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PHẦN 1: CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

về Hợp đồng xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và và bảo trì công 

trình xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn mẫu Hợp đồng thi công xây dựng; 

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên. 

PHẦN 2 : CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG 

Hôm nay, ngày    tháng   năm 2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Quốc Tế Holding. 

Chúng tôi gồm các bên dưới đây: 

1. Chủ đầu tư (Bên A): CÔNG TY ... 

Địa chỉ  : ... 

Tài khoản  : ... 

Mã số thuế  : … 

Đại diện  : ...     Chức vụ: ...  

2. Nhà thầu (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING 

Địa chỉ  : ...  

Tài khoản  : ... 

Mã số thuế  : 0311803955 

Đại diện  : Bà Nguyễn Lan Hương  Chức vụ: Tổng giám đốc  

Hai bên cùng thống nhất ký Hợp đồng thi công xây dựng ... tại ... với những điều khoản và 

điều kiện như sau: 

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG, KHỐI LƯỢNG VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC  

1.1. Nội dung công việc: Nhà thầu thực hiện việc thi công theo Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi 

công được duyệt (kể cả phần sửa đổi được Chủ đầu tư chấp thuận) tương ứng với hạng 

mục công trình được thể hiện trong Phụ lục đính kèm Hợp đồng.  

1.2. Công việc được nêu tại khoản 1.1 bao gồm: 

a) Cung cấp hoặc thu xếp để cung cấp tất cả các lao động, quản lý, thiết bị và vật tư cần 

thiết để thực hiện công việc cần thiết ngoại trừ trường hợp đặc biệt được quy định 
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trong Hợp đồng. 

b) Thiết lập các quy trình, các hệ thống quản lý, báo cáo đầy đủ nhằm kiểm soát chất 

lượng và tiến độ của công việc một cách chặt chẽ và cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ 

các thông tin để có thể đánh giá tiến độ thực tế của công việc một cách độc lập. 

c) Thi công xây dựng tất cả các công trình tạm, nhà vệ sinh, hệ thống điện, nước và duy 

trì tất cả các hạng mục đó một cách an toàn và hiệu quả cho việc thực hiện công việc 

cho đến khi chúng được đưa ra khỏi công trường hoặc hoàn trả theo yêu cầu của Hợp 

đồng 

d) Tuyển dụng, đào tạo, tổ chức quản lý và giám sát Nhà thầu phụ và lao động trên công 

trường phục vụ cho công việc, đảm bảo rằng họ được chỉ dẫn về phương pháp làm 

việc thích hợp và an toàn lao động ;  

e)  Cung cấp, quản lý và qui định việc đi lại trong khu vực công trường, việc đến và đi từ 

công trường một cách an toàn và có trật tự đối với nhân lực của Nhà thầu bao gồm: 

Lao động tại hiện trường, nhân viên quản lý và giám sát, nhân viên quản lý công 

trường, nhân sự của các Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ; 

f) Chịu trách nhiệm và phối hợp với các Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp của Bên B và các 

bên khác do Chủ đầu tư thuê có liên quan đến công việc với nhau và với các Nhà bản 

quyền công nghệ (nếu có) nhằm đảm bảo rằng tất cả các vật tư thiết bị sử dụng vào 

công trình đúng theo quy định của Hợp đồng (bao gồm cả việc tạo lỗ trần, vách, sàn 

để phối hợp thi công với các nhà thầu MEP, ...); 

g) Tất cả công tác phục vụ cho việc nghiệm thu chất lượng như: trắc đạt, thí nghiệm vật 

liệu; 

h) Cung cấp tất cả các thiết bị và dịch vụ khác cần thiết để đạt được nghiệm thu bàn giao 

công trình theo Hợp đồng; 

i) Luôn luôn có biện pháp thực hiện công việc một cách an toàn; 

j) Thực hiện đầy đủ các công việc theo quy định của Pháp luật; 

k) Bất kỳ hoạt động nào không được nêu rõ tại điều này nhưng có thể hiểu từ Hợp đồng 

là cần thiết để hoàn thành công việc thì Nhà thầu sẽ thực hiện và chi phí cho công việc 

đó được coi như đã tính trong giá Hợp đồng, trừ khi có các quy định khác trong Hợp 

đồng. 

1.3. Phạm vi công việc : Bên B chỉ thực hiện các công việc theo nội dung công việc được 

quy định tại khoản 1.1; 1.2 của Hợp đồng và các công việc khác Bên B cho là hợp lý 

để hoàn thành Công trình cho Nhà đầu tư. 

ĐIỀU 2. YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ NGHIỆM THU, BÀN GIAO 

SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH THI CÔNG XÂY DỰNG 

2.1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Hợp đồng: 

a) Gói thầu phải được thi công theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Chủ đầu tư 

chấp thuận) và đã được Chủ đầu tư phê duyệt, các chỉ dẫn kỹ thuật được Chủ đầu tư 

yêu cầu và phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án và 

các quy định về chất lượng công trình xây dựng của Nhà nước có liên quan; Nhà thầu 

phải có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng thi công, giám sát chất 
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lượng thi công của mình. 

Ngay sau khi ký Hợp đồng, Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát thực tế hiện trường, để 
xác định chính xác hiện trạng công trình (cao độ và kích thước hiện trạng,. ...). Nhà 
thầu trình bản vẽ triển khai thi công (shopdrawings) và mẫu vật liệu sau khi khảo sát 
thực tế tại công trường để Chủ đầu tư phê duyệt. 

b) Nhà thầu phải cung cấp các vật liệu mẫu, kết quả thí nghiệm vật liệu (nếu có), sản 

phẩm của công việc hoàn thành. Các kết quả thí nghiệm này phải được thực hiện bởi 

phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định (nếu có). 

c) Nhà thầu đảm bảo vật tư, thiết bị điện tử, âm thanh, ánh sáng do Nhà thầu cung cấp có 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

d) Nhà thầu sử dụng các vật tư, vật liệu, các phụ kiện và các vật liệu khác để lắp đặt phải 
đảm bảo chất lượng, nhằm đảm bảo không suy giảm chất lượng và không thay đổi 
màu sắc trong quá trình sử dụng. 

2.2. Kiểm tra, giám sát của Chủ đầu tư:  

a) Trong quá trình xây dựng ở trên công trường, nơi Nhà thầu mua vật tư, thiết bị, sản 

xuất gia công, chế tạo bán thành phẩm ngoài công trường, Chủ đầu tư được quyền 

kiểm tra, quá trình gia công, chế tạo thiết bị, sản xuất vật liệu. Nhà thầu sẽ tạo mọi 

điều kiện cho người của Chủ đầu tư để tiến hành các hoạt động này. 

Đối với các công việc mà người của Chủ đầu tư được quyền xem xét đo lường và 

kiểm định, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư biết khi bất kỳ công việc nào như 

vậy đã xong và trước khi được phủ lấp, hoặc không còn được nhìn thấy hoặc đóng gói 

để lưu kho hoặc vận chuyển. 

b) Nguyên vật liệu, vật tư vào công trình phải có sự giám sát kiểm tra về số lượng, chất 

lượng của đại diện Chủ đầu tư 

c) Trước khi tiến hành nghiệm thu, Nhà thầu phải trình cho Đại diện Chủ đầu tư tài liệu, 

số liệu, chứng từ, khối lượng liên quan đến đối tượng được nghiệm thu trước 01 ngày. 

2.3. Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành: 

a) Chủ đầu tư chỉ nghiệm thu các sản phẩm của Hợp đồng khi sản phẩm của các công 

việc này được hoàn thiện thuộc giai đoạn hoàn công. Sản phẩm phải đảm bảo chất 

lượng, quy cách, kỹ thuật, mỹ thuật theo thiết kế, quy trình công nghệ được phê duyệt 

và các quy định tại khoản 2.1 nêu trên.  

b) Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của Hợp đồng là các bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi 
được Chủ đầu tư chấp thuận); bảng mô tả chi tiết các đặc trưng kỹ thuật của các bộ 
phận cấu thành cho hệ vách ốp tường xây và trần (bao gồm phụ kiện) và các ghi chú 
khác có liên quan đến hệ khung thép kết cấu trần được thể hiện bằng các bản vẽ biện 
pháp thi công của nhà thầu; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; chứng chỉ kết quả 
thí nghiệm; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao... 

