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HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CÓ ĐIỀU KIỆN 
Số:……/HĐMB - CTP ĐẠI DƢƠNG 

 Căn cứ vào các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành; 

 Căn cứ vào Quyết định giao đất số 5665/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Uỷ Ban Nhân 

Dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Căn cứ vào Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của Uỷ Ban Nhân Dân Quận 9 

Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu Dân Cư phường Phú Hữu, Quận 

9, diện tích 156.276,0 m
2
 do Công ty Cổ phần địa ốc Tân Cảng làm Chủ đầu tư; 

 Căn cứ vào Quyết định 24/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Uỷ Ban Nhân Dân Quận 9 Về 

việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu Dân Cư phường Phú 

Hữu, Quận 9, diện tích 156.276,0 m
2
 do Công ty Cổ phần địa ốc Tân Cảng làm Chủ đầu tư; 

 Căn cứ vào Hợp Đồng Hợp tác đầu tư để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã ký 

ngày 12/01/2015 giữa Công ty Cổ Phần Địa ốc Tân Cảng (nay là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Phát Triển Hạ Tầng Tân Cảng) và Công ty Cổ phần Đầu Tư CTP Đại Dương (nay là Công 

ty TNHH Đầu Tư CTP Đại Dương) và các Phụ lục của Hợp Đồng Hợp tác đầu tư; và 

 Căn cứ vào nhu cầu mua bán của hai bên. 

Hôm nay, ngày___tháng___ năm 2017, tại trụ sở Công ty TNHH Đầu Tư CTP Đại Dương, chúng 

tôi, những người ký tên dưới đây, xác nhận có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự 

và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi dân sự của mình, gồm: 

 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CTP ĐẠI DƯƠNG  

- GCNĐKDN : 0312395924 Do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 

31/7/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/01/2017. 

- Trụ sở  : Tầng 11, Pax Sky Building, 34A Phạm Ngọc Thạch, phƣờng 6, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- VP Giao Dịch : Tầng Trệt, Block B, Tòa nhà Imperia An Phú, Lô 5 Đông Tây 1, Mai Chí 

Thọ, Quận 2, TP.HCM. 

- Điện thoại  : 08 628 71 968 

- Tài khoản số : ..........................................tại Ngân hàng VP Bank Chi Nhánh........... 

- Đại diện : Ông Nguyễn Công Thành  

- Chức vụ : Tổng Giám đốc 

 (Sau đây được gọi là “Bên  Bán”) 

Và 

 Ông (bà): «Tên_khách_hàng» 

- Năm sinh : «Năm_sinh». 

- CMND/ Hộ chiếu: «CMND» Cấp ngày: «Cấp_Ngày» tại: «Tại» 
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- Địa chỉ thƣờng trú: «DCTT» 

- Địa chỉ liên lạc: «DCLL» 

- Điện thoại liên lạc: «Dien_thoai»  -Email: «Email» 

 Ông (bà): «Tên_khách_hàng_2» 

- Năm sinh : «Năm_sinh2» 

- CMND/ Hộ chiếu: «CMND2» Cấp ngày: «Cấp_Ngày_2» tại: «Tại_2» 

- Địa chỉ thƣờng trú: «DCTT_2» 

- Địa chỉ liên lạc: «DCLL_2» 

- Điện thoại liên lạc: «Dien_thoai_2»  -Email: «Email_2» 

- Số tài khoản: (nếu có)…………………… tại ngân hàng…………………………………. 

(Sau đây được gọi là “Bên Mua”) 

 Bên Bán và Bên Mua sẽ được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Hai Bên” hoặc “Các Bên”) 

Xét Rằng:  

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

năng đầu tƣ và kinh doanh bất động sản. Bên bán hiện là Bên nhận chuyển nhƣợng các lô 

đất xây dựng nhà ở liên kế có sân vƣờn trong Dự án Khu dân cƣ có quy mô 156.667,47m
2
, 

tọa lạc tại Phƣờng Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh, thông qua Hợp Đồng Hợp tác đầu tƣ 

để nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất đã ký ngày 12/01/2015 giữa Công ty Cổ Phần 

Địa ốc Tân Cảng (nay là Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Hạ Tầng Tân Cảng) và Công 

ty Cổ phần Đầu Tƣ CTP Đại Dƣơng (nay là Công ty TNHH Đầu Tƣ CTP Đại Dƣơng);  

(B) Bên Mua là tổ chức/cá nhân có đủ tƣ cách pháp lý và thuộc đối tƣợng đƣợc phép sở hữu nhà 

ở theo pháp luật Việt Nam, có nhu cầu sở hữu căn nhà liên kế tại Dự Án khu Dân cƣ 

Phƣờng Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh mà Bên Bán sẽ đƣợc cấp Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất. 

Do vậy, nay Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Mua bán Nhà Ở có điều kiện để cam kết sẽ thực hiện 

việc mua bán Nhà Ở với những điều khoản và điều kiện nhƣ sau: 

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI 

Trừ khi ngữ cảnh trong Hợp Đồng này quy định khác đi, các thuật ngữ và từ ngữ sau đây sẽ có 

nghĩa nhƣ sau: 

1.1 “Dự Án” là dự án Khu dân cƣ có quy mô 156.667,47 m
2
 tọa lạc tại Phƣờng Phú Hữu, Quận 9, 

Tp. Hồ Chí Minh, do Công ty Cổ phần Đầu tƣ phát triển hạ tầng Tân Cảng làm Chủ đầu tƣ; 

1.2 “Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư” là Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tƣ để nhận chuyển nhƣợng quyền 

sử dụng đất tại Dự Án đã ký ngày 12/01/2015 giữa Công ty Cổ Phần Địa ốc Tân Cảng (nay là 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Hạ Tầng Tân Cảng) và Công ty Cổ phần Đầu Tƣ CTP 
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Đại Dƣơng (nay là Công ty TNHH Đầu Tƣ CTP Đại Dƣơng) cùng các Phụ lục đính kèm và 

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

1.3 “Khu Dân Cư” là khu dân cƣ đƣợc Bên Bán đầu tƣ xây dựng trên phần đất nhận chuyển 

nhƣợng của Dự Án theo Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tƣ, tọa lạc tại Phƣờng Phú Hữu, Quận 9, 

Tp. Hồ Chí Minh (hay còn gọi là “Khu Dân Cư Valencia Riverside”).  

1.4 “Nhà Ở” là nhà liên kế gắn với quyền sử dụng đất trong Khu Dân Cƣ thuộc Dự Án đang 

đƣợc triển khai với các chi tiết và thông số kỹ thuật đƣợc nêu tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng 

này; 

1.5 “Hợp Đồng” là Hợp Đồng Mua bán Nhà Ở có điều kiện này cùng các Phụ lục đính kèm và 

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

1.6 “Hợp Đồng Mua Bán” là Hợp Đồng Mua bán Nhà Ở/Hợp Đồng Mua bán Nhà Ở hình 

thành trong tƣơng lai về việc mua bán Nhà Ở theo các thông số và giá đã thỏa thuận trong 

Hợp Đồng này cùng các Phụ lục đính kèm và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại bất kỳ thời 

điểm nào, Các Bên sẽ ký kết ngay ngay khi Chủ Đầu Tƣ đƣợc cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và Nhà Ở đủ điều kiện mua bán theo quy định pháp luật; 

1.7 “Bên Th  B ”: Có nghĩa là bất kỳ một Bên nào khác không phải là một trong Hai Bên ký 

kết Hợp Đồng này; 

1.8  “Tiền Cọc” là khoản tiền đặt cọc nhằm đảm bảo cho việc giao kết và thực hiện Hợp Đồng 

đƣợc nêu tại Phụ lục 01 Hợp Đồng này;  

1.9 “Thỏ  Thuận Đặt Cọc” là thỏa thuận của Các Bên về Tiền cọc cho việc ký kết Hợp Đồng; 

1.10 “Giá Mua Bán” là giá mua bán Nhà Ở mà Các Bên trong Hợp Đồng này thống nhất sẽ mua 

bán và sẽ ký Hợp Đồng Mua Bán ngay khi Chủ Đầu Tƣ đƣợc cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và Nhà Ở đủ điều kiện mua bán theo quy định pháp luật; 

1.11 “Bàn Giao” là việc Bên Bán bàn giao Nhà Ở cho Bên Mua nhƣ nêu tại Điều 5 của Hợp 

Đồng; 

1.12 “Ngày Bàn Giao” là ngày Bên Bán dự kiến thực hiện việc Bàn Giao Nhà Ở cho Bên Mua 

nhƣ nêu tại Điều 5.2 của Hợp Đồng này; 

