called “The Lessor”)

BÊN THUÊ/LESSEE

Ông (Bà): [ĐIỀN HỌ VÀ TÊN BÊN THUÊ LÀ CÁ NHÂN]

Mr(s): [FULL NAME IF BEING AN INDIVIDUAL]

Số CMND/hộ chiếu số: ................. do ................. cấp ngày: .................

Identity Card/Passport No.: [……] by […………] dated: [………………]

Hộ khẩu thường trú: .................

Permanent residence address: [……….]
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Địa chỉ liên hệ: .................

Contact address: [……….]

Điện thoại: ................. Fax (nếu có): .................

Telephone: […………] Fax (if available): [……..]

Số tài khoản (nếu có): ................. tại Ngân hàng .................

Bank account (if any): [………..] with the bank: [……………]

Hoặc chọn:

OR:

[ĐIỀN TÊN BÊN THUÊ LÀ TỔ CHỨC]

[ORGANIZATION NAME]

Mã số DN/Giấy chứng nhận ĐKDN: ................. do ................. cấp ngày ..................

Enterprise registration Certificate

Trụ sở chính: .................

Headquarters: [………..]

Điện thoại: ................. Fax (nếu có): .................

Telephone: […………..] Fax (if available): [……….]

Đại diện bởi Ông (Bà): ................. Chức vụ: ................. 

Represented by Mr(s): […………..] Position: […………]

Theo văn bản uỷ quyền số ................. ngày ................. của .................

According to Power of Attorney No.[………] dated…….by……….. 

Số tài khoản: ................. tại .................

Bank account No.: [………….] with [……………….]

Mã số thuế: .................

Tax code: [………]
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BÊN THUÊ CÙNG: Ông (Bà,) [ĐIỀN HỌ VÀ TÊN ĐỒNG SỞ HỮU]

Co-Lessee: Mr(s), [FULL NAME]

Mối quan hệ: 

Related as: […………….]

Số CMND/hộ chiếu số: ................. do ................. cấp ngày: .................

Identity Card/Passport No.: [………] dated…………by …………..

Hộ khẩu thường trú: .................

Permanent residence address: [………..]

Địa chỉ liên hệ: .................

Contact address: [………………]

Điện thoại: ................. Fax (nếu có): .................

Telephone No.: […………..] Fax (if available): [……………]

(sau đây gọi tắt là “Bên Thuê”)

(hereinafter called “The Lessee”)

Bên Thuê công nhận rằng trong trường hợp Bên Thuê có từ 02 (hai) cá nhân trở lên thì mọi dẫn 
chiếu đến Bên Thuê trong Hợp Đồng này có nghĩa là từng người trong số họ và các nghĩa vụ 
cùng trách nhiệm của Bên Thuê theo đây đều là nghĩa vụ liên đới. Bên Cho Thuê không có 
nghĩa vụ phải xác định nghĩa vụ của từng người thuộc Bên Thuê nhưng Bên Cho Thuê có thể 
yêu cầu riêng từng người thuộc Bên Thuê thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng. Để thuận tiện, 
những người thuộc Bên Thuê sẽ ủy quyền cho bất kỳ ai thuộc Bên Thuê (“Người Được Ủy 
Quyền”) làm người đại diện để thực hiện các giao dịch với Bên Cho Thuê về hoặc liên quan đến 
Hợp Đồng này và mọi hành động của Người Được Ủy Quyền sẽ ràng buộc tất cả những người 
thuộc Bên Thuê và Bên Cho Thuê mà không cần có được sự chấp thuận riêng rẽ của từng người 
hoặc tất cả những người thuộc Bên Thuê. 

The Lessee acknowledges that in case the Lessee has 02 (two) persons or more, any reference to 
the Lessee in this Agreement shall mean each of them and the obligations and responsibilities of 
the Lessee hereto are joint ones. The Lessor shall not be obliged to determine the obligations of 
each individual of the Lessee but may request each separately to perform the Lessee’s 
obligations under the Contract.  For convenience, all persons of the Lessee shall authorize any 
person of the Lessee ("Authorized Person") as a representative to carry out transactions with the 
Lessor on or with respect to this Contract and any action of the Lessee will be binding on all 
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persons of the Lessee and the Lessor shall not need any approval of each person separately or all 
persons of the Lessee collectively. 

Bên Cho Thuê và Bên Thuê sau đây được gọi chung là “Các Bên” và gọi riêng là “Bên”.

The Lessor and the Lessee hereinafter collectively called as «The Parties» or individually called 
as «Party».

Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng này với các điều kiện và điều khoản sau đây:

The Parties agrees to sign the Contract with the following terms and conditions :

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Article 1. Interpretation

Trong Hợp Đồng này các từ và cụm từ dưới đây được hiểu như sau:
In the Contract, the words and phrases below shall be construed as follows:  

1.1 “Căn Hộ” là một Căn Hộ được xây dựng theo cấu trúc kiểu khép kín theo thiết kế đã 
được phê duyệt thuộc Nhà Chung Cư do Bên Cho Thuê  đầu tư xây dựng với các đặc 
điểm được mô tả tại Điều 2 của Hợp Đồng này;

“Apartment" refers to the apartment which is built up in the closed-type structure under 
the approved design of Apartment Building constructed by the Lessor with the 
characteristics described in Article 2 of this Contract;

1.2 “Nhà Chung Cư” là các tòa nhà chung cư thuộc Dự Án bao gồm Căn Hộ, diện tích kinh 
doanh thương mại, dịch vụ và văn phòng thuộc sở hữu riêng và các công trình tiện ích 
chung của tòa nhà, kể cả phần khuôn viên (nếu có) thuộc Dự án “Trung tâm thương 
mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở” [Tên thương mại: Dự án Sunshine Center ] được xây 
dựng tại số 16 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
do Bên Cho Thuê làm chủ đầu tư (“Dự Án”).

“Apartment Building” refers to all Apartment blocks of the Project including 
Apartment, Private Ownership Commerce, Service and Office Areas and the Shared 
Utility Works of all Apartment blocks, and also the precinct (if any) of  the Project - 
“Apartment and office, service, commercial center” [Commercial name: Project  
Sunshine Center ]  which is built at No. 16 Pham Hung Street, My Dinh 2 Ward, Nam 
Tu Liem District, Hanoi City.

1.3 “Hợp Đồng” là Hợp Đồng thuê Căn Hộ này và toàn bộ các Phụ Lục, Phụ Đính đính kèm 
cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đối với Hợp Đồng thuê Căn Hộ này do Các 
Bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này;

“The Contract” refers to this Apartment Lease Contract and all Annexes, Attachments  
enclosed with any written admendment, supplements which are made and signed by the 
Parties in the implementation of this Contract;

1.4 “Giá Thuê Căn Hộ” là tổng số tiền thuê Căn Hộ, đã bao gồm thuế GTGT, nhưng chưa 
bao gồm các khoản phí, và chi phí khác mà Bên Thuê có nghĩa vụ thanh toán cho Bên 
Cho Thuê, được xác định tại Điều 3 và Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này;
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“The Rent” refers to the total amount of money for leasing the Apartment, including the 
VAT, but excluding all fees and others expenses that the Lessee shall pay for the Lessor 
as defined in  Article 3 of and Annex 2 to the Contract.

1.5 “Giá Thuê Thuần” là Giá Thuê Căn Hộ chưa bao gồm thuế GTGT, như được quy định 
chi tiết tại Phụ Lục 2;

“The Net Rent” refers to the Rent exclusive of Value Added Tax as specified in Annex  
2.

1.6 “Thuế GTGT” là thuế giá trị gia tăng áp dụng cho giao dịch theo Hợp Đồng này theo 
quy định của pháp luật tại từng thời điểm;

“Value Added Tax” refers to the valued added tax applied to the Contract from time to 
time as prescribed by law.

1.7 “Bảo Hành” là việc khắc phục, sửa chữa, thay thế các hạng mục được liệt kê cụ thể tại 
Điều 9 của Hợp Đồng 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 định của pháp luật và theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này;

“Warranty” refers to the remedy, repair, replacement of all the categories specified in 
Article 9 of the Contract in case of any damage, defect or maloperation without any fault 
caused by Apartment users during the Warranty period as provided by the law and as 
agreed in the Contract.

1.8 “Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ” là diện tích sử dụng riêng của Căn Hộ được tính theo 
kích thước thông thuỷ, 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 đó; không tính diện tích 
tường bao ngôi nhà, tường phân chia các Căn Hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ 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 được 
thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ đã được phê duyệt;

“Apartment Use Area” refers to the privately used area of Apartment determined by 
Carpet Area, including the area of the partition wall(s) between the rooms inside 
Apartment and that of the balcony(ies), loggia(s) (if available) of Apartment; excluding 
that of the enclosing walls, partition walls between Apartments and that of the columns, 
technical boxes inside Apartment. When determining the area of the balcony(ies), the 
total floor area must be included; in case the balcony(ies) has/have shared walls, it shall 
be calculated from the inner edge of each shared wall as clearly expressed in the 
approved Apartment Site Design Drawing.

1.9 "Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ" là diện tích được 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;

“Apartment Construction Floor Area” refers to the area determined from the center of 
enclosing walls, partition walls, including the floor area of the columns, technical boxes 
inside Apartment;

1.10 “Phần Sử Dụng Riêng Của Bên Thuê” là phần diện tích sử dụng Căn Hộ được quy 
định tại Điều 1.8, phần diện tích khác trong Nhà Chung Cư được công nhận là phần sử 
dụng riêng của Bên Thuê (nếu có) và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền 
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với Căn Hộ và phần diện tích khác thuộc sử dụng riêng của Bên Thuê (nếu có);

“Lessee’s Private Usable Portion” refers to Apartment Use Area defined in Article 1.8, 
other areas of Apartment Building recognized as privately usable (if available) and other 
privately used technical equipment attached to Apartment and other privately usable 
areas of the Lessee (if any);   

1.11 “Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Cho Thuê” là phần diện tích trong Nhà Chung Cư 
nhưng Bên Cho Thuê không bán mà giữ lại để sử dụng hoặc kinh doanh;

“Lessor’s Private Ownership Portion” is the area of Apartment Building which the 
Lessor does not sell but retains for use or business purposes;

1.12 “Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư” là phần diện tích và các thiết bị thuộc sở 
hữu, sử dụng chung trong Nhà Chung Cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và được 
Các Bên thỏa thuận cụ thể tại Điều 11.3  của Hợp Đồng này. Để tránh hiểu lầm, Bên 
Thuê có quyền sử dụng Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư theo các thỏa thuận quy 
định tại Hợp Đồng này;

“Shared Ownership Portion of Apartment Building” refers to the commonly owned 
and used area and equipment in Apartment Building as prescribed by the law on housing 
and as specified by the Parties in Article 11.3 hereof. To avoid misunderstanding, the 
Lessee could use the Shared Ownership Portion of Apartment Building as specified in 
the Contract;

1.13 “Bản Nội Quy Nhà Chung Cư” là bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư được 
đính kèm theo Hợp Đồng này và tất cả các sửa đổi, bổ sung được Hội Nghị Nhà Chung 
Cư thông qua trong quá trình quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư;

“Internal Regulation (of Aparment Building)” refers to the Internal Regulation on 
management and use of Apartment Building in the Contract with its all admendments, 
supplements approved by Apartment Building Meeting during the management and use 
of Apartment Building.    

1.14 “Quỹ Bảo Trì” là khoản tiền được sử dụng để thực hiện việc bảo trì đối với Phần Sở 
Hữu Chung Của Nhà Chung Cư theo quy định tại Hợp Đồng này;

“Maintenance Funds” refers to the amount of money which will be used for the 
purpose of maintenance of Shared Ownership Portion of Apartment Building as specified 
in the Contract;

1.15 “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 đảm bảo cho Nhà Chung Cư hoạt động 
bình thường;

“Apartment Building Management and Operation Service” refers to the management 
and operation services of Apartment Building, including the management and operation 
in order to to ensure the normal function of Apartment Building;

1.16 “Bảo Trì Nhà Chung Cư” là việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, 
sửa chữa đột xuất Nhà Chung Cư và thiết bị xây dựng công nghệ gắn với Nhà Chung Cư 
đó nhằm duy trì chất lượng Nhà Chung Cư;
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“Apartment Building Maintenance” refers to the regular maintenance, periodical 
renovation,  and unscheduled repairs of Apartment Building and its technological - 
constructional equipment in order to preserve the quality of Apartment Building.

1.17 “Doanh Nghiệp Quản lý Vận Hành Nhà Chung Cư” là doanh nghiệp có đủ điều kiện 
về chức năng và năng lực theo quy định của pháp luật về nhà ở, thực hiện việc quản lý, 
vận hành Nhà Chung Cư sau khi Nhà Chung Cư được xây dựng xong và đưa vào sử 
dụng;

“Managing Company” refers to a company which satisfies functions and competency as 
required by the law on housing, carries out management, operation of Apartment 
Building after Apartment Building has completely been constructed and put into use;

1.18 “Sự Kiện Bất Khả kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi Bên hoặc Các 
Bên trong Hợp Đồng này không thể lường trước được và không thể khắc phục được để 
thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp 
cần thiết và khả năng cho phép. Các trường hợp được coi là Sự Kiện Bất Khả Kháng 
được Các Bên nhất trí thỏa thuận cụ thể tại Điều 14 của Hợp Đồng này;

“Force Majeure”  refers to  any event which occurs in an objective manner which is not 
able to be foreseen and which is not able to be remedied by all possible necessary and 
admissible measures being taken. All the cases which are considered as Force Majeure 
are agreed by the Parties in Article 14 of this Contract;

1.19 “Giấy Chứng Nhận” là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp liên quan tới Căn Hộ  
theo quy định của pháp luật đất đai;

“The Certificate” refers to the Certificate of Land use right, Housing Ownership and 
other assets attached to the land issued by Relevant Competent Authorities relating to the 
Apartment in accordance with the provisions of the laws on land;

1.20 “Diện Tích Thông Thuỷ Dự Kiến” có nghĩa như được quy định tại Điều 2.2(b) của Hợp 
Đồng này;

“Expected Carpet Area” refers to which is defined in Article 2.2(b) of the Contract;

1.21 “Diện Tích Thông Thuỷ Thực Tế” có nghĩa như được quy định tại Điều 2.2(b) của Hợp 
Đồng này;

“Actual Carpet Area” refers to which is defined in Article 2.2(b) of the Contract;

1.22 “Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ” có nghĩa như được quy định tại Điều 8.4 của Hợp Đồng 
này;

“Apartment Hand-over Minutes” refers to which is defined in Article 8.4 of the 
Contract;

1.23 “Ngày Bàn Giao Theo Thông Báo” là ngày dự kiến bàn giao và được thông báo cho 
Bên Thuê theo Điều 8.2 của Hợp Đồng này;

“Notified Hand-over Date” refers to the expected hand-over date to be notified to the 
Lessee as defined in Article 8.2 of the Contract;
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1.24 “Ngày Bàn Giao Căn Hộ” nghĩa là ngày mà Căn Hộ được bàn giao trên thực tế được 
xác định theo Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ hoặc ngày Căn Hộ được coi là đã bàn giao 
theo Điều 8.4 của Hợp Đồng này;

“Apartment Hand-over Date” refers to the actual date on which an Apartment shall be 
delivered as specified in Apartment Hand-over Minutes or the date on which an 
Apartment shall be deemed to have been delivered as defined in Article 8.4 of the 
Contract;

1.25 “Chủ Sở Hữu Nhà Chung Cư” là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào có quyền sở hữu hợp 
pháp đối với một hoặc nhiều Căn Hộ trong Nhà Chung Cư hoặc các phần diện tích/khu 
vực nào khác của Nhà Chung Cư trên cơ sở Giấy Chứng Nhận; hoặc bất kỳ tổ chức, cá 
nhân nào có được quyền sở hữu hợp pháp trên cơ sở hồ sơ pháp lý của Dự án, Hợp Đồng 
mua bán, văn bản chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho phù hợp với quy định của pháp luật 
nhưng chưa được cấp Giấy Chứng Nhận; hoặc tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu hợp 
pháp phần sở hữu riêng nào trong Nhà Chung Cư; 

 “Apartment Building Owner” refers to any organization, individual which/who legally 
owns one or more apartment or any other area of Apartment Building which is/are 
recognized in the Certificate or under the form of Sale and Purchase Contract, 
Agreement of Transfer, Heritage, Gift in accordance with the law but has/have not been 
granted with the Certificate or any organization/individual which/who has its private 
ownership of any portion of Apartment Building.        

1.26 “Các Cơ Quan Nhà Nước Hữu Quan” nghĩa là bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước nào có liên 
quan trong ngữ cảnh mà thuật ngữ này thể hiện;

“Relevant Competent Authorities” refers to any concerned state agencies with regard 
to the context in which this terms is expressed.

1.27 “Các Cơ Quan Nhà Nước” nghĩa là bất kỳ cơ quan nào sau đây của Việt Nam: Quốc 
Hội, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Chủ Tịch Nước, Chính Phủ, Thủ Tướng, Văn Phòng 
Chính Phủ, các Bộ, Uỷ Ban Nhân dân, Hội Đồng Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, 
Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao và các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có thẩm 
quyền theo pháp luật.

“Competent Authority(ies)” refers to any state agency as follows: The Congress, The 
Congress’s Standing Committe, the President, the Government, the Prime Minister, the 
Government Office, Ministries, People’s Committes, People’s Councils, the People’s 
Supreme Court, the People’s Supereme Procuracy, and other competent agencies, 
organizations and individulas authorized by the law.

1.28 “Thời Hạn Thuê” là thời hạn cho thuê Căn Hộ quy định tại Điều 2 Hợp Đồng này.

“Lease Term” refers to the lease term of the Apartment specified in Article 2 of this 
Contract.

Điều 2. THỎA THUẬN CHO THUÊ VÀ ĐẶC ĐIỂM CĂN HỘ CHO THUÊ

Article 2. RENTAL AGREEMENT AND DESCRIPTION OF THE APARTMENT

2.1 Bên Cho Thuê đồng ý cho thuê và Bên Thuê đồng ý thuê Căn Hộ như mô tả tại Điều 2 
này và các đặc điểm chi tiết được nêu tại Phụ Lục của Hợp Đồng này, cùng với quyền sử 
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dụng chung với các Chủ Sở Hữu Nhà Chung Cư đối với Phần Sở Hữu Chung Của Nhà 
Chung Cư.