Nhà thầu có trách nhiệm trình mẫu cấu kiện hoặc cấu phần của sản phẩm cho Chủ đầu 
tư phê duyệt trước khi nhập hàng và lắp đặt.  

c) Tiêu chuẩn nghiệm thu đồ gỗ nội thất: Đồ Nội Thất sử dụng vật liệu có chủng loại, 
mẫu mã, xuất xứ đúng như hợp đồng, bản vẽ. Thành phẩm có kích thước, màu sắc, 
vân gỗ đúng thiết kế, theo mẫu đã được chọn.  
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d) Về tiêu chuẩn Hàm lượng formaldehyde đối với tất cả hạng mục sử dụng gỗ công 

nghiệp như sau: Sản phẩm gỗ công nghiệp dùng cho dự án được cấp chứng chỉ CQ có 

mức độ thải khí dư formaldehyde đạt chuẩn E2 /CARB P2 trở lên và nhà thầu có biện 

pháp khử hơi cay trước khi hoàn thiện. 

e) Đối với các vật tư, cấu kiện nhập khẩu, hồ sơ chứng từ nhập khẩu phải theo quy định 
nhưng tối thiểu phải có: 

+ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (Certificate of Origin) bản copy có đóng dấu xác 
nhận của Nhà cung cấp; 
+ Hợp đồng thương mại giữa Nhà cung cấp và Bên B (có thể xóa giá) bản sao công 
chứng (trong hợp đồng nêu rõ cung cấp cho dự án: Khách sạn Quinter Central); 
+ Giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of quality) có đóng dấu xác nhận của nhà 
cung cấp (bản copy); 
+ Bảng kê chi tiết danh mục hàng hoá đóng gói (Packing List) bản copy;  

f) Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm:  

- Hồ sơ nghiệm thu chất lượng (sản phẩm cần nghiệm thu...). 

- Hồ sơ nghiệm thu công việc thi công, … 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục/ giai đoạn đưa vào sử dụng 

- Bảng khối lượng hoàn thành 

- Bảng giá trị quyết toán 

- Và các căn cứ khác theo quy định hiện hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư như Nghiệm 

thu công trình xây dựng theo quy định của Pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng theo Căn cứ Nghị định số Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính 

phủ quy định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

và bảo trì công trình xây dựng, Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 và các văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

2.4. Nghiệm thu chất lượng, nghiệm thu khối lượng để bàn giao công trình và các 

hạng mục công trình. 

a) Sau khi các công việc theo Hợp đồng được hoàn thành, đáp ứng yêu cầu của Hợp 

đồng thì Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu tư để tiến hành nghiệm thu công trình. 

b) Nhà thầu thông báo cho Chủ đầu tư để nghiệm thu công trình không sớm hơn 05 ngày 

trước khi công trình được hoàn thành và sẵn sàng để bàn giao. Nếu công trình được 

chia thành các hạng mục, Nhà thầu có thể đề nghị nghiệm thu theo hạng mục. 

c) Sau khi công trình đủ điều kiện để nghiệm thu, Hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn 

giao công trình hoàn thành theo Hợp đồng. Nếu có những công việc nhỏ còn tồn đọng 

lại và các sai sót về cơ bản không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng công trình thì 

những tồn đọng này được ghi trong biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình và Nhà 

thầu phải có trách nhiệm hoàn thành những tồn đọng này bằng chi phí của mình. 

d) Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện để nghiệm thu, bàn giao; các bên xác định lý 

do và nêu cụ thể những công việc mà Nhà thầu phải làm để hoàn thành công trình. 

e) Phương thức nghiệm thu: 

- Nghiệm thu theo khối lượng thực tế. 
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- Nghiệm thu chất lượng theo đúng theo hồ sơ thi công (kể cả sửa đổi) được Chủ 

đầu tư phê duyệt. 

- Việc nghiệm thu phải được thực hiện theo quy định của Pháp luật.  

- Trước khi thi công chuyển từ công việc này sang công việc khác Nhà thầu phải 

báo cho Chủ đầu tư nghiệm thu để quyết định cho triển khai công việc tiếp theo. 

- Hai bên có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc cắt cử Cán bộ kỹ thuật để 

kiểm tra thực hiện các công việc trong phạm vi Hợp đồng. Quá trình này sẽ được 

cụ thể hóa bằng các biên bản nghiệm thu giữa Hai bên và Nhà thầu sẽ nghiệm thu 

bàn giao công trình cho Chủ đầu tư ngay trước khi chấm dứt Hợp đồng. 

f) Các giai đoạn xác nhận và nghiệm thu khối lượng để quyết toán: 

- Sau khi hoàn thành công trình Nhà thầu tiến hành lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất 

lượng và xác nhận khối lượng thực hiện, bao gồm cả phần khối lượng thực hiện 

theo Hợp đồng và khối lượng bổ sung, phát sinh (nếu có) để làm cơ sở lập hồ sơ 

quyết toán công trình. 

- Trong vòng 07 ngày sau khi nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ 

nội dung công việc theo quy định của Hợp đồng, Nhà thầu sẽ trình cho Chủ đầu tư 

07 bộ hồ sơ quyết toán Hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà 

Chủ đầu tư đã chấp thuận, bao gồm các tài liệu theo quy định. 

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Nhà thầu gửi hồ sơ quyết toán, Chủ đầu tư tổ chức 

kiểm tra hồ sơ quyết toán của Nhà thầu. Khi hồ sơ hoàn thiện thì Ban QLDA sẽ 

xác nhận để trình Chủ đầu tư phê duyệt.  

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hồ sơ quyết toán được hoàn thiện có xác nhận của 

các bên, Chủ đầu tư sẽ thanh quyết toán cho nhà thầu.  

- Nghiệm thu khối lượng quyết toán: Khối lượng để quyết toán sẽ được thực hiện 

trên cơ sở khối lượng công việc thực tế hoàn thành kể cả khối lượng phát sinh tăng 

hoặc giảm (nếu có) được nghiệm thu nhân với đơn giá trong Hợp đồng theo quy 

định nêu trong Hợp đồng. 

2.5. Trách nhiệm của Nhà thầu đối với các sai sót 

2.5.1. Trách nhiệm của Nhà thầu đối với các sai sót trong phạm vi công việc của Nhà thầu: 

a) Bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải:  

Hoàn thành các công việc còn tồn đọng vào ngày đã nêu trong biên bản nghiệm 

thu, bàn giao trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư  yêu cầu. 

b) Trường hợp Nhà thầu trì hoãn việc sửa chữa sai sót: 

- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có thể ấn định ngày để sửa chữa các sai 

sót hay hư hỏng và thông báo cho Nhà thầu biết về ngày này. Nếu Nhà thầu trì 

hoãn việc sửa chữa các sai sót hay hư hỏng trong khoảng thời gian hợp lý được 

chủ đầu tư chấp thuận hoặc đã được thông báo, Chủ đầu tư (tuỳ theo lựa chọn) có 

thể: 

Tự tiến hành công việc hoặc thuê người khác sửa chữa (bên thứ ba) và Nhà thầu 

phải chịu mọi chi phí, Nhà thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về công việc sửa 

chữa mà chủ đầu tư hoặc bên thứ ba tự thực hiện nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm 
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tiếp tục nghĩa vụ của mình đối với công trình theo Hợp đồng. Nhà thầu phải thanh 

toán cho Bên thứ ba sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các khoản 

thanh toán này. Nếu nhà thầu không thanh toán Chủ đầu tư có quyền cấn trừ trực 

tiếp vào giá trị hợp đồng để trả chi phí cho bên thứ ba. 

c) Nếu sai sót hoặc hư hỏng dẫn đến việc Chủ đầu tư bị mất toàn bộ lợi ích từ công 

trình hay phần lớn công trình do lỗi của Bên B, Chủ đầu tư sẽ chấm dứt toàn bộ 

Hợp đồng hay phần lớn công trình không thể đưa vào sử dụng cho mục đích đã 

định. Khi đó, theo Hợp đồng Nhà thầu sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho 

Chủ đầu tư và chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

d) Nếu sai sót hoặc hư hỏng không thể sửa chữa tốt ngay trên công trường được và 

được Chủ đầu tư đồng ý, Nhà thầu có thể chuyển khỏi công trường thiết bị hoặc 

cấu kiện bị sai sót hay hư hỏng để sửa chữa.  