1.13 “Giấy Ch ng Nhận” là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có thể thay đổi tên gọi tại từng thời 

điểm) của Nhà Ở đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp cho Bên Bán; 

1.14 “Bản Nội Quy” là bản nội quy chung của Khu Dân Cƣ và tất cả các sửa đổi, bổ sung đƣợc 

Ban Quản Lý Khu Dân Cƣ Valencia Riverside ban hành tùy từng thời điểm; 

1.15 “Sự Kiện Bất Khả Kháng” là các sự kiện nhƣ đƣợc miêu tả trong Điều 12 Hợp Đồng này; 

1.16 “Pháp Luật Hiện Hành” là Bộ luật Dân sự, Luật Nhà ở, Luật kinh Doanh Bất động sản và tất 

các văn bản pháp luật khác có liên quan; 

1.17 “VND” có nghĩa là Đồng Việt Nam; 

1.18 “Ngày Làm Việc” là ngày (không phải là Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy 

định của Pháp Luật Hiện Hành) mà các Ngân hàng thƣơng mại thông thƣờng mở cửa hoạt 

động tại Việt Nam. 
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ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG  

2.1 Bên Bán đồng ý sẽ bán và Bên Mua đồng ý sẽ mua Nhà Ở gắn liền với quyền sử dụng đất nhƣ 

mô tả tại Phụ Lục 02 của Hợp Đồng. Các Bên sẽ tiến hành ký kết Hợp Đồng Mua Bán theo 

giá đã thoả thuận tại Điều 4 Hợp Đồng này ngay sau khi Chủ Đầu Tƣ đƣợc cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và Nhà Ở đủ điều kiện mua bán theo quy định pháp luật;  

Thông tin về diện tích đất, diện tích xây dựng chính thức đƣợc thể hiện trong Hợp Đồng Mua 

Bán. 

2.2 Thời gian dự kiến hoàn tất việc xây dựng Nhà Ở đƣợc quy định tại khoản 5.1, Điều 5 của Hợp 

Đồng này. 

ĐIỀU 3. HỒ SƠ, GIẤY TỜ KÈM THEO 

3.1 Sơ đồ vị trí Khu Dân Cƣ Valencia Riveside. 

3.2 Bản vẽ mẫu Nhà Ở theo Hợp Đồng này. 

ĐIỀU 4. GIÁ MUA BÁN, CÁC KHOẢN THANH TOÁN KHÁC 

4.1 Giá Mua Bán: 

(a) Chi tiết Giá Mua Bán và phƣơng thức thanh toán theo thoả thuận tại Phụ lục 01 Hợp 

Đồng này 

(b) Giá Mua Bán chƣa bao gồm các khoản thuế, phí theo khoản 4.2 Điều 4 và có thể 

đƣợc điều chỉnh theo quy định nêu tại khoản 4.3 Điều 4 Hợp Đồng này. 

4.2 Ngoài Giá Mua Bán kể trên, Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán các khoản sau đây: 

(a) Bên Bán cam kết về việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ thuế phát sinh theo quy định của 

Pháp Luật Hiện Hành tính đến ngày có hiệu lực của Hợp Đồng Mua Bán. Trong trƣờng 

hợp sau ngày Hợp Đồng Mua Bán có hiệu lực, Bên Bán đƣợc quyền yêu cầu thanh toán 

thuế GTGT bổ sung cho cơ quan thuế liên quan đến Hợp Đồng Mua Bán (kể cả trong 

trƣờng hợp có sự điều chỉnh tỷ lệ giữa Giá trị chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất và Giá 

trị xây dựng Nhà Ở và cơ sở hạ tầng trên đất) thì Bên Mua có trách nhiệm thanh toán 

phần thuế GTGT bổ sung đó theo thời hạn mà Bên Bán quy định phù hợp với yêu cầu 

của cơ quan thuế.  

(b) Thuế, lệ phí trƣớc bạ, phí công chứng và tất cả các khoản chi phí nhƣ phí hành chính, 

phí khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền phát sinh khi thực 

hiện đăng ký quyền sở hữu Nhà Ở và quyền sử dụng đất cho Bên Mua, đƣợc thanh toán 

theo hƣớng dẫn của Bên Bán khi bắt đầu các thủ tục này. 

(c) Phí Quản Lý hàng tháng đƣợc tính dựa trên diện tích khuôn viên đất, là chi phí dùng 

cho các hoạt động quản lý vận hành Khu Dân Cƣ nhằm đảm bảo cho sự vận hành bình 

thƣờng của Khu Dân Cƣ nhƣ: phí vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, chiếu sáng, bảo vệ, chi 

phí lƣơng cho nhân viên Ban Quản Lý và những hoạt động khác quy định chi tiết trong 

Bản Nội Quy. 

(d) Khoản thanh toán một lần vào Quỹ bảo trì trƣớc hoặc vào ngày nhận bàn giao Nhà Ở 

(“Quỹ Bảo Trì”). Mức đóng góp vào Quỹ Bảo Trì đƣợc xác định theo tỉ lệ phần trăm 

(%) trên Giá Mua Bán của Nhà Ở (chƣa bao gồm thuế GTGT), nhƣng không vƣợt quá 



 Hợp Đồng Mua bán Nhà Ở có điều kiện - Dự án Valencia Riverside 

  7/23 
 

2% Giá Mua Bán hoặc một tỷ lệ khác do pháp luật quy định vào từng thời điểm áp 

dụng.  

(e) Các chi phí cho các dịch vụ phục vụ nhu cầu của Bên Mua khi sở hữu Nhà Ở và quyền 

sử dụng đất nhƣ: điện, nƣớc, điện thoại, truyền hình cáp và các dịch vụ tƣơng tự, đƣợc 

thanh toán cho các nhà cung ứng liên quan trong suốt quá trình sở hữu Nhà Ở. 

4.3 Các trƣờng hợp điều chỉnh Giá Mua Bán: 

(a) Trƣờng hợp diện tích khuôn viên đất theo Giấy Chứng Nhận có sai số chênh lệch trong 

khoảng ±3% (ba phần trăm) so với diện tích ghi trong Hợp Đồng, thì Giá Mua Bán sẽ 

đƣợc giữ nguyên. 

(b) Trƣờng hợp diện tích khuôn viên đất theo Giấy Chứng Nhận có sai số chênh lệch vƣợt 

ngoài biên độ ±3% (ba phần trăm) so với diện tích ghi trong Hợp Đồng thì Hai Bên sẽ 

căn cứ trên đơn giá để điều chỉnh Giá Mua Bán. Khi đó, Bên Bán sẽ hoàn trả cho Bên 

Mua (nếu diện tích khuôn viên đất giảm), hoặc Bên Mua sẽ thanh toán thêm cho Bên 

Bán (nếu diện tích khuôn viên đất tăng). Tiền chênh lệch đƣợc tính bằng phần diện tích 

chênh lệch nằm ngoài biên độ 3% (ba  phần trăm) nêu tại Điều 4.3.a nhân với Giá Mua 

Bán đƣợc nêu trong Hợp Đồng này.  

(c) Giá trị chênh lệch trên sẽ đƣợc cộng thêm hoặc khấu trừ toàn bộ vào lần thanh toán 

cuối cùng quy định tại Phụ Lục do Hai Bên ký kết. 

ĐIỀU 5. XÂY DỰNG VÀ BÀN GIAO NHÀ Ở 

5.1 Việc xây dựng Nhà Ở đƣợc Bên Bán cam kết đúng tiến độ quy định. 

Việc xây dựng có thể đƣợc điều chỉnh kéo dài tiến độ trong trƣờng hợp bị ảnh hƣởng bởi các 

lý do khách quan mà không do lỗi của Bên Bán hoặc do Sự Kiện Bất Khả Kháng nêu tại 

Điều 12 hay do vi phạm bất kỳ nghĩa vụ thanh toán của Bên Mua dẫn đến tiến độ xây dựng 

bị ảnh hƣởng. 

5.2 Trƣớc 15 (mƣời lăm) ngày đến Ngày Bàn Giao Nhà Ở theo tính toán của Bên Bán, Bên Bán 

sẽ gửi thông báo cho Bên Mua về khoảng thời gian để tiến hành Bàn Giao Nhà Ở (“Ngày Bàn 

Giao”). Vào Ngày Bàn Giao Nhà Ở, Bên Mua phải có mặt cùng với đại diện Bên Bán để tiến 

hành kiểm tra tình trạng thực tế của Nhà Ở và cùng ký xác nhận vào Biên bản bàn giao Nhà 

Ở. Bên Bán chỉ Bàn Giao Nhà Ở khi Bên Mua đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

(a) Đã hoàn tất tất cả các nghĩa vụ thanh toán nhƣ thoả thuận tại Phụ lục 1 của Hợp Đồng 

này và các khoản tiền phạt (nếu có) do chậm thanh toán phát sinh đối với các đợt thanh 

toán đến hạn liên quan đến Hợp Đồng này;  

(b) Hoàn thành tất cả các nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí khác thuộc nghĩa vụ của Bên Mua 

theo quy định của Hợp Đồng này; 

(c) Đã nộp Quỹ bảo trì và Phí quản lý cho năm đầu tiên (tính từ ngày bàn giao). 

