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HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ KINH DOANH 
(số 74 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, HCM)  

 
– Căn cứ vào Bộ luật dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015. 
– Căn cứ vào nhu cầu hợp tác của hai bên. 
Hôm nay, ngày 02 tháng 6 năm 2020 tại địa chỉ số 74 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình,                     
TPHCM (địa chỉ nhà cho thuê). Chúng tôi gồm: 
 
BÊN CHO THUÊ (Gọi tắt là bên A) 
ÔNG: NGUYỄN KHẢ ÁI 
CMND số: 022170199  
Ngày cấp: ...............  
Nơi cấp: Công An ................ 
 
BÀ: ……………………………... (Họ và tên đầy đủ) 
CMND số: ………………….....  
Ngày cấp: ………..  
Nơi cấp: 
Công An ................. 
 
Hộ khẩu thường trú: 74 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM 
Chỗ ở hiện tại: 72 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM 
 
Điện thoại: 0911728647 
Là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của căn nhà cho thuê nêu tại Điều 1 hợp đồng này. 
 
BÊN THUÊ (Gọi tắt là bên B). 
ÔNG/BÀ: LÊ ĐỨC PHƯỚC  
Sinh năm: 1986  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 070086000072 do công an TP.Hồ Chí Minh cấp ngày            
25/10/2017 
Hộ khẩu thường trú tại: 2/2/96/1 Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú  
Điện thoại: 0909065586  
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 
1.1. Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê toàn bộ căn nhà số 74 Võ Thành Trang,                      
Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền                 
sử dụng đất số: 
….. ………………………….  



Do Ủy ban nhân dân ………………………….  
Cấp ngày ...…/...…./ ……. 
Diện tích là: ………………. gồm: toàn bộ diện tích của căn nhà và không gian phía trước căn                  
nhà. Bên B được quyền sử dụng toàn bộ phần hành lang, lề đường, khu vực phía trước của                   
căn nhà. 
 
1.2.Thời hạn của Hợp Đồng là 05 (năm) năm, được tính kể từ ngày hai Bên ký kết Hợp                   
Đồng (“Thời Hạn”). 
1.3. Trước khi hết Thời Hạn, nếu Bên B có nhu cầu tiếp tục hợp tác thì Bên B sẽ được xem                      
xét ưu tiên hợp tác tiếp và mức tăng không quá 5% của giá trị hợp đồng năm cuối. 
1.4.  Mục đích thuê: 
– Kinh doanh buôn bán các mặt hàng trang trí nội thất, gỗ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ…..  
– Kinh doanh, thương mại các mặt hàng giấy carton, bao bì, giấy đóng gói hàng hoá các loại  
– Kinh doanh cho thuê nhà. 
 
 
ĐIỀU 2: THỜI HẠN CHO THUÊ NHÀ 
Thời hạn cho thuê nhà nêu tại Điều 1 của hợp đồng được tính đến ngày 02 tháng 06 năm                    
2025 
Hết thời hạn thuê nêu trên, nếu hai bên có nhu cầu và mong muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng                     
thì hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng mới hoặc gia hạn hợp đồng này. 
Khi hết hạn hợp đồng mà hai bên không tiếp tục ký kết hợp đồng mới thì bên B phải trả lại                      
nhà cho bên A ngay khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Bên B có thời hạn 30 ngày để dọn dẹp,                      
vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình và phải trả lại nhà cho bên A. 
 
 
ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ NHÀ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
Giá thuê nhà tại Điều 3.1 của hợp đồng này như sau: 
1.1. Giá thuê hàng tháng là 13,000,000 VND/01 tháng (Bằng chữ: Mười ba triệu đồng chẵn).  
1.2. Giá thuê trên được giữ cố định trong 6 tháng.  

- Đến ngày 01/01/2021 giá thuê tăng lên là 15,000,000 VND/01 tháng (Bằng chữ:             
Mười lăm triệu đồng chẵn) và  

- Đến ngày 01/07/2021 giá thuê là 16,000,000 VND/01 tháng (Bằng chữ: Mười sáu             
triệu đồng chẵn) cho đến hết năm 2021. Từ ngày 01/01/2022 giá thuê tăng lên 5% và                 
kéo dài cho đến hết thời hạn của hợp đồng; nếu có thay đổi các bên sẽ thống nhất                   
bằng một văn bản khác hoặc phụ lục hợp đồng. 

