
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

                                                       PHIẾU GIỮ CHỖ 
 

Hôm nay, ngày … tháng …. năm 2022, chúng tôi gồm : 
 
BÊN A: BÊN NHẬN TIỀN GIỮ CHỖ  
 
-Đại diện là   : ĐẶNG THƯƠNG TÍN 
-Sinh năm  : 1989 
-CCCD số  : 049089000126, cấp ngày: 22/1/2019 bởi Cục cảnh sát 
-Hộ khẩu  : 11.02 Tầng 12, C/c 295 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TPHCM 
-Điện thoại  : 090.161.9119 
 
BÊN B: BÊN GỬI TIỀN GIỮ CHỖ 
 
-Đại diện là   :  
-Sinh năm  :  
-CCCD/CMND số :                             , cấp ngày:                           bởi 
-Hộ khẩu  :  
-Điện thoại  :  
 

Bên A và Bên B đồng ý thực hiện ký kết Phiếu Giữ Chỗ với các thỏa thuận sau đây: 

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA PHIẾU GIỮ CHỖ 
 
Đối tượng của Phiếu Giữ Chỗ 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: Bên B chọn nhận chuyển nhượng Thửa đất lô số 

……… theo bản vẽ và bảng giá bên dưới.  

- Giá thỏa thuận chuyển nhượng là: ……………………….. đồng  

- Địa chỉ: ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

- Diện tích đất chuyển nhượng: Mỗi lô đất (10 lô đất tất cả) được tách từ Thửa đất số 1286 - Tờ 

bản đồ số 17 - Giấy chứng nhận số CS04347 – Tổng diện tích 2048 m2 theo bản vẽ và bảng giá 

như sau:  

 

 
 

  



Thửa 
đất 

   

 

Ngang x Dài Tổng diện tích 

[ 2048 m2   = 1744,1 ONT   + 303,9 BHK ] 

Giá Dự kiến công 
chứng 

 

Lô 1 5 x 41,40 207,0 m2 = 179,2 ONT + 27,8 BHK 572 triệu 10/6/2022 

Lô 2 5 x 41,30 206,5 m2 = 178,7 ONT + 27,8 BHK 570 triệu 10/6/2022 

Lô 3 5 x 41,08 205,4 m2 = 177,6 ONT + 27,8 BHK 564 triệu 10/6/2022 

Lô 33 5 x 40,86 204,3 m2 = 176,5 ONT + 27,8 BHK 564 triệu 10/6/2022 

Lô 5 5 x 40,66 203,3 m2 = 175,5 ONT + 27,8 BHK 572 triệu 30/8/2022 

Lô 6 5 x 40,42 202,1 m2 = 174,3 ONT + 27,8 BHK 568 triệu 30/8/2022 

Lô 66 5 x 40,20 201,0 m2 = 173,2 ONT + 27,8 BHK 565 triệu 30/8/2022 

Lô 8 5 x 39,98 199,9 m2 = 172,1 ONT + 27,8 BHK 561 triệu 30/8/2022 

Lô 9 5 x 39,40 

Nở hậu chữ L 

248,5 m2 = 184,8 ONT + 63,7 BHK 725 triệu 20/11/2022 

Lô 10 Trên sổ: trước 7,91 m; 

sau 5m; dài 27m 

Thực tế: trước 7,15m; 

sau 5,3m; dài 25,15m 

170,0 m2 = 152,2 ONT + 17,8 BHK 445 triệu 20/11/2022 

 
ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN  

 
Đợt 1: Ngày …/…./2022: Bên B đặt giữ chỗ cho cho bên A số tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu 
đồng). 
 
Đợt 2: Đến ngày ký công chứng Bên B thanh toán cho Bên A số tiền ……………… đồng 

(…………………….………………………………………………....…..) sau khi hai bên đã kí vào hợp 

đồng công chứng và trước khi công chứng viên đóng dấu xác nhận. 

 
Thuế và lệ phí: Bên A chịu mọi khoản phí và lệ phí trong quá trình giao dịch cho đến khi bàn giao 
sổ hồng cho Nhà đầu tư. 
 
Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đến số tài khoản Bên A cung cấp. Mỗi đợt thanh 
toán, sau khi nhận được tiền Bên A xác nhận bằng văn bản hoặc email hoặc nhắn tin thông qua 
các ứng dụng di động (zalo, facebook, viber) đều được hai bên công nhận. 
 
