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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

———-o0o———– 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ 

Hợp đồng số: ….. 

Ngày… tháng… năm…. 

BÊN BÁN 

Tên công ty : ................................................................................................................  

Tên ông/bà đại diện:………………………………………….Chức vụ: ..........................  

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

Hình thức pháp lý công ty:  .........................................................................................  

Quốc tịch:  ...................................................................................................................  

Số đăng ký kinh doanh :  .............................................................................................  

Địa chỉ địa điểm kinh doanh:  ......................................................................................  

số điện thoại:………………………….Fax:……………..… Mail: ...................................  

BÊN MUA 

Tên công ty : ................................................................................................................  

Tên ông/bà đại diện:………………………………………….Chức vụ: ..........................  

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

Hình thức pháp lý công ty:  .........................................................................................  

Quốc tịch:  ...................................................................................................................  

Số đăng ký kinh doanh :  .............................................................................................  

Địa chỉ địa điểm kinh doanh:  ......................................................................................  

số điện thoại:………………………….Fax:……………..… Mail: ...................................  

Điều 1: Hàng Hóa 

Căn cứ vào điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng này bên bán phải giao 
hàng hóa sau cho bên mua : 

Mô tả hàng hóa . 

Các chi tiết cần thiết để xác định đặc tính của hàng hóa đối tượng của thương vụ 
mua bán: 

+ Tên hàng: .................................................................................................................  

+ Chất lượng yêu cầu:.................................................................................................  

+ Nguồn gốc xuất xứ: ..................................................................................................  
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+ Đóng gói: ..................................................................................................................  

+ Mã hiệu: ....................................................................................................................  

Giá cả các chi tiết khác  ..............................................................................................  

Số lượng hàng hóa (gồm cả đơn vị đo lường ): ..........................................................  

Tổng số lượng hàng hóa: ............................................................................................  

Kiểm định hàng hóa: ...................................................................................................  

Điều 2: Giá trị hợp đồng 

Tổng giá trị hợp đồng là …………… số tiền bằng chữ  ..............................................  

Loại tiền: ......................................................................................................................  

Trong đó : ....................................................................................................................  

Giá trị (vật tư) thiết bị: ..................................................................................................  

Điều 3:Giao hàng 

Địa điểm giao hàng:  ...................................................................................................  

Ngày hoặc  thời hạn giao hàng: ..................................................................................  

Thông bảo trước khi giao hàng  trong vòng……….ngày trước ngày ngày xếp hàng 
theo sự kiện bên bán phải thông báo cho bên mua với nội dung sau:  

Số hợp đồng:  ..............................................................................................................  

Tên hàng:  ...................................................................................................................  

Số lượng hàng:  ..........................................................................................................  

Giá trị hàng: .................................................................................................................  

Thời gian dự kiến nhận hàng: .....................................................................................  

Điều 4:Thanh toán 

Phương thức thanh toán: ……………….( ví dụ bằng tiền mặt, séc, chuyển tiền….) 

Thời hạn thanh toán  ……………..….Các bên có thể chọn một trong các phương 
thức thanh toán sau: 

Thanh toán trả trước 

Thanh toán bằng phương pháp nhờ thu kèm chứng từ  

Thanh toán bằng tín dụng chứng từ không hủy ngang 

Thanh toán được bảo đảm bằng bảo lãnh ngân hàn 

Các hình thức thanh toán khác 

Các bên chọn hình thức thanh toán và nêu chi tiết cụ thể . 

Điều 5: Chứng từ 

Bên bạn phải chuẩn bị sẵn và cung cấp cho bên mua các loại chứng từ sau : 

 Hóa đơn thuế giá trị gia tăng 
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 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

 Giấy chứng nhận số lượng và chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất. 

 Chứng nhận kiểm tra xuất xưởng của nhà sản xuất 

 Bảng liệt kê chi tiết hàng hóa. 

 Phiếu bảo hành của nhà sản xuất 

 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu. 

Điều 6: Bảo hiểm 

Hàng hóa được bảo hiểm bởi một công ty bảo hiểm được thành lập hợp pháp và có 
khả năng bảo hiểm mọi rủi ro đối với hàng hóa. 

6.1 Rủi ro được bảo hiểm 

Mọi rủi ro mất mát vật chất hoặc thiệt hại do các yếu tố bên ngoài gây ra bao gồm 
cả rồi sau chiến tranh bạo động bạo loạn và nổi loạn dân sự 

6.2 Thời gian bảo hiểm:  ............................................................................................  

6.3 Người hưởng lợi từ bảo hiểm:  ............................................................................  

6.4 Địa điểm thanh toán khi rủi ro xảy ra:...................................................................  

Điều 7: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

Trong vòng …….. ngày sau khi ký hợp đồng, bên bán phải mở bảo lãnh thực hiện 
hợp đồng với giá trị ……% giá trị hơp đồng ( tức là …. ) tại điều 2. 

Tất cả chi phí khi mở bảo lãnh do bên ….. chịu . 

Điều 8: Phạt và bồi thường thiệt hại 

Các trường hợp phạt: .................................................................................................  

