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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence – Freedom - Happiness 

 
 

 

 

 
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (CĂN HỘ CHUNG CƯ) 

HÌNH TH ÀNH TRONG TƯƠNG LAI  

PURCHASE AND SALE CONTRACT FOR HOUSES AND BUILDINGS 

(APPLICABLE TO OFF-THE-PLAN CONDOMINIUM APARTMENTS) 

 

Số:0238/2016/HĐMB – AV 

No.: 0238/2016/HĐMB – AV 

giữa / between 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ – NHA TRANG 

SONG DA – NHA TRANG JOINT-STOCK COMPANY 

 

Và(And) 

 

ÔNG (Mr) : ………………….. 
 

 
Công trình: “Căn hộ cao cấp thuộc dự án Stellar Hotel & Residences” 

Căn hộ số:…………. 

Construction works: “Top quality apartments of Stellar Hotel & Residences Project” 

Apartment No.: …………. 
 

 

 
Nha Trang, tháng 01 năm 2016 

Nha Trang, January 2016 
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A - CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG / BASES OF CONTRACT 

EXECUTION 
 

- Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; 

The Civil Code dated June 14, 2005 by the National Assembly of the Socialist 

Republic of Vietnam; 

- Luật Nhà ở của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 

 The Law on Residential Housing No. 65/2014/QH13 dated November 25, 2014 by the 

National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam; 

- Luật Kinh doanh bất động sản của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 66/2014/QH13 

ngày 25/11/2014; 

The Law on Real Estate Trading No. 66/2014/QH13 dated November 25, 2014 by the 

National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam; 

- Căn cứ công văn số: 1436/BXD-QLN  của Bộ xây dựng V/v: Thực hiện Luật Nhà ở số 

65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13; 

Official Dispatch No. 1436/BXD-QLN by the Ministry of Construction on implanting 

the Law on Residential Housing No. 65/2014/QH13 and the Law on Real Estate 

Trading No. 66/2014/QH13; 

- Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

- Decree No. 76/2015/NĐ-CP dated September 10, 2015 by the Government detailing 

the implementation of a number of articles of the Law on Real Estate Trading; 

- Khả năng và nhu cầu của các bên. 

The Parties’ needs and capabilities. 

 

 
 

 

B – CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG / THE PARTIES TO THIS 

CONTRACT 

 

Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng này (sau đây được gọi chung là “Hợp 

Đồng”) được ký ngày 09 tháng 0 1  năm 2016 giữa và bởi các Bên dưới đây gồm: 

This Purchase and Sale Contract for Houses and Buildings (hereinafter the “Contract”) 

i s  executed on the 09 January 2016 between the following Parties: 
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I. BÊN BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên Bán): 

THE PARTY SELLING HOUSE / BUILDING (hereinafter “the Seller”): 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ – NHA TRANG 

SONG DA – NHA TRANG JOINT-STOCK COMPANY 

Địa chỉ : Số 06 Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

Address : No. 06 Bai Duong, Vinh Hai Ward, Nha Trang City, 

Khanh Hoa Province 

Giấy CNĐK doanh nghiệp  : 4200719977 

Business registration certificate : 4200719977 

Đại diện có thẩm quyền : Ông Nguyễn Chí Uy 

Authorized representative : Mr. Nguyen Chi Uy 

Chức vụ : Tổng Giám đốc 

Title : General Director 

Điện thoại : 058.3543 800     Fax: 058. 3543 549 

Telephone : 058.3543 800 –    Fax: 058. 3543 549 

Số tài khoản    : 370 000 005 410 

Bank account No.  : 370 000 005 410 

Ngân hàng  : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Chúng Việt Nam 

-   Chi nhánh Khánh Hòa. 

Bank  : Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank – Khanh 

Hoa Branch. 

Swift code  : WBVNVNVX 

Mã số thuế/ Tax code : 4200719977 
 

Và/ And 
 

II. BÊN MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên mua) 

THE PARTY PURCHASING HOUSE/BUILDING (hereinafter “the Purchaser”): 

Ông / Mr …………. 

CMND số/ ID Number  : …………. 

Cấp ngày/ Issued on  : ………….  

Nơi cấp/ Issued place  : …………. 

 

Bà/Mrs …………. 

CMND số/ ID Number  : …………. 

Cấp ngày/ Issued on  : ………….  

Nơi cấp/ Issued place  : …………. 

Hộ khẩu thường trú  : …………. 

Permanent residential address: …………. 
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Địa chỉ liên hệ   : …………. 

Contact address   : …………. 

Điện thoại/Phone Number   : …………. 

 

Email  : ………….  

 

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng với các nội 

dung sau đây: 

The contracting Parties hereby mutually agree on entering into this Purchase and Sale 

Contract for Housing and Construction Works with the following contents: 

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH / ARTICLE 1. DEFINITION AND 

INTERPRETATION OF TERMS 

Cho mục đích của hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng này, các từ dưới đây được 

hiểu theo nghĩa được xác định tại đây, trừ trường hợp ngữ cảnh yêu cầu cần phải hiểu theo 

nghĩa khác:   

For all purposes of this Contract, the following terms and expressions shall mean as follows, 

unless the context otherwise requires:   

1.1. “Stellar Hotel & Residences” có nghĩa là Khu Căn Hộ Cao Cấp tại Khu đô thị biển An 

Viên, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam do 

Công ty Cổ phần Sông Đà – Nha Trang làm chủ đầu tư, được xác định theo các bản vẽ, 

các chỉ dẫn kỹ thuật và các giấy tờ pháp lý được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê 

chuẩn; 

“Stellar Hotel & Residences” shall mean the complex of top quality apartments 

located at An Vien coastal urban area, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang City, Khanh 

Hoa Province, Vietnam, of which Song Da-Nha Trang Joint-Stock Company is the 

investor and which are defined in conformity with the drawings, technical instructions 

and legal documents approved by competent State agencies; 

1.2. “Căn hộ” là một căn hộ được xây dựng theo cấu trúc kiểu khép kín theo thiết kế đã 

được phê duyệt thuộc nhà chung cư do Công ty Cổ phần Sông Đà – Nha Trang đầu tư 

xây dựng với các đặc điểm được mô tả tại Điều 2 của hợp đồng này; 

“Apartment” shall mean an apartment built with a closed construction structure in 

accordance with the approved design of condominium apartments whose construction 

is invested in by Song Da-Nha Trang with the features as described in Article 2 hereof; 

1.3. “Nhà chung cư” là toàn bộ nhà chung cư có căn hộ mua bán do Công ty Cổ phần Sông 

Đà - Nha Trang làm chủ đầu tư, bao gồm các căn hộ, diện tích kinh doanh, thương 

mại.... và các công trình tiện ích chung của tòa nhà, kể cả phần khuôn viên được xây 

dựng tại lô đất 01 – ô DLA10 thuộc Khu đô thị biển An Viên, Phường Vĩnh Nguyên, 

Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa; 

“Apartment Building” shall mean the entire condominium containing apartments for 

trading, of which Song Da-Nha Trang Joint-Stock Company is the investor and which 
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consists of apartments, trade and commercial areas, and general amenities of the 

building, including the premises built on land plot 01 – DLA10 of An Vien coastal 

urban area, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam; 

1.4. “Hợp đồng” là hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng này và toàn bộ các phụ lục 

đính kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đối với hợp đồng này do các bên 

lập và ký kết; 

“Contract” shall mean this Contract for Purchasing and Selling Houses/Buildings and 

all attached appendixes, including all and any amendments and supplements hereto in 

writing formulated and signed by the Contract Parties; 

1.5. “Giá bán căn hộ” là tổng số tiền bán bán nhà, công trình xây dựng được xác định tại 

Điều 3 của hợp đồng này; 

“Sale Price of the Apartment” shall mean to the total amount of money to be paid for the 

house or building as defined in Article 3 of this Contract; 

1.6.  “Bảo hành nhà ở” là việc khắc phục, sửa chữa, thay thế các hạng mục được liệt kê cụ thể 

tại Điều 10 của hợp đồng này khi bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành sử dụng 

không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng căn hộ gây ra trong khoảng 

thời gian theo quy định của pháp luật nhà ở và theo thỏa thuận trong hợp đồng này; 

“Warranty of the house” shall mean remedial work, repairs and replacements of the items 

detailed in Article 10 herein for any damage, defect or abnormal operation, for which the 

users are not at fault, during the length of time prescribed by the law on housing and in 

accordance with agreements stated in this Contract; 

1.7. “Diện tích sử dụng căn hộ” là diện tích sử dụng riêng của căn hộ mua bán được tính 

theo kích thước thông thủy và được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao 

gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô 

gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó; không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các 

căn hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ. Khi tính diện tích 

ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường 

chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt 

bằng căn hộ đã được phê duyệt; 

“Usable Area of the Apartment” shall mean the privately used area of the purchased 

and sold apartment determined according to the carpet area and recorded in the 

Certificate issued to the Purchaser, including the area of partition walls inside the 

apartment and the area of the balcony and loggia (if any) attached to the said 

apartment; not including the walls encircling the building, the walls dividing 

apartments, the area of floor space with columns, and technical boxes inside the 

apartment. The area of the balcony is the area of its whole floor. In case the balcony 

shares a wall, the boundary shall be the inner edge of that wall as clearly specified in 

the design drawing of the approved floor plan of the apartment; 

1.8. "Diện tích sàn xây dựng căn hộ" là diện tích được tính từ tim tường bao, tường ngăn 

căn hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ; 

"Construction Floor Area of the Apartment" shall mean the area defined by the 

centerline of the boundary walls and dividing walls of the apartment, including the area 

of floor space with columns and technical boxes inside the apartment; 
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1.9. “Phần sở hữu riêng của Bên Mua” là phần diện tích sử dụng căn hộ được quy định tại 

khoản 6 Điều này và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ này; 

“Private Area of the Purchaser” shall mean the usable area of the apartment stated in 

Clause 6 of this Article and private technical equipment attached to the apartment; 

1.10. “Phần sở hữu riêng của Bên Bán” là phần diện tích trong nhà chung cư nhưng Bên 

Bán không bán mà giữ lại để sử dụng hoặc kinh doanh và Bên Bán cũng không phân bổ 

giá trị phần diện tích thuộc sở hữu riêng này vào giá bán căn hộ; 

“Private Area of the Seller” shall mean the area in the Apartment Building that is not 

sold by the Seller and is kept by the Seller for use or business. The Seller does not 

include the value of this private area in the apartment sale price; 

1.11. “Phần sở hữu chung trong nhà chung cư” là phần diện tích và các thiết bị thuộc sở 

hữu, sử dụng chung trong nhà chung cư theo quy định của pháp luật nhà ở và được các 

bên thỏa thuận cụ thể tại khoản 3 Điều 11 của hợp đồng này; 

“Shared Area in the Apartment Building” shall mean the area and equipment of 

shared ownership and use in the Apartment Building in accordance with the State’s 

Law on Housing and in conformity with the Parties’ specific agreement stated in 

Clause 3 of Article 11 hereof; 

1.12. “Bản nội quy nhà chung cư” là bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư được đính 

kèm theo hợp đồng này và tất cả các sửa đổi, bổ sung được Hội nghị nhà chung cư 

thông qua trong quá trình quản lý, sử dụng nhà ở; 

“Apartment Building Rules and Regulations” shall mean the internal rules and 

regulations on the management and use of the Apartment Building attached to this 

Contract, including all amendments and supplements approved by the Apartment 

Building Assembly during the management and use of the apartment; 

1.13.  “Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư” là khoản tiền 2% mà các bên 

có nghĩa vụ phải đóng góp đối với phần sở hữu riêng của mình để phục vụ cho việc bảo 

trì phần sở hữu chung trong nhà chung cư; 

“Maintenance Fees for the Shared Area of the Apartment Building” shall mean the 

fees that the Parties are obliged to pay at 2% of their private areas as contribution to 

the maintenance of shared areas in the Apartment Building; 

1.14. “Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư” là các dịch vụ quản lý vận hành nhà chung 

cư, bao gồm việc quản lý, vận hành nhằm đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình 

thường; 

“Managerial and Operational Services to the Apartment Building” shall mean the 

services of managing and operating the Apartment Building, including those 

managerial and operational tasks in order to ensure the normal operation of the 

Apartment Building; 

1.15. “Bảo trì nhà chung cư” là việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa 

chữa đột xuất nhà ở và thiết bị xây dựng công nghệ gắn với nhà chung cư đó nhằm duy 

trì chất lượng nhà chung cư; 

“Maintenance of the Apartment Building” shall mean the regular, periodic and 

unscheduled repairs of the apartment building as well as construction and technology 
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equipment attached to the said apartment building in order to sustain the quality of the 

apartment building; 

1.16. “Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư” là đơn vị thực hiện việc quản lý, 

vận hành nhà chung cư sau khi nhà chung cư được xây dựng xong và đưa vào sử dụng; 

“Operating Business of the Apartment Building” shall mean the corporate unit that 

manages and operates the apartment building after the construction works have been 

completed and put into operation; 

1.17. “Sự kiện bất khả kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi bên hoặc các 

bên trong hợp đồng này không thể lường trước được và không thể khắc phục được để 

thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp 

cần thiết và khả năng cho phép. Các trường hợp được coi là sự kiện bất khả kháng được 

các bên nhất trí thỏa thuận cụ thể tại Điều 14 của hợp đồng này; 

“Force Majeure Events” shall mean objective incidents taking place beyond either 

Party’s or both Parties’ reasonable control and preventing them from performing their 

obligations under this Contract despite all necessary measures they have taken in their 

own power. The incidents considered force majeure events mutually agreed upon by 

both Parties are specifically stated in Article 14 of this Contract; 

1.18. "Giấy chứng nhận" là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Bên Mua căn hộ 

theo quy định của pháp luật đất đai; 

"Certificate" shall mean the Certificate of the rights to land use and ownership right to 

the apartment and other properties attached to land, issued by a competent State 

agency to the Purchaser of the Apartment in accordance with the Law on Land; 

1.19. “Biên Bản Xác Nhận” là Biên bản do Bên Bán và Bên Mua ký kết xác nhận việc Bên 

Bán đã hoàn thành xong phần xây thô và tiến hành hoàn thiện toà nhà theo thỏa thuận 

trong Hợp đồng này; 

“Certification Minutes” shall mean the minutes signed by both the Seller and the 

Purchaser, certifying the Seller has completed the plain masonry and starts the 

finishing stage of the building as agreed upon herein; 

1.20.  “Biên Bản Bàn Giao” là Biên bản bàn giao căn hộ do Bên Bán và Bên Mua ký kết xác 

nhận việc Bên Bán bàn giao cho Bên Mua căn hộ theo thỏa thuận trong Hợp đồng này; 

“Hand-over Minutes” shall mean the recorded minutes on handing over the apartment 

signed by both the Seller and the Purchaser, certifying the Seller’s handing over the 

apartment to the Purchaser as agreed upon herein; 

1.21. “Ngày Tiến Hành Hoàn Thiện Toà Nhà” nghĩa là ngày được quy định trong Biên Bản 

Xác Nhận; 

“Date of Performing Finishing Works” shall mean the date specified in the 

Certification Records; 

1.22. “Ngày Bàn Giao” nghĩa là ngày được quy định trong Thông báo Bàn giao của Bên Bán 

gửi cho Bên Mua; 

“Hand-over Date” shall mean the date specified in the Hand-over Notice given by the 

Seller to the Purchaser; 
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1.23. “Thông Báo Bàn Giao” là một thông báo bằng văn bản cho Bên Mua về ngày thực 

hiện Bàn giao Căn hộ vào Ngày Bàn giao, mà sẽ muộn hơn …. tuần và sớm hơn 

…..tuần kể từ ngày Thông báo Bàn giao; 

“Hand-over Notice” shall mean a notice given in writing to the Purchaser on the date 

of handing over the Apartment on the Hand-over Date, which will take place …. weeks 

later or sooner than the date stated in the Hand-over Notice; 

1.24. “Bên” có nghĩa là Bên Bán hoặc Bên Mua; và 

“Party” shall mean either the Seller or the Purchaser; and 

1.25. “Các Bên” có nghĩa là cả Bên Bán và Bên Mua. 

“The Parties” shall mean the Seller and the Purchaser 

ĐIỀU 2. CÁC THÔNG TIN VỀ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG / ARTICLE 2. 

INFORMATION ON HOUSE/BUILDING 

2.1. Loại nhà, công trình xây dựng: Căn hộ chung cư  

Type of house/building: Condominium apartment  

a) Căn hộ số: 16 tại tầng: 19 Tòa nhà chung cư số A2 thuộc Dự án Stellar Hotel & 

Residences tại Khu đô thị biển An Viên, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa; 

Apartment No.: …………. Apartment Building …………. of Stellar Hotel & 

Residences Project at An Vien coastal urban area, Vinh Nguyen Ward, Nha 

Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam; 

b) Diện tích sàn xây dựng căn hộ là: 45,1 m2 diện tích này được tính theo quy định 

tại khoản 1.8 Điều 1 của hợp đồng này; 

Construction floor area of the Apartment: 45,1 m2 defined in conformity with 

regulations in Clause 1.8 of Article 1 hereof; 

c) Mục đích sử dụng căn hộ: Dùng để ở. 

Purpose of use: residential 

2.2. Vị trí nhà, công trình xây dựng: Dự án “Stellar Hotel & Residences” được xây dựng 

tại lô đất 01 – ô DLA10 thuộc Khu đô thị biển An Viên, Phường Vĩnh Nguyên, Thành 

phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.  

Location of house/building: Stellar Hotel & Residences Project built on land plot 01 – 

DLA10 of An Vien coastal urban area, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang City, Khanh 

Hoa Province, Vietnam 

2.3. Thông tin về quy hoạch có liên quan đến nhà, công trình xây dựng: 

Information on planning related to the house/building   

2.4. Quy mô của nhà, công trình xây dựng: 

Scale of the house/building: 
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a) Tổng diện tích sàn xây dựng:  54.278,93 m2 

Total construction floor area: 54.278,93 m2 

b) Tổng diện tích sử dụng đất: 5.600 m2, trong đó: 

Total area of land use: 5.600 m2, in which: 

- Sử dụng riêng/ Private use:  45,1 m2 

- Sử dụng chung / Shared use: 11.058,356 m2 

c) Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

Origin of land use: State allocates land use fees 

2.5. Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng: công trình xây dựng là tòa nhà hỗn hợp 

nhiều mục đích sử dụng bao gồm các căn hộ, khách sạn, khu thương mại.... và các 

công trình tiện ích chung của tòa nhà, kể cả phần khuôn viên được xây dựng tại lô đất 

01 – ô DLA10 thuộc Khu đô thị biển An Viên, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

Characteristics, features and use function: the construction works make up a mixed-

use building consisting of apartments, hotel, trade areas.... and common amenities of 

the building, including the premises built on land plot 01 – DLA10 of An Vien coastal 

urban area, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam 

2.6. Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến nhà, công trình xây dựng: 

Công trình xây dựng nằm trong Khu đô thị biển An Viên có đầy đủ cơ sở hạ tầng 

(đường, điện, nước…). Khu đô thị đã có nhiều biệt thự được xây dựng với nhiều cư 

dân đang sinh sống 

Current status of the infrastructure and services related to the house/building: the 

construction works are located in the An Vien coastal urban area with adequate 

infrastructure facilities (roads, power system, water supply system, etc.). The urban 

area has been home to many villas and is significantly inhabited 

2.7. Hồ sơ pháp lý của dự án, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử 

dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà: 

Legal documents of the Project, documents related to house/building ownership. 

documents on land use rights and documents related to the investment in building 

houses 

a) Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị biển An Viên, phường Vĩnh 

Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; 
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Decision No. 27/QĐ-UBND dated January 06, 2011 by the People’s Committee of 

Khanh Hoa Province  approving the detailed Planning of 1/500 scale of An Vien 

coastal urban area, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sỡ hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất số 

T-02335 ngày 31/12/2009 ; 

Certificate of land use right and house ownership right and other assets attached 

to land No. T-02335 dated January 31, 2009 

c) Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh số 02/2010/HĐHTĐT-KD ngày 02/12/2010 giữa 

Công ty cổ phần Sông Đà – Nha Trang và Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long về 

việc đầu tư xây dựng tại lô đất DL-A10 thuộc dự án Khu đô thị biển An Viên ; 

Agreement on Investment and Trade Cooperation No. 02/2010/HĐHTĐT-KD dated 

December 02, 2010 between Song Da – Nha Trang Joint-Stock Company and Song 

Da – Thang Long Joint-Stock Company on investment for construction of works on 

land plot DL-A10 of An Vien Coastal Urban Area Project; 

d) Các phụ lục đính kèm Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh số 02/2010/HĐHTĐT-KD 

ngày 02/12/2010 giữa Công ty cổ phần Sông Đà – Nha Trang và Công ty Cổ phần 

Sông Đà - Thăng Long; 

Appendixes attached to Agreement on Investment and Trade Cooperation No. 

02/2010/HĐHTĐT-KD dated December 02, 2010 between Song Da – Nha Trang 

Joint-Stock Company and Song Da – Thang Long Joint-Stock Company 

e) Hợp đồng góp vốn số 0238/2016/HĐGV-AV ký ngày 24/08/2015 giữa Ông (Bà) 

………….  và Công ty Cổ Phần Sông Đà Nha Trang; 

Contract for Capital Contribution No 0238/2016/HĐGV-AV entered into 

24/08/2015 between Mr (Mrs). ………….  and Song Da – Nha Trang Joint-Stock 

Company 

f) Biên bản thanh lý số 0238/2016/HĐGV-AV ký ngày 09/01/2016 giữa Ông (Bà) 

………….  và Công ty Cổ Phần Sông Đà Nha Trang; 

Liquidation Minutes No. 0238/2016/TLHĐ-AV signed 21/12/2015 between Mr 

(Mrs). ………….  and Song Da – Nha Trang Joint-Stock Company; 

2.8. Các thông tin khác: Dự án xây dựng thuộc thửa đất số: 01. Khu đô thị biển An Viên; 

Tờ bản đồ số: 271/2009/TĐ.BĐ do cơ quan Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Khánh 

Hòa cấp; Năm hoàn thành việc xây dựng: 2017.    

Other information: the construction project is for land lot No. 01 of An Vien Coastal 

Urban Area; Map sheet No.: 271/2009/TĐ.BĐ issued by natural Resources àn 
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Environment Department of Khanh Hoa Province ; year of construction completion: 

2017.   

ĐIỀU 3: GIÁ BÁN CĂN HỘ, KINH PHÍ BẢO TRÌ, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN 

THANH TOÁN / ARTICLE 3: SALE PRICE OF THE APARTMENT, MAINTENANCE 

FEES, PAYMENT MODE AND DEADLINES 

3.1. Giá bán Căn hộ / Sale price of the Apartment: 

a) Giá bán Căn hộ được tính theo công thức lấy đơn giá 01 m2 sử dụng căn hộ (x) với 

tổng diện tích sử dụng căn hộ mua bán, cụ thể là: 45,1 m2 sử dụng (x) 17.300.384, 

VNĐ/1m2 sử dụng = 780.247.318, VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu hai 

trăm bốn mươi bảy ngàn ba trăm mười tám đồng chẵn).  

The Sale Price of the Apartment is defined by multiplying the unit price of  

01 m2 of usable area of the Apartment (x) the total usable area of the purchased 

and sold Apartment, i.e. 45,1 m2 (x) 17.300.384, VND/1m2 =780.247.318, VND (In 

words: Seven hundred eighty million two hundred forty-seven thousand three 

hundred and eighteen dongs). 

b) Giá bán Căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và thuế giá trị gia tăng và 

kinh phí bảo trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư. Trong đó: 

The Sale Price of the Apartment, which is inclusive of the value of land use right, the 

value-added tax, and the maintenance fees for the Shared Area of the Apartment 

Building. In which: 

- Giá bán (đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất) là: 698.963.333, VNĐ. (Bằng 

chữ: Sáu trăm chín mươi tám triệu chín trăm sáu mươi ba ngàn ba trăm ba 

mươi  ba đồng ). Trong đó, Giá trị quyền sử dụng đất được tính: 478.862, 

VNĐ/m2 x 45,1 m2 = 21.596.676,VNĐ 

Sale Price (inclusive of the value of land use right): 698.963.333, VND (In 

words: Six hundred and ninety-eight million nine hundred sixty-three thousand 

three hundred thirty three dongs). In which, the value of land use right is defined: 

478.862, VND/m2 x 45,1 m2 = 21.596.676,VND 

- Thuế giá trị gia tăng: 67.736.667, VNĐ. (Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu bảy 

trăm ba mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi bảy đồng chẵn); khoản thuế này 

không tính trên tiền sử dụng đất nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp 

luật. 

Value-added tax: 67.736.667, VND (In words: Sixty-seven million seven 

hundred thirty-six thousand six hundred sixty seven dongs); this tax shall not 

apply to the land use levy paid to the State in accordance with the law 

- Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư: 2% Tổng giá trị căn hộ 

hoàn thiện đầy đủ trước Thuế VAT: 13.547.318, VNĐ (Bằng chữ: Mười ba 

triệu năm trăm bốn mươi bảy ngàn ba trăm mười tám đồng chẵn).  

Maintenance fees for the Shared Area of the Apartment Building: 2% of the 

total value of the finished Apartment before VAT: 13.547.318, VND (In words: 

Thirteen million five hundred forty-seven thousand three hundred and eighteen 

dongs). 
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c) Giá bán Căn hộ quy định tại điểm a khoản 3.1 Điều này không bao gồm các khoản sau 

đây:  

The Sale Price of the Apartment specified in Point (a) of Clause 3.1 of this Article shall 

not include 

- 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. 

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

Registration fees, other fees and costs imposed by the law related to the 

application for issuing the Certificate to the Purchaser. Such fees and costs 

shall be covered by the Purchaser 

- Chi phí kết nối, lắp đặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho Căn hộ gồm: 

dịch vụ cung cấp gas, dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình và các dịch 

vụ khác mà Bên Mua sử dụng cho riêng Căn hộ. Các chi phí này Bên Mua 

thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung ứng dịch vụ 

The costs of connecting and installing equipment and using services in the 

Apartment, including: cooking gas supply, postal and telecommunications 

services, television services and such other services privately used by the 

Purchaser in the Apartment. Such costs shall be paid by the Purchaser directly 

to service providers; and 

- Phí quản lý vận hành Nhà chung cư hàng tháng. Kể từ ngày bàn giao Căn hộ 

cho Bên Mua theo thỏa thuận tại Điều 8 của Hợp đồng này, Bên Mua có trách 

nhiệm thanh toán phí Quản lý vận hành Nhà chung cư theo thỏa thuận tại 

khoản 5 Điều 11 của Hợp đồng này; 

Monthly management and operation fees: from the day on which the 

Apartment is handed over to the Purchaser in conformity with Article 8 of this 

Contract, the Purchaser shall be responsible for paying the management and 

operation fees as agreed upon in Clause 5 of Article 11 hereof. 

d) Hai Bên thống nhất kể từ ngày bàn giao Căn hộ và trong suốt thời hạn sở hữu, sử 

dụng Căn hộ đã mua thì Bên Mua phải nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định 

hiện hành, thanh toán phí quản lý, vận hành nhà Chung cư hàng tháng và các loại 

phí dịch vụ khác do việc sử dụng các tiện ích như: khí đốt, điện, nước, điện thoại, 

truyền hình cáp… cho nhà cung cấp dịch vụ. 

Both Parties agree that from the day on which the Apartment is handed over and 

throughout the duration of ownership and use of the purchased apartment, the 

Purchaser shall fulfill financial obligations in accordance with current 

stipulations, pay the monthly fees for managing and operating the Apartment 

Building and the costs for such other services as: cooking gas, power, water, 

telephone, cable television ... to service providers. 

 Lưu ý / Notes: 

- Diện tích sử dụng căn hộ là: 45,1 m2. Diện tích này được tính theo kích thước 

thông thủy (gọi chung là diện tích thông thủy) theo quy định tại khoản 1.7 Điều 
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1 của hợp đồng này và là căn cứ để tính tiền mua bán căn hộ quy định tại Điều 

3 của hợp đồng này; 

The usable area of the Apartment shall be  45,1 m2. This area shall be the 

carpet area stipulated in Clause 1.7 of Article 1 hereof and shall serve as a 

basis for defining the sale price of the Apartment as stipulated in Article 3 of 

this Contract; 

- Hai bên nhất trí rằng, diện tích thông thủy ghi tại điểm này chỉ là tạm tính và 

có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ. 

Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ cho Bên Bán theo diện 

tích thực tế khi bàn giao căn hộ. Hai bên đồng ý và chấp nhận rằng sẽ không có 

bất kỳ khiếu kiện gì nếu: 

Both Parties agree that the carpet area mentioned in this Point shall be merely 

provisional and may be higher or lower after actual measurements have been 

performed at the point of time when the Apartment is handed over. The 

Purchaser shall pay for the Apartment at the price based on the actual area 

when the Apartment is handed over. The contracting Parties agree and accept 

that there shall be no complaints nor lawsuits in the following cases: 

 Phần diện tích Căn hộ chênh lệch trong giới hạn ± 2% diện tích Căn hộ 

nêu tại Điều 2 thì tổng giá trị Hợp đồng này sẽ không thay đổi. 

In case the actual carpet area of the Apartment varies  within ± 2% of 

the area of the Apartment written in Article 2, the total value of this 

Contract shall remain unchanged. And 

 Phần diện tích Căn hộ chênh lệch lớn hơn ± 2% diện tích Căn hộ nêu tại 

Điều 2 thì tổng giá trị Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh tăng thêm hoặc 

giảm xuống đối với phần tổng diện tích chênh lệch tăng giảm đó. Giá 

bán làm căn cứ để tính phần giá trị hợp đồng tăng lên hoặc giảm xuống 

do chênh lệch diện tích sẽ được áp dụng theo khoản 3.1 Điều 3 Hợp 

đồng này. 

In case the actual carpet area of the Apartment varies by more than  ± 

2% of the area of the Apartment written in Article 2, the total value of this 

Contract shall be adjusted to a higher price or a lower price in 

correspondence with such increase or decrease in actual area. The Sale 

Price serving as the basis for the increase or decrease in the Contract 

value owing to the said difference in actual area shall apply under 

Clause 3.1 of Article hereof. 

- Trong biên bản bàn giao căn hộ hoặc trong Phụ lục của hợp đồng, hai bên nhất 

trí sẽ ghi rõ diện tích thông thủy thực tế khi bàn giao căn hộ, diện tích thông 

thủy chênh lệch so với diện tích ghi trong hợp đồng mua bán đã ký (nếu có). 

Biên bản bàn giao căn hộ và Phụ lục của hợp đồng mua bán căn hộ là một bộ 

phận không thể tách rời của hợp đồng này. Diện tích căn hộ được ghi vào Giấy 

chứng nhận cấp cho Bên Mua được xác định theo diện tích thông thủy thực tế 

khi bàn giao căn hộ. 

