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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

HỢP ĐỒNG HỨA CHUYỂN NHƢỢNG  
Một  phần quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 

 
1./ 341A (s ốcũ: 84A) Lũy Bán Bích, phƣờng Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM. 

Theo giấy chứng nhận quyền s ởhữu nhà  ởvà quyền s ửdụng đất  ởsố: 2944/2004 do 

UBND quận Tân Phú, TP.HCM cấp ngày 09/07/2004. Đã đăng ký thay đổi hiện trạng ngày 

05/11/2004 

2./ 359/1 Lũy Bán Bích, phƣờng Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM. Theo giấy chứng 

nhận quyền s ởhữu nhà  ởvà quyền s ửdụng đất  ởsố: 6983/2004 do UBND quận Tân 

Phú, TP.HCM cấp ngày 15/11/2004. 

 
Tại Văn phòng Công chứng Dương Thanh Tú, số 568A Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 8, 

phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ký tên dưới đây gồm: 
BÊN A (Bên hứa chuyển nhƣợng): 

Ông : NGUYỄN MINH TOÁN 

Năm sinh : 1980 

Chứng minh nhân dân số : 025 796 555 

Thường trú : 390/95 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, TP.HCM. 

 
Là người có quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất: 

1./ 341A (s ốcũ: 84A) Lũy Bán Bích, phƣờng Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM. 

Theo giấy chứng nhận quyền s ởhữu nhà  ởvà quyền s ửdụng đất  ởsố: 2944/2004 do 

UBND quận Tân Phú, TP.HCM cấp ngày 09/07/2004. Đã đăng ký thay đổi hiện trạng 

ngày 05/11/2004 

2./ 359/1 Lũy Bán Bích, phƣờng Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM. Theo giấy chứng 

nhận quyền s ởhữu nhà  ởvà quyền s ửdụng đất  ởsố: 6983/2004 do UBND quận Tân 

Phú, TP.HCM cấp ngày 15/11/2004. 

 
BÊN B (Bên hứa nhận chuyển nhƣợng): 
•Ông :  
Năm sinh :  
Chứng minh nhân dân :  
Thường trú :  
Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng hứa chuyển nhượng về việc chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất với nội dung như sau: 

ĐIỀU 1 
NỘI DUNG HỨA CHUYỂN NHƢỢNG 

 - Bên A bằng hợp đồng này hứa sẽ chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất không có 
tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 

1./ 341A (s ốcũ: 84A) Lũy Bán Bích, phƣờng Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM. 

Theo giấy chứng nhận quyền s ởhữu nhà  ởvà quyền s ửdụng đất  ởsố: 2944/2004 do 

UBND quận Tân Phú, TP.HCM cấp ngày 09/07/2004. Đã đăng ký thay đổi hiện trạng 

ngày 05/11/2004 
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2./ 359/1 Lũy Bán Bích, phƣờng Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM. Theo giấy chứng 

nhận quyền s ởhữu nhà  ởvà quyền s ửdụng đất  ởsố: 6983/2004 do UBND quận Tân 

Phú, TP.HCM cấp ngày 15/11/2004. 
 
cho Bên B theo bản vẽ số:..... với diện tích là:.... Với giá là: 000.000.000đ (Bằng chữ:) 

sau khi bên A đăng ký tách thửa và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất nêu trên. Sau này hai bên 
sẽ tiến hành lập hồ sơ và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có tài sản gắn 
liền với đất này tại Văn phòng Công chứng Dương Thanh Tú theo đúng quy định. 

- Để đảm bảo cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất 
sau này, Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là: 70% giá trị vị trí đất theo bản vẽ phân lô và bảng giá , 
tương đương số tiền  000.000.000đ (Bằng chữ : Một trăm ba mƣơi triệu đồng).  

- Tiền đặt cọc sẽ được trừ vào tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có tài sản gắn 
liền với đất, khi hai bên thực hiện thủ tục chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng. 

ĐIỀU 2 
THỜI HẠN VÀ PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN HỨA CHUYỂN NHƢỢNG 

- Tiền đặt cọc quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất là: 000.000.000đ (Bằng 
chữ :). sẽ được bên B thanh toán ngay sau khi Hợp đồng này được Văn phòng Công chứng 
Dương Thanh Tú chứng nhận. 

- Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng số tài khoản:  
-  

ĐIỀU 3 

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 
- Trong thời hạn 05 (Năm) tháng kể từ ngày ký hợp đồng này, nếu Bên A không tiến hành thủ 

tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất thì sẽ bồi thường cho Bên 
B gấp đôi số  tiền đã nhận cọc, ngược lại, nếu Bên B không tiến hành thủ tục nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất thì sẽ mất tiền đã đặt cọc. 