5.3 Nếu Bên Mua không đến thực hiện việc Nhận Bàn giao Nhà Ở hoặc từ chối tiến hành thủ 

tục nhận bàn giao Nhà Ở theo Thông Báo Bàn Giao của Bên Bán trong thời hạn 15 (mƣời 

lăm) ngày kể từ ngày nhận bàn giao theo thông báo của Bên Bán thì xem nhƣ Bên Mua đã 

đồng ý nhận Bàn Giao Nhà Ở. Việc Bàn giao Nhà Ở đã hoàn tất kể từ Ngày Bàn Giao ghi 

trong Thông báo bàn giao nêu tại khoản 5.2 trên đây, Bên Mua không có quyền khiếu nại 
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hay tranh chấp với Bên Bán về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Nhà Ở, bao gồm cả chất 

lƣợng Nhà Ở hoặc mọi rủi ro, tổn thất xảy ra đối với Nhà Ở từ thời điểm bàn giao theo thông 

báo. 

5.4 Nhà Ở đƣợc xem đã xây dựng xong và đủ điều kiện để đƣợc chấp nhận Bàn giao khi: 

(a) Nhà Ở đã đƣợc xây dựng theo đúng thiết kế theo mô tả tại Phụ Lục 02 Hợp Đồng này; 

(b) Nguồn cấp điện, nƣớc đã đƣợc dẫn đến tủ điện, nƣớc của Nhà Ở và đồng hồ đo đã đƣợc 

lắp đặt;  

(c) Các ống chờ dây dẫn: điện thoại, truyền hình cáp, Internet đã đƣợc lắp đặt tại Nhà Ở. 

Mọi trƣờng hợp khiếm khuyết (nếu có) sẽ đƣợc sửa chữa theo điều kiện bảo hành và không 

đƣợc xem là cơ sở để từ chối chấp nhận việc Bàn Giao Nhà Ở. 

5.5 Kể từ thời điểm Ngày Bàn Giao, Bên Mua đƣợc toàn quyền sử dụng và chịu mọi nghĩa vụ tài 

chính và trách nhiệm liên quan đến quản lý, sử dụng Nhà Ở và các khoản phí, lệ phí khác bất 

kể có sử dụng trong thực tế hay không. Việc bảo hành Nhà Ở (của Bên Bán) và nghĩa vụ 

thanh toán liên quan đến sở hữu, sử dụng Nhà Ở của Bên Mua cũng phát sinh tính từ thời 

điểm này. 

ĐIỀU 6. CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU/GIẤY CHỨNG NHẬN 

6.1 Bên Bán bảo lƣu quyền sở hữu đối với Nhà Ở cho đến khi Bên Mua đã thanh toán đủ 95% 

Giá Mua Bán đƣợc thể hiện cụ thể tại Phụ lục 01 Hợp Đồng này và khi thủ tục Bàn giao đã 

hoàn tất. 

6.2 Sau khi Bên Mua hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Phụ lục 1 và 

khoản 4.2 Điều 4 của Hợp Đồng này, Bên Bán sẽ tiến hành xúc tiến các thủ tục đăng ký 

quyền sở hữu Nhà Ở và quyền sử dụng đất đứng tên Bên Mua theo trình tự Pháp Luật Hiện 

Hành quy định.  

6.3 Trong quá trình thực hiện thủ tục xin cấp/chuyển nhƣợng Giấy Chứng Nhận, Bên Mua phải 

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

chậm trễ tiến độ cấp Giấy Chứng Nhận. Bên Bán không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của 

Bên Mua gây ra trong việc thực hiện ký kết, kê khai, cung cấp các giấy tờ cần thiết sau khi đã 

đƣợc Bên Bán yêu cầu. 

6.4 Sau khi thủ tục chuyển nhƣợng, đăng ký quyền sở hữu Nhà Ở và quyền sử dụng đất đã hoàn 

tất và Bên Mua đã hoàn tất toàn bộ các nghĩa vụ thanh toán liên quan theo Phụ lục 01 Hợp 

Đồng này, Bên Mua sẽ đƣợc nhận bản chính Giấy Chứng Nhận.  

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN 

7.1 Quyền của Bên Bán 

(a) Yêu cầu Bên Mua tiến hành ký kết Hợp Đồng Mua Bán theo thoả thuận tại Điều 2 của 

Hợp Đồng này; 

(b) Yêu cầu Bên Mua thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền mua bán Nhà Ở theo đúng thỏa 

thuận nêu tại Phụ lục 01 và Khoản 5.5 Điều 5 Hợp Đồng này; 
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(c) Yêu cầu Bên Mua nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc mua bán theo 

thỏa thuận của Hợp Đồng này và theo quy định của Pháp Luật Hiện Hành; 

(d) Yêu cầu Bên Mua cung cấp thông tin và các tài liệu có liên quan để Bên Bán thực hiện 

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

(e) Bảo lƣu mọi quyền mà Bên Bán có đƣợc đối với Nhà Ở theo quy định của pháp luật cho 

đến khi Bên Mua thanh toán đủ số tiền mua Nhà Ở và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 

đƣợc quy định tại Hợp Đồng này; 

(f) Bên Bán đƣợc miễn trừ trách nhiệm đối với các tranh chấp khiếu kiện của Bên Thứ Ba 

đối với các hành vi của Bên Mua có liên quan đến việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng 

này cũng nhƣ trong quá trình Bên Mua chiếm hữu, sử dụng và định đoạt Nhà Ở. Trong 

quá trình thực hiện Hợp Đồng nếu các tranh chấp của Bên Thứ Ba đối với Bên Mua làm 

thiệt hại, ảnh hƣởng đến quyền và lợi ích của Bên Bán thì Bên Mua và Bên Thứ Ba phải 

có trách nhiệm liên đới bồi thƣờng các thiệt hại thực tế phát sinh cho Bên Bán;  

(g) Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng này. 

7.2 Nghĩa vụ của Bên Bán 

(a) Cam kết chịu trách nhiệm về nội dung “Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tƣ” quy định tại Điều 

1 của Hợp Đồng này, phần diện tích đất Bên Bán đƣợc nhận chuyển nhƣợng quyền sử 

dụng tƣơng ứng với Nhà Ở trong Hợp Đồng này chƣa đƣợc Bên Bán bán cho Bên Thứ 

Ba khác; 

(b) Thông báo cho Bên Mua về việc ký Hợp Đồng Mua Bán, ngay khi quyền sử dụng đất 

và Nhà Ở đủ điều kiện mua bán theo quy định của pháp luật. Thông báo phải đƣợc gửi 

cho Bên Mua trƣớc ít nhất 15 (mƣời lăm) Ngày Làm Việc so với ngày dự định ký Hợp 

Đồng Mua Bán. Ngày phát hành thông báo/ngày gửi cho Bên Mua đƣợc tính theo dấu 

bƣu điện tại thời điểm Bên Bán gửi thông báo qua đƣờng Bƣu điện. 

(c) Trả lại khoản tiền Bên Mua đã tạm ứng cho Bên Bán theo Hợp Đồng này trong trƣờng 

hợp không tiếp tục ký kết Hợp Đồng Mua Bán theo thoả thuận tại Phụ lục 01 Hợp 

Đồng. 

(d) Cùng với Bên Mua làm thủ tục liên quan đến mua bán Nhà Ở tại cơ quan có thẩm 

quyền;  

(e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng này. 

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA 

8.1 Quyền của Bên Mua 

(a) Yêu cầu Bên Bán ký Hợp Đồng Mua Bán theo thoả thuận tại Điều 2 Hợp Đồng;  

(b) Yêu cầu Bên Bán tiến hành các thủ tục đăng ký quyền sở hữu Nhà Ở đứng tên Bên Mua 

sau khi Bên Mua đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán theo Phụ lục 01 và khoản 5.2, Điều 5 

của Hợp Đồng;   
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(c) Nhận lại số tiền đã tạm ứng cho Bên Bán trong trƣờng hợp không tiếp tục ký Kết Hợp 

Đồng Mua Bán theo thoả thuận tại Phụ lục 01 Hợp Đồng này;  

(d) Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng. 

