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SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:      /TB-SCT 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5  năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

V/v chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu  

 
 

 

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư NNP 

 (Địa chỉ: Tầng 1 Tòa 18T1, Lô đất CT15, KĐTM Việt Hưng, phường Giang 

Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội) 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ người tiêu dùng;  

Căn cứ 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 và các văn bản pháp luật có liên quan.  

Ngày 11/5/2021, Sở Công Thương nhận được Đơn đăng ký hợp đồng mẫu 

và kèm theo Dự thảo Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội của Công ty cổ phần đầu 

tư NNP về việc đăng ký hợp đồng theo mẫu. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Công 

Thương có ý kiến như sau: 

1. Chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu (Dự thảo Hợp đồng mua bán 

nhà ở xã hội) của Công ty cổ phần đầu tư NNP. Công ty cổ phần đầu tư NNP 

được sử dụng mẫu hợp đồng trên để giao dịch với người tiêu dùng kể từ thời 

điểm chấp nhận đăng ký. 

2. Công ty cổ phần đầu tư NNP có trách nhiệm tuân thủ mẫu đã được chấp 

nhận đăng ký; tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng và quy định pháp luật có liên quan khi bổ sung các nội dung để trống. 

3. Trong trường hợp thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, đề nghị 

Công ty cổ phần đầu tư NNP thực hiện đăng ký lại theo đúng quy định. 

Sở Công Thương thông báo để Công ty cổ phần Đầu tư NNP biết, thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                               
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Xây dựng ; 

- Lưu: VT, QLTM. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
[ơ 
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