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HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC 

 (Vv: Đặt cọc mua Nhà ở thuộc Dự án Khu đô thị Him Lam  

tại Phường Đại Phúc, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh) 

Căn cứ:  

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015; 

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

- Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;  

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện 

một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

- Căn cứ vào các văn bản pháp lý của Dự án Khu đô thị Him Lam thuộc địa bàn tại Phường Đại 

Phúc, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh; 

- Thỏa thuận giữ chỗ số 01/11/2019/TTDC-HLGP  ký ngày 01/11/2019 giữa Công ty cổ phần 

Kinh Doanh Địa Ốc Him Lam – Chi nhánh Hà Nội và Ông/Bà Ngô Gia Lạc - Hàn Thanh 

Huyền; 

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các Bên, 

Hôm nay, vào lúc ……h……., ngày …… tháng ….... năm …….…, tại Văn phòng Công ty cổ phần 

Him Lam – Chi nhánh Bắc Ninh, Các Bên gồm: 

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN A):  

CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM – CHI NHÁNH BẮC NINH 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế số: 0301437499-003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 09/05/2007. 

Địa chỉ : Nhà số 22 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. 

Điện thoại : (84-222) 3854169    Fax: (84-222) 3854168 

Đại diện : Ông  TRẦN CÔNG LÂM                            Chức vụ: Giám Đốc chi nhánh 

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN B):  

Ông/Bà  : Ngô Gia Lạc 

Năm sinh : 08/09/1992 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM 

CHI NHÁNH BẮC NINH 

22 Lý Thái Tổ, P. Đại Phúc, Tp. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh 

ĐT : (84-222) 3854169    Fax: (84-222) 3854168 
 

Số:………………………………. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---oOo--- 
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CMND/HC/CCCD số: 233179691   Cấp ngày: 10/09/2009             Tại: CA. Kon Tum 

Địa chỉ thường trú : 69 Ngô Đức Kế, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 

Và 

Ông/Bà  : Hàn Thanh Huyền 

Năm sinh  : 13/07/2019 

CMND/HC/CCCD số: 125625753            Cấp ngày: 09/09/2017                Tại: CA. TP HCM 

Địa chỉ thường trú : Cao Ốc Him Lam Nam Sài Gòn, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM 

Địa chỉ liên lạc : 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM 

Điện thoại : 0909090909 - 0963340000 

Email : huyen.han@himlamland.com; lac.ngo@himlamland.com 

 

Sau khi Bên B đã được xem xét thực tế hiện trạng Dự án, hồ sơ thiết kế và pháp lý, hai bên đã 

thống nhất ký Hợp đồng đặt cọc để mua Nhà ở thuộc Dự án Khu đô thị Him Lam tại phường Đại Phúc, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các nội dung như sau: 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG ĐẶT MUA 

Bên A đồng ý nhận đặt cọc và Bên B đồng ý đặt cọc để đảm bảo cho việc ký kết Hợp đồng mua bán 

nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án Khu đô thị Him Lam tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh, với các chi tiết và đặc điểm như được mô tả dưới đây: 

1.1 Đặc điểm thửa đất xây dựng nhà ở: 

a. Vị trí đất xây dựng Dự án: Đất thuộc Lô CL3 thuộc Khu đô thị Him Lam, phường Đại Phúc, 

Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

b. Diện tích đất: 75  m2 .  

c. Mục đích sử dụng đất: Đất ở 

1.2   Đặc điểm Nhà ở: 

a. Loại Nhà ở: Nhà liền kề 

b. Ký hiệu/Mã nhà ở: LK2 

c. Diện tích xây dựng: 65.25  m2  

d. Diện tích sàn thi công xây dựng: 65.25  m2 

e. Diện tích cấp giấy chứng nhận:  319.08 m2. 

f. Số tầng: 5 

g. Mục đích sử dụng nhà ở: để ở 

h. Thời hạn sở hữu nhà ở: ổn định, lâu dài. 