8.2 Nghĩa vụ của Bên Mua 

(a) Tạm ứng cho Bên Bán số tiền theo thoả thuận tại Phụ lục 01 Hợp Đồng; 

(b) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền mua bán Nhà Ở theo đúng thỏa thuận nêu tại Phụ 

lục 01 và khoản 5.5 Điều 5 của Hợp Đồng; 

(c) Cùng với Bên Bán làm các thủ tục liên quan đến mua bán/chuyển quyền sử dụng Nhà Ở 

tại cơ quan có thẩm quyền;  

(d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng. 

ĐIỀU 9. BẢO HÀNH 

9.1 Bên Bán cam kết xúc tiến Đơn vị bảo hành thực hiện bảo hành các hạng mục của Nhà Ở 

(không kể vật tƣ tiêu hao) kể từ khi Bên Bán phát hành Thông Báo Bàn Giao Nhà Ở, trong 

phạm vi khắc phục, sửa chữa, thay thế kết cấu Nhà Ở, thiết bị hƣ hỏng, khiếm khuyết hoặc khi 

vận hành, sử dụng không bình thƣờng mà không phải do lỗi của Bên Mua, phân theo từng 

hạng mục, trong thời hạn cụ thể nhƣ sau:  

(a) Kết cấu công trình: 24 tháng; 

(b) Hạng mục chống thấm: 24 tháng; 

(c) Hạng mục cửa đi và cửa sổ: 12 tháng; 

(d) Hạng mục sơn hoàn thiện bên ngoài: 12 tháng;  

(e) Các hạng mục phần thô của điện, nƣớc, thoát nƣớc và các chi tiết phụ đƣợc thể hiện cụ 

thể theo bản vẽ hoàn công: 12 tháng. 

9.2 Việc bảo hành không áp dụng trong trƣờng hợp hƣ hỏng gây ra do lỗi, việc sử dụng sai của 

Bên Mua trong quá trình sử dụng; các hƣ hỏng, hao mòn bình thƣờng; hoặc do Sự Kiện Bất 

Khả Kháng. 

9.3 Điều kiện bảo hành cũng không đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp Bên Mua trong thời hạn bảo 

hành, tự ý sửa chữa hoặc cải tạo Nhà Ở mà không đƣợc sự đồng ý trƣớc của Ban Quản Lý 

và/hoặc Bên Bán. Bên Bán không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra là kết quả của 

việc tự ý sửa chữa hay cải tạo này. 

9.4 Bên Mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Đơn vị bảo hành khi Nhà Ở có các hƣ 

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

của khiếm khuyết, hƣ hỏng đó. Nếu Bên Mua không thực hiện mọi nỗ lực nhằm hạn chế các 

thiệt hại hoặc không tuân thủ điều kiện bảo hành thì việc bảo hành sẽ bị mất hiệu lực toàn 

phần hoặc từng phần tuỳ theo mức độ vi phạm của Bên Mua. Trong thời hạn 30 (ba mƣơi) 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc thông báo của Bên Mua, Đơn vị bảo hành có trách 

nhiệm thực hiện việc bảo hành các hƣ hỏng theo đúng quy định. Nếu Đơn vị bảo hành chậm 

thực hiện bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên Mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thƣờng; 
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9.5 Trong thời hạn bảo hành, tùy theo quyết định của mình, Đơn vị bảo hành có trách nhiệm thực 

hiện bảo hành Nhà Ở bằng cách sửa chữa các khuyết điểm hoặc thay thế các vật liệu cùng loại 

có chất lƣợng tƣơng đƣơng hoặc tốt hơn nhằm đạt kết quả tƣơng tự tình trạng thời điểm bàn 

giao Nhà Ở. Việc bảo hành bằng cách thay thế hoặc sửa chữa chỉ do Đơn vị bảo hành hoặc 

Bên đƣợc Đơn vị bảo hành ủy quyền thực hiện. 

9.6 Sau thời hạn bảo hành nêu ở điều này, Bên Mua tự chịu trách nhiệm đối với mọi hƣ hỏng, 

thiệt hại hoặc các vấn đề khác phát sinh từ việc sử dụng Nhà Ở này. Trong trƣờng hợp hƣ 

hỏng trên gây ảnh hƣởng đến các Nhà Ở liền kề, các Nhà Ở khác hoặc ngƣời dân sống và làm 

việc tại Khu Dân Cƣ thì Bên Mua có nghĩa vụ tiến hành khắc phục ngay hƣ hỏng đó dƣới sự 

giám sát của đơn vị quản lý vận hành không chậm hơn 15 (mƣời lăm) ngày kể từ ngày hƣ 

hỏng trên đƣợc phát hiện. 

9.7 Quỹ Bảo trì và Phí Quản Lý Khu Dân Cƣ 

(a) Quỹ Bảo Trì đƣợc dùng để bảo trì và tu dƣỡng các khu vực sử dụng chung của Khu Dân 

Cƣ ngoài phạm vi diện tích đất theo Giấy Chứng Nhận. Bên Mua có trách nhiệm đóng 

góp với mức 1,5% (một phẩy năm phần trăm) Giá Mua Bán (chƣa bao gồm thuế GTGT) 

hoặc một tỷ lệ khác do pháp luật quy định vào từng thời điểm áp dụng, và phải nộp cho 

Bên Bán trƣớc Ngày Bàn giao Nhà Ở hoặc khi Ban Quản Trị Khu Dân Cƣ yêu cầu bổ 

sung.  

(b) Bên Bán có trách nhiệm bàn giao khoản Quỹ Bảo Trì này cho Ban Quản Trị quản lý sau 

khi Ban Quản trị đƣợc thành lập theo quy định kể từ ngày có Quyết định công nhận Ban 

quản trị của Ủy ban nhân dân cấp quận nơi có Khu dân cƣ để phục vụ cho việc bảo trì 

phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật. 

(c) Phí Quản Lý Khu Dân Cƣ sẽ đƣợc tạm quyết định bởi Bên Bán tại thời điểm ký Hợp 

Đồng Mua Bán hoặc sau đó là Ban Quản Lý dựa trên thƣơng lƣợng với Công ty quản lý 

có liên quan (nếu có) và đƣợc nêu trong Nội Quy Khu Dân Cƣ. Nội Quy Khu Dân Cƣ 

đƣợc sửa đổi, bổ sung bởi Ban Quản Lý hoặc Hội Nghị Khu Dân Cƣ theo quy định của 

pháp luật.  

(d) Phí quản lý không bao gồm chi phí chăm sóc cảnh quan trong khuôn viên đất của Nhà 

Ở. Phí quản lý của năm đầu tiên sẽ đƣợc Bên Mua thanh toán một lần trƣớc hoặc vào 

ngày nhận bàn giao Nhà Ở theo đơn giá đang đƣợc áp dụng tại thời điểm ký kết Hợp 

Đồng này. Phí quản lý hiện nay tạm thu ở mức 9,000 VND/m
2
 đất (Bằng chữ: Chín 

nghìn đồng trên một mét vuông đất), chƣa bao gồm GTGT. Mức phí này có thể đƣợc 

điều chỉnh theo từng năm trên cơ sở tính toán hợp lý phù hợp với thực tế. 

(e) Bên Mua có trách nhiệm nộp Phí Quản Lý Khu Dân Cƣ kể từ thời điểm nhận bàn giao 

Nhà Ở. 

ĐIỀU 10. SỬ DỤNG NHÀ Ở 

Trong thời gian sở hữu, sử dụng Nhà Ở, Bên Mua (và bên đƣợc Bên Mua trao quyền sử dụng 

Nhà Ở) phải tuân thủ các quy định của Bản Nội Quy Khu Dân Cƣ, bao gồm nhƣng không giới 

hạn các quy định sau đây:  

10.1 Chỉ sử dụng Nhà Ở đúng mục đích theo quy định của Pháp Luật Hiện Hành; 

10.2 Đóng góp đúng và đủ các khoản thu cho Ban Quản Lý nhằm phục vụ các công tác quản lý 

chung của Khu Nhà Ở; 
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10.3 Thực hiện bảo trì, sửa chữa Nhà Ở với sự đồng ý của Ban Quản Lý nhằm giữ gìn mỹ quan 

chung;  

10.4 Mua các loại bảo hiểm theo quy định của Pháp Luật Hiện Hành áp dụng cho Nhà Ở. 

ĐIỀU 11. CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN  

11.1 Bên Mua chỉ đƣợc chuyển nhƣợng các quyền lợi và nghĩa vụ trong Hợp Đồng Mua Bán cho 

Bên Thứ Ba kể từ khi Bên Mua hoàn tất nghĩa vụ thanh toán theo lịch thanh toán nêu tại Phụ 

lục 01 Hợp Đồng này. Khi thực hiện chuyển nhƣợng, Bên Mua phải có văn bản yêu cầu và 

thực hiện theo thủ tục do Bên Bán hƣớng dẫn, đồng thời phải chi trả các chi phí hành chính 

liên quan (nếu có). 

