Phụ lục số 12. Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế
tham gia đầu tư
h h
th Thô g tư số 08/2014/TT- XD g y 23 thá g 5 ă 2014
X y
g

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI
nh th c đăng ký

1

Mua 

Thuê 

Thuê mua 

Kính gửi2: ...............................................................................................................
Tên người đăng ký 3: ...............................................................................................
CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) số................................ cấp
ngày......../......../..............tại ................................
Nghề nghiệp4: ............................................ ........... .... .... .... ...
Nơi làm việc5:..........................................................................................................
Nơi ở hiện tại: .........................................................................................................
ố s hộ kh u hoặc số s đăng ký tạm tr số ................................................... tại:
.................................................................................................................................
ố thành viên trong hộ gia đ nh6........................người, bao gồm:
1. ọ và tên: ...................................CMND số.................................là:................
2. ọ và tên: ...................................CMND số.................................là:.................
3. ọ và tên: ...................................CMND số.................................là:.................
4. ọ và tên: ...................................CMND số.................................là:.................
.....................................................................................................................................
.................
T nh trạng nhà ở của hộ gia đ nh hiện nay như sau7: (c
iấy xác nh n về đối
tượng và th c trạng nhà ở của hộ gia đ nh, cá nhân k m theo đơn này).
- Chưa c nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đ nh
- Chưa được Nhà nư c giao đất ở theo quy đ nh của pháp lu t về đất đai
- C nhà ở nhưng ch t chội diện tích b nh quân dư i 8 m2 sàn/người
ánh dấu vào mà người đ ng tên c nhu cầu đăng ký.
hi tên chủ đầu tư d án hoặc đơn v quản lý v n hành nhà ở hoặc cơ quan quản lý nhà ở.
3
Người đ ng đơn đăng ký.
4
Nếu đang làm việc tại cơ quan, t ch c th ghi rõ nghề nghiệp, nếu là lao động t do th ghi là lao động
t do, nếu đã nghỉ hưu th ghi đã nghỉ hưu.
5
Nếu đang làm việc th m i ghi vào mục này.
6
hi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đ nh và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên v i người
đ ng tên viết đơn k m theo bản chụp ộ kh u hoặc đăng ký tạm tr của các thành viên trong hộ.
7
Người đ ng đơn đánh dấu vào phù hợp v i hiện trạng th c tế nhà ở của hộ gia đ nh.
1
2

- C nhà ở nhưng nhà ở b hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung – tường, mái)
- Chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nư c hoặc
chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các d án khác;
- Các điều kiện kh khăn khác8..................................................
T i làm đơn này đề ngh được giải quyết 01 căn hộ nhà ở xã hội theo h nh
th c................... tại d án:....................................................................................
...............................................................................................................................
T i xin chấp hành đầy đủ các quy đ nh của nhà nư c về quản lý, sử dụng
nhà ở xã hội, cam đoan những lời khai trong đơn là đ ng s th c và hoàn toàn ch u
trách nhiệm trư c pháp lu t về các nội dung đã kê khai./.
.........., ngày ....... tháng ......năm ........
Ngƣời viết đơn

ý v ghi rõ họ tê

8

hi rõ điều kiện kh khăn

Phụ lục số 13. Mẫu giấy xác nh n đối tượng và th c trạng về nhà ở đối v i các đối tượng được
quy đ nh tại các iểm b, c, g Khoản 1 iều 12 để đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do
các thành phần kinh tế tham gia đầu tư
h h
th Thô g tư số 08/2014/TT-BXD ngày
23 thá g 5 ă 2014
X y
g

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤ X C NH N V Đ I TƢ NG VÀ TH C TR NG NHÀ Ở Đ ĐĂNG KÝ
MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI
9

Tên cơ quan, đơn v :...........................................................................................
..................................................................................................................
Xác nh n:
ng (bà): .................................................................................................................
ố CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) số...................................................cấp
ngày........./........../...........tại...................................................................................
iện đang c ng tác tại: .........................................................................................
Thuộc đối tượng10:.................................................................................................
Th c trạng về nhà ở hiện nay như sau11:
- Chưa c nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đ nh
- C nhà ở nhưng ch t chội diện tích b nh quân dư i 8 m2 sàn/người
- Chưa được Nhà nư c giao đất ở theo quy đ nh của pháp lu t về đất đai
- C nhà ở nhưng b hư hỏng khung, tường và mái nhà và diện tích khu n
viên đất của nhà ở thấp hơn tiêu chu n diện tích tối thiểu thuộc diện được phép
cải tạo, xây d ng theo quy đ nh của UBND cấp tỉnh.
- Chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nư c hoặc
chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các d án khác;
- Các điều kiện kh khăn khác12..................................................
.........., g y ....... thá g ...... ă ........

.................................................................................................................................
Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị........
ý tê
g u

Ghi tên cơ quan, đơn v nơi người c đơn đang làm việc.
hi rõ người c đơn thuộc đối tượng quy đ nh tại iểm b hoặc iểm c hoặc iểm g Khoản 1 iều 12
của Th ng tư (như là cán bộ, c ng ch c, viên ch c hoặc là sỹ quan, quân nhân thuộc l c lượng vũ trang
....)
11
Căn c vào th c trạng nhà ở hiện tại của người viết đơn để đánh dấu vào một trong 3 cho phù hợp.
12
hi rõ điều kiện kh khăn
9

10

Phụ lục số 14. Mẫu giấy xác nh n đối tượng và th c trạng về nhà ở đối v i các đối tượng được
quy đ nh tại các iểm a, d, đ, e, i Khoản 1 iều 12 để đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội
do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư
h h
th Thô g tư số 08/2014/TT-BXD
g y 23 thá g 5 ă 2014
X y
g

