
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÔNG THƯƠNG       Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

   

        Số:           /TB-SCT  Bình Định, ngày         tháng 5 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

V/v chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu  

    
 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư Nam Ngân 

 

 Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 99/2011/NĐ-

CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Thông tư số 10/2013/TT-

BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp 

đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;  

Xét hồ sơ kèm theo đơn đề nghị đăng ký Hợp đồng theo mẫu ngày 

22/4/2020 của Công ty cổ phần đầu tư Nam Ngân đối với dịch vụ “Mua bán căn 

hộ”, cụ thể là Hợp đồng mua bán căn hộ thương mại thuộc dự án Nhà ở xã hội 

Nam Ngân (Seafront), Sở Công Thương thông báo như sau: 

1. Chấp nhận mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ của Công ty cổ phần đầu tư 

Nam Ngân đăng ký với Sở Công Thương (kèm theo mẫu Hợp đồng).       

2. Công ty chỉ được ký Hợp đồng theo mẫu đăng ký tại Sở Công Thương 

sau khi có văn bản về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, 

cho thuê của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Trường hợp thay đổi bất kỳ nội dung nào của Hợp đồng theo mẫu, 

Công ty phải thực hiện đăng ký lại theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 15 của 

Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Sở Công Thương thông báo cho Công ty biết, thực hiện./. 

  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Xây dựng; 

- Cục QLTT tỉnh; 

- Hội BVQLNTD tỉnh; 

- LĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTr Sở, QLTM(09b) 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

 Trần Ánh Tuyết 
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