11.2 Nếu có phát sinh thu nhập chịu thuế từ việc chuyển nhƣợng Hợp Đồng Mua Bán, Bên Mua 

phải có trách nhiệm, nghĩa vụ kê khai và nộp thuế đối với khoản thu nhập phát sinh theo quy 

định Pháp Luật Hiện Hành. 

11.3 Bên Bán trong mọi trƣờng hợp có quyền từ chối việc chuyển nhƣợng quyền lợi và nghĩa vụ 

Hợp Đồng Mua Bán của Bên Mua cho Bên Thứ Ba nếu: 

(a) Bên Mua chƣa thực hiện đủ nghĩa vụ theo Hợp Đồng Mua Bán tính tới thời điểm yêu 

cầu chuyển nhƣợng hoặc thời điểm chuyển nhƣợng; 

(b) Có văn bản yêu cầu ngăn chặn việc chuyển nhƣợng từ một Bên mà Bên Bán xét thấy có 

liên quan; 

(c) Bên Bán đã bắt đầu các thủ tục đăng ký quyền sở hữu cho Bên Mua đối với Nhà Ở; 

(d) Nhà Ở và/hoặc Hợp Đồng Mua Bán đang bị cầm cố, thế chấp;  

(e) Việc chuyển nhƣợng Hợp Đồng Mua Bán thuộc trƣờng hợp bị ngăn cấm theo quy định 

của Pháp Luật Hiện Hành.  

11.4 Trong trƣờng hợp Bên Bán đồng ý cho phép Bên Mua chuyển nhƣợng quyền và nghĩa vụ 

tƣơng ứng của Bên Mua theo Hợp Đồng Mua Bán cho Bên Thứ Ba, Bên Bán sẽ không chịu 

mọi trách nhiệm hay liên quan đối với mọi khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh và các vấn đề 

khác liên quan đến việc chuyển nhƣợng Hợp Đồng của Bên Mua tại thời điểm chuyển nhƣợng 

hoặc đƣợc truy thu sau thời điểm chuyển nhƣợng. 

11.5 Không ảnh hƣởng đến nội dung nêu trên đây, Bên Bán có quyền vào mọi thời điểm không cho 

phép Bên Mua chuyển nhƣợng Hợp Đồng Mua Bán nếu Bên Bán có cơ sở thấy rằng bên nhận 

chuyển nhƣợng không đủ khả năng, điều kiện hoặc không thực hiện đƣợc nghĩa vụ của Bên 

Mua trong Hợp Đồng Mua Bán. 

11.6 Bên Mua đồng ý và chấp thuận rằng Bên Bán có quyền tại bất kỳ thời điểm nào, chuyển 

nhƣợng hoặc chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng đƣợc xác lập với 

Bên Mua nhƣ một biện pháp bảo đảm cho Bên Thứ Ba bất kì mà không cần có sự chấp thuận 

của Bên Mua miễn là Bên Bán đã gửi thông báo bằng văn bản cho Bên Mua. 

ĐIỀU 12. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG 

12.1 Sự Kiện Bất Khả Kháng là sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Bên bị ảnh hƣởng bao gồm 

nhƣng không giới hạn thiên tai, chiến tranh, nổi loạn, phá hoại, khủng bố, đình công, dịch 
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bệnh, thay đổi pháp luật, hoặc những tình trạng khẩn cấp do cơ quan Nhà nƣớc thẩm quyền 

tuyên bố. 

12.2 Việc thực hiện nghĩa vụ Hợp Đồng của Bên bị ảnh hƣởng có thể đƣợc trì hoãn trong thời gian 

xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Tuy nhiên, Bên bị ảnh hƣởng do Sự Kiện Bất Khả Kháng 

phải: 

(a) Nhanh chóng gửi thông báo cho Bên kia trong thời hạn 07 (bảy) Ngày Làm Việc ngay 

sau khi diễn ra Sự Kiện Bất Khả Kháng; 

(b) Dùng mọi nỗ lực để giảm thiểu sự ảnh hƣởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng;  

(c) Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ thanh toán và các nghĩa vụ khác theo Hợp Đồng trong 

phạm vi có thể. 

12.3 Hợp Đồng này có thể đƣợc chấm dứt nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng cản trở Các Bên thực hiện 

Hợp Đồng trong thời gian 03 (ba) tháng liên tục hoặc lâu hơn. Trong trƣờng hợp chấm dứt 

nhƣ vậy, không bên nào bị coi là có lỗi và Các Bên sẽ phối hợp để làm thủ tục thanh lý Hợp 

Đồng này theo quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 13. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN 

13.1 Bên Bán cam kết: 

(a) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên Mua đã ghi trong Hợp Đồng 

này;  

(b) Việc giao kết Hợp Đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. 

13.2 Bên Mua cam kết: 

(a) Đã xem xét kỹ, biết rõ về thực trạng pháp lý của Dự án, kể cả các giấy tờ liên quan, tự 

nguyện ký Hợp Đồng này và cam kết không có thắc mắc, khiếu nại gì về tình trạng pháp 

lý của Dự án; 

(b) Đã xem xét, hiểu rõ và chấp nhận những điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, 

những tài liệu đi kèm hoặc có liên quan, bao gồm Thỏa Thuận Đặt Cọc và các Phụ Lục 

của Hợp Đồng;  

(c) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên Bán đã ghi trong Hợp Đồng;  

(d) Việc giao kết Hợp Đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. 

13.3 Hai Bên cùng cam kết:  

(a) Thông tin do Các Bên cung cấp là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của những thông tin đã ghi trong Hợp Đồng;  

(b) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp Đồng. 

ĐIỀU 14. PHẠT VI PHẠM VỀ THỜI HẠN THANH TOÁN, THỜI HẠN BÀN GIAO NHÀ Ở 

14.1 Đối với Bên Bán  

(a) Trƣờng hợp Bên Bán chậm trễ thực hiện việc Bàn Giao Nhà Ở theo quy định tại Điều 5 

Hợp Đồng này trong khi Bên Mua đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán và đủ điều 

kiện nhận Nhà Ở vào Ngày Bàn Giao, thì Bên Bán phải chịu một khoản phạt do vi phạm 
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Hợp Đồng Mua Bán với mức phạt 0,05%/ngày (không phẩy không năm phần trăm một 

ngày) cho mỗi ngày chậm Bàn Giao tính trên tổng số tiền mà Bên Mua đã thực thanh 

toán không bao gồm thuế GTGT, nhƣng tổng số tiền phạt không vƣợt quá 08 % (tám 

phần trăm) tổng số tiền mà Bên Bán đã nhận từ Bên Mua không bao gồm thuế GTGT. 

Các Bên thống nhất rằng khoản phạt này là chế tài duy nhất đối với vi phạm Hợp Đồng 

Mua Bán của Bên Bán. 

(b) Thời hạn chậm bàn giao Nhà Ở không đƣợc vƣợt quá 180 (một trăm tám mƣơi) ngày, 

tính từ Ngày Bàn Giao Nhà Ở theo quy định tại khoản 5.1 Điều 5 Hợp Đồng và Phụ lục 

04 Hợp Đồng này. Sau thời hạn này mà Bên Bán vẫn chƣa bàn giao Nhà Ở, Bên Mua 

đƣợc quyền chấm dứt Hợp Đồng Mua Bán và trong thời hạn 30 (ba mƣơi) ngày kể từ 

ngày gửi thông báo chấm dứt Hợp Đồng Mua Bán, Bên Bán có trách nhiệm hoàn trả 

cho Bên Mua toàn bộ số tiền đã nhận từ Bên Mua và khoản tiền phạt (nếu có). 

14.2 Đối với Bên Mua 

(a) Bên Mua phải chủ động thực hiện thanh toán theo quy định tại Phụ lục 01 của Hợp 

Đồng bất kể có hoặc không có thông báo hay yêu cầu từ Bên Bán. Nếu Bên Mua thực 

hiện thanh toán trễ hạn bất kỳ đợt thanh toán nào thì Bên Mua phải chịu phạt trên số tiền 

chậm thanh toán theo mức 0,05%/ngày (không phẩy không năm phần trăm một ngày), 

tính từ ngày trễ hạn đến ngày thực thanh toán. 

