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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------- 

  

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 

Số: …../20.../HĐMB 

Căn cứ: 

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên 

quan; 

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật 

liên quan; 

- Nhu cầu và khả năng của các bên; 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm …… , Tại …… 

Chúng tôi gồm có: 

  

BÊN BÁN (Bên A) 

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp: .....…………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………… 

Điện thoại: …………………… Fax: ……………………………… 

Tài khoản số: ………………………………………………………… 

Mở tại ngân hàng: …………………………………………………… 
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Đại diện theo pháp luật: …………… Chức vụ: .………………… 

CMND/Thẻ CCCD số: ……… Nơi cấp: ……… Ngày cấp: ……… 

(Giấy ủy quyền số: … ngày …. tháng … năm … do … chức vụ … ký) 

  

BÊN MUA (Bên B) 

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp: .....…………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………… 

Điện thoại: …………………… Fax: ………………………………… 

Tài khoản số: ………………………………………………………… 

Mở tại ngân hàng: …………………………………………………… 

Đại diện theo pháp luật: ……… Chức vụ: .……………………… 

CMND/Thẻ CCCD số: ……… Nơi cấp: ……… Ngày cấp:……… 

(Giấy ủy quyền số: ... ngày …. tháng ….. năm …….do … chức vụ …… ký). 

Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với 

các điều khoản như sau: 

  

Điều 1: TÊN HÀNG - SỐ LƯỢNG - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Số thứ tự Tên hàng hóa Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1.             
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2.             

3.             

4.             

...             

Tổng cộng             

(Số tiền bằng chữ: ............................... đồng) 

  

Điều 2: THANH TOÁN 

1. Bên B phải thanh toán cho Bên A số tiền ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này vào 

ngày ... tháng ... năm ........ 

2. Bên B thanh toán cho Bên A theo hình thức .................  

  

Điều 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG 

1. Bên A giao cho bên B theo lịch sau: 

  
      

Số thứ tự Tên hàng hóa Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1.             

2.             

3.             

4.             

...             

Tổng cộng         
  

2. Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do bên ……  chịu. 
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Chi phí bốc xếp (mỗi bên chịu một đầu hoặc ………  ) 

3. Quy định lịch giao nhận hàng hóa mà bên mua không đến nhận hàng thì phải 

chịu chi phí lưu kho bãi là …  đồng/ngày. Nếu phương tiện vận chuyển bên mua 

đến mà bên bán không có hàng giao thì bên bán phải chịu chi phí thực tế cho việc 

điều động phương tiện. 

4. Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng 

hóa tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng 

v.v… thì lập biên bản tại chỗ, yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên 

bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành). 

5. Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu bên mua sau 

khi chở về nhập kho mới hiện có vi phạm thì phải lập biên bản gọi cơ quan kiểm 

tra trung gian (…………………….) đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong 

hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau 15 ngày nếu bên bán đã nhận được biên 

bản mà không có ý kiến gì thì coi như đã chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng đó. 

6. Mỗi lô hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên 

bản kiểm nghiệm; khi đến nhận hàng, người nhận phải có đủ: 

- Giấy giới thiệu của cơ quan bên mua; 

- Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán; 

- Giấy chứng minh nhân dân. 

  

Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 
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1. Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu 

vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm 

khuyết đó; 

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn khiếu nại theo 

quy định của Luật thương mại năm 2005, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ 

khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, 

kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro; 

3. Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời 

điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng. 

4. Bên mua có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã thỏa 

thuận. 

  

Điều 5: BẢO HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀNG HÓA 

1. Bên A có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng ……  cho 

bên mua trong thời gian là …………… tháng. 

2. Bên A phải cung cấp đủ mỗi đơn vị hàng hóa một giấy hướng dẫn sử dụng (nếu 

cần). 

  

Điều 6: NGƯNG THANH TOÁN TIỀN MUA HÀNG 

Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng được quy định như sau: 

1. Bên B có bằng chứng về việc bên A lừa dối thì có quyền tạm ngừng việc thanh 

toán; 
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2. Bên B có bằng chứng về việc hàng hóa đang là đối tượng bị tranh chấp thì có 

quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi việc tranh chấp đã được giải quyết; 

3. Bên B có bằng chứng về việc bên A đã giao hàng không phù hợp với hợp đồng 

thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi bên A đã khắc phục sự không phù 

hợp đó; 

4. Trường hợp tạm ngừng thanh toán theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 

này mà bằng chứng do bên B đưa ra không xác thực, gây thiệt hại cho bên A thì 

bên B phải bồi thường thiệt hại đó và chịu các chế tài khác theo quy định của pháp 

luật. 

  

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không 

được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc 

đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị 

phạt tới ………… % giá trị của hợp đồng bị vi phạm. 

 