The Lessor agrees to rent and the Lessee agrees to rent an Apartment described in Article 
2 and with the characteristics as specified in Annex to the Contract, together with the 
general right of use with Apartment Building Owners.

2.2 Đặc điểm của Căn Hộ:

Description of Apartment:

(a) Đặc điểm của Căn Hộ/Description of Apartment: 

- Căn Hộ số: [__], tại tầng [__], tòa [__] thuộc Nhà Chung Cư địa chỉ tại .........

Apartment No.: [.......],Floor No.[.......], Tower [.....] of Apartment Building addressed at 
..............

- Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ là: [__] m2 và được quy định chi tiết tại Phụ Lục  kèm theo 
Hợp Đồng này.

Apartment Use Area: [.........] m2 and specified in Annex to the Contract

(b) Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ được quy định tại Phụ Lục. Diện Tích Sử Dụng Căn 
Hộ này được tính theo kích thước thông thuỷ (gọi chung là “Diện Tích Thông 
Thuỷ”) theo quy định tại Điều 1.8 của Hợp Đồng này và là căn cứ để tính Giá 
Thuê Căn Hộ quy định tại Điều 3 và Phụ Lục của Hợp Đồng này;

Apartment Use Area is defined in Attachment. This Area is determined by net 
measurement (hereinafter called “Carpet Area”) as defined in Article 1.8 of the 
Contract and is the basis for calculating the Rent defined in Article 3 and Annex 
of the Contract.

Hai Bên nhất trí rằng, Diện Tích Thông Thuỷ ghi tại Phụ Lục 1 (“Diện Tích 
Thông Thuỷ Dự Kiến”) chỉ là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực 
tế đo đạc tại thời điểm bàn giao Căn Hộ (“Diện Tích Thông Thuỷ Thực Tế”). 
Bên Thuê có trách nhiệm thanh toán Giá Thuê Căn Hộ cho Bên Cho Thuê theo 
Diện Tích Thông Thuỷ Thực Tế của Căn Hộ nhưng không vượt quá ... so với 
Diện Tích Thông Thuỷ Dự Kiến; trong trường hợp Diện Tích Thông Thuỷ Thực 
Tế chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn không vượt quá .... so với Diện Tích Thông 
Thuỷ Dự Kiến thì Các Bên không điều chỉnh lại Giá Thuê Căn Hộ. Nếu Diện 
Tích Thông Thuỷ Thực Tế chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn vượt quá ... so với 
Diện Tích Thông Thuỷ Dự Kiến thì Giá Thuê Căn Hộ sẽ được điều chỉnh lại theo 
Diện Tích Thông Thuỷ Thực Tế. 

The Parties agree that  the Carpet Area written in Annex 1 (“Expected Carpet 
Area”) is provisional and may be decreased or increased as per actual 
measurement at the time Apartment is handed over  (“Actual Carpet Area”). The 
Lessee shall be responsible for paying the Rent to the Lessor based on Actual 
Carpet Area but not exceeding ... of Expected Carpet Area; in the event there is 
an increase or decrease in Actual Carpet Area within  .... compared with Expected 
Carpet Area, then Rent shall be adjusted according to Actual Carpet Area.

(c) Trong Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ hoặc trong Phụ Lục của Hợp Đồng, hai Bên 
nhất trí sẽ ghi rõ Diện Tích Thông Thuỷ Thực Tế khi bàn giao Căn Hộ, diện tích 
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chênh lệch giữa Diện Tích Thông Thuỷ Thực Tế so với Diện Tích Thông Thuỷ 
Dự Kiến ghi trong Hợp Đồng đã ký (nếu có). Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ hoặc 
Phụ Lục như vậy của Hợp Đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp 
Đồng này. 

In the Apartment  Hand-over Minutes or an Annex to the Contract, Parties herein 
agrees to specify Actual Carpet Area for the hand-over of Aparment, the 
difference (if any) between Actual Carpet Area and Expected Carpet Area written 
in the signed Contract. Such Apartment Hand-over Minutes or Annex is an 
integral part of the Contract. 

(d) Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ được quy định tại Phụ Lục 1. Diện tích này 
được tính theo quy định tại Điều 1.9 của Hợp Đồng này.

Apartment Construction Floor Area is defined in Annex 1. This Area shall be 
calculated according to Article 1.9 of the Contract.

(e) Mục đích sử dụng Căn Hộ: để lưu trú.

Purpose of use: For stay.

(f) Năm hoàn thành việc xây dựng được quy định tại Phụ Đính 1 của Phụ Lục 1.

The completion year of construction is defined in Attachment 1 to Annex 1.

2.3 Thời hạn thuê Căn Hộ:

Lease Term: 

Thời hạn thuê Căn Hộ sẽ bắt đầu từ thời điểm Bên Cho Thuê bàn giao Căn Hộ cho đến 
ngày ............ (“Thời Hạn Thuê”).1 

Lease term shall be as from the actual Apartment Hand-over Date to on ...., ..... 
(“Lease Term”).

Trường hợp Bên Thuê là tổ chức nước ngoài thì Thời Hạn Thuê quy định bằng thời gian 
hoạt động ghi nhận trong giấy Chứng nhận đầu tư (hoặc giấy tờ khác) do Cơ quan có 
thẩm quyền tại Việt Nam cấp, nhưng đảm bảo không vượt quá Thời Hạn Thuê trừ trường 
hợp các bên có thỏa thuận khác.

In cases if the Lessee is a foreign organization, the Lease Term shall be the same as the 
operation duration stated in the Investment Certificate (or other Document) granted by a 
competent Vietnamese agency, but not exceeds the Lease Term except as otherwise 
agreed by the Parties.

2.4 Vị trí Nhà Chung Cư: 

Location of Apartment Building:

Số 16 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

No. 16 Pham Hung Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City

1 Thời gian thuê tùy theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
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2.5 Đặc điểm về đất xây dựng Nhà Chung Cư có Căn Hộ nêu tại khoản 1 Điều này:

Description of the construction land of Apartment Building of which Apartment is 
mentioned in Provision 1 of this Article:

(a) Thửa đất số: ...........;

Patch of Land No.: .........;

(b) Tờ bản đồ số: ......;

Map No.: ..........;

(c) Tổng diện tích sàn xây dựng: .......... m2

Total construction floor area: .......... m2    

(d) Tổng diện tích đất sử dụng: .......... m2 

– Sử dụng riêng: ..........m2 

– Sử dụng chung (nếu có): ........ m2.
- Total land use are: .......... m2

-  Private use area: .......... m2

-   Common use area (if any):  ........ m2.  

(e) Nguồn gốc sử dụng đất: ....................

Origin of land use: ................. 

2.6 Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của nhà, công trình xây dựng; thông 
tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với Nhà Chung 
Cư theo Giấy Phép Xây Dựng số 60/GPXD-SXD ngày 16/08/2016 của Sở xây dựng 
Hà Nội.

Characteristics, nature, use purposes and quality of housing, construction works; 
information on each purpose of use and the common use area of Apartment Building in 
accordance with the Construction Permit No.60/GPXD dated 16/08/2016 issued by 
Department of Natural Resources and Environment of Hanoi City

Điều 3. GIÁ THUÊ CĂN HỘ, QUỸ BẢO TRÌ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Article 3. RENT, MAINTENANCE FUND, MODE OF PAYMENT

3.1 Giá Thuê Căn Hộ

Rent

(a) Giá Thuê Căn Hộ được tính cho toàn bộ Thời Hạn Thuê và được tính theo công 
thức lấy đơn giá 01m2 của Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ (x) với Diện Tích Sử 
Dụng Căn Hộ. Giá Thuê Căn Hộ cụ thể được quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp 
Đồng này.  
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The Rent is calculated for the whole Lease Term according to the formula in 
which the unit price per 01 m2 of Apartment Use Area is multiplied by (x) 
Apartment Use Area. The specific Rent is specified in Annex 2 to the Contract.

(b) Giá Thuê Căn Hộ quy định tại Điều 3.1(a) không bao gồm các khoản sau:

Apartment Selling Price defined in this Article 3.1(a) is exclusive of the amounts 
as below:

(i) Chi phí kết nối, lắp đặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho Căn Hộ 
gồm: dịch vụ cung cấp gas, dịch vụ điện, nước, dịch vụ bưu chính, viễn 
thông, truyền hình và các dịch vụ khác mà Bên Thuê sử dụng cho riêng 
Căn Hộ. Các chi phí này Bên Thuê thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung 
ứng dịch vụ;

Expenses for connection and installation of equipment and services used 
of Apartment include: gas, electricity, water, post, telecommunications, 
television s and other services which are privately used by the Lessee for 
its own Apartment. These expenses shall directly be paid to the service 
providers by the Lessee;

(ii) Phí quản lý, vận hành Nhà Chung Cư hàng tháng, kể từ Ngày Bàn Giao 
Căn Hộ cho Bên Thuê theo thỏa thuận tại Điều 8 của Hợp Đồng này, Bên 
Thuê có trách nhiệm thanh toán phí quản lý, vận hành Nhà Chung Cư, các 
loại phí thu cho việc sử dụng các phần sử dụng chung và các công trình 
công cộng, và các loại phí khác do các chủ Căn Hộ, người sử dụng Căn 
Hộ phải nộp theo quy định trong Bản Nội Quy Nhà Chung Cư theo thoả 
thuận tại Điều 11.4 của Hợp Đồng này;

Monthly management and operation Fees of Apartment Building, as from 
Apartment Hand-over Date as agreed in Article 8 of the Contract; the 
Lessee shall be responsible for paying aforesaid Fees, and fees for using 
Shared Ownership Portions and public works, and other fees payable by 
Apartment Owners/Users under Internal Regulation as agreed in Article 
11.4 of the Contract;   

(iii) Quỹ Bảo Trì

Maintenance Fund

(iv) Các chi phí khác do Các Bên thoả thuận bao gồm:

Other expenses agreed by the Parties include:

- Các khoản phí, lệ phí và phí tổn khác liên quan đến việc thuê Căn 
Hộ chưa bao gồm trong Điều 3.1.a ở trên bao gồm phí trả cho các 
bản vẽ Căn Hộ và bản đồ địa chính do Bên Thuê yêu cầu thêm; 
các khoản này thu theo thoả thuận cụ thể của Các Bên trước khi 
tiến hành và do Bên Thuê chịu trách nhiệm thanh toán trực tiếp 
cho bên cung cấp dịch vụ hoặc thông qua Bên Cho Thuê;

Charges, fees and other expenses related to Apartment lease which 
are excluded in Article 3.1.a as mentioned above, including those 
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to be paid for Apartment’s drawings and cadastral maps if further 
requested by the Lessee; such amounts must bee agreed upon by 
the Parties before being collected and shall be directly paid to  the 
service providers by the Lessee or through the Lessor;

- Các loại phí thu cho việc sử dụng các Phần Sở Hữu Chung Của 
Nhà Chung Cư và các công trình công cộng, chi phí bảo trì Nhà 
Chung Cư vượt quá Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của 
Nhà Chung Cư  do các Chủ Sở Hữu Nhà Chung Cư đóng góp (nếu 
có, sẽ được Bên Cho Thuê thông báo cho Bên Thuê và thu lại từ 
Bên Thuê) và các loại phí khác do các Chủ Sở Hữu Nhà Chung 
Cư (bao gồm cả các Bên Thuê dài hạn Căn Hộ trong Nhà Chung 
Cư) phải nộp theo quy định trong Bản Nội Quy Nhà Chung Cư; và

Fees and charges collected from using Shared Ownership Portions 
of Apartment Building and public works, the amount for 
maintaining Apartment Building in excess of Maintenance Fee of  
Shared Ownership Portion of Apartment Building contributed by 
Apartment Building Owners (if any, these fees and charges will be 
collected by the Lessor) and others payable by Aparment Building 
Owners (including the long-term lessee) in accordance with 
Internal Regulation ; and

(v) Phí đậu xe (ô tô, xe máy, và các loại xe khác) tại khu vực đậu xe phải nộp 
theo quy định của Chủ Đầu tư và phù hợp với quy định của pháp luật.

Parking fees (cars, motorbikes, and other vehicles) in the parking area in 
accordance with the Investor regulations and with the law.   

(c) Các Bên thống nhất kể từ Ngày Bàn Giao Căn Hộ và trong suốt Thời Hạn Thuê 
Căn Hộ, Bên Thuê phải nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành, 
thanh toán phí quản lý, vận hành nhà chung cư hàng tháng, phí trông giữ xe, các 
loại phí dịch vụ khác do việc sử dụng các tiện ích như: khí đốt, điện, nước, điện 
thoại, internet, truyền hình cáp v.v. cho nhà cung cấp dịch vụ.

The Parties agree that as from Apartment Hand-over Date and during 
Apartment’s  Lease Term, the Lessee shall have to fulfil all financial obligations 
under current regulations, monthly management and operation fees of Apartment 
Building, other fees for using other utilities such as gas, electricity, water, 
telephone, internet, cable television, etc for service providers.

3.2 Phương thức thanh toán:

Mode of payment:   

Giá Thuê Căn Hộ sẽ được thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức trả tiền 
mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin tài khoản dưới đây hoặc theo thông 
tin khác theo thông báo của Bên Cho Thuê:

The Rent shall be paid in Vietnamese currency, by cash or bank transfer according to the 
following information or other information as notified by the Lessor:  

- Tên tài khoản/Bank account holder :   ....
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- Tài khoản số/Bank account : …

- Ngân hàng /Bank : Ngân hàng .....– ...... Bank (......BANK) .

Thời điểm xác định Bên Thuê đã thanh toán tiền là thời điểm Bên Cho Thuê xuất phiếu 
thu về khoản tiền đã nhận thanh toán bằng tiền mặt của Bên Thuê hoặc số tiền chuyển 
khoản đã ghi có vào tài khoản của Bên Cho Thuê.

The time to determine whether the Lessee has made payment is when the Lessor has 
issued the Receipt for the payment already made in cash by the Lessee or when the 
transferred amount  has been credited to the bank account of the Lessor.

3.3 Thời hạn và lịch biểu thanh toán:

Payment term:

Thời hạn và lịch biểu thanh toán Giá Thuê Căn Hộ và Quỹ Bảo Trì được quy định chi 
tiết tại Phụ Lục 2 đính kèm Hợp Đồng này.

The payment term of the Rent and Maintenance Fund is specified in Annex 2 attached to 
the Contract.

3.4 Quỹ Bảo Trì

Maintenance Fund

(a) Để thực hiện việc bảo trì đối với Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư, Bên Thuê 
sẽ đóng góp khoản Quỹ Bảo Trì tương đương với 2% (hai phần trăm) Giá Thuê 
Thuần. Bên Thuê sẽ thanh toán số tiền Quỹ Bảo Trì khi nhận thông báo bàn giao 
Căn Hộ. 

For the maintenance of of  Shared Ownership Portion of Apartment Building, the 
Lessee shall contribute a Maintenance Fund equivalent to 2% (two percent) of the 
Net Rent. The Lessee shall pay the Maintenance Fund when receiving the notice 
of the Apartment Hand-Over.

(b) Bên Cho Thuê và/hoặc những nhà thầu được chỉ định của Bên Cho Thuê sẽ chịu 
trách nhiệm giữ hộ, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo Trì để bảo trì chung và được 
công bố thông tin công khai với Bên Thuê trường hợp Bên Thuê có yêu cầu.

The Lessor and / or designated contractors of the Lessor shall be liable for the 
maintenance, management and use of the Maintenance Fund for general 
maintenance and shall be publicly disclosed to the Lessee in case of the Lessee 
request.

(c) Trong trường hợp chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền thuê Căn Hộ, thì số 
tiền còn lại trong Quỹ Bảo Trì tại thời điểm đó sẽ vẫn thuộc về Quỹ Bảo Trì, và 
được xem như là khoản đóng góp của bên nhận chuyển nhượng hoặc bên nhận 
chuyển giao quyền thuê Căn Hộ, tùy từng trường hợp.

In the case of transfer of the right to rent the Apartment, the remainder of the 
Maintenance Fund at that time shall remain with the Maintenance Fund, and shall 
be deemed to be the contribution of the assignee or the transferee of the right to 
rent the Apartment, as the case may be.
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Điều 4. CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NHÀ CHUNG CƯ VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG

Article 4. HOUSING QUALITY  AND THE CONSTRUCTION PROGRESS

4.1 Bên Cho Thuê cam kết bảo đảm chất lượng công trình Nhà Chung Cư trong đó có Căn 
Hộ nêu tại Điều 2 của Hợp Đồng này theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và sử dụng 
đúng (hoặc tương đương) các vật liệu xây dựng Căn Hộ mà Các Bên đã cam kết trong 
Hợp Đồng này.

The Lessor is committed to ensure the quality of Apartment Building of which 
Apartment is mentioned in Article 2 of the Contract to be in accordance with the 
approved design and the agreed building materials (or similars) in the Contract.   

4.2 Tiến độ xây dựng: Các Bên thống nhất rằng Bên Cho Thuê có trách nhiệm thực hiện việc 
xây dựng Nhà Chung Cư theo đúng tiến độ quy định Hợp Đồng.

Construction Progress: The Parties agree that the Lessor shall be responsible for 
implementing the construction of Apartment Building as scheduled in the Contract.

4.3 Bên Cho Thuê phải thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 
phục vụ nhu cầu lưu trú tại khu Nhà Chung Cư theo đúng quy hoạch, thiết kế, nội dung, 
tiến độ dự án đã được phê duyệt và bảo đảm chất lượng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn 
xây dựng do Nhà nước quy định.

The Lessor shall implement the construction of technical and social infrastructure works 
to meet the staying demand in Apartment Building in accordance with the approved plan, 
design, content, progress of the Project and ensure the quality to be in compliance with 
the construction norms and standards regulated by the State.     