In the Hand-over Minutes or in an appendix to this Contract, both Parties 

agree to write down the actual carpet area when the Apartment is handed over 
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and the carpet area difference between the actual measurements and the area 

written in the signed purchase and sale contract (if any). The Hand-over 

Minutes and the said contract appendix shall be deemed as integral parts of 

this Contract. The area of the Apartment to be written in the Certificate to be 

issued to the Purchaser shall be the actual carpet area when the Apartment is 

handed over 

3.2. Phương thức thanh toán / Payment mode: 

Tất cả các khoản thanh toán theo Hợp đồng này phải trả bằng tiền đồng Việt Nam. Tất 

cả các khoản thanh toán có thể trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của 

Bên Bán như sau: 

All payments under this Contract shall be made in VND in cash or by bank transfer 

into the Seller’s bank account with the following details: 

- Tên tài khoản : Công ty Cổ phần Sông Đà – Nha Trang 

   Account holder : Song Da – Nha Trang Joint-Stock Company 

- Số tài khoản  : 370 000 005 410 

   Bank account No.  : 370 000 005 410 

- Ngân hàng : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Chúng Việt Nam -   Chi nhánh 

Khánh Hòa. 

  Bank : Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank – Khanh Hoa Branch. 

- Swift code  : WBVNVNVX 

3.3. Thời hạn thanh toán / Payment deadlines: 

Thời điểm xác định Bên Mua đã thanh toán tiền là thời điểm Bên Bán xuất phiếu thu 

về khoản tiền đã nhận thanh toán của Bên Mua hoặc số tiền chuyển khoản đã ghi có 

vào tài khoản của Bên Bán. Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển tiền vào tài khoản 

của Bên Bán thì Bên Mua phải chịu. Bên Mua sẽ đảm bảo rằng Bên Bán sẽ luôn 

nhận được đầy đủ và không bị giảm trừ hoặc khấu trừ đối với bất kỳ khoản thanh 

toán nào mà Bên Mua phải trả theo Hợp Đồng này. Thời hạn thanh toán: 

The Purchaser shall be deemed as having made a payment when the Seller issues a 

cash receipt for the amount of payment received from the Purchaser or the 

transferred amount credited to the Seller’s account. All and any costs related to 

money transfer into the Seller’s account shall be borne by the Purchaser. The 

Purchaser hereby guarantees that all payments due under this Contract made to the 

Seller shall be in full and no deductions shall be made from such payments. Payment 

deadlines: 

a) Thời hạn thanh toán tiền mua Căn hộ (không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở 

hữu chung 2%): Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tới hạn thanh 

toán, bất kể Bên Bán có hoặc không có thông báo bằng văn bản tới Bên Mua thì 

Bên Mua vẫn phải có nghĩa vụ thanh toán từng đợt theo lịch biểu thanh toán tại 

Phụ lục 04 quy định của Hợp đồng này. Bên Bán cam kết sử dụng tiền ứng trước 

của Bên Mua theo đúng mục đích đã thỏa thuận. 

Deadline of paying the purchase amount for the Apartment (excluding the 2% 

Maintenance Fees for the Shared Area): Within seven (07) working days from the 

due date for payment. Regardless whether the Seller has or has not given the 

Purchaser prior notice in writing, the Purchaser shall have to make due payments 
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of each installment in conformity with the payment schedule stated in Appendix 4 

hereto. The Seller undertakes to use the amount of money advanced by 

Purchaser’s for the right purpose as mutually agreed upon. 

b) Thời hạn thanh toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2%: Bên Mua có trách 

nhiệm thanh toán cho Bên Bán trước thời điểm ký biên bản bàn giao Căn hộ. Hai 

bên nhất trí rằng, Bên Bán có trách nhiệm gửi khoản tiền này vào tài khoản riêng 

của Ngân hàng Thương mại trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày thu kinh phí 

của Bên Mua theo lãi suất không kỳ hạn để tạm quản lý. Bên Bán có trách nhiệm 

bàn giao khoản kinh phí này (bao gồm cả tiền lãi) cho Ban quản trị nhà chung cư 

quản lý sau khi Ban Quản Trị Nhà chung cư được thành lập theo quy định trong 

thời hạn tối đa là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận Ban 

quản trị của Ủy ban Nhân dân cấp Thành Phố nơi có nhà chung cư để phục vụ cho 

việc bảo trì phần sở hữu chung Nhà chung cư theo quy định của Pháp luật, trừ 

trường hợp các bên có thỏa thuận thống nhất để Chủ đầu tư tạm quản lý kinh phí 

này. 

Deadline of paying the 2% Maintenance Fees for the Shared Area: the Purchaser 

shall have to pay to the Seller before the Hand-over Minutes are signed. Both 

Parties agree that the Seller shall deposit this amount into an account at a 

commercial bank within seven (07) days from the day on which the said amount is 

paid by the Purchaser, at a non-term interest rate for provisional management. 

The Seller shall then transfer this amount (including interest) to the Management 

Board of the Apartment Building for management after such Management Board 

of the Apartment Building has been established, within no more than thirty (30) 

days from the date written in the recognition decision issued by the People’s 

Committee of the city where the Apartment Building is located in accordance with 

the law, for the maintenance of the shared area in the Apartment Building in 

accordance with legal stipulations, unless both Parties agree to allow the investor 

to provisionally manage these fees. 

c) Bên Mua phải thanh toán tiền mua Căn hộ đúng thời hạn nêu trên nếu Bên Mua 

không thanh toán đúng thời hạn thì sẽ bị phạt vi phạm vi phạm Hợp đồng theo 

quy định tại Điều 12 của Hợp đồng này. 

The Purchaser shall have to make payments for the purchase of the Apartment in 

conformity with the said deadlines. In case the Purchaser fails to comply with the 

said payment schedule, the Purchaser shall be subject to a Contract fine under 

Article 12 hereof. 

ĐIỀU 4. THỜI HẠN GIAO, NHẬN CĂN HỘ VÀ HỒ SƠ KÈM THEO / ARTICLE 4. 

DEADLINE OF HANDING OVER AND RECEIVING THE APARTMENT; 

ACCOMPANYING DOCUMENTS 

 

4.1. Bên Bán có trách nhiệm bàn giao nhà, công trình xây dựng kèm theo các trang thiết bị 

gắn với nhà, công trình xây dựng đó và giấy tờ pháp lý về nhà, công trình xây dựng 

nêu tại hợp đồng này cho Bên mua trong thời hạn là 90 ngày, kể từ ngày 30/06/2017. 

Việc bàn giao nhà, công trình xây dựng phải lập thành biên bản có chữ ký xác nhận 

của hai bên. 

The Seller shall be responsible for handing over the house/building together with 

technical equipment attached to such house/building and legal documents related to 

the house/building stated herein to the Purchaser within 90 days from 30/06/2017. The 
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handing over of the house/building must be recorded in minutes signed by the 

Contracting Parties. 

4.2. Trường hợp Bên mua chưa nhận bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai từ Bên Bán 

mà Bên mua có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng mua bán này thì các bên phải thực 

hiện đúng thủ tục chuyển nhượng hợp đồng theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 

76/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Bên Bán cam kết không thu thêm bất kỳ khoản chi phí 

nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng khi xác nhận việc chuyển nhượng 

hợp đồng cho Bên mua. 

In case the Purchaser has not taken over the off-the-plan house from the Seller and the 

Purchaser needs to assign this purchase and sale Contract, the Parties shall have to 

carry out correctly the procedures for contract assignment as prescribed in Article 11 

of Decree No. 76/2015/NĐ-CP by the Government. The Seller undertakes not to collect 

any additional fees related to such contract assignment when certifying such 

Purchaser’s assignment of the Contract. 

4.3. Tiến độ xây dựng: Hai bên thống nhất Bên Bán có trách nhiệm thực hiện việc xây 

dựng nhà ở theo đúng tiến độ để bàn giao Căn hộ dự kiến vào tháng 06 năm 2017. 

Construction progress schedule: It is mutually agreed that the Seller shall be 

responsible for building the housing in conformity with the construction schedule so as 

to hand over the Apartment by June 2017. 

4.4. Bên Bán phải thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 

phục vụ nhu cầu ở tại khu nhà chung cư của Bên Mua theo đúng quy hoạch, thiết kế, 

nội dung, tiến độ dự án đã được phê duyệt và bảo đảm chất lượng theo đúng quy 

chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do Nhà nước quy định. 

The Seller shall have to build the technical and social infrastructure in service of 

living needs at the condominium with the Purchaser’s Apartment in accordance with 

approved planning, design, contents, and schedule and to ensure the quality up to the 

construction standards and specifications stipulated by the State. 

4.5. Bên Bán phải hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết 

yếu của Bên Mua tại khu nhà chung cư theo nội dung dự án và tiến độ đã được phê 

duyệt trước ngày Bên Bán bàn giao Căn hộ cho Bên Mua, bao gồm: Hệ thống đường 

giao thông; hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện sinh hoạt; hệ thống cung cấp 

nước sinh hoạt, nước thải; hệ thống thông tin liên lạc. 

The Seller shall have to complete the construction of technical infrastructure works 

serving essential residential needs of the Purchaser at the Apartment Building in 

conformity with the approved project contents and schedule before the day on which 

the Seller hands over the Apartment to the Purchaser, including: road system, public 

lighting system, power supply for daily activities; domestic daily-life water supply and 

water drainage; and communications system. 

ĐIỀU 5. BẢO HÀNH NHÀ Ở / ARTICLE 5. WARRANTY OF RESIDENTIAL HOUSE 

5.1. Bên Bán bảo hành Căn Hộ theo đúng quy định tại Điều 20 của Luật Kinh doanh Bất 

động sản 2014 và các quy định sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn của Nhà nước vào từng 

thời điểm. Đối với các thiết bị cố định, máy móc lắp đặt trong Căn Hộ, thời hạn mà 
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Bên Bán bảo hành sẽ theo thời hạn bảo hành mà nhà sản xuất của thiết bị máy móc đó 

cung cấp hoặc mười hai (12) tháng. 

The Seller shall be responsible for providing warranty for the sold Apartment in 

accordance with Article 20 of the 2014 Law on Real Estate Business and 

amendments, supplements and instructions made by the Government from time to 

time. The Seller shall provide warranty for fixed equipment and devices installed in 

the Apartment for the same period as provided by the manufacturers of such 

equipment and devices or for a period of twelve (12) months. 

5.2. Khi bàn giao căn hộ cho Bên Mua, Bên Bán phải thông báo và cung cấp cho Bên Mua 

01 bản sao biên bản nghiệm thu đưa công trình nhà chung cư vào sử dụng theo quy 

định của pháp luật xây dựng để các bên xác định thời điểm bảo hành nhà ở. 

Upon handing over the Apartment to the Purchaser, the Seller shall have to notify the 

Purchaser of the same and provide the Purchaser with one (01) copy of the recorded 

minutes on acceptance-testing and putting the Apartment Building into use in 

accordance with construction laws so that both Parties are able to determine the 

beginning of the warranty period. 

5.3. Nội dung bảo hành nhà ở 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 bị gắn liền 

với 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 nước sinh hoạt, thoát nước thải, khắc 

phục các trường hợp nghiêng, lún, sụt nhà ở. Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở 

thì Bên Bán thực hiện bảo hành theo quy định của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối. 

The warranty services shall include: repairing the damages and defects in the main 

structure of the Apartment (beams, columns, ceilings, floors, roof, walls, paving, 

plastering), equipment items attached to the Apartment such as doors, gas supply 

system, electricity wires, lighting system, daily-life water supply, water drainage, and 

carrying out repairs in case of tilts, sags, or slumps. The Seller shall provide 

warranty for other fixtures attached to the Apartment in conformity with regulations 

by the manufacturers or distributors. 

5.4. Trong thời gian bảo hành, tuỳ theo quyết định của mình Bên Bán sẽ sửa chữa hoặc 

thay thế các hạng mục sai sót của Căn Hộ để đưa trở lại tình trạng tại thời điểm bàn 

giao Căn Hộ hoặc thay thế (các) thiết bị, vật liệu cùng loại có chất lượng tương đương 

hoặc tốt hơn. 

Within the warranty period, the Seller, at Seller’s sole discretion, shall carry out 

repairs damaged or defective items of the Apartment to return the Apartment to the 

original state when the Apartment is handed over or replace defective items with 

those of the same categories with equivalent or better quality. 

5.5. Việc bảo hành được Bên Bán và/hoặc cá nhân, tổ chức do Bên Bán chỉ định thực 

hiện. 

The warranty services shall be performed by the Seller and/or individuals and/or 

parties designated by the Seller. 

5.6. Trong thời hạn bảo hành, Bên Mua có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Bên Bán 

và/hoặc tổ chức do Bên Bán chỉ định trong vòng hai (02) ngày kể từ ngày Bên Mua 

phát hiện ra những hư hỏng, sai sót của Căn Hộ và thực hiện mọi nỗ lực tối đa nhằm 

hạn chế các thiệt hại phát sinh từ những hư hỏng, sai sót trên. Nếu Bên Mua chậm 

thông báo hoặc không thực hiện mọi nỗ lực nhằm hạn chế các thiệt hại phát sinh, thì 

Bên Bán có quyền giảm bớt trách nhiệm bảo hành tương ứng; 
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Within the warranty period, the Purchaser shall promptly notify the Seller and/or the 

party designated by the Seller in writing within two (02) days of detecting damages 

and defects of the Apartment and shall make every effort to minimize possible losses 

arising out of such damages and/or defects. the defects covered by the warranty. In 

case the Purchaser fails to give such notice in due time or fails to try to minimize 

arising losses, the Seller shall be entitled to cut down Seller’s warranty 

responsibilities correspondingly. 

5.7. Bên Bán không thực hiện bảo hành căn hộ trong các trường hợp sau đây: 

The Seller shall not provide warranty services in the following cases: 

a) Trường hợp hao mòn và khấu hao thông thường; 

Normal wear and tear; 

b) Trường hợp hư hỏng do lỗi của Bên Mua hoặc của bất kỳ người sử dụng hoặc của 

bên thứ ba nào khác gây ra; 

Damages caused by the Purchaser or by a user of any third party; 

c) Trường hợp hư hỏng do sự kiện bất khả kháng; 

Damages caused by Force Majeure events; 

d) Trường hợp đã hết thời hạn bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 10 Điều này; 

The warranty period has expired according to Clause 10 of this Article; 

e) Các trường hợp không thuộc nội dung bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 9.3 Điều 

này, bao gồm cả những thiết bị, bộ phận gắn liền căn hộ do Bên Mua tự lắp đặt 

hoặc tự sửa chữa mà không được sự đồng ý của Bên Bán; 

Cases that are not covered by the warranty as agreed in Clause 9.3 of this Article, 

including the equipment and fixtures attached to the Apartment that are installed 

or repaired by the Purchaser without the Seller’s consent 

f) Bên Bán chỉ bảo hành, bảo trì và chịu trách nhiệm đối với Căn hộ mà Bên Mua 

thỏa thuận để Bên Bán hoàn thiện, không bảo hành và bảo trì đối với các thiết bị 

và phần công việc do Bên Mua tự hoàn thiện (nếu có); 

The Seller shall provide warranty, carry out maintenance services and be 

responsible for the sold Apartment only in case the Purchaser has agreed to have 

the Seller carry out finishing work. The Seller shall not provide warranty and 

carry out maintenance services for such equipment items or parts of the finishing 

work installed or performed by the Purchaser (if any); 

g) Bên Bán không phải chịu trách nhiệm nào đối với các tổn hại về tài sản, con người 

phát sinh từ:  

The Seller shall not be liable for any damages or losses related to properties or 

humans arising from: 

- Việc tự ý sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, cho thuê Căn hộ này do Bên Mua hoặc 

người của Bên Mua thực hiện. 

Repairs, improvements, renovation or leasing out of the Apartment performed 

by the Purchaser or the Purchaser’s personnel; and 

- Hành vi vi phạm của các chủ sở hữu hoặc người sử dụng Căn hộ khác trong 

Dự án. 

Violations committed by the owners or users of other apartments in the 

Project. 

5.8. Sau thời gian bảo hành được quy định ở trên. Bên Mua sẽ phải chịu mọi trách nhiệm, 

rủi ro liên quan đến Căn Hộ. 
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After the warranty period has expired as mutually agreed herein, the Purchaser shall 

be responsible for any defects and risks to the Apartment. 

5.9. Thời gian Bảo hành kết cấu nhà ở được tính từ ngày Bên Bán ký biên bản bàn giao 

Căn hộ là 60 (sáu mươi) tháng. 

The warranty period for the residential house structure shall be sixty (60) months 

starting on the date the Seller affixes the signature in the recorded Hand-over 

Minutes. 

5.10. Sau thời hạn bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 5.9 Điều này, việc sửa chữa các hư 

hỏng của căn hộ thuộc trách nhiệm của Bên Mua. Việc bảo trì phần sở hữu chung 

trong nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

After the warranty period mutually agreed under Clause 5.9 of this Article has 

expired, the Purchaser shall be fully responsible for the repairs of all damages to the 

Apartment. The maintenance of the shared area of the Apartment Building shall be 

performed in compliance with the Law on Housing. 

Ngày bàn giao Căn hộ cho Bên Mua để Bên Mua vào ở là thời điểm xác định bảo 

hành nhà ở. 

The warranty period for the Apartment shall start on the date when the Apartment 

is handed over for the Purchaser to move in. 

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN BÁN / ARTICLE 6. THE SELLER’S  RIGHTS 

AND OBLIGATIONS  

6.1. Quyền của Bên Bán / The Seller’s rights 

a) Yêu cầu Bên Mua trả đủ tiền mua Căn hộ theo đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng; 

Request the Purchaser to fully pay for the Apartment in accordance with the 

deadline written in the Contract; 

b) Yêu cầu Bên Mua nhận bàn giao căn hộ đúng thời hạn ghi trong hợp đồng; 

Request the Purchaser to receive the Apartment strictly according to the agreed 

schedule stated in this Contract; 

c) Có quyền ngừng hoặc yêu cầu các nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các 

dịch vụ tiện ích khác nếu Bên Mua vi phạm nghiêm trọng Quy chế Quản lý sử 

dụng nhà Căn hộ đính kèm theo Hợp đồng này; 

Suspend or request the suppliers to suspend the supply of power, water and other 

services in case the Purchaser commits serious violations against the Regulations 

on using the apartment attached to this Contract; 

d) Có quyền yêu cầu và nhận tất cả các khoản thanh toán từ Bên Mua theo qui định 

tại Hợp đồng này; 

Place requests and receive all due payments from the Purchaser as provided for 

herein; 

e) Bên Bán có thể toàn quyền quyết định thay đổi các thiết bị và vật liệu nội thất của 

căn hộ quy định tại Phụ lục 02 với chất lượng và giá cả tương đương, phù hợp với 

thiết kế và/hoặc yêu cầu quản lý trước khi bàn giao căn hộ cho Bên Mua; 

Decide on replacing the equipment and interior materials of the Apartment as 

stated in Appendix 02 with those of equivalent quality and prices and in 

conformity with the design and/or management requirements before handing over 

the Apartment to the Purchaser; 

f) Được toàn quyền quản lý, khai thác kinh doanh, quyết định và sử dụng nguồn thu 

từ các dịch vụ cùng các quyền định đoạt hợp pháp khác đối với diện tích thuộc sở 

hữu riêng của Bên Bán, các diện tích thuộc các công trình tiện ích và phần diện 
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tích không thuộc sở hữu riêng của Bên Mua. Với phần diện tích này khi đưa vào 

khai thác kinh doanh A không cần sự đồng ý của Bên Mua; 

Carry out full management of, exploit commercially, decide on and use collections 

sources from various services, together with legitimate powers, related to the 

Seller’s private areas, facility areas and other areas that do not belong to the 

Purchaser’s private area. The Seller shall be fully entitled to exploit commercially 

the above-said areas without the Purchaser’s consent; 

g) Được bảo lưu quyền sở hữu căn hộ và có quyền từ chối bàn giao căn hộ hoặc bàn 

giao bản chính Giấy chứng nhận của Bên Mua cho đến khi Bên Mua hoàn tất các 

nghĩa vụ thanh toán tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng này; 

Conserve the Seller’s ownership to the Apartment and to refuse to hand over the 

Apartment or refuse to hand over the original Certificate to the Purchaser until 

Purchaser has fulfilled all financial obligations under this Contract; 

h) Thực hiện các quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư trong thời gian 

chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư; ban hành Bản nội quy nhà chung cư; 

thành lập Ban quản trị nhà chung cư; lựa chọn và ký hợp đồng với doanh nghiệp 

quản lý, vận hành nhà chung cư để quản lý vận hành nhà chung cư kể từ khi đưa 

nhà chung cư vào sử dụng cho đến khi Ban quản trị nhà chung cư được thành lập; 

Exercise the rights and duties of the Management Board of the Apartment 

Building before such a management board is set up; establish the Rules and 

Regulations of the Apartment Building; establish the Management Board of the 

Apartment Building; select and sign contracts with a corporate business to 

manage and operate the Apartment Building over the period between the 

inauguration date of the Apartment Building and the establishment of a 

management board of the Apartment Building; 

i) Có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các 

dịch vụ tiện ích khác nếu Bên Mua (hoặc bên mua lại nhà ở hoặc bên nhận chuyển 

nhượng hợp đồng mua bán Căn hộ từ Bên Mua) vi phạm Quy chế Quản lý sử dụng 

nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và bản Nội quy Quản lý sử dụng Nhà 

chung cư đính kèm theo Hợp đồng này; 

Suspend or request the suppliers to suspend the supply of power, water and other 

services in case the Purchaser (or another party that buys the Apartment or a 

transferee of the apartment purchase and sale contract from the Purchaser) 

violates the Regulations on managing and using apartment buildings promulgated 

by the Ministry of Construction and the Rules and Regulations on managing and 

using the Apartment Building attached to this Contract; 

j) Đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán căn hộ theo thỏa thuận tại Điều 10 của 

hợp đồng này; 

Unilaterally terminate the apartment purchase and sale contract as mutually 

agreed in Article 10 of this Contract; 

k) Yêu cầu Bên Mua nộp phạt vi phạm hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại khi vi 

phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc phải bồi thường trong hợp 

đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

Request the Purchaser to pay penalties for breach of contract or to compensate 

for damages in case the Purchaser commits breaches that carry penalties or 

compensation under this Contract, or under a decision by a competent State 

agency; and 

l) Các quyền khác do Các Bên thỏa thuận trong phạm vi pháp luật Việt Nam cho 

phép; 
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Perform other rights as mutually agreed upon within the scope of Vietnamese 

laws. 

6.2. Nghĩa vụ của Bên Bán / The Seller’s obligations 

a) Đảm bảo tính hợp pháp của việc bán căn hộ được mô tả trong Hợp đồng này; 

Ensure the legitimacy of selling the Apartment described in this Contract; 

b) Xây dựng hoàn chỉnh nhà ở và cơ sở hạ tầng theo quy hoạch tổng thể đã được cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo khi bàn giao thì Bên Mua có 

thể sử dụng và sinh hoạt bình thường; 

Complete the construction of the Apartment and the infrastructure in conformity 

with the overall planning approved by competent State agencies, ensuring the 

Purchaser’s normal use and living when the Apartment is handed over; 

c) Thiết kế Căn hộ và thiết kế công trình tuân theo các quy định của pháp luật về xây 

dựng (thiết kế Căn hộ và quy hoạch tổng thể sẽ không bị thay đổi trừ trường hợp 

có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền); 

Design the Apartment and the construction works in conformity with legal 

prescriptions on construction (which means the design of the Apartment and the 

overall planning shall not be changed unless requested by a competent State 

agency); 

d) Kiểm tra, giám sát việc xây dựng Căn hộ để đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến 

trúc kỹ thuật và mỹ thuật theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành; 

Inspect and supervise the construction of the Apartment to ensure construction 

quality, technical architecture, and aesthetic features in conformity with 

applicable technical design and standards; 

e) Bảo quản căn hộ đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho Bên Mua. Thực hiện 

bảo hành đối với căn hộ và toà nhà theo quy định nêu tại Điều 5 của Hợp đồng 

này; 

Keep the Apartment in good condition before it is handed over to the Purchaser; 

provide warranty on the Apartment and the Apartment Building as stipulated in 

Article 5 of this Contract; 

f) Cung cấp cho Bên Mua một (01) bản sơ đồ, vị trí và diện tích tại thời điểm ký kết 

Hợp đồng này; 

Supply the Purchaser with one (01) plan, featuring the location and area when 

this Contract is signed; 

g) Bàn giao Căn hộ cho Bên Mua theo các điều khoản của Hợp đồng này; 

Hand over the Apartment to the Purchaser as provided for herein; 

h) Cam kết bảo đảm chất lượng công trình nhà chung cư, trong đó có Căn hộ nêu tại 

Điều 2 hợp đồng này theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và sử dụng đúng (hoặc 

tương đương) các vật liệu xây dựng Căn hộ mà hai bên đã cam kết trong Hợp 

đồng này. 

Ensure the construction quality of the Apartment Building with the Apartment 

stated in Article 2 hereof in conformity with the approved design and use the exact 

(or equivalent) building materials for the Apartment agreed upon mutually by the 

Parties in this Contract; 

i) Hướng dẫn và hỗ trợ Bên Mua ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp 

điện nước, viễn thông, truyền hình cáp….; 

Instruct and assist the Purchaser in signing service contracts with suppliers of 

power, water, telecommunications, cable television, etc.; 

j) Nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến việc bán căn hộ 

theo quy định của pháp luật; 
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Pay land levy and other costs and fees related to the sale of the Apartment in 

accordance with legal prescriptions; 

k) Tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo rằng 

Bên Mua sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với Căn hộ. Tiến trình 

xin cấp giấy chứng nhận này sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế về cấp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở của UBND Tỉnh Khánh Hòa; 

Perform necessary procedures at competent agencies in order to ensure the 

Certificate of Ownership Right for the Apartment will be issued to the Purchaser. 

The application for such Certificate shall be subject to practical procedures on 

granting certificates of residential house ownership stipulated by the People’s 

Committee of Khanh Hoa Province; 

l) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Bán mà Bên 

Mua không nộp đầy đủ các giấy tờ theo thông báo thì coi như Bên Mua tự nguyện 

đi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận. Khi Bên Mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận thì Bên Bán phải hỗ trợ và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về 

căn hộ mua bán cho Bên Mua 

In case the Purchaser fails to provide sufficient documents within thirty (30) days 

of the Seller’s written notice, it shall be seemed that the Purchaser will voluntarily 

carry out the procedures to apply for the Certificate. In such case, the Seller shall 

have to provide assistance and adequate legal documents on the Apartment to the 

Purchaser; 

m) Tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản lý nhà chung cư 

nơi có căn hộ bán; thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản lý nhà chung cư khi nhà 

chung cư chưa thành lập được Ban quản lý; 

Hold the first Apartment Building Assembly to establish a management board for 

the Apartment Building where the sold Apartment is located; perform the duties of 

a management board for the Apartment Building before the establishment of the 

said official management board; 

n) Hỗ trợ Bên Mua làm các thủ tục thế chấp căn hộ đã mua tại tổ chức tín dụng khi 

có yêu cầu của Bên Mua; 

Assist the Purchaser in performing procedures for mortgaging the purchased 

Apartment at credit institutions at the Purchaser’s request; 

o) Hướng dẫn và hỗ trợ Bên Mua ký kết Hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp 

điện nước, viễn thông, truyền hình cáp….; 

Instruct and assist the Purchaser to enter into service contracts with suppliers of 

electricity, water, telecommunications, cable television, ….; 

p) Nộp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Mua khi vi phạm các 

thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường trong hợp đồng này hoặc 

theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

Pay penalties for breach of contract and compensate for damages to the 

Purchaser when committing breaches that carry penalties or compensation under 

this Contract, or under a decision issued by a competent State agency; 

q) Nộp kinh phí bảo trì 2% theo quy định của pháp luật đối với phần diện tích thuộc 

sở hữu riêng của Bên Bán và chuyển toàn bộ kinh phí bảo trì đã thu của Bên Mua 

vào tài khoản tại ngân hàng và giao cho Ban quản trị nhà chung cư theo đúng thỏa 

thuận tại Điều 3 của hợp đồng này; 

Pay the legally stipulated 2% maintenance fee on the area under the Seller’s 

private ownership and transfer all the maintenance fees collected from the 
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Purchaser into a bank account then transfer the same to the management board of 

the Apartment Building in conformity with Article 3 herein; 

r) Bên Bán cam kết bảo đảm chất lượng công trình nhà chung cư, trong đó có Căn hộ 

nêu tại Điều 2 hợp đồng này theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và sử dụng 

đúng (hoặc tương đương) các vật liệu xây dựng Căn hộ mà hai bên đã cam kết 

trong Hợp đồng này; 

Ensure the construction quality of the Apartment Building, where the Apartment 

described in Article 2 hereof is located in conformity with the approved design 

and use the exact (or equivalent) building materials for the Apartment agreed 

upon mutually by the Parties in this Contract; 

s) Bên Bán có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm của Bên 

Bán cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Perform the Seller’s financial obligations towards to Government in accordance 

with the law. 

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA / ARTICLE 7. THE PURCHASER’S 

RIGHTS AND OBLIGATIONS 

7.1. Quyền của Bên mua/The Purchaser’s rights: 

a) Nhận Căn hộ có diện tích phù hợp, đảm bảo chất lượng với các thiết bị, vật liệu 

nêu tại Phần mô tả Căn hộ đính kèm trong Hợp đồng này và Bản vẽ hồ sơ. 

