


















































CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

………***……. 

 

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN 

Số: ……../……/HĐCN 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014. 

- Căn cứ trên nhu cầu, khả năng và kết quả của thỏa thuận hai bên. 

 

Hôm nay, ngày …….tháng ……… năm ……., tại số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường 

Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, chúng tôi gồm có: 

 

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Sau đây gọi tắt là Bên A): 

Công ty Cổ phần đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 

- Giấy CNĐKDN số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 

25/12/2007; 

- Địa chỉ: số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Hoàng Hà 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc 

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Sau đây gọi tắt là Bên B): 

Công ty CP – Tập đoàn Bất động sản CRV 

- Giấy CNĐKDN số 0102003419 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 15/01/2006; 

- Địa chỉ: Số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

- Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Hữu Hậu 

- Chức vụ: Tổng giám đốc 

 

Xét rằng: 

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đang là chủ đầu tư các dự án sau: 

a) Dự án Hoàng Huy – Sở Dầu (hay còn gọi là dự án Hoang Huy Grand Tower) tại 2A Sở 

Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và khu ở 

liền kề gồm 59 lô nhà ở liền kề có chiều cao tối đa 5 tầng. Tổng mức đầu tư 184,2 tỷ 

đồng. Dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư số 1815/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân 

dân Thành phố Hải Phòng ngày 8/8/2019. 

Ngày 29/04/2020, Công ty đã nhận Quyết định số 1087/QĐ-UBND cảu Ủy Ban Nhân 

Dân TP. Hải Phòng về việc giao đất (đợt 1) cho TCH để triển khai dự án. Dự án dự kiến 

hoàn thiện mọi thủ tục đầu tư trong quý 2 năm 2020. 

Ngày 8/5/2020, Công ty cũng đã nhận được quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 

1175/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hải Phòng. Theo đó, dự án được 

điều chỉnh quy mô dự án thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu nhà ở liền kề, 

DỰ THẢO 



nhà ở hỗn hợp 16 lô nhà có chiều cao tối đa 05 tầng và 01 tòa nhà cao 37 tầng (chưa bao 

gồm tầng tum). Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh tăng lên 1.486.505 tỷ đồng. 

b) Dự án Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, 

Tp Hải Phòng được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1861/QĐ-UBND của 

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng cấp ngày 13/08/2019. Tổng vốn đầu tư là 2.020 

tỷ đồng. Quy mô xây dựng 2 tòa nhà thương mại dịch vụ 12 tầng và 2 tòa thương mại 

dịch vụ 18 tầng. 

c) Dự án Hoang Huy New City tại xã Tân Dương và Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, 

Hải Phòng. Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo Quyết định số 4112/QĐ-

UBND 12/08/2019 và Quyết định số 8707/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 về điều chỉnh 

quy hoạch của Huyện Thủy Nguyên. Hiện dự án đang trình thẩm định dự án và phê duyệt 

chủ trương đầu tư. Dự án được xây dựng khu đô thị mới văn minh hiện đại, đáp ứng các 

chỉ tiêu đô thị loại 1 cho 12.670 hộ, tương đương 38.010 người. 

Hiện tại, Công ty đang xây dựng báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án. 

d) Dự án Hoàng Huy Green River tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Dự 

án được cấp quyết định quy hoạch 1/500 theo quyết định số 282/QĐ-UBND của Huyện 

Thủy Nguyên ngày 17/01/2020. Hiện dự án đang trình thẩm định dự án và phê duyệt chủ 

trường đầu tư. Dự án được xây dựng khu đô thị mới văn minh hiện đại, đáp ứng các chỉ 

tiêu đô thị loại 1 cho 6.630 hộ, tương đương khoảng 22.300 người. 

Thực hiện chủ trương đã được Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính 

Hoàng Huy (TCH) và Công ty Cổ phần CP – Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) thông qua. 