Trường hợp Bên Mua là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thời hạn sở hữu nhà ở của Bên Mua 

được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

i. Hiện trạng Nhà ở khi bàn giao: Giao thô, hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài Nhà ở. Bên Mua tự hoàn 

thiện nội thất Nhà ở. 
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1.3 Diện tích: Hai Bên cùng thống nhất rằng, diện tích đất và diện tích xây dựng, tổng diện tích sàn 

xây dựng nhà ở nêu trên chỉ là tạm xác định theo thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. Diện tích này sẽ được xác định chính xác khi đo đạc thực tế tại thời điểm bàn giao nhà ở. 

1.4 Tổng giá trị Nhà ở: ………………. đồng  

(Bằng chữ: ……………………………… ) 

Tổng giá trị Nhà ở này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật, chi phí xây thô và hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài Nhà ở, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 

(VAT), các khoản phí, lệ phí khác và có thể được điều chỉnh khi Bên B ký Hợp đồng mua bán 

nhà ở căn cứ theo Phương thức thanh toán mà bên B chọn tại thời điểm ký hợp đồng. 

ĐIỀU 2: TIỀN ĐẶT CỌC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

2.1 Tiền Đặt cọc: 

Để đảm bảo cho việc Bên B được ký kết Hợp đồng mua bán Nhà ở, Bên B đồng ý thanh toán 

khoản tiền đặt cọc cho Bên A số tiền là: 200,000,000 đồng (Bằng chữ: hai trăm triệu đồng 

chẵn).  Số tiền đặt cọc này đã bao gồm tiền giữ chỗ mà Bên B đã thanh toán cho Bên A . 

Các Bên đồng ý rằng quyền đặt cọc và ký kết Hợp đồng mua bán Nhà ở của Bên B chỉ được 

đảm bảo khi Bên B đã thanh toán cho Bên A đủ tiền đặt cọc nêu trên đúng thời hạn và phương 

thức theo quy định tại khoản 2.2 Điều này. 

2.2 Thời hạn và phương thức thanh toán tiền đặt cọc: 

Ngay sau khi hai bên ký kết Hợp đồng đặt cọc này, Bên B tiến hành thanh toán khoản tiền đặt 

cọc cho Bên A là 200,000,000 đồng (Bằng chữ: hai trăm triệu đồng chẵn).  

Trong trường hợp, tại thời điểm ký kết Hợp đồng này mà Bên B chưa hoàn tất thanh toán đủ số 

tiền nêu tại Điểm a Khoản này, thì Bên B phải thanh toán bổ sung đầy đủ cho Bên A trong vòng 

24h. Trường hợp nếu sau 24h mà Bên B chưa thanh toán bổ sung đủ số tiền tại điểm a Khoản 

này thì xem như Hợp đồng này mặc nhiên chấm dứt hiệu lực và thanh lý. Theo đó, Bên A có 

quyền không hoàn trả lại các khoản tiền mà Bên B đã thanh toán và có quyền thu hồi lại tất cả 

các khoản ưu đãi, chiết khấu của Bên B (nếu có). 

Toàn bộ số tiền đặt cọc nêu tại khoản 2.1 Điều này sẽ được kết chuyển vào số tiền thanh toán 

Đợt 1 theo quy định tại Hợp đồng mua bán Nhà ở, ngược lại Tiền đặt mua sẽ được xử lý theo 

quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này. 

2.3 Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên A theo thông 

tin chi tiết sau: 

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Him Lam chi nhánh Bắc Ninh 

- Tài khoản số : 99999 803 9999 

- Tại Ngân hàng: Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Bắc Ninh 
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- Nội dung: KH Ngô Gia Lạc - Hàn Thanh Huyền - TT đặt cọc mua nhà ở CL3-35 –DA Him 

Lam Đại Phúc. 