- Trường hợp do khách quan, cơ quan nhà nước không cho chuyển nhượng, quyền sử dụng đất 
không có tài sản gắn liền với đất bị qui hoạch, hỏa hoạn, thì sẽ hoàn lại tiền hứa chuyển nhượng. 

ĐIỀU 

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 
1. Quyền và trách nhiệm của bên A:  

- Cam kết rằng quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất đang thuộc quyền sử 
dụng của Bên A, Bên A chưa chuyển nhượng hoặc cho bất kỳ bên nào thuê trước và khi đã 
hứa chuyển nhượng cho Bên B, đảm bảo cho Bên B quyền sử dụng trọn vẹn quyền sử dụng đất 
không có tài sản gắn liền với đất về mặt pháp lý và trên thực tế. 

- Thanh toán các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định của 
pháp luật. 

- Bảo quản quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất và không được thế chấp 
hoặc hứa chuyển nhượng cho người khác. 

- Nhận tiền hứa chuyển nhượng do Bên B giao. 
- Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để Bên B hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

không có tài sản gắn liền với đất ngay sau khi hoàn tất thủ tục ký hợp đồng chuyển nhượng tại 
Văn phòng công chứng Dương Thanh Tú.  
2. Quyền và trách nhiệm của bên B:  

- Yêu cầu Bên A tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có tài sản 
gắn liền với đất trên. 

- Giao đủ số tiền hứa chuyển nhượng cho Bên A. 
- Cùng Bên A thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc chuyển nhượng tài sản. 

ĐIỀU 5 
ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

- Các bên đồng ý rằng giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với 
đất được đề cập tại Điều 1 Hợp đồng là giá thỏa thuận giữa các bên và giá này sẽ không thay đổi 
theo giá thị trường. 

- Các bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng. 
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- Mọi trách nhiệm phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng trước tiên phải được giải 
quyết thông qua thương lượng. Trường hợp các bên không tự giải quyết được, vụ việc sẽ được đưa 
ra giải quyết tại tòa án nhân dân. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng mà các bên phải 
chấp hành. Án phí sẽ do bên có lỗi chịu trách nhiệm thanh toán. 

- Hai bên đã hiểu rõ nội dung hợp đồng và tự nguyện ký tên/điểm chỉ dưới đây. 
  

          BÊN A    BÊN B         
  



 

5 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

 
Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2018 (Ngày một, tháng một, năm hai ngàn không trăm mười 

sáu) 

Tại Văn phòng Công chứng Dương Thanh Tú, số 568A Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 8, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

Tôi, Công chứng viên Văn phòng Công chứng Dương Thanh Tú, TP.Hồ Chí Minh. 
CHỨNG NHẬN 

Hợp đồng hứa chuyển nhượng này, được giao kết giữa:  
BÊN A (Bên hứa chuyển nhƣợng): 

Ông : NGUYỄN MINH TOÁN 

Năm sinh : 1980 

Chứng minh nhân dân số : 025 796 555 

Thường trú : 390/95 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, TP.HCM. 
 
Người làm chứng cho ông Nguyễn Minh Toán: 

● Ông : ĐẠI DIỆN SÀN GIAO DỊCH BĐS  

Sinh năm :  

Chứng minh nhân dân số :  

Thường trú :  

 
BÊN B (Bên hứa nhận chuyển nhƣợng): 

•Ông : HUỲNH ĐỨC TRỌNG 
Năm sinh : 1980 
     Chứng minh nhân dân : 023 510 050 
Thường trú : Tổ 10, ấp 2, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Các bên có thông tin chi tiết như trong hợp đồng. 
- Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng này; 
- Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự theo quy 

định của pháp luật; 
- Mục đích, nội dung của hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 

- Các bên giao kết đã đọc lại toàn bộ hợp đồng này, Hoặc: Người yêu cầu công chứng đã 
nghe Công chứng viên đọc hợp đồng, đồng ý toàn bộ nội dung hợp đồng, đã ký, điểm chỉ 
vào hợp đồng này trước mặt tôi. 

- Hợp đồng này được lập thành 03 (Ba) bản chính (mỗi bản chính gồm 04 (Bốn) tờ, 04 
(Bốn) trang), có giá trị pháp lý như nhau, cấp cho: 

+ Bên A: 01 (Một) bản chính.  
+ Bên B: 01 (Một) bản chính. 
+ Lưu tại Văn phòng Công chứng 01 (Một) bản chính. 

. 
 CÔNG CHỨNG VIÊN  

 
 
Số công chứng:   

Quyển số: 01/TP/CC - SCC/HĐGD 
Công Sơn                    