Hôm nay, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng nguyên tắc về chuyển nhượng các dự án nêu trên 

từ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và Công ty CP – Tập đoàn Bất động 

sản CRV như sau: 

Điều 1: Nội dung Hợp đồng: 

1.1 Đối tượng chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng: 

Bên A đồng ý chuyển nhương, Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng dự án sau: 

STT Khu đất dự án Diện tích quy 

hoạch (m2) 

Giá trị đất tạm 

tính (tỷ đồng) 

1 Hoàng Huy – Sở Dầu 10.148,64 49,2 

2 Hoang Huy Commerce 26.308,5 223,7 

3 Hoàng Huy New City  649.979,2 960,3 

4 Hoàng Huy Green River 702.144 836,2 

 Tổng cộng  2.069,4 

 (1), (2) và (3): Giá tạm tính Khu đất Hoàng Huy – Sơ Dầu, Hoang Huy Commerce và 

Hoàng Huy New City căn cứ theo Hợp đồng BT số 02/2011/HĐBT ngày 20/10/2017 và Phụ lục 

số 02/2018/PLHDBT ngày 10/1/2018 và phụ lục HĐ số 08/2020/PLHĐBT ngày 17/3/2020 giữa 

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng dự án xây 

dựng khu chung cư HH3, HH4 Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền. 

(4): tiền đất dự sán Hoàng Huy New City theo HĐBT số 03/2019/HĐBT ngày 20/2/2019 giữa 

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng dự án xây 



dựng khu chung cư HH1, HH2 Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền 1.2 Hình thức 

chuyển nhượng: 

- Chuyển nhượng trực tiếp dự án từ bên A cho bên B. 

- Chuyển nhương cổ phần Công ty dự án (là công ty con của bên A sở hữu một phần hoặc toàn 

bộ dự án nêu trên) 

Các hình thức chuyển nhượng khác nhau vẫn được gọi chung là chuyển nhượng dự án. 

1.3 Mỗi dự án thực hiện chuyển nhượng được thực hiện các thủ tục và ký kết các hợp đồng 

chuyển nhượng riêng biệt. 

1.4 Giá chuyển nhượng đối với mỗi dự án: 

- Hình thức chuyển nhượng trực tiếp từ bên A cho bên B: Được hai bên thống nhất theo 

nguyên tắc = MAX [Giá trị định giá dự án của tổ chức định giá; và Giá trị đất theo phê 

duyệt của Hội đồng thẩm định giá thành phố đối với khu đất của dự án cộng với tất cả 

các chi phí đầu tư cho dự án tới thời điểm chuyển nhượng] 

- Hình thức chuyển nhường cổ phần của Công ty dự án: Được hai bên thống nhất theo nguyên 

tắc = MAX [Vốn chủ sở hữu của công ty dự án/ Số lượng cổ phiếu lưu hành của Công 

ty dự án; và Giá trị định giá Công ty dự án của tổ chức định giá /Số lượng cổ phiếu lưu 

hành của Công ty dự án] 

Tổ chức định giá là bên thứ Ba có chức năng thẩm định giá do bên A và B cùng lựa chọn và 

thống nhất. 

Điều 2: Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán: 

2.1 Thời hạn thanh toán 

- Bên B thanh toán cho Bên A sau khi đủ điều kiện chuyển nhượng và sau khi ký kết Hợp 

đồng chuyển nhượng. 

- Trường hợp Bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì Bên B phải chịu lãi suất theo mức lãi 

suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm thanh toán, đồng thời chịu 

phạt vi phạm hợp đồng là 8% trên tổng giá trị chưa thanh toán. 

2.2. Phương thức thanh toán: Bù trừ công nợ bên B cho bên A vay, số còn thiếu được thanh toán 

thông qua hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng thương mại. 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 

3.1. Thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án theo quy định của Công ty và pháp luật có liên 

quan. 

3.2. Chuyển nhượng đúng dự án theo Điều 1 Hợp đồng này. 

3.3. Cam kết dự án là hợp pháp, không có khiếu nại, khiếu kiện hoặc có hành vi tương tự từ bên 

thứ ba. 

3.4. Cam kết không khiếu nại, khiếu kiện hoặc hành vi tương tự đối với bên nhận chuyển nhượng 

hoặc đơn vị phát hành cổ phiếu sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. 

