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

 
 
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) 
Chủ sở hữu: Ông NGUYỄN KHẢ ÁI 
Sinh năm: 1967 
CMND số: 022170199  
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  
 
Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ú ký kết hợp đồng thuê nhà với nội dung sau:  
Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG  
1.1 Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 căn nhà số 74 đường Võ Thành Trang, Phường 11, Quận                     
Tân Bình, HCM với kích thước:  

- diện tích: nguyên căn  
1.2 Mục đích thuê: dùng làm mặt bằng kinh doanh  
Điều 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG  
2.1 Thời hạn thuê là 03 (ba) năm tính từ ngày 02 tháng 06 năm 2020 đến ngày 02 tháng 07                     
năm 2023. 



2.2 Khi hết hạn hợp đồng, tuỳ theo tình hình thực tế hai bên có thể thoả thuận gia hạn  
2.3 Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước hạn đã thoả thuận thì phải thông báo                   
cho bên còn lại ít nhất 1 tháng  
2.4 Nếu bên nào đơn phương chấm dứt hợp đồng thì mất tiền cọc hoặc đền tiền cọc. Cụ thể:  
Điều 3. GIÁ CẢ - PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN  
3.1 Bên B đặt cọc cho bên A trong quá trình thuê nhà theo hợp đồng số tiền là 30.000.000đ                    
(ba mươi triệu đồng)  
3.2 Giá cho thuê nhà từ ngày 02/06/2020 đến ngày 02/7/2020 là 8.000.000đ (tám triệu đồng)                
sẽ thanh toán vào ngày 15/6/2020  
3.3 Giá cho thuê từ ngày 02/7/2020 đến hết năm 2020 là 13.000.000đ/1 tháng (mười ba triệu                 
đồng)  
3.4 Giá cho thuê từ ngày 02/01/2021 đến 02/7/2021 là 15.000.000đ/1 tháng (mười lăm triệu               
đồng) 
3.4 Giá cho thuê từ ngày 02/7/2021 đến hết năm 2021 là 16.000.000đ/1 tháng (mười sáu triệu                 
đồng) 
Từ ngày 01/01/2020 bên A có thể tăng giá thuê mặt bằng nhưng không quá 5%.  
 
Tiền thuê nhà trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngây hàng định kỳ 01 tháng 1 lần vào                   
ngày từ 02 đến ngày 05 hàng tháng.  
 
Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN  
4.1.1 Trách nhiệm bên A  
Bên A cam kết đảm bảo quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để                     
bên B sử dụng mặt bằng hiệu qu.  
4.1.2 Chịu trách nhiệm giao nhà cho bên B thuê bắt đầu từ ngày ký hợp đồng  
4.1.3 Phối hợp và tạo điều kiện cho bên B trong việc quản lý, bảo vệ an ninh trật tự cũng như                      
phòng cháy chữa cháy  
4.1.4 Trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực, bên A cần thu hồi nhà đã cho bên B thuê thì cần                      
phải báo trước cho bên B 01 tháng, để bên B có thời gian thu xếp việc kinh doanh, tìm địa                     
điểm di dời. Bên A trả lại số tiền đặt cọc cho bên B là 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng)                    
cho bên B. Trường hợp bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng thì mất cọc và nếu bên A đơn                     
phương chấm dứt hợp đồng thì sẽ đền bù số tiền tương ứng tiền cọc.  
4.2 Trách nhiệm bên B  
4.2.1 Bảo đảm an toàn tuyệt đối về an toàn phòng cháy chữa cháy.  
4.2.2 bên B đảm bảo kinh doanh theo đúng pháp luật nhà nước quy định, chịu trách nhiệm                  
báo cáo doanh thu và kê khai nộp thuế hàng tháng cho ngành thuế và không lợi dụng phương                   
thức hoạt động kinh doanh trái phép.  
4.2.3 Nếu bên B vi phạm mức độ nghiêm trọng làm ảnh hưởng bên A, bên A có quyền chấm                    
dứt hợp đồng và không khiếu nại.  
>> nếu bên B vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng kết cấu căn nhà  
4.2.4 Bên A chỉ cho thuê mặt bằng, còn giấy phép kinh doanh, thuế (kể cá thuế cho thuê mặt                    
bằng), điện, nước… bên B tự lo  



4.2.5 Giữ vệ sinh chung, sạch sẽ, không vi phạm lộ giới  
4.2.6 nếu thuê dưới 15 ngày thì tính 1/2 tháng, thuê trên 15 ngày thì tính tròn tháng  
4.2.7 chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hoá và tai nạn con người. nếu bên B không mua                   
bảo hiểm thì Bên B chịu mọi tổn thất khi có sự cố sảy ra.  
4.2.8 nếu xảy ra hoả hoạn, hư hỏng tài sản của bên A thì bên B có trách nhiệm đền bù tài sản                       
cho bên A.  
4.2.9 thực hiện các biện pháp an toàn lao động, chịu trách nhiệm về các trường hợp sảy ra                   
nếu có tai nạn lao động do người bên B thuê mướn.  
4.2.10 trong vòng 2 tháng trước khi hết hợp đồng, bên B phải cử người đến bên A để thanh                    
toán hợp đồng hay gia hạn hợp đồng.  
4.2.11 Bên B không được sang nhượng, cho thuê lại bất cứ hình thức nào, nếu vi phạm bên A                    
sẽ thu hồi mặt bằng và chấm dứt hợp đồng mà bên B không có quyền khiếu nại hay bồi                    
thường bất cứ chi phí nào đã bỏ ra.  
Nếu muốn cho thuê lại một phần của mặt bằng để làm văn phòng kinh doanh (không lưu trú)                   
thì bên B cần só sự đồng ý của bên A và ký bằng văn bản phụ lục hợp đồng 
4.2.12 nếu có người ở lại buổi tối phải đăng ký tạm trú với địa phương, nếu bên B vi phạm thì                      
bên A sẽ ngưng hợp đồng không điều kiện.  
4.2.13 khi trả lại mặt bằng, bên B phải có trách nhiệm thanh toán hết tiền điện, nước …mà                   
mình đã sử dụng.  
4.2.14 trong trường hợp chấp hành quy định giải toả của nhà nước thì bên B phải thực hiện                   
theo lệnh và chịu chi phí thực hiện.  
 
 Điều 5: CAM KẾT CHUNG  
Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng, Mọi thay đổi hay huỷ                    
bỏ các điều khoản đã ký kết phải được hai bên đồng ý bằng văn bản hoặc phục lục hợp đồng.                     
Nếu có sảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông                     
qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại toà án                   
quận hoặc thành phố. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp                   
hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu.  
 
Hợp đồng này có giá trị ngay sau khi hai bên ký kết, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý                       
như nhau, mội bên giữ 01 bản.  
 

 
Đại diện bên A  

Tân Bình, ngày …….. tháng 06 năm 2020  
Đại diện bên B  
 
 
 
 
 

 