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤ X C NH N V Đ I TƢ NG VÀ TH C TR NG NHÀ Ở Đ ĐĂNG KÝ
MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Kính gửi13: ..... ........................................................................................................
ọ và tên người đăng ký14:. ....................................................................................
Nơi ở hiện tại:.. .......................................................................................................
ố s hộ kh u hoặc số s đăng ký tạm tr số ................................................... tại:
.................................................................................................................................
ố thành viên trong hộ gia đ nh15...............người.
Thuộc đối tượng16:.............................................................................................
T nh trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đ nh t i như sau17:
- Chưa c nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đ nh
- Có nhà ở nhưng ch t chội diện tích b nh quân dư i 8 m2 sàn/người
- Chưa được Nhà nư c giao đất ở theo quy đ nh của pháp lu t về đất đai
- C nhà ở nhưng b hư hỏng khung, tường và mái nhà và diện tích khu n
viên đất của nhà ở thấp hơn tiêu chu n diện tích tối thiểu thuộc diện được phép
cải tạo, xây d ng theo quy đ nh của UBND cấp tỉnh.
- Chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nư c hoặc
chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các d án khác;
ửi Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người viết đơn đăng ký hộ kh u thường tr hoặc nếu kh ng ở tại nơi
đăng ký hộ kh u thường tr th gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người viết đơn đăng ký tạm tr .
14
hi tên người đăng ký Mua, thuê, thuê mua.
15
hi rõ họ và tên các thành viên trong hộ k m theo bản chụp các thành viên trong s hộ kh u hoặc s
đăng ký tạm tr .
16
hi rõ người c đơn thuộc đối tượng theo quy đ nh (ví dụ như là người c c ng v i cách mạng hoặc là
c ng nhân hoặc là người thu nh p thấp….).
17
Căn c vào th c trạng nhà ở hiện tại của người viết đơn để đánh dấu vào 1 trong 3 cho phù hợp.
13

- Các điều kiện kh khăn khác18..................................................
T i xin cam đoan những lời khai trên là đ ng s th c và hoàn toàn ch u
trách nhiệm trư c pháp lu t về các nội dung đã kê khai./.
.........., ngày ....... tháng ...... ă ........
Ngƣời viết đơn
ý v ghi rõ họ tê
X c nhận v t nh trạng nh ở hi n tại của hộ gia đ nh19:
.................................................................................................................................
TM. Uỷ ban nhân dân phƣờng
(xã)........
Ch tị h
ý tê
g u

hi rõ điều kiện kh khăn
Nơi người c đơn đăng ký hộ kh u thường tr hoặc đăng ký tạm tr đang sinh sống tại đ , phải xác
nh n rõ th c trạng của nhà ở là thuộc 1 trong 3 diện mà người c đơn đã khai, nếu là nhà ở hư hỏng th
phải xác nh n rõ hư hỏng các phần nhà nào (khung, tường, mái…) hoặc nhà ở kh ng thuộc diện trên và
c ký tên, đ ng dấu.
18
19

Phụ lục số 15. Mẫu giấy xác nh n đã trả lại nhà ở c ng vụ khi hết tiêu chu n được thuê (hoặc
nghỉ hưu) nêu tại iểm g Khoản 1 iều 12 để đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do các
thành phần kinh tế tham gia đầu tư
h h
th Thô g tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23
thá g 5 ă 2014
X y
g

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤ X C NH N ĐÃ TRẢ L I NHÀ Ở CÔNG VỤ Đ ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ,
THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Kính gửi20: ..... ........................................................................................................
ọ và tên người đăng ký21:. ....................................................................................
Nơi ở hiện tại:.. .......................................................................................................
ăng ký hộ kh u thường tr (hoặc tạm tr ) tại22:....................................... ...........
ố s hộ kh u hoặc số s đăng ký tạm tr số ................................................... tại:
.................................................................................................................................
ố thành viên trong hộ gia đ nh23...............người.
ã trả lại nhà ở c ng vụ tại………….phường (xã)………qu n (huyện, th xã,
thành phố thuộc tỉnh)…………Tỉnh, thành phố tr c thuộc TW:
Là nhà ở c ng vụ thuộc quyền quản lý24 của:......................................................
Nay t i muốn đăng ký: - Mua
- Thuê mua
- Thuê
T i xin cam đoan những lời khai trên là đ ng s th c và hoàn toàn ch u
trách nhiệm trư c pháp lu t về các nội dung đã kê khai./.
.........., g y ....... thá g ...... ă ........
Ngƣời viết đơn
ý v ghi rõ họ tê
.................................................................................................................................
Bộ Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân
cấp tỉnh ........
ý tê
g u

ửi Bộ Xây d ng nếu người viết đơn thuộc đối tượng ở nhà ở c ng vụ của Chính phủ hoặc gửi UBND
cấp tỉnh nếu người viết đơn thuộc đối tượng ở nhà c ng vụ của Tỉnh.
21
hi tên người đăng ký Mua, thuê, thuê mua.
22
hi đ a chỉ theo s hộ kh u thường tr của người viết đơn hoặc ghi đ a chỉ nơi đăng ký tạm tr .
23
hi rõ họ và tên các thành viên trong hộ k m theo bản chụp các thành viên trong s hộ kh u hoặc s
đăng ký tạm tr .
24
hi rõ nhà ở c ng vụ đã trả thuộc đơn v (Chính phủ hoặc đ a phương) quản lý
20

Phụ lục số 16. Mẫu tờ t khai về m c thu nh p đối v i các đối tượng thuộc diện thu nh p thấp
quy đ nh tại iểm i Khoản 1 iều 12 đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do các thành
phần kinh tế tham gia đầu tư
h h
th Thô g tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23 tháng 5
ă 2014
X y
g

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤ T

KHAI V MỨC THU NH P CỦA HỘ GIA ĐÌNH, C NHÂN

Kính gửi25: ..... ........................................................................................................
ọ và tên đăng ký26:. ..............................................................................................
Nơi ở hiện tại:.. .......................................................................................................
ăng ký hộ kh u thường tr (hoặc tạm tr ) tại27:....................................... ...........
ố s hộ kh u hoặc số s đăng ký tạm tr số ................................................... tại:
.................................................................................................................................
ố thành viên trong hộ gia đ nh28...............người.
Thuộc đối tượng29:.............................................................................................
:.............................................................................................................................
ộ gia đ nh (hoặc cá nhân đối v i trường hợp độc thân) c m c thu nh p hàng
tháng là …………đồng/người tháng
T i xin cam đoan những lời khai trên là đ ng s th c và hoàn toàn ch u trách
nhiệm trư c pháp lu t về các nội dung đã kê khai./.
.........., g y ....... thá g ...... ă ........
Ngƣời viết đơn
ý v ghi rõ họ tê

