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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THỎA THUẬN ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA 

Số: .............../ĐK/2018 

 

 

PHẦN 1. THÔNG TIN CÁC BÊN 

I. THÔNG TIN BÊN ĐĂNG KÝ: 

Tên tổ chức/Ông (Bà)………………………………………………………… 
 

- Mã số DN/CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân số…………….. , do …………. 

 

      cấp ngày…../.…/…….. 

 

- Trụ sở/Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… 

 

- Địa chỉ liên hệ:…………………………………………….. 

 

- Số điện thoại: ………………………… Fax (nếu có)………………………………. 

 

- Email:………………………………………………………… 

 

- Số tài khoản ………………………tại NH……….…….…………………………… 

 

- Đại diện (đối với tổ chức)…………… 

 

(Sau đây gọi là “Bên A” hoặc “Bên Đăng Ký”) 

 

II. THÔNG TIN BÊN NHẬN ĐĂNG KÝ: 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI SƠN  

Đại diện là Bà: TRẦN THỊ MAI 

Chức vụ : Trưởng phòng tổng hợp (Theo giấy ủy quyền của Tổng giám đốc 

ngày 09/4/2018). 

Trụ sở 

chính 

: Tòa Center House, đường Hill Center, khu Biệt thự Khai Sơn Hill, 

phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại : 0241.3873062;                  Fax: 0241.3873062. 

E-mail : khaisoncompany@gmail.com 

Tài khoản : 43632288  ;        Tại ngân hàng VpBank-Hội sở. 

Mã số thuế   : 2300 149 170. 

mailto:khaisoncompany@gmail.com
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Văn phòng đại diện Công ty: 

Địa chỉ    : Tầng 1, số 22 ngõ Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Trưng, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại   : 2200494/2200495. 

Email : Khaisonhanoi@gmail.com. 

 

PHẦN 2. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ 

XÉT RẰNG: 

 - Bên A là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, là 

Chủ Đầu Tư Dự án Khai Sơn Town (sau đây gọi tắt là Dự án) tại phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Bên A có nhu cầu tìm kiếm khách hàng 

mua các căn Nhà phố tại Dự Án khi dự án đủ điều kiện bán theo quy định của pháp 

luật; 

- Bên B là cá nhân có nhu cầu đặt mua sản phẩm Dự án của bên A và mong muốn 

được ký Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi Dự án đủ điều kiện 

theo quy định của pháp luật; 

Trên cơ sở xem xét Hồ sơ pháp lý dự án của Bên A và nguyện vọng của Bên B. 

Sau khi thảo luận, Hai Bên đồng ý ký kết Thỏa thuận Đăng ký đặt mua nhằm mục đích 

ghi nhận nguyện vọng của Bên B đối với sản phẩm của Bên A với các điều khoản và 

điều kiện sau: 

Điều 1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ 

1.1. Trừ khi ngữ cảnh trong Đăng Ký Đặt Mua này quy định khác đi, các thuật ngữ và 

từ ngữ viết hoa sau đây sẽ có nghĩa như sau: 

1.1.1. Đăng Ký Đ t Mu : Là toàn bộ bản Thỏa Thuận Đăng Ký Đặt Mua này đã được 

Hai Bên ký đầy đủ. 

1.1.2. “Dự Án” là Dự án Khai Sơn Town do Công ty cổ phần Khai Sơn làm Chủ Đầu 

Tư có vị trí tại thành phố Hà Nội. 

1.1.3. “Hợp Đồng Mu  Bán” là văn bản/Hợp đồng huy động vốn hoặc mua bán Nhà ở 

hình thành trong tương lai nêu tại Điều 3 Đăng Ký Đặt Mua này và toàn bộ các Phụ lục 

đính kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản được lập và ký kết bởi Hai Bên 

để chuyển giao, chuyển sở hữu Căn nhà từ Bên Nhận ăng Ký (Bên Bán) sang cho Bên 

Đăng Ký (Bên Mua). 