2.5.2  Đối với những sai sót khác có ảnh hưởng đến chất lượng công trình và các công trình 

lân cận, Nhà thầu chịu trách nhiệm tích cực xử lý triệt để, nhà thầu phải tự chịu trách 

nhiệm cho biện pháp thi công của mình. 

2.6. Các kiểm định thêm    

a) Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến sự vận hành của công 

trình, Chủ đầu tư có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ cuộc kiểm định nào nêu trong 

Hợp đồng, bao gồm cả các cuộc kiểm định khi hoàn thành và kiểm định sau khi hoàn 

thành. Yêu cầu này được thông báo trong khoảng thời gian 10 ngày sau khi đã sửa 

chữa sai sót hoặc hư hỏng. 

b) Các kiểm định này phải được tiến hành theo các điều kiện được áp dụng cho các kiểm 

định trước, chỉ khác là được tiến hành bằng kinh phí của Nhà thầu. 

2.7. Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành 

Sau khi đã cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao; mỗi bên sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn 

thành các nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện tại thời điểm đó. Hợp đồng vẫn được coi 

là có hiệu lực đối với nội dung và phạm vi của những nghĩa vụ chưa được hoàn thành.  

ĐIỀU 3. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

3.1 Thời gian thực hiện Hợp đồng: ... ngày, ngày được tính là ngày dương lịch, thời 

gian trên bao gồm cả thứ 7, chủ nhật nhưng không bao gồm các ngày lễ, tết theo quy định 

của pháp luật hiện hành. Thời gian tính tiến độ hợp đồng bắt đầu từ ngày Bên B nhận 

được tiền tạm ứng và mặt bằng đủ điều kiện thi công. 

3.2  Bảng tiến độ thực hiện hợp đồng: Bên B lập bảng tiến độ chi tiết trình bên A 
phê duyệt trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Bảng tiến độ thi 
công chi tiết bao gồm các nội dung sau: 

Trình tự thực hiện công việc của bên B và thời gian thi công dự tính cho mỗi giai đoạn 
của gói thầu; 

Bên B phải thực hiện theo Bảng tiến độ thi công chi tiết sau khi Bảng này được bên A 
chấp thuận. 

a) Chủ đầu tư có thể tiến hành bàn giao mặt bằng từng phần, từng hạng mục theo 

bảng tiến độ của nhà thầu đệ trình và Bên Nhà thầu tiến hành thi công kể từ ngày 

bàn giao mặt bằng thi công. 



Trang 8/20 

 

b) Nhà thầu sẽ bắt đầu tiến hành thi công xây dựng công trình ngay sau khi nhận 

được mặt bằng và sẽ thực hiện thi công xây dựng công trình đúng thời gian thực 

hiện Hợp đồng mà không được chậm trễ. 

3.3 Gia hạn thời gian hoàn thành: 

Nhà thầu được phép gia hạn thời gian hoàn thành nếu do một trong những lý do sau 
đây: 

- Có sự thay đổi phạm vi công việc, phát sinh các hạng mục ngoài hợp đồng, điều chỉnh 

thiết kế theo yêu cầu của Chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ găng thực hiện Hợp 

đồng. 

- Do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng như: ảnh hưởng của động đất, bão, 

lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, dịch họa, cúp điện, sụt lún công trình lân cận, mưa to gió 

lớn mà Nhà thầu không thể vận hành thiết bị, con người hoặc các sự kiện bất khả 

kháng khác. 

- Chậm trong công tác duyệt mẫu, duyệt bản vẽ, nghiệm thu. 

- Do sự chậm trễ tiến độ của các nhà thầu khác làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. 

ĐIỀU 4. GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN 

4.1. Giá Hợp đồng :  

Tổng giá trị Hợp đồng là: … đồng (đã bao gồm thuế VAT 10%) [Giá trị hợp 

đồng dự kiến lớn hơn 120.000.000.000 đồng] 

(Bằng chữ: ..../.) 

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định, khối lượng thanh toán căn cứ thực tế 
khối lượng nghiệm thu. 

Giá trên đã bao gồm các chi phí vật tư chính, vật tư phụ, hao hụt, chi phí giàn giáo thi 

công và lắp đặt hoàn thiện, chi phí nhân công, máy thi công, chi phí điều hành quản lý thi 

công, chi phí công trường, chi phí khoét lỗ chờ cho các hệ thống MEP, chi phí vận chuyển 

chi phí bảo hành công trình các loại thuế và các chi phí hợp lý khác để Bên B hoàn thành 

Công Việc theo đúng chất lượng và tiến độ Bên A yêu cầu. 

Bất kỳ sự thay đổi phát sinh về đơn giá, hạng mục công việc sau khi ký Hợp đồng này 

phải được sự thỏa thuận bằng văn bản với chữ ký của đại diện nhà thầu và bên A trước khi 

thực hiện. 

Giá trị thanh quyết toán Hợp Đồng được tính dựa trên giá trị khối lượng thực tế nghiệm 

thu của Hợp đồng này và giá trị khối lượng phát sinh tăng hoặc giảm (nếu có). 

4.2. Phương thức thanh toán: 

Các giai đoạn thanh toán bao gồm: 

- Đợt 1: Tạm ứng: Bên A tạm ứng 25% giá trị hợp đồng cho Bên B (tương ứng … đồng) 

sau khi ký hợp đồng. Thời gian thanh toán tạm ứng trong vòng 15 ngày làm việc sau khi 

Bên A nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng hợp lệ của Bên B. Giá trị tạm ứng sẽ 

được thu hồi hết khi giá trị khối lượng công việc thực hiện lũy kế đạt 80% giá trị hợp 

đồng. 
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Hồ sơ đính kèm: Giấy đề nghị tạm ứng. 

- Các đợt thanh toán tiếp theo như sau:  

* Các đợt thanh toán tiếp theo: Khi giá trị sản lượng thi công được nghiệm thu 

đạt từ … đồng (… đồng) trở lên thì: Bên A thanh toán 80% giá trị khối lượng công 

việc được nghiệm thu sau 07 ngày làm việc cho Bên B kể từ khi Bên B trình đầy đủ 

hồ sơ thanh toán hợp lệ cho Bên A và khấu trừ giá trị tạm ứng nếu có. 

Hồ sơ thanh toán gồm (04 bộ): 
- Đơn đề nghị thanh toán; 
- Hồ sơ nghiệm thu chất lượng; 
- Bảng giá trị khối lượng công việc hoàn thành bao gồm: 
+ Giá trị Khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng đã ký;  
+ Phát sinh giảm hoặc tăng (nếu có) được hiểu là hạng mục công việc cắt giảm hoặc 
tăng thêm so với bản vẽ Thiết kế thi công tại thời điểm ký Hợp đồng.  
- Hợp đồng thi công (photo); 
- Hóa đơn VAT; 
 
Ghi chú: Trong trường hợp hồ sơ chất lượng của Nhà thầu trong các đợt thanh toán 

chưa kịp hoàn thiện, Bên A đồng ý cho Nhà thầu bổ sung sau, tuy nhiên Nhà thầu phải 

bổ sung hoàn thiện hồ sơ còn thiếu mới được thanh toán các đợt tiếp theo. 

 
- Quyết toán: Bên A thanh toán đến 95% giá trị khối lượng công việc thi công thực tế cho 

Nhà thầu sau khi Nhà thầu thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, được Chủ đầu 

tư nghiệm thu, xác nhận,  hoàn tất đầy đủ hồ sơ quyết toán và Chủ đầu tư giữ lại 5% giá 

trị quyết toán để Nhà thầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành, thời gian bảo hành có hiệu lực 12 

tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng (5% giá trị bảo hành có thể 

thay thế bằng chứng thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị và thời hạn tương ứng thời 

gian bảo hành công trình). 