4.4 Bên Cho Thuê phải hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu 
lưu trú thiết yếu của Bên Thuê tại Nhà Chung Cư theo nội dung dự án và tiến độ đã được 
phê duyệt trước ngày Bên Cho Thuê bàn giao Căn Hộ cho Bên Thuê, bao gồm: hệ thống 
đường giao thông nội bộ; hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện sinh hoạt; hệ thống 
cung cấp nước sinh hoạt, nước thải; hệ thống thông tin liên lạc: điện thoại, internet, 
truyền hình cáp kết nối đến Căn Hộ; hệ thống công trình hạ tầng xã hội theo thiết kế và 
quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như nhà sinh hoạt cộng 
đồng, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực. Để tránh hiểu lầm, Bên 
Cho Thuê không có trách nhiệm đầu tư các thiết bị đầu cuối tại Căn Hộ để sử dụng được 
hệ thống thông tin liên lạc, Bên Thuê phải tự trang bị bằng chi phí của mình.

The Lessor shall complete the construction of the infrastructure works serving the 
essential demands for staying of the Lessee in accordance with the approved content and 
progress prior to Apartment Hand-over Date, including: Internal traffic system, public 
lighting system, electricity system; Running water supply system, drainage system; 
Communications system including: Telephone, Internet, Cable TV connected to 

Apartment; Social infrastructure system under the approved design and planning by 
Relevant Competent Authoritiesites such as community houses, ensuring its connection 
to the common infrastructure system of the region (where the Project is located). To 
avoid misunderstanding, it shall be the Lessee not the Lessor who itself has the 
responsibility to furnishe Apartment with Terminals to connect with the communications 
system at its own expense.     
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4.5 Tiến độ xây dựng: Hai bên thống nhất Bên Cho Thuê có trách nhiệm thực hiện việc 
xây dựng nhà ở theo đúng tiến độ thỏa thuận dưới đây:

The construction progress: The Parties agree that the Lessor is ressponsible for 
housing construction in accordance with the agreed progress below:

a) Giai đoạn 1: ....

Phase 1: ......

b) Giai đoạn 2: .....

Phase 2: ......

c) Giai đoạn 3: .....

Phase 3: ......

d) Giai đoạn ..: .

Phase ...: ....;

Điều 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CHO THUÊ

Article 5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF LESSOR

5.1 Quyền của Bên Cho Thuê:

Rights of Lessor:

(a) Yêu cầu Bên Thuê thanh toán cho Bên Cho Thuê Giá Thuê Căn Hộ theo đúng 
thỏa thuận tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này và được tính lãi trong trường hợp 
Bên Thuê chậm thanh toán so với tiến độ thỏa thuận tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng 
này. Việc tính lãi chậm thanh toán được quy định cụ thể tại Điều 12.1 của Hợp 
Đồng này;

To request the Lessee to pay the Rent to the Lessor as agreed in Annex 2 of the 
Contract and together with the interest arising when the Lessee fails to make 
payment in the agreed schedule in Annex 2 of the Contract. Such overdue interest 
shall be calculated as defined in Article 12.1 of the Contract;

(b) Yêu cầu Bên Thuê thanh toán Quỹ Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư 
theo quy định tại Hợp Đồng này;

To request the Lessee to pay and manage Maintenance Fund in accordance with 
the law and the Contract;  

(c) Yêu cầu Bên Thuê nhận bàn giao Căn Hộ theo đúng thời hạn thỏa thuận ghi trong 
Hợp Đồng này;

To request the Lessee to receive Apartment in accordance with the agreed term in 
the Contract;    

(d) Có quyền từ chối bàn giao Căn Hộ cho đến khi Bên Thuê hoàn tất các nghĩa vụ 
thanh toán theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này;
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To refuse to hand over Apartment  until the Lessee has completed its obligations 
as agreed in the Contract;  

(e) Được quyền thay đổi trang thiết bị, vật liệu xây dựng công trình Nhà Chung Cư 
có giá trị chất lượng tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng; 
trường hợp thay đổi trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện bên trong Căn Hộ thì phải 
có sự thỏa thuận của Bên Thuê;

To replace equipment, building materials of Apartment Building with ones of 
equivalent quality in accordance with the law on construction; in case of  
replacement of interior equipment, materials inside Apartment, it is required to be 
approved by the Lessee.

(f) 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 Đồng với 
doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà chung cư để quản lý vận hành Nhà Chung 
Cư kể từ khi đưa Nhà Chung Cư vào sử dụng cho đến khi ban quản trị Nhà 
Chung Cư được thành lập; 

To execute the powers and duties of Management Board whilst Management 
Board has not been established; to issue Internal Regulation; to set up a 
Management Board for Apartment Building; to adopt and contract with a 
Managing Company to manage, operate Apartment Building as from when it is 
put into use until Management Board has been established.

(g) Ủy quyền cho Bên Thuê tham gia hội nghị Nhà Chung Cư và biểu quyết các vấn 
đề thuộc thẩm quyền của hội nghị Nhà Chung Cư; 

To authorize the Lessee to participate in Apartment Building Meeting and vote 
for all the matters under the competence of Apartment Building Meeting;

(h) Đề xuất doanh nghiệp quản lý và vận hành Nhà Chung Cư để hội nghị Nhà 
Chung Cư lần đầu thông qua;

To propose a Managing Company for the first Apartment Building Meeting’s 
approval;

(i) Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này theo thỏa thuận tại Điều 13 của Hợp Đồng 
này;

To unilaterally terminate the Contract as agreed in Article 13;

(j) Yêu cầu Bên Thuê nộp phạt vi phạm Hợp Đồng hoặc bồi thường thiệt hại khi vi 
phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc phải bồi thường theo quy 
định của Hợp Đồng này hoặc theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định 
của Các Cơ Quan Nhà Nước Hữu Quan;

To request the Lessee to pay penalties or damages for contractual breaches under 
the provisions of the Contract or the law or decisions of Relevant Competent 
Authoritites;

(k) Vào Căn Hộ khi đã thông báo trước và trong trường hợp khẩn cấp để thực hiện 
các công việc thuộc trách nhiệm bảo hành Căn Hộ và Nhà Chung Cư của Bên 
Cho Thuê;
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To enter Apartment with a prior notice and in case of emergency to carry out 
tasks under the Lessor’s warranty responsibility for Apartment and Apartment 
Building;

(l) Có đầy đủ quyền sở hữu, quản lý, khai thác và thực hiện hoạt động kinh doanh và 
các quyền khác đối với Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Cho Thuê theo quy định 
của pháp luật phù hợp với thiết kế đã được phê duyệt, trừ các quyền đối với Phần 
Sử Dụng Riêng Của Bên Thuê được trao cho Bên Thuê theo Hợp Đồng này;

To have full right to own, manage, exploit and carry out its business activities 
and other rights to Lessor’s Private Ownership Portion as stipulated by the law 
and in accordance with the approved design, excluding the Apartment Use Area 
has been authorized by the Lessor to the Lessee under the Contract;

(m) Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và quy định của pháp luật.

Other rights as stipulated by the Contract and the provision of law.

5.2 Nghĩa vụ của Bên Cho Thuê:

Obligations of the Lessor:

(a) Cung cấp cho Bên Thuê các thông tin chính xác về quy hoạch chi tiết, thiết kế 
Nhà Chung Cư và thiết kế Căn Hộ đã được phê duyệt. Cung cấp cho Bên Thuê 
kèm theo Hợp Đồng này 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ; 01 (một) bản 
vẽ thiết kế mặt bằng tầng nhà có Căn Hộ; và 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng 
toà nhà của Nhà Chung Cư có Căn Hộ đã được phê duyệt và các giấy tờ pháp lý 
liên quan đến  Căn Hộ;

To provide the Lessee with the accurate information on the detailed plan, 
Apartment design and Apartment Building design which have been approved; To 
enclose the Contract with one (01) Apartment site design drawing, one (01) Floor 
design drawing of Apartment, one (01) Design drawing of the block of 
Apartment which have been approved and other legal papers with respect to the 
Apartment;

(b) Xây dựng Nhà Chung Cư và các công trình hạ tầng theo đúng quy hoạch, nội 
dung hồ sơ dự án và tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảo khi bàn giao Căn Hộ thì 
Bên Thuê có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường;

To construct Apartment Building and other infrastructure works in accordance 
with the Planning, Content and Progress as approved for the Project, ensuring the 
Lessee’s normal use and activities upon Apartment Hand-over time.   

(c) Thiết kế diện tích, mặt bằng Căn Hộ và thiết kế công trình hạ tầng tuân thủ quy 
hoạch và các quy định của pháp luật về xây dựng. Thiết kế diện tích, mặt bằng 
Căn Hộ sẽ không bị thay đổi, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền, hoặc theo thỏa thuận giữa Bên Thuê và Bên Cho Thuê và được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

To ensure Apartment’s area and site Design and the infrastructure works Design  
to comply with the approved plan and the provisions of the law on construction. 
The area and site Design of Apartment shall not be changed except as otherwise 
requested by competent authorities or otherwise agreed upon by the Lessor and 
the Lessee with the approval of Relevant Competent Authorities(ies).
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(d) Đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật Nhà Chung Cư 
theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;

To ensure the quality of construction, technical and fine arts architecture of 
Apartment Building  in compliance with the currrently applicable design 
standards and technical standards;

(e) Bảo quản Căn Hộ trong thời gian chưa giao Căn Hộ cho Bên Thuê; thực hiện bảo 
hành Căn Hộ và Nhà Chung Cư theo quy định tại Điều 9 của Hợp Đồng này;

To preserve Apartment during the time Apartment has not been handed over to 
the Lessee; to provide warranty for Apartment and Apartment Building as 
defined in Article 9 of the Contract;

(f) Bàn giao Căn Hộ cho Bên Thuê theo đúng thời hạn thỏa thuận trong Hợp Đồng 
này;

To hand over Apartment to the Lessee as scheduled in the Contract;

(g) Hướng dẫn và hỗ trợ Bên Thuê ký kết Hợp Đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung 
cấp điện nước, viễn thông, truyền hình cáp;

To guide and support the Lessee to sign service contracts with electricity, water, 
telecommunications, cable television service providers;

(h) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật, bao gồm 
nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến việc cho thuê 
Căn Hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

To fulfil financial obligations to the State as stipulated by the law, inclusive of 
payment of the land use fee and other fees, charges in connection with Apartment 
Lease in accordance with the law of Vietnam;  

(i) Tổ chức hội nghị Nhà Chung Cư lần đầu để thành lập ban quản trị Nhà Chung 
Cư, thực hiện các nhiệm vụ của Ban Quản Trị Nhà Chung Cư khi Nhà Chung Cư 
chưa thành lập được Ban Quản Trị;

To organize the first Apartment Building Meeting to establish Management 
Board, implement the duties of a Management Board during the time 
Management Board has not been established;

(j) Trong khả năng được phép, hỗ trợ Bên Thuê làm các thủ tục thế chấp quyền và 
nghĩa vụ của Bên Thuê tại Hợp Đồng Thuê đối với Căn Hộ tại tổ chức tín dụng 
khi có yêu cầu của Bên Thuê;

In the ability to allow, to give support the Buyer in the procedure of mortgaging 
Apartment to a credit institution when requested by the Buyer;

(k) Nộp phạt vi phạm Hợp Đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Thuê khi vi phạm 
các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo quy định của Hợp 
Đồng này hoặc theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của Các Cơ 
Quan Nhà Nước Hữu Quan;

To request the Lessee to pay penalties and/ damages for its breach of the Contract 
as stipulated in the Contract or the law or under decisions of  Relevant Competent 
Authoritites;  
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(l) Bảo mật thông tin của Bên Thuê, không được phép thu thập, sử dụng, chuyển 
giao thông tin của Bên Thuê cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của Bên 
Thuê trừ trường hợp cho mục đích thực hiện Hợp Đồng này hoặc theo yêu cầu 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

To keep the Lessee’s information confidential, not to be allowed to collect, use, 
transfer the Lessee’s information to any third party without the Lessee’s 
approval, except for the purpose of the implementation of the Contract or at the 
request of Relevant Competent Authoritites;

(m) Nộp đủ các khoản thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như thuế thu 
nhập do nhận được khoản thanh toán từ Giá Thuê Căn Hộ phù hợp với Hợp Đồng 
này; 

To pay all the taxes pertaining to its business activity as well as the income tax 
arising from the payment of the Rent in accordance with the Contract;   

(n) Thông báo cho Bên Thuê các quyền và nghĩa vụ đối với diện tích sử dụng chung, 
sử dụng riêng của Căn Hộ, Quy Chế Nhà Chung Cư;

To notify to the Lessee all rights and obligations relating to the Shared Use Area, 
Apartment’s Private Usable Area, the Internal Regulation;

(o) Với điều kiện Bên Thuê tuân thủ đúng và đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng 
này, Bên Cho Thuê cam kết không thực hiện các giao dịch có thể ảnh hưởng đến 
quyền sử dụng ổn định, lâu dài Căn Hộ của Bên Thuê trong suốt Thời Hạn Thuê 
như sau:

Provided that the Lessee complies fully with its obligations under this Contract, 
the Lessor undertakes not to carry out transactions that may affect the permanent 
use of the Apartment of the Lessee during the Lease Term is as follows:

(i) Không chuyển nhượng, chào bán hoặc bằng cách khác định đoạt Căn Hộ 
mà không được chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Thuê.

Not assign, offer for sale or otherwise dispose of the Apartment without 
prior written approval of the Lessee.

(ii) Không sử dụng Căn Hộ để thế chấp hoặc tạo lập bất kỳ biện pháp bảo 
đảm nào có đối tượng là Căn Hộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường 
hợp Bên Thuê chấp thuận trước bằng văn bản.

Do not use the Apartment to mortgage or create any security measures 
with the object Apartment for any third party, unless the lessee approves 
in advance.

(p) Với điều kiện Bên Thuê tuân thủ đúng và đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng 
này, Bên Cho Thuê cam kết thực hiện các công việc, cung cấp các thông tin, xác 
nhận hoặc thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Bên Thuê để bảo đảm 
Bên Thuê có thể thực hiện được các giao dịch hoặc quyền đối với Căn Hộ trong 
suốt Thời Hạn Thuê như sau:

Provided that the Lessee complies fully with the obligations under this Contract, 
the Lessor undertakes to perform the work, provide the information, certify or 
perform the necessary procedures as required by the Lessee to ensure that the 
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Lessee can execute the transactions or rights to the Apartment during the Lease 
Term as follows:

(i) Bên Thuê tham dự và biểu quyết tại hội nghị Nhà Chung Cư tương ứng 
với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ;
The Lessee attends and votes at the Apartment Building Meeting 
corresponding to the Apartment Use Area;

(ii) Bên Thuê cho thuê lại, hoặc cho mượn Căn Hộ;
The Lessee could sublet or lend the Apartment;

(iii) Bên Thuê chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này cho 
bên thứ ba;
The Lessee assigns the rights and obligations under the Contract to the 
third party;

(iv) Bên Thuê cho tặng hoặc để thừa kế các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng 
này;
the Lessee grants or leave the rights and obligations under the Contract to 
an heir; 

(q) Các nghĩa vụ khác theo quy định Hợp Đồng và quy định của của pháp luật.

Other obligations under the provisions of the Contract and the law.

Điều 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN THUÊ

Article 6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE LESSEE

6.1 Quyền của Bên Thuê:

Rights of the Lessee: 

(a) Yêu cầu Bên Cho Thuê bàn giao Căn Hộ quy định tại Điều 2 của Hợp Đồng này 
theo đúng thời hạn, chất lượng với các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật 
liệu xây dựng mà Các Bên đã thỏa thuận kèm theo Hợp Đồng này và hồ sơ Căn 
Hộ theo đúng thỏa thuận trong Hợp Đồng này;

To request the Lessor to hand over Apartment defined in Article 2 of the Contract 
in accordance with the schedule, quality and the equipment, materials  in the 
Table of Building Materials annexed to the Contract and Apartment dossier as 
agreed in the Contract.   

(b) Được sử dụng  .....2 chỗ để xe máy/Căn Hộ trong bãi đỗ xe của nhà chung cư tại 
vị trí do Bên Cho Thuê chỉ định phù hợp với thiết kế được phê duyệt khi Căn Hộ 
đi vào hoạt động và người sử dụng có trách nhiệm trả các khoản phí khi sử dụng 
các chỗ để xe này; việc bố trí chỗ để xe ô tô của Nhà Chung Cư phải đảm bảo 
nguyên tắc ưu tiên cho các Chủ Sở Hữu Nhà Chung Cư và Bên Thuê trước sau đó 
mới dành chỗ để xe công cộng;

2 Điền theo phê duyệt
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To use ……. lots of motobikes per one apartment in the parking lot of the 
Apartment  Building at the location designated by the Lessor complying with 
approved design when the Apartment comes into operation and the user iss 
responsible for paying fee for using these parking lots; the layout of car parking 
slots of Apartment Building must be under the principle which gives priority to 
Apartment Building Owners and the Lessee’use over public one.

