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 Hợp đồng số: [SoDC]  

 
 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC 
 

Hôm nay, ngày [NgayDC] tháng [ThangDC] năm [NamDC], tại văn phòng Công Ty Cổ Phần NNH 

MIZUKI, chúng tôi gồm: 

Bên A (Bên nhận đặt cọc): CÔNG TY CỔ PHẦN NNH MIZUKI 

 Giấy CNĐKKD số : 0314264268 do Sở Kế Hoạch – Đầu tư Tp.HCM cấp 

 Đại diện : Ông Nguyễn Minh Quang 

 Địa chỉ trụ sở : Lầu 5B, số 6 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM 

 Điện thoại : 54 16 17 18 

 Mã số thuế : 0314264268 

 Số tài khoản : 007.100.1177121  tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 

(Vietcombank) – Chi Nhánh Hồ Chí Minh;  

  hoặc  190.31601279.979  tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 

(Techcombank) – Chi Nhánh Phú Mỹ Hưng 

Bên B (Bên đặt cọc):  

 [QDBM] : [HoTenBM] Ngày sinh: [NgaySinhBM] 

 CMND/Passport số :  [CMNDBM] Cấp ngày: [NgayCapBM] Tại: [NoiCapBM] 

 Địa chỉ HKTT :  [DCTTBM] 

 Địa chỉ liên hệ :  [DCLLBM] 

 Điện thoại :  [DTDDBM] [DTCDBM] 

 Địa chỉ Email : [EmailBM] 

và [QDBM2] : [HoTenBM2] Ngày sinh: [NgaySinhBM2] 

 CMND/Passport số :  [CMNDBM2] Cấp ngày: [NgayCapBM2] Tại: [NoiCapBM2] 

 Địa chỉ HKTT :  [DCTTBM2] 

Khách hàng  cung cấp 

đầy đủ và ký xác nhận 

thông tin cá nhân 

 

 

Chữ ký: Họ và tên: 

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai Bên thống nhất ký Hợp đồng Đặt cọc (“Hợp Đồng”) này với các nội 

dung sau: 

1. Bên A là Chủ đầu tư dự án Khu căn hộ Flora Mizuki tại xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM, 

theo các giấy tờ pháp lý sau: 



- Quyết định số 15301/QĐ-UBND do UBND Huyện Bình Chánh cấp ngày 25/12/2014 về 

duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định số 4673/QĐ-UBND do UBND Tp.HCM cấp ngày 18/09/2015 về công nhận Chủ 

đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án; 

- Quyết định giao đất số 3447/QĐ-UBND do UBND Tp.HCM cấp ngày 06/07/2016; 

- Giấy CNQSDĐ, QSHNƠ và Tài sản khác gắn liền với đất số CD 173916 (số vào sổ cấp 

GCN: CT60464) do Sở TN&MT Tp.HCM cấp ngày 24/02/2017; 

- Quyết định số 3733/QĐ-UBND do UBND Tp.HCM cấp ngày 17/07/2017 về chấp thuận cho 

chuyển nhượng một phần dự án cho Công Ty Cổ Phần NNH MIZUKI. 

2. Bên B, bằng Hợp đồng này, đồng ý đặt cọc cho Bên A theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng 

và Bên A đồng ý nhận tiền đặt cọc từ Bên B để đảm bảo cho việc ký kết Hợp đồng Mua bán 

Nhà ở tại Dự án theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là “Nhà ở”) như được mô tả chi tiết 

như sau: 

- Địa chỉ Dự Án : Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM 

- Loại Bất Động Sản : Căn hộ 

- Mã Bất Động Sản : [MaLo] 

- Tầng : [Tang] 

- Diện tích sử dụng căn hộ là : [DienTichThongThuy]  

Diện tích này được tính theo kích thước thông thủy (gọi chung là diện tích thông thủy). 

