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TÓM TẮT NỘI DUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN BIỆT THỰ HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI 

ĐẢO A, B, C - KHU BIỆT THỰ ĐẢO (ECOPARK GRAND – THE ISLAND) 

 

STT TIÊU ĐỀ NỘI DUNG 

1 
Giá bán 

Biệt thự 

Giá bán Biệt thự đã bao gồm: giá trị quyền sử dụng đất; giá trị thiết kế, đầu tư, 

xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; giá trị thiết kế, đầu tư, xây dựng, hoàn thiện 

Biệt thự để đủ điều kiện bàn giao theo quy định trong Hợp đồng mua bán và Thuế 

Giá trị gia tăng (“GTGT”) theo pháp luật hiện hành. 
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Tiến độ 

thanh toán 

Giá bán 

Biệt thự 

 

Lần thanh toán Tỷ lệ thanh toán Thời điểm thanh toán 

Ngày đặt cọc 500.000.000 VNĐ Tại thời điểm ký TTĐC 

Lần 1 
 15%  

(bao gồm số tiền đã đặt cọc) 

Trong vòng 05 ngày kể từ 

ngày ký TTĐC 

Lần 2 15% 10/07/2018 

Lần 3  10% 10/10/2018 

Lần 4  15% 10/04/2019 

Lần 5 15% 10/09/2019 

Lần 6 25% 
01/12/2019 (thời điểm bàn 

giao kỹ thuật) 

Lần 7 (lần cuối cùng) 05% 
Khi bàn giao GCN cho 

khách hàng 

 

- Vào lần thanh toán thứ 6, ngoài khoản thanh toán nêu trên, Bên Mua có trách 

nhiệm thanh toán thêm Kinh phí bảo trì tương đương 0,5% Giá bán biệt thự 

trước thuế GTGT, phí quản lý dịch vụ, lệ phí trước bạ để xin cấp GCN và các 

khoản phí khác theo quy định tại Hợp đồng mua bán . 
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Tiến độ xây 

dựng và 

bàn giao 

1. Thời hạn bàn giao kỹ thuật biệt thự (Ngày bàn giao dự kiến): tháng 12/2019. 

- Thời hạn bàn giao kỹ thuật biệt thự có thể được gia hạn không quá 90 (chín 

mươi) ngày so với ngày bàn giao kỹ thuật dự kiến. 

- Điều kiện bàn giao: xây thô bên trong và hoàn thiện mặt ngoài (theo danh mục 

điều kiện bàn giao chi tiết đính kèm Bản tóm tắt này). 

2. Thời hạn Bên Mua thi công hoàn thiện và đưa công trình vào sử dụng: trong    

vòng 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao kỹ thuật (tháng 12/2020).  

- Việc thi công hoàn thiện của Bên Mua phải tuân thủ theo thiết kế được phê 

duyệt, không làm thay đổi chiều cao tầng, diện tích xây dựng, tổng diện tích 

sàn, kết cấu Biệt thự, thiết kế mặt ngoài Biệt thự.  Bên Mua có trách nhiệm gửi 

hồ sơ thiết kế điều chỉnh cho Bên Bán xem xét trước thời điểm bàn giao kỹ 

thuật tối thiểu 08 tháng. 

- Sau khi thi công hoàn thiện Biệt thự theo đúng quy định, các bên sẽ tiến hành 

ký kết Biên bản bàn giao chính thức để làm cơ sở thực hiện thủ tục xin cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
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liền với đất. 

4 
Phí quản lý 

vận hành 

- Trong vòng 12 tháng đầu tiên tính từ thời điểm Công ty bàn giao kỹ thuật Biệt 

thự cho khách hàng, phí vận hành nhà ở với đơn vị quản lý vận hành là: 

10.000 đồng/m2 đất/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT). 

- Sau thời gian cố định nêu trên, mức phí này có thể được điều chỉnh theo 

quyết định của Ban quản trị Khu Biệt thự.  

- Bên Mua có trách nhiệm đóng khoản phí này cho Bên Bán theo từng quý và 

trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của mỗi quý. Lần thanh toán đầu tiên sẽ 

theo thông báo của Bên Bán sau ngày bàn giao kỹ thuật Biệt thự. 

5 
Bảo hành 

Biệt thự 

- Thời hạn bảo hành (“Thời Hạn Bảo Hành”) là: Bên Bán có trách nhiệm bảo 

hành Biệt thự trong vòng 24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày Bàn Giao Kỹ 

Thuật đối với các hư hỏng về: khung, cột, dầm, khắc phục các trường hợp 

nghiêng, lún, nứt, sụt Biệt thự . 

