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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

-----------***---------- 

 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG  

SỐ: ....../HĐXD/CGM-SS 

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của Hai Bên; 

- Căn cứ Biên bản tạm bàn giao đất số .........BBTBGĐ-SS ngày ….... tháng ….... năm 

2022 giữa Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn và Ông/Bà............  

Hôm nay, ngày ….... tháng ….... năm 2022 tại Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây dựng CGM, chúng tôi gồm có: 

1. BÊN THUÊ THI CÔNG XÂY DỰNG (gọi tắt là Bên A) 

Ông/bà:  

Số CMTND/CCCD: …………………………………………………….. 

Địa chỉ: ………………………………………………………………….. 

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

2. BÊN NHẬN THI CÔNG XÂY DỰNG (gọi tắt là Bên B) 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CGM. 

Đại diện : Ông Trần Việt Thanh Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Địa chỉ  : Số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội. 

Điện thoại   : 024.36252828  

Tài khoản số : 3103 1000 04688 8888 tại Ngân hàng OceanBank - CN Thăng Long - PGD 

Vương Thừa Vũ 

Mã số thuế : 0106226215 

Giấy ĐKKD  : Số 0106226215 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 08/07/2013, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 22/06/2021. 

Hai Bên cùng nhau thỏa thuận và ký kết Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở này (sau 

đây gọi tắt là “Hợp đồng”), trong đó, Bên A đồng ý mua và thuê Bên B đảm nhận việc 

thi công xây dựng nhà ở trên ô đất ……….. thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng và Kinh 

doanh hạ tầng Khu biệt thự Hùng Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa” tại xã 
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Quảng Hùng và xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với các điều khoản 

như sau: 

ĐIỀU 1: CÁC NỘI DUNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

1.1. Nội dung công việc: 

Bên B tiếp tục thực hiện các công việc cung cấp vật tư và thi công xây dựng nhà ở 

trên ô đất …….. (bao gồm: móng, xây thô, hoàn thiện mặt ngoài), bàn giao nhà cho 

Bên A đúng yêu cầu kỹ thuật và thiết kế theo Hồ sơ mẫu nhà mà Bên A đã cung cấp 

cho Bên B. 

1.2. Giá trị Hợp đồng:  

Tổng giá trị Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) là: …… đồng (Bằng chữ: …….). 

Giá trị Hợp đồng này không thay đổi trong suốt quá trình thi công (trừ trường hợp 

Pháp luật thuế có thay đổi). Trong trường hợp Phát luật thuế có thay đổi thì Thuế 

GTGT được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm Bên B xuất hóa đơn 

cho Bên A và khi đó giá trị Hợp đồng sẽ được điều chỉnh tương ứng. 

Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Hợp đồng này. 

1.3. Thời gian bàn giao nhà: Dự kiến Quý II năm 2023. 

ĐIỀU 2: THANH TOÁN 

2.1. Tiến độ thanh toán: 

a. Đợt 1: 15% tổng giá trị Hợp đồng ngay tại thời điểm Hai Bên ký Hợp đồng này. 

Tương ứng số tiền là: …………. đồng (bằng chữ: ………….); 

b. Đợt 2: 15% tổng giá trị Hợp đồng thanh toán vào ngày …... Tương ứng số tiền là: 

……… đồng (bằng chữ: …………………...); 

c. Đợt 3: 20% tổng giá trị Hợp đồng thanh toán vào ngày ………. Tương ứng số tiền 

là: …………….. đồng (bằng chữ: …………….); 

d. Đợt 4: 20% tổng giá trị Hợp đồng thanh toán vào ngày ………. Tương ứng số tiền 

là: …………. đồng (bằng chữ: ……………….); 

e. Đợt 5: 30% tổng giá trị Hợp đồng dự kiến trong Quý II năm 2023, ngay khi nhận 

được Thông báo của Bên B về việc bàn giao căn nhà. Tương ứng số tiền là: 

………….. đồng (bằng chữ: ………………………) 
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Trước đợt thanh toán, Bên B sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên A số tiền và thời 

hạn phải thanh toán của đợt đó. Nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì sẽ giải 

quyết theo quy định tại khoản 6.1 và khoản 6.2 Điều 6 của Hợp đồng. 

Sau khi hoàn thành căn nhà, Bên B bàn giao công trình đã thi công cho Bên A, các 

Bên tiến hành ký biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm và Bên B cung cấp Hóa 

đơn giá trị gia tăng hợp pháp và hợp lệ cho Bên A. Khi đó, Hai Bên sẽ tiến hành 

thanh lý Hợp đồng này. 

2.2. Hình thức thanh toán: 

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng của Bên B 

nêu tại phần đầu của Hợp đồng này. 