(b) Tuy vậy, việc trễ hạn của bất kỳ đợt thanh toán nào cũng không đƣợc quá 45 (bốn mƣơi 

lăm) ngày kể từ ngày đến hạn. Quá thời hạn này, Bên Bán bảo lƣu quyền đơn phƣơng 

chấm dứt Hợp Đồng Mua Bán do vi phạm này của Bên Mua. Trong trƣờng hợp đơn 

phƣơng chấm dứt Hợp Đồng Mua Bán, ngoài khoản tiền lãi quá hạn quy định trên và 

các chi phí, thiệt hại phát sinh do chấm dứt Hợp Đồng Mua Bán mà Bên Bán đƣợc 

quyền giữ lại nhƣ là khoản phạt một phần hoặc toàn bộ số tiền Bên Mua đã trả ở mức 

20% giá trị Nhà Ở. Sau khi cấn trừ các khoản phạt, Bên Bán sẽ hoàn trả số tiền còn lại 

cho Bên Mua với điều kiện Hợp Đồng Mua Bán đã đƣợc chuyển nhƣợng cho Bên Thứ 

Ba, đồng thời tổng các đợt thanh toán đạt mức để trả cho Bên Mua. Nếu số tiền Bên 

Mua đã thanh toán cho Bên Bán dƣới 20% (hai mƣơi phần trăm) Giá trị Nhà Ở, Bên 

Bán có quyền áp dụng các biện pháp pháp luật cho phép để thu hồi khoản tiền phạt còn 

thiếu từ Bên Mua. 

(c) Ngoài việc bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm Hợp Đồng, nếu Bên Mua không thực hiện 

bất kỳ nghĩa vụ nào của Bên Mua theo quy định của Hợp Đồng Mua Bán cũng nhƣ việc 

Bên Mua đơn phƣơng thanh lý Hợp Đồng Mua Bán với bất kỳ lí do gì thì Bên Mua còn 

phải chịu nộp phạt do vi phạm Hợp Đồng cho Bên Bán là 08% (tám phần trăm) tổng giá 

trị Hợp Đồng và Bên Bán có quyền chuyển nhƣợng Nhà Ở và quyền sử dụng đất cho 

Bên Thứ Ba bất kỳ mà không cần có sự đồng ý của Bên Mua. Bên Bán sẽ thông báo về 

việc chấm dứt Hợp Đồng cho Bên Mua biết trƣớc 07 (bảy) ngày. Trong thời hạn 07 

(bảy) ngày kể từ ngày Bên Bán nhận đƣợc tiền chuyển nhƣợng Nhà Ở theo Hợp Đồng 

này từ Bên Thứ Ba, Bên Mua sẽ đƣợc hoàn lại số tiền đã thanh toán (số tiền vốn hoàn 

lại cho Bên Mua không đƣợc tính lãi phát sinh) sau khi trừ đi các khoản tiền phạt vi 

phạm, lãi chậm thanh toán và bồi thƣờng thiệt hại. Việc chuyển trả tiền cho Bên Mua 

đƣợc thực hiện tƣơng ứng theo từng đợt trả tiền của Bên Thứ Ba. 

ĐIỀU 15. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG 
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15.1 Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi xảy ra một trong các trƣờng hợp sau: 

(a) Các Bên thoả thuận chấm dứt Hợp Đồng; 

(b) Do Sự Kiện Bất Khả Kháng theo Điều 12 Hợp Đồng này;    

(c) Hai Bên đã ký kết Hợp Đồng Mua Bán;  

(d) Hợp Đồng thanh lý do các trƣờng hợp không tiếp tục ký kết Hợp Đồng Mua Bán. 

15.2 Hợp Đồng Mua Bán phát sinh hiệu lực kể từ ngày ký và đƣơng nhiên chấm dứt vào ngày Bên 

Mua nhận bản chính Giấy Chứng Nhận theo Điều 5 Hợp Đồng này. Tuy nhiên, các nghĩa vụ, 

trách nhiệm của Bên Mua đối với việc sử dụng Nhà Ở vẫn phải tiếp tục và phải tuân thủ đúng 

các quy định của Bản Nội Quy. 

15.3 Hợp Đồng Mua Bán cũng đƣợc chấm dứt trƣớc hạn khi xảy ra một trong các trƣờng hợp sau 

đây: 

(a) Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua trong Hợp Đồng đã đƣợc chuyển nhƣợng cho Bên Thứ 

Ba phù hợp theo Điều 11 Hợp Đồng; 

(b) Do Sự Kiện Bất Khả Kháng theo Điều 12 Hợp Đồng này; 

(c) Do Bên Bán thực hiện quyền đơn phƣơng chấm dứt Hợp Đồng theo Điều 14.2; hoặc 

(d) Do Hai Bên thống nhất bằng văn bản chấm dứt trƣớc hạn. 

15.4  Sau khi Hợp Đồng chấm dứt, mỗi Bên vẫn phải giải quyết những nghĩa vụ còn tồn đọng đối 

với Bên kia.Việc chấm dứt Hợp Đồng này không làm ảnh hƣởng bất lợi đến các nghĩa vụ đã 

phát sinh trƣớc ngày chấm dứt. 

ĐIỀU 16. ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

16.1. Liên lạc: Các trao đổi, yêu cầu, thông tin phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp Đồng phải 

đƣợc lập thành văn bản (“Thông Báo”). Thông Báo đƣợc coi là đã đƣợc nhận nếu gửi đến địa 

chỉ của Các Bên nhƣ nêu trong Hợp Đồng này theo phƣơng thức thƣ bảo đảm hoặc giao tay. 

Bên Mua phải thông báo bằng văn bản cho Bên Bán biết về thay đổi địa chỉ liên lạc (nếu có). 

16.2. Thỏa thuận toàn bộ: Hợp Đồng này và các Phụ Lục kèm theo cấu thành và thể hiện toàn bộ sự 

thỏa thuận của Các Bên và thay thế các thỏa thuận trƣớc đây (nếu có) đối với các vấn đề, thoả 

thuận giao dịch có liên quan đến Hợp Đồng . 

16.3. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp: Hợp Đồng này đƣợc điều chỉnh và giải thích theo 

pháp luật Việt Nam. Trong trƣờng hợp có xảy ra tranh chấp giữa Các Bên liên quan đến hoặc 

phát sinh từ Hợp Đồng này, Các Bên giải quyết trƣớc hết bằng thƣơng lƣợng trên tinh thần 

hợp tác và hòa giải. Nếu không thể giải quyết bằng thƣơng lƣợng, tranh chấp sẽ đƣợc đƣa ra 

giải quyết tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của Pháp Luật Hiện Hành. 

16.4. Bổ sung/sửa đổi Hợp Đồng: Việc sửa đổi, bổ sung đối với Hợp Đồng phải lập thànhvăn bản 

và phải đƣợc ký kết hợp lệ bởi các đại diện có thẩm quyền của Các Bên. 

16.5. Vô hiệu: Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng bị cơ quan thẩm quyền tuyên bố theo 

Pháp Luật Hiện Hành là vô hiệu, không có hiệu lực thi hành thì các điều khoản còn lại của 

Hợp Đồng vẫn có giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành. 
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16.6. Hợp Đồng khác: Nếu Pháp luật quy định, trong quá trình xin cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên 

Mua, hay cơ quan chức năng yêu cầu Các Bên phải ký một Hợp Đồng mua bán khác theo mẫu 

do cơ quan chức năng ban hành, thì trong trƣờng hợp đó Các Bên tại đây đồng ý rằng, trong 

mọi trƣờng hợp, Hợp Đồng mẫu đó sẽ không ảnh hƣởng đến hiệu lực của tất cả các điều 

khoản trong Hợp Đồng này cũng nhƣ các Phụ Lục, tài liệu đính kèm theo Hợp Đồng.  

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

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

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

từ bỏ quyền thực hiện xử lý của Bên Bán đối với vi phạm đó, và/hoặc nghĩa vụ của Bên Mua 

tƣơng tự tiếp theo hay làm căn cứ để tính thời hiệu xử lý. Bên Bán đƣợc quyền bảo lƣu áp 

dụng biện pháp xử lý (theo cho phép trong Hợp Đồng hoặc quy định của Pháp Luật Hiện 

Hành) đối với vi phạm đó bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện Hợp Đồng. 

16.8. Số bản: Hợp Đồng này đƣợc lập thành 04 (bốn) bản, có hình thức, nội dung và hiệu lực pháp 

lý nhƣ nhau, Bên Bán giữ 03 (hai) bản, Bên Mua giữ 01 (hai) bản.  