(c) Được sử dụng và thực hiện các giao dịch đối với Căn Hộ  theo quy định của pháp 
luật, đồng thời được sử dụng các dịch vụ hạ tầng do doanh nghiệp dịch vụ cung 
cấp trực tiếp hoặc thông qua Bên Cho Thuê sau khi nhận bàn giao Căn Hộ theo 
quy định về sử dụng các dịch vụ hạ tầng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ;

To have the full right to use and carry out transactions to the Apartment in 
accordance with the law, and, at the same time, to use facilities services provided 
either directly by service providers or by the Lessor after receiving Apartment in 
accordance with the relevant regulations on use of facilities ofservice providers;    

(d) Được cho thuê lại Căn Hộ trong Thời Hạn Thuê sau khi đã hoàn thành các nghĩa 
vụ tài chính đối với Bên Cho Thuê trong Hợp Đồng này; 

To sublet the Apartment during the Lease Term following the fulfillment of the 
financial obligations for the Lessor in this Contract;

(e) Yêu cầu Bên Cho Thuê hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật 
và hạ tầng xã hội theo đúng nội dung, tiến độ dự án đã được phê duyệt;

To request the Lessor to complete the construction of social infrastructure works 
and technical infrastructure works according to the approved content, schedule of 
the Project;

(f) Có quyền từ chối nhận bàn giao Căn Hộ nếu Bên Cho Thuê không hoàn thành 
việc xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu lưu trú 
thiết yếu, bình thường của Bên Thuê theo đúng thỏa thuận tại Điều 4.4 của Hợp 
Đồng này hoặc trong trường hợp Diện Tích Thông Thuỷ Thực Tế nhỏ hơn hoặc 
lớn hơn từ ........trở lên so với Diện Tích Thông Thuỷ Dự Kiến ghi trong Hợp 
Đồng này. Việc từ chối nhận bàn giao Căn Hộ trong trường hợp này không bị coi 
là vi phạm các điều kiện bàn giao Căn Hộ của Bên Cho Thuê đối với Bên Thuê;

To reserve the right to refuse to receive Apartment if the Lessor fails to complete 
and put into use the infrastructure works serving the essential, normal needs of 
the Lessee as agreed in Article 4.4 of the Contract or in case Actual Carpet Area 
is greater than or equal to higher or lower than........ Expected Carpet Area as 
recorded in the Contract. Such refusal to receive Apartment in this case shall not 
be considered as a breach of Apartment Hand-over’s conditions committed by the 
Lessee to the Lessor;

(g) Yêu cầu Bên Cho Thuê tổ chức hội nghị Nhà Chung Cư lần đầu để thành lập ban 
quản trị Nhà Chung Cư nơi có Căn Hộ khi có đủ điều kiện thành lập ban quản trị 
Nhà Chung Cư theo quy định của Bộ Xây Dựng;

To request the Lessor to hold the first Apartment Building Meeting to establish 
Management Board when the conditions for the establisment of Management 
Board as stipulated by Ministry of Construction are met;
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(h) Được Bên Cho Thuê ủy quyền tham gia hội nghị Nhà Chung Cư và biểu quyết 
các vấn đề thuộc thẩm quyền của hội nghị Nhà Chung Cư; 

To attend Apartment Building Meeting and vote for all the matters under 
Apartment Building Meeting’s competence; 

(i) Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này theo thỏa thuận tại Điều 13 của Hợp Đồng 
này;

To unilaterally terminate the Contract as agreed in Article 13 of the Contract;

(j) Yêu cầu Bên Cho Thuê hỗ trợ thủ tục thế chấp quyền của Bên Thuê theo Hợp 
Đồng này tại tổ chức tín dụng trong trường hợp Bên Thuê có nhu cầu thế chấp 
quyền của Bên Thuê theo Hợp Đồng này  tại tổ chức tín dụng;

To request the Lessor to assist in the procedure of mortgaging the Contract to a 
credit institution in case the Lessee has a demand for mortgaging the Lessee’s 
rights according to the Contract in a credit institution.

(k) Yêu cầu Bên Cho Thuê thực hiện các thủ tục cần thiết để Bên Thuê thực hiện các 
giao dịch chuyển nhượng, cho tặng, để thừa kế hoặc định đoạt các quyền và nghĩa 
vụ của Bên Thuê theo Hợp Đồng này;

To require the Lessor to carry out the necessary procedures for the Lessee to 
perform the transfer, donation, inheritance or disposal of rights and obligations of 
the Lessee under this Contract;

(l) Yêu cầu Bên Cho Thuê bảo hành Căn Hộ theo quy định tại Điều 9 của Hợp Đồng 
này; 

To request the Lessor to provide warranty for Apartment as defined in Article 9 
of the Contract;

(m) Yêu cầu Bên Cho Thuê bồi thường thiệt hại do việc bàn giao Căn Hộ không đúng 
thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong Hợp Đồng này (nếu có);

To request the Lessor to pay damages due to its failure to hand over Apartment 
on schedule, under the quality and other commitments agreed in the Contract (if 
any);

(n) Được quyền yêu cầu Bên Cho Thuê cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây 
dựng và kiểm tra thực tế tại công trình; và

To request the Lessor to provide the information on the construction progress  
and inspect the actualworks at the construction site; and

(o) Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và quy định của pháp luật.

Other rights defined in the Contract and as stipulated by the law.

6.2 Nghĩa vụ của Bên Thuê:

Obligations of the Lessee:

(a) Thanh toán đầy đủ và đúng hạn Giá Thuê Căn Hộ và Quỹ Bảo Trì theo thỏa thuận 
tại Điều 3 của Hợp Đồng này không phụ thuộc vào việc có hay không có thông 
báo thanh toán Giá Thuê Căn Hộ của Bên Cho Thuê;
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To fully and duly pay the Rent and Maintenance Fund as agreed in Article 3 of 
the Contract, not depending on whether there will be a prior Notice of payment of 
the Rent given by the Lessor or not

(b) Nhận bàn giao Căn Hộ và hồ sơ pháp lý có liên quan đến Căn Hộ theo thỏa thuận 
trong Hợp Đồng này;

To receive Apartment and the legal documents related to Apartment as agreed in 
the Contract;  

(c) Kể từ Ngày Bàn Giao Căn Hộ, Bên Thuê đồng ý chịu trách nhiệm đối với Căn Hộ 
thuê (trừ các trường hợp thuộc trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và việc bảo 
hành Căn Hộ của Bên Cho Thuê) và chịu trách nhiệm về việc mua, duy trì các 
Hợp Đồng bảo hiểm cần thiết đối với mọi rủi ro, thiệt hại liên quan đến Căn Hộ 
và bảo hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy định của pháp luật và thỏa 
thuận của Các Bên. Các Bên thống nhất rằng mọi rủi ro, mất mát, hay thiệt hại 
đối với Căn Hộ kể từ Ngày Bàn Giao Căn Hộ sẽ do Bên Thuê gánh chịu và Bên 
Cho Thuê sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ phần nào của Giá Thuê Căn Hộ 
cho Bên Thuê, trừ trường hợp các rủi ro, mất mát hay thiệt hại đó là do vi phạm 
của Bên Cho Thuê và đã được quy định cụ thể trong Hợp Đồng này;

As from Apartment Hand-over date, the Lessee shall be fully responsible for the 
Apartment (except for the cases under the responsibilites to ensure the legality 
and warranty provision on Apartment of the Lessor) and solely responsible for 
purchasing, maintaining Insurance Contracts required for all risks, losses in 
connection with Apartment and Civil Liability Insurance(s) in conformity with 
the law. The Parties agree that all risks, losses or damages to the Apartment from 
the date of the Handover of the Apartment shall be borne by the Lessee and the 
Lessor shall have no obligation to reimburse any portion of the Apartment for the 
Lessee, except where such risks, losses or damages are due to the Lessor's breach 
and specified in this Agreement;

(d) Kể từ Ngày Bàn Giao Căn Hộ, kể cả trường hợp Bên Thuê chưa vào sử dụng Căn 
Hộ thì Căn Hộ sẽ được quản lý và bảo trì theo Bản Nội Quy Nhà Chung Cư và 
Bên Thuê phải tuân thủ các quy định được nêu trong Bản Nội Quy Nhà Chung 
Cư;

As from Apartment Hand-over Date, even if Apartment has not been used by the 
Lessee, Apartment shall be managed and maintained in accordance with Internal 
Regulation and the Lessee shall have to abide by the provisions therein.   

(e) Thanh toán các khoản thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật mà Bên Thuê 
phải nộp (nếu có) như quy định tại Hợp Đồng này và pháp luật;

To pay the taxes and fees as prescribed by the law under which the Lessee must 
pay (if any) as defined in the Contract and in the accordance with the law;

(f) Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như điện, nước, phí trông giữ xe, truyền 
hình cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc... và các khoản thuế, phí khác 
phát sinh theo quy định do nhu cầu sử dụng của Bên Thuê;

To pay for such services fees as electricity, water, parking, cable television, 
satellite television, communications ones....and other taxes, fees arising from the 
Lessee’s demand in compliance with  the relevant regulations;
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(g) Thanh toán phí quản lý, vận hành Nhà Chung Cư được nêu trong Bản Nội Quy 
Nhà Chung Cư và các chi phí khác theo thỏa thuận quy định tại Điều 11.4 của 
Hợp Đồng này, kể cả trường hợp Bên Thuê không sử dụng Căn Hộ đã thuê;

To pay Apartment Building’s management and operation fees as defined in 
Internal Regulation and other expenses as agreed in Article 11.4 of the Contract, 
even when the Lessee does not use the Apartment;  

(h) Chấp hành các quy định của quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây 
dựng ban hành và Bản Nội Quy Nhà Chung Cư đính kèm theo Hợp Đồng này;

To abide by the provisions of the Regulation on Management and Use of 
Apartment Buildings as promulgated by Ministry of Construction and Internal 
Regulation  enclosed with the Contract;

(i) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quản lý, vận hành trong việc bảo trì, 
quản lý, vận hành Nhà Chung Cư;

To facilitate the Managing Company to maintain, manage, operate Apartment 
Building;

(j) Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên Cho Thuê trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo 
hành Căn Hộ và các phần khác của Nhà Chung Cư;

To facilitate the Lessor to fulfill the obligation to provide warranty for Apartment 
and other portions of Apartment Building;

(k) Sử dụng Căn Hộ đúng mục đích theo thoả thuận trong Hợp Đồng này;

To use Apartment for the purpose as stipulated in the Contract;

(l) Nộp phạt vi phạm Hợp Đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Cho Thuê khi vi 
phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo quy định 
trong Hợp Đồng này hoặc theo các quy định của theo quyết định của Cơ Quan 
Nhà Nước Hữu Quan;

To pay penalties for any breach of the contract and pay damages to the Lessor 
when committing the breaches that incur penalties or damages under this 
contract, or under a decision from Relevant Competent Authorities;

(m) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của 
Các Cơ Quan Nhà Nước Hữu Quan khi vi phạm các quy chế về quản lý sử dụng 
nhà chung cư;

To fulfil other obligations as stipulated by the law or under a decision of the 
relevant competent authorirty in case of breaching Internal Regulation;

(n) Bồi thường đầy đủ cho Bên Cho Thuê tất cả chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại mà 
Bên Cho Thuê phải gánh chịu trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến bất kỳ vi 
phạm nào đối với Hợp Đồng này bởi Bên Thuê;

To fully compensate the Lessor for all expenses, losses and damages directly or 
indirectly incurred to the Lessor in relation to any breach of the Contract by the 
Lessee;

(o) Phối hợp với Bên Cho Thuê thực hiện các thủ tục thuê trong thời hạn theo quy 



28

định tại Hợp Đồng này;

To coordinate with the Lessor to carry out the sale and purchase procedure as 
scheduled in the Contract;

(p) Tôn trọng và không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây ảnh hưởng đến các quyền sở 
hữu và hoạt động kinh doanh của Bên Cho Thuê trong Phần Sở Hữu Riêng Của 
Bên Cho Thuê khi Bên Cho Thuê tuân thủ thiết kế được phê duyệt và quy định 
pháp luật có liên quan;

To respect and not peform any act affecting the Lessor’s ownerships and business 
operation in the Lessor’s Private Ownership Portion when the Lessor has 
complied with the approved design and the provisions of relevant laws;

(q) Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng và bồi thường thiệt hại theo quy định của 
pháp luật trong trường hợp làm hỏng hóc, thiệt hại Phần Sở Hữu Chung Của Nhà 
Chung Cư; 

To be responsible for preservation, use and compensation for damages as 
stipulated by the law in case of any failure, damage caused to Shared Ownership 
Portion of Apartment Building;

(r) Thực hiện mọi việc mà Bên Cho Thuê nhận thấy cần thiết để giúp Bên Cho Thuê 
có thể thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Bên Cho Thuê theo Hợp Đồng này và 
quy định của pháp luật; 

To perform any task that the Lessor may consider it necessary to enable the 
Lessor to fulfil all the obligations of the Lessor in the Contract and as provided 
by the law;

(s) Chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Căn Hộ của những người Bên Thuê cho 
phép sử dụng Căn Hộ như chính Bên Thuê là người sử dụng Căn Hộ và đảm bảo 
nhắc nhở những người đó tuân thủ quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư của Bộ 
Xây dựng ban hành và Bản Nội Quy Nhà Chung Cư; 

To be responsible for the use of Aparment by the persons authorized by the 
Lessee like by the Lessee and reminding them to comply with the Regulation on 
Management and Use of Apartment Buildings promulgated by Ministry of 
Construction and Internal Regulation;

(t) Thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cho Bên Thuê theo Hợp Đồng này;

To implement other obligations prescribed to the Lessee in the Contract;  

(u) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Other obligations as stipulated by the law.

Điều 7. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ LIÊN QUAN

Article 7. TAXES AND OTHER FEES, CHARGES PAYABLE

7.1 Bên Cho Thuê sẽ chịu trách nhiệm thanh toán lệ phí trước bạ, các loại thuế, lệ phí và các 
loại phí có liên quan đến việc cấp Giấy Chứng Nhận của Căn Hộ dưới tên Bên Cho Thuê 
trong trường hợp Bên Cho Thuê xin cấp Giấy Chứng Nhận dưới tên Bên Cho Thuê theo 
quy định của pháp luật; 
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The Lessor shall make payment of the registration fee, taxes, other fees and charges in 
relation to the issuance of the Certificate under the name of the Lessor if required by the 
law; 

Bên Thuê sẽ thanh toán tiền thuế (nếu áp dụng cho Bên Thuê liên quan tới Hợp Đồng 
này hoặc liên quan tới việc chuyển nhượng Hợp Đồng này) trực tiếp cho Các Cơ Quan 
Nhà Nước Hữu Quan, hoặc, trong trường hợp pháp luật yêu cầu Bên Cho Thuê phải 
khấu trừ và nộp thay Bên Thuê khoản tiền thuế đó, thì Bên Thuê sẽ chuyển  tiền thuế cho 
Bên Cho Thuê để nộp cho Các Cơ Quan Nhà Nước Hữu Quan;

The Lessee shall make directly payment of taxes (if applicable to the lessee in relation to 
this Agreement or in relation to the assignment of this Agreement) for Relevant 
Competent Authorities or, where the law requires the Lessor to withhold and pay the rent 
on behalf of the Lessee, the Lessee will transfer the tax money to the Lessor for 
submission to the Relevant Competent Authorities;

7.2 Tất cả các khoản tiền Bên Thuê phải thanh toán cho Bên Cho Thuê theo Hợp Đồng này 
sẽ được thanh toán đầy đủ mà không có sự khấu trừ hoặc giữ lại nào (như các khoản thuế 
khấu trừ hoặc khoản khác) trừ khi sự khấu trừ hoặc giữ lại đó được pháp luật yêu cầu. 
Trong trường hợp pháp luật yêu cầu Bên Thuê phải thực hiện sự khấu trừ hoặc giữ lại đó, 
khoản tiền Bên Thuê phải thanh toán cho Bên Cho Thuê sẽ được tăng thêm ở mức cần 
thiết để bảo đảm rằng Bên Cho Thuê vẫn nhận được khoản tiền bằng với khoản tiền mà 
Bên Cho Thuê lẽ ra sẽ nhận nếu không có sự khấu trừ hoặc giữ lại đó;

All the amounts to be paid by the Lessee as defined in the Contract shall be fully paid 
without any amount to be deducted or retained (such as taxes or others) except as 
otherwise required by the law. In case it is required by the law that the Lessee has to 
make any deduction or retention, the amount to be paid by the Lessee to the Lessor shall 
be increased as much as necessary to secure that the Lessee shall still receive the same 
amount as in case of no deduction or retention amount is required to be made.  

7.3 Bên Cho Thuê có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm của Bên Cho 
Thuê cho Các Cơ Quan Nhà Nước Hữu Quan theo quy định của pháp luật Việt Nam;

The Lessor shall have the responsibility to make all payments under its financial 
obligations to Relevent Competent Authorities as stipulated by the law;

7.4 Trong trường hợp Bên Thuê chuyển nhượng Hợp Đồng này theo quy định tại Điều 10, 
Bên Thuê phải thanh toán các nghĩa vụ đến hạn và quá hạn chưa thanh toán (nếu có) theo 
Hợp Đồng này trước khi Bên Cho Thuê chấp thuận việc chuyển nhượng theo quy định 
tại Điều 10 dưới đây. Nhằm tránh hiểu lầm, Bên Cho Thuê sẽ không chịu trách nhiệm 
hoàn trả cho Bên Thuê hoặc bên thứ ba bất kỳ khoản tiền nào mà Bên Thuê đã thanh 
toán cho Bên Cho Thuê theo Hợp Đồng này, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác.

In case the Lessee transfers the Contract as defined in Article 10, the Lessee shall have to 
make all due and overdue payments (if any) in accordance with the Contract before the 
Lessee verifies the transaction. To avoid misunderstanding, the Lessor shall have no 
obligations to return the Lessee or any third party thereby any paid amount paid by the 
Lessee under the Contract, except as otherwise agreed by the Parties.