Phương thức thanh toán: Tiền thuê nhà được thanh toán 01 tháng một lần, từ ngày 01 đến                  
ngày 05 hàng tháng. 
Tất cả các khoản chi phí có liên quan đến nhà thuê trong thời hạn thuê theo Hợp đồng sẽ do                     
bên B trả. Giá thuê nhà chưa bao gồm các chi phí sử dụng như: tiền điện, nước, điện thoại,                    
internet, vv…các chi phí này sẽ được bên B (bên thuê) trả riêng, theo mức tiêu thụ thực tế. 
 



ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN A. 
Nghĩa vụ của bên A: 
1.1. Bên A đảm bảo căn nhà tại Điều 1 của hợp đồng này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của                     
bên A; 
1.2. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi                     
để bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả; 
1.3. Tạo mọi điều kiện để bên B được sử dụng căn nhà thuận tiện, không làm ảnh hưởng đến                    
hoạt động kinh doanh của bên B, hỗ trợ bên B các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sử dụng                      
căn nhà (nếu có). 
Bên A có các quyền sau đây: 
2.1. Có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng khi bên B sử dụng nhà không đúng mục đích,                   
buôn bán, hàng quốc cấm và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tước giấy phép kinh doanh. 
2.2. Có quyền yêu cầu bên B thanh toán đúng hạn. 
2.3. Được quyền Yêu cầu bên B trả lại nhà khi hết thời hạn cho thuê theo Hợp đồng này theo                     
quy định tại Khoản 3 Điều 2 Hợp đồng này. 
 
 
ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B. 
Nghĩa vụ của bên B: 
1.1. Bên B tự bảo quản trang thiết bị mà bên A bàn giao trong quá trình sử dụng. 
1.2. Sử dụng diện tích thuê vào đúng mục đích thuê, tuân thủ theo đúng quy định của nhà                   
nước về xây dựng cơ bản. Chi phí sửa chữa này do bên B tự bỏ ra và bên A không bồi hoàn                       
lại khi hết thời hạn của hợp đồng 
1.3. Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thỏa thuận. 
1.4. Tuân theo các quy định bảo vệ môi trường, không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích                   
của người sử dụng đất xung quanh, giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, nếu xảy ra                    
cháy nổ thì bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bồi thường những khoản thiệt hại                   
do lỗi của bên B gây ra. 
1.5. Tự thanh toán tiền điện nước, tiền điện thoại, phí vệ sinh, an ninh trật tự và các khoản chi                     
phí phát sinh trong quá trình sử dụng căn nhà kể từ ngày nhận bàn giao, thanh toán chi phí                    
sửa chữa, thay mới các thiết bị hỏng nếu do lỗi bên B.  
1.6. Trước khi chấm dứt hợp đồng này, bên B phải thanh toán hết tiền điện, nước, điện thoại,                   
thuế kinh doanh… và giao lại nhà đã thuê cho bên A 
Bên B có các quyền sau đây: 
2.1. Yêu cầu bên A bàn giao nhà đúng như đã thỏa thuận (ngày thứ 3 tức ngày 02/06/2020 sẽ                    
nhận bàn giao nhà). Bên B được quyền sửa chữa thiết kế lại nhà trong 15 ngày (không tính                   
tiền thuê nhà). Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 07, bên B phải thanh toán số tiền 8,000,000 VND                    
(Bằng chữ : Tám triệu đồng) cho bên A tiền thuê nhà của tháng 6/2020.  
 
2.2. Lắp đặt các thiết bị, hệ thống dây điện thoại, hệ thống mạng và lắp đặt các thiết bị cần                     
thiết phục vụ cho mục đích kinh doanh. 