Trường hợp Bên B thanh toán tiền cho Bên A bằng hình thức chuyển khoản, thì Bên B phải 

cung cấp cho Bên A chứng từ chứng minh Bên B đã chuyển tiền vào tài khoản của Bên A. Bên 

A chỉ xem là đã nhận được khoản thanh toán sau khi số tiền thu được từ giao dịch chuyển khoản 

đã được ghi “có” vào tài khoản của Bên A. Phí chuyển tiền hoặc các chi phí tương tự phải trả 

liên quan đến khoản thanh toán do Bên B chịu.  

ĐIỀU 3: THỜI HẠN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở 

Thời hạn để Bên B ký kết Hợp đồng về việc mua bán Nhà ở dự kiến là trong vòng 10 (mười) 

ngày kể từ ngày hai bên ký kết Hợp đồng đặt cọc này và Bên B đã thanh toán đầy đủ tiền đặt cọc theo 

quy định tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc một thời hạn khác theo Thông báo của Bên A. 

Quá thời hạn này mà Bên B vẫn không thực hiện ký kết Hợp đồng về việc mua bán Nhà ở thì Bên 

B sẽ bị mất quyền mua Nhà ở và chịu mất toàn bộ số tiền đặt cọc đã thanh toán cho Bên A theo Điều 2 

Hợp đồng này. 

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 

4.1.1 Chịu trách nhiệm về việc thực hiện Hợp đồng này; 

4.1.2 Đảm bảo cho Bên B được quyền ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở;  

4.1.3 Được quyền sở hữu toàn bộ số tiền đặt cọc mà Bên B đã thanh toán trong trường hợp Bên B vi 

phạm nghĩa vụ theo quy định tại khoản 5.2 Điều 5 Hợp đồng này; 

4.1.4 Hoàn trả cho Bên B toàn bộ số tiền đặt cọc đã nhận và chịu phạt một khoản tiền tương đương 

với số tiền đặt cọc theo quy định tại khoản 5.1 Điều 5 của Hợp đồng này; 

4.1.5 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Bên A theo quy định tại Hợp đồng này. 

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B: 

4.2.1 Có quyền và nghĩa vụ ký kết Hợp đồng mua bán Nhà ở với Bên A khi đủ điều kiện theo quy 

định tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật; 

4.2.2 Thanh toán đúng và đầy đủ tiền đặt cọc Nhà ở theo quy định tại Hợp đồng này; 

4.2.3 Bên B đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về việc mua và sở hữu bất 

động sản tại Việt Nam; 

4.2.4 Cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết cho Bên A để phục vụ cho việc ký kết Hợp đồng 

mua bán Nhà ở; 

4.2.5 Cam kết tuân thủ nghĩa vụ thanh toán và các nghĩa vụ khác đúng quy định của Hợp đồng này; 
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4.2.6 Cam kết chịu mất toàn bộ số tiền đặt cọc đã thanh toán cho Bên A trong trường hợp Bên B vi 

phạm nghĩa vụ theo quy định tại khoản 5.2 Điều 5 Hợp đồng này; 

4.2.7 Được Bên A hoàn trả lại tiền đặt cọc và được bồi thường một khoản tiền tương đương với số 

tiền đặt cọc theo quy định tại khoản 5.1 Điều 5 của Hợp đồng này; 

4.2.8 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Bên B theo quy định tại Hợp đồng này. 

ĐIỀU 5: PHẠT VI PHẠM 

5.1 Đối với Bên A: 

Bên A phải hoàn lại toàn bộ Tiền đặt cọc đã nhận và chịu phạt một khoản tiền tương đương với 

số tiền đặt cọc mà Bên A đã nhận từ Bên B nếu Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng này mà 

không do lỗi của Bên B hoặc sự kiện bất khả kháng. 

