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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG  
(Vận chuyển hàng hóa) 

                                                                  Số: SG001-HĐ/VT-KH 

 

 Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 27/6/2005 Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam; 

 Căn cứ Luật bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 28/06/2010Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam; 

 Căn cứ vào nhu cầu của hai bên; 

 Hôm nay, ngày 25 tháng 03 năm 2020, tại văn phòng Công ty cổ phần Giao Hàng Việt 

Tín. Địa chỉ: Ki ốt số 33,34 khu TTTM Trung Văn II, phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, 

Tp. Hà Nội. Chúng tôi gồm:  

I- Bên cung cấp dịch vụ: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG VIỆT TÍN (BÊN A). 

Địa chỉ: Số nhà 34, Ngách 342/61 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. 

Hà Nội. 

Điện thoại: (0247)102.3838 

Mã số thuế: 0106103099 

Người đại diện:……………………..– Chức vụ: Giám đốc  

Điện thoại: ………………………… 

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

Địa chỉ: ……………………………………… 

Mã số thuế: ………………………………….. 

Người đại diện: …………………………- Chức vụ:……………………..  

Số điện thoại : ………………… 

TK Ngân hàng số:,  Ngân hàng: …………………………………………… 

Tên chủ TK: …………………......... 

CMND/CCCD:……………………, Ngày cấp: ….………..Nơi cấp: ……………………. 

Hai bên cùng nhau thống nhất ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa với  nội dung cụ thể 

như sau: 
ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG  

1. Định nghĩa 

   - Hàng hoá: Là tất cả những gì có thể trao đổi, sử dụng và mua bán được. 

   - Cước, phí: Là chi phí trả công vận chuyển hàng hóa tại các thời điểm khác nhau. 

   - Chiết khấu: Là khoản tiền đơn vị cung cấp dịch vụ giảm cước cho khách hàng trên một  

bưu kiện hoặc tổng các bưu kiện theo một thời gian nhất định theo thỏa thuận của hai bên. 
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2. Nội dung hợp đồng: Bên A nhận vận chuyển thư tín, bưu phẩm, hàng hóa cho bên B theo 

các điều khoản sau:  

ĐIỀU II: ĐIỀU KIỆN GIAO, NHẬN  

1. Địa điểm giao, nhận hàng hóa 

   - Tại các điểm giao dịch của bên A hoặc giao nhận tại địa chỉ bên B yêu cầu nếu khu vực 

đó bên A đã triển khai dịch vụ giao nhận tại địa chỉ của khách hàng. 

   - Đối với những lô hàng lớn, hoặc vào những thời gian cao điểm về lưu thông (như 02 tháng 

trước tết nguyên đán...). Bên B thông báo số lượng hàng gửi cho bên A trước 01 ngày để bên A 

bố trí, sắp xếp thời gian, phương tiện vận chuyển. 

2. Quy cách, đóng gói hàng hóa 

    - Giới hạn kích thước, đóng gói: Tuỳ theo từng loại bưu kiện, kích thước hàng gửi, yêu cầu 

thời gian, phương tiện vận chuyển của Bên B tại thời điểm gửi hàng. 

    - Đối với hàng có trọng lượng nhẹ hơn so với kích thước: Được quy đổi về trọng lượng tiêu 

chuẩn theo công thức sau:  Trọng lượng (kg)  = Dài x Rộng x Cao(cm)/5.500 

    - Đối với hàng hóa đặc thù hàng bắt buộc đóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: Bên gửi 

hàng phải đáp ứng theo tiêu chuẩn để bên A nhận vận chuyển đảm bảo an toàn. 

3. Thủ tục gửi và giao nhận hàng hóa 

     - Bên B phải cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp pháp của hàng gửi để bên A xuất trình cơ quan 

chức năng trong quá trình vận chuyển. (Hoá đơn VAT, tờ khai hải quan, lệnh điều động 

hàng...). 

     - Bên B hoặc người đại diện gửi hàng khai báo thông tin về bưu gửi: “Số điện thoại đăng ký 

giao dịch gửi hàng và nhận hàng, địa chỉ giao dịch, mã hợp đồng hai bên ký kết” và các 

thông tin khác trên bưu theo mẫu cho bên A tại thời điểm gửi hàng. Nếu khai báo sai thông tin 

thì bên B sẽ không được cộng vào doanh thu để tính chiết khấu. 

    - Bên B lưu giữ phiếu gửi hàng do bên A cung cấp để làm cơ sở thanh quyết toán về chiết 

khấu và các phát sinh liên quan đến đơn hàng(nếu có). 