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN 

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 

a. Bàn giao mốc giới đất, mặt bằng ô đất và cung cấp Bản vẽ thiết kế thi công cho Bên B; 

b. Thay mặt Bên B giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình thi công khi cần thiết 

(VD: khi có Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu trực tiếp Chủ sở hữu Căn nhà 

đứng ra giải quyết các vấn đề theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước); 

c. Thanh toán cho Bên B theo đúng quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này; Yêu cầu 

Bên B xử lý kịp thời và triệt để về lỗi quy trình và lỗi kỹ thuật trong quá trình thi 

công (nếu có). 

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B: 

a. Cung cấp vật tư theo đúng chủng loại quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Hợp đồng 

này, đảm bảo về chất lượng, số lượng; 

b. Thi công theo đúng Hồ sơ mẫu nhà và Phụ lục 01 đính kèm theo Hợp đồng này, 

đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của công trình; 

c. Mua các loại Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật hiện hành, bao gồm cả bảo hiểm 

công trình (nếu cần); 

d. Bàn giao nhà cho Bên A đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng; 

e. Đảm bảo thi công an toàn tuyệt đối cho người và công trình;  

f. Chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong thời hạn tối đa là 24 tháng kể từ ngày 

bàn giao nhà cho Bên A.  

g. Bên B bảo lưu quyền sở hữu đối với Căn nhà mà Bên B thi công cho Bên A đến khi 

Bên A hoàn thành việc thanh toán toàn bộ 100% tổng giá trị Hợp đồng. 
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ĐIỀU 4: BÀN GIAO CÔNG TRÌNH 

4.1. Thời hạn bàn giao: 

a. Thời gian Bên B bàn giao Căn nhà dự kiến trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ 

ngày ký Hợp đồng (“Ngày đến hạn bàn giao”) với điều kiện là Bên A đã thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định của Hợp đồng. 

b. Việc bàn giao Căn nhà có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian quy định tại 

khoản này, nhưng không được chậm quá sáu (06) tháng, kể từ Ngày đến hạn bàn 

giao. Để làm rõ, việc bàn giao sớm hơn hoặc chậm hơn sáu (06) tháng so với ngày 

dự kiến được coi là bàn giao đúng hạn. 

c. Trước ngày bàn giao Căn nhà là mười lăm (15) ngày, Bên B phải gửi văn bản thông 

báo cho Bên A về thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao. 

4.2. Điều kiện nhận bàn giao: 

 Các Bên đồng ý rằng Căn nhà được xem như đủ điều kiện bàn giao khi: 

a. Căn nhà được bàn giao cho Bên A phải theo đúng Hồ sơ mẫu nhà kèm theo Hợp 

đồng này; phải sử dụng đúng các vật liệu nêu tại Phụ lục 01 của Hợp đồng này; 

b. Bên A đã thanh toán đủ 100% giá trị Căn nhà theo quy định tại Điều 1. 

4.3. Ngày nhận bàn giao: 

a. Căn nhà được coi như đã được Bên B bàn giao cho Bên A vào ngày Bên A ký Biên 

bản bàn giao hoặc là ngày cuối cùng phải nhận bàn giao Căn nhà theo Thông báo bàn 

giao của Bên B tùy thuộc vào ngày nào đến trước; 

b. Vào ngày bàn giao Căn nhà theo thông báo của Bên B, Bên A hoặc người được ủy 

quyền hợp pháp của Bên A phải đến kiểm tra tình trạng thực tế Căn nhà so với thỏa 

thuận trong Hợp đồng và ký vào Biên bản bàn giao nhà ở; 

c. Trường hợp Bên A hoặc người được Bên A ủy quyền hợp pháp không đến nhận bàn 

giao Căn nhà theo thông báo của Bên B trong thời hạn mười lăm (15) ngày hoặc đến 

kiểm tra nhưng không nhận bàn giao Căn nhà mà không có lý do chính đáng được 

Bên B chấp thuận thì các Bên đồng ý rằng: (i) Kể từ Ngày đến hạn bàn giao Căn nhà 

theo thông báo của Bên B được xem như Bên A đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao 

Căn nhà và Bên B đã thực hiện xong trách nhiệm bàn giao nhà ở theo Hợp đồng, Bên 

A không được quyền nêu bất cứ lý do không hợp lý nào để không nhận bàn giao nhà 

ở; (ii) Căn nhà đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Hợp đồng và 

Bên A không có quyền yêu cầu Bên B sửa chữa bất kỳ chi tiết nào của Căn nhà. 

