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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE 

(Số: ..../.../..../HĐKT) 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kì 

họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 

- Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kì 

họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 

- Căn cứ nhu cầu, khả năng và sự thỏa thuận giữa hai bên. 

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm ........ hai bên chúng tôi gồm: 

Bên A (Bên sử dụng dịch vụ):  

  Mã Số thuế  : ………………………………………………………………………………. 

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

Điện thoại  :  ………………………………………………………………………………. 

email  : ……………………………………………………………………………….. 

Người đại diện : Ông ………………………………………………………………………….. 

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

 

Bên B (Bên cung cấp dịch vụ): CÔNG TY TNHH MARKETING VÀ TRUYỀN THÔNG AZ 

  Mã Số thuế  : 6101283027 

Địa chỉ  : Thôn 4, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum  

Điện thoại  :  038 4827 117 

email  : Thegioiwebaz@gmail.com 

Người đại diện : Ông NGUYỄN VĂN DAI 

Chức vụ:  : Giám đốc 

 

Sau khi bàn bạc thảo luận, hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau: 
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Điều I: Nội dung hợp đồng:  

- Bên B nhận thiết kế cho bên A 01 Website mã nguồn wordpress, ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt. 

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

2.1. Giá trị hợp đồng:  

Tổng giá trị hợp đồng :  4.999.000 (Bằng chữ: Bốn triệu chín trăm chín mươi chín nghìn đồng.) 

STT Tên chi phí 
Số 

lượng 

Thành tiền 

VNĐ/Năm 
Ghi chú 

1 Tên miền:  

.com: 300.000 đồng 

.vn: 750.000 đồng 

01 300.000 Phí gia hạn: 

300.000 / năm 

Miễn phí năm đầu 

2 Lưu trữ web (Hosting) 

Dung lượng: 2GB 

Băng thông unlimited, tốc độ cao tại 

TENTEN. 

01 1.200.000 Phí gia hạn:  

1.500.000 / năm 

Miễn phí năm đầu 

3 SSL Certificate Comodo Positive Single 

Domain (https) 
01 0 Phí gia hạn theo giá thị 

trường tại thời điểm đó.  

Miễn phí 

4 Bảo hành, bảo trì thường niên 

(Backup, xử lý sự cố, hỗ trợ kỹ 

thuật, chỉnh sửa website.) 

01 500.000 Phí gia hạn: 

500.000 / năm 

Miễn phí năm đầu 

5 Thiết kế giao diện website 01 5.000.000 Trả chi phí 1 lần 

TỔNG ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ THỰC GÓI 

WEBSITE DOANH NGHIỆP 

7.000.000 Bảy triệu năm trăm 

nghìn đồng 

CHỈ ÁP DỤNG GIÁ ƯU ĐÃI  THANH 

TOÁN NGAY HÔM NAY 
4.999.000 chỉ áp dụng trong 3 

ngày gửi hợp đồng 

 

Lưu ý: Hàng năm, bên A đóng phí duy trì (Hosting + tên miền + quản lý) theo giá thị trường tại 

thời điểm đó. Bên B có trách nhiệm thông báo chi phí gia hạn cho bên A trước 30 ngày kể từ ngày 

hết hạn. 

 

2.2 Thanh toán:  

Bên A thanh toán cho bên B số tiền  đã chưa bao gồm VAT 10%: 4.999.000 (Bằng chữ: Bốn triệu 

chín trăm chín mươi chín nghìn đồng). ngay sau khi ký kết. 
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Điều III: Thời hạn thực hiện: 

Trong vòng 10 ngày kể từ khi hai bên ký kết hợp đồng này, Bên B tiến hành cập nhật 

website, hướng dẫn sử dụng  đưa vào sử dụng. 

 

Điều IV: Quyền và nghĩa vụ của bên A. 

4.1. Quyền của Bên A. 

- Yêu cầu bên B thực hiện theo đúng nghĩa vụ quy định tại hợp đồng này.   

4.2. Nghĩa vụ của bên A. 

- Cung cấp và chịu trách nhiệm về các thông tin, tài liệu, hình ảnh cần thiết cho bên B thiết kế bổ 

sung và hoàn chỉnh Website. 

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên B theo quy định tại điều II khoản 2 của hợp đồng này.  

- Đảm bảo bản quyền sản phẩm, không chuyển giao sản phẩm cho đơn vị khác. 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm bản quyền về nội dung trên website. 

 

Điều V: Quyền và nghĩa vụ của Bên B. 

5.1. Quyền của bên B. 

- Yêu cầu bên A thực hiện theo đúng nghĩa vụ tại điều IV khoản 2 của hợp đồng này.  

- Yêu cầu bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại điều II khoản 2 của hợp đồng 

này. 

Cung cấp quyền admin về email ……………………. 

 

5.2. Nghĩa vụ của Bên B. 

- Cung cấp sản phẩm cho Bên A theo đúng thời hạn trong hợp đồng 

- Thực hiện việc khắc phục lỗi của Website trong suốt quá trình sử dụng (nếu nguyên nhân được 

xác định do mã nguồn bên B cung cấp). 

- Bảo hành, bảo trì website: vĩnh viễn (khi bên A lưu trữ website tại bên B). 

- Đảm bảo website hoạt động tốt trong suốt quá trình sử dụng 

- Thực hiện việc nâng cấp website theo yêu cầu của bên A, hai bên sẽ thỏa thuận bằng văn bản 

nếu có những phát sinh thêm trong quá trình nâng cấp. 

- Bàn giao đầy đủ tài khoản admin hosting, tên miền, website, source code. 
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Điều VI: Điều khoản bảo hành 

- Bên B sẽ thực hiện việc bảo hành, bảo trì kể từ khi hai bên ký kết biên bản bàn giao nghiệm thu 

hợp đồng. Bất cứ khi nào có lỗi phát sinh, Bên B sẽ tiếp nhận yêu cầu và xử lý sự cố nhanh nhất 

để không làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của Bên A. 

 

Điều VII: Các điều khoản chung: 

7.1. Các trường hợp bất khả kháng. 

- Trong các trường hợp lũ lụt, bão, hoả hoạn, động đất hoặc các hiểm hoạ thiên tai khác hoặc việc 

đình công hay can thiệp của Nhà nước hay bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài khả năng kiểm soát và 

không thể lường trước được làm gián đoạn việc thực hiện nghĩa vụ của một Bên thì Bên bị sự 

kiện bất khả kháng ảnh hưởng được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ và không phải bồi thường các 

thiệt hại phát sinh… 

- Bên nào gặp bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia trong vòng 10 ngày kể từ ngày xảy 

ra sự kiện bất khả kháng. Khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, các bên sẽ tiếp tục thực hiện hợp 

đồng nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng là có thể được. 

 

7.2. Giải quyết tranh chấp. 

- Mọi tranh chấp có liên quan đến hợp đồng hoặc việc thực hiện hợp đồng được giải quyết thông 

qua thương lượng giữa hai bên. Trong trường hợp thương lương không thành thì tranh chấp sẽ 

được đưa ra giải quyết tại Tòa án. Chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí toà án do bên có lỗi 

chịu. 

- Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá 

trị như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

 

 

 

 