Receive the Apartment with the right area and quality together with the equipment 

and materials stated in the Description of the Apartment attached to this Contract, 

and the drawings and dossier; 

b) Yêu cầu Bên Bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định của 

pháp luật (trừ trường hợp Bên Mua tự nguyện thực hiện thủ tục này); 

Request the Seller to perform procedures to obtain the Certificate in accordance 

with legal prescriptions (unless the Purchaser voluntarily carries out these 

procedures); 

c) Sử dụng các dịch vụ có phí do doanh nghiệp dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông 

qua bên thứ ba do Bên Bán chỉ định sau khi nhận bàn giao căn hộ; 

Use charged services supplied by service providers directly or through a third 

party designated by the Seller after the Apartment is handed over; 

d) Có quyền sở hữu Căn hộ, cùng sử dụng Tài sản Chung và Tiện ích Công cộng với 

các chủ sở hữu khác theo Phụ lục 05 của Hợp đồng này; 

Own the Apartment and share the Common Area and Public Facilities with other 

owners under Appendix 05 of this Contract; 

e) Nhận bàn giao căn hộ quy định tại Điều 2 của hợp đồng này có chất lượng với các 

thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu xây dựng mà các bên đã thỏa thuận 

kèm theo hợp đồng này và hồ sơ căn hộ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng này 

Take over the Apartment stated in Article 2 herein with the quality, equipment and 

materials specified in the list of building materials mutually agreed  upon and 

attached to this Contract, and the Apartment dossier as agreed upon in this 

Contract; 

f) Được toàn quyền sở hữu, sử dụng và thực hiện các giao dịch đối với căn hộ đã mua 

theo quy định của pháp luật, đồng thời được sử dụng các dịch vụ hạ tầng do doanh 

nghiệp dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua Bên Bán sau khi nhận bàn giao căn 

hộ theo quy định về sử dụng các dịch vụ hạ tầng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; 

Own, use and trade the purchased Apartment in accordance with the law, and use 

infrastructure services directly supplied by service providers or via the Seller after 
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receiving the Apartment, in accordance with stipulations on using infrastructure 

services supplied by service providers; 

g) Nhận Giấy chứng nhận sau khi đã thanh toán đủ 100% tiền mua căn hộ và các loại 

thuế, phí, lệ phí liên quan đến căn hộ mua bán theo thỏa thuận trong hợp đồng này 

và theo quy định của pháp luật; 

Receive the Certificate after making full payments for the Apartment, taxes, fees, 

and charges related to Apartment in accordance with the Contract and the law; 

h) Yêu cầu Bên Bán hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ 

tầng xã hội theo đúng nội dung, tiến độ dự án đã được phê duyệt; 

Request the Seller to complete the construction of technical infrastructure works 

in conformity with the approved project dossier and schedule; 

i) Có quyền từ chối nhận bàn giao căn hộ nếu Bên Bán không hoàn thành việc xây 

dựng và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết yếu, bình 

thường của Bên Mua theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng này hoặc trong trường 

hợp diện tích sử dụng căn hộ thực tế nhỏ hơn/lớn hơn 10% so với diện tích sử 

dụng căn hộ ghi trong hợp đồng này. Việc từ chối nhận bàn giao căn hộ trong 

trường hợp này không bị coi là vi phạm các điều kiện bàn giao căn hộ của Bên 

Bán đối với Bên Mua; 

Refuse to receive the Apartment in case the Seller fails to complete and put into 

use the infrastructure works serving the Purchaser’s essential and normal housing 

needs as agreed upon under this Contract, or in case the actual usable area of the 

Apartment is 10% smaller/bigger than the usable area written in this Contract. 

The refusal to receive the Apartment in this case shall not be considered a breach 

of the conditions for apartment hand-over imposed by the Purchaser upon the 

Seller; 

j) Yêu cầu Bên Bán tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị 

nhà chung cư nơi có căn hộ mua bán khi có đủ điều kiện thành lập Ban quản trị 

nhà chung cư theo quy định của Bộ Xây dựng; 

Request the Seller to hold the first Apartment Building Assembly to set up a 

management board for the Apartment Building where the Apartment is located 

when the conditions for setting up such a management board are satisfied in 

accordance with stipulations by the Ministry of Construction 

k) Yêu cầu Bên Bán hỗ trợ thủ tục thế chấp căn hộ đã mua tại tổ chức tín dụng trong 

trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp căn hộ tại tổ chức tín dụng; 

Request the Seller to assist in mortgaging the purchased Apartment at a credit 

institution in case the Purchaser has such a need; and 

l) Yêu cầu Bên Bán nộp kinh phí bảo trì nhà chung cư theo đúng thỏa thuận tại điểm 

b khoản 3 Điều 3 của hợp đồng này. 

Request the Seller to transfer the maintenance fees of the Apartment as agreed 

upon in Point (b), Clause 3 of Article 3 hereof. 

7.2. Nghĩa vụ của Bên mua / The Purchaser’s obligations: 

a) Đảm bảo năng lực pháp lý để thực hiện Hợp đồng này và có đầy đủ năng lực để 

được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà theo quy định pháp luật; 

Obtain legal capability to perform this Contract and to be issued the Certificate of 

house ownership right in accordance with the law; 

b) Thanh toán cho Bên Bán đầy đủ và đúng thời hạn số tiền mua Căn hộ và các loại phí, 

chi phí khác (nếu có) theo những điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng này; 

Pay in full and on schedule the purchase price of the Apartment and other fees and 

charges (if any) under the terms and conditions of this Contract; 
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c) Nhận bàn giao căn hộ và ký Biên Bản Bàn Giao căn hộ theo đúng thời hạn thỏa 

thuận tại Hợp đồng này; 

Receive the Apartment and sign the Hand-over Minutes in accordance with the 

Contract schedule; 

d) Thanh toán các khoản thuế và lệ phí chính thức của Nhà nước như quy định tại 

Điều 7 của Hợp đồng này; 

Pay official taxes and fees imposed by the State in accordance with Article 7 

hereof; 

e) Thanh toán kinh phí Quản lý vận hành (trông giữ tài sản, vệ sinh môi trường, bảo 

vệ, an ninh ...) và các chi phí khác kể cả trường hợp Bên Mua không sử dụng căn 

hộ đã mua. (Mức phí sẽ không vượt quá mức giá trần áp dụng cho Chung cư hạng 

1 do Sở Xây dựng Khánh Hòa quy định); 

Pay the management and operation fees (safeguarding of assets, environmental 

hygiene, security...) and other expenses, including cases where the Purchaser does 

not use the purchased Apartment (These fees shall not exceed the ceiling rate 

applicable to first-class condominiums regulated by the  Department of 

Construction of Khanh Hoa Province); 

f) Ký hợp đồng trực tiếp với cơ quan có chức năng đối với việc sử dụng các dịch vụ 

theo yêu cầu. Không được tự ý lắp đặt hoặc sử dụng các dịch vụ mà không được 

chấp nhận của Bên Bán; 

Enter into direct contract with functional agencies in connection with the use of 

on-demand services. The Purchaser may not take own initiative to install 

equipment or use services without the Seller’s consent; 

g) Tôn trọng các quyền tiếp cận đối với Căn hộ vì mục đích xây dựng, mục đích pháp 

lý và các quyền theo quy định trong Quy chế Quản lý khu căn hộ; 

Observe the right to access to the Apartment for constructive and legal purposes 

as well as other rights stated in the Apartment Building Rules and Regulations; 

h) Chấp thuận vô điều kiện để Bên Bán có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp 

ngừng cung cấp điện, nước, và các công trình tiện ích khác nếu Bên Mua vi phạm 

nghiêm trọng Quy chế Quản lý Khu Căn hộ kèm theo Hợp đồng này; 

Unconditionally accept that the Seller is entitled to suspend or request the 

suppliers to suspend the supply of power, water and other services in case the 

violates the Rules and Regulations on managing and using the Apartment Building 

attached to this Contract; 

i) Cung cấp và ký kết các tài liệu liên quan đến việc chuyển giao, công chứng và 

đăng ký Căn hộ theo yêu cầu của Bên Bán và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

Supply and sign documents related to the hand-over, notarization and registration 

of the Apartment at the request of the Seller and of competent State agencies; 

j) Bên Mua cam kết chỉ sử dụng căn hộ cho mục đích để ở trừ khi được Bên Bán 

chấp thuận bằng văn bản cho mục đích sử dụng khác theo các quy định của Nhà 

nước; 

The Purchaser undertakes to use the Apartment only for residential purposes 

unless the Seller approves in writing that the Apartment may be used for other 

purposes in accordance with the law; 

k) Trong quá trình sử dụng căn hộ, nếu Bên Mua có nhu cầu tự nâng cấp, mở rộng, 

sửa chữa hoặc thay đổi cấu trúc và thẩm mỹ bên trong và bên ngoài căn hộ (“Công 

việc xây dựng”), thì Bên Mua phải làm văn bản đề nghị Bên Bán xem xét chấp 

thuận bằng văn bản trước khi tiến hành công việc xây dựng trên để không làm ảnh 
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hưởng hoặc gây tổn hại cho các căn hộ liền kề cũng như kiến trúc và thẩm mỹ của 

Stellar Hotel & Residences và phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật xây dựng của Bên 

Bán khi tiến hành các công việc xây dựng đó; 

During the use of the Apartment, if the Purchaser needs to improve, enlarge, 

repair the Apartment or modify the structure and aesthetic features inside and 

outside the Apartment (“Construction Improvements”), the Purchaser shall have 

to propose in writing to the Seller for approval before starting the said 

Construction Improvements in order not to affect or cause possible damages to 

adjacent apartments as well as to the structure and aesthetic features of Stellar 

Hotel & Residences and these Construction Improvements must comply with the 

Seller’s construction technical requirements once these Improvements are 

performed; 

l) Trong trường hợp Bên Mua chưa thanh toán đầy đủ Giá Bán Căn Hộ cho Bên Bán 

theo quy định tại Hợp đồng này, Bên Mua không được chuyển nhượng Hợp đồng 

này và/hoặc quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bất kỳ bên 

thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Bán;  

In case the Purchaser has not made full payments of the Sale Price of the 

Apartment under this Contract, the Purchaser may not assign this Contract and/or 

the Purchaser’s rights and/or obligations hereunder to any third party without the 

Seller’s prior consent in writing; 

m) Kể từ ngày bàn giao căn hộ, Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với căn hộ 

đã mua (trừ các trường hợp thuộc trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và việc bảo 

hành căn hộ của Bên Bán) và tự chịu trách nhiệm về việc mua, duy trì các hợp 

đồng bảo hiểm cần thiết đối với mọi rủi ro, thiệt hại liên quan đến căn hộ và bảo 

hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy định của pháp luật; 

From the day on which the Apartment is handed over, the Purchaser shall be fully 

responsible for the purchased Apartment (except for cases in which the Seller is 

held legally responsible and home warranty is claimed) and take full 

responsibility for buying and maintaining necessary insurance against any risks 

and damages to the Apartment as well as suitable civil liability insurance in 

accordance with the law; 

n) Kể từ ngày bàn giao căn hộ, kể cả trường hợp Bên Mua chưa vào sử dụng căn hộ 

thì căn hộ sẽ được quản lý và bảo trì theo nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư 

và Bên Mua phải tuân thủ các quy định được nêu trong Bản nội quy quản lý sử 

dụng nhà chung cư; 

From the day on which the Apartment is handed over, even in case the Purchaser 

does not put the Apartment into use, the Apartment shall be managed and 

maintained in accordance with the Rules and Regulations on Managing the 

Apartment Building with which the Purchaser must comply; 

o) Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, truyền 

hình vệ tinh, thông tin liên lạc... và các khoản thuế, phí khác phát sinh theo quy 

định do nhu cầu sử dụng của Bên Mua; 

Pay for such services as power and water supply, cable television, satellite 

television, telecommunications, etc. and other taxes and fees which may arise out 

of the Purchaser’s needs of use; 

p) Chấp hành các quy định của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây 

dựng ban hành và Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư đính kèm theo hợp 

đồng này; 
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Comply with the regulations on using apartment buildings promulgated by the 

Ministry of Construction and by the Rules and Regulations attached to this 

Contract; 

q) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quản lý vận hành trong việc bảo trì, 

quản lý vận hành nhà chung cư; 

Facilitate the work of the corporate business in maintaining, managing and 

operating the Apartment Building; 

r) Tôn trọng và không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây ảnh hưởng đến các quyền sở 

hữu và hoạt động kinh doanh của Bên Bán trong Phần sở hữu riêng của Bên Bán; 

Observe and avoid any acts that might adversely affect the Seller’s rights to 

ownership and to business operations for the Seller’s private areas; 

s) Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng và bồi thường thiệt hại theo quy định của 

Pháp Luật trong trường hợp làm hỏng hóc, thiệt hại đối với Phần Diện tích và 

Thiết bị thuộc Sở hữu chung; 

Be responsible for safeguarding and using the common usable areas and 

equipment, and making compensation for any damages to these common areas 

and equipment; 

t) Nộp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Bán khi vi phạm các 

thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo quy định trong hợp 

đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

Pay penalties for breach of contract and compensate for damages to the Seller 

upon committing breaches that carry penalties or compensations or under 

decisions by competent State agencies; 

u) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

khi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

Fulfill other obligations under decisions by competent State agencies upon 

violating the regulations on managing and using the Apartment Building; 

v) Bên Mua phải thanh toán lệ phí trước bạ, các loại thuế, lệ phí và các loại phí có 

liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật khi Bên Bán 

làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua và trong quá trình sở hữu, sử dụng 

căn hộ kể từ thời điểm nhận bàn giao căn hộ. Trường hợp Bên Mua ủy quyền cho 

Bên Bán nộp thay thì trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng 

văn bản của Bên Bán, Bên Mua phải thanh toán toàn bộ khoản tiền này để Bên 

Bán tiến hành nộp cho cơ quan Nhà nước. Nếu Bên Mua thanh toán chậm dẫn đến 

tiến độ ; 

Pay registration fees, all kinds of taxes, fees and charges in connection with the 

issuance of the Certificate in accordance with the law when the Seller carries out 

procedures for issuing the Certificate to the Purchaser and during the ownership 

and use of the Apartment from the date of taking over the Apartment. In case the 

Purchaser authorizes the Seller to pay such taxes, fees and charges on 

Purchaser’s behalf, the Purchaser shall, within five (05) days of receiving the 

notice given in writing by the Seller, make full payments of these amounts which 

the Seller shall then pay to relevant State agencies; 

w) Bên Mua có trách nhiệm nộp thuế và các loại lệ phí, chi phí (nếu có) theo quy định 

cho Nhà nước khi thực hiện bán căn hộ đã mua cho người khác; 

Pay all kinds of taxes, fees and charges (if any) to the Sate in accordance with the 

law upon selling the purchased Apartment to another person; and 

x) Nếu pháp luật quy định Bên Mua phải đóng trực tiếp bất kỳ khoản thuế, phí và lệ 

phí nào nói trên, thì Bên Bán sẽ đóng các khoản đó cho cơ quan Nhà nước có thẩm 
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quyền và Bên Mua phải hoàn lại đủ cho Bên Bán trong vòng năm (05) ngày kể từ 

khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bên Bán; 

In case it is legally regulated that the Purchaser has to pay directly any of the 

above-mentioned taxes, fees and charges, the Seller shall pay all these amounts of 

money to competent State agencies and the Purchaser shall then have to pay back 

to the Seller the said amounts in full within five (05) days after receiving the 

Seller’s notice in writing; 

ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN VÀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG / 

ARTICLE 8. THE PARTIES’ RESPONSIBILITIES AND HANDLING OF 

CONTRACTUAL BREACHES 

Việc Bên Mua chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán bất kỳ một khoản thanh toán nào theo 

quy định tại Hợp đồng này sẽ được giải quyết như sau: 

The Purchaser’s late payment of any amounts due under this Contract shall be handled as 

follows: 

8.1. Bên Bán sẽ gửi cho Bên Mua một thông báo thời hạn bảy (07) ngày về bất cứ khoản 

chậm thanh toán nào và yêu cầu thực hiện việc thanh toán đó. Bên Mua sẽ được coi là 

đã nhận được thông báo qua thư bằng thư gửi bảo đảm hoặc chuyển tay đến địa chỉ 

của Bên Mua đã được nêu ở trên. Bất cứ thay đổi nào về địa chỉ của Bên Mua sẽ phải 

được thông báo ngay cho Bên Bán bằng văn bản. Trong trường hợp Bên Mua không 

thông báo ngay cho Bên Bán về việc thay đổi địa chỉ, tất cả các nghĩa vụ và trách 

nhiệm phát sinh theo đó sẽ do Bên Mua phải chịu. Trong mọi trường hợp, bất kể 

thông báo có được Bên Bán gửi hay không, Bên Mua sẽ vẫn có nghĩa vụ thanh toán 

tất cả các khoản chậm thanh toán và các khoản tiền lãi phát sinh do việc chậm thanh 

toán. 

The Seller shall give the Purchaser a seven(07)-day notice on any late payment 

amount together with the request for such payment. The Purchaser shall be deemed as 

having received the said notice if such notice is delivered by registered mail or 

delivered in person to the Purchaser’s address mentioned herein. Any changes in the 

Purchaser’s address must be notified immediately to the Seller in writing. In case the 

Purchaser fails to notify the Seller of the Purchasers change in address, the 

Purchaser’s shall be responsible for all obligations and liabilities arising therefrom. 

In all cases, regardless whether such notice is given by the Purchaser or not, the 

Purchaser shall be obligated to make payments of all the late amounts and all 

interests arising out of such delayed payments. 

8.2. Nếu Bên Mua không thực hiện việc thanh toán khoản trễ hạn trong vòng mười (10) 

ngày (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ nghỉ theo quy định của nhà nước) kể từ ngày 

Thông báo (Tính theo ngày xác nhận của Công ty chuyển phát nhanh hoặc dấu bưu 

điện) thì Bên Mua phải thanh toán lãi trễ hạn trên số tiền quá hạn theo lãi suất vay cao 

nhất do Ngân hàng Nhà nước quy định, tính từ thời điểm đến hạn.     

In case the Purchaser fails to make payment of late amounts within ten (10) days of 

the notice (excluding Saturdays, Sundays, and holidays prescribed by the State) based 

on the date confirmed by the express courier company or on the postal stamp, the 

Purchaser shall be subject to the highest interest rate posted by the State Bank for 

such overdue payment amounts starting from the due date of  payment. 

8.3. Nếu Bên Mua không thanh toán khoản trễ hạn trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ 

khi Thông báo (nếu ngày thứ 90 trùng vào ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ nghỉ theo quy 

định của Nhà nước thì ngày thứ 90 được tính vào ngày tiếp theo sau ngày nghỉ). Bên 

Bán có quyền chấm dứt Hợp đồng Mua Bán Căn Hộ mà không phải bồi thường cho 
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Bên Mua bất kỳ khoản tiền nào và Bên Bán sẽ có quyền chuyển nhượng Căn Hộ cho 

bất kỳ bên thứ ba nào mà không phải thông báo trước cho Bên Mua. Trong trường 

hợp đó, Bên Mua sẽ chỉ được bồi hoàn số tiền đã thanh toán theo quy định tại Điều 3 

và Phụ lục 04 của Hợp đồng này sau khi đã khấu trừ: (a) lãi chậm trả tính theo khoản 

2 Điều 12, (b) mọi chi phí hành chính, (c) hoa hồng môi giới bất động sản (nếu có), 

(d) bất kỳ phí tổn nào chưa trả cho Căn Hộ, phí quản lý, thuế do Bên Bán phải chi trả 

trong quá trình chuyển quyền sở hữu Căn Hộ theo Hợp đồng này (nếu có) và (e) một 

khoản phạt vi phạm Hợp đồng tương đương với tám phần trăm (8%) phần nghĩa vụ 

thanh toán mà Bên Mua vi phạm (cộng với khoản thuế VAT phải nộp). 

In case the Purchaser fails to make payment of delayed amounts within ninety (90) 

days of the said notice (if the 90th day coincides with a Saturday, Sunday, or holidays 

prescribed by the State, the day following such weekends or holidays shall be 

considered the 90th day), the Seller shall be entitled to terminate this Contract without 

making any compensation to the Purchaser and the Seller shall then be entitled to 

assign the Apartment to any third party without prior notice given to the Purchaser. 

In such case, the Purchaser shall be paid back the amount paid in accordance with 

Article 3 and Appendix 04 hereof after deductions have been made for: (a) the interest 

for late payment under Clause 2 of Article 12, (b) all administrative costs, (c) 

commission for real estate brokerage (if any), (d) any unpaid expenses related to the 

Apartment, management fees, and tax that the Seller has had to pay during the 

transfer of the ownership right to the Apartment under this Contract (if any), and (e) a 

penalty equivalent to eight percent (8%) of the payment obligation against 

Purchaser’s breach of the Contract (plus payable VAT). 

8.4. Bên Bán sẽ chỉ hoàn trả các khoản tiền còn lại không bao gồm lãi suất mà Bên Mua 

đã thanh toán cho Bên Bán sau khi Căn Hộ đã được bán cho khách hàng khác. Nếu 

Bên Mua từ chối nhận lại khoản hoàn trả này hoặc không trả lời trong thời hạn mười 

lăm (15) ngày, Bên Bán sẽ bảo lưu quyền tuỳ ý sử dụng số tiền hoàn trả này, Bên Mua 

không có quyền khiếu nại gì về sau. 

The Seller shall refund the remaining amount of money exclusive of the interest 

previously paid by the Purchaser to the Seller only after the Apartment has been sold 

to another customer. In case the Purchaser refuses to receive this refund or fails to 

make a reply within fifteen (15) days, the Seller shall retain the right to use the said 

refund at the Seller’s own discretion, and the Purchaser shall not have the right to 

complain of the same in the future. 

8.5. Việc Bên Bán chậm bàn giao Căn hộ được mô tả tại Điều 2, Phụ lục 01 đính kèm hợp 

đồng này sẽ được giải quyết như quy định tại Điều 9 của hợp đồng. 

The Seller’s late hand-over of the Apartment stated in Article 2 and Appendix 01 

attached hereto shall be handled as provided for in Article 9 of this Contract. 

ĐIỀU 9. GIAO NHẬN CĂN HỘ / ARTICLE 9. HAND-OVER AND TAKE-OVER OF 

THE APARTMEN 

9.1. Điều kiện giao nhận Căn hộ: Sau khi Bên Mua đã hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các 

nghĩa vụ thanh toán quy định chi tiết tại Điều 3 và phụ lục 04 của Hợp đồng này cùng 

các điều kiện để bàn giao Căn hộ theo quy định tại Hợp Đồng đã được đáp ứng. 

Conditions for handing over and taking over the Apartment: after the Purchaser has 

made full and timely payments as detailed in Article 3 and Appendix 04 hereof and 

the conditions for handing over the Apartment hereunder have been met. 
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9.2. Trong vòng ba (03) ngày trước khi Bên Bán tiến hành hoàn thiện toà nhà, Bên Bán sẽ 

thông báo cho Bên Mua để tiến hành ký Biên Bản Xác Nhận. Bảy (07) ngày trước 

Ngày Bàn giao, Bên Bán sẽ gửi cho Bên Mua 01 (một) bản Thông báo Bàn giao. 

Within three (03) days before the Seller starts finishing work for the building, the 

Seller shall notify the Purchaser on signing the Certification Minutes. Seven (07) days 

prior to the Hand-over Date, the Seller shall give the Purchaser one (01) Hand-over 

Notice. 

9.3. Thời gian bàn giao Căn Hộ: không chậm quá ngày 30 tháng 06 năm 2017. 

Deadline of handing over the Apartment: not later than June 30, 2017. 

9.4. Nếu Ngày bàn giao muộn hơn chín mươi (90) ngày kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 

và Bên Mua đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều 6, Bên 

Bán sẽ phải trả cho Bên Mua khoản lãi phát sinh từ khoản tiền mà Bên Mua đã trả cho 

Bên Bán theo lãi suất vay cao nhất do ngân hàng Nhà nước quy định, ấn định tại thời 

điểm bàn giao Căn Hộ và được tính từ ngày thứ chín mươi (90) sau  ngày 30 tháng 06 

năm 2017. 

In case the Apartment is handed over on a date over ninety (90) days later than July 

01, 2017 and the Purchaser has carried out all Purchaser’s rights and obligations 

under Article 6, the Seller shall have to pay to the Purchaser an interest arising from 

the amount of money which the Purchaser has previously paid to the Seller at the 

highest interest rate prescribed by the State Bank. Such interest payment shall be 

made on the date of handing over the Apartment and shall be accountable from the 

ninetieth (90th) day from after June 30, 2017. 

9.5. Bên Mua có thể, theo chủ ý của mình, hủy bỏ hợp đồng này nếu Ngày Bàn giao muộn   

hơn chín mươi (90) ngày kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2017 và Bên Bán phải chịu 

trách nhiệm hoàn trả cho Bên Mua tất cả các khoản đã nhận được từ Bên Mua. 

The Purchaser may, at Purchaser’s own discretion, cancel this Contract if the hand-

over date is over ninety (90) days later than June 30, 2017 and the Seller shall have to 

refund the Purchaser all amounts of money previously received from the Purchaser. 

9.6. Các khoản 9.3, 9.4 và 9.5 nêu trên sẽ không áp dụng nếu Bên Bán phải chịu tác động 

bởi một sự kiện bất khả kháng mà khiến Bên Bán không thể Bàn giao Căn Hộ theo 

như quy định tại Điều 15. Trong trường hợp xảy ra sự kiện đó, Bên Bán có thể hoãn 

bàn giao Căn Hộ cho đến khi sự kiện bất khả kháng đó kết thúc và Bên Bán đã khắc 

phục được các hậu quả gây ra từ sự kiện bất khả kháng. 

Clauses 9.3, 9.4 and 9.5 above shall not apply in case the Seller is affected by a force 

majeure event that renders the Seller unable to hand over the Apartment as provided 

for in Article 15. In such case, the Seller may postpone the handover of the Apartment 

until the said force majeure event has been over and the Seller has overcome the 

consequences caused by the said force majeure event. 

9.7. Việc bàn giao, chấp thuận và thực hiện các nghĩa vụ đối với Căn Hộ sẽ được thực 

hiện theo các Phụ lục đính kèm Hợp đồng này. 

The hand-over, acceptance and performance of obligations in connection with the 

Apartment shall be carried out in conformity the Appendixes attached hereto. 

9.8. Bên Mua phải đến nhận bàn giao Căn Hộ trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo (Tính theo ngày xác nhận của Công ty chuyển phát nhanh 

hoặc dấu bưu điện). Trong trường hợp Bên Mua không đến nhận bàn giao Căn Hộ 

theo thông báo thì các quy định sau đây sẽ được áp dụng: 
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The Purchaser shall have to turn up and take over the Apartment within fifteen (15) 

days from the date of receiving the Notice (based on the confirmation date of the 

express courier company or on the postal stamp). In case the Purchaser fails to turn 

up and take over the Apartment as notified, the following shall apply: 

a) Bên Mua sẽ phải chịu chi phí bảo quản Căn Hộ kể từ ngày ra thông báo bàn giao; 

The Purchaser shall have to pay the maintenance fees for the Apartment from the 

date written on the Hand-over Notice; 

b) Bên Mua sẽ phải trả lãi suất trên số tiền còn thiếu theo lãi suất vay cao nhất do 

Ngân hàng Nhà nước quy định; 

The Purchaser shall have to pay an interest on the due amount at the highest 

interest rate specified by the State Bank; and 

c) Nếu quá 60 ngày kể từ ngày Bên Bán thông báo bàn giao Căn Hộ, Bên Mua không 

đến nhận thì Bên Bán có toàn quyền quyết định về việc sử dụng Căn Hộ. Bên Mua 

đồng ý không có bất kỳ khiếu nại nào về vấn đề này. 

If the Purchaser fails to turn up and take over the Apartment within sixty (60) days 

later than the date written on the Seller’s Hand-over Notice, the Seller shall be 

fully entitled to decide on the use of the Apartment. The Purchaser undertakes not 

to make any complaints in relation to such case 

9.9. Diện tích bàn giao / Hand-over area 

Diện tích bàn giao là diện sử dụng Căn Hộ được mô tả trong điều 3, Phụ lục 01 của 

Hợp đồng và bản vẽ kèm theo. 

The area to be handed over shall be the usable area of the Apartment described in 

Article 3 and Appendix 01 of the Contract and the accompanying drawing. 

Các Bên thống nhất rằng diện tích thực tế của Căn Hộ bàn giao cho Bên Mua có thể 

nhỏ hơn hoặc lớn hơn diện tích sử dụng Căn Hộ nhưng với điều kiện tỷ lệ chênh lệch 

diện tích tối đa là hai phần trăm (2%). Các bên đồng ý sẽ không có khiếu nại nếu tỷ lệ 

diện tích chênh lệch thực tế nằm trong phạm vi bằng ±2% và Giá bán Căn Hộ vẫn 

không thay đổi. 

The Parties hereby agree that the actual area of the Apartment to be handed over to 

the Purchaser may be smaller or larger than the Usable Area of the Apartment 

provided that the maximum difference in area shall be two percent (2%). The Parties 

hereby agree not to make nay complaints if the actual difference in area is within 

±2% and in such case the Sale Price of the Apartment shall remain unchanged. 

Trường hợp tỷ lệ chênh lệch diện tích nằm ngoài phạm vi ± 2% thì hai bên sẽ tiến 

hành điều chỉnh giá trị Hợp đồng tăng hoặc giảm theo tỷ lệ tương ứng. 

In case the actual difference in area is beyond ± 2% the two Parties shall together 

make adjustments to the value of the Contract to a higher or lower value 

corresponding to the actual difference. 

9.10. Vào ngày bàn giao căn hộ theo thông báo, Bên Mua hoặc người được ủy quyền hợp 

pháp phải đến kiểm tra tình trạng thực tế căn hộ so với thỏa thuận trong hợp đồng 

này, cùng với đại diện của Bên Bán đo đạc lại diện tích sử dụng thực tế căn hộ và ký 

vào biên bản bàn giao căn hộ. Bên Mua có quyền yêu cầu bên thứ 3 (là một đơn vị tư 

vấn có chức năng đo đạc độc lập) để xác định lại diện tích sử dụng Căn Hộ thực tế với 

chi phí do Bên Mua chịu. 

On the notified Apartment Hand-over Date, the Purchaser or an authorized person 

shall check on the actual condition of the Apartment against the agreed specifications 

in this Contract, and cooperate with the Seller’s representative in measuring again 

nh
at

ra
ng

re
nt

ing
.co

m



 

                Stellar Hotel & Residences – Sự giao hòa hoàn mỹ                         Trang 32/86 

the actual usable area of the Apartment and affix the signature in the Hand-over 

Minutes. The Purchaser shall be entitled to employ a third party (which shall be a 

consulting business with independent measuring function) to re-define the actual 

Usable Area of the Apartment at the Purchaser’s own expenses. 

Trường hợp Bên Mua hoặc người được Bên Mua ủy quyền hợp pháp không đến nhận 

bàn giao căn hộ theo thông báo của Bên Bán trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày hoặc 

đến kiểm tra nhưng không nhận bàn giao căn hộ mà không có lý do chính đáng (trừ 

trường hợp thuộc diện thỏa thuận tại điểm i khoản 6.1 Điều 6 của hợp đồng này) thì kể 

từ ngày đến hạn bàn giao căn hộ theo thông báo của Bên Bán được xem như Bên Mua 

đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao căn hộ theo thực tế và Bên Bán đã thực hiện xong 

trách nhiệm bàn giao căn hộ theo hợp đồng, Bên Mua không được quyền nêu bất cứ lý 

do không hợp lý nào để không nhận bàn giao căn hộ; việc từ chối nhận bàn giao căn hộ 

như vậy sẽ được coi là Bên Mua vi phạm hợp đồng và sẽ được xử lý theo quy định tại 

khoản 9.8 Điều 9 của hợp đồng này. Đồng thời Bên Mua phải chịu trách nhiệm với tất 

cả các thiết bị hư hỏng, mất mát hoặc xuống cấp bên trong Căn hộ (nếu có) do việc 

chậm trễ nhận Căn hộ. 