- Bên Bán không có nghĩa vụ bảo hành đối với các trường hợp:  

 Các hư hỏng, xuống cấp do hao mòn thông thường; 

 Các hư hỏng do lỗi của Bên Mua hoặc người cư trú khác tại Biệt thự hoặc bất 

kỳ bên thứ ba nào khác gây ra, kể cả những hư hỏng do các thiết bị và/hoặc 

tài sản của Bên Mua hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác gây ra;  

 Các hư hỏng phát sinh do Sự Kiện Bất Khả Kháng; 

 Các trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hành của Bên Bán, bao gồm 

nhưng không giới hạn các phần/ bộ phận và/hoặc các thiết bị của Biệt thự do 

Bên Mua và/hoặc bất kỳ người cư trú nào khác tại Biệt thự lắp đặt, thực hiện 

và/hoặc sửa chữa. 
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Xử lý vi 

phạm và 

chấm dứt 

Hợp đồng 

- Xử lý trong trường hợp Bên Mua vi phạm Hợp đồng:  

 Trường hợp Bên Mua chậm thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo Hợp Đồng 

này, Bên Mua đồng ý thanh toán khoản tiền lãi chậm trả với lãi suất là 

0,05%/ngày (không phảy không năm phần trăm một ngày) trên tổng số tiền 

chậm thanh toán cho Bên Bán kể từ ngày đến hạn thanh toán đến ngày Bên 

Bán nhận được số tiền chậm thanh toán. Tuy nhiên, việc chậm thanh toán của 

Bên Mua không được quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán. 

 Nếu xảy ra một trong các trường hợp sau: (i) Bên Mua trễ hạn thanh toán quá 

30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đến hạn theo quy định của Hợp Đồng đối với 

bất kỳ đợt thanh toán nào; hoặc (ii) Bên Mua không đến nhận bàn giao Biệt 

thự theo thời hạn quy định tại Thông Báo Bàn Giao Kỹ Thuật mà không có 

thông báo bằng văn bản được Bên Bán chấp thuận; hoặc (iii) Bên Mua từ chối 

nhận bàn giao kỹ thuật đối với Biệt thự, mà lý do từ chối không được Bên Bán 

chấp thuận; hoặc (iv) Bên Mua không nộp thiết kế/ không hoàn thiện Biệt thự 

theo đúng thời hạn và điều kiện hoàn thiện quy định tại Hợp Đồng; không phụ 

thuộc vào việc Bên Bán có gửi Thông báo cho Bên Mua hay không, từ ngày 

xảy ra các sự kiện trên đây, Bên Mua đồng ý Bên Bán có các quyền sau: 

 Chấm dứt Hợp Đồng mà không cần gửi Thông báo cho Bên Mua;  

 Chào bán Biệt thự cho một Bên Mua mới;  

 Thông báo với Ngân hàng về việc chấm dứt hiệu lực của Thư bảo 
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lãnh ngay tại thời điểm chấm dứt Hợp Đồng; 

Đồng thời, Bên Mua phải chịu toàn bộ các hình thức xử phạt sau: 

 Chịu phạt vi phạm chấm dứt Hợp Đồng với số tiền tương ứng 10% 

(mười phần trăm) Giá Bán Biệt thự không bao gồm Thuế giá trị gia 

tăng;  

 Chịu phạt vi phạm tương ứng toàn bộ khoản ký quỹ đã nộp theo Nội 

quy thi công xây dựng tại Dự án (đối với vi phạm về tiến độ thi công 

hoàn thiện Biệt thự) 

 Chịu trách nhiệm thanh toán khoản tiền lãi chậm trả tính từ ngày đến 

hạn thanh toán cho đến ngày Hợp Đồng bị chấm dứt;  

 Các khoản thuế, phí, lệ phí đã nộp; và 

 Yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan (nếu có).  

Bên Bán có nghĩa vụ hoàn trả số tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán 

trong vòng 60 (sáu mươi) ngày sau khi Bên Bán đã ký kết Hợp đồng mua 

bán Biệt thự với một bên mua mới và bên mua mới đã thực hiện việc thanh 

toán Giá Bán Biệt thự, sau khi đã khấu trừ các khoản tiền phạt vi phạm, tiền 

bồi thường cho các chi phí và thiệt hại mà Bên Mua có thể gánh chịu do 

việc Hợp Đồng bị chấm dứt và/hoặc do sự chênh lệch thấp hơn (nếu có) 

của Giá Bán Biệt thự với bên mua mới theo quy định tại Hợp Đồng này.   

- Xử lý trong trường hợp Bên Bán vi phạm Hợp đồng: 

 Nếu Bên Bán chậm bàn giao Biệt thự cho Bên Mua khi hết Thời Gian Gia Hạn, 

Bên Bán phải thanh toán cho Bên Mua khoản tiền lãi chậm bàn giao được tính 

theo lãi suất 0,05%/ngày (không phẩy không năm phần trăm một ngày) trên 

tổng số tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán trong khoản thời gian tính từ 

ngày kết thúc Thời Gian Gia Hạn nhưng không được vượt quá 90 (chín mươi) 

ngày. 