ửi ở Xây d ng tỉnh, thành phố….
hi tên người đăng ký Mua, thuê, thuê mua.
27
hi đ a chỉ theo s hộ kh u thường tr của người viết đơn hoặc ghi đ a chỉ nơi đăng ký tạm tr .
28
hi họ và tên từng thành viên k m theo bản chụp s hộ kh u hoặc sở đăng ký tạm tr .
29
hi rõ người c đơn thuộc đối tượng theo quy đ nh (ví dụ như là người c c ng v i cách mạng hoặc là
c ng nhân hoặc là người thu nh p thấp….).
25
26

Phụ lục 17. Mẫu hợp đồng mua nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư
h h
th Thô g tư số 08/2014/TT-BXD g y 23 thá g 5 ă 2014
X y
g

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............

g y..........thá g........... ă ..........

H P ĐỒNG MUA B N30 NHÀ Ở XÃ HỘI
Số......../HĐ
Căn c Bộ Lu t Dân s ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn c Lu t Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Lu t số 34/2009/Q 12
ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đ i, b sung iều 126 của Lu t
Nhà ở và iều 121 của Lu t ất đai;
Căn c Lu t Bảo vệ người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn c Ngh đ nh số 188/2013/N -CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của
Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
Căn c Ngh đ nh 99/2011/N -CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính
phủ quy đ nh chi tiết và hư ng dẫn thi hành một số điều của Lu t Bảo vệ người
tiêu dùng;
Căn c Th ng tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây d ng
hư ng dẫn th c hiện một số nội dung của Ngh đ nh số 188/2013/N -CP ngày 20
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
Căn c đơn đề ngh mua nhà ở xã hội của ng (bà)…………………..đề
ngày ………tháng ……..…năm ……
Căn c 31.....................................................................................................,
ai bên ch ng t i gồm:
BÊN B N NHÀ Ở (sau đây gọi tắt l Bên b n):
Công ty hoặc chủ hộ đầu tư 32:……………………………………
- iấy ch ng nh n đầu tư (hoặc giấy ch ng nh n đăng ký kinh doanh) số….
hoặc mã số doanh nghiệp số…..…………….
- ại diện bởi ng (Bà):...........................Ch c vụ:...................................
Theo giấy ủy quyền (văn bản ủy quyền) số……(nếu c ).
- ố CMND (hộ chiếu): ..........................cấp ngày:...../...../......., tại...........
- a chỉ:.....................................................................................................
ối v i nhà ở xã hội là nhà chung cư
Các căn c khác liên quan đến việc mua nhà ở
32
. Ghi tên Công ty hoặc chủ hộ đầu tư xây d ng bán nhà ở xã hội.
30
31

- iện thoại C ng ty:.....................................Fax:......................................
- ố tài khoản: ........................................tại Ngân hàng:............................
- Mã số thuế:...............................................................................................
BÊN MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt l Bên mua):
- Ông (bà):....................................................................................là đại diện
cho các thành viên c tên trong phụ lục số 01 đính k m theo hợp đồng này.
- ố CMND (hộ chiếu):............................cấp ngày....../......./....., tại….......
- ộ kh u thường trú:..................................................................................
- a chỉ liên hệ:..........................................................................................
- iện thoại: ............................................Fax (nếu c )................................
- ố tài khoản (nếu c ):...........................tại Ngân hàng:.............................
- Mã số thuế (nếu c ):............................:.....................................................
Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán nhà ở xã hội v i các điều khoản
sau đây:
Đi u 1. Đặc điểm chính của nh ở xã hội mua bán
1. Loại nhà ở :........................................................................................
2. a chỉ nhà ở33:.....................................................................................
3. Diện tích sàn xây d ng nhà ở:.................m2
4. Diện tích sử dụng nhà ở là: ..............m2. (được tính theo kích thư c th ng
thủy theo quy đ nh của pháp lu t về nhà ở)
ai bên nhất trí r ng, diện tích ghi tại Khoản 4 iều này chỉ là tạm tính34 và
c thể tăng lên hoặc giảm đi theo th c tế đo đạc tại thời điểm bàn giao nhà ở (tối đa
không quá 5%). Bên Mua c trách nhiệm thanh toán số tiền mua nhà ở cho Bên
Bán theo diện tích th c tế khi bàn giao nhà ở; trong trường hợp diện tích th c tế
chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn ... (... phần trăm) so v i diện tích ghi trong
hợp đồng này th hai bên kh ng phải điều chỉnh lại giá bán nhà ở. Nếu diện tích
th c tế chênh lệch vượt quá ... (... phần trăm) so v i diện tích ghi trong hợp đồng
này th giá bán nhà ở s được điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc th c tế khi bàn
giao nhà ở.
Trong biên bản bàn giao nhà ở hoặc trong phụ lục của hợp đồng, hai bên
nhất trí s ghi rõ diện tích th c tế khi bàn giao nhà ở, diện tích chênh lệch so v i
diện tích ghi trong hợp đồng mua bán đã ký (nếu c ). Biên bản bàn giao nhà ở và
phụ lục của hợp đồng mua bán nhà ở là một bộ ph n kh ng thể tách rời của hợp
đồng này. Diện tích sàn xây d ng nhà ở, diện tích sử dụng nhà ở được ghi vào
iấy ch ng nh n cấp cho Bên Mua được xác đ nh theo diện tích th c tế khi bàn
giao nhà ở.
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ố nhà, thuộc phường (xã), qu n (huyện, th xã, th trấn, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh (thành phố)…
ối v i trường hợp ng trư c tiền huy động của khách hàng.