3.5. Chịu các khoản thuế, phí chuyển nhượng có liên quan đến việc chuyển nhượng dự án. 

3.6. Nhận tiền chuyển nhượng theo thỏa thuận. 

3.7. Hưởng toàn bộ các quyền lợi (nếu có) đối với dự án hoặc công ty dự án phát sinh trước ngày 

Hợp đồng được ký kết.  



Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên B: 

4.1. Thanh toán cho Bên A đầy đủ, đúng thời gian đã thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng này. 

4.2. Chịu các khoản thuế thu nhập cá nhân liên quan đến việc nhận chuyển nhượng (nếu có). 

4.3. Cam kết thực hiện và tuân thủ các quy định của nội dung hợp đồng này. 

4.4. Có toàn quyền quyết định đối với dự án sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng theo 

hợp đồng này. 

4.5. Được chuyển nhượng dự án hoặc cổ phần công ty dự án cho bên thứ Ba theo quy định của 

pháp luật. 

4.6. Hưởng toàn bộ các quyền lợi (nếu có) đối với dự án hoặc số cổ phần nhận chuyển nhượng 

kể từ ngày Hợp đồng này được ký kết. 

Điều 5: Thời hạn hiệu lực Hợp đồng: 

5.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi các bên đã hoàn tất quyền lợi và nghĩa vụ 

phát sinh theo nội dung và tinh thần của Hợp đồng. 

5.2. Thời gian chuyển nhượng: Ngay sau khi Công ty dự án hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng 

dự án từ bên A; hoặc khi Bên A quyết định việc chuyển nhượng trực tiếp dự án cho bên B. 

Điều 6: Giải quyết tranh chấp: 

Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ cùng nhau hòa quyết trên tinh thần thương 

lượng hợp tác để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết có lợi cho cả hai bên. Nếu không thể hòa 

giải được thì các tranh chấp sẽ đưa vụ việc ra Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội giải quyết. 

Điều 7: Điều khoản thi hành: 

7.1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong thời 

gian thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề mới, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và ký các 

thỏa thuận bổ sung. 

7.2. Hợp đồng đã được các bên đọc, hiểu và chấp thuận toàn bộ các điều khoản ghi trong Hợp 

đồng này. 

7.3. Hợp đồng này là tài liệu không thể tách rời Hợp đồng chuyển nhượng khi đủ điều kiện thực 

hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. 

7.4. Hợp đồng này được lập thành ba (04) bản có giá trị ngang nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký, 

mỗi bên giữ một (02) bản.  

BÊN A 

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

HOÀNG HUY 

Tổng giám đốc 

 

 

 

 

 

 

BÊN B 

CÔNG TY CP – TẬP ĐOÀN 

BẤT ĐỘNG SẢN CRV 

Tổng giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 



 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH VÀ UỶ QUYỀN 

 

 

GIỮA 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY 

  

 

VÀ  

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Phòng, tháng …../……

DỰ THẢO 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----o0o----- 

 
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH VÀ ỦY QUYỀN 

Số: ……/HĐUQ/HOÀNG HUY – ………………….. 

 

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 21/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

- Căn cứ vào Luật Đầu tư số 67/2014/QH13được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13được Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; 

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2014;  

- Quyết định chủ trương đầu tư số 1815/QĐ-UBND của Uỷ Ban Nhân dân Thành 

phố Hải Phòng ngày 8/8/2019 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 

1175/QĐ-UBND của Uỷ Ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 8/5/2020; 

 

HỢP ĐỒNG NÀY được ký vào ngày  …  tháng  ….  năm ……. tại Hải Phòng, Việt Nam, 

giữa các Bên sau: 

 

(1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY  

(“HOÀNG HUY”) 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/12/2007. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 116, Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng. 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Hoàng Hà; Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”); và  

(2) CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………………………..  

(“…………………….”),  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ………….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày …../…./……. 

Địa chỉ trụ sở chính : …………………………………………………………. 

Người đại diện theo pháp luật : …………. ; Chức danh : ……………….. 

