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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN 

Số: ……….. 

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 
Hôm nay, ngày 19  tháng 01 năm 2022, tại  VP Công Ty TNHH UB  VINA 2, chúng 
tôi gồm có: 

I. Bên bán: 

Ông: 
Địa chỉ: 
MST:                   Điện thoại: 

II. Bên mua: 
Ông:  

Địa chỉ:  

MST:                    - Điện thoại: 

Hai bên thống nhất ký Hợp đồng mua bán tài sản với các nội dung sau: 

Điều 1. Tài sản mua bán 

1. Chủng loại tài sản:B 

     a. Số lượng            * Trọng lượng  
 
     TỔNG:  
2. Đơn giá: 
 
 
 

Điều 2. Giá mua bán tài sản 

Giá mua bán tài sản tại Điều 1 Hợp đồng này là:  

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán 

1. Phương thức thanh toán 

2. Thời hạn thanh toán: 

a) Bên mua có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho bên bán chậm nhất là 
ngày .................................. tháng ........................................ năm ...................... 



 

Hotline/Zalo: 0243.768.6699 - 0968.428.829                                  Email: luatsunguyentrang@gmail.com 

b) Quá thời hạn quy định tại khoản a mà bên mua chưa thanh toán đủ số tiền mua tài 
sản thì bên mua phải trả lãi trên số tiền chậm trả là ...... (không quá 20%/năm) 

Điều 4. Thời gian, địa điểm giao, nhận tài sản 

1. Thời gian giao, nhận tài sản 

2. Địa điểm giao, nhận tài sản. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên. 

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán: 

- Bàn giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng, 
quyền sở hữu tài sản (nếu có) cho bên mua đúng thời hạn, địa điểm quy định tại Điều 
4 Hợp đồng này. 

- Phối hợp với Bên mua thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài 
sản theo quy định của pháp luật. 

- Quyền và nghĩa vụ khác (nếu có). 

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua: 

- Thanh toán tiền mua tài sản cho Bên bán đúng thời hạn quy định tại Điều 3 Hợp 
đồng này. 

- Thực hiện đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp 
luật và nộp các khoản thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản theo Hợp đồng 
này thuộc trách nhiệm của Bên mua theo quy định của pháp luật. 

- Quyền và nghĩa vụ khác (nếu có). 

Điều 6. Cam đoan của các bên 

Bên mua và bên bán chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau 
đây: 

1. Bên bán cam đoan: 

1.1. Những thông tin về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 

1.2. Tài sản thuộc trường hợp được bán tài sản theo quy định của pháp luật; 

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 

a) Tài sản không có tranh chấp; 

b) Tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 

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

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận ghi trong Hợp đồng này. 
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2. Bên mua cam đoan: 

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy 
tờ về quyền sở hữu tài sản; 

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

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

Điều 7. Trách nhiệm vật chất khi vi phạm hợp đồng 

1. Trách nhiệm do giao tài sản không đúng số lượng. 

1.1 Trường hợp bên bán giao tài sản với số lượng nhiều hơn số lượng đã thỏa 
thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra; nếu nhận thì 
phải thanh toán đối với phần dôi ra theo giá được thỏa thuận tại Điều 2 Hợp 
đồng này. 

1.2 Trường hợp bên bán giao ít hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua được 
quyền: Nhận phần đã giao và định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn 
thiếu; 

      2.  Trách nhiệm do giao vật không đồng bộ 
            2.1 Trường hợp vật được giao không đồng bộ làm cho mục đích sử dụng của 
vật không đạt được thì bên mua có quyền: 
         a) Nhận và yêu cầu bên bán giao tiếp phần hoặc bộ phận còn thiếu, yêu cầu bồi 
thường thiệt hại và hoãn thanh toán phần hoặc bộ phận đã nhận cho đến khi vật được 
giao đồng bộ; 
        b) Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại 
            2.2 Trường hợp bên mua đã trả tiền nhưng chưa nhận vật do giao không đồng 
bộ thì được trả lãi đối với số tiền đã trả theo lãi suất thỏa thuận là...............  
       3.Trách nhiệm giao tài sản không đúng chủng loại 
Trường hợp tài sản được giao không đúng chủng loại thì bên mua có một trong các 
quyền sau đây: 
     3.1 Nhận và thanh toán theo giá do các bên thỏa thuận. 
     3.2. Yêu cầu giao tài sản đúng chủng loại và bồi thường thiệt hại. 
     3.3. Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc giao không đúng 
chủng loại làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng. 

Điều 8. Xử lý tranh chấp 

Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến hợp đồng này sẽ được các bên giải 
quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp các bên không giải quyết được bằng 
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thương lượng thì một trong hai bên có quyền khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm 
quyền. 

Điều 9: Điều khoản cuối cùng 

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày.... tháng.... năm...... 

Hợp đồng được lập thành .... bản, mỗi bên giữ ..... bản. 

  

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN BÊN MUA 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