In case the Purchaser or the Purchaser’s authorized person fails to turn up to take 

over the Apartment, as notified by the Seller, within fifteen (15) days, or refuses to 

take over the Apartment after the check without any plausible reasons (except in cases 

mutually agreed upon in Point (i ), Clause 6.1 of Article 6 hereof ) this shall be 

deemed that the Purchaser has officially accepted and taken over the actual 

Apartment from the Hand-over Date and that the Seller has fulfilled the Seller’s duty 

of handing over the Apartment under this Contract, the Purchaser shall not be entitled 

to rely on any reason for refusing to take over the Apartment. Such Purchaser’s 

refusal to take over the Apartment shall be considered the Purchaser’s breach of 

contract and shall be handled in accordance with Article 9 herein. Additionally, the 

Purchaser shall be held liable for all damages, losses or deterioration of the technical 

equipment in the Apartment (if any) due to the Purchaser’s late take-over of the 

Apartment. 

9.11. Kể từ thời điểm hai bên ký biên bản bàn giao căn hộ, Bên Mua được toàn quyền sử 

dụng căn hộ và chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến căn hộ mua bán, kể cả trường 

hợp Bên Mua có sử dụng hay chưa sử dụng căn hộ này. 

From the point of time the Parties affix their signatures in the Hand-over Minutes, the 

Purchaser shall be fully entitled to use the Apartment and shall take all 

responsibilities in connection with the purchased and sold Apartment, regardless 

whether the Purchaser has or has not used the Apartment. 

ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG / ARTICLE 9. CONTRACT TERMINATION 

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau / This Contract shall be terminated 

before term in any of the following cases: 

10.1. Nếu Bên Bán không gặp phải sự cố bất khả kháng dẫn đến việc chậm giao căn hộ cho 

Bên Mua, Bên Mua có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Bên 

Bán từ chối hoặc không giao Căn Hộ sau chín mươi (90) ngày kể từ thời điểm bàn 

giao quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này với điều kiện Bên Mua tuân thủ mọi quy 

định của Hợp đồng. Tổng số tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán sẽ được 

giải quyết theo quy định tại Điều 9 của hợp đồng này. 

In case the Seller is not affected by a force majeure event which results in delayed 

hand-over of the Apartment to the Purchaser, the Purchaser shall be entitled to 

unilaterally terminate this Contract if the Seller refuses or fails to hand over the 
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Apartment after ninety (90) days from the Hand-over Date specified in Article 2 

herein, provided the Purchaser has complied with all the provisions of this Contract. 

In such case, the total amount of money that the Purchaser has paid to the Seller shall 

be handled in accordance with Article 9 hereof. 

10.2. Bên Bán có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Bên Mua, sau 

ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận Thông Báo yêu cầu thanh toán bằng văn bản của 

Bên Bán, không chuyển cho Bên Bán khoản tiền thanh toán đã đến hạn theo quy định 

tại Điều 3 và Phụ lục 04 của Hợp đồng này. Số tiền đã thanh toán cho Bên Bán sẽ 

được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Hợp đồng này. 

The Seller shall be entitled to unilaterally terminate this Contract in case the 

Purchaser, after thirty (30) days from the Seller’s written request for payment, fails to 

make the due payment in accordance with Article 3 and Appendix 04 of this Contract. 

In such case, any amount of money that the Purchaser has previously paid to the 

Seller shall be handled in accordance with Clause 3 of Article 12 hereof. 

10.3. Trong trường hợp Bên Mua bị tác động bởi sự kiện bất khả kháng không thể khắc 

phục được để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 

xảy ra sự kiện bất khả kháng và hai bên cũng không có thỏa thuận khác thì một trong 

hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này và việc chấm dứt hợp đồng này 

không được coi là vi phạm hợp đồng. 

In case the Purchaser is affected by a force majeure event that cannot be overcome, 

resulting in the Purchaser’s inability to continue to fulfill Purchaser’s obligations 

within  30 days from the date of such force majeure event, and the no other agreement 

is reached between the Parties, either Party shall be entitled to unilaterally terminate 

this Contract and such contract termination shall not be considered as a breach of 

Contract. 

10.4. Trong trường hợp Bên Mua mong muốn chấm dứt Hợp đồng vì lý do khác với nguyên 

nhân quy định ở khoản 10.1 Điều 10 và gửi thông báo bằng văn bản về việc đó cho 

Bên Bán, Bên Bán có thể toàn quyền quyết định việc đồng ý chấm dứt trước thời hạn 

Hợp đồng này. Trong trường hợp đó, Bên Mua có quyền nhận lại tất cả các khoản tiền 

đã trả cho Bên Bán cho Giá Bán Căn Hộ theo quy định tại Điều 3 và Phụ lục 04, sau 

khi đã khấu trừ: (a) lãi chậm trả mà Bên Bán tính theo Điều 8, (b) mọi chi phí hành 

chính, (c) hoa hồng môi giới bất động sản (nếu có), (d) bất kỳ phí tổn nào chưa trả cho 

Căn Hộ, phí quản lý, thuế do Bên Bán phải chi trả trong quá trình chuyển quyền sở 

hữu Căn Hộ theo Hợp đồng này (nếu có) và (e) một khoản phạt vi phạm Hợp đồng 

tương đương với tám phần trăm (08%) Giá Bán Căn Hộ (cộng với khoản thuế VAT 

phải nộp). 

In case the Purchaser wishes to terminate this Contract for other reasons than the 

reason stated in Clause 10.1 of this Article and gives a notice in writing to the Seller 

of such desired termination, the Seller shall be fully entitled to decide on such 

contract termination because term. In such case, the Purchaser shall be entitled to get 

a refund of all amounts of money previously paid to the Seller for the Sale Price of the 

Apartment in conformity with Article 3 and Appendix 04, after deductions have been 

made for: (a) the interest for late payment under Article 8, (b) all administrative 

costs, (c) commission for real estate brokerage (if any), (d) any unpaid expenses 

related to the Apartment, management fees, and tax that the Seller has had to pay 

during the transfer of the ownership right to the Apartment under this Contract (if 

any), and (e) a penalty equivalent to eight percent (8%) of the Sale Price of the 

Apartment (plus payable VAT). 
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10.5. Bên Mua chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho các 

Bên thứ ba như quy định tại khoản 11.4 và 11.5 Điều 11. 

The Purchaser shall transfer Purchaser’s rights and obligations under this Contract 

to third parties in accordance with Clauses 11.4 and 11.5 of Article 11. 

ĐIỀU 11. CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ / ARTICLE 11. TRANSFER OF 

RIGHTS AND OBLIGATIONS 

11.1. Trên cơ sở Bên Bán đã nhận đầy đủ tài liệu chứng minh Bên Mua đã hoàn thành 

nghĩa vụ thanh toán quy định tại Điều 3 và phụ lục 04 của Hợp đồng, Bên Bán sẽ thay 

mặt Bên Mua thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu Căn Hộ và đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Căn Hộ cho Bên Mua. Bên Mua 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trả mọi loại thuế theo quy định của Nhà nước (trừ thuế 

VAT), phí và chi phí liên quan đến thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu Căn Hộ; 

After the Seller has received all the documents evidencing the Purchaser’s fulfillment 

of Purchaser’s payment obligations under Article 3 and Appendix 04 of this Contract, 

the Seller shall act on the Purchaser’s behalf to carry out procedures of registering 

the ownership right for the Apartment and to propose the relevant competent agency 

to issue the Certificate of Ownership Right for the Apartment to the Purchaser. The 

Purchaser shall pay all kinds of taxes in accordance with the State prescriptions 

(excluding VAT), other fees and costs related to the said procedures of registering the 

ownership right; 

11.2. Bên Bán có quyền yêu cầu Bên Mua cung cấp các tài liệu cần thiết của Bên Mua và 

ký bất kỳ tài liệu, giấy tờ nào, bao gồm việc ký Hợp đồng mua bán khác theo mẫu có 

thể do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu để hoàn thành các thủ tục pháp lý xin Cấp Giấy 

Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Căn Hộ với điều kiện là các điều khoản của Hợp đồng 

Mua Bán Căn Hộ này, không trái với hoặc không nằm trong hợp đồng mua bán được 

yêu cầu đó. Trong trường hợp (các) điều khoản của Hợp đồng mua bán được yêu cầu 

đó trùng hoặc trái với (các) điều khoản của Hợp đồng Mua Bán Căn Hộ này thì (các) 

điều khoản của Hợp đồng Mua Bán này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực;  

The Seller shall be entitled to request the Purchaser to provide necessary documents 

related to the Purchaser and to sign any documents and papers, including signing 

another of purchase and sale contract in a format requested by a competent agency 

for the fulfillment of legal procedures for the issuance of the Certificate of Ownership 

Right for the Apartment, provided the terms of this Apartment Purchase and Sale 

Contract are not contrary to the terms of or are not included in the said requested 

contract. In case the terms of the said requested contract coincide with the terms of 

this Apartment Purchase and Sale Contract, the terms of this Contract shall remain 

intact and valid; 

11.3. Các điều khoản riêng biệt sẽ được thoả thuận trong trường hợp có sự tham gia của 

Ngân hàng tài trợ; 

Specific terms shall be agreed upon in case of participation of a sponsoring bank; 

11.4. Bên Bán được quyền bảo lưu quyền sở hữu đối với Căn Hộ cho tới thời điểm Bên Bán 

nhận được đầy đủ các tài liệu chứng minh Bên Mua đã hoàn thành nghĩa vụ thanh 

toán quy định tại Điều 3 và Phụ lục 04 của Hợp đồng; 

The Seller shall be entitled to retain Seller’s ownership right to the Apartment until 

the Seller has received adequate documents evidencing the Purchaser’s fulfillment of 

Purchaser’s payment obligations under Article 3 and Appendix 04 of this Contract; 
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11.5. Bên Mua đồng ý thanh toán các chi phí (nếu có) cho Bên Bán trong quá trình thực 

hiện việc chuyển quyền sở hữu Căn Hộ; 

The Purchaser hereby agrees to pay to the Seller any charges (if any) during the 

performance of procedures for transferring the ownership right to the Apartment; 

11.6. Trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp căn hộ đã mua cho tổ chức tín dụng đang 

hoạt động tại Việt Nam trước khi Bên Mua được cấp Giấy chứng nhận thì Bên Mua 

phải thông báo trước bằng văn bản để Bên Bán cùng Bên Mua làm các thủ tục cần 

thiết theo quy định của ngân hàng; 

In case the Purchaser wishes to pledge the purchased Apartment as collateral at a 

credit institution operating in Vietnam before being issued with the Certificate, the 

Purchaser shall have to notify the Seller in advance in writing so that both Parties 

could together perform procedures in conformity with banking regulations; 

11.7. Trong trường hợp Bên Mua chưa nhận bàn giao căn hộ từ Bên Bán mà Bên Mua có 

nhu cầu thực hiện chuyển nhượng hợp đồng này cho bên thứ ba thì các bên phải thực 

hiện đúng thủ tục chuyển nhượng hợp đồng theo quy định của pháp luật về nhà ở. Bên 

Mua phải thông báo trước bằng văn bản cho Bên Bán. Bên Bán không được thu thêm 

bất kỳ một khoản phí chuyển nhượng hợp đồng nào khi làm thủ tục xác nhận việc 

chuyển nhượng hợp đồng cho Bên Mua; 

In case the Purchaser has not received and taken over the Apartment from the Seller 

and wishes to transfer this Contract to a third party, the Parties shall have to carry 

out correctly the procedures of contract transfer in accordance with housing laws. In 

such case, the Purchaser shall give the Seller prior notice in writing. The Seller shall 

not be entitled to collect any additional fee for contract transfer when carrying out 

procedures for certifying such transfer; 

11.8. Hai bên thống nhất rằng, Bên Mua chỉ được chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn 

hộ cho bên thứ ba khi có đủ các điều kiện sau đây: 

Both Parties agree that the Purchaser may only transfer the Apartment Purchase and 

Sale Contract to a third party when all the following conditions have been met: 

a) Căn hộ mua bán không đang trong tình trạng thế chấp tại tổ chức tín dụng hoặc 

không thuộc diện bị hạn chế chuyển nhượng theo quyết định của cơ quan nhà nước 

hoặc không có tranh chấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được ngân hàng thế chấp 

đồng ý để Bên Mua chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba; 

The purchased and sold Apartment is currently not pledged as collateral at a 

credit institution or is not restricted from being transferred under a decision of a 

State agency or is not under any dispute with a third party, unless the bank allows 

the Purchaser to transfer the Contract to a third party; 

b) Bên Mua đã hoàn thành việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn liên quan đến căn hộ 

đã mua cho Bên Bán theo thỏa thuận trong hợp đồng này; 

The Purchaser has made all due payments to the Seller related to the purchased 

Apartment in accordance with this Contract; 

c) Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng phải đủ điều kiện được mua và sở hữu nhà 

ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm nhận 

chuyển nhượng hợp đồng; và 

The contract transferee must satisfy all conditions on purchasing and owning 

housing in Vietnam in accordance with Vietnamese laws at the point of time of the 

contract transfer; and 
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d) Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng phải cam kết tuân thủ các thỏa thuận của Bên 

Bán và Bên Mua trong hợp đồng này. 

The contract transferee must make commitments to adhere to the agreements 

mutually reached by the Seller and the Purchaser in the Contract. 

11.9. Trong cả hai trường hợp nêu tại khoản 11.6 và 11.7 Điều này, người mua lại nhà ở 

hoặc bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ đều được hưởng các quyền 

và phải thực hiện các nghĩa vụ của Bên Mua theo thỏa thuận trong hợp đồng này và 

trong Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư đính kèm theo hợp đồng này. 

In both cases stated in Clauses 11.6 and 11.7 of this Article, the buyer of the 

purchased Apartment or the transferee of the apartment purchase and sale contract 

shall be entitled to the rights and have to perform the Purchaser’s obligations as 

agreed upon in this Contract and the Rules and Regulations on managing and using 

the Apartment Building attached to this Contract. 

 

ĐIỀU 12. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP / ARTICLE 12. SETTLEMENT OF 

DISPUTES 

Mọi tranh chấp liên quan hoặc phát sinh từ Hợp đồng được bàn bạc giải quyết trên tinh thần 

thương lượng, hoà giải giữa hai bên. Trong trường hợp không thể giải quyết thông qua 

thương lượng hoà giải, các bên có thể đưa tranh chấp ra toà án có thẩm quyền tại Khánh Hòa 

để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

All disputes between the Parties arising from or related to this Contract shall first be settled 

through mutual and amicable negotiations. In case a settlement cannot be reached through 

amicable negotiations, the Parties may bring the case before a competent court in Khanh 

Hoa Province for a final decision in accordance with Vietnamese laws. 

ĐIỀU 13. PHẦN SỞ HỮU RIÊNG, PHẦN SỞ HỮU CHUNG VÀ VIỆC SỬ DỤNG 

CĂN HỘ TRONG TÒA NHÀ CHUNG CƯ / ARTICLE 13. PRIVATE AREA, SHARED 

AREAS, AND USE OF THE APARTMENT IN THE APARTMENT BUILDING 

13.1. Bên Mua được quyền sở hữu riêng đối với diện tích căn hộ đã mua theo thỏa thuận 

của hợp đồng này và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ; có 

quyền sở hữu, sử dụng đối với phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung trong nhà 

chung cư quy định tại khoản 13.3 Điều này; 

The Purchaser shall be entitled to private ownership of the area of the purchased 

Apartment under this Contract together with the technical equipment for private use 

attached to the Apartment; entitled to ownership and right to use of the shared area 

and equipment under shared ownership in the Apartment Building as regulated in 

Clause 13.3 of this Article; 

13.2. Các diện tích và trang thiết bị kỹ thuật thuộc quyền sở hữu riêng của Bên Bán bao 

gồm: Toàn bộ diện tích tầng hầm, trung tâm thương mại khối đế, các phòng kỹ thuật 

chức năng, bể bơi, cảnh quan xung quanh; 

The areas and technical equipment under the private ownership of the Seller include: 

the entire area of the basement, the trade center in the base block, technical rooms, 

swimming-pool, and the surrounding landscape; 

13.3. Các phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu 

trong nhà chung cư bao gồm: Không gian, hành lang, cầu thang bộ, cầu thang máy, 

khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, sàn, mái, 

đường thoát hiểm, hệ thống bể phốt, lối đi bộ, sân chơi chung và các phần khác không 
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thuộc sở hữu riêng của các chủ sở hữu nhà chung cư được quy định tại Phụ lục 05 của 

Hợp đồng; 

Those areas and technical equipment under shared ownership and use of the owners 

in the Apartment Building include: space, corridors, staircases, lifts, frames, columns, 

bearing walls, boundary walls, walls dividing apartments, floor space, roof, 

emergency exits, septic tank system, walks, common playgrounds and other areas 

which do not belong to the private use of apartment owners as specified in Appendix 

05 of this Contract; 

13.4. Hai bên nhất trí thỏa thuận mức phí quản lý vận hành nhà chung cư như sau: 

Both Parties agree on the management and operation fee for the Apartment Building 

as follows: 

a) Tính từ thời điểm Bên Bán bàn giao căn hộ cho Bên Mua theo quy định tại Điều 

8 của hợp đồng này đến thời điểm Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và 

ký hợp đồng quản lý, vận hành nhà ở với đơn vị quản lý vận hành sẽ được tính 

theo quy định của Nhà nước. Mức phí này có thể được điều chỉnh nhưng phải 

tính toán hợp lý cho phù hợp với thực tế từng thời điểm; 

The management fee during the period starting from the day on which the 

Apartment is handed over by the Seller to the Purchaser in accordance with 

Article 8 of this Contract to the day on which the Management Board of the 

Apartment Building is set up and signs a management and operation contract 

with the operating unit shall be comply with the State prescriptions. This fee may 

be reasonably adjusted from time to time to suit actual conditions;  

Bên Mua có trách nhiệm đóng khoản phí này hàng tháng cho Bên Bán; thời điểm 

đóng là: từ ngày 01 đến ngày mùng 05 hàng tháng; 

The Purchaser shall pay this fee to the Seller on a monthly basis, between the 1st 

and the 05th of each month; 

b) Sau khi Ban quản trị nhà chung cư được thành lập thì danh mục các công việc, 

dịch vụ, mức phí và việc đóng phí quản lý vận hành nhà chung cư sẽ do Hội nghị 

nhà chung cư quyết định và do Ban quản trị nhà chung cư thỏa thuận với đơn vị 

quản lý vận hành nhà chung cư; 

After the Management Board of the Apartment Building has been established, 

the list of tasks, services, management fee, and fee payment shall be decided by 

the Apartment Building Assembly and discussed between the Management Board 

of the Apartment Building and the unit managing and operating the Apartment 

Building; 

c) Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà 

chung cư có quy định về mức phí quản lý vận hành nhà chung cư thì mức phí 

này được đóng theo quy định của Nhà nước, trừ trường hợp các bên có thỏa 

thuận khác; 

In case the management fee is imposed by the People’s Committee of the 

province or of a centrally-run city where the Apartment Building is located, the 

fee shall be paid in accordance with the government’s regulations unless 

otherwise agreed upon by both Parties; 

d) Doanh nghiệp quản lý vận hành toà nhà sẽ do Chủ đầu tư lựa chọn và ký hợp 

đồng với doanh nghiệp có chức năng và chuyên môn để quản lý vận hành Khu 

Căn Hộ (kể cả doanh nghiệp quản lý này trực thuộc Chủ đầu tư) và thu kinh phí 

bảo trì phần sở hữu chung, thu phí dịch vụ quản lý vận hành khu Căn hộ hàng 

tháng theo theo quy định khi được Chủ Đầu Tư Nhà chung cư uỷ quyền kể từ 
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khi đưa Khu Căn Hộ này đưa vào sử dụng cho đến khi Ban Quản Trị được thành 

lập.  

The enterprise in charge of managing and operating the Apartment Building 

shall be selected by the Investor and a contract shall be signed with  

professional enterprise with the function of managing and operating apartment 

buildings (including an affiliated enterprise under the Investor) and shall collect 

the maintenance fees for the Shared Areas and service fees for managing and 

operating the apartment Building on a monthly basis in accordance with 

prescriptions with the authorization by the Investor from the date on which the 

Apartment Building is put into use until a Management Board is established; 

e) Sau khi Ban Quan trị Tòa nhà được thành lập, đơn vị Quản lý Tòa nhà sẽ do Chủ 

Đầu Tư đề xuất (là Doanh nghiệp Quản lý hoặc Chủ Đầu Tư trực tiếp quản lý). 

Ban Quản Trị Tòa nhà có nghĩa vụ thông qua Hội nghị nhà chung cư và ký kết 

Hợp đồng quản lý với Chủ Đầu Tư hoặc Doanh nghiệp Quản lý; 

After a Management Board has been established, the unit in charge of managing 

and operating the Apartment Building shall be selected and proposed by the 

Investor (management enterprise or Investor as the direct managing body). The 

Management Board of the Apartment Building shall have to pass its decision 

through the Apartment Building Assembly and sign a Management Contract with 

the Investor or with the Management Enterprise; 

ĐIỀU 14. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN / ARTICLE 14. THE PARTIES’ 

UNDERTAKINGS 

14.1. Bên Bán cam kết / The Seller’s undertakings: 

a) Căn hộ nêu tại Điều 2 của hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của Bên Bán và không 

thuộc diện đã bán cho người khác, không thuộc diện bị cấm giao dịch theo quy định 

của Pháp luật; 

The Apartment stated in Article 2 of this Contract is under the Seller’s ownership 

and is not subject to have been sold to another party or to be prohibited from 

transactions in accordance with the law; 

b) Căn hộ nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này được xây dựng theo đúng quy hoạch, 

đúng thiết kế và các bản vẽ được duyệt, bảo đảm chất lượng và đúng các vật liệu 

xây dựng theo thỏa thuận trong Hợp đồng này;  

The Apartment stated in Article 2 of this Contract is constructed in conformity with 

approved planning, designs, and drawings and in line with the quality and use of 

building materials as mutually agreed upon in this Contract 

c) Các bên đồng ý và thống nhất rằng Bên Bán có thể tiến hành việc điều chỉnh, thay 

đổi nhỏ trong thiết kế, nội thất của Căn hộ với điều kiện là các điều chỉnh, thay đổi 

đó không làm ảnh hưởng đến công năng sử dụng, kết cấu của các hạng mục chính 

và việc điều chỉnh, thay đổi là nhằm mục đích hoàn thiện Căn hộ theo hướng tốt 

hơn trên cơ sở đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành. 

It is mutually agreed that the Seller may make minor adjustments and 

modifications in the design and interior of the Apartment, provided such 

adjustments and modifications will not adversely affect the functional use and 

structure of principal construction items, and such adjustments and modifications 

are aimed at bettering the Apartment on the basis of complying with current 

applicable laws. 
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14.2. Bên Mua cam kết / The Purchaser’s undertakings: 

a) Đã tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin về Căn hộ mua bán; 

The Purchaser has carefully examined the information on the Apartment to be 

purchased and sold; 

b) Đã được Bên Bán cung cấp bản sao các giấy tờ, tài liệu và thông tin cần thiết liên 

quan đến Căn hộ, Bên Mua đã đọc cẩn thận và hiểu các quy định của Hợp đồng 

này cũng như các Phụ lục đính kèm. Bên Mua đã tìm hiểu mọi vấn đề mà Bên 

Mua cho là cần thiết để kiểm tra mức độ chính xác của các giấy tờ, tài liệu và 

thông tin đó; 

The Purchaser has been provided by the Seller with copies of necessary 

documents and materials, and information related to the Apartment. The 

Purchaser has carefully read and thoroughly understood the provisions 

contained in this Contract as well as the attached Appendixes. The Purchaser has 

made every effort to grasp every issue which the Purchaser sees as essential in 

order to check on the accuracy of the said documents, materials and information; 

c) Số tiền mua Căn hộ theo hợp đồng này là hợp pháp, không có tranh chấp với bên 

thứ ba. Bên Bán sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc tranh chấp khoản tiền mà 

Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán theo hợp đồng này. Trong trường hợp có 

tranh chấp về khoản tiền mua bán Căn hộ này thì Hợp đồng này vẫn có hiệu lực 

đối với hai bên; 

The money which the Purchaser uses to purchase the Apartment under this 

Contract is legitimate and free from disputes with any third party. The Seller 

shall not be held responsible for any disputes related to the amount of money 

paid by the Purchaser to the Seller under this Contract. In case of disputes over 

the money used to purchase the Apartment, this Contract shall remain valid and 

binding to both Parties; 

d) Cung cấp các giấy tờ cần thiết khi Bên Bán yêu cầu theo quy định của Pháp luật 

để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua. 

The Purchaser shall provide the Seller with necessary documents at the Seller’s 

request in accordance with the law to serve the application for the issuance of the 

Certificate to the Purchaser. 

14.3. Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa 

dối. 

This Contract is executed between the Parties on the principle of absolute voluntariness 

without any coercion nor deception. 

14.4. Trong trường hợp một hoặc nhiều Điều, khoản, điểm trong hợp đồng 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 khác của Hợp 

đồng này vẫn có hiệu lực thi hành đối với hai bên. Hai bên sẽ thống nhất sửa đổi các 

điều, khoản, điểm 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. 

In case one or more than one Articles, Clauses or Points herein are declared invalid, 

void or unenforceable by a competent State agency according to applicable legal 

prescriptions, the remaining Articles, Clauses or Points hereof shall still be legally 

binding to the both Parties. The two Parties shall then agree on amending such 

Articles, Clauses or Points declared invalid, void or unenforceable in accordance with 

the law and in line with the Parties’ volition. 
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14.5. Các Phần mô tả Căn Hộ và Quy chế Quản lý sử dụng khu Căn Hộ đính kèm là một 

phần không thể tách rời của Hợp đồng này. Các Bên đã được đọc và thống nhất các 

nội dung ghi trong phần mô tả Căn Hộ và Quy chế. 

The attached sections on describing the Apartment and the Rules and Regulations on 

Managing and Using the Apartment Building shall be integral parts of this Contract. 

The Parties have read and agreed with each other on the contents of such sections. 

14.6. Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. 

This Contract shall be regulated and construed in accordance with the Vietnamese 

law. 

14.7. Hợp Đồng này được lập bằng tiếng Việt and tiếng Anh. 

This Contract is made in the Vietnamese and English language 

14.8. Hai Bên cam kết thực hiện đúng cam kết các điều khoản trong Hợp đồng này. 

The two Parties undertake to perform correctly the provisions in this Contract. 

ĐIỀU 15. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG / ARTICLE 15. FORCE MAJEURE EVENTS 

15.1. Các Bên nhất trí thỏa thuận một trong các trường hợp sau đây được coi là “Sự kiện 

bất khả kháng”:   

Both Parties agree that any of the incidents below shall be considered a “orce 

majeure event” 

a) Do chiến tranh hoặc do thiên tai thay đổi chính sách Pháp luật của Nhà nước; 

War, natural disasters, or changes to the State’s policies and laws 

b) Do phải thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các 

trường hợp khác do Pháp luật quy định; 

A decision made a competent State agency that must be implemented or other 

cases prescribed by the law; 

c) Do tai nạn, ốm đau thuộc diện phải đi cấp cứu tại cơ sở y tế; và 

An accident or illness that requires emergency treatment at a health care facility; 

and 

d) Do hỏa hoạn, đình công, bệnh dịch, khủng bố, phá rối trật tự công cộng, cấm vận 

giao thông, các tiện ích công cộng khác hay tình trạng khẩn cấp quốc gia nằm 

ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của con người. 

Fires, strikes, epidemics, terrorist acts, social disorders, embargo on 

transportation or other public amenities, or state of national emergency beyond 

humans’ reasonable control. 

15.2. Mọi trường hợp khó khăn về tài chính đơn thuần sẽ không được coi là trường hợp bất 

khả kháng. 

Financial difficulties shall not be considered force majeure events. 

15.3. Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện hoặc chậm thực 

hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Hợp đồng này nếu như việc không thực hiện 

hoặc chậm thực hiện đó có nguyên nhân từ những trường hợp bất khả kháng. 

Neither Party shall be held responsible for such Party’s failure to perform or delayed 

performance of any obligations under this Contract if such failure to perform or 

delayed performance of any obligations is caused by any of the said force majeure 

events. 

15.4. Trong trường hợp một trong Các Bên không thể thực hiện nghĩa vụ theo quy định của 

Hợp đồng do Sự Kiện Bất Khả Kháng thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia 

trong thời hạn (15 ngày) ngay sau khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Bên thông báo 
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sẽ bằng nỗ lực cao nhất làm giảm thiểu hoặc khắc phục ảnh hưởng của Sự Kiện Bất 

Khả Kháng trong thời gian ngắn nhất, để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình bị ảnh 

hưởng bởi Sự  Kiện Bất Khả Kháng.  

In case either Party is unable to perform such Party’s obligations hereunder due to 

any of the force majeure events, such Party shall have to notify the other Party in 

writing within fifteen (15) days from the date of the occurrence of such force majeure 

event . The notifying Party must then make greatest efforts to minimize or overcome 

the consequences of such force majeure event within the soonest possible time so as to 

resume the performance of the obligation(s) affected by the said force majeure event. 

15.5. Việc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng của các bên sẽ được tạm dừng trong 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 khoản 3 Điều 15 của 

Hợp đồng này. 

The performance of obligations of both Parties shall be suspended during the 

occurrence of a force majeure event and shall be resumed after the force majeure 

event has ended, except for the case stated in Clause 3 of Article 15 hereof. 