Điều 8. BÀN GIAO CĂN HỘ VÀ HỒ SƠ KÈM THEO

Article 8.   APARTMENT HAND-OVER AND ACCOMPANIED DOSSIER.  
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8.1 Điều kiện giao nhận Căn Hộ:

Conditions of hand-over of Apartment:

(a) Bên Thuê không vi phạm Hợp Đồng này và/hoặc bất kỳ quy định của pháp luật 
liên quan đến việc thuê và sử dụng Căn Hộ dẫn đến Hợp Đồng bị chấm dứt hoặc 
vô hiệu;

The Lessee has not committed any breach of the Contract and/or the law in 
relation to the lease and use of the Apartment which causes the Contract to be 
terminated or invalid;

(b) Bên Thuê đã thanh toán đủ các khoản tiền phải thanh toán trước khi nhận bàn 
giao quy định tại Phụ Lục 2, số tiền của Giá Thuê Căn Hộ, tiền lãi phải trả đối 
với các khoản thanh toán chậm trước đó, Quỹ Bảo Trì, các khoản phí quản lý trả 
trước;

The Lessee has fully paid all the amounts before receiving the Apartmart as 
required in Annex 2, the Rent, the interest payable for overdue payments (if any), 
the Maintenance Fund, prepaid management fee amounts;

(c) Bên Cho Thuê đã hoàn thành xong việc xây dựng Căn Hộ như quy định tại Điều 
8.3 của Hợp Đồng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của Nhà 
Chung Cư theo tiến độ Dự Án đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống 
hạ tầng chung của khu vực như quy định tại Điều 4.4 của Hợp Đồng; Diện Tích 
Thông Thủy Thực Tế không nhỏ hơn /lớn hơn từ ... trở lên so với Diện Tích 
Thông Thủy Dự Kiến ghi trong Hợp Đồng này. Nếu Bên Thuê phát hiện Căn Hộ 
có khiếm khuyết, sai sót so với thiết kế, Bên Thuê có quyền ghi rõ các yêu cầu 
sửa chữa, khắc phục những điểm không phù hợp vào Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ. 
Bên Cho Thuê có trách nhiệm khắc phục các khiếm khuyết, sai sót này trong thời 
hạn như được Các Bên thống nhất tại Biên Bản Bàn Giao. Đối với trường hợp 
Bên Thuê ký đề nghị sửa chữa và chưa nhận bàn giao Căn Hộ, sau khi Bên Cho 
Thuê đã hoàn thành việc khắc phục những điểm không phù hợp của Căn Hộ so 
với Hợp Đồng như đã được liệt kê trong bảng đề nghị sửa chữa, Bên Cho Thuê sẽ 
thông báo cho Bên Thuê đến nhận bàn giao Căn Hộ và Bên Thuê có nghĩa vụ 
nhận bàn giao Căn Hộ phù hợp với quy định tại Điều 8.4 dưới đây. Đối với 
trường hợp Bên Thuê ký Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ, để tránh nhầm lẫn hoặc 
phát sinh tranh chấp, Các Bên thống nhất rằng mọi khiếm khuyết, sai sót, hư 
hỏng (nếu có) đối với Căn Hộ được ghi trong biên bản bàn giao sẽ được áp dụng 
theo quy định về bảo hành đối với Căn Hộ.

The Lessor has completed the construction of Apartment as defined in Article 8.3 
of the Contract and the technical infrastructure works, social infrastructure works 
of Apartment Building in accordance with the approved Project’s schedule, 
ensuring the above-mentioned works’connection to the public infrastructure 
system of the Region as defined in Article 4.4;  Actual Carpet Area must not be 
greater or smaller than .... lower or  more in comparision with Expected Carpet 
Area written in the Contract. In case the Lessee finds out any defect, failure from 
Apartment compared with its design, the Lessee shall be entitled to make a 
request for the Lessor to repair, overcome such in the Hand-over Minutes. The 
Lessor thereby has the responsibility to repair, overcome such within the agreed 
period in the Hand-over Minutes. In case the Lessee makes/signs a request for 
repair(s) but has not received Apartment, after the Lessor’s completion of the 
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repair(s) as listed in the aforesaid request by the Lessee, the Lessor shall inform 
the Lessee to receive Apartment and the Lessee shall have the obligation to 
receive it as defined in Article 8.4 below. In case the Lessee has received 
Apartment, to avoid misuderstanding, the Parties herein agrees that any defect, 
failure, damage (if any) of Apartment which is recorded in the Hand-over 
Minutes shall be treated under the  Warranty provisions applicable to Apartment.

Trường hợp các yêu cầu sửa chữa, khắc phục của Bên Thuê không phù hợp với 
thông số kỹ thuật của Căn Hộ như mô tả tại Điều 2.1 của Hợp Đồng, Bên Cho 
Thuê có quyền từ chối thực hiện sửa chữa, khắc phục. Trong thời hạn tối đa là 05 
(năm) ngày kể từ ngày nhận được ý kiến không đồng ý bằng văn bản của Bên 
Cho Thuê (nêu rõ lý do), Bên Thuê có thể gửi thông báo khiếu nại tới Bên Cho 
Thuê (nêu rõ lý do) và Các Bên sẽ cùng xem xét, khắc phục, trong trường hợp 
phát sinh tranh chấp thì việc giải quyết sẽ được thực hiện theo quy định tại Hợp 
Đồng.

In case of any request for repair, remedy of the Lessee is not consistent with the 
Technical Specifications of the Contract as described in Article 2.1, the Lessor 
has the right to refuse to perform the repair and remedy.  Within 05 (five) days 
since the receipt date of the written refusal of the Lessor (with reason(s) stated), 
the Lessee may make claim to the Lessor (with reason(s) stated) to have it 
considered and solved; in case of any dispute arising, the settlement shall be made 
as provided by the Contract

8.2 Ngày dự kiến bàn giao Căn Hộ: Quý.../...... Tuy nhiên, Bên Thuê chỉ có trách nhiệm nhận 
bàn giao và Bên Cho Thuê chỉ có nghĩa vụ bàn giao Căn Hộ trên thực tế cho Bên Thuê 
khi các điều kiện giao nhận Căn Hộ theo quy định tại Điều 8.1 nói trên đã được đáp ứng.

The expected date of Apartment Hand-over: …………….. However, the Buyer shall 
only responsible for receiving Apartment and the Lessor shall only be obliged to hand 
over it until the conditions of Apartment Hand-over in Article 8.1 have been met.

Việc bàn giao Căn Hộ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với ngày nêu trên nhưng không 
được chậm quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày nêu trên; Bên Cho Thuê phải có văn bản thông 
báo cho Bên Thuê biết lý do chậm bàn giao Căn Hộ.

The hand-over of Apartment may be sooner or later than the above-mentioned date but 
shall not be later than 06 (six) months from the above-mentioned date; the Lessor must, 
in writing, inform the Lessee of the reason for Apartment hand-over being late.

Trước Ngày Bàn Giao Theo Thông Báo ít nhất 15 (mười lăm) ngày, Bên Cho Thuê phải 
thông báo bằng văn bản cho Bên Thuê về thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao Căn 
Hộ. 

At least 15 (fifteen) days prior to Notified Hand-over Date, the Lessor must, in writing, 
inform the Lessee of the time, address, and the procedure of Apartment Hand-over.

8.3 Căn Hộ được bàn giao cho Bên Thuê phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; phải sử 
dụng đúng các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng mà các 
Bên đã thỏa thuận tại Hợp Đồng này, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác.
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Apartment to be handed over to the Lessee must be consistent with the approved design; 
using the material, equipment in the Table of building material, equipment as agreed in 
the Contract, except as otherwise agreed by the Parties.  

8.4 Vào Ngày Bàn Giao Theo Thông Báo, Bên Thuê hoặc người được uỷ quyền hợp pháp 
phải đến kiểm tra tình trạng thực tế của Căn Hộ so với thỏa thuận trong Hợp Đồng này, 
cùng với đại diện của Bên Cho Thuê đo đạc lại Diện Tích Thông Thuỷ Thực Tế của Căn 
Hộ và ký vào biên bản bàn giao Căn Hộ (“Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ”).

On Notified Hand-over Date, the Lessee or its legally authorized person shall come to 
check the actual state of Apartment as compared with the agreed provisions in the 
Contract, and, together with the Lessor’s Representative(s), shall re-measure Actual 
Carpet Area and sign Apartment Hand-over Minute (“Apartment Hand-over Minutes”).

Trong trường hợp Bên Thuê hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của Bên Thuê không 
đến nhận bàn giao Căn Hộ trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ Ngày Bàn Giao Theo Thông 
Báo, hoặc đến kiểm tra nhưng không nhận bàn giao Căn Hộ mà không có lý do chính 
đáng (trừ trường hợp thuộc diện thỏa thuận tại Điều 6.1(f) của Hợp Đồng này) thì kể từ 
Ngày Bàn Giao Theo Thông Báo, Bên Thuê được xem như đã đồng ý, chính thức nhận 
bàn giao Căn Hộ theo thực tế và Bên Cho Thuê đã thực hiện xong trách nhiệm bàn giao 
Căn Hộ. Trường hợp Bên Thuê từ chối nhận bàn giao Căn Hộ mà không có lý do chính 
đáng thì sẽ được coi là Bên Thuê vi phạm Hợp Đồng này và sẽ được xử lý theo quy định 
tại Điều 13.1(f) của Hợp Đồng này.

In case the Lessee or its legally authorized person does not come and receive Apartment 
within 7 (seven) days as from Notified Hand-over Date or does come to check but does 
not receive Apartment without any proper reason (except as otherwise agreed in Article 
6.1 (f) of the Contract), the Lessee shall be deemed to have formally agreed and received 
Apartment in fact as from Notified Hand-over Date and the Lessor shall be deemed to 
have completed its Apartment Hand-over obligation. In case the Lessee refuses to 
receive Apartment without any proper reason, the Lessee shall be deemed to have 
violated the Contract and shall be dealt with as defined in Article 13.1(f) of the Contract.

8.5 Kể từ Ngày Bàn Giao Căn Hộ, Bên Thuê được toàn quyền sử dụng Căn Hộ và chịu mọi 
trách nhiệm có liên quan đến Căn Hộ, kể cả trường hợp Bên Thuê có sử dụng hay chưa 
sử dụng Căn Hộ.

As from Apartment Hand-over Date, the Lessee has the full right to use Apartment and 
assume all obligations related to it, whether the Lessee has used it or not.

Điều 9. BẢO HÀNH CĂN HỘ

Article 9. APARTMENT WARRANTY

9.1 Nội dung bảo hành Căn Hộ bao gồm: sửa chữa, khắc phục các hư hỏng khung, cột, dầm, 
sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát, hệ thống cấp điện 
sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, bể nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt, bể phốt và hệ 
thống thoát nước thải, chất thải sinh hoạt, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, nứt, 
sụt nhà ở và các nội dung khác theo thỏa thuận trong Hợp Đồng. Đối với các thiết bị 
khác gắn với Căn Hộ do Bên Cho Thuê cung cấp thì Bên Cho Thuê thực hiện bảo hành 
sửa chữa, thay thế theo thời hạn quy định của nhà sản xuất.
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The Warranty shall include: repair, remedy of frames, columns, beams, floors, walls, 
ceilings, roofs, terraces, stairways, paneled, paved, plastered portions, electricity supply 
system, lighting supply system, water tank and water supply systems, septic tanks and 
sewage drainage systems, domestic waste; or giving solutions to cases of housing tilt, 
subsidence, cracking, collapse and other tasks as agreed in the Contract. Regarding other 
equipment attached to Apartment, the Lessor shall perform its warranty obligation in the 
mode of repair or replacement within periods as specified by manufacturers.

9.2 Bên Cho Thuê có trách nhiệm thực hiện bảo hành Căn Hộ bằng cách sửa chữa, khắc 
phục các điểm bị khuyết tật hoặc thay thế các đồ vật cùng loại có chất lượng tương 
đương hoặc tốt hơn. Việc bảo hành bằng cách thay thế hoặc sửa chữa chỉ do Bên Cho 
Thuê hoặc bên được Bên Cho Thuê uỷ quyền thực hiện.

The Lessor shall be responsible for providing warranty for Apartment under the mode of 
repair, remedy of defects or replacement of objects with ones of the same or better 
quality. Such modes of warranty shall only be performed by the Lessor or its authorized 
person.  

9.3 Bên Thuê phải kịp thời (trong mọi trường hợp trước khi hết thời hạn bảo hành) thông báo 
bằng văn bản cho Bên Cho Thuê khi Căn Hộ có các hư hỏng thuộc diện được bảo hành. 
Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Thuê, Bên Cho 
Thuê có trách nhiệm thực hiện bảo hành các hư hỏng theo đúng thỏa thuận và theo quy 
định của pháp luật; Bên Thuê phải tạo điều kiện để Bên Cho Thuê thực hiện bảo hành 
Căn Hộ. Nếu Bên Cho Thuê chậm thực hiện việc bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên 
Thuê thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên Thuê theo thiệt hại thực tế xảy ra. 
Nếu Bên Thuê không tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm hạn chế phát sinh 
thêm hư hỏng thì Bên Thuê có trách nhiệm chịu một phần chi phí bảo hành tương ứng 
với mức độ vi phạm.

The Lessor shall (in any case before the Warranty period is expired) give a prompt notice 
to the Lessor of any damage of Apartment subject to the Warranty provisions. Within 10 
(ten) days as from the receipt date of said notice, the Lessor shall be responsible for 
repairing such damage as agreed in the Contract and as stipulated by the law; The Lessee 
must facilitate the Lessee to provide the Warranty for Apartment. If the Lessor fails to 
provide warranty within the agreed term which causes damage to the Lessee, the Lessor 
shal have to compensate the Lessee for the actual one. If the Lessee does not take proper 
and necessary measures to prevent further damage, the Lessee shall have to bear part of 
the actual warranty expense in proportion to its degree of violation.

9.4 Thời gian bảo hành Căn Hộ là 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày Bên Cho Thuê ký biên 
bản nghiệm thu đưa Nhà Chung Cư vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây 
dựng hoặc thời hạn khác theo quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nghiệm 
thu bàn giao đưa Nhà Chung Cư vào sử dụng.  

The Warranty period of Apartment is 60 (sixty) months as from the Acceptance and 
Completion Minutes date of Apartment Building in accordance with the provisions of the 
law on construction or another period in accordance with the applicable law at the time 
Apartment Building is accepted and put into use.

Thời hạn bảo hành đối với các thiết bị khác gắn với Căn Hộ có nội dung bảo hành theo 
quy định của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối như quy định tại Điều 9.3 là thời hạn bảo 
hành của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
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Warranty periods of other equipment attached to Apartment whose warranty are under   
manufacturers/distributors’s policies as defined in Article 9.3 are those of aforesaid 
manufacturers/distributors.

9.5 Các nội dung bảo hành Nhà Chung Cư hoặc Căn Hộ không bao gồm các trường hợp sau 
đây:

The Lessor shall not provide warranty for either Apartment Building or Apartment in the 
following cases:

(a) Trường hợp hao mòn và khấu hao thông thường;

Normal wear and tear;

(b) Trường hợp hư hỏng do lỗi của Bên Thuê hoặc của bất kỳ người sử dụng hoặc 
của bên thứ ba nào khác gây ra;

Damages caused by the Lessee or any user or any third Party;

(c) Trường hợp hư hỏng do Sự Kiện Bất Khả Kháng;

Damages caused by Force Majeures;

(d) Trường hợp đã hết thời hạn bảo hành theo thỏa thuận tại Điều 9.6;

Warranty expiry as agreed in Article 9.6

(e) Các trường hợp khác không thuộc nội dung bảo hành theo thỏa thuận tại Điều 
9.3, bao gồm cả những thiết bị, bộ phận gắn liền Căn Hộ do Bên Thuê tự lắp đặt 
hoặc các nội dung thuộc phạm vi bảo hành của Bên Cho Thuê nhưng Bên Thuê 
tự sửa chữa mà không được sự đồng ý của Bên Cho Thuê.

All cases not under the warranty policy as agreed in Article 9.3, including 
equipment, components attached to Apartment installed by the Lessee itselt or 
cases though under the Lessor’s warranty responsiblity but the Lessee itselft 
carries out the repair without the conscent of the Lessor.

9.6 Sau thời hạn bảo hành theo thoả thuận tại Điều 9.4,  và trong các trường hợp quy định tại 
Điều 9.7, việc sửa chữa các hư hỏng của Căn Hộ trong Thời Hạn Thuê sẽ thuộc trách 
nhiệm của Bên Thuê. 

After the Warranty period expires as agreed in Article 9.4, and in the cases provided for 
in Article 9.7, the repair of damages of Apartment shall be under the Lessee’s 
responsibility.

9.7 Việc bảo trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư được thực hiện theo quy định của 
pháp luật và Nội Quy Nhà Chung Cư.

The maintenance of Shared Ownership Portion of Apartment Building shall be carried 
out under the provisons of the law and the Internal Regulation.  

Điều 10. THẾ CHẤP, CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG, 
CHUYỂN SANG HÌNH THỨC SỞ HỮU

Article 10. MORTAGE, TRANSFER OF RIGHTS AND OBLIGATIONS UNDER THE 
CONTRACT, CONVERTING OF OWNERSHIP FORM
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10.1 Trường hợp Bên Thuê có nhu cầu thế chấp quyền của Bên Thuê  theo Hợp Đồng này cho 
các tổ chức tín dụng được phép  thì Bên Thuê phải thông báo trước bằng văn bản để Bên 
Cho Thuê cùng Bên Thuê làm các thủ tục cần thiết theo quy định của ngân hàng và pháp 
luật vào từng thời điểm. 

In case the Lessee wishes to mortgage Lessee’s rights under the Contract to a credit 
institution in Vietnam, the Lessee shall give a written notice to the Lessor in order that 
the Lessee and the Lessor shall together carry out all necessary procedures as prescribed 
by the said credit institution and the law from time to time.

10.2 Chuyển giao quyền và nghĩa vụ Hợp Đồng

Transfer of rights and obligations under the Contract

(a) Trong trường hợp Bên Thuê có nhu cầu thực hiện chuyển nhượng toàn bộ quyền 
và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này cho bên thứ ba tại thời điểm trước hoặc sau khi 
nhận bàn giao Căn Hộ từ Bên Cho Thuê thì Các Bên phải thực hiện đúng thủ tục 
chuyển nhượng Hợp Đồng theo thỏa thuận tại Điều này. 

n case the Lessee wishes to transfer all rights and obligations under this Contract 
to the third party before or after hand-overing the Apartment from the Lessor, the 
Parties shall carry out transfer procedures in accordance with the provisions of 
this Article.

(b) Khi Bên Thuê có nhu cầu chuyển nhượng Hợp Đồng, Bên Thuê sẽ gửi thông báo 
cho Bên Cho Thuê biết về các thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng, bao 
gồm các thông tin của bên nhận chuyển nhượng hợp pháp, giá cho thuê lại và 
thỏa thuận cho thuê lại giữa Bên Thuê và bên nhận chuyển nhượng. Bên Cho 
Thuê, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Bên Thuê, 
sẽ xác định các nghĩa vụ còn tồn đọng của Bên Thuê đối với Hợp Đồng Thuê 
(nếu có) và thông báo cho Bên Thuê về các nghĩa vụ và thời hạn thực hiện thủ tục 
chấp thuận chuyển nhượng Hợp Đồng.  