 

ĐIỀU 3: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN 
 
1. Bên A cam kết:  

a) Thửa đất nêu trên thuộc sở hữu hợp pháp của Bên A.  
b) Không có tranh chấp quyền sử dụng đất. Không có thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, 

thừa kế.  
 

c) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên B đã ghi trong Phiếu giữ chỗ này. 
 
2. Bên B cam kết:   

a) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên A đã ghi trong Phiếu giữ chỗ này. 
b) Đã hiểu về thủ tục công chứng và giấy tờ bên mua (dành cho người độc thân và người đã 

có gia đình) cần chuẩn bị. 
c) Thanh toán bằng tiền có sẵn, không vay ngân hàng. Sau khi ra sổ hồng Bên B thì Bên B có 

quyền tùy ý vay ngân hàng cho mục đích cá nhân. 
 

3. Hai bên cùng cam kết:  
a) Hai bên đồng ý rằng:  

• Công thức tính giá chuyển nhượng = diện tích đất ONT x giá/m2 



Trong trường hợp diện tích đất ONT theo bản vẽ trích lục (có giá trị tương đương sổ 

hồng) có thay đổi thì sẽ nhân theo đơn giá này với diện tích ONT thực tế. Và phần giá 

BHK còn lại thì sẽ nhân theo đơn giá này với diện tích ONT thực tế x 60%. 

• Giá bán không gồm phần đất 27,8 m2 BHK (17,8m2 ở phía trước và 10m2 ở phía sau). 

Phần diện tích đất này bên A tặng cho bên B để đổi lấy phần diện tích bị thiếu ở lô số 

….. có khoảng 10 m2 (dài 2 m x ngang 5 m). Lý do thiếu diện tích: chừa hành lang bảo 

vệ kênh ở phía sau. 

b) Hai bên đồng ý, trong trường hợp đến ngày công chứng, Bên B đến các cơ quan chức năng 

tìm hiểu và phát hiện pháp lý bất động sản thuộc diện không đủ điều kiện chuyển nhượng, 

thuộc một trong các trường hợp sau: có tranh chấp, đang thế chấp, đang cầm cố, đang tặng 

cho, sổ hồng bị làm giả, bất động sản thuộc diện bị thu hồi đất để thực hiện quy hoạch hoặc 

các trường hợp khác không đủ điều kiện chuyển nhượng thì Phiếu giữ chỗ này (giao dịch 

này) đương nhiên bị hủy, Bên A buộc phải hoàn lại 100% số tiền Bên B đã nhận trong vòng 

02 ngày làm việc (không tính thứ 7 và chủ nhật). 

c) Trong thời gian trước khi công chứng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng, Bên B được 

quyền tìm người nhận chuyển nhượng mới (người mua mới) cho bất động sản nêu tại Phiếu 

giữ chỗ này và Bên A đồng ý chuyển Phiếu giữ chỗ này sang cho người nhận chuyển nhượng 

mới đó với những điều khoản được giữ nguyên. Phần chênh lệch giá nếu có cho người mua 

mới Bên B toàn quyền thụ hưởng. 

d) Đến ngày công chứng hợp đồng chuyển nhượng dự kiến như ở bảng trên (10/6 hoặc 30/8 

hoặc 20/11): 

• Trường hợp Bên A không ra ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng với lý do là “chuyển 

nhượng cho Bên thứ ba khác” thì phải trả lại cho Bên B 200% số tiền đã nhận giữ chỗ 

(200.000.000 đồng).  

• Trường hợp Bên A không thể tách thửa thành công thì Bên A trả lại tiền giữ chỗ cho Bên B 

(100.000.000 đồng). 

• Trường hợp Bên B không ra ký hợp đồng công chứng thì xem như mất số tiền đã nộp giữ 

chỗ (100.000.000 đồng). 
 
 
4. Các thỏa thuận khác: 

 
Thời gian công chứng dự kiến được +- biên độ 30 ngày đối với Bên A (do thời gian chờ liên 

quan đến thủ tục tách thửa có thể kéo dài hơn trong tình trạng phòng đo đạc tách thửa thiếu 

nhân lực). 

 

Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Phiếu giữ chỗ này phải lập thành văn bản hoặc thông qua các 

kênh truyền thông như email, zalo, facebook, viber… và phải được xác nhận đồng ý của cả 

hai Bên.  

 

Trong quá trình thực hiện 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.  

 

                                    Bên A                                                                    Bên B                                   



 