Trong trường hợp Bên bán giao chậm hàng thì sẽ áp dụng các khoản phạt như 
sau:… .........................................................................................................................  

Trường hợp giao hàng không phù hợp về số lượng và chất lượng:… ......................  

Phạt do chậm thanh toán: ...........................................................................................  

Các trường hợp khác. 

Điều 9: Chấm dứt hợp đồng. 

Hợp đồng này chấm dứt khi xảy ra các sự kiện sau: 

Một bên có hành vi vi phạm các điều khoản cơ bản của hợp đồng này và không 
khắc phục trong thời hạn ……. ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc 
phục bằng văn bản của bên bị vi phạm. 

Một bên lâm vào tình trạng phá sản mất khả năng thanh toán hoặc giải thể. 

Theo thỏa thuận giữa các bên 

Các trường hợp khác theo hợp đồng nay hoặc theo quy định pháp luật. 

Điều 10: Trường hợp bất khả kháng 
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Trong bất kỳ trường hợp nào, ngoài sự kiểm soát của mỗi bên làm ảnh hưởng đến 
nghĩa vụ thực hiện tất cả hoặc một phần hợp đồng của mỗi bên thì thời gian quy 
định thực hiện nghĩa vụ này sẽ được ra hạn bằng với khoảng thời gian sau hậu quả 
của trường hợp bất khả kháng gây ra. 

Những sự kiện bất khả kháng bao gồm: 

Thiên tai bao gồm bão, động đất, lũ lụt hay bất kỳ hình thức nào khác do thiên nhiên 
gây ra mà sức mạnh tàn phá của nó không thể lường trước hoặc chống lại được. 

Chiến tranh , chiến sự xâm lược hoạt động của kẻ thù bên ngoài , bạo động, khởi 
nghĩa, nội chiến 

Trong trường hợp  bất khả kháng khác các bên  Thông báo cho nhau về các biến cố 
trong trường hợp này và cả những hậu quả có thể xảy ra trong việc thực hiện hợp 
đồng trong vòng…. ngày  kể từ khi xảy ra biến cố thời gian giao hàng trong trường 
hợp này sẽ được kéo dài với sự  Thỏa thuận của cả hai bên. 

Nêu các tình huống do trường hợp bất khả kháng gây ra kéo dài hơn 6 tháng. Các 
điều kiện điều khoản của hợp đồng sẽ được xem xét một cách hợp lý và thống nhất 
thỏa thuận giữa hai bên. 

Điều 11: Sửa đổi hợp đồng 

Bất kỳ một sự sửa đổi hay bộ sung hợp đồng chỉ có giá trị khi  người đại diện có 
thẩm quyền của cả hai bên ký vào văn bản sửa đổi bổ sung. Văn bản sửa đổi bổ 
sung sẽ là một phần không tách rời của hợp đồng.  Tiếng Anh và tiếng Việt một sẽ 
được sử dụng trong tất cả các giao dịch thông tin liên lạc giữa hai bên. 

Điều 12: Trọng tài kinh tế 

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hay các văn bản liên quan đến việc thực thi 
hợp đồng sẽ được giải quyết bằng nỗ lực của các bên. 

Bất kỳ tranh chấp hay khác biệt có liên quan đến hợp đồng mà không thể giải quyết 
trên cơ sở Hòa giải thì sẽ được giải quyết tại trung tâm trọng tài quốc tế ở… 

Phán quyết của trọng tài sẽ được ghi bằng văn bản là quyết định cuối cùng và sẽ 
ràng buộc trách nhiệm của cả hai bên. 

Chi phí trọng tài và những chi phí khác liên quan sẽ do bên thua kiện thanh toán. 

Điều 13: Luật điều chỉnh hợp đồng 

Luật điều chỉnh hợp đồng sẽ là luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Điều 14: Không chuyển nhượng 

Bên bán không được phép chuyển nhượng một phần hay toàn bộ hợp đồng trực 
tiếp hay gián tiếp mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên mua. 
Trong trường hợp có sự đồng ý của hai bên từng điểm hay nhiều điểm hai hợp 
đồng sẽ được chuyển nhượng một cách hợp pháp phần còn lại không thay đổi. 

Điều 15: Ngôn ngữ hợp đồng 

Tất cả các giao dịch liên lạc giữa hai bên được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng 
Việt. 
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Điều 16: Toàn bộ hợp đồng 

Hợp đồng giữa hai bên gồm các điều khoản được ghi trong bản hợp đồng này và 
các phụ lục kèm theo sau đây : 

Phụ lục ........................................................................................................................  

Các điều khoản và điều kiện cùng tất cả các phụ lục đính kèm tạo nên một hợp 
đồng giữa bên bán và bên mua dưới đây bên mua và bên bán đưa ra…. bản hợp 
đồng gốc được ký bởi đại diện sau mỗi bên giữ… bản gốc . 

  ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                                ĐẠI DIỆN BÊN MUA 

  (Ký tên, đóng dấu)                                                     (Ký tên, đóng dấu) 

 


