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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----o0o--- 

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG 

ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN 

VỚI ĐẤT 
 

Số: ………… - HĐ/MBN 

 

    

    THỬA     :  

 

   TỜ      :  

 

   KHU PHỐ     :  

 

   PHƯỜNG     :  

 

   QUẬN     :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CĂN NHÀ: THỬA ĐẤT SỐ ……, TỜ BẢN ĐỒ …….TẠI 

……………………………………………………………………….. 

(Đảm bảo về việc chuyển nhượng Quyền sử dụng Đất, Quyền Sở hữu Nhà ở  

và Tài sản khác gắn liền với đất) 

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc Hội khóa XIII. 

- Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội khóa XIII. 

- Căn cứ Luật Nhà số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc Hội khóa XIII. 

- Căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở số: ……….. do 

……………….cấp ngày …/…/……. 

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tế của các Bên. 

 

     Hôm nay, ngày....tháng…..năm……tại địa chỉ:…………………………………………………. 

Chúng tôi gồm : 

 

BÊN A: BÊN NHẬN ĐẶT CỌC. 

  CHỦ SỞ HỮU NHÀ:  

- Đại điện là Ông / Bà  : ………………………… 

- Sinh năm           : …………. 

- CMND số        :………………….  Cấp ngày: ……………Tại: CA.…………. 

- Địa chỉ liên lạc   :.………………………………………………………………... 

- Điện thoại    : ………………………………………………………………... 

 

BÊN B: BÊN ĐẶT CỌC 

- Đại diện là Ông / Bà  : ………………………… 

- Sinh năm           : …………. 

- CMND số            : …………………  Cấp ngày: ……………Tại: CA.…………. 

- Địa chỉ liên lạc                 : ………………………………………………………………... 

- Điện thoại   : ………………………………………………………………... 

 

     Bằng hợp đồng này Bên A đồng ý nhận cọc và Bên B đồng ý đặt cọc để đảm bảo cho việc Bên A 

chuyển nhượng và Bên B nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo những thỏa thuận sau đây. 
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      ĐIỀU 1 

                 ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG 

 Đối tượng của hợp đồng này là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

có thực trạng chi tiết như sau: 

 Thửa đất 

a) Thửa đất số   : ………………… 

b) Tờ bản đồ   : ………………… 

c) Địa chỉ   : ……………………………………………………………………. 

d) Tổng diện tích đất   : ………………… 

e) Giấy chứng nhận số   : ……………………………………………………………………. 

g) Người đứng tên trên GCN : ……………………………………………………………………. 

 

ĐIỀU 2 

THỜI GIAN THỰC HIỆN  

 

1. Ngày …/…/……..: Ký hợp đồng đặt cọc này. 

2. Dự kiến trước ngày …./…./…….: Hai bên ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng. 

3. Bàn giao tài sản: Hai bên thống nhất riêng. 

 

ĐIỀU 3 

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

1. Giá chuyển nhượng: 

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu tại 

Điều 1 của Hợp đồng này là : ………………… (Bằng chữ: ………………………………………..). 

2. Phương thức thanh toán: Chia làm …… đợt, cụ thể như sau:  

a) Đợt 1: Bên B đặt cọc cho Bên A …………………. (Bằng chữ: ……………………………..) 

- Ngày …./…./…... Bên B đặt cọc lần 1 cho bên A ………… (Bằng chữ: ………………………) 

- Ngày …/…./…… Bên B đặt cọc lần 2 cho bên A ……….... (Bằng chữ: ………………………) 

b) Đợt 2: Đến ngày ký công chứng Bên B thanh toán cho Bên A số tiền còn lại là ……………. 

(Bằng chữ: …………………………..…………………….…..) cụ thể như sau: 

- Bên B thanh toán số tiền ……………………                                                           

(Bằng chữ : …………………………..........………………….) ngay khi hai bên ra ký hợp đồng 

công chứng chuyển nhượng. 

- Trong trường hợp Bên B có vay ngân hàng thì số tiền ……....................   

(Bằng chữ: ………………………………………………........) ngân hàng giải ngân trực tiếp vào 

tài khoản của Bên A sau khi hai bên ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng theo luật cho vay 

của ngân hàng (thông thường là từ …..ngày đến…..ngày sau khi hai bên công chứng mua bán. 

c) Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc Chuyển khoản đến số tài khoản sau 

Chủ tài khoản: …………………………………………… 

   Số tài khoản: …………………………………………….. 