(Sau đây gọi tắt là “………………” hay “Bên B”). 
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XÉT RẰNG: 

(A) Bên B là công ty có ngành nghề, chức năng để triển khai lĩnh vực đầu tư dự án bất 

động sản; 

(B) Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy được Ủy ban thành phố Hải 

Phòng chấp thuận là nhà đầu tư của Dự án Hoàng Huy - Sở Dầu tại địa chỉ: phường 

Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng (“Dự Án”);  

(C) Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy hiện đang sở hữu 99,9% vốn 

điều lệ của Bên B; 

(D) Các Bên quyết định tham gia hợp tác kinh doanh để triển khai thực hiện Dự án 

Hoàng Huy – Sở Dầu. 

 

CÁC BÊN THỎA THUẬN như sau: 

ĐIỀU 1.  MỤC ĐÍCH HỢP TÁC KINH DOANH  

1.1. Các bên đều là các Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật 

Việt Nam có nhu cầu đầu tư, hợp tác kinh doanh dự án bất động sản. 

1.2. Bên B có mong muốn được tiếp nhận làm chủ đầu tư Dự Án Hoàng Huy – Sở Dầu 

thông qua thủ tục chuyển nhượng/góp vốn bằng tài sản của Bên A. Do đó, hai bên 

ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh này nhằm xác định các nguyên tắc hợp tác, 

phân chia trách nghiệm nghĩa vụ và lợi ích để triển khai thực hiện Dự Án kịp thời 

và đảm bảo tiến độ. 

ĐIỀU 2. THỜI HẠN HỢP TÁC KINH DOANH 

Các Bên đồng ý rằng Thời hạn hợp tác kinh doanh có hiệu lực kể từ ngày ký Hợp 

đồng này và hết hiệu lực sau khi: (i) các bên ký và thực hiện xong các nội dung 

trong Hợp đồng chuyển nhượng Dự Án và/hoặc Hợp đồng góp vốn; hoặc (ii) khi 

các bên có văn bản thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng này (“Thời hạn”). 

ĐIỀU 3. GÓP VỐN VÀ  PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN, PHÂN CHIA KẾT 

QUẢ ĐẦU TƯ 

3.1. Bên A góp vốn bằng Dự Án và quyền triển khai thực hiện Dự Án, bao gồm giá trị 

tiền sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và các chi phí 

đầu tư vào dự án để triển khai các cấu phần của dự án này; 

3.2. Bên B góp vốn bằng tiền, chi phí nhân công và chi phí hợp lý khác trong nguồn 

vốn của bên B để thực hiện Dự Án. Số tiền góp vốn này được xác định bằng các 

khoản chi phí hợp lý Bên B chi trả cho bên thứ ba thông qua hình thức hợp đồng 

để phục vụ cho việc triển khai xây dựng Dự Án. 

3.3. Phương thức phân chia kết quả đầu tư Dự Án theo nguyên tắc sau đây:  

Kể từ ngày Hợp đồng này được ký kết đến ngay trước khi dự án thực hiện bàn 

giao sản phẩm cho khách hàng và ghi nhận lợi nhuận cụa Dự Án, nếu việc chuyển 

nhượng/góp vốn không xảy ra thì số tiền Bên B góp vốn vào Dự Án theo khoản 

3.2 Điều 3 sẽ được xử lý như sau: (i) Các bên quyết toán, đối chiếu và thống nhất 

số liệu Bên B đã góp vốn, sau đó Bên A và hai bên ký thanh lý Hợp đồng này; 

đồng thời (ii) Các bên sẽ xác định số tiền đã góp vào Dự Án của Bên B và lập Phụ 

lục thỏa thuận xác định tỷ lệ phân chia kết quả đầu tư theo nguyên tắc lợi nhuận 

của mỗi bên thu được sẽ tương ứng với tỷ lệ góp vốn của mỗi bên. Trong trường 

hợp bên B muốn thu lợi nhuận được phân chia sớm hơn thời hạn hoàn thành bán 

hết sản phẩm của dự án; tỷ lệ sẽ được hai bên thoả thuận cụ thể tại Phục lục này. 
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ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 

4.1. Ủy quyền cho Bên B chủ động và có toàn quyền ký kết và thanh toán theo quy 

định tại hợp đồng với đối tác, nhà thầu thi công xây dựng để triển khai Dự Án. 

