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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BẢO AN 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ, VĂN PHÒNG TRỌN GÓI 

CHẤT LƯỢNG CAO 

 
Hà nội, ngày … tháng… năm 2016 

 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN 
Số: ....... /HĐVC/BA 

 

+ Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội  nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam Thông qua kỳ họp  khoá IX ngày 14/8/2005 

+ Căn cứ vào luật thương mại số 38/2005/QH11 được Quốc hội  nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam Thông qua kỳ họp  khoá IX ngày 14/8/2005. 

 - Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của cả hai bên: 

+ Hôm nay, ngày ...  tháng ...  năm 2016 tại ................................................................................. 

 Chúng tôi gồm: Đại diện 2 bên 
 

Bên A:                              ........................................................................................................... 

 Người đại diện:  ........................................................................................................... 

 Chức vụ: ........................................................................................................... 

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

 Số điện thoại: .......................................................................................................... 

 Mã số thuế .......................................................................................................... 

 Số tài khoản ........................................... Tại Ngân hàng ...................................... 

   

Bên B: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BẢO AN 

 Người đại diện: Ông: LÊ XUÂN QUỲNH 

 Chức vụ: Giám đốc 

 Địa chỉ: Số 27 Phố Cao Thắng, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành Phố 

Hà Nội 
 

 Số điện thoại: 0462.533.533 – 0965.533.533 

 Số tài khoản: 21610000093899 

 Ngân hàng:  TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam. Chi nhánh Đống Đa 

 Mã số thuế: 0106657035 

 Website: www.taxitaibaoan.com 

www.chuyennhatrongoibaoan.vn 

 Email: chuyennhabaoan@gmail.com 

chuyenvanphongbaoan@gmail.com 

 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ vận chuyển trọn gói với những 

điều khoản sau: 
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Điều 1: Nội dung hợp đồng. 

Bên A thuê bên B tháo dỡ,bọc lót, vận chuyển và lắp đặt đồ đạc văn phòng làm việc, nhà ở tại địa 

chỉ : .....................................................................................................................................đến vị trí  

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

 

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các bên. 

Bên A:  

- Bàn giao hiện trạng trang thiết bị, và toàn bộ đồ đạc về số lượng, chất lượng cho Bên B.  

- Trực tiếp giám sát quá trình vận chuyển tài sản trang thiết bị văn phòng, nhà ở . 

- Tiếp nhận đầy đủ các tài sản khi đơn vị vận chuyển tại địa chỉ mới. 

- Bên A chịu trách nhiệm với các tài sản quan trọng như: tiền, vàng, điện thoại, máy ảnh .......... 

  trong quá trình vận chuyển. 

- Ký nghiệm thu kết quả khi bên B hoàn thành công việc 

- Thanh toán đầy đủ cước phí vận chuyển cho bên B sau khi nhận đầy đủ chứng   

  từ thanh toán (bao gồm biên bản nghiệm thu và hóa đơn hợp lệ). 

Bên B: 

- Bên B chịu trách nhiệm vận chuyển, đảm bảo số lượng và chất lượng tại nơi tháo dỡ đến nơi lắp 

đặt. 

- Bên B không chịu trách nhiệm với các tài sản quan trọng đã nêu trên trong quá trình  

  vận chuyển. 

- Bên B không vận chuyển những mặt hàng trái pháp luật mà nhà nước cấm. 

- Kiểm tra chất lượng và số lượng khi tháo dỡ và vận chuyển cho bên A. 

- Bên B chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại đồ đạc hư hỏng, vỡ, mất mát trong quá  

  trình vận chuyển. 

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển đảm bảo yêu cầu về vận chuyển hàng hóa.  

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán. 

 *** Giá trị hợp đồng vận chuyển: ................................................................................ đồng. 

    (Bằng chữ: ................................................................................................... đồng chẵn). 

- Số tiền tạm ứng trước: ........................................................................................đồng. 

- Số tiền còn lại: ....................................................................................................đồng. 

- Giá trên .......... bao gồm 10% VAT. 

- Hình thức thanh toán chuyển khoản ( hoặc tiền mặt). 

- Chứng từ thanh toán bao gồm biên bản nghiệm thu và hóa đơn đỏ VAT hợp lệ. 

- Bên A thanh toán vào tài khoản của Bên B bằng hình thức chuyển khoản trong vòng 3 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận Biên bản nghiệm thu và hóa đơn tài chính hợp lệ (tính theo dấu bưu điện) của 

Bên B. 

   - Nếu 1 trong 2 bên hủy hợp đồng thì phải bồi thường cho bên còn lại 20% giá trị hợp đồng. 

Điều 4: Thời gian vận chuyển. 

 Bên A sẽ báo chính xác ngày vận chuyển cho bên B trước 02 ngày để chuẩn bị. 

 Ngày cụ thể: ......................................................................................................... 
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Điều 5: Phạt vi phạm hợp đồng 

5.1.  Nếu đến thời điểm vận chuyển mà bên B không bố trí được phương tiện hay vì bất cứ lý do 

nào ảnh hưởng đến tiến độ cam kết thì sau 01 ngày bên B phải nộp phạt 5% giá trị hợp đồng. 

5.2. Nếu bên A vì lý do không chính đáng mà chậm thanh toán, thì sau 01 ngày bên A phải nộp 

phạt 5% giá trị hợp đồng 

Điều 6: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp hợp đồng: 

6.1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Mọi tranh chấp phát 

sinh trong thời gian thực hiện hợp đồng hai bên phải thương thảo, thống nhất bằng văn bản trên cơ 

sở hợp tác bình đẳng hai bên cùng có lợi và theo Pháp luật của nhà nước. 

6.2. Trường hợp có vấn đề tranh chấp không tự thương lượng đươc, hai bên thống nhất chuyển vụ 

việc đến Toà án Kinh tế Hà nội là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết những vụ tranh chấp này. 

Quyết định của toà án là chung thẩm và có tác dụng ràng buộc các bên phải tuân thủ. Bên thua kiện 

sẽ phải chịu mọi chi phí liên quan. 

Điều 7: Nghiệm thu 

Sau khi bên B hoàn thành công việc thì đề xuất bên A nghiệm thu kết quả. 

Điều 8: Điều khoản thi hành. 

8.1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản đã ghi trong hợp đồng, không bên 

nào được đơn phương huỷ hợp đồng hoặc tự ý thay đổi nội dung trong hợp đồng này. 

8.2. Những bổ sung, điều chỉnh hợp đồng khi cần thiết phải được sự đồng ý của 2 bên bằng văn bản 

hoặc phụ lục hơp đồng. 

8.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký. Kết thúc khi hai bên thanh lý hợp đồng và hai 

bên đã thực hiện xong các nghĩa vụ liên quan của mình. 

8.4. Hợp đồng này gồm 03 trang 08 điều, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản  có giá trị pháp lý 

như nhau. 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A       ĐẠI DIỆN BÊN B  

 

 

 
 