Hồ sơ quyết toán gồm (04 bộ): 

+ Đơn đề nghị thanh toán; 
+ Hồ sơ nghiệm thu chất lượng, bao gồm: 

 Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào; 

 Biên bản nghiệm thu công việc lắp đặt; 

 Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào  

+ Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng; 
+ Bảng giá trị quyết toán khối lượng hoàn thành bao gồm: 

       Giá trị Khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng đã ký;  
     Giá trị Khối lượng phát sinh giảm (nếu có); 
     Giá trị Khối lượng phát sinh tăng (nếu có); 
(Phát sinh giảm hoặc tăng (nếu có) được hiểu là hạng mục công việc cắt giảm hoặc tăng 
thêm so với bản vẽ Thiết kế thi công tại thời điểm ký Hợp đồng)  

+ Bảng giá trị đề nghị quyết toán; 
+ Hợp đồng thi công (photo); 
+ Hóa đơn VAT; 
+ Các văn bản, bản vẽ, giấy tờ pháp lý liên quan đến quá trình thi công (nếu có). 

4.3. Thời hạn thanh toán 
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Khi Bên B trình cho Bên A bộ hồ sơ quyết toán theo quy định tại khoản 4.2 và trong thời 

gian 15 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ quyết toán Bên A có trách nhiệm thông báo 

cho Bên B về tình trạng của hồ sơ thanh toán có được chấp nhận hay không và các giấy 

tờ phải bổ sung. Việc quyết toán được thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày 

Bên A thông báo chấp nhận bộ hồ sơ quyết toán. 

4.4  Đồng tiền và hình thức thanh toán:  

a) Đồng tiền thanh toán: Hợp đồng sẽ được thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam. 

b) Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. 

ĐIỀU 5. ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG 

5.1 Giá Hợp đồng không thay đổi nếu không có những phần việc phát sinh ngoài bản vẽ 
Thiết kế tại thời điểm ký Hợp đồng; 

- Khi có khối lượng công việc trong phạm vi Hợp đồng không thực hiện thì giá trị Hợp 
đồng giảm tương ứng; 

- Khi có khối lượng công việc phát sinh chưa có đơn giá trong Hợp đồng thì xem xét bổ 
sung đơn giá của khối lượng công việc phát sinh đó bằng cách lập dự toán cho phần khối 
lượng này tại thời điểm phát sinh, đơn giá khối lượng công việc phát sinh phải được sự 
thống nhất của Chủ đầu tư, và tiến hành lập phụ lục Hợp đồng tương ứng. Nếu công việc 
phát sinh đó có đơn giá trong Hợp đồng thì sử dụng đơn giá đã có trong Hợp đồng.  

- Trường hợp Hợp đồng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất khả kháng thì điều chỉnh theo 
Điều 20 [Rủi ro và bất khả kháng]. Khi đó các bên tham gia Hợp đồng thương thảo để xác 
định giá trị Hợp đồng điều chỉnh phù hợp với các quy định của Pháp luật. 

5.2 Quyền được thay đổi của Chủ đầu tư và Nhà thầu: 

a) Việc thay đổi có thể được Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) triển khai vào bất cứ lúc nào 

trước khi cấp biên bản nghiệm thu công trình bằng việc yêu cầu thay đổi hoặc do Nhà 

thầu đề xuất. Khi có khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi Hợp đồng đã ký kết 

thì các bên sẽ ký kết phụ lục Hợp đồng đối với khối lượng bổ sung ngoài phạm vi 

công việc, trong đó cần xác định rõ về khối lượng công việc bổ sung và đơn giá áp 

dụng. 

b) Nhà thầu chỉ được phép tiến hành thay đổi hoặc sửa chữa các công việc khi có sự chấp 

thuận của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn). 

c) Mọi sự sửa đổi này không có giá trị làm vô hiệu hóa hiệu lực Hợp đồng. Trường hợp 

Nhà thầu không thực hiện được bất kỳ thay đổi nào theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì 

Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) và nêu rõ lý do như: 

Nhà thầu không thể có được những phương tiện cần thiết theo yêu cầu cho việc thay 

đổi, việc đó sẽ làm giảm sự an toàn hoặc ổn định của công trình hoặc việc đó sẽ ảnh 

hưởng không tốt đến chất lượng công trình, vv.. . Khi nhận được thông báo này, Chủ 

đầu tư (hoặc tư vấn) sẽ xem xét quyết định hoặc thay đổi hướng dẫn. 

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

Ngoài các nghĩa vụ khác đã quy định trong Hợp đồng, Chủ đầu tư còn có các nghĩa vụ 

sau: 
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a) Bàn giao toàn bộ hoặc từng phần mặt bằng xây dựng cho Nhà thầu quản lý, sử dụng 

phù hợp với tiến độ và các thoả thuận của Hợp đồng; 

b) Cử và thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về nhân lực chính tham gia quản lý và 

thực hiện Hợp đồng; 

c) Bố trí đủ nguồn vốn để thanh toán cho Nhà thầu theo tiến độ thanh toán trong Hợp 

đồng; 

d) Phê duyệt kịp thời hồ sơ thiết kế, mô hình, vật liệu mà Nhà thầu trình duyệt và các 

tài liệu có liên quan 

e) Xem xét và chấp thuận kịp thời bằng văn bản các đề xuất liên quan đến thiết kế, thi 

công của Nhà thầu. Trong quá trình thi công xây dựng công trình Chủ đầu tư cần 

cung cấp cho Nhà nhà thầu toàn bộ các số liệu liên quan mà Chủ đầu tư có về 

những nội dung của công tác khảo sát công trường, bao gồm cả các yếu tố môi 

trường liên quan đến Hợp đồng. 

f) Thanh toán cho bên B theo tiến độ từng đợt ở điều 4.2.  

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA NHÀ THẦU 

7.1. Quyền của Nhà thầu 

a) Được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được Chủ đầu tư chấp thuận nhằm 

đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá 

Hợp đồng đã ký kết; 

b) Tiếp cận công trường: 

- Chủ đầu tư phải bàn giao cho Nhà thầu mặt bằng thi công công trình để Nhà thầu 

thực hiện Hợp đồng.  

7.2. Nghĩa vụ của Nhà thầu   

a) Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát thực tế, hiện trạng mặt bằng thi công, đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật, thẩm mỹ cho công trình; 

b) Cung cấp kịp thời hồ sơ thiết kế và các tài liệu có liên quan, vật tư (nếu có) theo thoả 

thuận trong Hợp đồng và quy định của Pháp luật có liên quan; 

c) Nhà thầu phải cung cấp nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, chịu trách 

nhiệm chi phí điện, nước, an ninh và các điều kiện vật chất liên quan khác đủ số lượng 

và chủng loại theo Hợp đồng để thực hiện các công việc theo nội dung Hợp đồng đã 

ký kết đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; 

d) Nhà thầu phải thi công xây dựng công trình đúng thiết kế, tiêu chuẩn dự án, quy 

chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường 

và phòng chống cháy nổ; 

e) Nhà thầu phải lập hồ sơ hoàn công, lập quyết toán Hợp đồng theo đúng quy định của 

Hợp đồng; 

f)  Nhà thầu phải đảm bảo thi công an toàn tuyệt đối cho công trình chính và các công 

trình lân cận. Nếu có sự cố xảy ra đối với công trình chính và các công trình lân cận 

do lỗi của Nhà thầu, Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bằng chi phí của 

mình phải thực hiện việc xử lý sự cố và đền bù khắc phục sự cố gây ra; 
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g) Nhà thầu phải giữ bí mật thông tin liên quan đến Hợp đồng hoặc Pháp luật có quy 

định liên quan đến bảo mật thông tin; 

h) Nhà thầu phải trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của Chủ đầu tư trong 

khoảng thời gian 05 ngày, nếu trong khoảng thời gian này mà Nhà thầu không trả lời 

thì được coi như Nhà thầu đã chấp nhận đề nghị hay yêu cầu của Chủ đầu tư; 

i) Cử cán bộ kỹ thuật có chuyên môn và có tinh thần trách nhiệm cùng đại diện Chủ đầu 

tư nghiệm thu khối lượng, chất lượng công việc hàng ngày, cũng như tiếp thu ý kiến 

của Chủ đầu tư để có biện pháp xử lý kịp thời; 

j)  Nếu Nhà thầu cần thay đổi chủng loại vật tư thì phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư 

bằng văn bản; 

k) Có trách nhiệm bảo vệ cơ sở vật chất của Chủ đầu tư và chịu trách nhiệm đền bù sửa 

chữa khi làm hư hại tài sản trong quá trình thi công; 

l) Chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động, giữ vệ sinh khi thi công và thu dọn 

sạch sẽ sau khi thi công. Đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận trong thời gian 

thi công và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các công trình nếu có; 

m) Thực hiện nghiêm túc công tác vận hành máy móc thi công, chịu trách nhiệm về mọi 

khoản bồi thường nếu Nhà thầu bất cẩn để xảy ra sự cố do Nhà thầu gây ra; 

n) Thực hiện mua bảo hiểm cần thiết để đảm bảo cho hoạt động thi công của Nhà thầu 

theo quy định của Pháp Luật; 

o) Chịu trách nhiệm về chi phí đấu nối, thanh toán điện, nước, vệ sinh, bảo vệ và các vấn 

đề pháp lý khác phục vụ trong quá trình thi công cho gói thầu (phục vụ cho quá trình 

thi công gói thầu). 