Hai bên nhất trí rằng, diện tích thông thủy ghi tại điểm này chỉ là tạm tính và có thể tăng lên 

hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ. Trường hợp diện tích thông 

thủy thực tế chênh lệch trong khoảng ± 2% (hai phần trăm) so với diện tích ghi trong hợp 

đồng, thì hai bên không phải điều chỉnh lại giá bán căn hộ. Trường hợp diện tích thông thủy 

thực tế lớn hơn mức dao động cho phép ± 2% (hai phần trăm), thì giá bán căn hộ sẽ được 

điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao căn hộ. 

- Diện tích sàn xây dựng là : [DienTichCH] 

"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. 

- Các trang thiết bị gắn liền với Nhà ở và vật liệu xây dựng bên trong và bên ngoài Nhà ở 

được mô tả chi tiết trong phần Danh Mục Vật Liệu Của Nhà   đính k m bằng Phụ lục. 

3. Giá bán căn hộ, kinh phí bảo trì: 

a. Giá bán căn hộ được tính theo công thức lấy đơn giá 01 m
2
 sử dụng căn hộ (x) với tổng diện 

tích sử dụng căn hộ mua bán, cụ thể là:  

[DienTichThongThuy] sử dụng (x) [DonGiaThongThuy]đồng/1m
2
 sử dụng = 

 [TongGiaTriHDMB]đồng (làm tròn) 

(Bằng chữ: [TongGiaTriHDMBBC]).  

b. Giá bán căn hộ quy định tại điểm này đã bao gồm tiền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và 

kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, trong đó:  

- Giá bán (đã bao gồm tiền sử dụng đất) là: [GiaTriSauCKKM]đồng 

- Thuế giá trị gia tăng:   [ThueVATSauCKKM]đồng (*) 



  (*) Khoản thuế giá trị gia tăng này do hai Bên thống nhất là tạm tính tại thời điểm ký kết 

Hợp đồng. Ngay khi Bên Bán xác định được tiền sử dụng đất chính thức của Căn hộ 

và/hoặc pháp luật có qui định khác, hai Bên sẽ điều chỉnh lại khoản thuế giá trị gia tăng 

này để phù hợp với quy định của luật thuế giá trị gia tăng. 

- Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư bằng 2% giá bán căn hộ (kinh phí 

này được tính trước thuế) là: [PhiBaoTri]đồng 

 Bên mua có trách nhiệm thanh toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2% cho Bên bán 

trước thời điểm ký biên bản bàn giao căn hộ. 

c. Giá bán căn hộ quy định tại điểm a khoản này không bao gồm các khoản sau:  

- Các khoản lệ phí trước bạ, phí và chi phí liên quan đến việc thực hiện các thủ tục xin cấp 

Giấy chứng nhận cho Bên B mà theo quy định của pháp luật thuộc trách nhiệm Bên B. 

Các khoản lệ phí và chi phí này do Bên B chịu trách nhiệm thanh toán; 

- Chi phí kết nối, lắp đặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho căn hộ gồm: dịch vụ bưu 

chính, viễn thông, truyền hình và các dịch vụ khác mà Bên B sử dụng cho riêng căn hộ. 

Các chi phí này Bên B thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung ứng dịch vụ;  

- Phí quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng. 

- Các chi phí khác do hai Bên thỏa thuận.  

4. Tiền Đặt cọc và tiến độ thanh toán: 

a. Tiền đặt cọc được hai Bên thống nhất bằng 30% Giá bán căn hộ (“Tiền Đặt cọc”) và Bên B 

sẽ thanh toán cho Bên A theo Bảng tiến độ thanh toán Tiền Đặt cọc như sau: 

Đợt 

thanh toán 
Thời hạn thanh toán 

Tỷ lệ 

thanh toán (*) 
Số tiền tương ứng 

Đợt 1 Ngày [NgayTT1]  50.000.000đ 

Đợt 2 Chậm nhất ngày [NgayTT2] 
[TyLeTT2] [TuongUngTT2]đ 

(Bao gồm tiền đặt cọc đợt 1) 