 

1.1.7. “Bên Nhận Đăng Ký”, “Bên Bán”, “Bên B”, “Chủ Đầu Tư” là Công ty có 

các thông tin về pháp nhân được mô tả tại Phần 1.II của Đăng Ký Đặt Mua này. 
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1.1.8. “Bên Đăng Ký”, “Bên Mu ”, “Bên A” là khách hàng đăng ký, mua Căn Nhà 

tại Đăng Ký Đặt Mua này, có các thông tin được mô tả tại Phần 1.I của Đăng Ký Đặt 

Mua này. 

 

1.1.9. “Giá Trị Căn Nhà”,"Tiền Mu  Căn Nhà ", "Tiền Bán Căn Nhà "có nghĩa là 

khoản tiền được quy định tại Điều 2 của Đăng Ký Đặt Mua này. Giá Trị Căn Nhà có 

thuế VAT, không bao gồm Kinh phí bảo trì theo quy định của Luật Nhà ở. 

 

1.1.10. “Giá Bán Căn Nhà” bao gồm Giá Trị Căn Nhà và Kinh phí bảo trì như được 

xác định tại Điều 2 của Đăng Ký Đặt Mua này. 

 

1.1.12. “Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Nhà ” là diện tích được tính từ tim tường bao 

(tường bao ngoài giữa Căn Nhà và hành lang, lối đi, mặt ngoài Căn Nhà ), tim tường 

ngăn Căn Nhà (tường ngăn chia giữa hai Căn Nhà ), bao gồm cả diện tích sàn có cột, 

hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Nhà . Diện tích này được xác định trong bản vẽ Căn 

Nhà đính kèm Hợp Đồng Mua Bán. 

 

1.1.13. “Giấy Chứng Nhận” là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Căn Nhà do cơ quan Nhà Nước có thẩm 

quyền cấp. 

 

1.1.14. “/”: được hiểu là “hoặc”. 

 

1.2. Nguyên tắc giải thích: 

 

1.2.1 Các từ và thuật ngữ viết hoa tại Khoản 1.1 nêu trên và/hoặc tiêu đề/tên các 

điều khoản của Đăng Ký Đặt Mua chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tra cứu và 

không làm ảnh hưởng nội dung của các điều khoản. Nếu có sự mâu thuẫn giữa nội 

dung của một điều khoản cụ thể và tiêu đề/tên của điều khoản đó thì sẽ áp dụng nội 

dung của điều khoản đó để giải quyết các vấn đề được đặt ra trong phạm vi điều 

khoản đó. 

 

1.2.2 Dẫn chiếu tới bất kỳ văn bản, văn kiện, hoặc thỏa thuận nào sẽ (i) bao gồm tất 

cả các phụ lục, phụ biểu, và các phụ đính khác của văn bản, văn kiện, hoặc thỏa 

thuận đó, (ii) bao gồm tất cả các văn bản, văn kiện, hoặc thỏa thuận được ban hành 

hoặc ký để thay thế văn bản, văn kiện, hoặc thỏa thuận đó, và (iii) có nghĩa là văn 

bản, văn kiện, hoặc thỏa thuận đó, hoặc bản thay thế hoặc bản trước của văn bản, 

văn kiện, hoặc thỏa thuận đó, được sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung tại từng thời điểm 

theo các điều khoản của văn bản, văn kiện, hoặc thỏa thuận đó và có hiệu lực tại bất 

kỳ thời điểm nào. 
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1.2.3 Các tham chiếu đến bên thứ ba sẽ được hiểu là các tham chiếu đến một cá nhân 

(có đầy đủ năng lực dân sự) hoặc một pháp nhân (được thành lập hợp pháp theo quy 

định của pháp luật Việt Nam), cũng như những người thừa kế hoặc những người thay 

thế các cá nhân và pháp nhân đó. 