7.3. Nhân lực của Nhà thầu   

Nhân lực của Nhà thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp 

về nghề nghiệp, công việc của họ. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sa thải bất cứ nhân lực 

nào ở công trường hay công trình, kể cả đại diện của Nhà thầu nếu những người đó: có thái 

độ sai trái hoặc thiếu cẩn thận; thiếu năng lực hoặc bất cẩn; không tuân thủ bất kỳ điều khoản 

nào của Hợp đồng; gây phương hại đến an toàn, sức khoẻ hoặc bảo vệ môi trường. 

Khi đó, Nhà thầu sẽ chỉ định một người khác thích hợp để thay thế. Nhà thầu phải luôn 

đảm bảo trật tự, an toàn cho người và tài sản trên công trường.   

7.4. Hợp tác   

Nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện việc hợp tác trong công việc đối với: Nhân lực 

của Chủ đầu tư; các Nhà thầu khác do Chủ đầu tư thuê. 

Các dịch vụ cho những người này và các Nhà thầu khác có thể bao gồm việc sử dụng 

thiết bị của Nhà thầu, các công trình tạm hoặc việc bố trí đường vào công trường là trách 

nhiệm của Nhà thầu. Trường hợp các dịch vụ này làm phát sinh chi phí ngoài giá Hợp đồng 

thì các bên xem xét thoả thuận bổ sung chi phí này. 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về các hoạt động thi công xây lắp của mình trên công 

trường, phải phối hợp các hoạt động của mình với hoạt động của các Nhà thầu khác ở phạm 

vi (nếu có) được nêu rõ trong Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh của Chủ đầu tư. 
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7.5. Định vị các mốc   

Nhà thầu phải định vị công trình theo các mốc và cao trình tham chiếu được xác định 

trong Hợp đồng. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm về việc định vị đúng tất cả các hạng mục của 

công trình và phải điều chỉnh sai sót về vị trí, cao độ, kích thước hoặc căn tuyến của công 

trình. 

Chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào về việc cung cấp thông tin 

trong các mục được chỉ ra trên đây hoặc các thông báo để tham chiếu đó (các điểm mốc, 

tuyến và cao trình chuẩn), nhưng Nhà thầu phải cố gắng để kiểm chứng độ chính xác của 

chúng trước khi sử dụng. 

Trường hợp, Nhà thầu bị chậm trễ và phải chịu chi phí mà không phải do lỗi của mình 

gây ra, thì  Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu tư và có quyền thực hiện theo Điều 22 của 

Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]. 

7.6. Điều kiện về công trường    

Nhà thầu được coi là đã thẩm tra và xem xét công trường, khu vực xung quanh công 

trường, các số liệu và thông tin có sẵn nêu trên, và đã được thoả mãn trước khi nộp 

thầu, bao gồm: 

a) Địa hình của công trường; 

b) Hiện trạng các hạng mục xây dựng cơ bản: kích thước, thông thủy  và cao độ của 

tường xây, cấu kiện bê tông tốt thép; 

c) Điều kiện thủy văn và khí hậu; 

d) Mức độ và tính chất của công việc và vật liệu cần thiết cho việc thi công, hoàn 

thành công trình và sửa chữa sai sót. 

e) Các quy định của pháp luật về lao động; 

f) Các yêu cầu của Nhà thầu về đường vào, ăn, ở, phương tiện, nhân lực, điều kiện 

giao thông, nước và các dịch vụ khác.  

Nhà thầu được coi là đã thoả mãn về tính đúng và đủ của điều kiện công trường để 

xác định giá Hợp đồng. 

7.7. Đường đi và phương tiện   

a) Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đường đi lại chuyên 

dùng hoặc tạm thời mà Nhà thầu cần có, bao gồm lối vào công trường. Nhà thầu cũng 

phải có thêm các phương tiện khác bên ngoài công trường cần cho công việc bằng sự 

chịu rủi ro và kinh phí của mình. 

b) Nhà thầu phải nỗ lực để tránh làm hư hỏng đường hoặc cầu do việc sử dụng, đi lại của 

Nhà thầu hoặc người của Nhà thầu gây ra. Những nỗ lực này phải bao gồm việc sử 

dụng đúng các phương tiện và tuyến đường thích hợp. 

c) Trừ khi được quy định khác trong các điều kiện và điều khoản này: 

- Nhà thầu không được sử dụng và chiếm lĩnh toàn bộ đường đi, vỉa hè bất kể nó là 

công cộng hay thuộc quyền kiểm soát của Chủ đầu tư hoặc những người khác. 

- Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm sửa chữa nếu Nhà thầu làm hỏng khi sử dụng 

các tuyến đường đó; 
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- Nhà thầu phải cung cấp các biển hiệu, biển chỉ dẫn cần thiết dọc tuyến đường và 

phải xin phép nếu các cơ quan liên quan yêu cầu cho việc sử dụng các tuyến 

đường, biển hiệu, biển chỉ dẫn; 

- Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào có thể nảy sinh từ việc 

sử dụng hoặc các việc liên quan khác đối với các tuyến đường đi lại; 

- Chủ đầu tư không bảo đảm sự thích hợp hoặc sẵn có các tuyến đường riêng biệt 

nào; 

- Chi phí do sự không thích hợp hoặc không có sẵn các tuyến đường cho yêu cầu sử 

dụng của Nhà thầu, sẽ do Nhà thầu chịu. 

7.8. Vận chuyển vật tư thiết bị   

Trừ khi có quy định khác: 

a) Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn 03 ngày, trước ngày mà 

mọi vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường (bao gồm cả đóng gói, xếp hàng, 

vận chuyển, nhận, dỡ hàng, lưu kho và bảo vệ vật tư thiết bị); 

b) Nhà thầu phải bồi thường và gánh chịu thiệt hại cho Chủ đầu tư đối với các hư hỏng, 

mất mát và chi phí (kể cả lệ phí và phí tư pháp) do việc vận chuyển vật tư thiết bị của 

Nhà thầu. 

7.9. Thiết bị Nhà thầu   

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị của mình. Khi được đưa tới 

công trình, thiết bị của Nhà thầu phải dùng riêng cho việc thi công công trình. Nhà 

thầu không được di chuyển ra khỏi công trường bất kỳ một loại thiết bị chủ yếu nào 

nếu không được sự đồng ý của Chủ đầu tư.  

7.10. Thiết bị và vật liệu do Chủ đầu tư cấp (nếu có) 

a) Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đối với thiết bị của mình cấp cho Nhà thầu; 

b) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với từng thiết bị của Chủ Đầu Tư trong khi 

người của Nhà thầu vận hành, lái, điều khiển quản lý hoặc kiểm soát nó. 

Số lượng thích hợp và số tiền phải trả (với giá đã nêu) để sử dụng thiết bị của Chủ 

đầu tư đã được thoả thuận trong Hợp đồng. Nhà thầu phải thanh toán số tiền này 

cho Chủ đầu tư. 

Chủ đầu tư phải cung cấp, miễn phí, ‘‘các vật liệu do mình cung cấp‘‘ (nếu có) 

theo các chi tiết nêu trong các yêu cầu của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải chịu rủi ro 

và dùng chi phí của mình, cung cấp những vật tư này tại thời điểm và địa điểm 

được quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu phải kiểm tra những vật liệu này và phải 

thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư về sự thiếu hụt, sai sót hoặc không có của 

những vật liệu này. Trừ khi hai bên có thoả thuận khác, Chủ đầu tư xác định ngay 

sự thiếu hụt, sai sót như đã được thông báo. 