5. Năm hoàn thành việc xây d ng ghi ă h
th h việ x y
g):................
6. Các trang thiết b chủ yếu gắn liền v i nhà ở:.......................................
7. ặc điểm về đất xây d ng nhà ở nêu tại Khoản 1 iều này:
a) Thửa đất số:................hoặc số:..................hoặc l số:...................
b) Tờ bản đồ số:.......................................do cơ quan......................l p;
c) Diện tích đất sử dụng chung:..................m2 .
d) Diện tích đất dụng riêng:............m2
Nguồn gốc sử dụng đất (được giao, được c ng nh n):...............................
Đi u 2. Gi b n v phƣơng thức thanh to n
1. iá bán nhà ở đối v i căn hộ nhà ở chung cư được tính theo c ng th c lấy
đơn giá 01 m2 sử dụng nhà ở (x) v i t ng diện tích sử dụng nhà ở mua bán, cụ thể
là:............m2 sử dụng (x)........đồng/1m2 sử dụng =........đồng. (B ng
chữ:............................).
iá bán này đã bao gồm thuế giá tr gia tăng VAT (nếu bên bán thuộc diện
phải nộp thuế VAT).
Giá bán nêu trên kh ng bao gồm các khoản sau:
- Các khoản lệ phí trư c bạ, phí và chi phí theo quy đ nh của pháp lu t liên
quan đến việc th c hiện các thủ tục xin cấp iấy ch ng nh n cho Bên Mua. Các
khoản lệ phí và chi phí này do Bên Mua ch u trách nhiệm thanh toán;
- Chi phí kết nối, lắp đặt các thiết b và sử dụng các d ch vụ cho nhà ở gồm:
d ch vụ cung cấp gas, d ch vụ bưu chính, viễn th ng, truyền h nh và các d ch vụ
khác mà Bên Mua sử dụng cho riêng nhà ở. Các chi phí này Bên Mua thanh toán
tr c tiếp cho đơn v cung ng d ch vụ;
- Kinh phí bảo tr ;
- Phí quản lý v n hành nhà chung cư hàng tháng. Các chi phí khác do hai
bên thỏa thu n....................................................
2. Phương th c thanh toán: thanh toán b ng tiền Việt Nam th ng qua h nh
th c (trả bằ g tiề ặt h ặ huyể h ả qu g h g .................................
Thời điểm xác đ nh Bên Mua đã thanh toán tiền là thời điểm Bên Bán xuất
phiếu thu về khoản tiền đã nh n thanh toán của Bên Mua hoặc số tiền chuyển
khoản đã ghi c vào tài khoản của Bên Bán.
3. Thời hạn thanh toán
a) Thanh toán một lần vào ngày..........tháng........năm..........(hoặc trong thời
hạn ......ngày, kể từ sau ngày kí kết hợp đồng này).

b) Trường hợp mua nhà ở theo phương th c trả dần th th c hiện thanh toán
vào các đợt như sau:
- ợt 1 là .....................đồng vào ngày.......tháng.......năm.......(hoặc sau
......ngày kể từ ngày kí kết hợp đồng này)
- ợt 2 là ......................đồng vào ngày......tháng......năm .....(hoặc sau
.....ngày kể từ khi thanh toán xong đợt 1).
- ợt tiếp theo..................................................
- Thanh toán kinh phí bảo tr vào…………..
Trư c mỗi đợt thanh toán theo thỏa thu n tại khoản này, Bên bán c trách
nhiệm th ng báo b ng văn bản thô g qu hì h thứ hư f x huyể bưu iệ ....
cho Bên mua biết rõ số tiền phải thanh toán và thời hạn phải thanh toán kể từ ngày
nh n được th ng báo này.
Đi u 3. Chất lƣợng công tr nh nh ở
1. Bên Bán cam kết bảo đảm chất lượng c ng tr nh theo đ ng thiết kế đã
được phê duyệt và sử dụng đ ng các v t liệu xây d ng mà hai bên đã cam kết trong
hợp đồng này.
2. Tiến độ xây d ng: ai bên thống nhất Bên Bán c trách nhiệm th c hiện
việc xây d ng nhà ở theo đ ng tiến độ thỏa thu n dư i đây: hỉ thỏ thuậ tr g
trườ g hợp u bá h ở hì h th h tr g tươ g l i :
a) iai đoạn 1:……………………………………………………………
b) iai đoạn 2: …………………………………………………………...
c) Giai đoạn 3: ……………………………………………………………
d) …………………………………………………....................................
3. Bên Bán phải th c hiện xây d ng các c ng tr nh hạ tầng kỹ thu t và hạ
tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở của Bên Mua theo đ ng quy hoạch, thiết kế, nội
dung, tiến độ d án đã được phê duyệt và bảo đảm chất lượng theo đ ng quy
chu n, tiêu chu n xây d ng do Nhà nư c quy đ nh.
4. Bên Bán phải hoàn thành việc xây d ng các c ng tr nh hạ tầng phục vụ
nhu cầu ở thiết yếu của Bên Mua theo nội dung d án và tiến độ đã được phê duyệt
trư c ngày Bên Bán bàn giao nhà ở cho Bên Mua, bao gồm: hệ thống đường giao
th ng; hệ thống điện chiếu sáng c ng cộng, điện sinh hoạt; hệ thống cung cấp nư c
sinh hoạt, nư c thải; hệ thống cung cấp chất đốt; hệ thống th ng tin liên lạc ( u
thỏ thuậ
ê
á phải x y
g).......; hệ thống c ng tr nh hạ tầng xã hội
như:..........(Cá bê phải thỏ thuậ
thể á ô g trì h
ê á
trá h
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g ể ph v
á
ượ phê uyệt .
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Đi u 4. Quy n v nghĩa vụ của Bên B n
1. Quyền của Bên Bán:
a) Yêu cầu Bên Mua trả tiền mua nhà ở theo đ ng thỏa thu n tại iều 2 của
hợp đồng và được tính lãi suất trong trường hợp Bên Mua ch m thanh toán theo
tiến độ thỏa thu n tại iều 2 của hợp đồng này. Việc tính lãi suất ch m thanh toán
được hai bên thoa thu n và quy đ nh cụ thể tại iều 9 của hợp đồng này;
b) Yêu cầu Bên Mua nh n bàn giao nhà ở theo đ ng thời hạn thỏa thu n ghi
trong hợp đồng này;
c) ược bảo lưu quyền sở hữu nhà ở và c quyền từ chối bàn giao nhà ở
hoặc bàn giao bản chính iấy ch ng nh n của Bên Mua cho đến khi Bên Mua
hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán tiền theo thỏa thu n trong hợp đồng này;
d) C quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nư c
và các d ch vụ tiện ích khác nếu Bên Mua (hoặc bên mua lại nhà ở hoặc bên nh n
chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở từ Bên Mua) vi phạm Quy đ nh về quản
lý nhà ở được cấp c th m quyền ban hành;
đ) ược quyền thay đ i trang thiết b , v t liệu xây d ng c ng tr nh nhà nhà ở
c giá tr chất lượng tương đương theo quy đ nh của pháp lu t về xây d ng; trường
hợp thay đ i trang thiết b , v t liệu hoàn thiện bên trong nhà ở th phải c s thỏa
thu n của Bên Mua;
e) Th c hiện các quyền và trách nhiệm của Ban quản tr nhà chung cư (nếu
có) trong thời gian chưa thành l p Ban quản tr nhà chung cư; ban hành Bản nội
quy nhà chung cư; thành l p Ban quản tr nhà chung cư; l a chọn và ký hợp đồng
v i doanh nghiệp quản lý, v n hành nhà chung cư để quản lý v n hành nhà chung
cư kể từ khi đưa nhà chung cư vào sử dụng cho đến khi Ban quản tr nhà chung cư
được thành l p;
g) ơn phương chấm d t hợp đồng mua bán căn hộ theo thỏa thu n tại iều
13 của hợp đồng này;
h) Yêu cầu Bên Mua nộp phạt vi phạm hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại
khi vi phạm các thỏa thu n thuộc diện phải nộp phạt hoặc phải bồi thường trong
hợp đồng này hoặc theo quyết đ nh của cơ quan nhà nư c c th m quyền;
i) Các quyền khác do hai bên thoả thu n:.................................................
2. Nghĩa vụ của Bên Bán:
a) Cung cấp cho Bên Mua các th ng tin chính xác về quy hoạch chi tiết, thiết
kế nhà nhà ở đã được phê duyệt. Cung cấp cho Bên Mua k m theo hợp đồng này
01 (một) bản v thiết kế mặt b ng nhà ở mua bán đã được phê duyệt và các giấy tờ
pháp lý c liên quan đến việc mua bán nhà ở đ ;