Đợt 3 Chậm nhất ngày [NgayTT3] [TyLeTT3] [TuongUngTT3]đ 

(*) Tỷ lệ thanh toán tính trên giá bán căn hộ đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì. 

b. Tiền Đặt cọc sẽ được Bên B sẽ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản 

của Bên A theo chi tiết nêu tại phần đầu của Hợp Đồng này. 

c. Bên B có trách nhiệm thanh toán Giá bán Nhà ở còn lại theo tiến độ sau: 

Đợt 

thanh toán 
Thời hạn thanh toán 

Tỷ lệ 

thanh toán (*) 
Số tiền tương ứng 

Đợt 4 Chậm nhất ngày [NgayTT4] [TyLeTT4] [TuongUngTT4]đ 

Đợt 5 Chậm nhất ngày [NgayTT5] [TyLeTT5] [TuongUngTT5]đ 

Đợt 6 Chậm nhất ngày [NgayTT6] [TyLeTT6] [TuongUngTT6]đ 

Đợt 7 Chậm nhất ngày [NgayTT7] [TyLeTT7] [TuongUngTT7]đ 

Đợt 8 
Thông báo bàn giao căn hộ  

(dự kiến Quý III/2019) 
[TyLeTT8] [TuongUngTT8]đ 

Đợt 9 
Thông báo nhận Giấy chứng nhận 

QSHCH 
[TyLeTT10] [TuongUngTT10]đ 



(*) Tỷ lệ thanh toán tính trên giá bán căn hộ đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì. 

d. Thời điểm xác định Bên B đã thanh toán là thời điểm Bên A xuất phiếu thu về khoản tiền đã 

nhận thanh toán của Bên B hoặc sau khi số tiền chuyển khoản đã được ghi có vào tài khoản 

ngân hàng của Bên A và đã sẵn sàng để cho Bên A sử dụng. Mọi phí ngân hàng phải trả liên 

quan đến việc thanh toán trên sẽ do Bên B tự chịu và Bên B bảo đảm rằng Bên A vào mọi 

thời điểm sẽ nhận được đầy đủ mọi số tiền mà Bên B phải thanh toán theo Hợp Đồng này. 

5. Ký kết Hợp đồng Mua bán Nhà ở: 

a. Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo cho Bên B về việc ký kết 

Hợp đồng Mua bán Nhà ở (dự kiến tháng Quý II/2018) và Bên B đã thanh toán cho Bên A 

theo đúng quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này, Bên B sẽ ký kết một Hợp đồng mua bán 

Nhà ở theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm hoặc theo mẫu của cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền hoặc mẫu đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (“Hợp Đồng Mua 

Bán Nhà ở”) và theo thời gian do Bên A đề nghị. 

b. Toàn bộ số tiền mà Bên B đã thanh toán theo Hợp đồng này sẽ tự động được kết chuyển 

thành tiền thanh toán theo Hợp Đồng Mua Bán Nhà ở. 

6. Trách nhiệm của Bên A 

a. Bên A cam kết đủ điều kiện để ký kết và thực hiện Hợp Đồng này; 

b. Bên A cam kết sử dụng Tiền Đặt cọc đã nhận từ Bên B vào đúng mục đích quy định tại Hợp 

Đồng này; 

c. Đảm bảo Bên B là bên duy nhất được quyền mua Nhà ở quy định tại Hợp Đồng này, trừ khi 

Hợp Đồng này bị chấm dứt trước thời hạn mà Hợp Đồng Mua Bán Nhà ở vẫn chưa được ký 

kết; 

d. Cung cấp cho Bên B các thông tin chính xác về quy hoạch chi tiết, tiến độ xây dựng Dự án;  

e. Bên A đảm bảo rằng, Giá bán Nhà ở (đã bao gồm tiền sử dụng đất, chưa bao gồm thuế VAT, 

phí bảo trì) như nêu tại Hợp Đồng này là cố định và không thay đổi trong suốt thời gian thực 

hiện Hợp Đồng này, trừ trường hợp hai Bên có thỏa thuận khác. 