Sau khi được kiểm tra, vật liệu do Chủ đầu tư cấp sẽ phải được Nhà thầu bảo quản 

và giám sát cẩn thận. Trách nhiệm kiểm tra, bảo quản của Nhà thầu không tách 

Chủ đầu tư khỏi trách nhiệm đối với sự thiếu hụt, sai sót, lỗi không thấy rõ khi 

kiểm tra. 

7.11. Hoạt động của Nhà thầu trên công trường   
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a) Nhà thầu phải giới hạn các hoạt động của mình trong phạm vi công trường và khu 

vực bổ sung mà Nhà thầu có và được Chủ đầu tư đồng ý là nơi làm việc. Nhà thầu 

phải có sự chú ý cần thiết để giữ cho thiết bị của Nhà thầu và nhân lực của Nhà 

thầu chỉ hoạt động trong phạm vi công trường và các khu vực bổ sung và giữ cho 

không lấn sang khu vực lân cận. Trong thời gian thi công công trình, Nhà thầu phải 

giữ cho công trường không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp 

xếp thiết bị hoặc vật liệu thừa của mình. Nhà thầu phải dọn sạch rác và dỡ bỏ công 

trình tạm ra khỏi công trường khi không cần nữa. 

b) Sau khi biên bản nghiệm thu công trình đã được cấp, Nhà thầu phải dọn sạch và 

đưa đi tất cả thiết bị của Nhà thầu, nguyên vật liệu thừa, phế thải xây dựng, rác 

rưởi và công trình tạm. Nhà thầu phải để lại những khu vực đó của công trường và 

công trình trong trạng thái sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, Nhà nhà thầu có thể để 

lại công trường, trong giai đoạn thông báo sai sót, những vật tư thiết bị cần để Nhà 

thầu hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng. 

c) Nếu tất cả những vật tư thiết bị này không được dọn khỏi công trường trong vòng 

15 ngày sau khi Chủ đầu tư cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao; Chủ đầu tư có thể 

bán hoặc thải bỏ vật tư thiết bị, số tiền thu được từ việc bán vật tư thiết bị sẽ trả 

cho Nhà thầu sau khi đã thanh toán các chi phí phát sinh cho Chủ đầu tư.  

7.12. Các vấn đề khác có liên quan   

a) Tất cả các cổ vật, đồng tiền, đồ cổ hoặc các di vật khác hoặc các hạng mục địa chất 

hoặc khảo cổ được tìm thấy trên công trường sẽ được đặt dưới sự bảo quản và 

thẩm quyền của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải chú ý không cho người của mình hoặc 

người khác lấy đi hoặc làm hư hỏng các đồ vật tìm thấy này. 

b) Khi phát hiện ra những đồ vật này, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư 

để hướng dẫn giải quyết. Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ và phải chịu chi phí 

để thực hiện hướng dẫn thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư và có quyền 

theo Điều 22 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]. 

ĐIỀU 8. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI CHỦ ĐẦU TƯ 

8.1. Tạm ngừng thực hiện công việc của Hợp đồng bởi Chủ đầu tư  

a) Nếu Nhà thầu không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể ra thông 

báo yêu cầu Nhà thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai hỏng trong khoảng thời gian 

hợp lý cụ thể. 

b) Chủ đầu tư quyết định ngừng thực hiện công việc trong Hợp đồng khi Nhà thầu không 

đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và tiến độ theo Hợp đồng đã ký 

kết. 

c) Trước khi tạm dừng, Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu không ít 

hơn 07 ngày và trong thông báo sẽ nêu rõ lý do tạm ngừng. 

8.2. Chấm dứt Hợp đồng bởi Chủ đầu tư  

a) Chủ đầu tư sẽ được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu Nhà thầu có một trong các sự kiện 

sau xảy ra:  

- Không thực hiện theo hợp đồng hoặc một thông báo theo khoản 8.1 của Hợp đồng 
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này [Tạm ngừng thực hiện công việc của Hợp đồng bởi Chủ đầu tư]; 

- Bỏ dở công trình hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ 

theo Hợp đồng; 

- Không có lý do chính đáng mà 05 ngày liên tục không thực hiện công việc theo 

Hợp đồng; 

- Giao thầu phụ toàn bộ công trình hoặc chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự 

thỏa thuận của Chủ đầu tư; 

- Bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ 

nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người 

được uỷ quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động 

hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới 

các hoạt động hoặc sự kiện này; 

b) Nếu có ở một trong những trường hợp nêu trên, Chủ đầu tư có thể, bằng cách thông 

báo cho Nhà thầu trước 15 ngày, chấm dứt Hợp đồng và trục xuất Nhà thầu ra khỏi 

công trường. Tuy nhiên, trong trường hợp gạch đầu dòng thứ năm của điểm a, khoản 

8.2 thì Chủ đầu tư có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức. 

c) Sự lựa chọn của Chủ đầu tư trong việc quyết định chấm dứt Hợp đồng sẽ không được 

làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của Chủ đầu tư theo Hợp đồng. 

d) Nhà thầu phải rời công trường, chuyển các vật tư, vật liệu cần thiết ra khỏi công trình 

và có sự xác nhận của chủ đầu tư. Nhà thầu bàn giao các tài liệu của Nhà thầu và các 

hồ sơ thiết kế khác của Nhà thầu cho Chủ đầu tư. Tuy nhiên, Nhà thầu sẽ cố gắng hết 

mức để tuân thủ ngay lập tức các hướng dẫn hợp lý được nêu trong thông báo, bảo vệ 

tính mạng và tài sản hay cho sự an toàn của công trình. 

e) Sau khi Chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu chấm dứt Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể 

hoàn thành công trình và sắp đặt cho các đơn vị khác thực hiện. Chủ đầu tư và các đơn 

vị này khi đó có thể sử dụng bất cứ vật tư, vật liệu, tài liệu nào của Nhà thầu và các tài 

liệu thiết kế khác do Nhà thầu thực hiện hoặc do đại diện Nhà thầu thực hiện. 

f) Chủ đầu tư sẽ thông báo rằng thiết bị của Nhà thầu và các công trình tạm thời sẽ được 

giải phóng cho Nhà thầu ở tại hoặc gần công trường. Nhà thầu sẽ ngay lập tức sắp xếp 

để chuyển đi, rủi ro và chi phí cho việc này sẽ do Nhà thầu chịu. Tuy nhiên, nếu đến 

lúc này mà Nhà thầu còn nợ Chủ đầu tư một khoản thanh toán nào thì Chủ đầu tư 

được quyền bán chúng để lấy lại tiền. Số tiền dư ra sẽ được trả cho Nhà thầu. Thường 

hợp số tiền lấy lại vẫn còn thiếu, Chủ đầu tư sẽ tính lãi suất theo ngân hàng và ghi nợ 

cho nhà thầu. 

g) Trường hợp đặc biệt, Chủ đầu tư có quyền chấm dứt Hợp đồng vào bất cứ lúc nào 

thuận tiện cho Chủ đầu tư, bằng cách thông báo cho Nhà thầu việc chấm dứt Hợp 

đồng. Việc chấm dứt này sẽ có hiệu lực sau 07 ngày sau khi Nhà thầu nhận được 

thông báo này của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ không được chấm dứt Hợp đồng theo 

khoản này để tự thi công công trình hoặc sắp xếp để cho nhà thầu khác thi công công 

trình. 

8.3. Xác định giá vào ngày chấm dứt Hợp đồng   

Ngay khi thông báo chấm dứt theo khoản 8.2 của Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng bởi 
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Chủ đầu tư] có hiệu lực, Chủ đầu tư sẽ xem xét đồng ý hoặc xác định giá trị của công 

trình, vật tư, vật liệu và tài liệu của Nhà thầu và các khoản tiền phải thanh toán cho 

Nhà thầu cho các công việc được thực hiện theo đúng Hợp đồng. 