ĐIỀU 16. THÔNG TIN VÀ THÔNG BÁO / ARTICLE 16. COMMUNICATION AND 

NOTIFICATION 

16.1. Tất cả các thông báo, yêu cầu, thông tin, báo cáo, liên lạc, hướng dẫn, chứng nhận, 

đơn, đề nghị, ghi chú, phê duyệt ... (sau đây gọi là “Thông báo”) nảy sinh hoặc có liên 

quan trong quá trình thực hiện Hợp đồng này đều phải được làm bằng tiếng Việt 

và/hoặc tiếng Anh và gửi đến các địa chỉ của Bên Mua đã đăng ký ở trên hoặc địa chỉ 

sẽ được thay đổi sau này theo Thông Báo bằng văn bản của Các Bên; 

All notifications, requests, information, reports, communication, instructions, 

certification, applications, proposals, notes, or approvals (hereinafter 

“Notification”) arising out of or related to the performance of this Contract must be 

in Vietnamese and/or English and sent to the Purchaser at the address written above 

or to such another address possibly changed later in conformity with the Parties’ 

Notification in writing; 

16.2. Tất cả các Thông Báo bằng fax, điện tín, telex phải được chuyển qua đường bưu điện 

hoặc chuyển tay tới người nhận. Thông Báo gửi qua đường bưu điện được coi là đã 

gửi vào ngày đóng dấu bưu điện; 

All Notification by facsimile machine, telegraph or telex must be sent via postal 

services or transferred to the recipient in person. Notification sent via postal services 

shall be regarded as sent on the date on the postal stamp; 

16.3. Các bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có đề nghị thay đổi về địa 

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

The Parties must notify each other in writing in case of changes in address, form of 

Notification and recipients’ names; in case a Party with changes in address, form of 

Notification and recipients’ names other than those previously mutually agreed upon 

fails to notify the other Party of such changes, the notifying Party shall not be held 

responsible for any failure to receive the Notification; 

nh
at

ra
ng

re
nt

ing
.co

m



 

                Stellar Hotel & Residences – Sự giao hòa hoàn mỹ                         Trang 42/86 

16.4. Khi một Bên được Thông Báo có đóng dấu “Khẩn”, Bên nhận phải trả lời trong vòng 

một (01) ngày kể từ ngày nhận được Thông Báo. Đối với các Thông Báo khác, Bên 

nhận phải trả lời trong thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày nhận được; 

Upon receiving Notification stamped “Urgent”, the Party receiving Notification must 

make a reply within one (01) day from the date of receiving such urgent Notification. 

For other kinds of Notification, the Party receiving the Notification must make a reply 

within three (03) days from the date of receipt; 

ĐIỀU 17. CÁC THỎA THUẬN KHÁC / ARTICLE 17. OTHER AGREEMENTS 

17.1. Các bên sẽ trợ giúp và hợp tác với nhau trong quá trình thực hiện Hợp đồng này. 

The Parties undertake to assist and cooperate with each other during the performance 

of this Contract. 

17.2. Bên Bán sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc chậm trễ hay không thực hiện 

nghĩa vụ theo Hợp đồng này gây ra do những thay đổi của các quy định của Chính phủ 

Việt Nam hay trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 14.3 Điều 14 của Hợp 

đồng. 

The Seller shall not be help liable for Seller’s delayed performance of or failure to 

perform Seller’s obligations under this Contract due to changes in legal prescriptions by 

the Vietnamese Government or to force majeure events stated in Clause 14.3 of Article 14 

hereof. 

17.3. Nếu bất kỳ phần, hay khoản mục nào của Hợp đồng này bị tuyên bố là bất hợp pháp, 

vô hiệu, không có hiệu lực thi hành mà không làm cho toàn bộ hợp đồng bị vô hiệu 

thì các khoản còn lại của Hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành. 

In case any section or clause of this Contract is declared illegitimate, invalid or 

unenforceable without rendering the entire Contract invalid, the remaining parts of 

the Contract shall retain their legal effect and validity. 

17.4. Các Phụ lục kèm theo Hợp đồng hoặc bất kỳ các bản bổ sung và sửa đổi nào được ký 

kết hợp lệ đều có giá trị, hiệu lực thi hành và là bộ phận không tách rời của Hợp đồng. 

The Appendixes attached to this Contract, and any supplements and amendments in 

writing hereto mutually signed shall be valid and enforceable and shall become 

integral parts of this Contract. 

17.5. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này đều phải được Bên Bán và Bên Mua thoả 

thuận bằng văn bản và có chữ ký xác nhận của người đại diện có thẩm quyền của cả 

hai bên. Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng và có giá trị như 

hợp đồng. Trường hợp một trong các bên muốn sửa đổi, bổ sung hợp đồng này thì 

phải báo trước cho bên còn lại ít nhất là ba (03) ngày. 

17.6. All and any amendments and supplements to this Contract shall only be valid if made 

in writing and legitimately signed by the representatives of both Parties. The 

Appendixes attached to this Contract shall be an integral part hereof and have the 

same validity as the Contract. Either Party wishes to make any amendments and/or 

supplements to this Contract must notify the other Party at least three (03) days in 

advance. 

ĐIỀU 18. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG / ARTICLE 18. CONTRACT EFFECT 

18.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

This Contract takes effect from the signing date. 
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18.2. Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản gốc có nội dung và giá trị pháp lý như 

nhau. Bên Bán giữ ba (03) bản để lưu trữ, làm thủ tục nộp thuế, lệ phí và thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận cho Bên Mua và Bên Mua giữ một (01) bản.  

This Contract is made into four (04) originals with similar contents and the same 

tenor and legal effect, with the Seller retaining three (03) originals for archiving, for 

carrying out tax payment procedures, and for carrying out procedures of issuing the 

Certificate to the Purchaser, and the Purchaser retaining one (01) original. 

18.3. Kèm theo hợp đồng này là 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ mua bán, 01 

(một) bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng có căn hộ mua bán nêu tại Điều 2 của hợp đồng 

này đã được phê duyệt, 01 (một) bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư, 01 (một) 

bản danh mục vật liệu xây dựng căn hộ hình thành trong tương lai.  

This Contract is additionally attached with one (01) layout plan of the purchased and 

sold Apartment, one (01) approved layout plan of the floor with the purchased and 

sold Apartment specified in Article 2 hereof, one (01) copy of the Rules and 

Regulations on Managing and Using the Apartment Building, and one (01) list of 

building materials for the off-the-plan apartment. 

18.4. Các phụ lục đính kèm hợp đồng này và các sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận của hai 

bên là nội dung không tách rời hợp đồng này và có hiệu lực thi hành đối với hai bên. 

The Appendixes attached to this Contract, and any supplements and amendments 

mutually agreed upon by the Parties shall be integral parts of this Contract and shall 

be enforceable to both Parties. 

 
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN  / FOR THE SELLER 

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Uy/ Nguyen Chi Uy 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN MUA/ FOR THE 

PURCHASER 
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Phụ lục 01/ Appendix 01 

 

MẶT BẰNG VỊ TRÍ CĂN HỘ  / PLAN AND LOCATION OF THE 

APARTMENT 
(Kèm theo Hợp đồng Mua bán Căn hộ số 0238/2016/HĐMB-AV  

Attached to Apartment Purchase & Sale Contract No. 0238/2016/HĐMB-AV) 

 

Dự án: Stellar Hotel & Residences - Khu Đô thị biển An Viên, phường Vĩnh Nguyên, 

Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. 

Project: Stellar Hotel & Residences - An Vien coastal urban area, Vinh Nguyen Ward, 

Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam 

Toà nhà/ Buiding  : Stellar Hotel & Residences 

Căn hộ số/ Apartment No. : …………. 

Tầng/ Floor   : …………. 

Tổng diện tích sử dụng căn hộ (Trong nhà + Ban công + Sân vườn) / Total usable area of 

the Apartment (Inner area + Balcony + Yard): …………. (m2) 

 

Hồ sơ kèm theo /Accompanying documentation: 

 

Sơ đồ mặt bằng (Bản vẽ đính kèm mặt bằng căn hộ …………. – dự án Toà nhà 

Stellar Hotel & Residences)  

Layout plan (Drawing attached plan ………….  - Stellar Hotel & Residences 

Project) 
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Phụ lục 02/ Appendix 02 

 

DANH MỤC VẬT LIỆU HOÀN THIỆN BÊN TRONG VÀ BÊN 

NGOÀI CĂN HỘ/ LIST OF FINISHING MATERIALS  

FOR APARTMENT INTERIOR AND EXTERIOR 
(Kèm theo Hợp đồng Mua bán Căn hộ số 0238/2016/HĐMB-AV  

Attached to Apartment Purchase & Sale Contract No. 0238/2016/HĐMB-AV) 

 

Dự án: Stellar Hotel & Residences - Khu Đô thị biển An Viên, phường Vĩnh Nguyên, 

Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. 

Project: Stellar Hotel & Residences - An Vien coastal urban area, Vinh Nguyen Ward, 

Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam 

Toà nhà/ Buiding  : Stellar Hotel & Residences 

Căn hộ số/ Apartment No. : …………. 

Tầng/ Floor   : …………. 

 

 
Loại phòng / 

Room 
Mô tả/ Description 

Chủng loại, Phẩm cấp / 

Category, grade 

Sảnh/ 

Lounge 

Sàn / Floor 
Lát đá lối ra vào/ Stone-

paved doorway 
Granít / Granite 

Tường / Walls Sơn hoàn thiện/ Paint finish 
 Sơn nước/ Water paint/ Water 

paint 

Trần / Ceiling Sơn hoàn thiện/ Paint finish 
Sơn nước/ Water paint/ Water 

paint 

Cửa đi chính / 

Main door 

Cửa chống cháy lõi thép/ 

Fireproof steel-core door 
 

Tủ âm tường / 

Built-in cabinet 

Tủ âm tường gỗ/ Wooden 

cabinet 
Gỗ nhân tạo/ Artificial wood 

Phòng 

khách 

Sàn / Floor 

- Gạch men cao cấp/ High 

grade ceramic tiles 

- Đá lát viền/ Stone-paved 

edges 

- 60 x 60, hoặc tương đương/60 

x 60, or equivalent 

- Đá Marble 15 x 80, hoặc tương 

đương/ Marble slabs: 15 x 80, 

or equivalent 

Tường / Walls Sơn hoàn thiện/ Paint finish Sơn nước/ Water paint 

Trần / Ceiling 

- Trần thạch cao khung 

xương kim loại/ Gypsum 

board ceiling with metal 

frame 

- Phào chỉ trần nhà đắp bằng 

thạch cao/ Gypsum ceiling 

molding 

- Sơn nước/ Water paint/ 

Water paint 

 - Trần thạch cao khung xương 

kim loại/ Gypsum board ceiling 

with metal frame 

- Phào chỉ trần nhà đắp bằng 

thạch cao/ Gypsum ceiling 

molding 

- Sơn nước/ Water paint 

 

Cửa/ Door 

- Khuôn cửa nhựa lõi thép/ 

Steel-core plastic door frame 

- Cửa nhựa lõi thép/ Steel-

core plastic door 

 

Máy điều hoà/ Air-

conditioner 
- Điều hoà / Air-conditioner 

Hãng LG hoặc tương đương/ 

LG, or equivalent 
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Phòng ăn/ 

Dining 

room 

Sàn / Floor 

- Gạch men cao cấp/ High 

grade ceramic tiles 

- Đá lát viền/ Stone-paved 

edges 

- 60 x 60, hoặc tương đương/60 

x 60, or equivalent 

- Đá Marble 15 x 80, hoặc tương 

đương/ Marble slabs: 15 x 80, 

or equivalent 

Tường / Walls Sơn hoàn thiện/ Paint finish Sơn nước/ Water paint 

Trần / Ceiling 

- Trần thạch cao khung 

xương kim loại/Gypsum 

board ceiling with metal 

frame 

- Phào chỉ trần nhà đắp bằng 

thạch cao/ Gypsum ceiling 

molding 

- Sơn nước/ Water paint 

 - Trần thạch cao khung xương 

kim loại/ Gypsum board ceiling 

with metal frame 

- Phào chỉ trần nhà đắp bằng 

thạch cao/ Gypsum ceiling 

molding 

- Sơn nước/ Water paint 

 

Bếp / 

Kitchen 

Sàn / Floor 

- Gạch men cao cấp/ High 

grade ceramic tiles 

 

- series 60 x 60, hoặc tương 

đương/60 x 60, or equivalent 

 

Tường / Walls 
Ốp tường khu bếp/ Wall 

lining 

20 x 30, hoặc tương đương/20 x 

30 tiles, or equivalent 

Trần / Ceiling Sơn hoàn thiện /Paint finish Sơn nước/ Water paint 

Thiết bị/ Equipment 

- Bệ bếp ốp đá/ Stone-lined 

counter 

- Kệ bếp gỗ/ Kitchen shelves 

- Tủ bếp gỗ/ Kitchen 

cabinets 

- Chậu rửa/ Sink 

- Vòi rửa/ Faucets 

- Bếp ga hoặc bếp điện từ/ 

Gas stove or 

electromagnetic stove 

- Granít/ Granite 

- Gỗ công nghiệp/ Industrial 

wood 

- Gỗ công nghiệp Industrial 

wood 

- Chậu rửa cao cấp/ High-grade 

sink 

- Vòi rửa cao cấp/ High-grade 

faucets 

- Bếp nhập khẩu/ Imported stove  

Phòng 

ngủ / 

Bedroom 

Sàn / Floor Lát sàn gỗ/ Wooden floor 
Gỗ công nghiệp/ Industrial 

wood 

Tường / Walls Sơn hoàn thiện/Paint finish - Sơn nước/ Water paint 

Trần / Ceiling 

- Trần thạch cao khung 

xương kim loại/ Gypsum 

board ceiling with metal 

frame 

- Sơn nước/ Water paint 

- Trần thạch cao khung xương 

kim loại/ Gypsum board ceiling 

with metal frame 

- Sơn nước/ Water paint 

Cửa đi/ Door Cửa gỗ/ Wooden door 

Gỗ công nghiệp phủ veneer + 

phụ kiện/ Industrial wood: 

veneer coating + accessories 

Cửa sổ/ Windows 

- Khuôn cửa nhựa lõi thép/ 

Steel-core plastic door 

frame 

- Cửa nhựa lõi thép/ Steel-

core plastic door 

  

Cao cấp/ High-grade 

Tủ âm tường/ 

Built-in cabinets 

Tủ âm tường gỗ/ Wooden 

built-in cabinets 

Gỗ công nghiệp phủ veneer + 

phụ kiện/ Industrial wood: 

veneer coating + accessories 

Vệ sinh/ Sàn / Floor Lát gạch chống trơn/ Anti- 30 x 30  hoặc tương đương/30 x 
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Bathroom skid brick lining 30,  or equivalent 

Tường / Walls 
Ốp tường gạch men/ 

Ceramic tile lining 

20 x 30 hoặc tương đương/20 x 

30, or equivalent 

Trần / Ceiling Sơn hoàn thiện/ Paint finish Sơn nước/ Water paint 

Cửa đi/ Door Cửa gỗ /Wooden door 

Gỗ công nghiệp phủ veneer + 

phụ kiện/ Industrial wood: 

veneer coating + accessories 

Kệ đá chậu rửa 

Lavabo shelf 
Ốp đá/ Stone lining Đá Granít / Granite 

Thiết bị 

Equipment 

- Bồn cầu liền khối/ 

Compact toilet bowl 

- Bồn rửa mặt/ Lavabo 

- Vòi nước/ Faucet 

- Bồn tắm đứng, vách kinh/ 

Standing bathroom, glass 

walls 

- Sen vòi cố định/ Fixed 

shower head 

- Sen vòi tay/ Hand-held 

shower head 

- Gương tường/ Wall mirror  

Thiết bị vệ sinh cao cấp/ High-

grade bathroom equipment 

 

 

Khác/ 

Others 

Ban công/ Balcony 
Nền lát gạch và tường Sơn nước/Brick-paved floor and painted 

walls 

Phòng giặt 

Laundry room 

Nền lát gạch và tường Sơn nước/ Brick-paved floor and painted 

walls 

Hệ thống an ninh 

Security system 

- Dịch vụ an ninh 24/24 

   Round-the-clock security services 

- Hệ thống camera kiểm soát lối ra vào được lắp đặt tại các tầng 

hầm đậu xe, các sảnh, hành lang công cộng, trong các thang máy, 

xung quanh toà nhà ... 

   Surveillance camera system installed at entrances and exits of 

parking basements, lounges, public corridors, inside lifts, around 

the building, etc. 

Hệ thống chiếu 

sáng/ Lighting 

system 

- Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao/ High efficiency lighting 

devices 

- Hệ thống điều khiển ánh sáng ở khu vực chung: sảnh, hành 

lang, buồng thang máy, bãi đậu xe 

   Lighting control system in shared areas: lounge, corridors, 

lifts, parking lots, etc. 

Hệ thống điện 

Electric system 

- Hệ thống phát điện dự phòng / Stand-by generator system 

- Đầu ra điện thoại, TV, internet .../ Telephone, TV outlets, 

Internet access point... 

- Truyền hình cáp / Cable TV 

  

Thang máy / Lift Thang máy cao cấp/ High-grade lift 
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Phụ lục 03/ Appendix 03 

 

NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

RULES AND REGULATIONS ON MANAGING AND USING 

THE APARTMENT BUILDING 

 
(Kèm theo Hợp đồng Mua bán Căn hộ số 0238/2016/HĐMB-AV 

Attached to Apartment Purchase & Sale Contract No. 0238/2016/HĐMB-AV) 

 

MỤC LỤC/ TABLE OF CONTENTS 

I/. Phạm vi áp dụng/ Scope of application: 

II/. Định Nghĩa/ Definition: 

III/. Ban quản lý/ The Management Board: 

3.1 Thành lập Ban Quản lý/ Establishment of the Management Board 

3.2 Trách nhiệm của Ban Quản lý/ The Management Board’s duties 

IV/. Phí quản lý/ Management Fees: 

V/. Quy định chung/ General regulations: 

5.1 Tiếng ồn/ Noise 

5.2 Đỗ xe/ Parking 

5.3 Cản trở người khác sử dụng Tài sản chung/ Preventing others from using the 

Common Area 

5.4 Gây thiệt hại đối với Tài sản chung/ Causing damages to the Common Area 

5.5 Thay đổi với Ban công, Cửa sổ và Cửa chính/ Changes made to the balcony, 

windows and doors 

5.6 Mặt ngoài của Căn hộ/ Outside of the Apartment 

5.7 Thái độ của Cư dân khác/ Residents’ conduct 

5.8 Trẻ em chơi ở khu vực thuộc Tài sản chung/ Children playing in the Common Area 

5.9 Xả rác ra các khu vực thuộc Tài sản chung/ Littering Common Area with trash 

5.10 Phơi quần áo /Drying clothes 

5.11 Chứa các vật liệu dễ cháy/ Storing combustibles 

5.12 Xả rác thải/ Disposing of waste 

5.13 Vật nuôi trong nhà/ Keeping pets / animals 

5.14 Trách nhiệm bảo trì Căn hộ/ Responsibility for Apartment maintenance 

5.15 Sử dụng Căn hộ /Use of the Apartment 

5.16 Ra vào Căn hộ/ Access to the Apartment 

VI/. Sử dụng Tài sản chung/ Use of the properties in the Common Area 

6.1 Quy định chung/ General regulations 

6.2 Sử dụng thang máy/ Use of the lifts 

6.3 Sử dụng thông báo/ Use of the notice board 

6.4 Sử dụng Khu vực để xe/ Use of the parking area 

6.5 Thay đổi, Xây thêm, Lắp đặt hoặc Nâng cấp/ Alterations, extensions, installations or 

upgrades 

VII/. Tiện ích Công cộng/ Public Amenities 

VIII/. Thực hiện Quy chế/ Observance of Rules and Regulations 

8.1 Trách nhiệm của Cư dân và thẩm quyền của Ban Quản lý/ Residents’ responsibilities 

and Management Board’s competence 

8.2 Bồi thường/ Compensation 

IX/. Các quy định khác/ Other regulations 
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NỘI DUNG/ CONTENT 

I/. Phạm vi áp dụng/ Scope of application 

Quy chế Quản lý Khu Căn hộ được xây dựng nhằm đảm bảo nâng cao khả năng sử dụng 

và sử dụng hài hoà Tài sản Chung và các Tiện ích Công cộng trong phạm vi Khu Căn hộ. 

Vì vậy, Quy Chế này sẽ được áp dụng và bắt buộc đối với tất cả các Thành viên, người 

trong gia đình, khách và người sử dụng Căn hộ của các Thành viên. Bất kỳ sự vi phạm 

hay không tuân thủ của bất kỳ Thành viên nào, người trong gia đình, khách và người sử 

dụng Căn hộ của Thành viên đó sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Quản lý về 

việc vi phạm hay không tuân thủ đó. 

These Rules and Regulations on Managing the Apartments (hereinafter the “Rules and 

Regulations”) are established with an aim at enhancing the usability and harmonious 

use of the Common Area and Public Amenities within the Apartments. These Rules and 

Regulations will, therefore, be applied and will be mandatory to all Members, Members’ 

family members, Members’ guests and users of the Apartment. Any violation or non-

compliance act committed by any Member, Member’s family member, guests and users 

of such Member shall be result in the relevant Member’s personal liability before the 

Management Board for such violation or non-compliance act. 

II/. Định Nghĩa/ Definition 

- Trừ khi có quy định khác, trong Quy Chế này, các từ dưới đây sẽ có nghĩa sau: 

Unless otherwise provided for, the following terms and expressions shall mean as 

follows: 

- “ Khu căn hộ” có nghĩa là một phần Toà nhà Stellar Hotel & Residences – Khu Đô thị 

biển An Viên – phường Vĩnh Nguyên – Nha Trang – Khánh Hòa. Bao gồm: Sảnh vào 

Khu căn hộ tại tầng 1, các tầng căn hộ để ở (tầng 3 đến tầng 25). 

“ Apartments” shall mean a part of the Stellar Hotel & Residences Apartments – An 

Vien coastal urban area, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, 

consisting of: the lounge at the entrance into the Apartments on the first floor and the 

residential apartment floors (Floor 3 to Floor 25). 

- “Quy Chế Khu căn hộ” có nghĩa là Quy chế Quản lý Khu căn hộ này và các quy chế 

sửa đổi, bổ sung hay thay thế vào từng thời điểm. 

“Rules and Regulations” shall mean the Rules and Regulations on Managing these 

Apartments and other amendments, supplements or replacements made from time to 

time. 

- “Công Ty” có nghĩa là Công ty Cổ phần Sông Đà – Nha Trang, có địa chỉ tại Số 6 Bãi 

Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. 

“Company” shall mean Song Da – Nha Trang Joint-Stock Company, address: No. 6 

Bai Duong, Vinh Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province. 

- “Tài sản Chung” có nghĩa là toàn bộ các khu vực của Khu căn hộ không nằm trong 

bất cứ một Căn hộ nào hoặc Tiện ích Công cộng, bao gồm các hạng mục sau: mái che, 

thang máy, thang bộ, hành lang, đường ống thoát nước mưa, cống thoát nước, đường 

ống dẫn nước, đường dây điện và điện thoại, hệ thống xả rác, hệ thống cứu hoả, hệ 

thống gas... 

“Common Area” shall mean all those areas of the Apartments not located within any 

Apartment or Public Amenities, consisting of the roof, the lifts, the staircases, the 

corridors, the rainwater drainage pipelines, the sewerage system, the water supply 

pipelines, the electricity and telephone lines, the garbage disposal system, the fire 

fighting system, the gas system... 
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- “Tiện ích Công cộng” bao gồm bể bơi, câu lạc bộ thể thao, phòng chức năng và các 

khu vực tiện ích khác do Công ty và / hoặc Ban Quản lý quy định tại từng thời điểm. 

“Public Amenities” shall include swimming-pools, the sports club, functional rooms 

and other utility areas specified by the Management Board of the Company from time 

to time. 

- “Căn Hộ” có nghĩa là một Căn hộ tại Toà nhà Stellar Hotel & Residences. 

“Apartment” shall mean an apartment in the Stellar Hotel & Residences Building. 

- “Thành viên” là bất kỳ người nào sở hữu hợp pháp Căn hộ. 

“Member” shall mean any legitimate owner of an Apartment. 

- “Cư dân” có nghĩa là các Thành Viên, người trong gia đình, khách và người sử dụng 

Căn Hộ của Thành viên cư trú tại Căn Hộ nói trên. 

“Residents” shall mean the Members, Members’ family members, Member’s guests 

and users of the Member’s Apartments residing in such Apartments. 

- “Ban Quản lý” có nghĩa là Ban Quản lý do Công Ty chỉ định trong thời gian hoạt 

động của Công ty hoặc được bầu trong số các Thành Viên sau khi Công Ty chấm dứt 

hoạt động. Ban Quản lý chịu trách nhiệm Quản lý Khu căn hộ. Ban Quản lý sẽ là đại 

diện chính thức của chủ đầu tư khi dự án Stellar Hotel & Residences – Khu Đô thị 

biển An Viên – phường Vĩnh Nguyên – Nha Trang – Khánh Hòa hoàn thành. 

“Management Board” shall mean the management board designated by the Company 

during the Company’s operation or elected from among the Members after the 

Company stops its operations. The Management Board shall be responsible for 

managing the Apartments. The Management Board shall be the Investor’s official 

representative body when the Stellar Hotel & Residences Project – An Vien coastal 

urban area, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province is completed. 

III/. Ban Quản lý / The Management Board 

3.1 Thành lập Ban Quản lý/ Establishment of the Management Board 

a. Ban Quản lý là cơ quan Quản lý cao nhất của Khu căn hộ. 

 The Management Board is the highest body managing the Apartments 

b. Ban Quản lý sẽ triệu tập cuộc họp giữa các thành viên nhằm xác định các vấn đề liên 

quan đến quản lý Khu căn hộ. Các vấn đề nêu lên trong cuộc họp sẽ được chấp thuận khi 

có sự đồng ý của ít nhất 2/3 số Thành viên có mặt tại cuộc họp khi có mặt ít nhất 2/3 số 

Thành Viên trong Khu căn hộ. 

 The Management Board shall call a Members’ meeting to define issues related to the 

management of the Apartments. The issues raised in the said meeting shall be approved 

with the consent of at least two-thirds of the Members present at the meeting attended by 

at least two-thirds of the Members in the Apartments 

3.2 Trách nhiệm của Ban Quản lý / The Management Board’s duties 

Ban Quản lý chịu trách nhiệm các vấn đề sau: 

The Management Board shall be responsible for the following: 

a. Giám sát việc thực hiện Quy chế này; 

Supervising the implementation of these Rules and Regulations 

b. Hướng dẫn Cư dân các vấn đề liên quan đến Quy Chế của Khu căn hộ; 

Instructing the Residents on issues related to these Rules and Regulations; 

c. Thu phí Quản lý Khu căn hộ hàng tháng; 

Collecting monthly fees for the management of the Apartments; 

d. Kiểm soát ngân sách và chi phí quản lý Khu căn hộ; 

Controlling the budget and costs for managing the Apartments; 

e. Tiến hành sửa chữa Tài sản Chung; 

Carrying out repairs on the Common Area; and 
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f. Quản lý hoạt động hàng ngày của Khu căn hộ. 

Managing the daily operations of the Apartments. 

IV/. Phí quản lý/ Management Fees 

4.1 Hàng tháng, mỗi Thành viên sẽ nộp cho Ban quản lý một khoản tiền do Ban Quản lý 

quy định để thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc Quản lý căn hộ (Phí quản lý). 

On a monthly basis, each Member shall pay to the Management Board an amount of 

money specified by the Management Board to cover all costs related to the management 

of the Apartment (“Management Fees”). 

4.2 Phí Quản lý được thu không mang tính kinh doanh và bao gồm những khoản sau/ The 

Management Fees shall be of a non-business nature shall be used for : 

a. Thanh toán tiền điện và tiền nước công cộng/ Paying public power and water 

costs; 

b. Bảo dưỡng Tài sản Chung/ Maintaining the Common Area; 

c. Thanh toán lương và các chi phí hành chính cho Ban Quản lý/ Paying the 

Management Board’s salaries and administrative costs; 

d. Thanh toán dịch vụ bảo vệ/ Paying for security services; 

e. Thanh toán dịch vụ vệ sinh/ Paying for environmental sanitation services; and; 

f. Các chi phí khác/ Paying other costs. 

4.3 Số tiền phải nộp sẽ được thông báo sau với mức thu hợp lý. Mức phí sẽ không vượt 

quá mức giá trần áp dụng cho chung cư hạng 1 do Sở Xây dựng Khánh Hòa quy định. 

The amount of money payable by Members shall be announced later at a reasonable 

rate. The rate of Management Fees shall not exceed the ceiling price commonly applied 

to class-one condominiums specified by the Department ò Construction of Khanh Hoa 

Province 

4.4 Ngoài các khoản phí trên, mỗi Thành Viên sẽ được đặt cọc một khoản tiền (khoản tiền 

này sẽ được thông báo sau với mức thu hợp lý) cho Ban Quản lý ngay khi nhận được 

Căn Hộ. Trong trường hợp Cư dân vi phạm các quy định trong Quy Chế này và gây thiệt 

hại cho Tài sản Chung, Ban Quản lý có thể khấu trừ tiền đặt cọc một khoản tiền cần thiết 

để bù đắp thiệt hại đó. Trong trường hợp khoản tiền đó không đủ để bù đắp thiệt hại, 

Thành viên đó sẽ hoàn trả và bồi thường cho Ban Quản lý mọi chi phí phát sinh để bù 

đắp thiệt hại. 

In addition of the said fees, each Member shall deposit an amount of money (to be 

announced at a reasonable rate) into a fund managed by the Management Board 

immediately when such Member takes over an Apartment. In case any Resident violates 

any of the provisions in these Rules and Regulations and causes damage to the Common 

Area, the Management Board shall deduct from the said deposit a necessary amount of 

money to make up for such damage. In case the deposit is insufficient to make up for the 

damage, the violating Member shall have to pay back and compensate to the 

Management Board against all arising costs as compensation for the damage. 

4.5 Trong trường hợp Thành Viên không thanh toán Phí Quản lý trong vòng 2 tháng liên 

tiếp hoặc vi phạm các nội quy và quy định, Ban Quản lý có quyền ngừng hoặc yêu cầu 

nhà cung cấ The Management Fees shall be of a non-business nature shall be used for p 

ngừng cung cấp điện, nước. 

In case any Member fails to pay such Management Fees for two consecutive months or 

violates the Rules and Regulations, the Management Board shall be entitled to suspend 

or request the service providers to suspend the supply of power and water 

V/. Quy định chung / General regulations 

5.1 Tiếng ồn/ Noise 
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Cư dân sẽ không gây ra tiếng ồn trong Khu căn hộ làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của 

khu vực thuộc Tài sản Chung hoặc Tiện ích Công Cộng của Các Cư dân khác hoặc của 

những người khác được sử dụng hợp pháp Tài sản Chung, Tiện ích Công Cộng. 

Residents shall not make disturbing noises in the Apartments, badly affecting the peace 

and quiet in the Common Area and Public Amenities and annoying other Residents or 

other legitimate users of such Common Area and Public Amenities. 

 

5.2 Đỗ Xe/ Parking 

a. Cư dân có quyền thuê dài hạn hoặc ngắn hạn chỗ để xe trong khu vực để xe dành 

cho Khu Căn hộ. 