When the Lessee wishes to transfer the Agreement, the Lessee shall notify the 
Lessor of the information relating to the transfer, including the information of the 
transferee, the sublease price and sublease agreement between the Lessee and the 
transferee. The Lessor, within 07 working days after receiving the notice from the 
Lessee, will determine the outstanding obligations of the Lessee to the lease (if 
any) and notify the Lessee of the lease obligation and time limit for carrying out 
procedures for approving the Contract transfer.

(c) Các Bên thống nhất rằng, Bên Thuê chỉ được chuyển nhượng Hợp Đồng này cho 
bên thứ ba khi có đủ các điều kiện sau đây:

The Parties agree that, the Lessee shall only transfer the Contract to a third party 
under the following conditions:

(i) Quyền của Bên Thuê theo Hợp Đồng này không đang trong tình trạng thế chấp tại 
tổ chức tín dụng trừ trường hợp được ngân hàng thế chấp đồng ý để Bên Thuê 
chuyển nhượng Hợp Đồng cho bên thứ ba; hoặc không thuộc diện bị hạn chế 
chuyển nhượng theo quyết định của Các Cơ Quan Nhà Nước Hữu Quan hoặc 
không có tranh chấp với bên thứ ba;

Lessee’s rights under the Contract is not being mortgaged in any credit institution 
except that the mortgage institution consents to the Lessee’s transfer of the 
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Contract to a third party; or is not subject to any transfer restriction under 
Relevant Competent Authorities’s decisions or under any dispute with a third 
party;

(ii) Bên Thuê đã hoàn thành việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn liên quan đến Căn 
Hộ cho Bên Cho Thuê theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này;

The Lessee has completed its obligation to make due payments in relation to 
purchased Apartment as agreed in the Contract;

(iii) Bên Thuê đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với việc chuyển nhượng Hợp Đồng, và 
đã nộp cho Bên Cho Thuê xác nhận nộp thuế theo quy định của pháp luật tùy 
từng thời điểm; 

The Lessee has fulfilled its tax obligations for the transfer of the Contract, and 
has submitted to the Lessor the documentation of tax payment in accordance with 
law from time to time;

(iv) Bên nhận chuyển nhượng Hợp Đồng phải đủ điều kiện được thuê Căn Hộ theo 
quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm nhận chuyển nhượng Hợp 
Đồng;

The transferee must be eligible to rent the Apartment in accordance with the 
relevant laws at the time of the transfer of the Contract;

(v) Bên nhận chuyển nhượng Hợp Đồng phải, tùy theo yêu cầu của Bên Cho Thuê, 
ký kết thỏa thuận chuyển nhượng hoặc văn bản chuyển nhượng ba bên với Bên 
Cho Thuê và Bên Thuê để kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên Thuê 
trong Hợp Đồng này.

The transferee must, at the request of the Lessor, sign a transfer agreement or a 
written assignment of the tripartite with the Lessor and the Lessee to inherit all 
rights and obligations of the Lessee in the Contract.

(d) Khi đã hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng nêu trên, bên nhận chuyển nhượng 
Hợp Đồng được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ của Bên Thuê 
theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này và các tài liệu chuyển nhượng được ký kết.  

Upon completion of the above transfer procedures, the transferee shall be entitled 
to all rights and all obligations of the Lessee under the terms of the Contract and 
the signed transfer documents.

(e) Trong Thời Hạn Thuê, Bên Cho Thuê được quyền chuyển nhượng Dự Án, và/ 
hoặc chuyển nhượng toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng 
này cho một bên thứ ba với điều kiện bên nhận chuyển nhượng sẽ tiếp nhận toàn 
bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên Cho Thuê theo Hợp Đồng này và đảm bảo tối 
đa các quyền lợi của Bên Thuê như được quy định tại Hợp Đồng này.

During the Lease Term, the Lessor is entitled to assign the Project and / or 
transfer its rights and obligations under the Contract to a third party provided that 
the transferee receives all the rights and obligations of the Lessor under this 
Contract and ensure the maximum benefit of the Lessee as provided in this 
Contract.

10.3 Chuyển sang hình thức sở hữu
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Converting to the ownership form

(a) Theo yêu cầu của Bên Thuê và/ hoặc Bên Cho Thuê (Bên kia không được từ chối 
một cách bất hợp lý), trong trường hợp:

At the request of the Lessee and / or the Lessor (the other party shall not be 
unreasonably denied), in the following circumstances:

(i) Bên Cho Thuê đồng ý để Bên Thuê được sở hữu Căn Hộ là đối tượng của 
Hợp Đồng này khi pháp luật cho phép. 

The Lessor agree for the Lessee to own the Apartment which is the 
subject of the Contract when permitted by laws.

(ii) Bên Thuê đề nghị chuyển nhượng toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của 
mình theo Hợp Đồng này cho một bên thứ ba, mà bên dự kiến nhận 
chuyển nhượng đó là không phải là tổ chức nước ngoài, cá nhân nước 
ngoài  tại thời điểm đề nghị chuyển nhượng.

The Lessee requests the transfer of all of its rights and obligations under 
this Contract to a third party, which the expected transferee is entitled to 
own the Apartment is not a foreign individual or foreign organization  at 
the time of the transfer offer.   

(b) Trong các trường hợp quy định tại mục (a) Điều 10.3 nêu trên:

In the cases provided for in subparagraph (a) of Article 10.3 above:

(i) Bên Cho Thuê và Bên Thuê (đối với trường hợp nêu tại điểm (i) mục a) 
hoặc bên nhận chuyển nhượng dự kiến (đối với trường hợp nêu tại điểm 
(ii)) sẽ ký kết một Hợp đồng mua bán Căn Hộ với nội dung cơ bản thống 
nhất với Hợp Đồng này trong chừng mực tối đa pháp luật và ngữ cảnh 
cho phép. Các Bên sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt Hợp Đồng này, và việc 
chấm dứt Hợp Đồng sẽ có hiệu lực trong cùng ngày với ngày ký kết Hợp 
đồng mua bán nêu trên.

the Lessor and the Lessee (for the case referred to in subparagraph (i) (a) 
or the expected transferee (in the case referred to in subparagraph (ii)), 
will sign a sale and purchase contract with basic content consistent with 
this Contract to the maximum extent permitted by law and context. The 
Parties will carry out the procedures for termination of this Contract, and 
the termination of this Contract shall take effect on the same day as the 
signing date of the sale and purchase contract.

(ii)     Bên Cho Thuê bảo đảm rằng Bên Thuê và/ hoặc bên nhận chuyển nhượng 
không phải thanh toán thêm khoản tiền nào cho Bên Cho Thuê để được sở 
hữu Căn Hộ, ngoại trừ Giá Thuê Căn Hộ đã thanh toán theo Hợp Đồng 
này và các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp cho nhà nước và các chi phí 
phát sinh trực tiếp cho việc chuyển nhượng. Giá quy định trong Hợp đồng 
mua bán sẽ tương ứng với giá thuê trong thời gian còn lại của Thời Gian 
Thuê.
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The Lessor assures that the Lessee and / or the transferee does not have to 
pay any additional money to the Lessor for possession of the Apartment, 
except for the Rental payment made under this Contract and taxes, fees, 
charges to the State authorities and other costs and expenses to be arisen 
from the transfer. The price in the sale and purchase contract will is The 
Rent for the remaining time of the Lease Term

(iii) Bên Cho Thuê, theo yêu cầu của Bên Thuê và trên cơ sở các hồ sơ, tài 
liệu do Bên Thuê cung cấp, sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết với Các Cơ 
Quan Nhà Nước Hữu Quan để chuyển quyền sở hữu Căn Hộ và được cấp 
Giấy Chứng Nhận cho Bên Thuê hoặc bên nhận chuyển nhượng hợp 
pháp theo quy định của pháp luật tại thời điểm đó. Bên Thuê có trách 
nhiệm nộp các khoản thuế và lệ phí phát sinh từ việc chuyển quyền sở 
hữu Căn Hộ sang tên Bên Cho Thuê, hoặc bên nhận chuyển nhượng 
hợp pháp. 

The Lessor, at the request of the Lessee and on the basis of documents 
provided by the Lessee, will carry out the necessary procedures with the 
State Authorities to convert to the ownership form and to issue the 
Certificate to the Lessee or the legal transferee according to the provisions 
of law at that time. The Lessee is responsible for paying taxes and fees 
arising from the convert of the ownership of the Apartment to the Lessor, 
or the the legal transferee.

Điều 11. PHẦN SỬ DỤNG RIÊNG, PHẦN SỞ HỮU CHUNG  VÀ VIỆC SỬ DỤNG 
CĂN HỘ TRONG NHÀ CHUNG CƯ

Article 11.  PRIVATE USABLE  PORTION, SHARED OWNERSHIP PORTION AND 
USE OF APARTMNENT IN APARTMENT BUILDING.

11.1. Bên Thuê được toàn quyền sử dụng đối với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ đã thuê theo thỏa 
thuận của Hợp Đồng và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ này. Bên 
Thuê có sử dụng chung đối với các phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung trong nhà chung 
cư được quy định tại Điều 11.3 Hợp Đồng này.

The Lessee has usage rights to Private Usable Portion of the under the Agreement and the 

technical equipment separately used attached to this Apartment. The Lessee has usage rights of 

areas and equipment under common ownership in the Building specified in Article 11.3 of this 

Agreement. 

11.2. Các diện tích và trang thiết bị kỹ thuật thuộc quyền sở hữu riêng của Bên Cho Thuê bao 
gồm: các Căn Hộ mà Bên Cho Thuê giữ lại không bán, chưa bán hết; hồ bơi, công viên, khu tập 
thể dục; các phần diện tích sân, vườn trên cao theo thiết kế được phê duyệt; thiết bị kỹ thuật tại 
phần diện tích thuộc quyền sở hữu riêng của Bên Cho Thuê; khu vực để xe của khu thương mại 
– dịch vụ; diện tích tầng hầm (ngoại trừ các phần diện tích thuộc sở hữu chung tại tầng hầm như 
chỗ để xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ 2 bánh, 3 bánh nếu có), các tầng thương mại - 
văn phòng; khu kinh doanh dịch vụ còn lại theo thiết kế được phê duyệt và các trang thiết bị kỹ 
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thuật của các diện tích này. Bên Cho Thuê có quyền ở hữu chung đối với phần sở hữu chung của 
nhà chung cư được quy định tại Điều 11.3 Hợp Đồng này.        

The areas and technical equipment under the private ownership of the Lessor include: Apartment 
kept by the Lessor, not for sale or has not yet sold; swimming pool, park,, gym,high garden yard 
areas under approved designs; technical equipment in the area under the private ownership right 
of the Lessor; parking area of the trade - service area; basement area (excluding the areas under 
common ownership in the basement such as places to for bicycles, vehicles for the disabled, 
two-wheelers, three-wheelers vehicles if any), commercial - office floors; the remaining serviced 
business areas under the approved designs and the technical equipment of these areas; The 
Lessor has joint ownership over the common ownership area of the apartment listed in Article 
11.3 of this Agreement.

11.3. Phần sở hữu chung của nhà chung cư bao gồm:

The areas under common ownership of the apartment include:

a. Phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng của Bên Cho 
Thuê, chủ sở hữu khác;

The remaining areas of the apartment apart from the areas under the private ownership of the 
Lessee and other owners

b. Nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà chung cư;

Community house of the Building.

c. Phần diện tích để xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh, ba bánh cho các chủ sở 
hữu, người sử dụng nhà chung cư, được xây dựng theo quy chuẩn xây dựng và có thể bố trí tại 
tầng hầm hoặc tại phần diện tích khác trong hoặc ngoài Nhà chung cư theo thiết kế được phê 
duyệt;

The areas for bicycles, vehicles for the disabled, two-wheelers and three-wheelers vehicles for 
owners and users of the apartments, built under construction standards and may be arranged at 
the basement or in other areas inside or outside the Building under the approved design.

d. Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà chung 
cư bao gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các Căn Hộ, 
sàn,mái, sân thượng,hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, hộp kỹ thuật, hệ 
thống cấp điện, cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể 
phốt, thu lôi, cứu hoả và phần diện tích, các thiết bị, kỹ thuật không thuộc phần sở hữu riêng của 
Bên Cho Thuê, chủ sơ hữu các Căn Hộ, chủ sở hữu khác;

Space and load-bearing structure system, technical equipment commonly used in the Building 
include frames, pillars, load-bearing walls, house walls, partition walls of Apartment, floors, 
roofs, terraces, escalators, walking stairs, lifts, escape routes, technical boxes, power supply 
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systems, water supply system, communication, radio, television systems, drainage system, septic 
tanks, lightning conductor and firefighting system and the areas, equipment and technology not 
under private ownership of the Lessor, the Owners ,  other owners.

e. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với nhà chung cư, trừ hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật sử dụng vào mục đích công cộng hoặc thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước 
hoặc giao cho Bên Cho Thuê quản lý theo nội dung dự án đã được phê duyệt;

External technical infrastructure connected to the building, except the technical infrastructure 
used for public purposes or subject to hand over to the State or assign to the Lessor for 
management under the approved project’s contents.

f. Các công trình công cộng trong khu vực nhà chung cư nhưng không thuộc diện đầu tư xây 
dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước theo nội dung dự án đã được duyệt bao 
gồm sân chung, vườn hoa, công viên và các công trình khác được xác định trong nội dung của 
dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư được phê duyệt;

Public works in the building area which are not under construction for business or must be 
handed over to the State under the approved project’s contents, including common grounds, 
flower gardens, parks and other works which are defined in the approved contents of the 
investment project on construction of the building.

11.4. Phần sở hữu riêng của các chủ sở hữu khác: là phần diện tích sử dụng làm dịch vụ thương 
mại, phần diện tích sàn sử dụng làm chung cư còn lại và các trang thiết bị sử dụng riêng gắn liền 
với phần diện tích này.

Private ownership areas of other owners: is the areas used for commercial services and the 
remaining floor areas used for the apartment

11.5. Đối với chỗ để xe ô tô dành cho các chủ sở hữu nhà chung cư sẽ do người mua, thuê mua 
Căn Hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư quyết định mua hoặc thuê; trường hợp không 
mua hoặc không thuê thì chỗ để xe ô tô này thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư và chủ đầu tư 
không được tính vào giá bán, giá thuê mua chi phí đầu tư xây dựng chỗ để xe này. Việc bố trí 
chỗ để xe ô tô của nhà chung cư phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở hữu nhà chung 
cư trước sau đó mới dành chỗ để xe công cộng.

Regarding the car parking spaces for apartment owners, the buyers, leasees of apartment or other 
areas in the apartment shall decide to buy or rent; in case of non-purchase or non-lease, such 
space reserved for the car shall be under the management of the investor and it shall be excluded 
from the selling or leasing price for the construction costs of this parking space. The 
arrangement of car parking of the apartment must ensure the priority for the owner of the 
Apartment over the public parking space.

11.6. Hai bên nhất trí thỏa thuận mức Phí quản lý vận hành nhà chung cư như sau:
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Both parties agree on the fees for operation and management of apartment as follows:

a. Trong khoảng thời gian tính từ thời điểm Bên Cho Thuê bàn giao Căn Hộ cho Bên Thuê theo 
quy định tại Điều 8 của Hợp Đồng này đến thời điểm Ban Quản Trị Nhà Chung Cư được thành 
lập và ký Hợp Đồng quản lý, vận hành nhà ở với đơn vị quản lý vận hành, Bên Thuê nộp các 
khoản phí quản lý, vận hành cho Bên Cho Thuê: …. đồng/m2/tháng. Phí trông giữ ô tô là: …. 
đồng/xe/tháng, phí trông giữ xe máy là: …. đồng/xe/tháng, phí xe đạp là: …. đồng/xe/tháng. 
Mức phí này có thể được điều chỉnh, bổ sung bằng thông báo gửi Bên Thuê nhưng phải tính toán 
hợp lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế từng thời điểm. Phí quản lý vận hành 
nhà chung cư sẽ được tính theo diện tích sử dụng Căn Hộ thực tế được ghi trong biên bản bàn 
giao Căn Hộ. Bên Thuê có trách nhiệm nộp các khoản phí này cho Bên Cho Thuê theo tháng, từ 
ngày 01 đến ngày 05 của tháng dương lịch theo thông báo của Bên Cho Thuê.

Các công việc dịch vụ quản lý, vận hành Nhà Chung Cư được quy định tại Nội quy quản lý và 
sử dụng Nhà Chung Cư đính kèm Hợp Đồng này.

From the time the Lessor hands over the Apartment to the Lessee according to Article 8 of this 
Agreement until the establishment of Apartment Building management board and the execution 
of the management and operation agreement with the enterprise operating and managing the 
apartment with the fee of VND …./m2/month.  Fee for car parking is … VND/month, fee for 
bike is: … VND/month, fee for bicycle  is … VND/month. These fees can be amended and 
supplemented by notices delivered to the Lessee with appropriate consideration to comply with 
provisions of laws and reality from time to time.

The Lessee shall be responsible for paying these fees to the Lessor monthly from the 1st to the 5th 

of calendar month. 

The performance of the apartment operation and management services are provided in the 
Internal regulations on management and use of apartment building attached to this Agreement. 

b. Sau khi Ban Quản Trị Nhà Chung Cư được thành lập thì danh mục các công việc, dịch vụ, 
mức phí và việc đóng phí quản lý vận hành nhà chung cư sẽ do Hội nghị nhà chung cư quyết 
định và do Ban Quản Trị Nhà Chung Cư thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư 
trên cơ sở quy trình, quy định về quản lý, vận hành, bảo dưỡng các trang thiết bị/hệ thống được 
chủ đầu tư phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho Dự án.

