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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________ 

 
 

Tôi tên là: ……………………………………………………………………….………………………………………………………………........ 

CMND/CCCD số: …………………………………………………………….…………………………………………………………….... 

Địa chỉ liên lạc:    ……………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….……………………………….… Điện thoại: ……………………………………...  

Là tín hữu Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) - Chi Hội: …………………………………….. 

(gọi tắt là Hội Thánh).  
 

Tôi lập giấy này để xác nhận và cam kết những nội dung sau: 
 

I/ XÁC NHẬN: 

1. Khu đất có diện tích .................................. m
2
, tọa lạc tại địa chỉ .............................................................................. 

 ......................................................................................................................................................................................................................................... 
 Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất số .............., tờ bản đồ số ……......, thửa đất số ….........., 

 do UBND Tỉnh/(TP) ......................................................... cấp ngày.................................. (gọi tắt là khu đất),    

được mua lại của ............................................................................................ với giá .................................................................... 

................................................................... nhằm mục đích xây dựng nhà thờ....................................................................... 

................................................................. và các công trình tôn giáo khác của Hội Thánh. 

2. Nguồn gốc số tiền mua khu đất nêu trên là của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 

(miền Nam) – Chi Hội 
(1)

..................................................................................... xuất mua, do vậy chủ nhân 

thật sự của khu đất này là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) - Chi Hội 
(1)

.................................................................................., tôi chỉ là người đứng tên giùm. 

3. Việc tôi đứng ra liên hệ, giao dịch với người bán và đứng tên trên giấy tờ sở hữu 

khu đất chỉ là thực hiện sự ủy thác của Hội Thánh theo Biên bản số ………...…………...……. 

của Ban Chấp sự/Ban Trị sự ngày ……………………...…...… trong giai đoạn Hội Thánh 

chưa có đủ điều kiện chính thức giao dịch, chứ tôi hoàn toàn không phải là chủ sở 

hữu khu đất.  
 

II/ CAM KẾT: 

 Tôi vinh dự vì được Hội Thánh tin tưởng ủy thác đứng tên giùm tài sản của Hội 

Thánh, tôi nhận thức rằng đứng tên tài sản của Hội Thánh là góp phần gìn giữ, bảo 

vệ tài sản của Hội Thánh, do vậy tôi cam kết rằng:  

1. Khi Hội Thánh được pháp luật cho phép chính thức đứng tên quyền sử dụng đất, 

 hoặc khi Hội Thánh có yêu cầu sang tên khu đất cho người do Hội Thánh chỉ định 

 thì tôi sẽ thực hiện ngay việc sang tên khu đất cho Hội Thánh hoặc cho người do 

 Hội Thánh chỉ định mà không đòi hỏi bất kỳ một điều kiện nào. Mọi chi phí sang 

 tên do Hội Thánh chi trả; 

2. Trong thời gian chưa sang tên khu đất qua cho Hội Thánh hoặc cho người do Hội 

 Thánh chỉ định, tôi sẽ giao bản chính giấy tờ đất cho Hội Thánh cất giữ; 

3. Quyền sử dụng, khai thác khu đất thuộc về Hội Thánh;  

4. Hoa lợi thu được từ khu đất thuộc về Hội Thánh; 

5. Trong trường hợp khu đất chưa được sang tên cho Hội Thánh hoặc cho người do 

 Hội Thánh chỉ định mà tôi qua đời về với Chúa, thì người thừa kế khu đất này vẫn 

 là Hội Thánh. Những người thuộc các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật 

 của gia đình tôi có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo đảm 

 quyền tài sản của Hội Thánh đối với khu đất. 
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 Trên đây là xác nhận và cam kết của tôi về quá trình tạo lập khu đất, tôi khẳng 

 định những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật và cam đoan chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về những xác nhận, cam kết của mình. 

Bản cam kết nầy được lập thành 05 bản: Gia đình giữ 01 bản, Chi Hội (Hội Nhánh/Điểm 
Nhóm) giữ 01 bản, Ban Đại diện giữ 01 bản, và 02 bản gửi về Tổng Liên Hội. 

                                                     ...............................................,  ngày ......... tháng ......... năm 20 …..... 
 

ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN      BÊN CAM KẾT ĐỨNG TÊN,, 

Quản nhiệm HT, 

............................................. 

  Họ tên:  ..................................................... 

  Chữ ký: ..................................................... 

Trưởng Điểm Nhóm/Hội Nhánh, 

................................................ 

Họ tên:    ..................................................... 

Chữ ký:   ..................................................... 

Ban Trị sự Hội Thánh, 

1) Họ tên/chức vụ:  .......................................... 

     Chữ ký: ..................................................... 

2) Họ tên/chức vụ:  .......................................... 

     Chữ ký: ..................................................... 

3) Họ tên/chức vụ:  .......................................... 

     Chữ ký: ..................................................... 

4) Họ tên/chức vụ:  .......................................... 

     Chữ ký: ..................................................... 

5) Họ tên/chức vụ:  .......................................... 

     Chữ ký: ..................................................... 

Họ tên:  ................................................... 

Chữ ký:   ................................................. 

Họ tên Vợ/Chồng: .................................. 

Chữ ký:.................................................... 

Họ tên Con: ............................................ 

Chữ ký: ................................................... 

Họ tên Con: ............................................ 

Chữ ký: ................................................... 

Họ tên Con: ............................................ 

Chữ ký: ................................................... 

Họ tên Con: ............................................ 

Chữ ký: ................................................... 

Họ tên Con: ............................................ 

Chữ ký: ................................................... 

Họ tên Con: ............................................ 

Chữ ký: ................................................... 

Họ tên Con: ............................................ 

Chữ ký: ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 
 

GHI CHÚ: 
(1)  

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Địa chỉ: 155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
                      (Giấy Quyết định Công nhận Tư cách Pháp nhân số 15/QĐ/TGCP do Ban Tôn giáo của Chính phủ cấp ngày 16/3/2001),      
                      hoặc Chi Hội Tin Lành ..…………………………………………………………………………….…….   
                       (2)

  Văn bản này cần có Tổng Liên Hội kiến thị.                                                                                                      Mẫu 4.2019/TLH 