Residents shall have the right to hire a parking space for both long and short terms 

in the parking lots of the Apartments 

b.  Đối với xe vô chủ để tại khu vực để xe hoặc xe để tại khu vực mà Ban Quản lý quy 

định cho chỗ để xe, Ban Quản lý sẽ có quyền: 

For unclaimed vehicles left in the parking area or vehicles parked in the areas in 

which parking is unauthorized by the Management Board, the Management Board 

shall have the right to 

-  Khoá chiếc xe đó/ Lock the vehicles; 

-  Phạt chủ sở hữu của chiếc xe đó một khoản tiền nhất định theo ngày do Ban 

Quản lý quy định hoặc căn cứ theo mức độ vi phạm; 

Impose a fine against vehicle owners by collecting a definite amount of money 

based on the number of days of unauthorized parking or determined by the 

Management Board or based on the level of breach; 

-  Ban Quản lý có quyền tự ý di chuyển xe đó vào khu vực quy định. Mọi chi phí 

phát sinh cho việc di chuyển sẽ do chủ sở hữu của xe gánh chịu; 

Move such vehicles to the designated parking area and the vehicle owners 

shall have to pay for such relocation of the vehicles; and 

-   Ban Quản lý và nhân viên của Ban Quản lý sẽ không chịu trách nhiệm về bất 

cứ thiệt hại nào gây ra cho xe trong khi giữ, trả hoặc di chuyển xe. 

  The Management Board and its staff shall not be responsible for any damages 

to such vehicles during keeping, returning or moving the vehicles 

5.3 Cản trở người khác sử dụng Tài sản Chung/ Preventing others from using the 

Common Area 

Cư dân sẽ không cản trở việc sử dụng hợp pháp Tài sản Chung của bất kỳ người nào. 

Ban Quản lý tại đây có quyền di dời hoặc vứt bỏ mọi đồ vật vô chủ đặt hoặc để ở khu 

vực thuộc Tài sản Chung mà không cần thông báo trước cho chủ sở hữu và có  quyền thu 

hồi mọi chi phí từ chủ sở hữu của vật đó cho việc di dời hay vứt bỏ. 

Residents shall not intentionally prevent any Resident’s legitimate use of the Common 

Area. The Management Board shall have the right to remove or dispose of unclaimed 

items placed or left in the Common Area without prior notice and to recover any 

expenses from a known owner for removing or discarding such items 

5.4 Gây thiệt hại đối với Tài sản Chung/ Causing damages to the Common Area 

a.  Cư dân sẽ không viết, vẽ, khắc, đóng đinh hoặc các vật tương ứng trong khu vực 

thuộc Tài sản Chung và không gây hư hại, không di dời Tài sản Chung hoặc bất kỳ 

kết cấu nào thành bộ phận của Tài sản Chung mà không có sự chấp thuận trước 

bằng văn bản của Ban Quản lý 

Residents shall not write, draw, carve, drive nails or similar objects in the Common 

Area and shall not cause any damage to nor remove anything from the Common 
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Area or any structural parts which make up the Common Area without the 

Management Board’s prior consent in writing. 

b. Cư dân sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi phá hoại nào trong Khu căn hộ. Bất cứ ai 

bị phát hiện sẽ được thông báo cho cơ quan công an. 

Residents shall not carry out any acts of sabotage in the Apartments. Any such acts 

detected shall be reported to the police 

5.5 Thay đổi đối với Ban công, Cửa sổ và Cửa chính/ Changes made to the balcony, 

windows and doors 

a.  Cư dân sẽ không thay đổi ban công, cửa ban công, cửa sổ và cửa ra vào chính của 

Căn Hộ nếu không có chấp thuận bằng văn bản của Ban Quản lý. 

Residents shall not make changes to the balcony, the balcony door, the windows and 

the main door of the Apartment without the Management Board’s approval in 

writing. 

b. Cư dân sẽ không lắp đặt, xây dựng, duy trì bất kỳ phần bổ sung bao quanh ban công 

nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ban Quản lý. 

Residents shall not install, construct, or maintain any supplements covering the 

balcony without the Management Board’s prior consent in writing 

5.6 Mặt ngoài của Căn Hộ/ Outside of the Apartment 

  Cư dân sẽ không/ Residents shall not: 

-  Đặt bất kỳ bảng thông báo, bảng quảng cáo, áp phích dưới mọi hình thức trong khu 

vực thuộc Tài sản Chung hoặc mặt ngoài Căn Hộ của Cư dân đó mà không có sự 

chấp thuận trước bằng văn bản của Ban Quản lý. 

Place any notice board, advertising board or poster in any form within the Common 

Area or on the outside of the Apartment without the Management Board’s prior 

consent in writing 

-  Lắp đặt ăngten, thiết bị thu phát sóng nằm ngoài Căn Hộ, trên mái, ban công hoặc 

mặt ngoài của Khu căn hộ mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ban  

Quản lý. 

Install antennas and/or transceivers outside the Apartment, on the roof, on the 

balcony or on the outside of the Apartment without the Management Board’s prior 

consent in writing; and 

-  Thực hiện bất kỳ công việc nào có thể làm ảnh hưởng đến mặt ngoài của Khu căn 

hộ mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ban Quản lý. 

Do anything that may affect the outside of the Apartments without the Management 

Board’s prior consent in writing 

5.7 Thái độ của Cư dân/ Residents’ conduct 

Cư dân nào khi vào Khu vực thuộc Tài sản Chung sẽ phải ăn mặc đứng đắn, không dùng 

lời nói hoặc có thái độ xúc phạm đến Cư dân khác hoặc bất kỳ người nào sử dụng hợp 

pháp Tài sản Chung. 

Upon entering the Common Area, Residents are expected to be decently dressed avoid 

having such language or attitude that might offend other Residents or any other 

legitimate users of the Common Area 

5.8 Trẻ em chơi ở Khu vực thuộc Tài sản Chung/ Children playing in the Common Area 

Cư dân sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng con em mình khi chơi ở khu vực thuộc Tài 

sản Chung sẽ không: 

Residents shall ensure that their juniors, while playing in the Common Area, will not 

-  Gây bất kỳ thiệt hại nào cho Tài sản Chung 

  Cause damages to the Common Area; 
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-  Gây ồn ào gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của các Cư dân khác của các Căn Hộ 

khác. 

Make noises that may disrupt the quiet atmosphere and annoy Residents in other 

Apartments; and 

-  Không gây ảnh hưởng đến các quy định trên, nghiêm cấm chơi trò chơi, xe đạp và 

các hành vi tương tự ở hành lang, cầu thang trong Khu căn hộ. 

Breach the Rules and Regulations and will not play games, ride bicycles and 

perform similar acts along the corridors and staircases in the Apartments 

5.9 Xả rác ra các khu vực thuộc Tài sản Chung/ Littering Common Area with trash 

Cư dân sẽ không được xả rác, bụi, đất hoặc các vật tương tự ra khu vực thuộc Tài sản 

Chung làm ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường của Cư dân khác hoặc bất kỳ người 

nào sử dụng hợp pháp đối với khu vực thuộc Tài sản Chung. 

Residents shall not dispose of trash, dust, dust or similar things into the Common Area, 

which may adversely affect the normal use of the Common Area by Residents and other 

legitimate users of these areas 

5.10 Phơi quần áo/ Drying clothes 

Trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản lý, Cư dân sẽ không được phơi bất kỳ 

quần áo, vải vóc hoặc các vật khác ở khu vực thuộc Tài sản Chung và / hoặc Căn Hộ mà 

có thể nhìn thấy từ bên ngoài Khu căn hộ trừ khu vực đã được quy định cho mục này. 

Unless approved in writing by the Management Board, Residents shall not hang out 

garment, linen or other objects for drying in the Common Area and/or those areas of the 

Apartment which are clearly visible from outside the Apartments, except areas that are 

designated for drying 

5.11 Chứa vật liệu dễ cháy/ Storing combustibles 

a.  Cư dân sẽ không sử dụng hoặc chứa trong Căn Hộ của mình hoặc khu vực thuộc Tài 

sản Chung bất kỳ hoá chất lỏng dễ gây cháy nổ hoặc các dạng vật liệu dễ cháy khác 

trừ các hoá chất, chất lỏng, gas hoặc các vật liệu khác được sử dụng thông dụng cho 

các mục đích gia đình hoặc được chứa trong bình xăng xe hoặc máy móc. 

Residents shall not use or store in their own Apartments or in the Common Area any 

combustible and explosive liquid chemicals or other combustibles, except chemicals, 

liquefied gas, or other materials of popular use in household activities, or those 

substances contained in the fuel tanks of vehicles or machines 

b.  Cư dân sẽ không được phép tiến hành, thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong Khu căn 

hộ có thể gây cháy hoặc có thể gây hư hỏng đối với sàn, tường, lối đi, mái hoặc trần 

của Khu căn hộ. 

Residents shall not carry out any operations in the Apartments that might cause 

fires or damages to the floor, walls, common walks, roofs or ceilings of the 

Apartments 

5.12 Xả rác thải/ Disposing of waste 

Đối với hệ thống thải rác trong Khu căn hộ, Cư dân sẽ / Regarding the waste disposal 

system of the Apartments, Residents shall: 

-  Không được thải bất kỳ những vật có kích thước lớn có thể gây hư hỏng đối với hệ 

thống thải rác. 

Not dispose of large-size objects, which may damage the disposal system 

-  Không được thải những vật đang cháy, phế thải xây dựng vào hệ thống thải rác. 

 Not dispose of burning objects and building debris into the system; and 

-  Giữ gìn vệ sinh hệ thống rác trong Căn hộ của mình để tránh côn trùng. 

 Keep clean the disposal system inside the Apartment to avoid insects. 

5.13 Vật nuôi trong nhà /Keeping pets / animals 
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a.   Cư dân sẽ không nuôi động vật trong Căn hộ của mình hoặc các khu vực thuộc tài  

sản Chung làm ảnh hưởng đến các Cư dân của các Căn hộ khác. 

 Residents shall not raise animals inside the Apartment or in the Common Area, 

which might disturb Residents in other Apartments. 

b.   Chỉ những động vật nuôi làm cảnh trong nhà mới được nuôi trong Khu Căn hộ. Các 

loại gia súc, gia cầm hoặc các động vật khác không được phép nuôi trong khu Căn hộ. 

 Residents shall keep only pets in the Apartments. Breeding animals, poultry and other 

kinds of animals shall be prohibited in the Apartments. 

c.    Những động vật nuôi không được phép thả ở khu vực thuộc Tài sản chung trừ khi 

có dây buộc và có sự kiểm soát của chủ vật nuôi. 

Pets shall not be let loose in the Common Area unless leashed or carried or under 

the direct control of the owner thereof. 

d.   Chủ của vật nuôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi chi phí cho việc dọn vệ sinh và/ hoặc 

sửa chữa Tài sản chung bị làm bẩn hoặc gây thiệt hại bởi vật nuôi của mình. 

Pet owners shall be responsible for paying cleaning costs and/or repair costs 

related to damages to the Common Area caused by their pets 

5.14 Trách nhiệm bảo trì bảo dưỡng Căn Hộ/ Responsibility for Apartment maintenance 

Cư dân sẽ bảo trì bảo dưỡng Căn hộ của mình bao gồm nhưng không giới hạn đối với 

các thiết bị vệ sinh, ống dẫn nước, đường điện, và các thiết bị khác ở trong điều kiện tốt 

không làm ảnh hưởng đến Cư dân trong các Căn hộ. 

Residents shall carry out maintenance work to their Apartment, including but not 

limited to keeping sanitary equipment, water pipelines, power lines, and other equipment 

items in good working conditions so as not to affect other Residents in the Apartments 

5.15 Sử dụng Căn hộ/ Use of the Apartment 

Cư dân sẽ không sử dụng Căn Hộ của mình cho bất kỳ mục đích nào (Bất hợp pháp 

hoặc mục đích nào khác) làm ảnh hưởng xấu đến uy tín chung của các Cư dân khác trong 

các Căn hộ. 

Residents shall not use their Apartment for any other purposes (illegal purposes or 

others) which may harm the prestige of other Residents in the Apartments. 

Cư dân sẽ chỉ được sử dụng Căn hộ của mình làm nơi ở và sẽ không sử dụng hoặc cho 

phép sử dụng Căn hộ vào các mục đích khác gây thiệt hại hoặc gây nguy hiểm cho Cư dân 

khác hoặc bất kỳ người nào được phép sử dụng hợp pháp tài sản Chung. Ví dụ, Cư dân sẽ: 

Residents shall use their Apartment only for residential purposes and shall not use their 

Apartment for any other purposes which may cause damages or risks to other Residents 

or other legitimate users of the Common Area. For instance, Residents shall 

- Không để gas, khói, chất lỏng hoặc các chất khác rò rỉ hoặc thoát ra từ Căn hộ của 

mình gây thiệt hại cho người ngoài hoặc tài sản ngoài Căn Hộ của mình; 

Not allow gas, smoke, liquids or other substances to leak or escape from their own 

Apartment, causing damages to others or properties outside their own Apartment 

- Đảm bảo rằng không đặt chậu cây hoặc các vật khác trên tường chắn, cửa sổ hoặc ban 

công nơi chúng có thể bị rơi gây thiệt hại cho người hoặc tài sản bên dưới; 

Ensure that no plant pots or other objects on top of walls, windows or balconies from 

which they may fall off causing damages to people or properties below; 

- Đảm bảo rằng khách hàng của mình sẽ không thông báo việc họ đến bằng việc bấm 

còi xe gây náo động hoặc làm phiền các Cư dân khác; 

Ensure that their guests, customers or invitees will not signal their arrival by honking 

their vehicle horn and thus disturbing other Residents; and 

- Đảm bảo rằng động cơ ôtô, xe máy của mình sẽ được tắt trong khi đang chờ người 

trong khu căn hộ và đảm bảo xe của mình không làm phiền đến các Cư dân trong khu 
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căn hộ 

Ensure that the engines of their cars and motorbikes will be turned off while waiting 

for other people from the Apartment and that the operation of their vehicles will not 

annoy other Residents in the Apartments; 

5.16 Ra vào Căn hộ/ Access to the Apartment 

Cư dân sẽ cho phép đại diện của Ban quản lý vào Căn hộ của mình vào bất kỳ thời 

điểm hợp lý nào và với thông báo trước một cách hợp lý (trừ trường hợp khẩn cấp thì 

không cần báo trước) để: 

Residents shall allow representatives of the Management Board to enter their 

Apartment at any reasonable time after being notified reasonably in advance (except 

cases of emergency) for the following reasons 

- Bảo trì, sửa chữa hoặc lắp đặt mới cống thoát nước, ống nước, dây điện, dây điện 

thoại, mái, tường, máng nước trong, dưới hoặc trên Căn hộ liên quan đến việc sử dụng 

của các căn hộ khác hoặc Tài sản chung. 

To carry out maintenance, repairs or installations of water drainage pipes, electric 

wires, telephone lines, the roof, walls, indoor gutters, or the parts below or above the 

Apartment related to the use of other apartments or to the properties in the Common 

Area; 

- Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa hoặc nâng cấp Tài sản chung; 

To check, maintain, repair or upgrade the properties in the Common Area; and 

- Thực hiện bất kỳ công việc cần thiết hợp lý nào cho hoặc liên quan tới việc thực hiện 

các trách nhiệm của mình hoặc thực thi quy chế của Khu căn hộ hoặc bất kỳ quy định 

nào khác 

- To carry out any necessary work for the benefit of and in connection with the 

Management Board’s duties or the implementation of the Rules and Regulations or 

any other regulations. 

VI/. Sử dụng Tài sản Chung/ Use of the properties in the Common Area 

6.1 Quy định chung/ General regulations 

Cư dân sẽ không lắp đặt, duy trì hoặc cho phép lắp đặt hoặc duy trì bất kỳ kết cấu, vật 

cản, công trình nào trong khu vực thuộc Tài sản Chung trừ khi được Ban Quản lý chấp 

thuận trước bằng Văn bản. 

Residents shall not install and maintain any structures, obstructions or construction 

works or have such structures, obstructions or construction works installed and 

maintained in the Common Area unless the Management Board has given prior approval 

of the same in writing. 

Ban Quản lý có quyền phá huỷ, di dời các kết cấu, vật cản hoặc công trình trái phép 

nếu Cư dân vi phạm không phá huỷ chúng trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày Ban Quản 

lý đưa ra thông báo bằng văn bản yêu cầu Cư dân đó phá huỷ, di dời kết cấu, vật cản hoặc 

công trình đó. Mọi chi phí phát sinh cho việc phá huỷ hoặc di dời đó của Ban Quản Lý sẽ 

do Cư dân vi phạm chịu. 

The Management Board shall have the right to demolish or remove any illegal 

structures, obstructions or construction works if the violating Resident fails to demolish 

the same within seven (07) days from the date of the Management Board’s notice to the 

violating Resident requesting the violating Resident to demolish or remove such illegal 

structures, obstructions or construction works. All and any costs arising from such 

demolition or removal performed by the Management Board shall be at the violating 

Resident’s expenses. 

6.2 Sử dụng thang máy/ Use of the lifts 
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Thang máy sẽ không được sử dụng để vận chuyển những vật nặng vượt quá công suất 

thiết kế của thang máy. Thang máy sẽ không được sử dụng để vận chuyển những vật liệu 

gây cháy nổ trừ khi có sự cho phép và hướng dẫn đặc biệt của nhân viên quản lý có thẩm 

quyền. Không được ăn, uống và hút thuốc trong thang máy. 

The lifts shall not be used to transport heavy objects which exceed the design load, nor 

combustible or explosive materials unless specially instructed by authorized management 

staff. Eating, drinking and smoking shall be strictly prohibited inside the lifts. 

Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại hoặc thái độ gây ảnh hưởng đối với những người sử 

dụng thang máy khác. 

Acts of sabotage or indecent behavior affecting other users of the lifts shall be strictly 

prohibited. 

6.3 Sử dụng bảng thông báo/ Use of the notice board 

Bảng thông báo sẽ do Ban Quản lý hoặc nhân viên của Ban Quản lý sử dụng để thông 

báo các vấn đề liên quan đến Khu căn hộ cho các Cư dân. 

The notice board shall be used by the Management Board or the Management Board 

staff to inform Residents on matters related to the Apartment. 

Ngoài ra, khi được Ban Quản lý đồng ý trước bằng văn bản, Cư dân có thể sử dụng 

Bảng thông báo để quảng cáo/ thông báo với điều kiện: 

Additionally, with prior approval by the Management Board in writing, Residents may 

use the notice board to post their advertisements/notices provided: 

- Cư dân phải nộp cho Ban quản lý một bản sao quảng cáo/thông báo và sẽ được đặt 

trên Bảng Thông báo; 

Residents using the notice board shall give the Management Board a copy of such 

advertisements/notices before posting them onto the notice board; 

- Cư dân sẽ thanh toán phí hành chính do Ban Quản lý quy định để đưa quảng cáo/ 

thông báo lên bảng thông báo; 

Residents using the notice board shall pay an administrative fee specified by the 

Management Board for positing their advertisements/notices onto the notice board; 

and 

- Ban Quản lý được quyền bỏ mọi quảng cáo/thông báo trái phép trên Bảng thông báo 

mà không cần báo trước 

The Management Board shall have the right to remove all illegitimate 

advertisements/notices from the notice board without prior notice 

6.4 Sử dụng khu vực để xe/ Use of the parking area 

Cư dân trong khu căn hộ có thể để xe ở khu vực dành cho để xe nếu đã mua, thuê hoặc 

trả phí để xe. 

Residents of the Apartments may park their vehicles in the parking area after having 

hired a parking space or paid a parking fee 

Xe phải chạy chậm khu vào khu đỗ xe.  

All vehicles must move slowly upon entering the parking area 

Cư dân phải tuân thủ mọi quy định do Ban Quản lý quy định trong khu đỗ xe. 

Residents shall comply with all regulations stipulated by the Management Board on 

using the parking area 

Người chủ của xe đỗ trong khu đỗ xe phải chịu mọi rủi ro và Ban Quản lý sẽ không 

chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất thiệt hại bị gây ra bằng bất kỳ cách nào 

Owners of vehicles parked in the parking area shall bear all risks and the Management 

Board shall not be liable for any losses and damages to the vehicles. 

6.5 Thay đổi, Xây thêm, lắp đặt hoặc nâng cấp/ Alterations, extensions, installations or 

upgrades 
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Mọi Cư dân sẽ phải xin chấp thuận bằng văn bản của Ban Quản lý trước khi tiến hành 

bất kỳ sự thay đổi, xây thêm, lắp đặt hoặc nâng cấp dưới mọi hình thức (sau đây gọi chung 

là “Công trình”). 

Residents shall have to seek approval in writing from the Management Board before 

starting any alterations, extensions, installations or upgrades in every form (hereinafter 

“Improvements”). 

Cư dân sẽ tuân thủ các điều khoản trong quy chế này và các quy định khác do Ban 

Quản lý đặt ra trong khi tiến hành công trình 

Residents shall conform to the provisions in these Rules and Regulations and other 

regulations by the Management Board when carrying out the Improvements. 

Nghĩa vụ của Cư dân khi tiến hành công trình: 

To carry out the Improvements, Residents shall have to: 

Xin chấp thuận, giấy phép cần thiết từ các cơ quan có thẩm quyền trước khi bắt đầu bất 

kỳ công trình nào; 

Seek approval and obtain necessary permits from competent agencies before starting 

any items of such Improvements; 

Tuân thủ quy chế này và các quy định điều chỉnh việc thực hiện Công trình do cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền quy định vào từng thời điểm và hướng dẫn của Ban Quản lý; 

Conform to these Rules and Regulations and regulations on adjusting the performance 

of the Improvements issued by competent State agencies from time to time as well as the 

Management Board’s instructions 

Đảm bảo công trình sẽ được thực hiện an toàn, không gây ra bất kỳ sự thiệt hại hoặc 

gây ảnh hưởng đối với các Cư dân khác hoặc những người sử dụng hợp pháp tài sản 

chung khác; 

Ensure the Improvements will be carried out in a safe manner without affecting other 

Residents or legitimate users of common properties 

Bồi thường thiệt hại gây ra đối với Toà nhà cho ban quản lý hoặc công ty trong quá 

trình thực hiện công trình; 

Make compensation to the Management Board or the Company for any damages to the 

Apartment Building during the performance of the Improvements; and 

Cam kết bồi thường cho Ban Quản lý về những khiếu nại hoặc yêu cầu hợp pháp của 

bất kỳ người nào lên Ban Quản lý vì lý do Cư dân thực hiện công trình hoặc tất cả các 

hành động nào khác liên quan. 

Undertake to make compensation to the Management Board for any legitimate 

complaints or claims by any person made against the Management Board as a result of 

such Resident’s performance of the Improvements or of other related operations thereof 

VII/. Tiện ích công cộng/ Public Amenities 

Tiện ích công cộng do Công ty sở hữu và không thuộc tài sản chung của toà nhà. 

The Public Amenities shall be under the Company’s ownership and shall not be 

regarded as common properties of the Apartment Building 

Cư dân được cấp thẻ hội viên và hưởng mức phí ưu đãi khi sử dụng các tiện ích công cộng. 

Residents shall be entitled to membership and preferential fees upon using these Public 

Amenities 

VIII/. Thực hiện quy chế / Observance of Rules and Regulations 

8.1 Trách nhiệm của Cư dân và thẩm quyền của Ban Quản lý/ Residents’ 

responsibilities and Management Board’s competence 

a.  Trong trường hợp có bất kỳ sự vi phạm nào của Cư dân này (“Cư dân vi phạm”) thì 

thành viên có Cư dân vi phạm phải chịu trách nhiệm độc lập và /hoặc liên đới đối 

với những vi phạm đó và có trách nhiệm bù đắp thiệt hại và bồi thường cho Ban 
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Quản lý và/ hoặc các Cư dân khác bị thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra. 

In case of any breach by a Resident (“Breaching Resident”), the Member with the 

Breaching Resident shall be held independently and/or jointly responsible for such 

breach and shall be liable for remedying the damage and making compensation to 

the Management Board and/or other Residents who suffer the damage caused by 

such breach 

b.  Thành viên của mỗi căn hộ sẽ chịu trách nhiệm độc lập liên đới về mọi hành vi hành 

động hay không hành động của bất kỳ người trong gia đình, khác và người sử dụng 

căn hộ của thành viên đó. 

 The members of each Apartment shall be held independently and/or jointly 

responsible for any action or non-action of any person in the family and any user of 

such Member’s Apartment 

Ban Quản lý và nhân viên của Ban Quản lý có quyền / The Management Board 

and its staff shall have the right to: 

c.  Ban Quản lý có quyền phá huỷ đối với những công trình xây dựng hoặc lắp đặt bổ 

sung trái phép trong Khu căn hộ sau bảy (07) ngày kể từ ngày thông báo bằng văn 

bản yêu cầu Cư dân đó phá huỷ việc xây dựng, lắp đặt, bổ sung và thu hồi các chi 

phí phát sinh cho việc phá huỷ từ Cư dân đó. 

 Demolish any illegitimate construction works, installations and supplements in the 

Apartments within seven (07) days of notice in writing requesting the related 

Resident to demolish such construction works, installations and supplements; and 

claim the refund from such Resident of all costs arising out of such demolition 

d.  Yêu cầu bất kỳ cá nhân nào trong khu căn hộ xuất trình chứng minh nhân dân; 

 Request any person in the Apartments to produce his/her ID 

e.  Yêu cầu khách ra khỏi khu căn hộ hoặc từ chối cho khách vào khu căn hộ nếu khách 

đó vi phạm bất kỳ quy định nào của Ban Quản lý hoặc quy chế này; 

Request guests/invitees to leave the Apartments or refuse to let guests/invitees into 

the Apartments in case such guests/invitees violate the regulations by the 

Management Board or these Rules and Regulations 

f.  Vứt bỏ bất kỳ tài sản vô chủ nào để tại khu vực thuộc Tài sản Chung hoặc vứt bỏ 

những vật gây nguy hiểm đến sức khoẻ, gây cháy hoặc bất kỳ hoá chất hoặc chất dễ 

cháy nào đặt tại khu vực thuộc Tài sản Chung hoặc quanh khu vực thuộc Tài sản 

Chung và thu hồi mọi chi phí phát sinh cho việc vứt bỏ từ Cư dân vi phạm; 

Discard any unclaimed properties left unattended in the Common Area or dispose of 

those objects that may be hazardous to human health, and combustible or explosive 

materials or substances placed in or around the Common Area; and claim the 

refund from breaching Residents of all costs arising out of such disposal; and 

g.  Phạt đối với hành vi vứt rác, hàng hoá và các vật tương tự ở khu vực thuộc Tài sản 

Chung (trừ khu vực được quy định cho việc để rác). Mức phạt vi phạm do Ban Quản 

lý quy định. 

Impose fines against indiscriminate littering of waste and placement of goods or 

similar objects inv the Common Area (except places designated for placing waste). 

The rates of such fines shall be specified by the Management Board. 

8.2 Bồi thường/ Compensation 

Cư dân chịu trách nhiệm cá nhân về những hành vi hành động hoặc không hành động 

của mình cũng như những hành vi hành động hoặc không hành động của người khác cư 

trú trong căn hộ của mình. Cư dân phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Ban 

Quản lý đối với bất cứ khiếu kiện đòi bồi thường thiệt hại nào đối với tài sản (bao gồm tài 

sản chung, các căn hộ khác và các tài sản khác) hoặc thiệt hại đối với tính mạng thương 
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tật của bất kỳ người nào khác phát sinh do hành vi hành động hoặc không hành động nêu 

trên. 

Any Resident shall bear personal liability for their action or non-action or the action or 

non-action of other people residing in such Resident’s Apartment. Residents shall be 

responsible for making compensation for any damages incurred by the Management 

Board for claims against properties (including common properties, other apartments and 

other properties) or for any human casualty or injury of other people resulting in the said 

action or non-action 

IX/. Các quy định khác/ Other regulations 

9.1  Ban Quản lý có quyền đề xuất sửa đổi/ bổ sung quy chế quản lý khu căn hộ này. 

The Management Board shall have the right to propose amendments/supplements to 

these Rules and Regulations 

9.2  Quy chế quản lý khu căn hộ này sẽ là một phần không thể tách rời của hợp đồng. Người 

ký hợp đồng đảm bảo rằng quy chế quản lý khu căn hộ sẽ giữ nguyên hiệu lực và ràng 

buộc đối với mình, người trong gia đình, khách và người sử dụng căn hộ sau khi công ty 

chấm dứt hoạt động. 

These Rules and Regulations shall be an integral part of the Contract. Any person 

entering into the Contract shall ensure these Rules and Regulations will remain valid 

and binding to the himself/herself, to other members in his/her family, his/her 

guests/invitees and the user of the Apartment after the Company stops its operations 
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PHỤ LỤC 4 / Appendix 4 

 

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN/ PAYMENT SCHEDULE 

(Kèm theo Hợp đồng Mua bán Căn hộ số 0238/2016/HĐMB-AV 

Attached to Apartment Purchase & Sale Contract No. 0238/2016/HĐMB-AV) 
 

 Tổng giá trị Căn hộ đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm phí và lệ phí theo điểm 

a khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng là: 766.700.000, VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi 

sáu triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn). Bên Mua tự nguyện thanh toán theo tiến độ thi công 

cụ thể thành các đợt như sau: 

 The total value of the Apartment inclusive of VAT and exclusive of fees and charges 

specified in Point (a), Clause 1 of Article 3 of the Contract shall be: 766.700.000. VND 

(In words: Seven hundred and sixty six million seven hundred thousand dong). The 

Purchaser shall voluntarily make payments of the said amount in installments in 

accordance with the following schedule 

 

 

Thanh toán đợt 1 

First installment 

30% Tổng giá trị căn hộ tương ứng với số tiền: 230.010.000, (VNĐ) 

(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi triệu không trăm mười ngàn đồng 

chẵn) ngay sau khi ký hợp đồng mua bán. 

30% of the total value of the Apartment, equivalent to : 230.010.000, 

VND (In word: Two hundred and thirty million hundred ten 

thousand dong) immediately after this Purchase and Sale Contract is 

signed. 

Thanh toán đợt 2 

Second  installment 

5% Tổng giá trị căn hộ tương đương số tiền: 38.335.000, VNĐ 

(Bằng chữ: Ba mươi tám triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng) trong 

vòng 3 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán 

5% of the total value of the Apartment, equivalent to : 38.335.000, 

VND (In word: Thirty-eight million three hundred and thirty-five 

thousand dong) within 03 days from the signing date of the Contract 

 

Thanh toán đợt 3  

Third installment 

10% Tổng giá trị căn hộ tương đương số tiền: 76.670.000, VNĐ 

(Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn) 

khi xong thô tầng 5 của toà nhà 

10% of the total value of the Apartment, equivalent to : 76.670.000, 

VND (In word : Seventy-six million six hundred seventy thousand 

dong) when the plain masonry of the fifth floor of the Building has 

been completed. 

