
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------o0o------- 
 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ 
Số:  

 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Hôm nay, ngày 29 tháng 07 năm 2021, chúng tôi gồm có: 

BÊN A (Bên đặt hàng): CÔNG TY TNHH FOODMATE 

      Địa chỉ   : 212 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh. 

MST    : 0316537908 

Người đại diện  :Ông Huỳnh Tấn Tài  - Chức vụ: Giám đốc điều hành 

Giấy ủy quyền:     : số 01/GUQ-FM/2021  ký ngày 05/05/2021  

BÊN B (Thực hiện hợp đồng): CÔNG TY TNHH CROPRO 

Địa chỉ    : 86A Lê Đình Thám, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh  

Người đại diện : Lê Đức Phước             - Chức vụ: Giám đốc   

MST     : 0316515478 

Tài khoản   : Ngân hàng ACB PGD Thống Nhất, Gò Vấp, HCM 

Số tài khoản : 5519868 

Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng với nội dung như sau: 

ĐIỀU 1: Bên A đồng ý thuê và Bên B đồng ý thực hiện công việc sản xuất thành phẩm hàng hóa cho 

Bên A với quy cách và giá trị như sau: 

Stt Tên hàng hoá 

Đơn giá 

(vnđ/hộp) 

Số 

lượng 

(cái) 

Thành tiền 

(vnđ) Mô tả thêm Ghi chú 

1 Thùng Carton 3 lớp 

Kích thước Dài 36cm 

x Rộng 26cm x cao 

24cm. 

 

7.845 

 

5.000 39.225.000 

 

- Chất liệu giấy: Nâu cứng 

-Bế lỗ thành phẩm 

-In Logo 2 mặt thùng 

 

Tăng thêm 

500đ tiền in 

Logo so với 

Hợp đồng 

trước 

● Trị giá đơn hàng: 39,225,000đ 

● Thuế VAT 10%: 3.922.500đ 

● Trị giá đơn hàng bao gồm thuế:43.147.500đ (bốn mươi ba triệu một trăm bốn mươi bảy nghìn 

năm trăm đồng) 

ĐIỀU 2: Phương thức thực hiện: 

- Bên B cung cấp dịch vụ tại Điều 1 theo thiết kế đã được Bên A chấp thuận. 

- Bên A ký duyệt bài in trực tiếp trên maquette (bản thiết kế mẫu) và chịu trách nhiệm về nội 

dung sau khi ký duyệt. 

ĐIỀU 3: Phương thức và thời gian giao hàng: 

- Địa điểm giao hàng: địa điểm Bên A cung cấp (trong nội thành Hồ Chí Minh). Bên B chỉ hỗ trợ 

giao hàng miễn phí tới một địa chỉ. 



- Thời gian thực hiện in ấn: Trong thời gian từ 7-10 ngày kể từ ngày duyệt maquette và nhận được 

tiền tạm ứng của Bên A (không kể ngày lễ và chủ nhật). 

- Chi phí vận chuyển: Do bên B chịu trách nhiệm.  

- Việc giao nhận hàng hóa phải được hai bên lập thành Biên bản giao nhận. Vào thời điểm giao 

nhận, bên A có quyền kiểm đếm số lượng và kiểm tra chất lượng, quy cách sản phẩm in ấn, kết 

quả kiểm tra sẽ được hai bên ghi nhận vào Biên bản bàn giao. Trường hợp bên B giao hàng hóa 

không đúng số lượng, chất lượng, mô tả theo Hợp đồng này hoặc hàng hóa bị ẩm, ướt, bên A có 

quyền không nhận một phần hoặc toàn bộ số hàng hóa và yêu cầu bên B thực hiện việc giao 

hàng hóa phù hợp với hợp đồng này. 

- Đối với những khiếm khuyết của hàng hóa mà bên A không thể phát hiện bằng việc quan sát tại 

thời điểm giao nhận thì bên A có quyền khiếu nại đến bên B. 

ĐIỀU 4: Phương thức thanh toán: 

- Bên A tạm ứng cho Bên B với số tiền là:21.573.750đ ( hai mươi mốt triệu năm trăm bảy mươi 

ba nghìn bảy trăm năm mươi đồng chẵn) 

- Thanh toán phần còn lại:  21.573.750đ ( hai mươi mốt triệu năm trăm bảy mươi ba nghìn bảy 

trăm năm mươi đồng chẵn)  trong vòng 05 (năm) ngày kể từ giao hàng hoàn tất thể hiện trên 

Biên bản giao nhận hàng hóa và cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán hóa đơn. 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. 

- Đồng tiền thanh toán: Tiền đồng Việt Nam. 

ĐIỀU 5: Các điều khoản khác: 

- Bên B phải giao hàng đúng mẫu mã, chất lượng cho Bên A (mức chênh lệch cho phép về màu 

sắc nằm trong khoảng 10% so với bản maquette). 

- Bên A cam kết thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền hàng cho Bên B. 

- Trong trường hợp hàng không đạt chất lượng theo yêu cầu Hợp đồng, Bên B có trách nhiệm 

thực hiện lại số hàng hư hỏng hoặc thiếu hoặc không phù hợp với quy định trong hợp đồng trong 

vòng 7 (ngày) ngày. Mọi chi phí phát sinh từ việc thực hiện lại hàng hư hỏng, không đạt chất 

lượng sẽ do Bên B chịu. Sau đó các bên sẽ tiến hành thanh lý Hợp đồng.  

ĐIỀU 6: Cam kết chung: 

- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản trong hợp đồng. Không được đơn 

phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng khi chưa được sự đồng ý của bên kia. Nếu bên nào gặp 

trục trặc trở ngại phải thông báo cho bên kia biết trước 01 (một) ngày để có phương hướng giải 

quyết. 

- Nếu có tranh chấp xảy ra mà hai bên không thỏa thuận được thì sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền 

giải quyết. Án phí sẽ do bên thua kiện chịu. 

- Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản và có giá trị pháp lý ngang 

nhau. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên đồng ý ký kết và mặc nhiên được thanh lý 

khi hai bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của hợp đồng mà không có bên nào có khiếu nại. 

2009 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

 

 

 

 

                        HUỲNH TẤN TÀI 

 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07năm 2021  

 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

 

 

 

                         LÊ ĐỨC PHƯỚC  

 

 

 