   Tên ngân hàng:……………………………… - Chi nhánh:…………………………………. 

   Mỗi đợt thanh toán, sau khi nhận được tiền Bên A xác nhận bằng văn bản hoặc email hoặc sms 

di động đều được hai bên công nhận. 
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ĐIỀU 4 

CAM KẾT CỦA CÁC BÊN 

1. Bên A cam kết 

a) Thửa đất nêu trên thuộc sở hữu của bên bán. 

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. 

c) Không có thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho. 

d) Hỗ trợ Bên B làm hồ sơ vay ngân hàng. 

e) Bên A phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bên B hoàn thành thủ tục đăng ký trước bạ sang tên. 

f) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên B đã ghi trong hợp đồng này. 

 

2. Bên B cam kết: 

a) Đã xem xét kĩ, biết rõ về nguồn gốc của thửa đất nêu trên, đồng ý đặt cọc cho việc sẽ nhận 

chuyển nhượng.  

b) Cung cấp cho Bên A văn bản chấp thuận cho vay trong thời gian 07 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng đặt cọc. 

c) Thanh toán cho bên A đúng tiến độ đã nêu trong hợp đồng. 

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên A đã ghi trong hợp đồng này. 

 

3. Hai bên cùng cam kết:  

a) Đã khai đúng như sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân 

thân đã ghi trong hợp đồng.  

b) Bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp ngân hàng chấp thuận cho 

Bên B vay nhưng không phù hợp với phương thức thanh toán của Bên A. 

c) Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà 

gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia. 

d) Khai giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất trong hợp đồng công chứng theo khung giá của Nhà nước. 

e) Trong thời gian ……ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc nếu Bên A không nhận được công văn 

từ Ngân hàng chấp thuận cho Bên B vay (do Bên B vay ngân hàng số tiền………………….. để 

thanh toán một phần tiền mua nhà cho Bên A) thì xem như hợp đồng không có hiệu lực: Bên B 

được nhận lại ………………… số tiền đã đặt cọc. 

 

ĐIỀU 5 

VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ 

1. Thuế thu nhập cá nhân và lệ phí công chứng tên Bên A chịu trách nhiệm nộp. 

2. Lệ phí trước bạ và phí dịch vụ sang do Bên B chịu trách nhiệm nộp. 

3.   Bên B chịu chi phí liên quan đến khoản tiền vay ngân hàng: thẩm định, công chứng vay… (nếu có). 

 

ĐIỀU 6 

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

1. Đến ngày ký hợp đồng chuyển nhượng, đồng thời Bên B đã có công văn chấp thuận cho vay của ngân 

hàng nếu hai bên vi phạm hợp đồng thì chịu trách nhiệm như sau: 
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- Trường hợp Bên A không ra ký Hợp đồng công chứng chuyển nhượng thì trả lại cho Bên B số tiền đã 

đặt cọc, đồng thời bồi thường cho Bên B số tiền là ……………... (Bằng chữ: ……..…………………..) 

- Trường hợp Bên B không ra ký hợp đồng công chứng nhận chuyển nhượng thì phải bồi thường cho 

Bên A số tiền ………………. (Bằng chữ: …………………………….), tương đương với mất cọc. 

 2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải 

quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải 

không thành thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo 

quy định của pháp luật.  

 

        ĐIỀU 7 

CÁC THỎA THUẬN KHÁC 

 

1. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này được lập thành văn bản và phải được sự đồng ý của 

cả hai Bên. 

2. Trong trường hợp gặp điều kiện bất khả kháng như động đất, chiến tranh, thiên tai hoặc Luật đất đai 

thay đổi thì không phạt vi phạm hợp đồng. 

 

ĐIỀU 8 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 

Các bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này. 

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm 05 (năm) trang, các bản có giá trị pháp lý như nhau. 

Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Bên A nhận đủ tiền 

đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản. 

                     

                        Đại diện bên A                         Đại diện bên B 

                    (Ký và ghi rõ họ tên)                                              (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

       

                                         

 

 

 

Người làm chứng 
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