b) Xây d ng nhà ở và các c ng tr nh hạ tầng theo đ ng quy hoạch, nội dung
hồ sơ d án và tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảo khi bàn giao th Bên Mua c
thể sử dụng và sinh hoạt b nh thường;
c) Thiết kế diện tích, mặt b ng nhà ở và thiết kế c ng tr nh hạ tầng tuân thủ
quy hoạch và các quy đ nh của pháp lu t về xây d ng. Thiết kế diện tích, mặt b ng
nhà ở s kh ng b thay đ i, trừ trường hợp c yêu cầu của cơ quan nhà nư c c
th m quyền, hoặc theo thỏa thu n giữa Bên Mua và Bên Bán và được cơ quan nhà
nư c c th m quyền chấp thu n;
d) ảm bảo chất lượng xây d ng, kiến tr c kỹ thu t và mỹ thu t nhà ở theo
đ ng tiêu chu n thiết kế, tiêu chu n kỹ thu t hiện hành;
đ) Bảo quản nhà ở trong thời gian chưa giao nhà ở cho Bên Mua; th c hiện
bảo hành nhà ở theo quy đ nh tại iều 8 của hợp đồng này;
e) Bàn giao nhà ở và các giấy tờ pháp lý c liên quan đến nhà ở mua bán cho
Bên Mua theo đ ng thời hạn thỏa thu n trong hợp đồng này;
g) ư ng dẫn và hỗ trợ Bên Mua ký kết hợp đồng sử dụng d ch vụ v i nhà
cung cấp điện nư c, viễn th ng, truyền h nh cáp….;
h) Nộp các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc bán nhà ở theo quy đ nh của
pháp lu t;
i) Làm thủ tục để cơ quan nhà nư c c th m quyền cấp iấy ch ng nh n cho
Bên Mua. Trong trường hợp này, Bên Bán s c văn bản th ng báo cho Bên Mua
về việc nộp các giấy tờ liên quan để Bên Bán làm thủ tục đề ngh cấp iấy ch ng
nh n quyền sở hữu về nhà ở cho Bên Mua.
Trong thời hạn.....ngày, kể từ ngày nh n được th ng báo của Bên Bán mà
Bên Mua kh ng nộp đầy đủ các giấy tờ theo th ng báo th coi như Bên Mua t
nguyện đi làm thủ tục cấp iấy ch ng nh n. Khi Bên Mua t nguyện làm thủ tục
đề ngh cấp iấy ch ng nh n th Bên Bán phải hỗ trợ và cung cấp đầy đủ hồ sơ
pháp lý về nhà ở mua bán cho Bên Mua;
k) ỗ trợ Bên Mua làm các thủ tục thế chấp nhà ở đã mua tại t ch c tín
dụng khi c yêu cầu của Bên Mua;
l) Nộp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Mua khi vi
phạm các thỏa thu n thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường trong hợp đồng này
hoặc theo quyết đ nh của cơ quan nhà nư c c th m quyền;
m) Trường hợp nhà ở mua bán là chung cư th Bên Bán c trách nhiệm t
ch c ội ngh nhà chung cư lần đầu để thành l p Ban quản tr nhà chung cư nơi c
nhà ở bán; th c hiện các nhiệm vụ của Ban quản tr nhà chung cư khi nhà chung cư
chưa thành l p được Ban quản tr ; Nộp kinh phí bảo tr 2 theo quy đ nh của pháp
lu t đối v i phần diện tích thuộc sở hữu riêng của Bên Bán và chuyển toàn bộ kinh
phí bảo tr đã thu của Bên Mua vào tài khoản tại ngân hàng và giao cho Ban quản
tr nhà chung cư.