4.2. Ủy quyền cho Bên B chủ động thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động thi 

công xây dựng của Dự Án. 

4.3. Hoàn thiện các thủ tục để đảm bảo đủ điều kiện pháp lý chuyển nhượng/góp vốn 

Dự Án cho Bên B. 

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B  

5.1. Góp vốn và các chi phí hợp lý khác để thực hiện Dự Án.  

5.2. Đại diện cho Bên A thực hiện đàm phán, thương thảo, chọn lựa và ký kết hợp 

đồng với nhà thầu thi công xây dựng để triển khai thực hiện Dự Án. 

5.3. Chủ động triển khai các thủ tục, công việc liên quan đến hoạt động thi công xây 

dựng của Dự Án. 

5.4. Được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định tại khoản 3.3 Điều 3 về 

Phương thức phân chia kết quả đầu tư Dự Án. 

5.5. Chịu trách nhiệm nộp các loại thuế, phí và lệ phí phát sinh từ các khoản lợi nhuận 

thu được từ việc Hợp tác Kinh doanh này; 

5.6. Có trách nhiệm thành lập Ban quản lý dự án để quản lý và điều hành Dự Án. 

ĐIỀU 6. PHẠT VI PHẠM 

 Vi phạm trong Hợp đồng này được hiểu là việc không tuân thủ tất cả các điều 

khoản trong Hợp đồng. Bên vi phạm có nghĩa vụ phải nộp cho Bên bị vi phạm một 

khoản tiền phạt bằng 8% giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm. 

ĐIỀU 7. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG 

7.1. Sự kiện bất khả kháng là một sự kiện ngoài tầm kiểm soát của một Bên và khong 

liên quan tới lỗi hoặc sự bất cẩn của Bên đó cũng như không thể thấy trước được. 

Các sự kiện đó bao gồm nhưng không bị giới hạn trong các sự kiện sau đây: hỏa 

hoạn, dịch bệnh, phóng xạ, chiến tranh, động đất, bão tố, lũ lụt, các hành động của 

chính phủ và các sự kiện khác được quốc tế công nhận là Sự kiện Bất khả kháng. 

7.2. Một Bên không phải chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại do Bên đó gây ra do 

việc không thực hiện nghĩa vụ đó là do Sự kiện bất khả kháng. 

7.3 Bên bị ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho Bên còn lại 

bằng văn bản về sự kiện đó, nguyên nhân và cung cấp cho Bên kia các bằng chứng 

hợp lý. Các Bên sẽ tìm kiếm mọi biện pháp khác thay thế để làm giảm nhẹ hậu quả 

của Sự kiện Bất khả kháng đó cũng như để thực hiện nghĩa vụ của các Bên. 

7.4. Nếu Sự kiện bất khả kháng kéo dài liên tục và ảnh hưởng đến việc thực hiện Dự 

Án hơn (9) tháng thì mỗi Bên có quyền chấm dứt Hơp đồng này. 

ĐIỀU 8. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

 Hợp đồng này sẽ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

8.1. Bên A và Bên B có văn bản đồng ý chấm dứt Hợp đồng  này; 

8.2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố bằng văn bản về việc chấm dứt hợp 

đồng; 

8.3. Xảy ra các trường hợp bất khả kháng được quy định tại Điều 7 mà bên bị ảnh 

hưởng đã cố gắng trong khả năng của mình nhưng không khắc phục được;  

8.4. Khi Hợp đồng chuyển nhượng Dự Án/Hợp đồng góp vốn bằng Dự Án giữa Bên A 

và Bên B được ký kết và có hiệu lực với các Bên. 
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ĐIỀU 9. THÔNG BÁO 

9.1. Thông báo cho một Bên phải được lập bằng văn bản và phải được giao trực tiếp 

hoặc gửi qua thư bảo đảm tới Địa chỉ  của Bên nhận. 