    - Khi nhận hàng, người của bên B phải xuất trình một trong các loại giấy tờ tuỳ thân có ảnh 

như (CMND, thẻ CCCD, Bằng lái xe,hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận là người của bên B do 

bên B phát hành có đóng dấu của đơn vị. 

ĐIỀU III: CƯỚC PHÍ, CHIẾT KHẤU, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

1. Cước phí 

     - Cước phí: Được tính cho từng đơn hàng cụ thể tại thời điểm bên B gửi, theo bảng cước bên 

A đã ban hành. 

    - Ngoài cước phí được ghi trên phiếu gửi hàng: bên B không phải trả thêm bất kỳ một khoản 

phí nào khác. Trừ trường hợp đặc biệt có phát sinh thêm phí, bên A có trách nhiệm thông báo 

cho bên B ngay tại thời điểm nhận đơn hàng đó. 

2. Chiết khấu : 

   Bên A sẽ chiết khấu lại cho bên B dựa theo cước gửi hàng tháng như sau : 

  Tổng cước phí vận chuyển trong tháng từ .............. ( thỏa thuận )............... đồng trở lên ( sau 

khi trừ bảo hiểm hàng hóa ),mức chiết khấu ...............( thỏa thuận )................ 

3. Phương thức thanh toán 

    - Bên B thanh toán cước phí cho bên A ngay tại thời điểm gửi hàng hoặc nhận hàng, được 

ghi trên phiếu gửi hàng (tiền cước phí hàng hóa chưa bao gồm VAT). 
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   - Bên A thanh toán tiền chiết khấu cho Bên B trước ngày 20 của tháng kế tiếp. Hai bên đối 

chiếu trước ngày 10 của tháng kế tiếp. Nếu quá trình đối chiếu giữa hai bên kéo dài thì thời gian 

thanh toán tiền chiết khấu cho bên B sẽ cộng thêm thời gian phát sinh thực tế. 

   - Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

ĐIỀU IV: CAM KẾT BỒI THƯỜNG 

1. Cơ sở xem xét việc bồi thường 

   - Bên B có văn bản về nội dung khiếu nại gửi kịp thời cho bên A.  

   - Có phiếu gửi hàng do các văn phòng giao dịch của bên A phát hành. 

   - Các giấy tờ liên quan, hóa đơn đi kèm hàng có giá trị kê khai được ghi trên phiếu gửi 

hàng 

2. Nguyên tắc giải quyết bồi thường thiệt hại 

2.1. Nguyên tắc bồi thường 

   - Chỉ được thực hiện khi đã xác định được sự cố hàng hoá trong quá trình vận chuyển là 

lỗi chủ quan hoàn toàn thuộc về bên A. 

   - Bồi thường bằng tiền VNĐ, không bồi thường bằng hiện vật hoặc ngoại tệ. 

2.2. Mức bồi thường 

   - Bưu gửi là giấy tờ hoặc hàng gửi không thu phí bảo đảm: Khi mất hoặc không sử dụng 

được do bị rách, ướt... bên A đền bù cho bên B như sau: 

   + Bồi thường 05 lần tiền cước gửi hàng nếu cước phí đã thanh toán. 

   + Bồi thường 04 lần tiền cước gửi nếu chưa thanh toán. 

   - Các loại hàng hóa khác có thu phí đảm bảo  

   + Bị mất hoặc hư hỏng hoàn toàn: Đền bù 100% trị giá hàng khai báo được ghi trên phiếu 

gửi hàng. (Trường hợp đã thu cước thì hoàn lại cước cho bên B). 

   + Bị hỏng một phần: Tính theo tỷ lệ % hư  hỏng của hàng hóa, nhân với tổng trị giá hàng 

kê khai được ghi trên phiếu gửi. 

   - Chậm thời gian toàn trình: Chậm thời gian toàn trình quá 24h, giảm 30% cước gửi hàng.  

    - Mức bồi thường tối đa không quá 60.000.000đ/01 đơn hàng/01 sự vụ. 

3. Từ chối bồi thường thiệt hại 

   - Thiệt hại xẩy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của bên B, hoặc do đặc tính tự 

nhiên, khuyết tật vốn có của hàng gửi. Hàng dễ vỡ đóng gói không đảm bảo điều kiện vận 

chuyển bằng đường bộ. 

   - Người gửi không chứng minh được việc gửi và hư hỏng của hàng gửi. 

   - Hàng hóa bị tịch thu hoặc bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

   - Người gửi không thực hiện đúng về khiếu nại, giải quyết các tranh chấp theo thỏa thuận 

và pháp luật. 

   - Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

ĐIỀU V: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN 

1. Bên A: 

1.1. Quyền của bên A 

1.1.1.Từ chối vận chuyển 

Bên A có quyền từ chối vận chuyển cho bên B đối với một số trường hợp sau đây: 

   - Bên B không thanh toán cước phí cho bên A theo khoản 3, điều III của hợp đồng này. 

   - Hàng hoá thuộc danh mục Nhà Nước cấm vận chuyển, kinh doanh như (ma tuý, động 

vật hoang giã, các loại pháo, vũ khí đạn dược...) 
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   - Hàng hoá cần có phương tiện vận chuyển đặc thù như hoá chất, hàng dễ gây cháy nổ, 

hàng quốc cấm ... 

   - Không cho kiểm tra hàng gửi 

1.1.2. Từ chối bồi thường thiệt hại 

Bên A có quyền từ chối bồi thường thiệt hại về hàng hoá cho bên B theo khoản 3, điều IV 

của hợp đồng này. 

1.1.3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng 

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên B trong những trường hợp sau: 

   - Bên B không thanh toán cước phí cho bên A theo khoản 3, điều III của hợp đồng này. 

   - Trong 03 tháng liên tiếp, bên B không đạt được một trong những mức chiết khấu bên A 

đang áp dụng cho bên B tại khoản 2, điều III của hợp đồng này. 

1.2. Trách nhiệm của bên A 

   - Đảm bảo vận chuyển hàng hoá an toàn, đúng thời gian, giao đầy đủ số lượng. 

   - Thanh toán đúng hạn, đầy đủ tiền chiết khấu cho bên B theo khoản 2, khoản 3, điều III 

của hợp đồng này. 

   - Bồi thường thiệt hại về hàng hoá (nếu có) cho bên B theo khoản 2, điều IV của hợp 

đồng. 

   - Thông báo cho bên B khi gặp sự cố xẩy ra liên quan đến đơn hàng. 

   - Bên A không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và những thông tin được ghi trên phiếu 

gửi do bên B cung cấp, trước pháp luật. 

   - Thông báo cho bên B khi có sự thay đổi về cước phí. 

2. Bên B 

2.1. Quyền của bên B 

   - Yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại, hư hỏng hàng hoá trong quá trình bên A vận 

chuyển. 

   - Yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại do thời gian giao hàng chậm so với cam kết đưa ra. 

   - Đơn phương chấm dứt hợp đồng, nếu bên A vi phạm khoản 2, khoản 3, điều III của hợp 

đồng  

2.2.Trách nhiệm của bên B 

   - Thanh toán đầy đủ cước phí gửi hàng cho bên A theo khoản 3, điều III của hợp đồng 

này. 

  - Cung cấp đầy đủ chứng từ, giấy tờ hợp pháp liên quan đến hàng gửi cho bên A, theo quy 

định của pháp luật. 

  - Khai báo số điện thoại đăng ký giao dịch, mã hợp đồng do 02 bên ký kết cho nhân viên 

nhận hàng làm thủ tục khi gửi hàng đi. 

  - Chịu trách nhiệm tính hợp pháp về hàng gửi nhận. Trong quá trình vận chuyển, hàng hóa 

bị cơ quan chức năng thu giữ, tiêu hủy... Bên B có trách nhiệm liên hệ giải quyết, mọi chi 

phí do bên B chịu. 

ĐIỀU VI: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP  

Mọi phát sinh khi thực hiện các điều khoản được ghi trong bản hợp đồng này dẫn đến tranh 

chấp giữa hai bên. Sẽ được giải quyết trên nguyên tắc thương lượng, thoả thuận để đi đến 

thống nhất. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận, thống nhất được, thì nội dung tranh 

chấp sẽ đưa ra toà án hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Bên nào sai, bên 
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đó phải chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết vụ việc. Phán quyết của toà án 

là phán quyết cuối cùng. Hai bên cam kết phải thực hiện nghiêm túc kết quả phán quyết của 

toà án. 

ĐIỀU VII. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

   - Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản được ghi trong bản hợp đồng 

này. 

   - Mọi sửa đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng này phải được sự đồng ý, thống nhất bằng 

văn bản của hai bên.  

   - Trong trường hợp đơn phương chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng trước thời hạn, thì bên muốn 

chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng phải có văn bản gửi cho bên còn lại trước 30 ngày, kể từ ngày 

chấm dứt hợp đồng. 

   

  - Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

 

             ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

 

 

 

                            ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

  

 

 

  

 

 


