CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ KHO
Số: 0104-2022/HĐTN

-

Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 01 tháng 04 năm 2022, tại: Số 65 Phố Phương Mai, Phường Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội chúng tôi gồm:
BÊN A: BÊN CHO THUÊ NHÀ
Họ và tên: Bà NGUYỄN THỊ HỒNG
Giới tính: nữ
Sinh năm: 02/05/1958
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
CMTND số: 001158009947 do Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cứ cấp ngày 11
tháng 04 năm 2017.
Nơi đăng ký HKTT: P207-B1 TT Nam Đồng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: P207-B1 TT Nam Đồng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.
Cùng chồng là: Ông TRẦN HỒNG TÂM
Giới tính: nam
Sinh năm: 14/08/1958
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
CMTND số: 044058000010 do Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cứ cấp ngày 29
tháng 08 năm 2014.
Nơi đăng ký HKTT: P207-B1 TT Nam Đồng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: P207-B1 TT Nam Đồng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.
BÊN B: BÊN THUÊ NHÀ
Họ và tên: Bà NGUYỄN THU HUYỀN
Giới tính: nữ
Sinh năm: 07/12/1995
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 001195025373 Do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29
tháng 04 năm 2021
Nơi đăng ký HKTT: Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Hai bên cùng ký thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê nhà những điều khoản và cam kết cụ thể
như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê tầng 2 căn nhà số 65 Phố Phương Mai, Phường Phương
Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. Diện tích 30m2.
1.2. Bên B đồng ý thuê của Bên A tầng 2 căn nhà tại địa chỉ nói trên.
1.3. Giá thuê: 5.000.000 VNĐ/tháng (Năm triệu Việt Nam đồng một tháng)
1.4. Bên B sẽ thanh toán tiền thuê nhà cho bên A một năm một lần. Chậm nhất là ngày 30 của
tháng dương lịch tiếp theo.
ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH, THỜI HẠN
Mục đích thuê: Bên B sử dụng căn nhà nói trên để làm kho dược phẩm và dụng cụ y tế, vật
tư, dụng cụ nha khoa…
Thời gian thuê nhà là 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2022.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
3.1 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 tầng 2 căn nhà vào mục đích sử dụng của mình. Trong thơi gian cho thuê,
nếu phát sinh các vấn đề liên quan đến tính pháp lý và quyển sở hữu hợp pháp của ngôi nhà,
quyền sử dụng đất của bên A sẽ do bên A tự giải quyết và bồi thường thiệt hại cho bên B
trong trường hợp các vấn đề này gây thiệt hại đến việc kinh doanh của bên B
3.2 Có trách nhiệm bàn giao các hợp đồng điện, nước…các dịch vụ có liên quan cho bên B và
bản giao bản vẽ mặt bằng của tòa nhà (nếu có).
3.3 Bên A có quyền lấy lại nhà khi hết thời hạn cho thuê trong hợp đồng đã ghi.
ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B
4.1 Sử dụng tầng 2 căn nhà được thuê theo đúng những cam kết nêu trên về diện tích, thời
hạn và mục đích;
4.2 Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng pháp luật
hiện hành.
4.3 Chấp hành các qui định về giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an ninh chung trong khu
vực kinh doanh.
4.2 Thanh toán đầy đủ các chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà như đã qui
định tại điều 3) như: tiền điện, nước, điện thoại, fax, các loại thuế và các chi phí khác do Nhà
nước quy định đối với diện tích nhà đang thuê đúng thời hạn với cơ quan chức năng;
4.3 Không được cho bên thứ 3 sử dụng nhà mà không có sự đồng ý của Bên A;
4.4 Trả lại nhà khi hết hạn hợp đồng.
ĐIỀU 5: NHỮNG CAM KẾT CHUNG
5.1 Hợp đồng sẽ chấm dứt trong những trường hợp sau:
1. Thời hạn thuê nhà theo điều 2 đã hết mà hai Bên không có thỏa thuận gì khác;
2. Bên B vi phạm thoả thuận đã cam kết, bị bên A nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm thì
Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường vật chất cho Bên
B;
5.2 Hai Bên cam kết thực hiện đúng nội dung thoả thuận trong Hợp đồng với tinh thần hợp
tác và thiện chí. Trong trường hợp có tranh chấp, Hai Bên trực tiếp gặp gỡ thương lượng giải
quyết. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có
thẩm quyền.
ĐIỀU 6: HIỆU LỰC
Hợp đồng gồm 02 trang không tách rời về mặt nội dung đã thoả thuận.
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý
như nhau và mỗi bên giữ 01 bản