9.2. Địa chỉ mỗi Bên là địa chỉ của Bên đó nêu tại phần đầu của Hợp đồng này hoặc 

Địa chỉ khác theo thông báo của mỗi bên tại tùy từng thời điểm.  

ĐIỀU 10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

10.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có tranh chấp, khúc mắc hai bên giải 

quyết bằng phương pháp thương lượng hòa giải. 

10.2. Trường hợp hai bên không thống nhất được bằng biện pháp hòa giải thì một Bên 

có quyền  gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 

Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để giải 

quyết . Phán quyết của VIAC có hiệu lực ràng buộc với các bên. 

ĐIỀU 11. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

11.1. Mọi sửa đổi hay thay đổi nào đối với Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và 

có hai bên ký. 

11.2. Nếu bất kỳ quy định nào trong Hợp đồng này bị vô hiệu, không thể thi hành được 

theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì các quy định còn lại vẫn có hiệu lực thi 

hành. 

11.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

11.4. Hợp đồng Hợp tác kinh doanh này được lập thành hai (02) bản và có giá trị pháp 

lý như nhau. Mỗi Bên sẽ giữ hai (01) bản gốc.  

11.5. Hợp đồng Hợp tác kinh doanh này được các đại diện có thẩm quyền ký và có hiệu 

lực kể từ ngày ký.  

Đại diện Bên A  Đại diện Bên B 

 

 

   

 



 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH VÀ UỶ QUYỀN 

 

 

GIỮA 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY 

  

 

VÀ  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Phòng, tháng ….. /………

DỰ THẢO 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----o0o----- 

 
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH VÀ ỦY QUYỀN 

Số:   …….. /HĐ/HOÀNG HUY – ………………… 

 

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 21/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

- Căn cứ vào Luật Đầu tư số 67/2014/QH13được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13được Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; 

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2014; 

- Quyết định chủ trương đầu tư số 1861/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hải 

Phòng cấp ngày 13/8/2019. 

 

HỢP ĐỒNG NÀY được ký vào ngày …. tháng …..năm ……. tại Hải Phòng, Việt Nam, 

giữa các Bên sau: 

 

(1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY  

(“HOÀNG HUY”) 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/12/2007. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 116, Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng. 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Hoàng Hà; Chức danh: Tổng Giám 

đốc 

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”); và  

(2) CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………………………………………. 

(“………………..”),  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ……………. do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày …./…../……. 

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………… 

Người đại diện theo pháp luật: ……………….  Chức danh: ………………… 

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”). 
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XÉT RẰNG: 

(A) Bên B là công ty có ngành nghề, chức năng để triển khai lĩnh vực đầu tư dự án bất 

động sản; 

(B) Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy được Ủy ban thành phố Hải 

Phòng chấp thuận là nhà đầu tư của Dự án Hoang Huy Commerce tại địa chỉ: 

phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(”Dự Án”); 

(C) Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy hiện đang sở hữu 99,9% vốn 

điều lệ của Bên B; 

(D) Các Bên quyết định tham gia hợp tác kinh doanh để triển khai thực hiện Dự án 

Hoàng Huy – Sở Dầu. 

 

CÁC BÊN THỎA THUẬN như sau: 

ĐIỀU 1.  MỤC ĐÍCH HỢP TÁC KINH DOANH  

1.1. Các bên đều là các Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật 

Việt Nam có nhu cầu đầu tư, hợp tác kinh doanh dự án bất động sản. 

1.2. Bên B có mong muốn được tiếp nhận làm chủ đầu tư Dự Án Hoang Huy 

Commerce thông qua thủ tục chuyển nhượng/góp vốn bằng tài sản của Bên A. Do 

đó, hai bên ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh này nhằm xác định các nguyên 

tắc hợp tác, phân chia trách nghiệm nghĩa vụ và lợi ích để triển khai thực hiện Dự 

Án kịp thời và đảm bảo tiến độ. 