Các Bên sau khi đã đọc kỹ, hiểu rõ Hợp Đồng, các Phụ Lục, cùng đồng ý ký tên dưới đây: 

 

Bên Bán 

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO 

CÔNG TNHH ĐẦU TƯ CTP ĐẠI DƯƠNG 

Bên Mua 

 

 

 

 

 

Ký tên: 

Họ và tên: Ông Nguyễn Công Thành 

Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

 

 

 

 

Ký tên: 

Họ và tên: 
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PHỤ LỤC 01 

GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

(kèm theo Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Có điều kiện  số ................ký ngày..........................) 

1. GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

1.1. Thông tin sản phẩm: 

 Mã nền: «MÃ_LÔ» 

 Diện tích đất dự kiến : «DT_ĐẤT_M2» m2 

 Tổng diện tích sản xây dựng (tạm tính – không bao gồm tầng mái):«DT_NHÀ__M2» m2 

 Giá Mua Bán chƣa bao gồm thuế GTGT: 

«GIÁ_TRỊ__TRÊN_HĐ_NHÀ__ĐẤT__sau_chiet_kh» VND (bằng chữ: 

«BC_GIÁ_TRỊ__TRÊN_HĐ_NHÀ__ĐẤT__sau_chiet» 

 Giá mua bán đã bao gồm thuế GTGT (tạm tính): 

«GIÁ_TRỊ__TRÊN_HĐ_NHÀ__ĐẤT__sau_chiet_kh1»VND (bằng chữ: 

«GIÁ_TRỊ__TRÊN_HĐ_NHÀ__ĐẤT__sau_chiet_kh1»  

Đơn giá có tính tham khảo để sử dụng khi cần điều chỉnh tổng Giá trị chuyển nhƣợng quyền sử 

dụng đất; Giá trị xây dựng Nhà Ở và cơ sở hạ tầng trên đất theo công thức mà Bên Bán sử dụng để 

xây dựng Bảng Giá Mua Bán. 

1.2. Bên Mua thực hiện thanh toán Giá Mua Bán cho Bên Bán theo lịch thanh toán căn cứ tại Hợp 

Đồng Mua Bán. 

1.3. Hình thức thanh toán: Bên Mua thực hiện thanh toán trực tiếp tại trụ sở của Bên Bán hoặc 

chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán theo chi tiết dƣới đây: 

Bên thụ hưởng: Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Anpha Land 

Số tài khoản    : 94643317       

Mở tại             : Ngân hàng VPBank-Chi nhánh Bến Thành 

1.4. Tất cả các khoản thanh toán theo Hợp Đồng phải đƣợc trả bằng Việt Nam Đồng (VND) và 

phải đƣợc Bên Mua chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán nhƣ nêu trên đây hoặc Bên 

Mua thanh toán trực tiếp tại văn phòng của Bên Bán (Bên Bán sẽ chỉ định ngƣời trực tiếp thực 

hiện). Tất cả các khoản thanh toán khác ngoài những nơi này đƣợc xem là không hợp lệ, bao 

gồm việc Bên Mua thanh toán cho nhân viên của Bên Bán bên ngoài văn phòng của Bên Bán, 

hoặc Bên Mua thanh toán cho Bên tƣ vấn tiếp thị của Dự Án, trừ trƣờng hợp Bên Mua nhận 

đƣợc chỉ thị rõ ràng và cụ thể của Bên Bán về việc thanh toán này bằng văn bản. 

2. TẠM ỨNG 

Bên Mua đồng ý sẽ tạm ứng cho Bên Bán 25% Giá Mua Bán thoả thuận trong Hợp Đồng Mua bán 

Nhà Ở có điều kiện, theo Khoản 1 Điều 2 Phụ lục này, tƣơng đƣơng số tiền: «M_25_GTHD»VNĐ . 

(Bằng chữ: «BC25_GTHD»). 
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2.1. Bên Mua chuyển khoản giá trị tạm ứng cho Bên Bán vào tài khoản của Bên Bán đã nêu tại 

Khoản 03 Điều 01 Phụ lục Hợp Đồng này và theo lịch nhƣ sau: 

ĐỢT 

THỜI GIAN THANH 

TOÁN 

(VNĐ) 

TỈ LỆ THANH 

TOÁN 

GTCH (CHƯA 

THUẾ GTGT) 

(VNĐ) 

THUẾ 

GTGT 

10% 

SỐ TIỀN 

THANH 

TOÁN 

(VNĐ) 

1 
Ngay tại thời điểm ký 

HĐMBNƠCĐK 
15%    

2 1 tháng sau Đ1 5%    

3 1 tháng sau Đ2 5%    

4 
Ký HĐMB dự kiến tháng 

6/2017 

Thuế GTGT Đ1,2,3    

5%    

5 1 tháng sau Đ4 5%    

6 1 tháng sau Đ5 5%    

7 1 tháng sau Đ6 5%    

8 1 tháng sau Đ7 5%    

9 1 tháng sau Đ8 10%    

10 1 tháng sau Đ9 10%    

11 
Bàn giao nhà dự kiến 

tháng 03/2018 

25%    

1,5% phí bảo trì   

VAT đợt 12   

12 Bàn giao CNQSH 5%    

TỔNG CỘNG 100%    

 

2.2. Xử lý tiền tạm ứng: 

(a) Sau khi Chủ Đầu Tƣ đƣợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Nhà Ở đủ điều 

kiện mua bán theo quy định pháp luật, Các Bên sẽ tiến hành ký kết Hợp Đồng mua bán 

và khoản tạm ứng sẽ đƣợc khấu trừ dần vào các đợt thanh toán quy định trong Hợp 

Đồng mua bán theo tiến độ thanh toán. 

(b) Trong trƣờng hợp không thể tiếp tục ký kết Hợp Đồng mua bán mà do lỗi của Bên Bán,  

trừ trƣờng hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc do thay đổi chính sách, pháp luật, hoặc 

các văn kiện ký kết của Bên A trở nên vô hiệu, Bên Bán sẽ phải chịu khoản phạt vi 

phạm tƣơng đƣơng 08% (tám phần trăm) số tiền Bên Mua đã tạm ứng cho Bên Bán 

theo thoả thuận tại Điều 2.1 Phụ lục này. 

Việc hoàn trả toàn bộ tiền tạm ứng và khoản tiền phạt kể trên cho Bên Mua sẽ đƣợc Bên 

Bán thực hiện chậm nhất 15 (mười lăm)  ngày kể từ ngày Bên Bán có văn bản xác nhận 

không thể tiếp tục ký kết Hợp Đồng mua bán. 
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(c) Trƣờng hợp Bên Mua từ chối ký kết Hợp Đồng mua bán vì bất cứ lý do gì mà không 

đƣợc sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Bán, Bên Bán sẽ đƣợc toàn quyền quyết định 

ký kết Hợp Đồng Mua Bán với Bên Thứ Ba bất kỳ.  

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Bên Bán có thông báo cho Bên Mua về 

việc tiến hành ký kết Hợp Đồng mua bán, nếu Bên Mua không có bất cứ phản hồi nào 

mà không có lý do chính đáng thì cũng xem nhƣ Bên Mua từ chối ký kết Hợp Đồng 

mua bán đối với Nhà Ở  đã thoả thuận trong Hợp Đồng này. 

Trong trƣờng hợp từ chối ký kết Hợp Đồng mua bán vì bất cứ lý do gì mà không đƣợc 

sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Bán, Bên Mua sẽ chịu khoản phạt tƣơng đƣơng 8% 

Giá Mua Bán Nhà Ở đã thoả thuận tại khoản 1.1 Điều 1 Phụ lục này. Bên Bán sẽ khấu 

trừ khoản tiền phạt vào số tiền Bên Mua đã tạm ứng cho Bên Bán, số tiền tạm ứng còn 

lại sau khi khấu trừ khoản tiền phạt Bên Bán sẽ hoàn trả cho Bên Mua.  