5.2 Đối với Bên B: 

5.2.1 Bên A được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này sau khi đã thông báo bằng văn bản cho 

Bên B trước 03 (ba) ngày trong các trường hợp sau đây:  

a. Bên B trễ hạn thanh toán tiền đặt cọc quá 24h (hai mươi bốn tiếng) kể từ ngày đến hạn thanh 

toán theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này; 

b. Đến ngày ký kết Hợp đồng mua bán mà Bên B không thực hiện ký kết Hợp đồng mua bán 

theo quy định hoặc không cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết chứng minh đủ điều kiện 

ký Hợp đồng mua bán; 

c. Vì bất kỳ lý do nào khác do lỗi của Bên B dẫn đến hai bên không thể tiếp tục thực hiện Hợp 

đồng này hoặc không thể ký kết Hợp đồng mua bán. 

5.2.2 Trong các trường hợp quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 và Mục 5.2.1 Khoản 5.2 của Hợp đồng 

này, các bên đồng ý rằng Bên A sẽ được sở hữu toàn bộ số tiền đặt cọc và không phải hoàn trả 

lại tiền đặt cọc mà Bên B đã thanh toán cho Bên A. Đồng thời, Bên A có quyền nhận tiền đặt 

cọc Nhà ở nêu tại Điều 1 Hợp đồng này từ các cá nhân, tổ chức khác mà không cần có sự đồng 

ý của Bên B. Bên B cam kết không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào có liên quan trong 

trường hợp này. 

ĐIỀU 6: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN 

6.1 Tiền đặt cọc là giá trị bảo đảm cho việc ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở, là giá trị tài sản để xử 

lý Bên vi phạm theo quy định tại Hợp đồng này;  

6.2 Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 

6.3 Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này; 

6.4 Các bên  cam kết đã đọc và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu 

quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này; 

6.5 Bên B đã tự đọc Hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng 

này; 
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6.6 Các Bên cam kết thực hiện đúng các quy định trong Hợp đồng này.  

 

ĐIỀU 7 : SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG 

7.1 Sự kiện bất khả kháng được hiểu là những sự việc xảy ra khách quan, không lường trước được 

và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên trong Hợp đồng, các bên không thể khắc phục được 

mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép như: Thiên tai, hoả hoạn, 

động đất, chiến tranh, nổi loạn, những quyết định hay sự thay đổi trong chính sách pháp luật của 

Nhà nước, của địa phương.... gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

Các Bên trong Hợp đồng này. Việc mất hoặc không có khả năng thanh toán của một Bên hoặc 

khủng hoảng kinh tế không được xem là sự kiện bất khả kháng. 

7.2 Không Bên nào phải chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện 

nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này nếu như có nguyên nhân từ những trường hợp bất khả 

kháng; 

7.3 Ngay khi xảy ra sự kiện bất khả kháng (hoặc tối đa là trong vòng 07 ngày), Bên bị tác động bởi 

sự kiện bất khả kháng phải nhanh chóng gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia, đồng thời 

phải tìm mọi cách và có ngay các biện pháp để hạn chế và khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả 

kháng gây nên trong phạm vi và khả năng cho phép. Nếu Bên bị tác động bởi sự kiện bất khả 

kháng không thực hiện nghĩa vụ thông báo trong thời hạn được quy định nêu trên thì xem như 

không có sự kiện bất khả kháng xảy ra. Ngay khi chấm dứt sự kiện bất khả kháng, Bên bị tác 

động bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo cho Bên kia biết để hai bên tiếp tục thực hiện 

Hợp đồng theo thỏa thuận.  

7.4 Trong trường hợp bên 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 90 (chín mươi) 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. 

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Trường hợp có tranh chấp phát sinh, Các Bên phải thiện chí hợp tác cùng nhau giải quyết trên 

cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau thông qua việc thương lượng và hòa giải. 