n) Các nghĩa vụ khác do các bên thoả thu n ( á thỏ thuậ
y phải hô g
trái pháp luật v ạ ứ x h i ...........................................
Đi u 5. Quy n v nghĩa vụ của Bên Mua
1. Quyền của Bên Mua:
a) Nh n bàn giao nhà ở quy đ nh tại iều 1 của hợp đồng này c chất lượng
v i các thiết b , v t liệu nêu tại bảng danh mục v t liệu xây d ng mà các bên đã
thỏa thu n k m theo hợp đồng này và hồ sơ nhà ở theo đ ng thỏa thu n trong hợp
đồng này.
b) ược sử dụng………chỗ để xe t /xe máy á bê thỏ thuậ
thể
i u g y;
c) Yêu cầu Bên Bán làm thủ tục đề ngh cấp iấy ch ng nh n theo quy đ nh
của pháp lu t (trừ trường hợp Bên Mua t nguyện th c hiện thủ tục này theo thỏa
thu n);
d) ược toàn quyền sở hữu, sử dụng nhà ở đã mua và th c hiện các giao
d ch theo quy đ nh đối v i nhà ở xã hội, đồng thời được sử dụng các d ch vụ hạ
tầng do doanh nghiệp d ch vụ cung cấp tr c tiếp hoặc th ng qua Bên Bán sau khi
nh n bàn giao nhà ở theo quy đ nh về sử dụng các d ch vụ hạ tầng của doanh
nghiệp cung cấp d ch vụ;
đ) ược cấp iấy ch ng nh n sau 05 năm kể từ khi thanh toán đủ 100 tiền
mua nhà ở và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến căn hộ mua bán theo thỏa
thu n trong hợp đồng này và theo quy đ nh của pháp lu t;
e) Yêu cầu Bên Bán hoàn thành việc xây d ng các c ng tr nh hạ tầng kỹ
thu t và hạ tầng xã hội theo đ ng nội dung, tiến độ d án đã được phê duyệt;
g) C quyền từ chối nh n bàn giao nhà ở nếu Bên Bán kh ng hoàn thành
việc xây d ng và đưa vào sử dụng các c ng tr nh hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết
yếu, b nh thường của Bên Mua theo đ ng thỏa thu n tại Khoản 3 iều 3 của hợp
đồng này hoặc trong trường hợp diện tích sử dụng căn hộ (đối v i nhà chung cư),
diện tích sàn xây d ng (đối v i nhà ở liền kế) th c tế nhỏ hơn/l n hơn.... so v i
diện tích nhà ở ghi trong hợp đồng này. Việc từ chối nh n bàn giao nhà ở trong
trường hợp này kh ng b coi là vi phạm các điều kiện bàn giao nhà ở của Bên Mua
đối v i Bên Bán;
h) Yêu cầu Bên Bán hỗ trợ thủ tục thế chấp nhà ở đã mua tại t ch c tín
dụng trong trường hợp Bên Mua c nhu cầu thế chấp nhà ở tại t ch c tín dụng;
i) Trường hợp nhà ở mua bán là chung cư th Bên mua c quyền yêu cầu
Bên Bán t ch c ội ngh nhà chung cư lần đầu để thành l p Ban quản tr nhà
chung cư nơi c nhà ở mua bán khi c đủ điều kiện thành l p Ban quản tr nhà
chung cư theo quy đ nh của Bộ Xây d ng; yêu cầu Bên Bán nộp kinh phí bảo tr
nhà chung cư theo đ ng quy đ nh của pháp lu t;
k) Các quyền khác do hai bên thoả thu n:.................................................
2. Nghĩa vụ của Bên Mua:

a) Thanh toán đầy đủ và đ ng hạn số tiền mua nhà ở và kinh phí bảo tr phần
sở hữu chung 2 theo thỏa thu n;
b) Nh n bàn giao nhà ở theo thỏa thu n trong hợp đồng này;
c) Kể từ ngày bàn giao nhà ở, Bên Mua hoàn toàn ch u trách nhiệm đối v i
nhà ở đã mua (trừ các trường hợp thuộc trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và việc
bảo hành căn nhà hoặc căn hộ của Bên Bán) và t ch u trách nhiệm về việc mua,
duy tr các hợp đồng bảo hiểm cần thiết đối v i mọi rủi ro, thiệt hại liên quan đến
nhà ở và bảo hiểm trách nhiệm dân s phù hợp v i quy đ nh của pháp lu t;
d) Kể từ ngày bàn giao nhà ở, kể cả trường hợp Bên Mua chưa vào sử dụng
th nhà ở s được quản lý và bảo tr theo nội quy quản lý sử dụng nhà ở phải tuân
thủ các quy đ nh được cấp c th m quyền ban hành;
đ) Thanh toán các khoản thuế và lệ phí theo quy đ nh của pháp lu t mà Bên
Mua phải nộp như thỏa thu n;
e) Thanh toán các khoản chi phí d ch vụ như: điện, nư c, truyền h nh cáp,
truyền h nh vệ tinh, th ng tin liên lạc... và các khoản thuế, phí khác phát sinh theo
quy đ nh do nhu cầu sử dụng của Bên Mua;
g) Thanh toán phí quản lý v n hành nhà chung cư và các chi phí khác theo
thoả thu n;
h) ử dụng nhà ở đ ng mục đích để ở theo quy đ nh của Lu t Nhà ở và theo
thỏa thu n trong hợp đồng này;
i) Nộp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Bán khi vi
phạm các thỏa thu n thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo quy đ nh trong
hợp đồng này hoặc theo quyết đ nh của cơ quan nhà nư c c th m quyền;
k) Trường hợp nhà ở mua bán là chung cư th phải chấp hành các quy đ nh
của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây d ng ban hành và Bản nội
quy quản lý sử dụng nhà chung cư đính k m theo hợp đồng này; tạo điều kiện
thu n lợi cho doanh nghiệp quản lý v n hành trong việc bảo tr , quản lý v n hành
nhà chung cư; th c hiện các nghĩa vụ khác theo quyết đ nh của cơ quan nhà nư c
c th m quyền khi vi phạm các quy đ nh về quản lý, sử dụng nhà chung cư;
l) Các nghĩa vụ khác theo thoả thu n của các bên á thỏ thuậ
y phải
hô g trái pháp luật v ạ ứ x h i ................................
Đi u 6. Thuế v c c khoản phí, l phí liên quan
1. Bên Mua phải thanh toán lệ phí trư c bạ, các loại thuế, lệ phí và các loại
phí c liên quan đến việc cấp iấy ch ng nh n theo quy đ nh của pháp lu t khi
Bên Bán làm thủ tục cấp iấy ch ng nh n cho Bên Mua và trong quá tr nh sở hữu,
sử dụng nhà ở kể từ thời điểm nh n bàn giao.
2. Bên Mua c trách nhiệm nộp thuế và các loại lệ phí, chi phí (nếu c ) theo
quy đ nh cho Nhà nư c khi th c hiện bán nhà ở đã mua cho người khác.
3. Bên Bán c trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm của
Bên Bán cho Nhà nư c theo quy đ nh của pháp lu t.