8.4. Thanh toán sau khi chấm dứt Hợp đồng   

Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng theo khoản 8.2 của Hợp đồng này [Chấm dứt 

Hợp đồng bởi Chủ đầu tư] có hiệu lực, Chủ đầu tư có thể:  

a) Không thanh toán thêm cho Nhà thầu cho đến khi chi phí thi công, hoàn thành và sửa 

chữa các sai sót và hư hỏng do chậm trễ trong thời gian hoàn thành và các chi phí khác 

mà Chủ đầu tư chấp thuận đã được xác định; 

b) Thu lại từ Nhà thầu các phí tổn do hư hỏng, mất mát mà Chủ đầu tư phải chịu và các 

chi phí thêm khác của việc hoàn thành công trình, sau khi tính đến bất kỳ một khoản 

nợ nào đối với Nhà thầu. Sau khi đã thu hồi lại từ các mất mát, hư hỏng và các chi phí 

thêm, Chủ đầu tư sẽ thanh toán phần tiền cân đối còn lại cho Nhà thầu. 

ĐIỀU 9.  CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI NHÀ THẦU 

9.1. Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu 

a) Nhà thầu được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu: 

- Chủ đầu tư về cơ bản không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng; 

- Việc tạm ngừng bị kéo dài quá 30 ngày; 

- Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ 

nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự điều hành của người được uỷ thác hoặc người 

đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó 

xẩy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự 

kiện đó. 

b) Trong bất cứ sự kiện hoặc trường hợp nào được nêu trên, Nhà thầu có thể, bằng thông 

báo trước 15 ngày cho Chủ đầu tư để chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên trong trường hợp 

của điểm gạch đầu dòng thứ ba điểm (a) của điều 9.1 Nhà thầu có thể thông báo chấm 

dứt Hợp đồng ngay lập tức. 

9.2. Ngừng công việc và di dời thiết bị Nhà thầu   

Sau khi nhận được thông báo chấm dứt Hợp đồng, Nhà thầu sẽ ngay lập tức:  

a) Ngừng tất cả các công việc thêm, ngoại trừ các công việc đã được Chủ đầu tư hướng 

dẫn để bảo vệ con người và tài sản hoặc an toàn của công trình; 

b) Chuyển giao cho Chủ đầu tư toàn bộ tài liệu của Nhà nhà thầu, thiết bị, các vật liệu và 

các công việc khác mà Nhà thầu đã được thanh toán; 

c) Di dời tất cả vật tư, vật liệu khỏi công trường, ngoại trừ các thứ cần thiết cho việc an 

toàn và rời khỏi công trường. 

9.3. Thanh toán khi chấm dứt Hợp đồng 

Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng theo khoản 9.1 của Hợp đồng [Chấm dứt Hợp 

đồng bởi Nhà thầu] đã có hiệu lực, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu nếu việc 

chấm dứt hợp đồng do lỗi của Chủ đầu tư gây ra. 
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ĐIỀU 10. BẢO HÀNH, BẢO TRÌ 

a) Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào 

sử dụng, Nhà thầu phải: 

- Phát hành chứng thư bảo lãnh bảo hành của Ngân hàng do Nhà thầu cung cấp 

trong thời hạn 12 tháng đối với công tác thi công. 

- Nhà thầu cam kết sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến công trình trong vòng 24h kể từ khi 

nhận được thông báo yêu cầu sửa chữa từ Chủ đầu tư. Thời gian bảo hành công 

trình phải được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót do lỗi của nhà thầu; 

b) Trong thời gian bảo hành công trình Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết 

do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của Nhà 

thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 24h sau khi 

nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Nhà 

thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê 

một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho 

việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải thanh toán 

cho bên thứ ba sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư về các khoản thanh toán 

này. Trường hợp hết hạn thanh toán mà nhà thầu không chịu thanh toán các khoản chi 

phí cho việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền trừ vào chi phí bảo hành của Nhà thầu 

và yêu cầu Ngân hàng phát hành chứng thư bảo lãnh bảo hành thanh toán cho Chủ đầu 

tư. 

ĐIỀU 11. VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

11.1  Đối với nhà thầu: 
- Nếu tiến độ bàn giao hạng mục chậm do lỗi của Nhà thầu thì Nhà thầu bị phạt 0.1% 
giá trị tạm tính của Hợp đồng cho mỗi ngày chậm trễ. Thời hạn chậm tiến độ không 
được vượt quá 15 ngày. Nếu tiến độ bị chậm quá 15 ngày mà không do sự kiện bất khả 
kháng hoặc không do lỗi của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng. 

- Bên vi phạm do không hoàn thành đủ số lượng sản phẩm hoặc chất lượng sản phẩm 

không đạt yêu cầu quy định trong hợp đồng này thì Nhà thầu phải làm lại cho đủ và đúng 

chất lượng. 

- Trường hợp Nhà thầu không thực hiện Hợp đồng như đã cam kết thì phải bồi thường 
cho Chủ đầu tư toàn bộ giá trị đã được tạm ứng theo hợp đồng và các thiệt hại liên quan 
do việc chậm tiến độ thực hiện hợp đồng gây ra. 

11.2 Đối với Chủ đầu tư:  
Chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán cho Nhà thầu trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ 
ngày Chủ đầu tư thông báo chấp nhận Hồ sơ đề nghị Nghiệm thu thanh toán từng phần 
của Nhà thầu, Nghiệm thu Quyết toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thông 
báo chấp nhận bộ hồ sơ quyết toán của Nhà thầu. Khi hoàn tất thủ tục Thanh Quyết toán, 
Chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu theo Hợp đồng trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày hoàn tất thủ tục Thanh Quyết toán. Nếu Bên A thanh toán chậm cho Bên B thì Bên 
A sẽ phải trả cho Bên B số tiền phạt tương ứng với giá trị lãi suất nợ quá hạn do ngân 
hàng thương mại mà Bên B mở tài khoản công bố đối với khoản tiền trả chậm, tương ứng 
với thời gian trả chậm tại thời điểm thanh toán. Thời gian thi công sẽ được kéo dài đúng 
bằng thời gian Bên A thanh toán chậm cho Bên B. Trong trường hợp việc thanh toán 
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chậm trễ quá 12 ngày, Bên B có quyền tạm ngưng thi công và thời gian thi công sẽ được 
gia hạn bằng đúng với thời gian đã tạm dừng thi công. 

ĐIỀU 12. KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ CÁC TRANH CHẤP 

12.1. Khiếu nại: 

a) Thực hiện theo quy định nêu tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;  

b) Nếu Nhà thầu thay đổi chủng loại, mã hiệu vật tư thiết bị so với Hợp đồng thì phải 

trình Chủ đầu tư bằng văn bản và được Chủ đầu tư chấp thuận. Bất cứ khi nào trước 

khi công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng, nếu Chủ đầu tư phát hiện vật tư, thiết bị 

nào mà Nhà thầu đưa vào công trình không đảm bảo theo cam kết vật tư của Hợp 

đồng thì Chủ đầu tư có quyền tịch thu, không hoàn trả lại cho Nhà thầu và Nhà thầu 

phải cung cấp vật tư, thiết bị theo đúng yêu cầu Hợp đồng đã ký kết bằng chi phí của 

Nhà thầu. 

12.2. Xử lý các tranh chấp: 

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp giữa các bên liên quan đến hợp đồng này hoặc 

có vấn đề nào nảy sinh ngoài hợp đồng thì các bên phải lập tức tiến hành giải quyết 

tranh chấp đó trên cơ sở đàm phán và hòa giải. Nếu các tranh chấp không thể giải 

quyết được trong vòng 15 ngày kể từ khi có văn bản thông báo tranh chấp, thì tranh 

chấp đó được đệ trình lên Tòa án có thẩm quyền tại tỉnh Khánh Hòa để giải quyết. 

Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên. 

12.3. Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản về 

giải quyết tranh chấp. 

ĐIỀU 13. QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG 

13.1. Quyết toán Hợp đồng 

a) Các giai đoạn quyết toán: 

- Khi công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, Nhà thầu lập hồ sơ 

quyết toán toàn bộ hạng mục công trình gửi Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét, 

chấp thuận. 

b) Số lượng và nội dung hồ sơ quyết toán: 

Số lượng hồ sơ quyết toán 04 (bốn) bộ với các tài liệu trình bày chi tiết theo quy định, 

tại Điều 4 thuộc Hợp đồng này. 