Trong trường hợp tranh chấp không thể giải quyết thông qua thương lượng hoà giải trong vòng 

60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên kia bằng văn bản về việc phát sinh 

tranh chấp thì mỗi Bên có thể đưa tranh chấp đó ra Toà án có thẩm quyền của Việt Nam để giải 

quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 9: THÔNG BÁO VÀ THƯ TỪ GIAO DỊCH 

9.1 Mọi thông báo, yêu cầu, khiếu nại hoặc thư tín giao dịch,v.v…mà một Bên gửi cho Bên kia theo 

Hợp đồng này phải được lập bằng văn bản (hoặc dưới dạng tin nhắn, email khi được hai bên 

thống nhất) và gửi đến địa chỉ, điện thoại Các Bên như sau: 

           Cho Bên Bán:  

       Phòng Kinh doanh – Công Ty Cổ Phần Him Lam – Chi nhánh Bắc Ninh 
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 Địa chỉ : Nhà số 22 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. 

Điện thoại : (84-222) 3854169    Fax: (84-222) 3854168 

Địa chỉ email :  

 (Ngoài bì thư ghi rõ nội dung liên quan đến Hợp đồng mua bán Nhà ở CL3-35) 

 Cho Bên Mua: 

 Ông/Bà : Ngô Gia Lạc - Hàn Thanh Huyền -  

 Địa chỉ liên hệ : 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM 

 Điện thoại : 0909090909 - 0963340000 

 Email  : huyen.han@himlamland.com; lac.ngo@himlamland.com  

9.2 Hai bên thống nhất rằng, các thông báo, yêu cầu, khiếu nại được coi là Bên kia đã nhận nếu gửi 

đến đúng địa chỉ, đúng tên người nhận thông báo, đúng hình thức thông báo theo thỏa thuận tại 

khoản 13.1 Điều này và thời điểm nhận được xác định như sau: 

- Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay và có chữ ký của người nhận; 

- Vào ngày bên gửi nhận được thông báo chuyển fax, telex thành công trong trường hợp 

gửi thông báo bằng fax, telex; bên gửi phải lưu lại thông báo, văn bản giao dịch đính 

kèm với các bằng chứng thông thường của máy fax, telex xác định đã chuyển đến bên 

nhận hoặc văn bản phản hồi của bên nhận. 

- Vào ngày thứ ba kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp chuyển phát nhanh 

hoặc thư bảo đảm. Trong các trường hợp này, nếu ngày liên quan là ngày Chủ nhật hoặc 

ngày lễ của Việt Nam thì các thông báo, yêu cầu, khiếu nại hoặc thư từ giao dịch, v.v… 

được xem là được Bên kia nhận được vào ngày tiếp theo. 

- Vào ngày gửi trong trường hợp thông báo qua thư điện tử (email). 

9.3   Các bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có sự thay đổi về địa chỉ, hình thức 

nhận thông báo. Nếu có thay đổi về địa chỉ, hình thức nhận thông báo mà bên có thay đổi không 

thông báo 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 và được miễn trừ mọi trách nhiệm (nếu có).  

 

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

10.1 Hợp đồng đặt cọc này có hiệu lực kể từ ngày hai bên cùng ký và Bên B đã thanh toán đủ tiền 

đặt cọc Đợt 1 cho Bên A theo quy định tại khoản 2.2 Điều 2 Hợp đồng này và chấm dứt hiệu 

lực khi: 

a. Hai bên đã ký Hợp đồng mua bán nhà ở; 

b. Các bên thỏa thuận bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp đồng này; 

c. Các trường hợp chấm dứt theo quy định tại Hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp 

luật. 
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10.2 Trong thời gian có hiệu lực của Hợp đồng này, Bên B không được chuyển nhượng, chuyển giao 

quyền và nghĩa vụ của Bên B cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. 

10.3 Hợp đồng đặt cọc này được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, 

Bên A giữ 03 (ba) bản, Bên B giữ 01 (một) bản để thực hiện.  

 

ĐẠI DIỆN BÊN B                ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

          

 