ĐIỀU 2. THỜI HẠN HỢP TÁC KINH DOANH 

Các Bên đồng ý rằng Thời hạn hợp tác kinh doanh có hiệu lực kể từ ngày ký Hợp 

đồng này và hết hiệu lực sau khi: (i) các bên ký và thực hiện xong các nội dung 

trong Hợp đồng chuyển nhượng Dự Án và/hoặc Hợp đồng góp vốn; hoặc (ii) khi 

các bên có văn bản thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng này (“Thời hạn”). 

ĐIỀU 3. GÓP VỐN VÀ  PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN, PHÂN CHIA KẾT 

QUẢ ĐẦU TƯ 

3.1. Bên A góp vốn bằng Dự Án và quyền triển khai thực hiện Dự Án, bao gồm giá trị 

tiền sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và các chi phí 

đầu tư vào dự án để triển khai các cấu phần của dự án này; 

3.2. Bên B góp vốn bằng tiền, chi phí nhân công và chi phí hợp lý khác trong nguồn 

vốn của bên B để thực hiện Dự Án. Số tiền góp vốn này được xác định bằng các 

khoản chi phí hợp lý Bên B chi trả cho bên thứ ba thông qua hình thức hợp đồng 

để phục vụ cho việc triển khai xây dựng Dự Án. 

3.3. Phương thức phân chia kết quả đầu tư Dự Án theo nguyên tắc sau đây:  

 Kể từ ngày Hợp đồng này được ký kết đến ngay trước khi dự án thực hiện bàn giao 

sản phẩm cho khách hàng và ghi nhận lợi nhuận cụa Dự Án, nếu việc chuyển 

nhượng/góp vốn không xảy ra thì số tiền Bên B góp vốn vào Dự Án theo khoản 

3.2 Điều 3 sẽ được xử lý như sau: (i) Các bên quyết toán, đối chiếu và thống nhất 

số liệu Bên B đã góp vốn, sau đó Bên A và hai bên ký thanh lý Hợp đồng này; 

đồng thời (ii) Các bên sẽ xác định số tiền đã góp vào Dự Án của Bên B và lập 

Phụ lục thỏa thuận xác định tỷ lệ phân chia kết quả đầu tư theo nguyên tắc lợi 

nhuận của mỗi bên thu được sẽ tương ứng với tỷ lệ góp vốn của mỗi bên. Trong 

trường hợp bên B muốn thu lợi nhuận được phân chia sớm hơn thời hạn hoàn 
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thành bán hết sản phẩm của dự án; tỷ lệ sẽ được hai bên thoả thuận cụ thể tại Phụ 

lục này. 

  

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 

4.1. Ủy quyền cho Bên B chủ động và có toàn quyền ký kết và thanh toán theo quy 

định tại hợp đồng với đối tác, nhà thầu thi công xây dựng để triển khai Dự Án. 

4.2. Ủy quyền cho Bên B chủ động thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động thi 

công xây dựng của Dự Án. 

4.3. Hoàn thiện các thủ tục để đảm bảo đủ điều kiện pháp lý chuyển nhượng/góp vốn 

Dự Án cho Bên B. 

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B  

5.1. Góp vốn và các chi phí hợp lý khác để thực hiện Dự Án.  

5.2. Đại diện cho Bên A thực hiện đàm phán, thương thảo, chọn lựa và ký kết hợp 

đồng với nhà thầu thi công xây dựng để triển khai thực hiện Dự Án. 

5.3. Chủ động triển khai các thủ tục, công việc liên quan đến hoạt động thi công xây 

dựng của Dự Án. 

5.4. Được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định tại khoản 3.3 Điều 3 về 

Phương thức phân chia kết quả đầu tư Dự Án. 

5.5. Chịu trách nhiệm nộp các loại thuế, phí và lệ phí phát sinh từ các khoản lợi nhuận 

thu được từ việc Hợp tác Kinh doanh này; 

5.6. Có trách nhiệm thành lập Ban quản lý dự án để quản lý và điều hành Dự Án. 

ĐIỀU 6. PHẠT VI PHẠM 

 Vi phạm trong Hợp đồng này được hiểu là việc không tuân thủ tất cả các điều 

khoản trong Hợp đồng. Bên vi phạm có nghĩa vụ phải nộp cho Bên bị vi phạm một 

khoản tiền phạt bằng 8% giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm. 