 

Thanh toán đợt 4 

Fourth installment 

10% Tổng giá trị căn hộ tương đương số tiền: 76.670.000, VNĐ 

(Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn) 

khi xong thô tầng 10 của toà nhà 

10% of the total value of the Apartment, equivalent to : 76.670.000, 

VND (In word : Seventy-six million six hundred seventy thousand 

dong) when the plain masonry of the tenth floor of the Building has 

been completed. 
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Thanh toán đợt 5 

Fifth installment 

5% Tổng giá trị căn hộ tương đương số tiền: 38.335.000, VNĐ 

(Bằng chữ: Ba mươi tám triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng) khi 

xong thô tầng 15 của tòa nhà 

5% of the total value of the Apartment, equivalent to : 38.335.000, 

VND (In word: Thirty-eight million three hundred and thirty-five 

thousand dong) when the plain masonry of the fifteenth floor of the 

Building has been completed. 

 

Thanh toán đợt  6 

Sixth installment 

5% Tổng giá trị căn hộ tương đương số tiền: 38.335.000, VNĐ 

(Bằng chữ: Ba mươi tám triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng) khi 

xong thô tầng 20 của toà nhà 

5% of the total value of the Apartment, equivalent to : 38.335.000, 

VND (In word: Thirty-eight million three hundred and thirty-five 

thousand dong) when the plain masonry of the twentieth floor of the 

Building has been completed. 

 

Thanh toán đợt 7 

Seventh installment 

5% Tổng giá trị căn hộ tương đương số tiền: 38.335.000, VNĐ 

(Bằng chữ: Ba mươi tám triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng) khi 

xong thô tầng 25 và cất nóc của tòa nhà 

5% of the total value of the Apartment, equivalent to : 38.335.000, 

VND (In word: Thirty-eight million three hundred and thirty-five 

thousand dong) when the plain masonry of the twenty-fifth floor and 

the roof of the Building have been completed. 

 

Thanh toán đợt 8 

Eighth installment 

5% Tổng giá trị căn hộ tương đương số tiền: 38.335.000, VNĐ 

(Bằng chữ: Ba mươi tám triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng) khi 

hoàn thiện tầng 5 của toà nhà 

5% of the total value of the Apartment, equivalent to : 38.335.000, 

VND (In word: Thirty-eight million three hundred and thirty-five 

thousand dong) when finishing work of the fifth floor of the Building 

has been completed. 

 

Thanh toán đợt 9 

Ninth installment 

5% Tổng giá trị căn hộ tương đương số tiền: 38.335.000, VNĐ 

(Bằng chữ: Ba mươi tám triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng)  khi 

hoàn thiện tầng 10 của toà nhà 

5% of the total value of the Apartment, equivalent to : 38.335.000, 

VND (In word: Thirty-eight million three hundred and thirty-five 

thousand dong) when finishing work of the tenth floor of the Building 

has been completed. 

 

Thanh toán đợt  10 

Tenth installment 

5% Tổng giá trị căn hộ tương đương số tiền: 38.335.000, VNĐ 

(Bằng chữ: Ba mươi tám triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng) khi 

hoàn thiện tầng 15 của toà nhà 

5% of the total value of the Apartment, equivalent to : 38.335.000, 

VND (In word: Thirty-eight million three hundred and thirty-five 

thousand dong) when finishing work of the fifteenth floor of the 

Building has been completed. 
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Thanh toán đợt 11 

Eleventh installment 

5% Tổng giá trị căn hộ tương đương số tiền: 38.335.000, VNĐ 

(Bằng chữ: Ba mươi tám triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng) khi 

hoàn thiện tầng 20 của toà nhà  

5% of the total value of the Apartment, equivalent to : 38.335.000, 

VND (In word: Thirty-eight million three hundred and thirty-five 

thousand dong) when finishing work of the twentieth floor of the 

Building has been completed. 

 

Thanh toán đợt 12 

Twelfth installment 

5% Tổng giá trị căn hộ tương đương số tiền: 38.335.000, VNĐ 

(Bằng chữ: Ba mươi tám triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng) khi 

hoàn thiện tầng 25 của toà nhà  

5% of the total value of the Apartment, equivalent to : 38.335.000, 

VND (In word: Thirty-eight million three hundred and thirty-five 

thousand dong) when finishing work of the twenty-fifth floor of the 

Building has been completed. 

 

Thanh toán đợt 13 

Thirteenth installment 

5% Tổng giá trị căn hộ tương đương số tiền: 38.335.000, VNĐ 

(Bằng chữ: Ba mươi tám triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng) khi 

nhận được sổ đỏ của căn hộ. 

5% of the total value of the Apartment, equivalent to : 38.335.000, 

VND (In word: Thirty-eight million three hundred and thirty-five 

thousand dong) when the Certificate of house Ownership is issued to 

the Purchaser. 
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PHỤ LỤC 05/ Appendix 05 

 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TIỆN ÍCH CHUNG – RIÊNG 

LIST OF COMMON & PRIVATE AMENITIES 

 
(Kèm theo Hợp đồng Mua bán Căn hộ số 0238/2016/HĐMB-AV 

Attached to Apartment Purchase & Sale Contract No. 0238/2016/HĐMB-AV) 
 

 

 

STT 

No. 

 

 

Nội dung 

Contents 

Hệ thống 

sử dụng 

chung của 

tòa nhà 

(Do Chủ 

đầu tư 

hoặc các 

đơn vị 

khác do 

CĐT  chỉ 

định quản 

lý) 

Phần diện 

tích sử dụng 

chung của tòa 

nhà (Do Chủ 

đầu tư hoặc 

các đơn vị 

khác do CĐT  

chỉ định quản 

lý) 

Phần 

sở hữu 

của 

các 

CSH 

Căn 

hộ 

Phần sở 

hữu 

chung 

của Chủ 

đầu tư và 

các CSH 

khác 

I Khu vực công cộng     

 - Không gian trong khu Căn hộ   X  

 - Hành lang, cầu thang bộ các tầng Khu 

Căn hộ 

- Sảnh khu Căn hộ 

- Hệ thống cửa ở tầng hầm để ra vào 

riêng khu Căn hộ. 

 X 
 

 

II Hệ thống điện     

1 Hệ thống chiếu sáng sảnh khu Căn hộ  X  
 

 

2 
Hệ thống chiếu sáng hành lang Khu 

Căn hộ 
X  

 
 

3 Hệ thống điện cao thế    X 

4 Hệ thống tủ điện hạ thế khu Căn hộ    X 

5 

Hệ thống máy biến áp cho khu Căn hộ, 

Hệ thống chiếu sáng trong trường hợp 

khẩn cấp. 

   X 

6 Hệ thống theo dõi (Bus Way) X   
 

III Hệ thống cấp thoát nước      

1 
Các téc/bồn chứa nước cứu hỏa đặt tại 

tầng mái  
X   

 

2 

Các téc/bồn chứa nước cứu hỏa đặt tại 

tầng mái để phục vụ riêng cho Khu Căn 

Hộ 

X  
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3 

Các téc/bồn chứa nước cứu hỏa đặt tại 

tầng mái để phục vụ riêng cho cả Tòa 

nhà 

X    

4 

Hệ thống dẫn nước (bao gồm hệ thống 

bơm, đường ống, van, đồng hồ…) từ bể 

nước chung của Dự Án đến các téc/bồn 

chứa nước của tòa nhà 

X   
 

5 
Hệ thống dẫn nước từ téc/bồn chứa 

nước của tòa nhà về Căn Hộ 
X  

 
 

6 
Hệ thống đường ống dẫn nước và thoát  

nước trong căn hộ 
  X  

7 
Hệ hống thoát nước từ Căn hộ về bể 

thu gom nước thải 
X  

 
 

8 

Bể chứa nước chung của Dự Án, Tòa 

nhà và Hệ thống cấp nước từ điểm đầu 

nối của thành phố đến các bể chứa 

nước chung của Dự án. 

   X 

9 Hệ thống bể thu gom, xử lý nước thải X   
 

10 

Hệ thống ống nước chính đi theo hệ 

thống giao thông nêu trên và hệ thống 

thoát nước từ bể xử lý nước thải của 

công trình ra hệ thống thoát nước 

chung của thành phố 

   X 

IV Hệ thống điều hòa không khí, thông 

gió 
    

1 Hệ thống quạt thông gió hành lang Căn 

hộ 
X  

 
 

2 Hệ thống quạt thông gió bên trong căn 

hộ 
  X  

3 Hệ thống quạt hút mùi nhà vệ sinh Căn 

hộ 
  X  

4 Quạt tăng áp X   
 

V Hệ thống thông tin liên lạc     

1 Hệ thống mạng truyền hình X   
 

2 Hệ thống mạng điện thoại, internet.    X 

VI Hệ thống thang máy     

1 Thang máy trong Tòa nhà X   
 

VII Hệ thống Camera khối đế và chung 

cư 
    

1 Hệ thống camera khối đế     X 
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2 Hệ thống camera hành lang Khu Căn 

hộ  
X  

 
 

VIII Hệ thống máy phát điện     

1 Hệ thống máy phát điện cho Tòa nhà    X 

IX Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

(PCCC) 
    

1 Hệ thống chữa cháy khối đế X   
 

2 Hệ thống chữa cháy các tầng lầu X   
 

3 

Hệ thống đèn báo cháy cảm ứng khói 

tại hành lang và các khu vực công cộng 

khác 

X   
 

4 Trạm bơm nước cứu hỏa    X 

5 Hệ thống thang bộ và thang thoát hiểm X    

6 Bể chứa nước cứu hỏa X    

X Hệ thống âm thanh     

1 Hệ thống âm thanh    X 

XI Khu vực cửa, sảnh vào khu Căn hộ     

1 Các cửa từ các tầng hầm    X 

2 Các cửa từ sảnh Căn hộ X  
 

 

XII Hệ thống chống sét     

1 Hệ thống chống sét X   
 

XIII Hệ thống kiến trúc, xây dựng     

1 Phần sân vườn    X 

2 Cầu thang thoát hiểm từ tầng 1 ra ngoài X   
 

XIV Nơi để xe     

1 
Nơi để xe đạp, xe cho người tàn tật, xe 

động cơ hai bánh 
X   

 

XV Hệ thống khác     

1 

Khu vực kỹ thuật trong tầng hầm, bể 

bơi (bao gồm cả phòng kỹ thuật, trụ, 

cột, dầm, giao thông đi lại khu vực tầng 

hầm và các trang thiết bị, không bao 

gồm diện tích để xe ô tô trong khu vực 

tầng hầm) và các hệ thống tự động khác 

trang bị cho việc sử dụng chung của 

các Chủ sở hữu Căn hộ và người cư 

ngụ khác.  

   X 

2 Tầng mái    X 
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* Ngoài những nội dung nêu trên, các phần diện tích và hệ thống còn lại do Chủ đầu 

tư toàn quyền sử dụng và khai thác. 

 

 

No. 

 

 

Contents 

Common 

usable 

systems of 

the 

Building 

(managed 

by the 

Investor or 

such other 

units as 

designated 

by the 

Investor) 

Common 

usable area of 

the Building 

(managed by 

the Investor 

or such other 

units as 

designated by 

the Investor) 

Private

ly 

owned 

by Ap. 

owner 

Jointly 

owned  by 

the 

Investor 

and other 

owners 

I Public areas     

 - Space within the Apartments   X  

 - Corridors and staircases on the floor 

of the Apartments 

- Lounge of the Apartments 

- Door system in basements for private 

entrance into of exit from the 

Apartments 

 X   

II Electric system     

1 
Lighting system for the lounge of the 

Apartments 
X    

2 
Lighting system for the corridors of the 

Apartments 
X    

3 High-voltage electric system    X 

4 
System of low-voltage cabinets for the 

Apartments 
   X 

5 

System of transformers for the 

Apartments; emergency lighting 

system. 

   X 

6 Monitoring system (Bus Way) X    

III Water supply and drainage systems     

1 
Fire fighting water cisterns/tanks on 

mansard roof 
X    

2 

Fire fighting water cisterns/tanks on 

mansard roof serving the Apartments 

alone 

X    

3 Fire fighting water cisterns/tanks on 

mansard roof serving the whole 
X    
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Building 

4 

Water system (including pumping 

system, pipelines, valves, meters…) 

from the common tank of the Project to 

the fire fighting water cisterns/tanks of 

the Building 

X    

5 
Water system from cisterns/tanks of the 

Building to the apartments 
X    

6 
System of water supply and drainage 

pipelines in the apartments  
  X  

7 

Water drainage system from the 

apartments to the wastewater 

collecting tank 

X    

8 

Common water tank of the Project and 

the Building, and the water supply 

system from the city’s connection to the 

common tank of the Project 

   X 

9 
System of wastewater collecting and 

treatment tanks 
X    

10 

System of main water pipelines along 

the said communication road system, 

and drainage system from wastewater 

treatment tank into the city’s common 

drainage system 

   X 

IV Air-conditioning and ventilation 

systems 
    

1 Ventilation fan system for the corridors 

of the Apartments 
X    

2 Ventilation fan system inside the 

Apartment 
  X  

3 Suction fan system for Apartment 

bathroom  
  X  

4 Pressurization fan X    

V Communications system     

1 TV network system X    

2 Telephone and Internet system    X 

VI Lift systems     

1 Lifts within the Building X    

VII System of surveillance cameras in 

base block and Apartments 
    

1 System of surveillance cameras in base    X 
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block 

2 System of surveillance cameras in the 

corridors of the Apartments 
X    

VIII Generator system     

1 Generator system for the Building    X 

IX Fire prevention and fighting system     

1 Fire fighting system for the base block X    

2 Fire fighting system for the tower X    

3 

System of fire alarm lamps and smoke 

sensors in the corridors and other 

public areas 

X    

4 Pumping station for fire fighting water    X 

5 
System of staircases and emergency 

exit ladders 
X    

6 Fire fighting water tank X    

X Sound system     

1 Sound system    X 

XI 
Area of doors and lounge into the 

Apartments 
    

1 Doors from basements    X 

2 
Doors from the lounge of the 

Apartments 
X    

XII Lighting arrester system     

1 Lighting arrester system X    

XIII Architecture and construction system     

1 Gardens, yards, patios    X 

2 Emergency staircase from first floor  X    

XIV Parking area     

1 
Parking area for bicycles, vehicles for 

the disabled, and motorbikes 
X    

XV Other systems     

1 

Technical areas in basements, 

swimming-pool (including technical 

rooms. pillars, columns, girders, 

passage ways in the basements and 

technical equipment; not including car 

parking space in basements) and other 

automated systems serving common use 

   X 
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of Apartment owners and other 

residents  

2 Mansard roof    X 

* Apart from the above-mentioned contents, the Investor shall have full right to use 

and exploit other areas and systems. 

 

Ghi chú/ Notes: 

1. Đối với khu vực để xe: Chủ đầu tư có toàn quyền quyết định, quản lý, sử dụng, khai thác 

và kinh doanh mà không cần đồng ý của bất kỳ bên nào. Tại các vị trí để xe đó, các chủ 

Căn hộ và các chủ sở hữu khác được quyền sử dụng để các loại xe cá nhân như xe ô tô, xe 

máy, xe đạp, xe cho người tàn tật và trả phí trông giữ xe hàng tháng cho Chủ đầu tư hoặc 

đơn vị quản lý khai thác. Phí trông giữ xe sẽ do Bên Bán quy định vào từng thời điểm và 

phù hợp với quy định của từng địa phương. Đối với trường hợp Bên Bán cung cấp các 

dịch vụ tốt hơn để đảm bảo an toàn cho tài sản (các loại xe) của các chủ Căn hộ và các 

chủ sở hữu khác như hệ thống cảnh báo, camera giám sát, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm 

ngập nước...thì Bên Mua phải trả thêm phần phí phụ trội ngoài mức phí trông giữ xe do 

địa phương quy định.  

Parking area: The Investor shall have full rights to make decisions on, manage, use, 

exploit and carry out trade operations of the parking area without the consent of any 

other party. Apartment owners and other users may park their vehicles in the parking 

area, such as cars, motorbikes, bicycles, and vehicles for the disabled, and shall pay 

parking fees on a monthly basis to the Investor or to the unit assigned with management 

and exploitation of the parking area. Parking fees shall be determined by the Seller from 

time to time and in conformity with regulations by local authorities. In case the Seller 

provides better and safer services for the parked properties (vehicles) of Apartment 

owners and other users such as installing the warning system and surveillance cameras, 

buying insurance against fires, explosions, flooding, etc. the Purchaser shall have to pay 

an extra fee in addition to the said parking fee determined by local authorities.  

2. Đối với khu vực bể bơi, phòng tập và các khu phụ trợ khác (nêu có): Các chủ sở hữu Căn 

Hộ và chủ sở hữu khác khi sử dụng phải đóng phí theo theo quy định của Bên Bán. 

Swimming pool, gym and other support facilities (if any): Apartment owners and other 

owners shall pay fees at the rate determined by the Seller upon using these facilities. 

3. Đối với sảnh, sân khu vực thương mại tầng 1, tầng mái và tầng tum: Bên Bán được quyền 

quản lý và khai thác, kinh doanh mà không cần sự  đồng ý của bất kỳ bên nào.  

Lounge and yard of commercial area on the first floor 1, mansard and attic: the Seller 

shall have full right to manage, exploit, carry out trade operations of these amenities 

without the consent of any other party 

4. Đối với phòng sinh hoạt cộng đồng: Trong phần diện tích thuộc Dự Án, Bên Bán sẽ bố trí 

phòng sinh hoạt cộng đồng trong Tòa nhà để phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của cộng 

đồng dân cư sinh sống tại Dự án Stellar Hotels & Residences. Chủ đầu tư hoặc đơn vị 

quản lý sẽ quản lý hoạt động của phòng sinh hoạt cộng đồng. Các chủ sở hữu có trách 

nhiệm đóng góp khoản kinh phí theo giá thành xây dựng theo nguyên tắc chia đều. 

Community room: Within the Project area, the Seller shall set up a ‘community room’ in 

the Building to serve the needs for community activities of the Residents living in the 

Stellar Hotels & Residences Project Building. The Investor or the management unit shall 

carry out management over the operations of this community room. Apartment owners 

shall be responsible for contributing a mount of money in correspondence with finished 

construction costs on the principle of equality 
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Các diện tích và các công trình tiện ích khác (nằm ngoài các diện tích và các công trình 

tiện ích như liệt kê tại bảng trên) có thể được xếp vào danh mục các công trình tiện ích 

chung - riêng theo quyết định bằng văn bản của Chủ đầu tư/ Bên Bán tùy từng thời điểm. 

Other areas and amenities (apart from such areas and amenities as listed above) may be 

included in the List of Common & Private Amenities with a decision made by the 

Investor/the Seller in writing from time to time 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

SÔNG ĐÀ – NHA TRANG 

SONG DA – NHA TRANG 

JOINT-STOCK COMPANY 
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Phụ lục 06/ Appendix 06 

 

DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHO THUÊ CĂN HỘ / APARTMENT LEASE 

MANAGEMENT SERVICES 
(Kèm theo Hợp đồng Mua bán Căn hộ số 0238/2016/HĐMB-AV) 

(Attached to Apartment Purchase & Sale Contract No. 0238/2016/HĐMB-AV) 

 

Bên Mua đồng ý cho Bên Bán hoặc bên thứ ba do Bên Bán chỉ định (gọi chung là ‘‘Bên 

Cung cấp Dịch Vụ”) là người duy nhất quản lý và khai thác cho thuê Căn hộ với các nội 

dung cơ bản như sau ("Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ"): 

The Purchaser hereby agrees to assign the Seller or another party designated by the 

Seller (jointly ‘‘the Service Provider”) as  the sole party to manage and lease the 

Apartment with the following basic contents ("Apartment Lease Management Services"): 

1. Thời gian sử dụng Căn hộ của Bên Mua và chính sách đặt phòng / The Purchaser’s 

duration of using the Apartment and booking policy 

1.1. Bên Cung Cấp Dịch Vụ bắt đầu cung cấp Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ đối với 

Căn hộ kể từ ngày Các Bên ký Biên Bản Bàn Giao Căn hộ hoặc ngày mà Bên Bán 

được xem là đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao Căn hộ cho Bên Mua theo quy định tại 

Phụ lục 4 tại Hợp Đồng này ("Ngày Bắt Đầu"). Bên Mua cam kết chỉ sử dụng Căn hộ 

không quá mười lăm (15) ngày mỗi năm dương lịch (“Thời Gian Sử Dụng Căn hộ 

Của Bên Mua”), thời gian còn lại trong năm dương lịch Bên Mua đồng ý và yêu cầu 

Bên Cung Cấp Dịch Vụ quản lý và sử dụng Căn hộ để cho thuê (“Thời Gian Có Thể 

Cho Thuê”). Để làm rõ, nếu (1) kể từ Ngày Bắt Đầu đến ngày cuối cùng của năm 

dương lịch có Ngày Bắt Đầu; hoặc (2) kể từ ngày đầu tiên của năm dương lịch đến 

ngày kết thúc/chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ, chưa đủ mười hai (00) 

tháng thì Thời Gian Sử Dụng Của Bên Mua được tính tương ứng với tổng số tháng 

trong năm dương lịch có các sự kiện đó. 

The Service Provider shall start to provide the Apartment Lease Management 

Services for the Apartment since the date on which the Parties affix their 

signatures on the Hand-over Minutes or the date on which the Seller is deemed as 

having fulfilling Seller’s obligations of handing over the Apartment to the 

Purchaser in conformity with Appendix 4 hereof ("the Commencement Date"). The 

Purchaser undertakes to use the Apartment for not more than fifteen (15) days 

each calendar year (“the Purchaser’s Duration of Apartment Use”), and for the 

remaining time of the calendar year the Purchaser hereby agrees and requests the 

Service Provider to manage and lease the Apartment (“Period of Leasable 

Apartment”). For the avoidance of doubt, in case the period (1) from the 

Commencement Date to the last day of a calendar year with the Commencement 

Date; or (2) from the first day of a calendar year to the date of terminating these 

Apartment Lease Management Services is less than twelve (12) months, the 

Purchaser’s Duration of Apartment Use will the number of the months in that 

calendar year. 
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1.2. Trong Thời Gian Sử Dụng Căn hộ Của Bên Mua, Bên Mua hoặc Khách Mời của Bên 

Mua sẽ được miễn tiền dịch vụ thuê Căn hộ và chi phí thức ăn, nước uống tính trong 

giá thuê Căn hộ ("Giá Ngày") do Bên Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp cho khách thuê và 

chi phải trả tiền cho những dịch vụ đặc thù có thu tiền và phụ thu mùa cao điểm cho 

thuê Căn hộ. Thời Gian Sử Dụng Căn hộ Của Bên Mua nếu không được Bên Mua 

hoặc Khách Mời cùa Bên Mua sử dụng hết trong một năm dương lịch vì bất kỳ lý do 

nào sẽ đương nhiên mất đi mà không được thanh toán bằng tiền, cũng như không 

được chuyển sang năm dương lịch tiếp theo. 

In the Purchaser’s Duration of Apartment Use, the Purchaser or the Purchaser’s 

invitee shall be exempt from the service charges for hiring the Apartment as well 

as the costs for foods and drinks included in the rental of the Apartment ("Day 

Price") offered to renting customers by the Service Provider, and shall pay only 

for specific services with collectible charges and surcharges during peak times of 

leasing the Apartment. In the Purchaser’s Duration of Apartment Use is not used 

up by the Purchaser or the Purchaser’s invitee in a calendar year for whatever 

reasons shall be automatically lost without being conversed into cash for refund 

and shall not be carried over to the next calendar year. 

1.3. Bên Mua phải báo cho Bên Cung cấp Dịch Vụ nhu cầu sử dụng Căn hộ (trong 

phạm vi Thời Gian Sử Dụng Căn hộ của Bên Mua) trước ít nhất ba mươi (30) 

ngày trong thời gian không phải là Mùa Cao Điểm, trước ít nhất  sáu mươi (60) 

ngày trong thời gian là Mùa Cao Điểm. Mùa Cao Điểm có nghĩa là thời gian từ (i) 

ngày 15 tháng 00 năm dương lịch cho đến ngày 15 tháng 1 của năm dương lịch 

tiếp theo; (ii) 5 ngày trước ngày 1/1 âm lịch cho đến hết ngày 10/1 âm lịch hàng 

năm; và/hoặc (iii) bất kỳ khoảng thời gian nào do Bên Cung Cấp Dịch Vụ xác 

định vào từng thời điểm và thông báo trước cho Bên Mua vào cuối mỗi năm. Bên 

Cung Cấp Dịch Vụ sẽ sắp xếp để Bên Mua sử dụng Căn hộ theo yêu cầu đặt trước 

này của Bên Mua. Trong trường hợp không đáp ứng được, Bên Cung Cấp Dịch 

Vụ sẽ sắp xếp Căn hộ khác để Bên Mua sử dụng. 

The Purchaser shall have to notify the Service Provider of the Purchaser’s need 

for using the Apartment (within the scope of the Purchaser’s Duration of 

Apartment Use) at least thirty (30) days in advance for such needs during non-

peak times, and at least sixty (60) days in advance for such needs during peak 

times. “Peak Times” shall mean (i) the time between December 15 of a calendar 

year to January 15 of the next calendar year; (ii) the time 5 days before the first 

day of the first lunar month until the close of the tenth day of the first lunar month 

every year; and/or (iii) any period of time by the year’s end, determined by the 

Service Provider from time to time with prior notice to the Purchaser. The Service 

Provider shall make arrangements for the [u1` to use the Purchaser as booked by 

the Purchaser in advance. In case the Service Provider fails to meet these needs, 

the Service Provider shall make arrangements for another Apartment and for the 

Purchaser to use. 
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1.4. Nếu Bên Mua đã đặt trước ngày sử dụng Căn hộ như trên nhưng không sử dụng và 

hủy bỏ việc đặt trước đó ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày dự kiến sử dụng 

Căn hộ thì những ngày đặt trước sẽ không tính vào Thời Gian Sử Dụng Căn hộ 

Của Bên Mua. Trong trường hợp Bên Mua đã đặt trước ngày sử dụng Căn hộ 

nhưng không sử dụng và không hủy bỏ việc đặt trước theo quy định trên, thì 

những ngày đặt trước đó sẽ được tính vào Thời Gian Sử Dụng Căn hộ Của Bên 

Mua. 

If case the Purchaser books the period of using the Apartment but decides not to 

use the booked Apartment and cancels such booking at least fifteen (15) days 

before the intended date of using the Apartment, such booked days shall not be 

subtracted from the Purchaser’s Duration of Apartment Use. In case the 

Purchaser books the period of using the Apartment but decides not to use the 

booked Apartment and does not cancel the booking as prescribed above, such 

booked days shall be subtracted from the Purchaser’s Duration of Apartment. 

1.5. Khi Bên Mua sử dụng Căn hộ tại bất kỳ thời điểm nào, Bên Mua sẽ thanh toán đầy 

đủ, đúng hạn bất kỳ và toàn bộ các dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng Căn 

hộ ngoài Giá Ngày cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ như các Khách Thuê khác. 

When the Purchaser uses the Apartment at any point of time, the Purchaser shall 

make full and timely payment to the Service Provider like any other customer for 

all services arising out of the use of the Apartment in addition to the Day Price. 

2. Bên Cung cấp Dịch Vụ sẽ cung cấp dịch vụ tiếp thị, dịch vụ dọn phòng, hệ thống đặt 

phòng, kế toán, v.v. liên quan đến việc cho thuê Căn hộ cho Bên Mua. 

The Service Provider shall provide such services as marketing, housekeeping, room 

booking system, accounting, etc, related to the lease of the Purchaser’s Apartment. 

Bên Mua sẽ được nhận thu nhập từ Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ ("Thu nhập trước 

thuế từ hoạt động cho thuê căn hộ Của Bên Mua") phụ thuộc vào kết quả kinh doanh thực 

tế từ hoạt động cho thuê Căn hộ của Bên Cung cấp Dịch Vụ. Để làm rõ, Thu nhập trước 

thuế từ hoạt động cho thuê căn hộ Của Bên Mua là thu nhập chưa bao gồm thuế GTGT 

(nếu có), được tính toán theo quy định tại Mục 7 Phụ lục này. Bên Mua có trách nhiệm kê 

khai và nộp các loại thuế, phí có liên quan đến khoản Thu nhập trước thuế từ hoạt động 

cho thuê cùa Bên Mua. 

The Purchaser shall receive an income from the Apartment Lease Management Services 

("Before-Tax Income from Leasing the Purchaser’s Apartment”) depending on the 

Service Provider’s actual business outcome from the Service Provider’s leasing of the 

Apartment. For the avoidance of doubt, Before-Tax Income from Leasing the Purchaser’s 

Apartment should such income exclusive of VAT (if any), which shall be worked out 

under Section 7 of this Appendix. The Purchaser shall be responsible for declaring and 

paying all kinds of taxes, any charges related to before-tax income obtained from leasing 

the Purchaser’s Apartment. 

Bên Cung cấp Dịch Vụ bảo đảm trong mọi trường hợp, trong vòng 10 năm đầu tiên kể từ 

Ngày bắt đầu (“Thời hạn bảo đảm Thu nhập cho thuê”) Bên Mua sẽ được nhận Thu nhập 
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trước thuế từ hoạt động cho thuê căn hộ Của Bên Mua tối thiểu là 8% trên Giá căn hộ 

hoặc Thu nhập trước thuế từ hoạt động cho thuê căn hộ của Bên Mua theo tỷ lệ phân chia 

quy định tại Mục 7 Phụ lục này, tùy thuộc giá trị nào lớn hơn (“Thu Nhập Cam Kết”). 

Sau Thời hạn bảo đảm Thu nhập cho thuê, Thu nhập trước thuế từ hoạt động cho thuê căn 

hộ căn hộ của Bên Mua sẽ chỉ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế. 

In all cases, the Service Provider hereby ensures that, in the first ten years from the 

Commencement Date (“Period of Ensuring Income from Leasing Operations”), the 

Purchaser shall receive a before-tax income from leasing the Purchaser’s Apartment of 

8% of the Sale Price, or a before-tax income from leasing the Purchaser’s Apartment 

according to the rate of distribution regulated at Section 7 of this Appendix, whichever is 

greater (“Pledged Income”). When the Period of Ensuring Income from Leasing 

Operations is over, the Before-Tax Income from Leasing the Purchaser’s Apartment shall 

depend only the actual business results. 

Để làm rõ năm được tính là năm dương lịch; năm đầu tiên tính từ Ngày Bắt Đầu cho đến 

ngày 31/00 của năm đó và năm cuối cùng của Thời Hạn Bảo Đảm Thu Nhập Cho Thuê 

được tính từ 1/1 cho đến ngày hết thời hạn đảm bảo thu nhập cho thuê. Theo đó, Thu 

nhập cam kết của năm đầu tiên và năm cuối cùng của Thời hạn đảm bảo thu nhập cho 

Thuê được tính theo tỷ lệ tương ứng của số ngày được bao gồm trong Thời hạn đảm bảo 

thu nhập cho thuê này. 