2.3. Được sử dụng toàn bộ phần diện tích vỉa hè dùng để xe của nhân viên và khách hàng;                    
không gian mặt tiền để treo biển quảng cáo, … theo quy định của pháp luật. 
2.4. Được quyền sửa chữa cải tạo căn nhà phù hợp với mục đích kinh doanh của bên B. 
2.5. Được quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê này hoặc cho người khác thuê lại nếu được                 
sự đồng ý của Bên A 
2.6. Được phép chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà cho người khác cho thuê lại sau khi được                  
sự đồng ý của bên A. 
2.7 Trong trường hợp bất khả kháng, thiên tại dịch bệnh thì bên B được quyền trả lại mặt                   
bằng mà không phải đền bù bất cứ thiệt hại cũng như được quyền lấy lại toàn bộ số tiền đã ký                      
quỹ. 
 
ĐIỀU 6: TIỀN KÝ QUỸ (tiền cọc) 
7.1. Nhằm thể hiện thiện chí hợp tác Bên B sẽ ký quỹ cho Bên A số tiền 26,000,000 VND                    
(Hai mươi sáu triệu đồng) (“Tiền Ký Quỹ”), bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản                 
của Bên A, ngay khi Hợp Đồng được ký kết. 
7.2. Tiền Ký Quỹ sẽ không tính lãi cho đến khi Hợp Đồng này được thanh lý và được Bên A                     
hoàn trả lại cho Bên B theo các điều kiện quy định. Tuy nhiên, trong trường hợp hai Bên nhất                    
trí gia hạn Hợp Đồng thì Tiền Ký Quỹ sẽ được tiếp tục chuyển sang hợp đồng gia hạn.  
 
 
ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 
1 trong 2 bên có thể thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên còn lại trong ít nhất là 60 ngày kể                       
từ ngày ra thông báo chính thức bằng miệng, hoặc tin nhắn điện thoại có xác nhận của bên                   
kia. 
 
7.1. Bên A đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trước Thời Hạn (mà không thông báo trước 60                  
ngày), Bên A phải hoàn trả lại Tiền Ký Quỹ cho bên B, đồng thời thanh toán cho Bên B một                     
khoản tiền phạt bằng với Tiền Ký Quỹ cộng thêm chi phí vận chuyển hàng hoá, tài sản do                   
thời gian gấp rút và áp lực chuyển chỗ mà bên B phải gánh chịu. Số tiền sẽ là  
26,000,000 + 20.000.000 = 46.000.000 (bằng chữ: bốn mươi sáu triệu đồng). 
 
7.2. Bên B đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trước Thời Hạn, Bên A sẽ không phải hoàn trả                   
cho Bên B Tiền Ký Quỹ. 
 
Trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng nếu một bên phát hiện bên kia có hành vi vi phạm                     
hợp đồng và có căn cứ về việc vi phạm đó thì phải thông báo bằng văn bản cho bên có hành                      
vi vi phạm biết và yêu cầu khắc phục những vi phạm đó. Trong thời hạn 30 (sáu mươi) ngày                    
kể từ ngày nhận được thông báo mà bên có hành vi vi phạm không khắc phục thì bên có                    
quyền lợi bị xâm phạm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Bên nào có                   
lỗi dẫn đến việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường                   
theo quy định của pháp luật. 
 



Trong mọi trường hợp chấm dứt hợp đồng, kể cả trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời                  
hạn hay trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, Bên B đều có thời hạn 30 (Ba mươi)                   
ngày kể từ ngày thông báo để dọn dẹp, vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình trước khi                    
trả lại nhà cho bên A. 
 
ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương                  
lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không                
thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm                   
quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng. 
Những vấn đề chưa được thỏa thuận trong hợp đồng này sẽ được thực hiện theo quy định của                   
pháp luật. 
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình, hậu quả pháp lý của việc giao                     
kết hợp đồng và đã ký tên dưới đây để làm bằng chứng. 
Mọi sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này sẽ được các bên thống nhất                    
thỏa thuận bằng Phụ lục Hợp đồng giữa các bên. 
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Hợp đồng này gồm 08 (tám) Điều, với 05 (năm) trang và được lập thành 04 bản có giá trị                    
pháp lý như nhau; bên A giữ 02 bản; bên B giữ 02 bản. 
 
 

BÊN CHO THUÊ (BÊN A) 
(Ký ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 

BÊN CHO THUÊ (BÊN B) 
(Ký ghi rõ họ tên) 

 
 

 


