
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

– – – –– – – – 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ 

 

Căn cứ vào Luật Thương Mại nước CHXHCNVN số 36/2005/QH11 ngày 14.6.2005 có 

hiệu lực 1.11.2006. Căn cứ luật dân sự nước CHXHCNVN ngày 1.11.2006 

 Hôm nay, ngày…… tháng….. năm 20….., tại Tp.Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm: 

 

BÊN A (Bên bán):  CÔNG TY TNHH IN KỸ THUẬT SỐ 

Do Ông/Bà:  ...................................................  Chức Vụ:………………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………... 

Điện thoại: ......................................................  Mã số thuế: ……………………………. 

Tài khoản:………………………………………………………………………………… 

BÊN B (Bên mua):  .........................................................................................................  

Do Ông/Bà:  ...................................................  Chức Vụ:………………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………... 

Điện thoại: ......................................................  Mã số thuế: ……………………………. 

Tài khoản:………………………………………………………………………………… 

Sau khi bàn bạc và thống nhất, hai bên cùng ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản như 

sau: 

 



ĐIỀU I: BÊN A NHẬN THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG CHO BÊN B  

STT Tên hàng và quy cách ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

      

      

 

Tổng cộng:  .............................................. đ 

VAT 10%:  ............................................... đ 

Tổng tiền thanh toán: ............................. đ 

Số tiền viết bằng chữ: ..................................................................................................  

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

 

Bên A bảo đảm in đúng nội dung và đúng mẫu do bên B đã duyệt. 

Sau khi bên A xuất file để tiến hành gia công in ấn, nếu bên B muốn thay đổi về nội dung 

thì phải thông báo cho bên A biết trước khi in, đồng thời bên B phải chịu chi phí phát sinh 

đó. 

ĐIỀU II: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

Bên B ứng trước tiền cho bên A :………………………… ...........................................  

Viết bằng chữ: ..............................................................................................................  

Số tiền còn lại:  .............................................................................................................  

Viết bằng chữ :…………………………………………………………………………………… 

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

Bên B thanh toán số tiền còn lại cho bên A ngay sau khi nhận đủ hàng, hóa đơn VAT. 

ĐIỀU III: THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG 

Thời gian giao hàng :…….ngày kể từ lúc nhận tiền đặt cọc, duyệt file in. 



Địa điểm giao hàng:……………………………………………………………………… 

ĐIỀU IV: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

– Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản trên, nếu có gì trở ngại thì hai bên cùng nhau 

bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có tranh 

chấp mà các bên không tự giải quyết được thì cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ là Toà án 

kinh tế TP.HCM. 

– Hợp đồng coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong các điều khoản trên. 

– Hợp đồng được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu 

lực kể từ ngày ký. 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B 

  

 