After the establishment of Apartment Building management board, the list of works, services, 
fees and payment of fee to manage and operate the apartment shall be decided by Apartment 
building conference and negotiated by and between Apartment building management board and 
enterprise operating and managing the apartment building based on the processes, provisions on 
management, operation and maintenance of equipment/systems approved by the investors to 
secure the safety, economy and efficiency of the project

c. Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà chung cư có 
quy định về mức phí quản lý vận hành nhà chung cư thì mức phí này được đóng theo quy định 
của Nhà nước, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
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In case People’s Committee at the provincial or central city level where the apartment building  
is located has the regulations on fee of apartment building operation management, this fee shall 
be paid under provisions of the State, unless otherwise agreed by the parites

Điều 12. XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Article 12.   HANDLING OF VIOLATION OF CONTRACT

12.1 Các Bên thống nhất hình thức xử lý vi phạm khi Bên Thuê chậm trễ thanh toán Giá Thuê 
Căn Hộ:

The Parties herein agrees to the forms of handling violations when the Lessee delays in 
making payment of the Rent as follows:

(a) Nếu quá 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn phải thanh toán Giá Thuê Căn Hộ 
theo thỏa thuận tại Điều 3.3 và Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này mà Bên Thuê 
không thực hiện thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ thì Bên Thuê ngoài 
việc phải thanh toán số tiền đến hạn thanh toán, sẽ bị tính lãi phạt quá hạn trên 
tổng số tiền chậm thanh toán với lãi suất bằng 0,05%/ngày từ ngày đến hạn phải 
thanh toán cho đến ngày Bên Cho Thuê nhận được khoản tiền thanh toán chậm 
đó. 

If the Lessee does not make (full) payment of the Rent to the Lessor within 10 
(ten) days from the due date as scheduled in Article 3.3 and Annex 2 of the 
Contract, the Lessee shal have to pay not only that delayed payment but also the 
overdue interest on such at the rate of 0.05% per day which is calculated from the 
due date to the actual receipt date of such.

(b) Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này, nếu tổng thời gian Bên Thuê trễ hạn 
thanh toán của tất cả các đợt phải thanh toán quy định tại Điều 3.3 và Phụ Lục 2 
của Hợp Đồng này vượt quá 90 (chín mươi) ngày thì Bên Cho Thuê có quyền 
đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 13 của Hợp Đồng này.

During the implementation course of the Contract, if the total delay time of all the 
installments payable as specified in Article 3.2 and Annex 2 to the Contract 
exceeds 90 (ninety) days, the Lessor has the right to unilaterally terminate the 
Contract as provided in Article 13.

(c) Trong trường hợp này, hậu quả của việc chấm dứt Hợp Đồng sẽ như quy định tại 
Điều 13 của Hợp Đồng.             
In this case, the consequence of termination of the Contract shall be as defined in 
Article 13 hereof.                                                                                                                             

12.2 Các Bên thống nhất hình thức xử lý vi phạm khi Bên Cho Thuê chậm trễ bàn giao Căn 
Hộ cho Bên Thuê:

The Parties herein agree to handle the Lessor’s delay in handing over Apartment to the 
Lessee as follows:

(a) Nếu Bên Thuê đã thanh toán Giá Thuê Căn Hộ theo tiến độ thỏa thuận trong Hợp 
Đồng này hoặc đã khắc phục các vi phạm về nghĩa vụ thanh toán, ngoại trừ Điều 
12.1(b), nhưng quá 90 (chín mươi) ngày kể từ Ngày Bàn Giao Theo Thông Báo 
mà Bên Cho Thuê vẫn chưa bàn giao Căn Hộ cho Bên Thuê, thì Bên Cho Thuê 
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phải thanh toán cho Bên Thuê khoản tiền phạt vi phạm tính với lãi suất bằng 
0,03%/ngày trên tổng số tiền mà Bên Thuê đã thanh toán cho Bên Cho Thuê và 
được tính kể từ ngày kết thúc thời hạn 90 (chín mươi) ngày nêu trên  đến ngày 
Bên Cho Thuê bàn giao Căn Hộ thực tế cho Bên Thuê.

If the Lessee has made payment of the Rent on schedule as agreed in the Contract 
or has remedied its violation of payment obligations but after 90 (ninety) days as 
from Notified Hand-over Date, except as otherwise agreed in Article 12.1(b), the 
Lessor shall have to pay a penalty at the rate of 0,03%/day on the total amount 
already paid by the Lessee to the Lessor from the expiry date of  above 90 
(ninety) days to the Actual Apartment Hand-over Date.

(b) Nếu Bên Cho Thuê chậm bàn giao Căn Hộ quá 180 (một trăm tám mươi) ngày kể 
từ Ngày Bàn Giao Căn Hộ Theo Thông Báo, thì Bên Thuê có quyền tiếp tục thực 
hiện Hợp Đồng này với thỏa thuận bổ sung về thời điểm bàn giao Căn Hộ mới 
hoặc đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo thỏa thuận tại Điều 13 của Hợp Đồng.

If the Lessor delays in handing over Apartment for over 180 (one hundred and 
eighty) days as from Notified Hand-over Date, the Lessee may either continue the 
Contract with an supplemental agreement on another Apartment Hand-over Date 
or unilaterally terminate the Contract as agreed in Article 13 of the Contract.

Trong trường hợp Bên Thuê đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này, Điều 13 sẽ 
được áp dụng. 

In case the Buyer opts to unilaterally terminate the Contract, Article 13 shall be 
applied.

Trường hợp Bên Cho Thuê chậm bàn giao Căn Hộ quá 180 (một trăm tám mươi) 
ngày kể từ Ngày Bàn Giao Theo Thông Báo nhưng Bên Thuê và Bên Cho Thuê 
có thoả thuận gia hạn thời hạn bàn giao Căn Hộ thì Các Bên thực hiện bàn giao 
Căn Hộ theo thỏa thuận gia hạn này.

In case the Lessor delays in handing over Apartment for over 180 (one hudred 
and eighty) days as from Notified Hand-over Date but the Lessee and the Lessor 
has an agreement on extension of Apartment hand-over period, the Parties shall 
carry out Apartment hand-over under such agreement.

Điều 13. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Article 13.   TERMINATION OF CONTRACT

13.1 Hợp Đồng này được chấm dứt mà không phải do vi phạm của bất kỳ Bên nào khi xảy ra 
một trong các trường hợp sau đây:

The Contract shall be terminated without the result of any breach by any of the following 
cases:

(a) Kết thúc Thời Hạn Thuê và các thời gian gia hạn (nếu có);  

Termination of Lease Term and extension periods (if any);  

(b) Các Bên đồng ý chấm dứt Hợp Đồng này bằng văn bản trong Thời Hạn Thuê, 
trong trường hợp này, Các Bên lập văn bản thỏa thuận cụ thể các điều kiện và 
thời hạn chấm dứt Hợp Đồng;
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The Parties agree to terminate this Contract in writing during the Lease Term, in 
which case the Parties agree in writing to the terms and the termination date of 
the Contract;

(c) Trong trường hợp Bên Thuê bị chết, trong chừng mực tối đa mà pháp luật cho 
phép, Các Bên đồng ý rằng toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên Thuê theo 
Hợp Đồng này sẽ được chuyển cho người thừa kế hợp pháp của Bên Thuê;

In the case of death of the Lessee, to the extent permitted by law, the Parties agree 
that all rights and obligations of the Lessee under this Contract shall be 
transferred to the legal heirs of the Lessee;  

(d) Trong trường hợp Bên Thuê bị phá sản, giải thể, thu hồi giấy phép hoặc chấm dứt 
hoạt động theo quy định của Cơ Quan Nhà Nước. Trường hợp này Bên Cho Thuê 
có quyền cho thuê hoặc bán Căn Hộ theo chính sách cho thuê, bán của mình tại 
từng thời điểm (“Giá Thanh Lý”), cho bất kỳ bên thứ ba khác và với bất kỳ điều 
khoản và điều kiện nào theo toàn quyền quyết định của Bên Cho Thuê. Sau khi 
Căn Hộ đã được cho thuê/bán và Bên Thuê mới/bên mua đã thanh toán Giá 
Thanh Lý, Bên Cho Thuê sẽ hoàn trả lại cho Bên Thuê các đợt thanh toán Giá 
Thuê Căn Hộ mà Bên Thuê đã thực hiện hoặc Giá Thanh Lý tùy  thuộc vào khoản 
nào thấp hơn (khoản tiền này không tính lãi) sau khi đã khấu trừ:

In case the Lessee goes bankrupt, dissolves, revokes or terminates its operation in 
accordance with the regulations of the Relevant Competent Authorities. In this 
case, the Lessor shall be entitled to lease or to sell the Apartment in accordance 
with its rental policy from time to time ("Liquidation Charge"), to any third-
party and to any terms and conditions in full the decision of the Lessor. After the 
Apartment has been rented/selled by the new lessee/buyer and the new 
lessee/buyer has paid the Liquidation Charge, the Lessor shall refund to the 
Lessee the Rent made by the Lessee or the Liquidation Charge depending on 
which amount is lower (this amount does not include interest) after deduction:

(i) Phần tiền thuê tính theo tỷ lệ cho khoảng thời gian từ Ngày Bàn Giao 
Căn Hộ đến ngày chấm dứt Hợp Đồng Thuê (nếu có);
a portion of the Rent for the period from the Date of Hand-Over of the 
Apartment to the date of termination of the Lease Agreement (if any)

(ii) Các khoản phải thanh toán đến hạn khác theo Hợp Đồng này và các 
chi phí, phí tổn khác (nếu có);
other due payments under this Contract and other costs and expenses 
(if any);

(e) Trong trường hợp một Bên bị tác động bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng và không thể 
khắc phục trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả kháng để 
tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này và Các Bên cũng không 
có thỏa thuận khác thì một trong Các Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp 
Đồng này. Việc chấm dứt Hợp Đồng trong trường hợp này không bị coi là vi 
phạm Hợp Đồng.

In case one Party is affected by Force Majeure and unable to overcome such 
within 180 days as from the occurence date to continue its obligations in the 
Contract and the Parties also have no further agreement, either Party may 
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unilaterally terminate the Contract. The termination of the Contract in such case 
shall not be considered as a breach of Contract.

Trong trường hợp chấm dứt theo Điều này:

In the event of termination under this Article:

(A) Trong trường hợp Căn Hộ vẫn còn giá trị sử dụng và không bị ảnh hưởng 
bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng:

In the event that the Apartment is still valid and unaffected by the Force 
Majeure:

(ii) Bên Cho Thuê sẽ hoàn trả lại số tiền thuê mà Bên Thuê đã thanh 
toán trước cho Căn Hộ (không tính lãi) cho thời gian còn lại của 
Thời Hạn Thuê theo phương thức do Các Bên thoả thuận; và

The Lessor will refund the rental amount previously paid to the 
Apartment by the Lessee (without interest) for the remainder of 
the Lease Term in a manner agreed upon by the Parties; and

(iii) Sau khi thanh toán các khoản trên cho Bên Thuê, Bên Cho Thuê 
được quyền bán/cho thuê Căn Hộ cho khách hàng khác mà không 
cần có sự đồng ý của Bên Thuê.

After paying the above to the Lessee, the Lessor is entitled to sell / 
lease the Apartment to other customers without the consent of the 
Lessee.

(B) Trong trường hợp Căn Hộ không thể sử dụng được do Sự Kiện Bất Khả 
Kháng, Bên Thuê đồng ý rằng Bên Cho Thuê sẽ không có trách nhiệm 
hoàn trả lại bất kỳ phần nào của Giá Thuê Căn Hộ mà Bên Thuê đã thanh 
toán. Tuy nhiên, Bên Thuê được hưởng các khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi 
thường trong trường hợp Bên Thuê mua bảo hiểm theo quy định tại Hợp 
Đồng này.   

In the event that the Apartment can not be used due to a Force Majeure, 
the Lessee agrees that the Lessor will not be responsible for returning any 
part of the Rent paid by the Lessee. However, the Lessee is entitled to 
insurance or compensation in the event that the Lessee buy insurance 
under the provisions of this Contract.

(f) Bên Cho Thuê có thể chấm dứt Hợp Đồng này do vi phạm của Bên Thuê, bằng 
cách gửi văn bản thông báo cho Bên Thuê, nếu có bất kỳ trường hợp nào trong 
các trường hợp sau đây: (i) Bên Thuê chậm thanh toán Giá Thuê Căn Hộ theo 
thỏa thuận tại Điều 12.1(b) của Hợp Đồng này; (ii) Bên Thuê từ chối nhận bàn 
giao Căn Hộ theo quy định tại Điều 8.4 của Hợp Đồng này; (iii) Bên Thuê từ chối 
chuyển sang hình thức sở hữu theo Điều 10.3 Hợp Đồng3; (iv) Các trường hợp 
khác theo quy định của pháp luật áp dụng.

3 Quy định phần này trong trường hợp CĐT cần khách hàng sang tên
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The Lessor could terminate this Contract due to a breach by the Lessee by giving 
notice in writing to the Lessee in any of the following cases: (i) delayed payment 
of the Rent as agreed in Article 12.1 (b) hereof; (ii) the Lessee refuses to hand 
over the Apartment in accordance with Article 8.4 hereof; (iii) the Lessee refuses 
to convert into ownership form under Article 10.3 hereof; (iv) Other cases as 
provided for by applicable law.

(g) Trường hợp này Bên Cho Thuê có quyền cho thuê hoặc bán Căn Hộ theo chính 
sách cho thuê, bán của mình tại từng thời điểm (“Giá Thanh Lý”), cho bất kỳ bên 
thứ ba khác và với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào theo toàn quyền quyết định 
của Bên Cho Thuê. Sau khi Căn Hộ đã được cho thuê/bán và Bên Thuê mới/bên 
mua đã thanh toán Giá Thanh Lý, Bên Cho Thuê sẽ hoàn trả lại cho Bên Thuê các 
đợt thanh toán Giá Thuê Căn Hộ mà Bên Thuê đã thực hiện hoặc Giá Thanh Lý 
tùy  thuộc vào khoản nào thấp hơn (khoản tiền này không tính lãi) sau khi đã khấu 
trừ:

In this case, the Lessor shall be entitled to lease or to sell the Apartment in 
accordance with its rental policy from time to time ("Liquidation Charge"), to 
any third-party and to any terms and conditions in full the decision of the Lessor. 
After the Apartment has been rented/selled by the new lessee/buyer and the new 
lessee/buyer has paid the Liquidation Charge, the Lessor shall refund to the 
Lessee the Rent made by the Lessee or the Liquidation Charge depending on 
which amount is lower (this amount does not include interest) after deduction:

(i) Khoản phạt vi phạm Hợp Đồng và bồi thường thiệt hại tương đương với 
16% Giá Thuê Thuần;

Penalty for breach of contract compensation amount for incurred damages 
is equivalent to 16% of the Net Rent;

(ii) Tiền lãi do chậm thanh toán trên tổng số tiền Bên Thuê chậm thanh toán 
với lãi suất bằng 0,05%/ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày 
chấm dứt Hợp Đồng (áp dụng trong trường hợp chấm dứt do Bên Thuê 
chậm thanh toán Giá Thuê Căn Hộ theo thỏa thuận tại Điều 12.1(b));

Interest due to late payment on the Lessee's late payment at 0.05% / day 
from the due date until the date of termination of the Contract (applicable 
in the case of termination due to delayed payment of the Rent as agreed in 
Article 12.1 (b));

(iii) Phần tiền thuê tính theo tỷ lệ cho khoảng thời gian từ Ngày Bàn Giao Căn 
Hộ đến ngày chấm dứt Hợp Đồng Thuê (nếu có);

A portion of the rent for the period from the Apartment Hand-Over Date 
to the date of termination of the Contract (if any);

(iv) Các khoản phải thanh toán đến hạn khác theo Hợp Đồng này và các chi 
phí, phí tổn khác (nếu có).

Other due payments under this Contract and other costs and expenses (if 
any).

(h) Bên Thuê có thể chấm dứt Hợp Đồng này do vi phạm của Bên Cho Thuê, bằng 
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cách gửi văn bản thông báo cho Bên Cho Thuê, nếu có bất kỳ trường hợp nào 
trong các trường hợp sau đây: (i) Bên Cho Thuê chậm bàn giao Căn Hộ theo thỏa 
thuận tại Điều 12.2(b) của Hợp Đồng này; (ii) Các trường hợp khác theo quy định 
của pháp luật áp dụng;

The Lessee could terminate this Contract due to a breach by the Lessor, by giving 
notice in writing to the Lessor in any of the following circumstances: (i) Lessor 
delays the Hand-Over of the Apartment as agreed in Article 12.2 (b) hereof; (ii) 
Other cases as prescribed by applicable laws;

Trong trường hợp Hợp Đồng này được chấm dứt trong trường hợp này, Bên Cho 
Thuê phải hoàn trả lại:

In case this Contract is terminated in this case, the Lessor must refund:

(i) Khoản phạt  vi phạm Hợp Đồng và bồi thường thiệt hại tương đương với 
16% Giá Thuê Thuần;

Penalty for breach of contract compensation amount for incurred damages 
is equivalent to 16% of the Net Rent;

(ii) Phần tiền thuê còn lại sau khi trừ khi khoản tiền thuê tính theo tỷ lệ cho 
khoảng thời gian từ Ngày Bàn Giao Căn Hộ đến ngày chấm dứt Hợp 
Đồng Thuê (nếu có).

The portion of the Rent for a period from the Hand-Over Date to the date 
of termination of the Contract (if any)

Sau khi thanh toán các khoản trên cho Bên Thuê, Bên Cho Thuê được quyền bán, 
cho thuê Căn Hộ cho khách hàng khác mà không cần có sự đồng ý của Bên Thuê.

After paying the above amounts to the Lessee, the Lessor shall be entitled to sell 
or lease the Apartment to another client without the consent of the Lessee.

13.2 Hoàn trả lại Căn Hộ trong trường hợp chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn

Return of the Apartment in the event of prior termination of the Contract

Trong trường hợp Hợp Đồng này chấm dứt theo các trường hợp quy định tại khoản 13.1 
(d, e, f, g) thì: 

In the event that this Contract terminates in the circumstances specified in clause 13.1 (d, 
e, f, g), then:

(i) Bên Cho Thuê sẽ không có nghĩa vụ bàn giao Căn Hộ cho Bên Thuê theo 
Hợp Đồng Thuê này nếu Bên Cho Thuê chưa bàn giao Căn Hộ cho Bên 
Thuê; hoặc

The Lessor will not be obliged to hand over the Apartment to the Lessee 
under this Contract if the Lessor has not handed over the Apartment to the 
Lessee; or

(ii) Bên Cho Thuê đã bàn giao Căn Hộ cho Bên Thuê, Bên Thuê sẽ bàn giao 
lại Căn Hộ và trang thiết bị thuộc sở hữu của Bên Cho Thuê cho Bên Cho 
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Thuê theo thiết kế và mô tả theo Biên Bản Bàn Giao trong tình trạng tốt 
và có thể cho thuê được (với tỷ lệ hao mòn hợp lý) khi chấm dứt Hợp 
Đồng Thuê này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt 
Hợp Đồng.