 

Điều 2. THÔNG TIN SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ 
 

2.1. Thông tin vị trí, diện tích, tiến độ, thông số kỹ thuật Căn Nhà  

1. Loại Nhà Ở Nhà ở thấp tầng 

2. Căn nhà số …………………. 

3. Ký hiệu ………………………….. 

4. Diện tích sử dụng đất ………………………………… 

5. Diện tích sàn xây dựng (tạm tính) ……………………………………… 

6. Dự án Khai Sơn Town. 

7. Tiến độ xây dựng Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

8. Sơ đồ mặt bằng căn nhà Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

 

2.2. Thông tin Giá Bán Căn Nhà đăng ký 
 

2.2.1.Giá Bán Căn Nhà : Giá Bán Căn Nhà bao gồm Giá Trị Căn Nhà và Kinh phí 

bảo trì 2% theo quy định, trong đó: 

 

a) Giá Trị Căn Nhà đã bao gồm VAT và giá trị quyền sử dụng đất; chưa bao gồm Kinh 

phí bảo trì (“Giá trị Căn Nhà”) là:……..đồng (Bằng chữ: …………………..đồng) 

Kinh phí bảo trì: 2% Giá trị Căn Nhà trước thuế VAT. 

 Hai Bên thống nhất: Giá Bán Căn Nhà nêu trên là cố định trừ trường hợp Diện 

Tích Sử Dụng Căn Nhà điều chỉnh hoặc Hợp Đồng Mua Bán có quy định khác hoặc 

Hai Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản. Giá Bán Căn Nhà chính thức theo Hợp 

Đồng Mua Bán sẽ được ký giữa Hai Bên. Giá Bán Căn Nhà quy định tại Điểm a và b 

Khoản này không bao gồm các khoản sau: 

 

i) Các khoản lệ phí trước bạ, phí và chi phí theo quy định của pháp luật liên quan 

đến việc thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua trong Hợp Đồng 

Mua Bán. Các khoản lệ phí và chi phí này do Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán. 

 

ii) Chi phí kết nối, lắp đặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho Căn Nhà gồm: 

dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình, bảo vệ và các dịch vụ khác mà Bên Mua sử 

dụng cho riêng Căn Nhà . Các chi phí này Bên Mua thanh toán trực tiếp cho đơn vị 

cung ứng dịch vụ phù hợp theo các điều kiện quy định trong Hợp Đồng Mua Bán và 

Hợp đồng ký với các đơn vị cung cấp dịch vụ. 

 

iii) Các chi phí, thuế khác (nếu có) liên quan đến Hợp Đồng Mua Bán thuộc trách 

nhiệm của Bên Mua theo quy định của pháp luật và Hợp Đồng Mua Bán. 

 



5 

 

2.2.2. Tiến độ thanh toán Giá Bán Căn Nhà dự kiến: 

 

a) Tiến độ thanh toán Giá Trị Căn Nhà (bao gồm thuế VAT): 

b) Đợt thanh 
toán 

Thời điểm thanh toán dự kiến Tỷ lệ thanh toán trên giá trị 

căn nhà đã có thuế VAT 

Đợt 1 Khi ký Hợp đồng mua bán 20% 

Đợt 2 

 

02 tháng kể từ khi ký Hợp đồng mua 

bán. 

20% 

Đợt 3 03 tháng kể từ lần thanh toán đợt 2 20% 

Đợt 4 03 tháng kể từ lần thanh toán đợt 3 20% 

Đợt 5 Đến khi bàn giao nhà (Bàn giao kỹ 

thuật) 

15% 

Đợt 6 Khi nhà ở được cấp GCNQSDĐ, QSH 

nhà. 
5% 

Tổng cộng: 100% 

 

b)Tiến độ thanh toán Kinh phí bảo trì: trước Ngày bàn giao Căn Nhà tối thiểu là 

05 ngày tính đến Ngày bàn giao Căn Nhà theo thông báo của Bên Bán quy định 

trong Hợp Đồng Mua Bán. 

 (Tiến độ thanh toán chính thức sẽ theo quy định trong Hợp Đồng Mua Bán).  