4.4. Chậm bàn giao: 
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Do nguyên nhân bất khả kháng: Trong trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng 

khiến cho Bên B không thể bàn giao Căn nhà vào đúng thời hạn bàn giao theo quy 

định tại khoản 4.1 của Hợp đồng, thì Bên B được quyền trì hoãn việc bàn giao Căn 

nhà cho đến khi Sự kiện bất khả kháng kết thúc và khi Bên B đã khắc phục được các 

hậu quả bất lợi của Sự kiện bất khả kháng này; 

ĐIỀU 5: RỦI RO, BẤT KHẢ KHÁNG 

5.1. Rủi ro:  

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có rủi ro nào xảy ra thì Hai Bên phải có 

trách nhiệm cùng phối hợp xử lý. 

5.2. Bất khả kháng: 

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm 

kiểm soát của các Bên như động đất, bão, lũ lụt, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến 

tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh…và các thảm họa khác chưa lường hết 

được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của Cơ quan có thẩm quyền tại Việt 

Nam. Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng 

sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên, Bên bị ảnh hưởng 

bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải: 

-      Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết 

để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra. 

-      Thông báo ngay cho Bên kia bằng văn bản về sự kiện bất khả kháng xảy ra 

trong vòng 7 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 

-      Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện Hợp đồng 

sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà Bên bị ảnh 

hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng mình. 

ĐIỀU 6: VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

6.1. Trong quá trình thực hiện, nếu Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng, Bên A sẽ 

phải chịu phạt Hợp đồng và bồi thường mọi phí tổn liên quan cho Bên B, tương ứng 

bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị Hợp đồng (chưa bao gồm thuế VAT). 

6.2. Hai Bên thống nhất hình thức xử lý vi phạm khi Bên A chậm thanh toán Hợp đồng 

như sau: 
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a. Nếu quá mười (10) ngày, kể từ ngày đến hạn phải thanh toán tính trên từng đợt 

thanh toán theo thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng, mà Bên A không thực hiện 

thanh toán thì Bên A sẽ bị tính lãi suất phạt quá hạn là 0,05%/ngày trên tổng số tiền 

chậm thanh toán. Thời gian Bên A bị phạt được tính bắt đầu từ ngày đầu tiên ngay 

sau ngày phải thanh toán đến ngày thực trả; 

b. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu tổng thời gian Bên A trễ hạn thanh toán 

của tất cả các đợt phải thanh toán theo thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này vượt 

quá ba mươi (30) ngày thì Bên B có quyền thông báo dừng thi công và đơn phương 

chấm dứt Hợp đồng.  

Trong trường hợp này, Bên B được toàn quyền áp dụng các biện pháp phù hợp với 

quy định của pháp luật (bao gồm chuyển nhượng căn nhà Bên B đã hoặc đang thi 

công cho Bên A theo Hợp đồng này) để thu hồi các khoản chậm thanh toán và phạt 

chậm nộp của Bên A theo Hợp đồng này. Trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi 

Bên B thu hồi được số tiền chậm thanh toán của Bên A, Bên B sẽ hoàn trả lại số 

tiền mà Bên A đã thanh toán (không tính lãi suất) sau khi đã khấu trừ tiền phạt và 

bồi thường thiệt hại cho Bên B do Bên A vi phạm Hợp đồng là hai mươi phần trăm 

(20%) tổng giá trị Hợp đồng (chưa bao gồm thuế VAT). 

6.3.   Trường hợp Bên B vi phạm về thời hạn thực hiện Hợp đồng (chậm tiến độ so với 

ngày hoàn thành công trình quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này) mà không do lỗi 

của Bên A gây ra hoặc do các nguyên nhân bất khả kháng, Bên B sẽ bị tính lãi suất 

phạt quá hạn là 0,05% /Số tiền Bên A đã thanh toán/ngày chậm tiến độ. Tổng tiền 

phạt tối đa là hai mươi phần trăm (20%) tổng Giá trị Hợp đồng (chưa bao gồm thuế 

VAT). 

ĐIỀU 7: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

7.1. Trong quá trình thi công nếu có vướng mắc, Hai Bên phải gặp nhau bàn bạc thống 

nhất để đảm bảo chất lượng công trình. Nếu Hai Bên không tự thỏa thuận được thì 

các Bên có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân nơi có công trình/căn nhà được 

Bên A giao cho Bên B thi công theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam; 
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7.2. Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý Hợp đồng. Hai Bên cam kết 

thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách 

nhiệm theo pháp luật hiện hành; 

7.3     Hợp đồng được lập thành sáu (06) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, 

Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 05 (năm) bản để thực hiện. 

  

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 


