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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------o0o-------- 

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG  

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ  

- Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; 

- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Nhà ở; 

Chúng tôi gồm:  

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN A): 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 

0104794967 do Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, đăng 

ký lần đầu ngày 07/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 29/01/2019. 

- Trụ sở chính: T18, Center Building, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Lệ Uyên Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc vận hành 

(Theo Giấy ủy quyền số 26/2020/UQ-DXMB của Công ty cổ phần Dịch vụ và Địa ốc 

Đất Xanh Miền Bắc ngày 13/5/2020). 

Bà Nguyễn Thị Lệ Uyên, sinh năm 1977, CMND số 013013375 do Công an thành phố 

Hà Nội ngày 20/4/2010. 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN B): 

1. Ông ……….., sinh năm ………..; CCCD số: ……………. do Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày …………..; 

2. Và vợ là bà ……………, sinh năm: ………….; CMND số: …………… do Công an 

thành phố Hà Nội cấp ngày …………………………; 

Cả hai ông, bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………. 

 

Hai bên chúng tôi nhất trí thoả thuận các nội dung sau đây: 

Điều 1: Bên A chuyển nhượng cho Bên B hợp đồng mua bán nhà với các nội dung 

như sau: 

1. Tên, số hợp đồng, ngày ký: Hợp đồng mua bán nhà số: HHA.2619/CTX1-TH 

ngày 27/4/2020. 

2. Bên bán nhà ở: Liên danh Công ty cổ phần Constrexim số 1 và Công ty cổ phần 

Đầu tư Phát triển Thái Hà (Sau đây, trong văn bản này được gọi tắt là Chủ đầu tư). 

3. Đặc điểm nhà ở (Căn hộ chung cư) theo Hợp đồng mua bán nhà:  

+ Nhà số: 19; 

+ Tầng: 26; 

+ Tháp: A; 

+ Nhà chung cư: HH; 
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+ Mục đích sử dụng nhà: Dùng để ở; 

+ Diện tích sử dụng nhà: 74.4 m2 tính theo diện tích thông thủy; 

+ Dự án: Nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ công an; 

+ Địa điểm: Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

4. Tổng Giá trị hợp đồng: 1.827.402.682 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm hai mươi 

bảy triệu, bốn trăm linh hai nghìn, sáu trăm tám mươi hai đồng). 

Giá bán nhà ở trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa gồm kinh phí bảo trì. 

5. Số tiền Bên A đã thanh toán cho chủ đầu tư là: 548.220.805 VNĐ (Bằng chữ: Năm 

trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm hai mươi nghìn, tám trăm linh năm đồng) theo 

chứng từ mà chủ đầu tư cung cấp. 

Điều 2: Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo 

1. Hợp đồng mua bán nhà số: HHA.2619/CTX1-TH ngày 27/4/2020. 

2. Các phụ lục, văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo Hợp đồng mua bán nhà số: 

HHA.2619/CTX1-TH ngày 27/4/2020 (nếu có). 

3. Các giấy tờ, chứng từ thanh toán tiền của chủ đầu tư. 

4. Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này: Do các bên tự thỏa thuận. 

Điều 3: Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán tiền 

chuyển nhượng hợp đồng 

1. Giá chuyển nhượng hợp đồng là: 1.101.777.376 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm 

linh một triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn, ba trăm bảy mươi sáu đồng). 

2. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền mặt 

Việt Nam Đồng. Hai bên tự thực hiện việc giao và nhận tiền chuyển nhượng và tự chịu 

trách nhiệm, không có sự chứng kiến của công chứng viên chứng nhận Văn bản này. 

3. Thời hạn thanh toán: Các bên thực hiện việc thanh toán theo đúng thời hạn mà các 

bên đã thỏa thuận trước khi ký Văn bản này. 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của hai bên 

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 

a) Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng 

quy định tại Điều 3 của văn bản này; 

b) Cam kết chịu trách nhiệm về hợp đồng mua bán nhà quy định tại Điều 1 của văn bản 

này là không thuộc diện có tranh chấp, được phép chuyển nhượng theo quy định của 

pháp luật, chưa chuyển nhượng cho bên thứ ba nào khác; 

c) Bàn giao hồ sơ theo quy định tại Điều 2 của văn bản chuyển nhượng hợp đồng; 

d) Cùng với Bên B làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và 

thực hiện việc xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng với Chủ đầu tư; 

đ) Chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng mua bán nhà đã ký với Chủ 