Điều 3. HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN NHÀ  

3.1.Cho mục đích ký Hợp Đồng Mua Bán (dự kiến sau 03 (ba) tháng kể từ ngày Hai 

Bên ký Đăng Ký Đặt Mua hoặc thời hạn khác sớm hơn theo thông báo của Bên B), 

khi Hai Bên đều đủ điều kiện tiến hành ký Hợp Đồng Mua Bán và trước khi ký kết 

Hợp Đồng Mua Bán tối thiểu là 10 (mười) ngày, Bên B sẽ thông báo cho Bên A về 

thời gian cụ thể (thời điểm) để tiến hành ký kết Hợp Đồng Mua Bán. Nếu quá thời hạn 

05 (năm) ngày làm việc tính từ thời điểm theo thông báo của Bên B mà Bên A không 

đến và/hoặc không hoàn thành thủ tục cần thiết và/hoặc không hoàn thành nghĩa vụ và 

không ký Hợp Đồng Mua Bán thì Bên B được quyền coi như Bên A từ chối/không 

còn nguyện vọng tham gia mua bán sản phẩm nhà ở của Bên B và/hoặc Bên B có 

quyền đơn phương chấm dứt/hủy bỏ Đăng Ký Đặt Mua này. Đăng Ký Đặt Mua sẽ bị 

chấm dứt/hủy bỏ tại thời điểm theo quy định của pháp luật. Tất cả các quyền và lợi 

ích của Bên A có được/có thể có được từ Đăng Ký Đặt Mua này sẽ chấm dứt ngay tai 

thời điểm quy định nêu trên hoặc thời điểm khác theo quyết định của Bên B; đồng 

thời Bên B có toàn quyền bán Căn Nhà mà Bên A đã đăng ký đặt mua cho bên thứ ba 

khác. 

 

3.2. Sau khi Hai Bên tiến hành ký kết Hợp Đồng Mua Bán, Bên A cam kết thanh toán 

toàn bộ Giá Bán Căn Nhà theo tiến độ cũng như thực hiện đúng, đầy đủ quy định tại 

Hợp Đồng Mua Bán. 

 

3.3. Nội dung Hợp Đồng Mua Bán sẽ kế thừa nội dung Đăng Ký Đặt Mua này. Trường 

hợp nội dung/điều khoản của Đăng Ký Đặt Mua có sự không thống nhất với nội dung 
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Hợp Đồng Mua Bán thì nội dung Hợp Đồng Mua Bán được ưu tiên áp dụng. Hợp 

Đồng Mua Bán sẽ theo nội dung bản dự thảo Bên Nhận Đăng Ký cung cấp cho Bên 

Đăng Ký hoặc theo bản sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền hoặc theo mẫu quy định của Bên Nhận Đăng Ký. 

 

Điều 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐĂNG KÝ 
 

4.1. Đề nghị Bên Nhận Đăng Ký ký kết Hợp Đồng Mua Bán theo quy định tại Điều 3 Đăng 

Ký Đặt Mua này. 

 

4.2.  Thông báo ngay cho Bên B bằng văn bản khi có sự thay đổi về thông tin liên 

quan tới Bên Đăng Ký nhằm đảm bảo liên lạc giữa Hai Bên. Bên Đăng Ký phải hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh do không thực hiện việc thông báo này. 

 

4.4. Trường hợp Bên Đăng Ký và Bên Nhận Đăng Ký ký Hợp Đồng Mua Bán, thì Bên 

Đăng Ký phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Bên Nhận Đăng Ký đầy đủ, đúng 

hạn và tuân thủ các quy định khác của Hợp Đồng Mua Bán này.  

 

Điều 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN ĐĂNG KÝ 
 

5.1 Đảm bảo quyền được tham gia ký kết Hợp Đồng Mua Bán cho Bên A theo quy 

định tại Điều 3 Đăng Ký Đặt Mua này. 

