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

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 
ĐĂNG KÝ: WEBSITE TMĐT VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG 

Số:......./............ 
 

- Căn cứ Luật Thương mại nước CHXHCN Việt Nam năm 2005; 

- Căn cứ Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về  
Thương mại điện tử; 

- Thông Tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử; 

- Sau khi xem xét yêu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp đăng ký dịch vụ 

website TMĐT với Bộ Công Thương của Công ty TNHH Đào Tạo Bảo Vinh Phát: 

Hôm nay, ngày...../...../2016 Chúng tôi gồm: 

Bên cung cấp dịch vụ ( Bên A ): CTY TNHH ĐÀO TẠO BẢO VINH PHÁT 

 Người đại diện: ÔNG.HÀ LÊ HỮU THÀNH 

 Chức vụ           : GIÁM ĐỐC 

 Địa chỉ             :                    36/16 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3  

 Số điện thoại   :        091.732.8816  

 Số tài khoản    :     

                                                                                          

 101214851031185  

Tại Ngân hàng Eximbank    

  

 

 Mã số thuế      :     0314085011  

 Email: 
thanhhalehuu@gmail.com 

 Website: 
https://vinaphoneonline.com 

 

 

Bên sử dụng dịch vụ ( Bên B ):  ……………………………………………. 

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

 Chức vụ: …………………………………………………… 

 Địa chỉ:…………………………………………………………………… 

Địa chỉ viết hóa đơn TC:…………………………………………………. 

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

 Số tài khoản: ……………                                                              Mở tại ngân hàng:…………  

 Mã số thuế:…………..    

 Email:………………..    

 



Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản sau đây: 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 

Bên A sẽ tiến hành đăng ký dịch vụ website TMĐT với Bộ Công Thương cho bên 
B (các) tên miền sau: 

STT Tên miền Hosting 

1   

2   

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: 

2.1 Tổng Trị giá HĐ dịch vụ là: 1.500.000 đ ( Một Triệu Năm Trăm Ngàn đồng ) 

2.2. Sau khi hợp đồng được ký kết, bên B sẽ đặt cọc ngay cho bên A khoản phí 
sau: 

STT Khoản mục 
Đơn giá 
(VNĐ) 

Số lượng Thời gian 
Thành 

tiền 
(VNĐ) 

01 
ĐK website TMĐT 500.000 01 Ngay khi 

ký HĐ 
500.000 

Tổng tiền 500.000  

Tổng tiền bằng chữ Năm Trăm Ngàn Đồng 

2.3.Khoản phí thanh toán đặt cọc cho Bên A sẽ không hoàn lại khi bên B đã thực 
hiện ký kết HĐ đăng ký dịch vụ & huỷ bỏ hợp đồng mà không thông báo trước 03 
ngày cho Bên A. 

2.3.Hình thức thanh toán:   

� Trực tiếp tại địa chỉ bên A       � Trực tiếp tại địa chỉ bên B        � Chuyển 
khoản 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A: 

3.1. Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết của Bên B cho Bộ Công Thương trong 
Hồ sơ đăng ký Website TMĐT . 

3.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin bảo mật cho khách hàng trong 
Luật TMĐT. 

3.3 Khoản phí thanh toán đặt cọc trên: Bên A sẽ hoàn trả lại cho Bên B: trong 
trường hợp: Bộ Công Thương không đồng ý: chấp thuận đăng ký Website TMĐT 
của Bên B 

 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B: 

4.1 Thanh toán số tiền còn lại đầy đủ cho Bên A: khi Bên A thông báo về website 
TMĐT của Bên B: đã được Bộ Công Thương chấp thuận 



4.2. Hoàn thành việc upload hình ảnh: “Đã Thông báo” hoặc “Đã Đăng ký” của Bộ 
Công Thương gửi lên Website TMĐT của Bên B & trỏ hình ảnh này về Cổng 
Thông Tin quản lý hoạt động TMĐT của Bộ Công Thương trong 01 ngày làm việc 
kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin của Bên A cung cấp. 

4.3. Tạo điều kiện thuận lợi cho bên A trong việc triển khai đăng ký website 
TMĐT với Bộ Công Thương, cung cấp thông tin & hỗ trợ các yêu cầu về kỹ thuật 
cho Bên A khi được yêu cầu. 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG: 

5.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi 
phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

5.2. Mọi thay đổi liên quan đến nội dung của hợp đồng phải được thông báo bằng 
văn bản cho Bên kia trước 03 ngày để xem xét giải quyết. Mọi chi phí phát sinh 
cho việc thay đổi hợp đồng do nguyên nhân từ Bên nào thì bên đó có trách nhiệm 
thanh toán. 

5.5. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai bên thương 
lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên 
không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa Kinh tế của Trụ sở 
Bên A 

5.6. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 
một (01) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                     ĐẠI DIỆN BÊN B 
 