Việc hoàn trả số tiền tạm ứng còn lại sau khi khấu trừ khoản tiền phạt cho Bên Mua sẽ 

đƣợc Bên Bán thực hiện chậm nhất 15 (mười lăm) ngày sau khi Bên Bán đã ký kết Hợp 

Đồng mua bán với Bên Thứ Ba bất kỳ 

Bên Bán 

CÔNG TNHH ĐẦU TƯ CTP ĐẠI DƯƠNG 

Bên Mua 

 

 

 

 

Ký tên:  ______________________  

Họ và tên: Ông Nguyễn Công Thành 

Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

 

 

 

Ký tên:  ________________________  

Họ và tên:  
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PHỤ LỤC 02 

CHI TIẾT VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA NHÀ Ở  

I. VỊ TRÍ NHÀ Ở 

     (theo bản vẽ đính kèm) 

II. MÔ TẢ NHÀ Ở 

1. Ký hiệu: theo hồ sơ bản vẽ đính kèm 

2. Địa chỉ nhà: «MÃ_LÔ»- Dự án Valencia 

3. Loại nhà: Liên kế  

4. Tổng diện tích đất bán: tạm tính «DT_ĐẤT_M2» m2 (tính theo diện tích ra sổ hồng) 

5. Tổng diện tích sàn sàn xây dựng: «DT_NHÀ__M2» m2 (tính theo diện tích sử dụng) 

III. KẾT CẤU VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

1.  Phần kết cấu xây dựng 

Hạng mục   Miêu tả Ghi chú 

Phần móng và cọc 

nhà  

Cọc theo thiết kế 

Móng bê tông cốt thép  

(Bê tông thƣơng phẩm mác 250) 

Bê tông M250 Công Thanh, RDC, 

Namvisai hoặc tƣơng đƣơng 

Thép Hoà Phát, Việt Nhật, Miền 

Nam, Pomina hoặc tƣơng đƣơng 

Cột, dầm, khung  

Bê tông cốt thép   

(Bê tông thƣơng phẩm  mác 250) 

 

  

Bê tông M250 Công Thanh, RDC, 

Namvisai hoặc tƣơng đƣơng 

Thép Hoà Phát, Việt Nhật, Miền 

Nam, Pomina hoặc tƣơng đƣơng. 

 

 

Sàn, trần  

Bê tông cốt thép  

(Bê tông thƣơng phẩm  mác 250) 

Bê tông M250 Công Thanh, RDC, 

Namvisai hoặc tƣơng đƣơng 

Thép Hoà Phát, Việt Nhật, Miền 

Nam, Pomina hoặc tƣơng đƣơng 

Cầu thang 

Bê tông cốt thép  

(Bê tông thƣơng phẩm mác 250) 

Trát phẳng bản thang 

Bậc xây gạch đinh, tô trát phẳng bậc 

thang 

Bê tông M250 Công Thanh, RDC, 

Namvisai hoặc tƣơng đƣơng 

Thép Hoà Phát, Việt Nhật, Miền 

Nam, Pomina hoặc tƣơng đƣơng 

 

2.   Hệ thống kỹ thuật 

Hạng mục Miêu tả  
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Bồn nước Bồn inox 1000ml 
 Sơn Hà, Đại Thành hoặc tƣơng 

đƣơng 

Hệ thống cấp 

nước 

Hệ thống cấp nƣớc bằng ống PPR từ 

bên ngoài đến vị trí ống chờ âm sàn 

trục chính ở tầng trệt trong nhà 

Ống Bình Minh, Tiền Phong hoặc 

tƣơng đƣơng 

Hệ thống thoát 

nước mưa 

Lắp đặt đấu nối hoàn chỉnh từ mái  

dẫn ra hố ga chung khu vực 

 

 

Ống PVC Bình Minh, Tiền Phong 

hoặc tƣơng đƣơng 

Hệ thống thoát 

nước thải 

Lắp đặt đấu nối bằng ống PVC từ ống 

chờ trục chính ở tầng trệt dẫn ra hố 

ga chung của khu vực  

 

Ống PVC Bình Minh, Đệ Nhất 

hoặc tƣơng đƣơng 

Hố ga Xây tƣờng gạch đinh 
Gạch đinh 4x8x18 (Tuynen Bình 

Dƣơng, Đồng Nai) 

Bể tự hoại Xây tƣờng gạch đinh 
Gạch đinh 4x8x18 (Tuynen Bình 

Dƣơng, Đồng Nai) 

Hệ thống điện 

Lắp chìm ống nhựa bảo hộ dây dẫn 

âm sàn ban công và chờ xuyên dầm 

theo thiết kế (không bao gồm dây 

dẫn) 

Thi công tủ điện tổng ngoài căn nhà 

Ống bảo hộ dây điện SINO, AC 

hoặc tƣơng đƣơng 

 Hệ thống điện 

thoại, internet, 

cáp truyền hình  

Lắp ống nhựa bảo hộ dây dẫn trục 

chính theo thiết kế (không bao gồm 

dây dẫn) 

Ống bảo hộ dây điện SINO, AC 

hoặc tƣơng đƣơng 

 

3. Phần hoàn thiện ngoại thất 

Vị trí Mức độ hoàn thiện  

Cổng nhà 
Tƣờng xây, sơn nƣớc, sắt hộp sơn 

dầu hoặc sơn tĩnh điện 

ICI, Toa hoặc vật tƣ có chất lƣợng 

tƣơng đƣơng 

Tƣờng ngoài nhà Xây tô, trát matít, sơn nƣớc ngoài nhà 

Gạch ống 8x8x18  Tuynen Bình 

Dƣơng, Đồng Nai hoặc tƣơng 

đƣơng 

Xi măng Hà Tiên, Công Thanh, Cát 

Đồng Nai, An Giang hoặc tƣơng 

đƣơng 

ICI, Toa hoặc vật tƣ có chất lƣợng 

tƣơng đƣơng 

 
Mái nhà Mái lợp ngói 

Mái ngói Đồng Tâm hoặc vật tƣ có 

chất lƣợng tƣơng đƣơng 

Lan can Hệ kính cƣờng lực dày 8-10mm  
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Cửa đi, cửa sổ 

ngoài nhà 

Cửa nhựa lõi thép hoặc nhôm kính 

cƣờng lực 8mm 

 

Vách kính ngoài 

nhà 

Khung nhựa lõi thép hoặc nhôm 

kính cƣờng lực 5mm 

 

 

Ban công, hiên, 

sân thƣợng (các 

tầng) 

Chống thấm, lát gạch nhám ceramic 
Halo/Vietceramic hoặc tƣơng đƣơng 

 

4. Phần bên trong 

Vị trí Mức độ hoàn thiện  

Sàn nhà Bê tông cốt thép   

Tƣờng nhà 

Tƣờng gạch theo thiết kế, không tô 

trát phẳng mặt trong tƣờng, không 

xây tƣờng ngăn bên trong. 

 

Trần nhà  

Bê tông cốt thép, mái ngói, tầng mái 

trên cùng hoàn thiện đẹp để không 

cần trần thạch cao che hệ kết cấu 

mái) 

 

 

5. Yêu cầu khác 

Vị trí Mức độ hoàn thiện  

Sân trƣớc 

Nền đỗ betong và cán phẳng hoàn 

thiện xi măng khu vực đậu xe, khu 

vực còn lại đằm đất phẳng có độ dốc 

thoát nƣớc mƣa 

Hàng rào sắt hộp sơn dầu hoặc sơn 

tĩnh điện, cửa mở 4 cánh theo thiết 

kế 

Bố trí tủ điện-internet-hộp thƣ tổng 

 

ICI, Toa hoặc vật tƣ có chất lƣợng 

tƣơng đƣơng 

Mẫu hàng rào nhà thầu trình mẫu 

Chủ đầu tƣ duyệt 

Sân sau 

Nền đỗ betong và cán phẳng hoàn 

thiện xi măng khu vực đặt máy giặt, 

có bố trí đƣờng ống cấp thoát nƣớc, 

khu vực còn lại đằm đất phẳng có 

độ dốc thoát nƣớc mƣa 

Hàng rào sắt hộp sơn dầu hoặc sơn 

tĩnh điện, hoặc hàng rào gỗ theo 

thiết kế 

 

ICI, Toa hoặc vật tƣ có chất lƣợng 

tƣơng đƣơng 

Mẫu hàng rào nhà thầu trình mẫu 

Chủ đầu tƣ duyệt 

Khu vực hiên 

cửa chính căn 

nhà 

Bậc cấp ốp đá granite hoặc kim sa 

hoặc tƣơng đƣơng 

Nhà thầu trình mẫu Chủ đầu tƣ 

duyệt 
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Chân tƣờng mặt 

tiền 

Ốp đá granite hoặc tƣơng đƣơng, 

cao 450-600mm theo thiết kế 

Nhà thầu trình mẫu Chủ đầu tƣ 

duyệt 

 

Ghi chú: Hệ kết cấu giữa các căn nhà sử dụng móng chung, cột chung, tƣờng 100mm riêng từng 

nhà; một số vị trí căn góc hoặc khe lún cần sử dụng móng riêng cột riêng theo bản vẽ thiết kế đƣợc 

Chủ đầu tƣ phê duyệt 

 

 THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CTP ĐẠI DƯƠNG 

TỔNG GIÁM ĐỐC  
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