 

5.2 Trường hợp Bên Đăng Ký không là đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

theo quy định của pháp luật Việt Nam thì Bên Nhận Đăng Ký tạo điều kiện cho Bên 

Đăng Ký được chỉ định/chuyển giao cho một bên thứ ba khác là đối tượng được sở hữu 

nhà ở tại Việt Nam được kế thừa các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định trong Đăng 

Ký Đặt Mua này. 

 

5.3 Đảm bảo Giá Bán Căn Nhà nêu trên không thay đổi trừ trường hợp Diện Tích sử 

dụng Căn Nhà điều chỉnh hoặc Hợp Đồng Mua Bán có quy định khác hoặc Hai bên có 

thỏa thuận khác bằng văn bản. 

 

Điều 6. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG 
 

6.1 Các Bên nhất trí thỏa thuận một trong các trường hợp sau đây được coi là sự kiện 

bất khả kháng: 

 

a) Do chiến tranh hoặc do thiên tai, bão, lũ lụt hoặc do thay đổi chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; 

 

b) Do phải thực hiện quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chính quyền địa 

phương hoặc các trường hợp khác do pháp luật quy định; 
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c) Do hỏa hoạn, cháy, nổ, khủng bố, tình trạng khẩn cấp, biểu tình, bạo động dân sự, 

khởi nghĩa, đình công, dịch bệnh hoặc hạn chế do kiểm dịch hoặc do bất kỳ việc công 

bố, ban hành, thay đổi văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác, 

hành vi hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài 

sự kiểm soát của một Bên hoặc các sự kiện khác không thể biết trước được hoặc không 

thể tránh khỏi làm cho bất kỳ bên nào không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ quan trọng nào 

hoặc thực thi bất kỳ quyền quan trọng nào của mình theo Đăng Ký Đặt Mua này. 

 

6.2 Khó khăn về tài chính của Bên Mua sẽ không được coi là trường hợp bất khả 

kháng. 

 

6.3 Khi xuất hiện một trong các trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận tại Khoản 

6.1 Điều này thì bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng phải tiến hành các biện 

pháp ngăn ngừa và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự 

kiện bất khả kháng gây ra. Việc bên bị tác động trực tiếp bởi sự kiện bất khả kháng 

không thực hiện được nghĩa vụ của mình hoặc chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ 

của mình sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo Đăng Ký Đặt Mua này, không bị 

yêu cầu bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm Đăng Ký Đặt Mua cho bên còn lại và cũng 

không phải là cơ sở để bên còn lại có quyền chấm dứt Đăng Ký Đặt Mua này. 

 

6.4 Việc thực hiện nghĩa vụ theo Đăng Ký Đặt Mua của Các Bên sẽ được tạm 

dừng/k o dài trong/tương ứng với thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng. Các Bên sẽ 

tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình sau khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, trừ 

trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 7.2 Điều 7 Đăng Ký Đặt Mua này. 

 

Điều 7. HIỆU LỰC CỦA ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA 
 

7.1 Đăng Ký Đặt Mua này có hiệu lực kể từ ngày Bên Nhận Đăng Ký ký xác nhận. 

 

7.2 Đăng Ký Đặt Mua chấm dứt hiệu lực trong trường hợp: 

 

a) Hai Bên ký Hợp Đồng Mua Bán thay thế cho Đăng Ký Đặt Mua này; 
 

b) Theo thỏa thuận bằng văn bản của Hai Bên về việc chấm dứt Đăng Ký Đặt Mua này; 

 

c) Khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng mà Bên Nhận Đặt Mua không thể khắc phục được 

mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết; 

 

d) Các trường hợp khác theo thỏa thuận của Hai Bên trong Đăng Ký Đặt Mua này và 

quy định của pháp luật trong đó có trường hợp Bên A không đủ điều kiện mua sản 

phẩm nhà ở của Bên B. 
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Điều 8. THÔNG BÁO 
 

8.1 Địa chỉ để Các Bên nhận thông báo: 

 

a) Địa chỉ nhận thông báo của Bên Nhận Đăng Ký: Như quy định tại phần thông tin 

Bên Nhận Đăng Ký tại Phần 1 của Đăng Ký Đặt Mua. 