ĐIỀU 7. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG 

7.1. Sự kiện bất khả kháng là một sự kiện ngoài tầm kiểm soát của một Bên và khong 

liên quan tới lỗi hoặc sự bất cẩn của Bên đó cũng như không thể thấy trước được. 

Các sự kiện đó bao gồm nhưng không bị giới hạn trong các sự kiện sau đây: hỏa 

hoạn, dịch bệnh, phóng xạ, chiến tranh, động đất, bão tố, lũ lụt, các hành động của 

chính phủ và các sự kiện khác được quốc tế công nhận là Sự kiện Bất khả kháng. 

7.2. Một Bên không phải chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại do Bên đó gây ra do 

việc không thực hiện nghĩa vụ đó là do Sự kiện bất khả kháng. 

7.3 Bên bị ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho Bên còn lại 

bằng văn bản về sự kiện đó, nguyên nhân và cung cấp cho Bên kia các bằng chứng 

hợp lý. Các Bên sẽ tìm kiếm mọi biện pháp khác thay thế để làm giảm nhẹ hậu quả 

của Sự kiện Bất khả kháng đó cũng như để thực hiện nghĩa vụ của các Bên. 

7.4. Nếu Sự kiện bất khả kháng kéo dài liên tục và ảnh hưởng đến việc thực hiện Dự 

Án hơn (9) tháng thì mỗi Bên có quyền chấm dứt Hợp đồng này. 

ĐIỀU 8. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

 Hợp đồng này sẽ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

8.1. Bên A và Bên B có văn bản đồng ý chấm dứt Hợp đồng  này; 

8.2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố bằng văn bản về việc chấm dứt hợp 

đồng; 

8.3. Xảy ra các trường hợp bất khả kháng được quy định tại Điều 7 mà bên bị ảnh 

hưởng đã cố gắng trong khả năng của mình nhưng không khắc phục được;  
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8.4. Khi Hợp đồng chuyển nhượng Dự Án/Hợp đồng góp vốn bằng Dự Án giữa Bên A 

và Bên B được ký kết và có hiệu lực với các Bên. 

ĐIỀU 9. THÔNG BÁO 

9.1. Thông báo cho một Bên phải được lập bằng văn bản và phải được giao trực tiếp 

hoặc gửi qua thư bảo đảm tới Địa chỉ  của Bên nhận. 

9.2. Địa chỉ mỗi Bên là địa chỉ của Bên đó nêu tại phần đầu của Hợp đồng này hoặc 

Địa chỉ khác theo thông báo của mỗi bên tại tùy từng thời điểm.  

ĐIỀU 10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

10.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có tranh chấp, khúc mắc hai bên giải 

quyết bằng phương pháp thương lượng hòa giải. 

10.2. Trường hợp hai bên không thống nhất được bằng biện pháp hòa giải thì một Bên 

có quyền  gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 

Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để giải 

quyết . Phán quyết của VIAC có hiệu lực ràng buộc với các bên. 

ĐIỀU 11. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

11.1. Mọi sửa đổi hay thay đổi nào đối với Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và 

có hai bên ký. 

11.2. Nếu bất kỳ quy định nào trong Hợp đồng này bị vô hiệu, không thể thi hành được 

theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì các quy định còn lại vẫn có hiệu lực thi 

hành. 

11.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

11.4. Hợp đồng Hợp tác kinh doanh này được lập thành hai (02) bản và có giá trị pháp 

lý như nhau. Mỗi Bên sẽ giữ hai (01) bản gốc.  

11.5. Hợp đồng Hợp tác kinh doanh này được các đại diện có thẩm quyền ký và có hiệu 

lực kể từ ngày ký.  

Đại diện Bên A  Đại diện Bên B 

 

 

   

 