7. Trách nhiệm của Bên B  

a. Bên B tuân thủ nghĩa vụ thanh toán của mình và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp 

Đồng này cũng như Hợp Đồng Mua Bán Nhà ở; 

b. Bên B đảm bảo ký kết Hợp Đồng Mua Bán Nhà ở theo đúng quy định tại Điều 5 của Hợp 

Đồng này;  

c. Bên B cam kết bảo mật bất kỳ thông tin nào mà Bên B biết được và/hoặc được Bên A cung 

cấp liên quan đến Hợp Đồng này, trừ khi việc tiết lộ được thực hiện: 

(i) Với sự đồng ý của Bên A; 

(ii) Theo lệnh của Toà án hoặc theo quy định của pháp luật. 

8. Thông báo 

a. Trường hợp Bên B có từ 02 (hai) người hoặc 02 (hai) chủ thể trở lên, mọi dẫn chiếu đến Bên 

B trong Hợp Đồng này có nghĩa là dẫn chiếu đến từng người của Bên B. Để thuận tiện, 

những người thuộc Bên B tại đây đồng ý ủy quyền cho người được nêu tên đầu tiên thuộc 



Bên B là người đại diện theo ủy quyền để nhận các thông báo, yêu cầu, khiếu nại hoặc thư từ 

giao dịch với Bên A liên quan đến Hợp Đồng này. 

b. Mọi thông báo, yêu cầu, khiếu nại hoặc thư từ giao dịch mà một Bên gửi cho Bên còn lại 

theo Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản và gửi đến Bên còn lại như địa chỉ liên hệ 

đã nêu ở phần đầu Hợp Đồng này.  

c. Mỗi Bên phải thông báo ngay cho Bên còn lại sự thay đổi địa chỉ (nếu có) để được loại trừ 

lỗi trong trường hợp không nhận được thông báo.  

d. Mọi thông báo, yêu cầu, khiếu nại hoặc thư từ giao dịch mà một Bên gửi theo Hợp Đồng 

này được xem là Bên còn lại nhận được: 

(i) Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay có ký biên nhận; hoặc 

(ii) Vào ngày người gửi nhận được báo chuyển fax thành công trong trường hợp gửi bằng 

fax; hoặc  

(iii) Vào ngày thứ hai kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp thư chuyển phát 

nhanh hoặc thư bảo đảm. 

9. Sự kiện bất khả kháng 

a. Hai Bên nhất trí thỏa thuận rằng sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách 

quan không thể lường trước được, không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện 

pháp cần thiết trong khả năng cho phép và không phải là kết quả của hành vi vi phạm pháp 

luật của một Bên, bao gồm nhưng không giới hạn một trong các trường hợp sau: 

(i) Sự kiện chiến tranh hoặc do thiên tai hoặc thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước; 

hoặc 

(ii) Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác do pháp 

luật quy định. 

b. Mọi trường hợp khó khăn về tài chính đơn thuần sẽ không được coi là trường hợp bất khả 

kháng. 

c. Việc Bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng không thực hiện được nghĩa vụ của 

mình theo quy định tại Hợp Đồng này 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 nếu Bên bị 

tác động đã thông báo cho Bên còn lại trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy ra sự 

kiện bất khả kháng.  

d. Việc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng của hai Bên sẽ được tạm dừng trong thời gian xảy 

ra sự kiện bất khả kháng. Hai Bên sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình sau khi sự 

kiện bất khả kháng chấm dứt. Trường hợp sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 180 (một trăm 

tám mươi) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng mà không thể khắc phục và hai Bên 

cũng không có thỏa thuận khác thì một trong hai Bên sẽ có quyền đơn phương chấm dứt 

Hợp Đồng này. Việc chấm dứt Hợp Đồng như vậy sẽ không cấu thành bất kỳ sự kiện vi 

phạm nào đối với Hợp Đồng này và không Bên nào sẽ chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với 

Bên còn lại. 