đầu tư kể từ ngày văn bản chuyển nhượng này được chủ đầu tư xác nhận; 

e) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu Bên A gây ra 

thiệt hại; 

f) Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc 

chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà  theo quy định của pháp luật. 
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2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B: 

a) Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà cho Bên A theo đúng 

thỏa thuận tại Điều 3 của văn bản chuyển nhượng hợp đồng này (có giấy biên nhận do 

hai bên ký xác nhận); 

b) Tiếp nhận hợp đồng mua bán nhà, các giấy tờ có liên quan đến nhà ở theo thỏa 

thuận; 

c) Được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên A theo hợp đồng mua bán 

nhà đã ký với Chủ đầu tư và được coi như bên mua nhà ở kể từ ngày văn bản chuyển 

nhượng này được chủ đầu tư xác nhận; 

d) Cùng với Bên A làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan 

công chứng và xác nhận tại chủ đầu tư theo quy đinh tại văn bản này; 

đ) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu Bên B gây ra 

thiệt hại; 

Điều 5: Giải quyết tranh chấp 

Trong trường hợp có tranh chấp về các nội dung của văn bản này thì các bên bàn bạc, 

thương lượng giải quyết. Nếu không thương lượng được thì các bên có quyền yêu cầu 

Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 6: Hiệu lực của văn bản chuyển nhượng hợp đồng 

Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết và được 

công chứng. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Văn bản này chỉ được thực hiện khi 

chưa có xác nhận của Chủ đầu tư theo nội dung Văn bản này.  

Văn bản này được lập thành 07 bản và có giá trị pháp lý như nhau; giao cho: Bên A giữ 

01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một); 01 bản chuyển cho cơ quan thuế và 03 bản lưu tại 

chủ đầu tư; 01 (một) bản chính lưu tại Văn phòng công chứng Nguyễn Tự - thành phố Hà 

Nội.  

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG 

(BÊN A) 

 

 

 

 

     BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

(BÊN B) 
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 
 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2020 (..., tháng ..., năm hai nghìn không trăm hai mươi) tại 

....................................................địa chỉ: ………………, thành phố Hà Nội. Tôi: Nguyễn 

Thị Tự - Công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Tự, thành phố Hà Nội. 

CHỨNG NHẬN 

Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà được giao kết giữa: 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (BÊN A): 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 

0104794967 do Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, đăng 

ký lần đầu ngày 07/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 29/01/2019. 

- Trụ sở chính: T18, Center Building, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Lệ Uyên Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc vận hành 

(Theo Giấy ủy quyền số 26/2020/UQ-DXMB của Công ty cổ phần Dịch vụ và Địa ốc 

Đất Xanh Miền Bắc ngày 13/5/2020). 

Bà Nguyễn Thị Lệ Uyên, sinh năm 1977, CMND số 013013375 do Công an thành phố 

Hà Nội ngày 20/4/2010. 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (BÊN B): 

1. Ông ……….., sinh năm ………..; CCCD số: ……………. do Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày …………..; 

2. Và vợ là bà ……………, sinh năm: ………….; CMND số: …………… do Công an 

thành phố Hà Nội cấp ngày …………………………; 

Cả hai ông, bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………. 

 - Các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết Văn bản này; 

 - Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết Văn bản có năng lực hành vi dân sự theo 

quy định của pháp luật;  

 - Mục đích, nội dung của Văn bản không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;  

- Bên chuyển nhượng hợp đồng đã ký và đóng dấu vào Văn bản này tại trụ sở của bên 

chuyển nhượng hợp đồng trước khi chuyển đến cho tôi. Chữ ký của đại diện và con dấu 

của bên chuyển nhượng hợp đồng trong Văn bản này phù hợp với mẫu chữ ký và mẫu 

dấu mà bên chuyển nhượng hợp đồng đã đăng ký tại Văn phòng công chứng Nguyễn 

Tự – thành phố Hà Nội; 

 - Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng đã đọc lại toàn bộ Văn bản này, đồng ý toàn bộ 

nội dung Văn bản, đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước mặt tôi.  

- Văn bản chuyển nhượng này được lập thành 07 (bảy) bản chính (mỗi bản chính gồm 05 

tờ, 05 trang), có giá trị pháp lý như nhau; giao cho Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 

(một); 01 bản chuyển cho cơ quan thuế và 03 bản lưu tại chủ đầu tư; 01 (một) bản chính 

lưu tại Văn phòng công chứng Nguyễn Tự - thành phố Hà Nội.  
 

Số công chứng: ….../2020; Quyển số: 01 TP/CC-SCC/HĐGD 