 Trường hợp Bên Bán bàn giao kỹ thuật cho Bên Mua bị chậm quá 90 (chín 

mươi) ngày kể từ ngày hết Thời Gian Gia Hạn, Bên Mua có quyền đơn 

phương chấm dứt Hợp Đồng hoặc yêu cầu Bên Bán cam kết và đảm bảo một 

thời hạn bàn giao mới. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Bên Mua 

tuyên bố đơn phương chấm dứt Hợp Đồng (Ngày Chấm Dứt), Bên Bán phải 

phối hợp với Ngân Hàng để hoàn trả cho Bên Mua toàn bộ các khoản Bên 

Mua đã thanh toán cùng với một khoản phạt vi phạm tương đương 10% (mười 

phần trăm) Giá Bán Biệt thự đã bao gồm Thuế giá trị gia tăng. Kể từ Ngày 

Chấm Dứt, Bên Mua chính thức từ bỏ các quyền liên quan đến Biệt thự (trừ 

quyền được nhận các khoản tiền mà Bên Bán phải hoàn trả theo quy định tại 

điều này), đồng thời, Bên Bán có quyền chào bán Biệt thự cho bất cứ bên mua 

nào khác hoặc để Ngân Hàng định đoạt Biệt thự theo quy định tại thỏa thuận 

cấp bảo lãnh giữa Bên Bán với Ngân Hàng.  
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Xử lý trong 

trường hợp 

chênh lệch 

Giá Bán Biệt thự sẽ không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện Hợp Đồng, 

trừ trường hợp diện tích đất và/hoặc Tổng diện tích sàn xây dựng của Biệt 

thự tại thời điểm đo đạc có thay đổi quá 01% (một phần trăm) so với diện tích 
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diện tích đất và/hoặc Tổng diện tích sàn xây dựng được mô tả tại Hợp Đồng. Trong 

trường hợp này, các bên thống nhất sẽ tiến hành ký Phụ lục để ghi nhận diện 

tích đất thực tế và/hoặc Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế của Biệt thự và 

điều chỉnh Giá Bán Biệt thự để bổ sung hoặc đối trừ một khoản tiền tương 

ứng với phần chênh lệch theo đơn giá mỗi mét vuông diện tích đất và/hoặc 

Tổng diện tích sàn xây dựng quy định trong Giá Bán Biệt thự vào đợt thanh 

toán cuối cùng theo Thông báo bàn giao Giấy chứng nhận.  

Trường hợp phần diện tích đất thực tế và/hoặc Tổng diện tích sàn xây dựng 

thực tế chênh lệch nhỏ hơn hoặc bằng 01% (một phần trăm), Các Bên thống 

nhất không điều chỉnh Giá Bán Biệt thự và chấp nhận phần chênh lệch thực 

tế này 
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Nội quy 

quản lý và 

sử dụng 

Biệt thự  

(a) Biệt Thự chỉ được dùng cho mục đích để ở, không được sử dụng vào mục đích 

khác trừ khi có sự chấp thuận của Ban Quản Lý. 

(b) Cư Dân không được làm bất cứ điều gì trái pháp luật, trái thuần phong mỹ tục 

hoặc có thể gây phiền phức hoặc gây khó chịu hoặc nguy hại đến Cư Dân khác 

trong Khu Biệt Thự. 

(c) Cư Dân không được thay đổi hoặc chiếm dụng diện tích, không gian thuộc Khu 

Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung và Phần Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu 

Tư dưới mọi hình thức. 

(d) Cư Dân không được xả rác thải, nước thải, chất độc hại, đặt hoặc chất bất kỳ đồ 

đạc nào trước cửa ra vào của Biệt Thự, mặt hồ, đường đi, lề đường hay tại Khu 

Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung. 

(e) Cư Dân không được nuôi thả cá và các loài động/thực vật, câu cá, thực hiện bơi 

lội, đi thuyền (hoặc các phương tiện khác) trên/ dưới mặt hồ. 

(f) Cư Dân không được gắn, lắp đặt hoặc cho phép quảng cáo, bảng thông cáo, 

bảng hiệu, chữ viết hoặc trưng bày dưới bất kỳ hình thức nào đối với phần ngoại 

thất của Biệt Thự mà có thể thấy được từ bên ngoài Biệt Thự. 

(g) Cư Dân sẽ không thực hiện hoặc có bất kì hành động nào có thể gây ra tác 

động xấu tới cảnh quan chung, sức khỏe và an toàn của những Cư Dân khác 

trong Khu Biệt Thự. 

(h) Các quy định chi tiết khác trong Nội quy quản lý và sử dụng Biệt thự. 