10. Vi phạm Hợp Đồng 

a. Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này mà không do lỗi của Bên B hoặc 

không do sự kiện bất khả kháng với điều kiện Bên B đã thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ, 



trách nhiệm của mình theo Hợp Đồng này thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền 

mà Bên A đã thực nhận từ Bên B và bị phạt số tiền tương đương số Tiền Đặt cọc đã thực 

nhận nhưng tối đa không vượt quá 15% Giá bán căn hộ. 

b. Trường hợp Bên B đã thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ theo Hợp Đồng này và Bên A đã 

có thông báo việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán Nhà ở nhưng đối tượng mua bán không theo 

đúng quy định tại Hợp Đồng này (do điều chỉnh thiết kế, quyết định của cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền, …) thì Bên B có quyền lựa chọn một trong hai phương thức sau: 

(i) Thanh lý Hợp Đồng này, Bên A hoàn trả cho Bên B số tiền đã thực nhận cộng với 

khoản tiền lãi tính trên số tiền Bên A đã thực nhận theo mức lãi suất huy động kỳ hạn 

12 tháng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại thời điểm hai Bên 

thanh lý Hợp đồng này; hoặc  

(ii) Ký kết Hợp Đồng Mua Bán Nhà với đối tượng mua bán thay đổi theo đề xuất của Bên 

A. 

c. Trường hợp Bên B trễ hạn thanh toán bất cứ đợt thanh toán nào quá 15 (mười lăm) ngày kể 

từ ngày đến hạn thanh toán theo quy định tại Điều 4 của Hợp Đồng, Bên B phải thanh toán 

thêm tiền lãi do chậm thanh toán bằng bằng 1,5 lần của tổng mức lãi suất huy động kỳ hạn 

12 tháng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cộng với biên độ 3,5% tính 

trên số tiền chậm thanh toán cho mỗi ngày chậm thanh toán tính từ ngày đến hạn thanh toán 

cho đến ngày Bên B đã thanh toán đầy đủ số tiền phải thanh toán. 

d. Trường hợp Bên B trễ hạn thanh toán của bất cứ đợt thanh toán nào quá 30 (ba mươi) ngày 

kể từ ngày đến hạn thanh toán hoặc trễ hạn thanh toán của tất cả các đợt phải thanh toán theo 

Điều 4 của Hợp đồng này cộng dồn vượt quá 45 (bốn mươi lăm) ngày, Bên A đương nhiên 

hiểu và Bên B thừa nhận rằng, Bên B đã đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này và Bên B 

phải chịu mất toàn bộ số Tiền Đặt cọc nhưng tối đa không vượt quá 15% Giá bán căn hộ. 

Đồng thời, Bên B đồng ý rằng, trong trường hợp này, Bên A có quyền nhận Tiền Đặt cọc để 

giữ chỗ thuê/mua Nhà ở từ bất kỳ tổ chức, cá nhân khác và Bên A, theo đó, có quyền ký kết 

hợp đồng để thực hiện việc mua bán/cho thuê Nhà ở đối với tổ chức, cá nhân do Bên A chỉ 

định thay thế cho Bên B. 

e. Trường hợp: (i) Bên B đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này; hoặc (ii) đến ngày ký kết Hợp 

Đồng Mua Bán Nhà ở mà Bên B không thực hiện ký kết; hoặc (iii) vì các lỗi khác của Bên B 

dẫn đến hai Bên không thể ký kết Hợp Đồng Mua Bán Nhà ở, Bên A đương nhiên hiểu và 

