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TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CÔNG TY A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

Số: …/...…-…… ………, ngày …. tháng .... năm 202... 
 

THÔNG BÁO ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 
 
 

 Căn cứ ……………………….…………………………………………… 
 Căn cứ tình hình thực tế thực hiện hợp đồng; 
 Căn cứ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên; 

 
 

 Kính gửi: CÔNG TY …………………………………………………. 
 Địa chỉ: …………………………………………………………………. 
 Đại diện theo pháp luật: ………………………………………………… 
 Điện thoại: …………….. Fax: ………………………………………….. 
 Mã số thuế: ……………………………………………………………… 

 
Công ty chúng tôi trên tinh thần hợp tác và thiện chí, kính thông báo đến 
Quý công ty về việc giải quyết hợp đồng …………… số: …../20…. như 
sau: 

 
 

1. Chúng tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng ………… số:…../20…. kể 
từ ..... giờ ...... ngày .... tháng. .... năm ...... Vì những lý do sau: 

a. Lý do chủ quan (yếu tố lỗi):..... 
b. Lý do khách quan (sự kiện bất khả kháng..) 
 
 

2. Về quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ được giải quyết như sau: 
a. Đối với Bên A 
 
 

b. Đối với Bên B 
 
 

c. Đối với Bên thứ ba 
 

3.  Cảnh báo về phương thức giải quyết tranh chấp: 
Trên tinh thần cơ sở của Điều … của Hợp đồng số:…/20….; Điều..... Luật 
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Thương mại 2005; Điều....... Bộ luật Dân sự 2015, chúng tôi đề nghị Quý công 
ty hợp tác để giải quyết tốt đẹp nội dung chấm dứt hợp đồng trên trong thời 
hạn……ngày. 
Trong trường hợp, Quý công ty không hợp tác, một trong các bên có quyền đưa 
sự vụ đến cơ quan tài phán có thẩm quyền theo sự thỏa thuận trong hợp đồng 
hoặc theo quy định pháp luật về tố tụng như sau: 

a. Cơ quan tài phán giải quyết tranh chấp...... 
b. Luật áp dụng giải quyết tranh chấp...... 
 
4.  Liên hệ giải quyết: 

Với tất cả thiện chí đàm phán, mọi thắc mắc hoặc các vấn đề phát sinh mà 
chúng tôi chưa đề cập, Quý công ty vui lòng liên hệ qua: 

 Hotline:……………………………………. 
 Email:……………………………………… 
 Địa chỉ: ……, gặp ……Phụ trách bộ phận…../. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều.... 
; 

- ..............; 
- Lưu VT.  

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
Họ và tên 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ 
quan, tổ chức)  

 