4. Các thỏa thu n khác của hai bên (thỏ thuậ th
ú g quy ị h
pháp
luật …………………………………….
Đi u 7. Thời hạn giao nhận nh ở
1. Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà ở k m theo các trang thiết b gắn v i
nhà ở đ và giấy tờ pháp lý về nhà ở nêu tại iều 1 của hợp đồng này cho Bên mua
trong thời hạn là...............ngày, kể từ ngày Bên mua thanh toán đủ hoặc 95 (nếu
huy động ng trư c của khách hàng) số tiền mua nhà ở (hoặc kể từ ngày hợp đồng
này được ký kết). Việc bàn giao nhà ở phải l p thành biên bản c chữ ký xác nh n
của hai bên.
Việc bàn giao nhà ở c thể s m hơn hoặc muộn hơn so v i thời gian quy
đ nh tại khoản này, nhưng kh ng được ch m quá.......ngày, kể từ thời điểm đến hạn
bàn giao căn nhà hoặc căn hộ cho Bên Mua; Bên Bán phải c văn bản th ng báo
cho Bên Mua biết lý do ch m bàn giao.
Trư c ngày bàn giao nhà ở là….. ngày, Bên Bán phải gửi văn bản thông báo
cho Bên Mua về thời gian, đ a điểm và thủ tục bàn giao.
2. Căn nhà hoặc căn hộ được bàn giao cho Bên Mua phải theo đ ng thiết kế
đã được duyệt; phải sử dụng đ ng các thiết b , v t liệu nêu tại bảng danh mục v t
liệu, thiết b xây d ng mà các bên đã thỏa thu n theo hợp đồng.
3. Vào ngày bàn giao nhà ở theo th ng báo, Bên Mua hoặc người được ủy
quyền hợp pháp phải đến kiểm tra t nh trạng th c tế nhà ở so v i thỏa thu n trong
hợp đồng này, cùng v i đại diện của Bên Bán đo đạc lại diện tích sử dụng th c tế
nhà ở và ký vào biên bản bàn giao nhà ở.
Trường hợp Bên Mua hoặc người được Bên Mua ủy quyền hợp pháp kh ng
đến nh n bàn giao nhà ở theo th ng báo của Bên Bán trong thời hạn…… ngày
hoặc đến kiểm tra nhưng kh ng nh n bàn giao mà kh ng c lý do chính đáng th kể
từ ngày đến hạn bàn giao nhà ở theo th ng báo của Bên Bán được xem như Bên
Mua đã đồng ý, chính th c nh n bàn giao nhà ở theo th c tế và Bên Bán đã th c
hiện xong trách nhiệm bàn giao theo hợp đồng, Bên Mua kh ng được quyền nêu
bất c lý do kh ng hợp lý nào để kh ng nh n bàn giao; việc từ chối nh n bàn giao
s được coi là Bên Mua vi phạm hợp đồng và s được xử lý theo quy đ nh tại iều
15 của hợp đồng này.
4. Kể từ thời điểm hai bên ký biên bản bàn giao nhà ở, Bên Mua được toàn
quyền sử dụng nhà ở và ch u mọi trách nhiệm c liên quan đến nhà ở mua bán, kể
cả trường hợp Bên Mua c sử dụng hay chưa sử dụng nhà ở này.
5. Các trường hợp thỏa thu n khác...............................
Đi u 8. Bảo h nh nh ở xã hội
1. Bên bán c trách nhiệm bảo hành nhà ở theo đ ng quy đ nh của pháp lu t
về Nhà ở.

2. Khi bàn giao nhà ở cho Bên Mua, Bên Bán phải th ng báo và cung cấp
cho Bên Mua 01 bản sao biên bản nghiệm thu đưa c ng tr nh vào sử dụng theo quy
đ nh của pháp lu t xây d ng để các bên xác đ nh thời điểm bảo hành nhà ở.
3. Nội dung bảo hành nhà ở (kể cả căn hộ trong nhà chung cư c mục đích
sử dụng hỗn hợp) bao gồm: sửa chữa, khắc phục các hư hỏng về kết cấu chính của
nhà ở (dầm, cột, trần sàn, mái, tường, các phần ốp, lát, trát), các thiết b gắn liền
v i nhà ở như hệ thống các loại cửa, hệ thống cung cấp chất đốt, đường dây cấp
điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, hệ thống cấp nư c sinh hoạt, thoát nư c thải,
khắc phục các trường hợp nghiêng, l n, sụt nhà ở. ối v i các thiết b khác gắn v i
nhà ở th Bên Bán th c hiện bảo hành theo quy đ nh của nhà sản xuất hoặc nhà
phân phối.
Bên Bán c trách nhiệm th c hiện bảo hành nhà ở b ng cách thay thế hoặc
sửa chữa các điểm b khuyết t t hoặc thay thế các đồ v t cùng loại c chất lượng
tương đương hoặc tốt hơn. Việc bảo hành b ng cách thay thế hoặc sửa chữa chỉ do
Bên Bán hoặc Bên được Bên Bán ủy quyền th c hiện.
4. Bên Mua phải k p thời th ng báo b ng văn bản cho Bên Bán khi nhà ở c
các hư hỏng thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn...........ngày, kể từ ngày
nh n được th ng báo của Bên Mua, Bên Bán c trách nhiệm th c hiện bảo hành
các hư hỏng theo đ ng thỏa thu n và theo quy đ nh của pháp lu t; Bên Mua phải
tạo điều kiện để Bên Bán th c hiện bảo hành nhà ở. Nếu Bên Bán ch m th c hiện
việc bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên Mua th phải ch u trách nhiệm bồi thường
cho Bên Mua theo thiệt hại th c tế xảy ra.
5. Thời gian bảo hành nhà ở được tính từ ngày Bên Bán ký biên bản nghiệm
thu đưa nhà ở vào sử dụng theo quy đ nh của pháp lu t về xây d ng, cụ thể như
sau:
a) Kh ng ít hơn 60 tháng đối v i căn hộ trong nhà chung cư cao từ 9 tầng trở
lên;
b) Kh ng ít hơn 36 tháng đối v i căn hộ trong nhà chung cư cao từ 4 đến 8
tầng;
c) Kh ng ít hơn 24 tháng đối v i nhà ở kh ng thuộc diện quy đ nh tại điểm a
và điểm b khoản này.
6. Bên Bán kh ng th c hiện bảo hành nhà ở trong các trường hợp sau đây:
a) Trường hợp hao mòn và khấu hao th ng thường;
b) Trường hợp hư hỏng do lỗi của Bên Mua hoặc của bất k người sử dụng
hoặc của bên th ba nào khác gây ra;
c) Trường hợp hư hỏng do s kiện bất khả kháng;
d) Trường hợp đã hết thời hạn bảo hành theo thỏa thu n tại khoản 5 iều
này;