Bên B thừa nhận rằng, Bên B đã đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này và thống nhất để Bên 

A xử lý Tiền Đặt cọc theo quy định tại Điều 10 (d) của Hợp Đồng này mà không có bất kỳ 

khiếu nại, khiếu kiện nào với Bên A liên quan đến Tiền Đặt cọc.  

f. Việc hoàn trả lại tiền cho Bên B (nếu có) theo điểm (d) và điểm (e) Điều này chỉ được thực 

hiện sau khi Bên A đã bán được Nhà ở cho khách hàng khác và căn cứ vào tiến độ thanh 

toán thực tế của Khách hàng mới, Bên A sẽ hoàn trả tương ứng cho Bên B. 

11. Các qui định khác: 

a. Hợp Đồng này chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký và khi Bên B đã thanh toán đủ Đợt 1 theo qui 

định tại Điều 4 của Hợp Đồng này. Trong vòng 01 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mà Bên B 



không thanh toán đủ Đợt 1 thì Hợp Đồng này sẽ không có hiệu lực, Bên A có quyền không 

hoàn trả lại các khoản tiền mà Bên B đã thanh toán (nếu có).  

b. Việc bất kỳ Bên nào không yêu cầu Bên còn lại thực hiện một nghĩa vụ tại một thời điểm 

không được xem là tiếp tục miễn cho Bên còn lại khỏi thực hiện nghĩa vụ đó về sau. Việc 

bất kỳ Bên nào chấp nhận bất kỳ khoản thanh toán nào cũng không được xem là Bên đó sẽ 

từ bỏ quyền tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định tại Hợp Đồng đối với bất kỳ vi 

phạm nào của Bên còn lại. 

c. Nếu có điều khoản hoặc quy định nào trong Hợp Đồng bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

xác định là vô hiệu hoặc không có giá trị pháp lý hoặc không có hiệu lực thì cũng không ảnh 

hưởng đến hiệu lực của các điều khoản và/hoặc nội dung còn lại, hai Bên sẽ thỏa thuận để 

sửa đổi điều khoản hoặc quy định đó cho phù hợp với ý chí hai Bên và quy định pháp luật 

trong thời gian sớm nhất. Hai Bên sẽ tiếp tục và không làm gián đoạn việc thực hiện các 

điều khoản, quy định khác vẫn đang có giá trị của Hợp Đồng. 

d. Hai Bên cam kết tôn trọng thực hiện đúng Hợp Đồng này. Mọi vướng mắc phát sinh trong 

quá trình thực hiện Hợp Đồng do hai Bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác. 

Trường hợp hai Bên không tự giải quyết được, vụ việc sẽ do Tòa án có thẩm quyền tại 

Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi có trách nhiệm 

chịu mọi phí tổn liên quan đến vụ kiện. 

e. Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản có giá trị 

như nhau./. 

 BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A 

 (ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức  

 mua nhà thì đóng dấu của tổ chức) 

 

 

 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ông Nguyễn Minh Quang 

 



PHỤ LỤC 

BẢNG MÔ TẢ VẬT LIỆU HOÀN THIỆN CĂN HỘ 
(Đính kèm theo Hợp đồng đặt cọc căn hộ số: [SoDC]) 

 Mã căn hộ : [MaLo] Tầng : [Tang] 

STT VỊ TRÍ MÔ TẢ 

1 PHÒNG KHÁCH 

1.1 Sàn 
Sàn gỗ công nghiệp 

Sảnh vào đá granite 

1.2 Tường Sơn nước 

1.3 Trần  Trần tô + sơn nước; trần thạch cao (căn áp mái) 

1.4 Cửa chính 

Gỗ chống cháy 

Chặn cửa 

Tay co thủy lực (cùi chỏ) 

1.5 Thiết bị điện 

Công tắc đơn, đôi 

Ổ cắm đôi (3 chấu) 