 

b) Địa chỉ nhận thông báo của Bên Đăng Ký: Theo thông tin của một người đại diện 

trên Đăng Ký Đặt Mua. 

 
8.2 Hình thức thông báo giữa Các Bên: Bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc gửi qua fax 

hoặc bằng đường bưu điện hoặc điện thoại trực tiếp hoặc gửi bằng thư điện tử trừ 

trường hợp các Bên có thỏa thuận khác hoặc Bên Nhận Đăng Ký có yêu cầu khác. 

 

8.3 Bất kỳ thông báo, yêu cầu, thông tin, khiếu nại phát sinh liên quan đến Đăng Ký 

Đặt Mua này phải được lập thành văn bản. Hai Bên thống nhất rằng, các thông báo, 

yêu cầu, khiếu nại được coi là đã nhận nếu gửi đến đúng địa chỉ, đúng tên người nhận 

thông báo, đúng hình thức thông báo theo thỏa thuận tại Khoản 8.1, Khoản 8.2 và 

Khoản 8.3 Điều này và trong thời gian như sau: 

 

a) Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay và có chữ ký của người nhận thông 

báo; 

 

b) Vào ngày bên gửi nhận được thông báo chuyển fax thành công trong trường hợp gửi 

thông báo bằng fax; 

 
c) Vào ngày thứ hai kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp gửi thông báo 

bằng thư chuyển phát nhanh (không phụ thuộc vào thông tin người ký nhận tại phần ký 

nhận của Bên Đăng Ký (người nhận) trên giấy báo phát); 

 

d) Vào ngay tại thời điểm bên kia nhận được điện thoại với đầy đủ nội dung cần thông 

báo trong trường hợp Bên Nhận Đăng Ký thông báo bằng điện thoại trực tiếp; 

 

e) Vào thời điểm thông báo, đề nghị, yêu cầu thanh toán hoặc thư từ giao dịch v.v… đó 

được nhập vào hệ thống thông tin do bên nhận kia đăng ký hợp lệ trong Đăng Ký 

ĐặtMua hoặc thời điểm thư điện tử của Bên Nhận Đăng Ký đã được gửi đi cho Bên 

Đăng Ký trong trường hợp gửi bằng thư điện tử tới địa chỉ đăng ký hợp lệ của Bên 

Đăng Ký trong Đăng Ký Đặt Mua; 

 

g) Vào thời điểm khác do Các Bên thỏa thuận. 
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8.4 Các Bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có đề nghị thay đổi về 

thông tin, địa chỉ, hình thức và tên người nhận thông báo; nếu khi đã có thay đổi về 

(thông tin, địa chỉ, hình thức, tên người nhận thông báo do Các Bên thỏa thuận) mà 

bên có thay đổi không thông báo lại cho bên kia biết thì bên gửi thông báo không chịu 

trách nhiệm về việc bên có thay đổi không nhận được các văn bản thông báo. 

 

Điều 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
 

Mọi tranh chấp phát sinh từ/liên quan tới việc ký kết, thực hiện Đăng Ký Đặt Mua này 

trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải; trong trường hợp 

thương lượng, hòa giải không đạt kết quả thì tranh chấp sẽ được một trong Hai Bên 

đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Bên đưa vụ việc ra Toà án phải thông báo 

bằng văn bản cho Bên kia biết trước ít nhất 30 ngày. Nếu Bên nào vi phạm cam kết này 

thì Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt/hủy bỏ Đăng Ký Đặt Mua. 

 

Điều 10. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
 

10.1 Hai bên thống nhất rằng văn bản này chỉ nhằm mục đích ghi nhận nguyện vọng 

của Bên B đối với sản phẩm của Bên A. 