đ) Các trường hợp kh ng thuộc nội dung bảo hành theo thỏa thu n tại khoản
3 iều này, bao gồm cả những thiết b , bộ ph n gắn liền căn hộ do Bên Mua t lắp
đặt hoặc t sửa chữa mà kh ng được s đồng ý của Bên Bán;
e) Các trường hợp khác do các bên thỏa thu n.....................................
7. au thời hạn bảo hành theo thỏa thu n tại khoản 5 iều này, việc sửa
chữa các hư hỏng của nhà ở thuộc trách nhiệm của Bên Mua. Việc bảo tr phần sở
hữu chung trong nhà chung cư được th c hiện theo quy đ nh của pháp lu t về nhà
ở.
Đi u 9. Tr ch nhi m do vi phạm hợp đồng
ai bên thoả thu n cụ thể các trách nhiệm (như phạt; tính lãi, m c lãi suất;
phương th c th c hiện trách nhiệm....) do vi phạm hợp đồng trong các trường hợp
Bên mua ch m thanh toán tiền mua nhà hoặc ch m nh n bàn giao nhà ở, Bên bán
ch m bàn giao nhà ở....
Đi u 10. C c trƣờng hợp bất khả kh ng
Bên mua hoặc Bên bán kh ng b coi là vi phạm hợp đồng và kh ng b phạt
vi phạm hoặc kh ng phải ch u trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu việc ch m th c
hiện hoặc kh ng th c hiện đ ng các nghĩa vụ được các bên thỏa thu n trong hợp
đồng này do c s kiện bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, s thay
đ i quy đ nh pháp lu t và các trường hợp khác mà kh ng phải do lỗi của các Bên
gây ra.
Đi u 11. Chuyển giao quy n v nghĩa vụ
au thời gian tối thiểu là 05 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã
hội theo ợp đồng đã ký th người mua nhà ở xã hội được phép th c hiện đầy đủ
các quyền của chủ sở hữu nhà ở theo quy đ nh của pháp lu t về nhà ở và pháp lu t
về dân s .
Đi u 12. Cam kết của c c Bên
1. Bên bán cam kết nhà ở nêu tại iều 1 của hợp đồng này thuộc quyền sở
hữu của Bên bán và kh ng thuộc diện b cấm giao d ch theo quy đ nh của pháp
lu t.
2. Bên mua cam kết đã t m hiểu, xem xét kỹ th ng tin về nhà ở.
3. Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn t nguyện, kh ng b
ép buộc, lừa dối. Trong quá tr nh th c hiện hợp đồng, nếu cần thay đ i hoặc b
sung nội dung của hợp đồng này th các bên thỏa thu n l p thêm phụ lục hợp đồng
c chữ ký của hai bên và phụ lục hợp đồng c giá tr pháp lý như hợp đồng này.
4. ai bên cam kết th c hiện đ ng và đầy đủ các thỏa thu n đã quy đ nh tại
hợp đồng này.
Đi u 13. Chấm dứt hợp đồng

ợp đồng này s chấm d t trong các trường hợp sau:
1. ai bên đồng ý chấm d t hợp đồng b ng văn bản. Trong trường hợp này,
hai bên s thoả thu n các điều kiện và thời hạn chấm d t.
2. Bên mua ch m trễ thanh toán tiền mua nhà quá .......ngày (hoặc tháng).
3. Bên bán ch m trễ bàn giao nhà ở quá.......ngày (hoặc tháng).
4. Các thoả thu n khác....................................................
Đi u 14. C c thỏa thuận kh c
Cá thỏ thuậ tr g hợp ồ g y phải phù hợp với quy ị h
pháp
luật v hô g trái ạ ứ x h i .
1.........................................................
2.........................................................
Đi u 15. Giải quyết tranh chấp
Trường hợp các bên c tranh chấp về nội dung của hợp đồng này th hai bên
cùng bàn bạc giải quyết th ng qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không
thương lượng được th một trong hai bên c quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải
quyết theo quy đ nh của pháp lu t.
Đi u 16. Hi u lực của hợp đồng
1. ợp đồng này c hiệu l c kể từ ngày............. h ặ
hiệu l
ể từ g y
ượ ô g hứ g hứ g hậ h ặ ượ U ND hứ g th
ối với trườ g hợp
pháp luật quy ị h phải ô g hứ g h ặ hứ g th .
2. ợp đồng này được l p thành ..... bản và c giá tr pháp lý như nhau, mỗi
bên giữ .....bản, .... bản lưu tại cơ quan thuế, .... bản lưu tại cơ quan c ng ch ng
hoặc ch ng th c (nếu c ) và .....bản lưu tại cơ quan c th m quyền cấp giấy ch ng
nh n quyền sở hữu đối v i nhà ở.
BÊN MUA
Ký v ghi rõ họ tê
u l tổ hứ thì
g u v ghi hứ v gười ý

BÊN BÁN
Ký v ghi rõ họ tê
u l tổ hứ thì
g u v ghi hứ v gười ý