Đ n tròn áp trần 

Điểm đấu nối đ n trang trí 

Hệ thống liên lạc 

1.6 Điện thoại, viễn thông Truyền hình cáp, điện thoại, ADSL 

1.10 Điều hòa nhiệt độ Ống gas & ống thoát nước 

2 PHÒNG NGỦ 

2.1 Sàn Sàn gỗ công nghiệp 

2.2 Tường Sơn nước 

2.3 Trần Trần tô + sơn nước, trần thạch cao (căn áp mái) 

2.4 Cửa đi Gỗ 

2.5 Cửa sổ 
Nhôm kính, sơn tĩnh điện 

Lớp cửa lưới chống côn trùng 

2.6 Thiết bị điện 

Công tắc đơn, đôi 

Ổ cắm đôi (3 chấu) 

Đ n tròn áp trần 

Điểm đấu nối đ n trang trí 



STT VỊ TRÍ MÔ TẢ 

2.7 Điện thoại, viễn thông Truyền hình cáp, điện thoại, ADSL 

2.8 Điều hòa nhiệt độ Ống gas & ống thoát nước 

3 PHÒNG VỆ SINH 

3.1 Sàn Gạch men chống trượt 300x600mm 

3.2 Tường Gạch men 300x600mm cao đến trần 

3.3 Trần Thạch cao chống ẩm, khung chìm 

3.4 Cửa đi Gỗ 

3.5 Cửa sổ Nhôm kính mờ, sơn tĩnh điện 

3.6 Thiết bị điện 

Công tắc đơn, đôi 

Đ n tròn áp trần 

Nguồn cấp điện và cấp nước cho bình nước nóng 

3.7 Vách ngăn phòng tắm  Vách kính cường lực (khung inox) 

3.8 Thiết bị vệ sinh 

Bồn cầu 

Chậu rửa 1 vòi 

Vòi sen tắm đơn 

Gương soi, khung sơn trắng 

Bộ phụ kiện 6 món: kệ kính, giá treo khăn, bàn chải, móc treo, 

khay xà phòng, hộp giấy vệ sinh 

Tủ gương và bệ (chậu) rửa 

4 PHÒNG BẾP 

4.1 Sàn Sàn gỗ công nghiệp 

4.2 Tường Sơn nước chống thấm 

4.3 Trần Trần tô + sơn nước chống ẩm, trần thạch cao (căn áp mái) 

4.6 Thiết bị điện 

Công tắc đơn, đôi 

Ổ cắm đôi (3 chấu) 

Đ n tròn áp trần 

Đ n trang trí 

4.7 Bếp 

Mặt bàn đá granite 

Tủ gỗ công nghiệp bếp dưới 

Tủ gỗ công nghiệp bếp trên 



STT VỊ TRÍ MÔ TẢ 

Bếp điện từ & hồng ngoại 

4.8 Thiết bị nước 

Bồn rửa chén inox đơn (2 hộc) 

Vòi rửa chén 

Máy hút khói 

5 SÂN PHƠI 

5.1 Sàn Gạch men chống trượt 400x400mm 

5.2 Tường Sơn nước 

5.3 Trần Trần tô + sơn nước, trần thạch cao (căn áp mái) 

5.4 Cửa đi Nhôm kính mờ, sơn tĩnh điện 

5.5 Thiết bị điện 

Công tắc đơn, đôi 

Ổ cắm đôi (3 chấu) 

Đ n tròn áp trần 

Nguồn cấp nước cho máy giặt 

6 BAN CÔNG 

6.1 Sàn 
Gạch men chống trượt 400x400mm 

Vách kính cường lực (khung inox) 

Trong trường hợp phải thay đổi, vật liệu xây dựng sẽ được thay thế cùng loại với chất lượng tương 

đương hoặc tốt  hơn. 

 

 BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A 

 (ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức  

 mua nhà thì đóng dấu của tổ chức) 

 

 

 

 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ông Nguyễn Minh Quang 