For the avoidance of doubt, “year” shall mean “calendar year”; the first day shall start 

on the Commencement Date and ends with the close of December 31 of such year, and 

the last year of the Period of Ensuring Income from Leasing Operations shall start on 

January 1 until the close of the last day of the Period of Ensuring Income from Leasing 

Operations. Accordingly, the Pledged Income of the first year and the last year of the 

Period of Ensuring Income from Leasing Operations shall be calculated in 

correspondence with the number of days in such Period of Ensuring Income from 

Leasing Operations. 

3. Tại Thời điểm Bên cung cấp dịch vụ thanh toán thu nhập trước thuế từ hoạt động cho 

thuê căn hộ của Bên Mua, nếu xảy ra sự kiện Đồng Việt Nam tăng/giảm giá so với đồng 

Đô la Mỹ so với ngày ký kết Hợp Đồng này thì Bên cung cấp dịch vụ và Bên Mua sẽ 

thống nhất điều chỉnh lại mức Thu nhập cam kết theo thực tế do trượt giá để bảo đảm 

quyền lợi cho Các Bên. 

 At the point of time the Seller provides the services of Before-Tax Income from 

Leasing the Purchaser’s Apartment, if the Vietnamese Dong falls/increases in exchange 

rate against the American Dollar compared to the exchange rate of the date on which 

this Contract is signed, the Service Provider and the Purchaser shall agree on adjusting 

the Pledged Income according to practical inflation so as to ensure the interests of the 

Parties. 

Để làm rõ: (i) việc tăng / giảm giá Đồng Việt Nam được xác định trên cơ sở giá trung 

bình mua vào, bán ra Đô la Mỹ do Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam 

(“BIDV”) công bố; và (ii) Các Bên thừa nhận rằng quy định nêu trên là nhằm mục đích 
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xác định sự kiện làm cơ sở cho Bên Cung cấp dịch vụ và Bên Mua thỏa thuận điều chỉnh 

Thu Nhập Cam Kết và việc điều chỉnh được thực hiện hoàn toàn trên cơ sở Thu Nhập 

Cam Kết được tính bằng Việt Nam Đồng, không thực hiện bằng ngoại hối, không quy 

đổi, điều chỉnh theo ngoại hối. 

For the avoidance of doubt: (i) the fall/increase of exchange rate of the Vietnamese Dong 

shall be defined on the basis of the purchase/selling prices of the American Dollar posted 

by the Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (“BIDV”); and (ii) 

the Parties shall acknowledge that the above regulation is aimed at determining the fact 

serving as the basis for the Service Provider and the Purchaser to reach agreements on 

adjusting the Pledged Income and that these adjustments shall be performed on the sole 

basis that the Pledge Income shall be in Vietnamese Dong, not in any foreign currencies 

without any conversion and adjustments to be made according to any foreign currencies. 

4. Bên Mua sẽ thanh toán cho Bên Cung cấp Dịch Vụ khoản phí Dịch Vụ Quản Lý Cho 

Thuê Căn hộ tương đương với mười lăm (15)% Thu Nhập Cho Thuê Thuần từ hoạt động 

cho thuê Căn hộ (“Phí Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ”). 

The Purchaser shall pay to the Service Provider a charge for the Apartment Lease 

Management Services, equivalent to fifteen percent (15%) of the Net Income from 

Apartment Lease (“Apartment Lease Management Service Charge”). 

Kể từ Ngày Bắt Đầu, Thu Nhập Trước Thuế Từ Hoạt Động Cho Thuê Căn hộ của Bên 

Mua sẽ được Bên Cung cấp Dịch Vụ thanh toán định kỳ 06 tháng/lần trong vòng 30 ngày 

sau ngày kết thúc định kỳ 6 tháng, sau khi trừ đi các khoản Bên Mua phải thanh toán trên 

cơ sở tạm tính. Việc quyết toán được thực hiện sau sau mỗi năm tài chính. 

Starting with the Commencement Date, the Before-Tax Income from Leasing the 

Purchaser’s Apartment shall be paid by the Service Provider on a periodic basis of every 

six (06) months within thirty (30) days from the close of each 6-month period, after 

deducting all amounts payable by the Purchaser on the basis of temporary calculations. 

The finalized payment settlement shall be carried out after each financial year 

5. Chi Phí Hoạt Động của Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ ("Chi Phí Hoạt Động") là 

toàn bộ chi phí quản lý, vận hành, cho thuê Căn hộ trong đó bao gồm cả chi phí bảo 

dưỡng sửa chữa Căn hộ, chi phí tiền điện, tiền nước, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng các 

công trình tiện ích chung và các khoản phải trả khác theo Hợp Đồng Quản Lý và Bảo Trì 

Chung nhưng chưa bao gồm Phí Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ. Chi phí Hoạt Động 

sẽ dựa trên số liệu thực tế phát sinh và được một Công ty kiểm toán có uy tín tại Việt 

Nam xác nhận. Khi Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ chấm dứt thì Bên Mua sẽ tự 

chịu chi phí bảo dưỡng sửa chữa Căn hộ, chi phí tiền điện, tiền nước, chi phí sửa chữa, 

bảo dưỡng các công trình tiện ích chung và các khoản phải trả khác theo Hợp Đồng Quản 

Lý và Bào Trì Chung. 

 The operational costs for the Apartment Lease Management Services ("Operational 

Costs") shall comprise all costs related to the management, operation and lease of the 

Apartment,  including maintenance and repair costs for the Apartment, power and water 

bills, repair and maintenance costs for shared amenities, and all other payable amounts 
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under the Contract of General Management and Maintenance and excluding the 

Apartment Lease Management Service charge. The Operational Costs shall be 

determined on the basis of actual data and shall be certified by a prestigious auditing 

company in Vietnam. When the Apartment Lease Management Services are terminated, 

the Purchaser shall bear the maintenance costs for the Apartment, power and water bills, 

repair and maintenance costs for shared amenities, and all other payable amounts under 

the Contract of General Management and Maintenance. 

6. Bên Mua đồng ý cho phép Bên Cung cấp Dịch Vụ được đối trừ vào Thu Nhập Trước 

Thuế Từ Hoạt Động Cho Thuê Căn hộ của Bên Mua các khoản tiền ngoài Giá Ngày chưa 

thanh toán của Khách Mời Của bên Mua và/hoặc của Bên Mua. 

 The Purchaser hereby agrees that the Service Provider shall deduct from the Before-

Tax Income from Leasing the Purchaser’s Apartment, in addition to the Day Price, all 

payable amounts unpaid by the Purchaser’s guests/invitees and/or by the Purchaser. 

7. Mô tả bảng tính Phí Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ, Thu Nhập Trước Thuế Từ 

Hoạt Động Cho Thuê Căn hộ cùa Bên Mua và khoản thực nhận của Bên Mua theo quy 

định tại Phụ Lục này như sau: 

Apartment Lease Management Service charge, Before-Tax Income from Leasing the 

Purchaser’s Apartment, and actual amounts paid to the Purchaser defined in this 

Appendix: 

A. DOANH THU - CHI PHÍ DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHO THUÊ CĂN HỘ 

REVENUES  & COSTS OF APARTMENT LEASE MANAGEMENT 

SERVICES 

TỐNG DOANH THU CHO 

THUÊ CĂN HỘ /  

TOTAL REVENUES FROM 

APARTMENT LEASE 

 

1. DOANH THU CHO THUÊ THUẦN 

NET REVENUE 

Tổng doanh thu cho thuê căn hộ trừ (-) 

thuế giá trị gia tăng và chi phí thanh toán 

bằng thẻ tín dụng (0,5% tổng doanh thu 

cho thuê căn hộ) 

Total revenues from Apartment lease 

minus VAT and credit card payment 

charge (0.5% of total revenues from 

Apartment lease ) 

2. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 

OPERATIONAL COSTS 

Như mô tả mục 5 

As described in Section 5 

3. THU NHẬP CHO THUÊ THUẦN 

NET INCOME FROM 

APARTMENT LEASE 

Doanh thu cho thuê thuần trừ (-) chi phí 

hoạt động 

Net revenues from Apartment lease 

minus Operations Costs 

4. PHÍ DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHO 

THUÊ CĂN HỘ CỦA BAN QUẢN 

15% Thu nhập cho thuê thuần 

15% of Net Revenue 
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LÝ 

APARTMENT LEASE 

MANAGEMENT SERVICE 

CHARGE OF THE  

MANAGEMENT BOARD 

5. PHÍ DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHO 

THUÊ CĂN HỘ CỦA CHỦ CĂN 

HỘ 

APARTMENT LEASE 

MANAGEMENT SERVICE 

CHARGE OF THE OWNER 

85% Thu nhập cho thuê thuần 

85% of Net Revenue 

B. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC CỦA BÊN MUA / OTHER AMOUNTS 

PAYABLE BY THE PURCHASER 

1. CÁC KHOẢN TIỀN NGOÀI 

GIÁ NGÀY CHƯA THANH 

TOÁN CỦA KHÁCH MỜI 

BÊN MUA VÀ/ HOẶC BÊN 

MUA 

AMOUNTS UNPAID BY 

PURCHASER’S 

GUESTS/INVITEES AND/OR 

PURCHASER APART FROM 

DAY PRICE 

Mọi số tiền phát sinh bởi Khách mời của 

Bên Mua và/hoặc Bên Mua liên quan đến 

việc sử dụng các dịch vụ phải trả phí khi 

lưu trú tại căn hộ  (như quy định tại mục 

1.2 Phụ lục này) mà chưa thanh toán 

All unpaid amounts of money incurred by 

Purchaser’s guests/invitees and/or 

Purchaser related to the use of chargeable 

services upon residing in the Apartment 

(as provided for in Section 1.2 of this 

Appendix) 

C. KHOẢN THỰC NHẬN CỦA BÊN MUA 

ACTUAL AMOUNTS PAID TO THE PURCHASER 

 Thu nhập trước thuế từ Hoạt động cho thuê 

căn hộ của Bên Mua – Các khoản phải trả 

khác của bên mua (A5-B) 

Before-tax income from leasing the 

Purchaser’s Apartment minus all other 

amounts payable (A5-B) 

 

8. Các Bên nhất trí không đơn phương chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ trong 

Thời Hạn Bảo Đảm Thu Nhập Cho Thuê. 

 Each of the Parties hereby agrees NOT to unilaterally terminate the Apartment 

Lease Management Services during the Period of Ensuring Income from Leasing 

Operations. 

Nếu Bên Cung cấp Dịch Vụ đơn phương chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ 

trong Thời Hạn Bảo Đảm Thu Nhập Cho Thuê thì trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ 

ngày Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ bị chấm dứt, Bên Cung cấp Dịch Vụ phải 

thanh toán cho Bên Mua Thu Nhập Cam Kết còn lại (không tính lãi) tính từ ngày Bên 

Cung cấp Dịch Vụ đơn phương chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ cho đến 
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ngày cuối cùng của Thời Hạn Bảo Đảm Thu Nhập Cho Thuê trừ (-) chiết khấu dòng 

tiền từ thời điểm Bên Cung cấp Dịch Vụ đơn phương chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý Cho 

Thuê Căn hộ cho đến đến ngày cuối cùng của Thời Hạn Bảo Đảm Thu Nhập Cho Thuê. 

In case the Service Provider unilaterally terminates these Apartment Lease 

Management Services during the Period of Ensuring Income from Leasing Operations, 

within thirty (30) days from the date of such termination, the Service Provider shall 

have to pay to the Purchaser the remaining Pledged Income (without interest) 

accounted for from the date of the Service Provider unilaterally terminates the 

Apartment Lease Management Services to the final date of the Period of Ensuring 

Income from Leasing Operations minus the DCF amount from the point of time the 

Service Provider unilaterally terminates the Apartment Lease Management Services to 

the final date of the Period of Ensuring Income from Leasing Operations. 

Nếu Bên Mua đơn phương chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ trong 

Thời Hạn Bảo Đảm Thu Nhập Cho Thuê thì, trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày 

Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ bị chấm dứt, Bên Mua phải hoàn trả cho Bên 

Cung cấp Dịch Vụ Thu Nhập Cam Kết đã nhận tính đến ngày Dịch Vụ Quản Lý Cho 

Thuê Căn hộ bị chấm dứt và một khoản lãi phát sinh với lãi suất tính bằng một trăm 

năm mươi (150) % lãi suất tiền gửi tiết kiệm Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng trả lãi 

cuối kỳ đối với khách hàng là cá nhân do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam (BIDV) công bố tại thời điểm Bên Mua đơn phương chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý 

Cho Thuê Căn hộ trên tổng số tiền của Thu Nhập Cam Kết mà Bên Mua đã nhận tính 

từ Ngày Bắt Đầu cho đến ngày Bên Mua hoàn trả trên thực tế Thu Nhập Cam Kết đã 

nhận. 

In case the Purchaser unilaterally terminates these Apartment Lease Management 

Services during the Period of Ensuring Income from Leasing Operations, within thirty 

(30) days from the date of such termination, the Purchaser shall have to refund to the 

Service Provider the received Pledged Income accounted for until the Apartment Lease 

Management Services are terminated together a arising interest at a rate of one 

hundred and fifty percent (150%) of the interest rate for 12-month term savings in 

Vietnamese Dong with at-maturity interest payment for customers being individuals 

posted by BIDV at the point of time the Purchaser unilaterally terminates the 

Apartment Lease Management Services on the total amount of the Pledged Income 

which the Purchaser has received from the Commencement Date until the date on 

which the Purchaser has actually refunded the received Pledged Income. 

Để tránh nhầm lẫn, các bên thừa nhận và đồng ý rằng: 

For the avoidance of doubt, the Parties hereby acknowledge and agree that: 

(i) Việc chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ theo Hợp Đồng này chỉ có 

hiệu lực chấm dứt Phụ Lục 06 này và các quy định liên quan đến Dịch Vụ Quản Lý Cho 

Thuê Căn hộ trong Hợp Đồng, và tất cả các quy định khác của Hợp Đồng vẫn giữ nguyên 

hiệu lực; 

 The termination of the Apartment Lease Management Services under this Contract 

shall be valid and effective only in terminating this Appendix, and that other provisions 

related to the Apartment Lease Management Services  in the Contract and other 
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provisions of the Contract shall remain intact and valid; 

(ii) Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ theo Hợp Đồng này và dịch vụ quản lý và 

bảo trì chung đối với Căn hộ theo Hợp Đồng Quản Lý Và Bảo Trì Chung là hai dịch vụ 

riêng biệt, độc lập; việc chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ theo Hợp Đồng 

này không ảnh hưởng đến Hợp Đồng Quản Lý Và Bảo Trì Chung cũng như dịch vụ quản 

lý và bào trì chung đối với Căn hộ theo Hợp Đồng Quản Lý Và Bảo Trì Chung. 

 The Apartment Lease Management Services under this Contract and the services 

of general management and maintenance of the Apartment under the Contract of General 

Management and Maintenance are two separate and independent kinds of services; the 

termination of the Apartment Lease Management Services under this Contract shall not 

affect the Contract of General Management and Maintenance as well as the services of 

general management and maintenance for the Apartment under the Contract of General 

Management and Maintenance. 

Khi kết thúc Thời Hạn Bảo Đảm Thu Nhập Cho Thuê, bất kỳ Bên nào cũng có quyền 

đơn phương chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ bằng văn bản thông báo trước 

60 ngày cho bên còn lại, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác. 

 When the Period of Ensuring Income from Leasing Operations expires, either Party 

shall have the right to unilaterally terminate the Apartment Lease Management Services 

by giving the other Party 60-day prior notice in writing, unless otherwise mutually 

agreed. 

9. Quyền và Nghĩa Vụ của Bên Cung cấp Dịch Vụ / The Service Provider’s rights 

and obligations 

 

9.1. Được giữ, quản lý chìa khóa cửa của Căn hộ và ra, vào Căn hộ bất kỳ lúc nào để tiến 

hành quảng bá, tiếp thị, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng Căn hộ. 

The Service Provider shall be entitled to keep and manage the key to the Apartment 

and to go into and out of the Apartment at any time to carry out advertising, 

marketing, repairs and maintenance of the Apartment. 

9.2. Thông báo cho Bên Mua về việc Căn hộ có sẵn sàng để Bên Mua sử dụng vào thời 

gian được yêu cầu hay trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được 

thông báo của Bên Mua, trừ trường hợp Hệ Thống Đặt Phòng có phản hồi sớm hơn. 

The Service Provider shall notify the Purchaser of the immediate availability of the 

Apartment for the Purchaser’s use during the requested time or within three (03) 

working days from the date of the Purchaser’s notice, except in cases the Booking 

System provides earlier feedback 

9.3. Không phải chịu trách nhiệm về việc Thời Gian Sử Dụng Của Bên Mua bị giảm do 

Bên Mua chậm đăng ký sử dụng và/hoặc không sử dụng và không hủy bỏ đặt trước 

đứng thời hạn hoặc do Khách Thuê đã đặt trước. 

The Service Provider shall not be responsible in case the Purchaser’s Period of Use 

is reduced due to the Purchaser’s late reservation and/or non-use or the Purchaser 

fails to cancel the reservation up to schedule or the Lessee has booked the Apartment 

in advance. 

9.4. Nỗ lực để đảm bảo rằng Khách Thuê ở tại Căn hộ không làm hư hại Căn hộ hoặc các 

bộ phận bên trong Căn hộ và trong trường hợp xảy ra thiệt hại, Bên Cung cấp Dịch 
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Vụ số thu tiền bồi thường từ Khách Thuê Căn hộ và khoản tiền này sẽ được Bên Cung 

cấp Dịch Vụ sử dụng để khắc phục các hư hại của Căn hộ. 

The Service Provider shall make every effort to ensure that the Lessee of the 

Apartment will not cause any damages to the Apartment or the interior components of 

the Apartment, and in case of damages, the Service Provider shall  claim 

compensation from the Lessee of the Apartment and use such compensation amounts 

to repair the Apartment.  

9.5. Trong trường hợp Khu Du Lịch (bao gồm Khu Căn hộ) được chuyển nhượng hoặc bán 

cho bất kỳ bên thứ ba nào, Bên Cung cấp Dịch Vụ  đảm bảo rằng các nghĩa vụ mô tả 

tại Hợp Đồng này sẽ được tiếp nhận lời và/hoặc chuyển nhượng cho người sở hữu 

mới, bao gồm Thu Nhập Cam Kết. Bên Mua tại đây đồng ý không hủy ngang rằng 

việc chuyển nhượng này không cần có sự chấp thuận của Bên Mua nhưng Bên Cung 

cấp Dịch Vụ sẽ thông báo trước một khoảng thời gian hợp lý cho Bên Mua. 

In case the Tourist Site (comprising the Apartments) is assigned or sold to any third 

party, the Service Provider shall ensure that all the obligations described herein shall 

be received by and/or assigned to the new owner, including the Pledged Income. The 

Purchaser hereby irrevocably agrees that the said assignment shall not need to be 

approved by the Purchaser provided however the Service Provider shall notify the 

Purchaser reasonably in advance. 

10.    Quyền và Nghĩa Vụ của Bên Mua / The Purchaser’s rights and obligations 

10.1 Có quyền tự mình và/hoặc sắp xếp cho một bên thứ ba xem xét/kiểm toán báo cáo tài 

chính hàng năm  của Bên Cung Cấp Dịch Vụ quản lý cho Thuê của Căn hộ theo hợp 

đồng mua bán căn hộ bằng chi phí của mình; 

The Purchaser shall be entitled to carry out by himself/herself or have a third party 

carry out inspection/auditing of the Service Provider’s annual financial statement 

under the Contract at the Purchaser’s own expenses; 

10.2 Trả phí tổn và chi phí phát sinh do Bên Mua hoặc Khách Mời của Bên Mua chưa 

thanh toán trước khi rời Căn hộ và Thanh toán Phí Quản Lý Và Bào Trì Chung và Phí 

Dự Phòng Sửa Chữa Lớn Các Khu Vực Chung cho Căn hộ theo Hợp Đồng Quản Lý 

Và Bảo Trì Chung. Nếu Bên Mua chưa thanh toán các khoản tiền trên mà Bên Cung 

Cấp Dịch Vụ phải thanh toán thay thì Bên Cung Cấp Dịch Vụ có quyền khấu trừ trực 

tiếp vào (1) Khoản Thu Nhập Cam Kết; hoặc (2) Thu Nhập Trước Thuế Từ Hoạt 

Động Cho Thuê Căn hộ Của Bên Mua để thanh toán các khoản tiền nêu trên cùng 

toàn bộ các khoản tiền khác (nếu có) mà Bên Mua có trách nhiệm thanh toán liên 

quan đến Căn hộ. Việc khấu trừ các chi phí nêu trên (nếu có) sẽ thực hiện tại thời 

điểm trả Phí Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ; 

The Purchaser shall have to pay all unpaid costs and expenses incurred by the 

Purchaser or the Purchaser’s guests/invitees before the Apartment is vacated and 

shall pay the Charges for General Management and Maintenance and the Charges 

for Capital Repair of the Shared Areas for the Apartment under the Contract of 

General Management and Maintenance. In case the Purchaser has not paid the said 

amounts and the Service Provider has paid such amounts on the Purchaser’s behalf, 

the Service Provider shall have the right to make direct deductions from (1) the 

Pledge Income; or (2) the Purchaser’s Before-Tax Income from Leasing the 

Purchaser’s Apartment, to make payment of such amounts together with all other 

amounts (if any) which the Purchaser has to pay in connection with the Apartment. 
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Such deductions (if any) shall be made at the point of time when the Apartment Lease 

Management Service Charges are paid to the Service Provider; 

10.3  Thông báo bằng văn bản cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ nếu Căn hộ được tiếp thị để bán 

hoặc Căn hộ được chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho bên thứ ba. Bên Mua không 

được cho xem Căn hộ để bán trong khoảng thời gian Khách Thuê đang ở tại Căn hộ 

theo Phụ lục về Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ này. Bên Mua nhất trí rằng Dịch 

Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ sẽ được chuyển tiếp cho bên thứ ba khi Căn hộ được 

chuyển nhượng hoặc chuyển giao. Việc bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao Căn hộ 

sẽ không giải trừ Bên Mua khỏi bất kỳ trách nhiệm nào theo Phụ lục về Dịch Vụ 

Quản Lý Cho Thuê Căn hộ này phát sinh trước thời điểm bán, chuyển nhượng hoặc 

chuyển giao nói trên. Đồng thời bất kỳ người nào sau đó sở hữu Căn hộ (bao gồm cả 

người thừa kế Căn hộ) sẽ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên Mua theo Phụ 

lục về Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn hộ này và có nghĩa vụ thanh toán bất kỳ chi 

phí nào phải trả theo Hợp Đồng này phát sinh trước hoặc sau thời điểm bán. chuyển 

nhượng hoặc chuyển giao như nói trên hoặc thời điểm nhận thừa kế; 

The Purchaser shall notify the Service Provider in writing in case the Apartment is 

marketing for sale or the Apartment is assigned or transferred to a third party. The 

Purchaser shall not have the Apartment inspected by potential purchasers during the 

period the Lessee is residing in the Apartment under this Appendix on Apartment 

Lease Management Services. The Purchaser hereby agrees that the Apartment Lease 

Management Services will be transferred to a third party in case the Apartment is 

assigned or transferred. The sale, assignment or transfer of the Apartment shall not 

relieve the Purchaser from any of the Purchaser’s responsibilities under this 

Appendix on Apartment Lease Management Services arising before the point of time 

of selling, assigning or transferring the Apartment mentioned above . Any future 

owner of the Apartment (including those inheriting the Apartment) shall inherit all the 

Purchaser’s rights and obligations under this Appendix on Apartment Lease 

Management Services and shall pay all amounts payable under this Contract incurred 

before or after the said point of time of selling, assigning or transferring the 

Apartment or the point of time of inheritance; 

10.4 Không trực tiếp tiến hành việc cho thuê Căn hộ dưới bất cứ hình thức nào (dù toàn bộ 

hoặc một phần Căn hộ). Nếu Bên Mua cho thuê Căn hộ dưới bất kỳ hình thức nào thì 

Bên Cung Cấp Dịch Vụ được quyền hưởng toàn bộ thu nhập mà Bên Mua nhận được từ 

các hoạt động kể trên và có quyền yêu cầu Bên Mua thanh toán khoản Tiền Bồi Thường 

Ấn Định Trước được tính bằng Giá Ngày nhân với số ngày Bên Mua cho thuê Căn hộ. 

Trong trường hợp nghiêm trọng, Bên Cung cấp Dịch Vụ cũng có quyền yêu cầu nhà 

cung cấp, Công ty Quản Lý tạm ngưng hoặc ngừng cấp điện, nước và một số hoặc toàn 

bộ các dịch vụ quản lý và bảo trì cho Căn hộ; 

The Purchaser may not directly carry out the lease of the Apartment in any form 

(whether part of or entire Apartment). If the Purchaser leases the Apartment in any 

form, the Service Provider shall be entitled to earn the entire income which the 

Purchaser receives from these lease operations and shall be entitled to request the 

Purchaser to pay the Predetermined Compensation Amount calculated by multiplying 

the Day Price with the number of days during which the Apartment is leased by the 

Purchaser. In serious cases, the Service Provider shall have the right to request service 

providers or the Management Company to suspend or stop the supply of electricity and 
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water, and a number of or all management and maintenance services for the Apartment; 

10.5 Các nghĩa vụ của Hợp Đồng Mua Bán Căn hộ, trừ các nghĩa vụ được các bên thỏa   

thuận khác theo Phụ lục này. 

The Purchaser’s obligations shall include the obligations stated in the Apartment 

Purchase and Sale Contract, except obligations otherwise agreed upon under this 

Appendix.  
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PHỤ LỤC 07/ Appendix 07 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ/ APARTMENT HAND-OVER MINUTES 

(Kèm theo Hợp đồng Mua bán Căn hộ số 0238/2016/HĐMB-AV) 

Căn cứ Hợp đồng Mua bán Căn hộ số 0238/2016/HĐMB-AV ký ngày 08 tháng 01 năm 

2016 giữa: 

 Pursuant to the Apartment Purchase and Sale Contract No. 0238/2016/HĐMB-AV 

signed on the 08/01/2016 between: 

 

BÊN BÀN GIAO/ THE HANDING-OVER PARTY: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ – NHA TRANG/ SONG DA – NHA TRANG 

JOINT-STOCK COMPANY 

Địa chỉ : Số 6 Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa 

Address : Bai Duong, Vinh Hai Ward, Nha Trang City,     Khanh Hoa 

Province 

Điện thoại : 058.3543 800     Fax: 058. 3543 549 

 Telephone : 058.3543 800     Fax: 058. 3543 549 

Đại diện có thẩm quyền: Ông Nguyễn Chí Uy 

Authorized representative: Mr. Nguyen Chi Uy 

Chức vụ : Tổng Giám Đốc 

 Title : General Director 

Số tài khoản   : 370 000 005 410 

Bank account No.  : 370 000 005 410 

Ngân hàng  : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Chúng Việt Nam -   Chi 

nhánh Khánh Hòa. 

Bank  : Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank – Khanh Hoa 

Branch. 

Swift code  : WBVNVNVX 

Sau đây gọi là (“Bên Bán”) và/ Hereinafter “the Seller”) and: 

BÊN NHẬN BÀN GIAO: 

Ông (Bà)  / Mr (Mrs) …………. 

Ông / Mr …………. 

CMND số/ ID Number  : …………. 

Cấp ngày/ Issued on  : ………….  

Nơi cấp/ Issued place  : …………. 

 

Bà/Mrs …………. 

CMND số/ ID Number  : …………. 

Cấp ngày/ Issued on  : ………….  

Nơi cấp/ Issued place  : …………. 

Hộ khẩu thường trú  : …………. 

Permanent residential address: …………. 
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Địa chỉ liên hệ  : …………. 

Contact address  : …………. 

Điện thoại/Phone Number: …………. 

Email  : ………….      

Sau đây gọi là (“Bên Mua”)/Hereinafter “the Purchaser”:   

 

Hôm nay ngày ..... tháng ...... năm ....., tại Trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà – Nha Trang, 

đại diện có thẩm quyền của Các Bên trong Hợp đồng Mua bán Căn hộ tại đây xác nhận 

rằng: 

These minutes are made on this ..... day of ...... ..... at the Head Office of Song Da – Nha 

Trang Joint-Stock Company between the authorized representatives of the Parties to the 

Apartment Purchase and Sale Contract.  

1. Bên Bán bàn giao căn hộ với các đặc điểm sau/ It is mutually certified that: 

The Seller hereby hands over the Apartment with the following characteristics 

- Số/ No: …………. Tầng/ Floor: …………. Tòa/ Building: …………. 

- Diện tích sự dụng Căn hộ/ Usable area of the Apartment: 45,1  m2  

- Diện tích sàn xây dựng Căn hộ/ Area of construction floor of the Apartment: 

45,1 m2  

- Thiết bị (có Bảng bàn giao chi tiết thiết bị riêng tại khu nhà).... 

- Equipment (see separate Minutes on handing over detailed technical equipment 

at the Apartments).... 

 

Cùng với các chìa khoá Căn hộ cho Bên Mua/ together with the keys to the Apartment to 

the Purchaser 

1. Sau khi kiểm tra, Bên Mua, đã hiểu rõ tình trạng thực tế của Căn hộ, xác nhận Căn hộ 

phù hợp với các quy định của Hợp đồng và đồng ý nhận bàn giao Căn hộ; 

After having carried out inspection, the Purchaser has mastered the practical 

conditions of the Apartment and hereby certifies that the Apartment conforms to the 

provisions stated in the Contract and agrees to take over the Apartment 

2. Trừ phi có quy định khác trong Hợp đồng, Bên Mua đồng ý chấp nhận các rủi ro, 

nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến Căn hộ kể từ ngày ký Biên bản Bàn giao 

Unless otherwise provided for in the Contract, the Purchaser hereby agrees to accept 

the risks, obligations and responsibilities related to the Apartment since the date of 

signing these Hand-over Minutes 

Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản. 

The two Parties have mutually agreed on the above contents and hereby affix their 

signatures in these Minutes 

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản. 

These Minutes are made into two (02) originals, with each Party retain one (01) original 
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(Ghi chú: Sau khi nhận bàn giao nhà, Bên Mua chưa đến ở vẫn phải nộp đầy đủ tiền 

dịch vụ chung hàng tháng theo đúng quy định). 

(Note: In case the Purchaser does not move in after taking over the Apartment, the 

Purchaser shall still have to make full payment of monthly service charges in 

accordance with regulations). 

 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 

FOR THE SELLER 

ĐẠI DIỆN BÊN MUA 

FOR THE PURCHASER 
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