13.2. Thanh lý Hợp đồng 

a) Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp: 

- Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký; 

- Hợp đồng bị chấm dứt (huỷ bỏ) theo quy định của Điều 9 của Hợp đồng [Tạm 

ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu], Điều 8 của Hợp đồng [Tạm ngừng 

và chấm dứt Hợp đồng bởi Chủ đầu tư ] 

b) Việc thanh lý Hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày các bên 

tham gia Hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng hoặc Hợp đồng bị chấm 

dứt (huỷ bỏ) theo điểm a khoản 2 Điều này. 
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13.3. Chấm dứt trách nhiệm của chủ đầu tư   

Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm với Nhà thầu về bất cứ việc gì và vấn đề gì theo 

Hợp đồng hoặc liên quan đến Hợp đồng sau khi thanh lý Hợp đồng. 

ĐIỀU 14. THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG 

14.1. Thời điểm có hiệu lực của Hợp đồng:  

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký Hợp đồng. 

14.2. Tính pháp lý của Hợp đồng xây dựng: 

a) Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở pháp lý mà Chủ đầu tư, Nhà thầu và các bên liên quan 

có nghĩa vụ thực hiện; 

b) Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Các tranh chấp 

phát sinh ngoài Hợp đồng sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật có 

liên quan. 

ĐIỀU 15. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

15.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong Hợp đồng này; 

15.2. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có pháp lý như nhau. Chủ đầu tư sẽ giữ 02 bản, 

Nhà thầu sẽ giữ 02 bản. 

            ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -Tự do – Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC 
Số: …/2022/HĐNT/… 

 

- Căn cứ Bộ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua và ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005 và có hiệu lực 

ngày 01/01/2006; 

- Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 và các văn bản có liên quan; 

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên. 

Hôm nay, ngày    tháng  năm 2022, tại văn phòng Công ty CP Quốc Tế Holding, chúng 

tôi gồm có:  

 

BÊN BÁN(Sau đây gọi tắt là “bên A”) 

Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING 

Địa chỉ :  

Điện thoại :  

Mã số thuế : 0311803955 

Số tài khoản : 115 002 859 093 Tại ngân hàng Viettinbank, CN Khánh Hòa 

Đại diện :: Bà Nguyễn Lan Hương                 Chức vụ: Tổng giám đốc 

 

BÊN MUA(Sau đây gọi tắt là “bên B”) 

Tên đơn vị :  

Địa chỉ :  

Mã số thuế :  

Đại diện :                                                           Chức vụ:  

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp vật liệu 

xây dựng với các điều khoản như sau: 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

1.1.  Bên A đồng ý bán, Bên B đồng ý mua mặt hàng phục vụ công trình xây dựng như: … 

chất lượng hàng mới 100% chưa qua sử dụng theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

1.2. Số lượng, chủng loại, kích thước và đơn giá sẽ được thể hiện trên từng đơn hàng,  báo 

giá cụ thể. 



2 
 

ĐIỀU 2.PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG 

2.1. Nội dung đặt hàng sẽ do Bên B gửi cho Bên A bằng văn bản hoặc qua điện thoại trước 

ít nhất 5 ngày. Trong trường hợp số lượng hàng lớn không đáp ứng kịp hai bên sẽ thống nhất 

ngày giao hàng cụ thể theo đơn hàng. 

2.2. Số lượng, chủng loại, xuất xứ của hàng hoá căn cứ theo đặt hàng của Bên mua. 

ĐIỀU 3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:  

3.1. Thời hạn thanh toán:  

- Tổng hợp công nợ theo tháng, vào cuối mỗi tháng bên bán tổng hợp công nợ, xuất hóa 

đơn gửi bên mua và chậm nhất đến ngày 15 tháng sau bên mua thanh toán dứt điểm cho bên 

bán, nếu chậm quá 15 ngày bên bán có thể tạm thời ngưng cấp hàng và yêu cầu bên mua 

thanh toán dứt điểm cộng với lãi suất phạt chậm 0.033%/ngày nhưng không quá 20 ngày. 

- Các đơn hàng có giá trị lớn hai bên sẽ có thỏa thuận riêng về giá cả, quy cách, hình thức 

thanh toán và giao hàng (có báo giá qua điện thoại, email) 

3.2. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 

sau: 

- Đối tượng thụ hưởng: CÔNG TY CP QUỐC TẾ HOLDING 

- Số tài khoản: …  tại ngân hàng … 

ĐIỀU 4. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN HÀNG 

4.1. Địa điểm:  

- Thời gian và địa điểm nhận hàng: Được thống nhất trong từng lần đặt hàng cụ thể.  

+ Giao hàng tại kho của bên B, hoặc giao hàng tại công trình theo chỉ định của bên 

B. 

4.2. Phương thức giao nhận và vận chuyển 

 a. Đại diện của hai bên cùng thực hiện giao nhận, kiểm tra chất lượng hàng hoá tại kho 

của Bên B.  

 b. Các hỏng hóc, thiếu hụt phát sinh sau khi đã giao nhận hàng xong thì Bên A phải 

chịu trách nhiệm.  

 c. Bên A chịu chi phí bốc xếp hàng lên, bên B chịu chi phí bốc xếp hàng xuống 

ĐIỀU 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 

5.1 Trách nhiệm của Bên A 

 -  Bên A cung cấp hàng theo đúng mẫu, thời gian, số lượng, chất lượng, thông số kỹ 

thuật theo yêu cầu trong đơn đặt hàng của Bên B. 

   -  Cung cấp đầy đủ bộ chứng từ thanh toán gồm: Các phiếu giao nhận hàng, hoá đơn tài chính 

cho bên A. 

 5.2. Trách nhiệm của Bên B 

 a. Chuẩn bị phương tiện, nhân công, kho bãi nhận hàng do Bên A giao.  

 b. Phối hợp cùng Bên A kiểm tra chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn quy cách hàng hóa 

và xác nhận bằng văn bản. 

 c. Thanh toán cho Bên A đúng theo Điều 3 của hợp đồng này. 
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ĐIỀU 6. THANH LÝ HỢP ĐỒNG 

Hợp đồng này chấm dứt hiệu lực và mặc nhiên được thanh lý trong các trường hợp sau 

đây: 

6.1. Hai bên đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng này. 

Quá thời hạn trong bản xác nhận đặt hàng mà Bên B không nhận được hàng do Bên A giao 

hoặc Bên B cố tình không nhận hàng do Bên A giao thì mọi chi phí rủi ro phát sinh liên quan 

do Bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

6.2. Hai bên cùng thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước hạn. 

6.3. Hợp đồng đó hết hiệu lực. 

ĐIỀU 7. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG 

7.1. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 31/12/2022, với điều kiện bên B đã hoàn 

thành nghĩa vụ thanh toán. 

7.2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, trường hợp bất khả kháng, một trong hai bên 

muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải thông báo trước cho bên kia tối thiểu (30) ba 

mươi ngày và phải được chấp thuận của bên kia bằng văn bản. 

7.3. Các phụ lục kèm theo hợp đồng này có giá trị như hợp đồng chính. 

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

8.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản đó ghi trong hợp đồng. Mọi 

tranh chấp phát sinh từ hợp đồng, Hai bên có nghĩa vụ báo cho nhau bằng văn bản để kịp thời 

giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Trường hợp các bên không tự giải quyết được, 

sẽ đưa ra Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa giải quyết. Quyết định của Toà án là quyết định 

cuối cùng có giá trị bắt buộc các bên thực hiện, án phí do bên thua chịu. 

8.2. Trong trường hợp có những phát sinh liên quan không được thể hiện trong hợp đồng 

này sẽ được hai bên thỏa thuận trong phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng không được tách 

rời với hợp đồng chính và có giá trị như một phần trong điều khoản của hợp đồng và chỉ có 

hiệu lực khi được lập thành văn bản với các chữ ký xác nhận của hai bên. 

8.3. Hợp đồng này gồm 3 trang được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A 

giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 02 (hai) bản làm căn cứ và nghĩa vụ thực hiện, có giá trị kể từ 

ngày ký và hết hiệu lực, mặc nhiên thanh lý khi hai bên không còn nhu cầu mua bán và hoàn 

thành hết nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng. 

 

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                         ĐẠI DIỆN BÊN B 
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