The Lessor has handed over the Apartment to the Lessee, the Lessee will 
re-handover the Apartment and associated equipment under ownership of 
the Lessor to the Lessor according to the design and description of the 
Hand-Over Minutes in good condition for leasing (with reasonable wear 
and tear) upon termination of this Contract within 15 days of the notice of 
termination.

Điều 14. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Article 14.    FORCE MAJEURE 

14.1 Các Bên nhất trí thỏa thuận một trong các trường hợp sau đây được coi là Sự Kiện Bất 
Khả Kháng :

The Parties unanimously agree to any of the following circumstances to be considered as 
Force Majeure:

(a) Do chiến tranh hoặc do thiên tai hoặc do thay đổi chính sách pháp luật của Nhà 
nước;

Due to wars or natural disasters or changes in the law of the State;

(b) Do phải thực hiện chỉ thị hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
hoặc các trường hợp khác do pháp luật quy định;

Due to mandatory implementation of directives or decisions by competent 
authorities or other cases as prescribed by the law;

(c) Do tai nạn, ốm đau thuộc diện phải đi cấp cứu tại cơ sở y tế;

Due to accidents, illnesses under emergency cases at medical establishments;

(d) Do cháy nổ, bão, lũ lụt, động đất, chiến tranh, bạo loạn, bạo động dân sự, khởi 
nghĩa, hành động khủng bố, đình công, dịch bệnh hoặc hạn chế do kiểm dịch, 
thiết bị hư hỏng không thể lường trước được;

Due to fires, storms, floods, earthquakes, wars, riots, civil uprising, insurrections, 
terrorism, strikes, epidemics or restrictions due to quarantine, unpredictable 
damaged equipment;

(e) Không có khả năng có được bất kỳ các phê chuẩn có liên quan nào từ Các Cơ 
Quan Nhà Nước Hữu Quan do thay đổi pháp luật, hoặc bất kỳ các hạn chế hoặc 
ngăn cấm nào do Các Cơ Quan Nhà Nước Hữu Quan ban hành mà không do lỗi 
của Bên Cho Thuê;

Inability to obtain any relevant approval from Relevant Competent Authorities 
due to changes in the law, or any prohibition or restriction promulgated by 
Relevant Competent Authorities without any fault of the Lessor;

(f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
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Other cases as prescribed by the law.

14.2 Mọi trường hợp khó khăn về tài chính đơn thuần sẽ không được coi là Sự Kiện Bất Khả 
Kháng.

All pure financial difficulties will not be considered as Force Majeure.  

14.3 Khi xuất hiện một trong các Sự Kiện Bất Khả Kháng theo thỏa thuận tại Điều 14.1 thì 
Bên bị tác động bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia 
biết trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng 
kèm theo giấy tờ chứng minh về Sự Kiện Bất Khả Kháng (nếu có). Sau khi đưa ra thông 
báo, Bên bị tác động bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng không thực hiện được nghĩa vụ của 
mình sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo Hợp Đồng và cũng không phải là cơ sở để 
bên còn lại có quyền chấm dứt Hợp Đồng này.

When any Force Majeure agreed in Article 14.1 occurs, the Party affected by such Force 
Majeure must give a written notice to the other Party within 10 (ten) working days as 
from its occurence date with accompanied by documents as proof of Force Majeure (if 
any). After such notice is given, the Party affected by Force Majeure fails to perform its 
obligation will not be considered as a violation of the Contract and also is not the basis 
for the other Party to terminate this Contract.

14.4 Việc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng của Bên bị ảnh hưởng sẽ được tạm dừng trong 
thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Bên bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục thực hiện các 
nghĩa vụ của mình sau khi Sự Kiện Bất Khả Kháng chấm dứt, trừ trường hợp chấm dứt 
Hợp Đồng quy định tại Điều 13.1(e) của Hợp Đồng này. 

The affected Party’s performance of  the contractual obligations will be suspended 
during the occurence time of Force Majeure. The affected Party shall have to continue to 
perform its obligation after the termination of  Force Majeure, except as otherwise 
provided in Article 13.1(e) of the Contract.

14.5 Bên bị tác động bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải gửi thông báo cho Bên kia khi không 
còn bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng và tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đã bị 
tạm dừng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng. 

The Party affected by Force Majeure must also give a notice to the other Party when no 
longer affected by Force Majeure and continue to perform its contractual obligations 
suspended by Force Majeure.

Điều 15. THÔNG BÁO

Article 15. NOTICE

15.1 Địa chỉ để Các Bên nhận thông báo của Bên kia như được quy định tại phần đầu của Hợp 
Đồng, hoặc theo địa chỉ thay đổi của mỗi bên theo thông báo bằng văn bản gửi bên kia. 

The addresses for one Party to receive Notice from the other Party are stated in the first 
part of the Contract, or as amended according to the written notice of one party to 
another party. 

15.2 Hình thức thông báo giữa Các Bên: là giao trực tiếp, gửi bằng thư bảo đảm (có ký nhận), 
gửi bằng fax.
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Form of notice between the Parties: by direct delivery,  by registered letter (with 
confirmation signature), by fax.

15.3 Bất kỳ thông báo, yêu cầu, thông tin, khiếu nại phát sinh liên quan đến Hợp Đồng này 
phải được lập thành văn bản. Các Bên thống nhất rằng, các thông báo, yêu cầu, khiếu nại 
được coi là đã nhận nếu gửi đến đúng địa chỉ, đúng tên người nhận thông báo, đúng hình 
thức thông báo theo thỏa thuận tại Điều này và trong thời gian như sau:

Any notice, request, information, claim arising in relation to the Contract must be made 
in writing. The Parties herein agree such shall be deemed to have been received when 
having been delivered to the right address, recipient under the right form as agreed in this 
Article and in the time as follows:

(a) Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay và có chữ ký của người nhận 
thông báo;

On the date of despatch, in case of hand-delivered letter, with the signature of the 
recipient;

(b) Vào ngày gửi nếu bên gửi nhận được thông báo chuyển fax thành công từ máy 
fax gửi đi trong trường hợp gửi thông báo bằng fax;

On the sent date when the Sender receives a notification of successful fax in case 
of Notice by fax;

(c) Vào ngày giao thư theo chữ ký của người thông báo trong trường hợp gửi bằng 
thư bảo đảm (có ký nhận);

On the delivery date under the Sender’s signature in case of registered mail (with 
confirmation signature);

(d) Vào ngày thứ 3 kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp gửi thông báo 
bằng thư chuyển phát nhanh;

On the 3th (third) day as from the date of postmark in case of mail courier;

15.4 Các Bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có đề nghị thay đổi về địa chỉ, 
hình thức và tên người nhận thông báo; nếu khi đã có thay đổi về địa chỉ, hình thức, tên 
người nhận thông báo như quy định tại Điều này mà Bên có thay đổi không thông báo 
cho Bên kia biết, Bên gửi thông báo không chịu trách nhiệm về việc Bên có thay đổi 
không nhận được các văn bản thông báo.

Each Party must give a notice in writing to the other Party of any proposed change of 
address, form of notice and recipient in case there is any change of address, form of 
notice, recipient as provided in this Article but the changing Party give no Notice of such 
to the other Party, the other Party shall have no responsibility in case the changing Party 
thereby will not be able to receive any Notice from the other Party.

Điều 16. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Article 16. DISPUTE RESOLUTION

Trường hợp Các Bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp Đồng này thì Các Bên cùng nhau 
bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày một 
Bên thông báo bằng văn bản cho Bên kia về tranh chấp phát sinh mà tranh chấp đó không được 
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thương lượng giải quyết thì một trong Các Bên có quyền yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định 
của pháp luật.

In the event of any dispute arsing out of or in connection with the Contract, the Parties shall 
jointly discuss the settlement by negotiation. Within 30 (thirty) days, as from the day one Party 
gives notice in writing to the other Party of such dispute but the dispute is not later negotiated 
for resolution, either Party may request the relevant competent court for its resolution as 
stipulated by the law.   

Điều 17. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Article 17. COMMITMENT OF PARTIES

17.1 Bên Cho Thuê cam kết:

The Lessor’s commitments:

(a) Căn Hộ nêu tại Điều 2 của Hợp Đồng này thuộc quyền sở hữu của Bên Cho Thuê 
và không thuộc diện đã bán cho người khác, không thuộc diện bị cấm giao dịch 
theo quy định của pháp luật;

Apartment mentioned in Article 2 of the Contract is under the ownership of the 
Lessor and is not sold to any party else, not prohibited from trading as stipulated 
by the law;

(b) Căn Hộ nêu tại Điều 2 của Hợp Đồng này được xây dựng theo đúng quy hoạch, 
đúng thiết kế và các bản vẽ được duyệt đã cung cấp cho Bên Thuê, bảo đảm chất 
lượng và đúng các vật liệu xây dựng theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này.

Apartment mentioned in Article 2 of the Contract has been constructed in 
accordance with the approved planning, design and drawing which have been 
provided to the Lessee, with the quality and the right building materials as agreed 
in the Contract.

17.2 Bên Thuê cam kết:

The Lessee’s commitments:

(a) Đã tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin về Căn Hộ;

It has carefully examined, found out about Apartment;

(b) Đã được Bên Cho Thuê cung cấp bản sao các giấy tờ, tài liệu và thông tin cần 
thiết liên quan đến Căn Hộ, Bên Thuê đã đọc cẩn thận và hiểu các quy định của 
Hợp Đồng này cũng như các phụ lục, phụ đính đính kèm. Bên Thuê đã tìm hiểu 
mọi vấn đề mà Bên Thuê cho là cần thiết để kiểm tra mức độ chính xác của các 
giấy tờ, tài liệu và thông tin đó;

It has been provided with copies of necessary documents, papers and information 
in relation to Apartment; having carefully read and understood the provisions of 
the Contract as well as its annexes, attachments. The Lessee has aslo assessed all 
aspects as supposed to be necessary by the Lessee to check the accuracy of those 
documents, papers and information.

(c) Số tiền dùng để thanh toán Giá Thuê Căn Hộ theo Hợp Đồng này là hợp pháp, 
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không có tranh chấp với bên thứ ba. Bên Cho Thuê sẽ không chịu trách nhiệm 
đối với việc tranh chấp khoản tiền mà Bên Thuê đã thanh toán cho Bên Cho Thuê 
theo Hợp Đồng này. Trong trường hợp có tranh chấp về khoản tiền dùng để thanh 
toán Giá Thuê Căn Hộ này thì Hợp Đồng này vẫn có hiệu lực đối với Các Bên;

The amount of money to be paid for the Rent in the Contract is lawful, under no 
dispute with any third party. The Lessor shall not be responsible for any dispute 
over the amount which has already been paid by the Lessee to the Lessor under 
the Contract. In case of any dispute over the amount paid for the Rent, the 
Contract shall still remain in force and effect to the Parties.   

(d) Cung cấp các giấy tờ và thông tin cần thiết khi Bên Cho Thuê yêu cầu theo quy 
định của pháp luật để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, thanh lý, chuyển đổi 
Hợp Đồng và các thủ tục với Cơ Quan Nhà Nước như dự liệu trong Hợp Đồng 
này;

To provide all necessary papers at the request of the Buyer in accordance with the 
law for the transfer, liquidation, conversion of contracts and procedures with the 
Relevant Competent Authorities as provided for in this Contract;

17.3 Việc ký kết Hợp Đồng này giữa Các Bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa 
dối.

The conclusion of the Contract between the Parties is completely voluntary, without 
coercion, deception.

17.4 Trong trường hợp một hoặc nhiều điều khoản trong Hợp Đồng này bị Cơ Quan Nhà 
Nước tuyên là vô hiệu, không có giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành theo quy định 
hiện hành của pháp luật thì các điều khoản khác của Hợp Đồng này vẫn có hiệu lực thi 
hành đối với Các Bên. Các Bên sẽ thống nhất sửa đổi các điều, khoản bị vô hiệu hoặc 
không có giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành theo quy định của pháp luật và phù hợp 
với ý chí của Các Bên. 

In case one or more provisions in the Contract be declared invalid, incompetent or 
unenforceable as stipulated by the law, the other ones remain in force and binding upon 
both Parties. The Parties shall thereby agree to amend the valid, incompetent or 
unenforceable ones as stipulated by the law and in comformity to the will of the Parties.

17.5 Các bên cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận đã quy định trong Hợp Đồng này.

The Parties are committed to abide by all the provisions agreed in the Contract.

Điều 18. THỎA THUẬN CHUNG

Article 18.   GENERAL PROVISIONS

18.1 Tài liệu đính kèm sau đây

The following attached documents:

o Mô Tả Căn Hộ

Description of Apartment.
o Các Đặc Điểm Của Căn Hộ
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Characteristics of Apartment.
o Các Bản Vẽ

Drawings.
o Danh Mục Vật Liệu Hoàn Thiện Bên Trong Căn Hộ

     Table of Interior Building Materials of Apartment. 

o Giá Thuê Căn Hộ, Quỹ Bảo Trì, Phương Thức và Lịch Biểu Thanh Toán

Rent, Maintenance Fund, Mode and Schedule of Payment.
o Bản Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Cụm Nhà Chung Cư (Nội Quy Nhà Chung Cư)

Internal Regulation (of Aparment Building)

là những phần không thể tách rời của Hợp Đồng này. Các Bên đã đọc kỹ và đồng ý với các nội 
dung được nêu trong các Phụ Lục và Phụ Đính này.

are integral to the Contract. The Parties have carefully read and agree to all the contents stated in 
the Annexes and Attachments.

18.2 Mỗi Bên của Hợp Đồng này cam đoan và bảo đảm đối với Bên kia rằng mọi sự thay đổi 
cơ cấu tổ chức của mỗi Bên không làm thay đổi những nghĩa vụ và quyền lợi đã cam kết 
tại Hợp Đồng này. Trường hợp một Bên có sự thay đổi chủ sở hữu, thay đổi loại hình 
doanh nghiệp hoặc một Bên nhận sáp nhập, hợp nhất, chia, tách … hoặc bất kỳ hình thức 
tổ chức lại doanh nghiệp nào thì mọi quyền và nghĩa vụ trong Hợp Đồng này vẫn có giá 
trị hiệu lực đối với bên kế thừa.

Each Party to this Contract undertakes and warrants to the other that any change in the 
corporate structure of either Party does not alter the obligations and rights hereby 
pledged. In case a Party changes the owner, change the corporate form or merger, 
consolidation, division, separation ... or any form of corporate restructuring, all rights 
and obligations in this Contract is still valid for its heir.

18.3 Các Bên cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận đã quy định trong Hợp Đồng này.

The Parties undertake to strictly comply with all the provisions in the Contract.

Điều 19. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Article 19.      EFFECTIVENESS OF THE CONTRACT

19.1 Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Contract comes into effect from the date it is signed.

19.2 Hợp Đồng này có 19 Điều, được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau, Bên Thuê giữ 
01 bản, Bên Cho Thuê giữ 03 bản để lưu trữ.

The Contract is comprised of 19 Articles, maded in 04 copies with the same legal value, 
the Lessee keeps 01 copy, the Lessor keeps 03 copies for storage.  

19.3 Kèm theo Hợp Đồng này là 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ, 01 (một) bản vẽ 
thiết kế mặt bằng tầng có Căn Hộ, 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa nhà của Nhà 
Chung Cư có Căn Hộ nêu tại Điều 2 của Hợp Đồng này, 01 (một) Bản Nội Quy Nhà 
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Chung Cư. 

The Contract is enclosed with one (01) layout design drawing of Apartment, one (01) 
layout design drawing of Apartment’s floor, one (01) layout design drawing of 
Apartment block as set out in Article 2, 01 (one) Internal Regulation.

Các Phụ lục, Phụ đính đính kèm Hợp Đồng này và các sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận 
của Các Bên là nội dung không tách rời Hợp Đồng này và có hiệu lực thi hành đối với 
Các Bên.

The Annexes, Attachments to the Contracts with the admendments, supplements as 
agreed by the Parties are inseparable from the Contract and legally binding upon both 
Parties.  

19.4 Trong trường hợp Các Bên thỏa thuận thay đổi nội dung của Hợp Đồng này thì phải lập 
bằng văn bản có chữ ký của Các Bên.

In case the Parties agree to amend any content of the Contract, such admendment must 
be made in writing with the signatures of the Parties.

19.5 Hợp Đồng này được bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt có giá trị như nhau. Trong trường 
hợp có sự không thống nhất giữa phần bằng Tiếng Anh và phần tương ứng bằng Tiếng 
Việt của bất kỳ quy định nào, phần Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi sự 
không thống nhất đó.

This Contract is made in both English and Vietnamese with the same validity. In case of 
any inconsistency between a part in English and its counterpart in Vietnamese, the part in 
Vietnamese will prevail to the extent of such inconsistency.

Các Bên đã đọc toàn bộ nội dung, hiểu rõ và đồng ý tuân thủ đầy đủ các quy định của Hợp 
Đồng. ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, Hợp Đồng này được đại diện của Các Bên đã ký kết vào ngày 
được ghi ở trang đầu tiên của Hợp Đồng này.

The Parties have carefully read, clearly understood and agreed to abide by all the provisions of 
the Contract. IN WITNESS WHEREOF, the Contract is signed by the legal representatives of 
the Parties as written in the first page of the Contract.

BÊN THUÊ/LESSEE

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

(SIGN AND WRITE FULL NAME, AND 
STAMP IN CASE OF ORGANIZATION)

BÊN CHO THUÊ/LESSOR

(ký và ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu 
của doanh nghiệp cho thuê nhà)

(SIGN AND WRITE FULL NAME, AND 
STAMP IN CASE OF ORGANIZATION)