 

10.2  Bên Đăng Ký cam kết: đã tìm hiểu, xem x t kỹ thông tin/tình trạng pháp lý về 

Căn Nhà và Dự  n; có đủ năng lực pháp lý và được pháp luật Việt Nam cho ph p ký 

kết, thực hiện Đăng Ký Đặt Mua và Hợp Đồng Mua Bán; việc ký kết Đăng Ký Đặt 

Mua này giữa Các Bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị  p buộc, lừa dối. 

 

10.3 Hai Bên hoàn toàn đồng ý thời gian ký Hợp Đồng Mua Bán có thể được tự động 

gia hạn bằng khoảng thời gian nêu tại Khoản 3.1 Điều 3 Đăng Ký Đặt Mua này hoặc 

ngắn/dài hơn, nếu trước khi hết thời hạn nêu tại Khoản 3.1 Điều 3 mà Bên B không có 

văn bản/thông báo với Bên A về thời gian cụ thể (thời điểm) tiến hành ký kết Hợp 

Đồng Mua Bán. Và sau đó, trong thời gian gia hạn tự động, khi Bên B có thông báo 

cho Bên A về thời gian cụ thể (thời điểm) để tiến hành ký kết Hợp Đồng Mua Bán thì 

Hai Bên phải tuân thủ các quy định tại Điều 3 nêu trên. 

 

10.4 Trong trường hợp Các Bên thỏa thuận điều chỉnh, thay đổi, hủy bỏ, bổ sung bất cứ 

nội dung nào của Đăng Ký Đặt Mua này thì phải theo thỏa thuận bằng văn bản giữa 

Hai Bên và/hoặc phải được lập bằng văn bản có chữ ký của cả Hai Bên, trừ trường hợp 

Hai Bên có thỏa thuận khác. 

 

Các Phụ lục đính kèm Đăng Ký Đặt Mua này và các sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận 

của Hai Bên là nội dung không tách rời Đăng Ký Đặt Mua này và có hiệu lực thi hành 

đối với Hai Bên. Việc một bên đề xuất bằng văn bản dùng một văn bản khác đã được 
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ký bởi Hai bên làm hợp đồng chính/hợp đồng phụ/phụ lục của Đăng Ký Đặt Mua này 

(nếu có) và/hoặc tài sản của giao dịch khác làm tài sản bảo đảm cho cam kết nêu trong 

Đăng Ký Đặt Mua này chỉ có hiệu lực vào thời điểm/khi được bên kia chấp thuận/đồng 

ý. 

 

10.5  Trong trường hợp một hoặc nhiều Điều, khoản, điểm, nội dung trong Đăng Ký 

Đặt Mua này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên là vô hiệu, không có giá trị 

pháp lý hoặc không thể thi hành theo quy định hiện hành của pháp luật thì các Điều, 

khoản, điểm, nội dung khác của Đăng Ký Đặt Mua này vẫn có hiệu lực thi hành đối với 

Hai Bên. Hai Bên sẽ thống nhất sửa đổi các Điều, khoản, điểm, nội dung bị vô hiệu 

hoặc không có giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành theo quy định của pháp luật và 

phù hợp với ý chí của Hai Bên. 

 

10.6 Đăng Ký Đặt Mua này được lập thành 2 (hai) bản và có giá trị như nhau, Bên 

Đăng Ký giữ 1 (một) bản, Bên Nhận Đăng Ký giữ 1 (một) bản. 

 

  

BÊN NHẬN ĐĂNG KÝ BÊN ĐĂNG KÝ 
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PHỤ LỤC 

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN ….. 

DỰ ÁN: KHAI SƠN TOWN 

 

 

Tiến độ Xây dựng Căn Nhà dự kiến: 

 

1. Xây dựng đến sàn tầng 2 của Tòa Nhà: Quý II/2019 

 

2. Xây dựng đến sàn mái: Quý III/2019 

 

3. Thời gian bàn giao nhà: Quý II/2020. 
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PHỤ LỤC 
 

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG XÂY DỰNG 
 

DỰ ÁN: KHAI SƠN TOWN 
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