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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE 

Số:….. 

– Căn cứ Luật Thương mại năm 2005; 

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015; 

– Căn cứ Nghị định 72/2013 /NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet 
và thông tin trên mạng; 

– Căn cứ Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 
72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên 
mạng; 

– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng và khả năng của mỗi bên. 

Hôm nay, ngày….tháng…năm…. Tại…………………… Chúng tôi gồm có: 

BÊN A: 

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

Đại diện (nếu có):………………………………………Chức vụ: ...................................  

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

Mail: .............................................................................................................................  

Mã số thuế:……………………………………………..Tài khoản số: .............................  

Mở tại ngân hàng: .......................................................................................................  

BÊN B: 

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

Đại diện (nếu có):………………………………………Chức vụ: ...................................  

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

Mail: .............................................................................................................................  

Mã số thuế:……………………………………………..Tài khoản số: .............................  

Mở tại ngân hàng: .......................................................................................................  

Hai bên thống nhất, ký hợp đồng với nội dung điều khoản sau: 

Điều 1: Nội dung hợp đồng 

Bên A cung cấp dịch vụ thiết kế website theo yêu cầu của bên B. Chi tiết nội dung 
dịch vụ như cấu trúc, chức năng phần mềm website được ghi nhận cụ thể trong phụ 
lục đính kèm hợp đồng này. 
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Điều 2: Giá trị hợp đồng 

Tổng giá trị hợp đồng:……………………….. 

Bằng chữ:………………………………………………………….. 

(Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) 

Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng 

Bên A sẽ giao bản mẫu website cho bên B chậm nhất …………. ngày, kể từ ngày 
các bên ký hợp đồng thông qua địa chỉ mail của bên B. 

Bên A sẽ giao bản website chính thức cho bên B chậm nhất ……….. ngày, kể từ 
ngày các bên ký hợp đồng thông qua địa chỉ mail của bên B. 

Điều 4: Thời hạn và phương thức thanh toán 

Phương thức thanh toán:  chuyển khoản. Sau mỗi đợt nhận tiền bên A có nghĩa vụ 
thông báo cho bên B thông qua mail. 

Bên B thanh toán cho bên A  theo …đợt: 

Đợt 1: …..giá trị hợp đồng. 

Thời gian: ngày… tháng…. năm… 

Tài khoản số:…………………………………Chủ tài khoản: ........................................  

Chi nhánh: ..................................................................................................................  

Đợt 2: …..giá trị hợp đồng 

Thời gian:  ngày… tháng…. năm… 

Tài khoản số:…………………………………Chủ tài khoản: ........................................  

Chi nhánh: ..................................................................................................................  

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên A 

5.1 Quyền của bên A 

– Được nhận số tiền đã thoả thuận theo từng đợt vào đúng ngày thoả thuận trong 
hợp đồng. 

– Được bên B cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho việc thiết kế website đúng 
hạn. 

– Không chịu trách nhiệm về nội dung website mà bên B đã cung cấp nếu nội dung 
này trái với quy định của pháp luật. 

– Tạm ngưng thực hiện hợp đồng nếu bên B không thực hiện việc thanh toán như 
thoả thuận trong hợp đồng. 

5.2 Nghĩa vụ của bên A 

– Thực hiện các công việc đã thoả thuận trong hợp đồng. 

– Thực hiện sữa chữa các lỗi website theo yêu cầu của bên B. 
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– Báo cáo tiến độ hoàn thành công việc cho bên B. Thông báo kịp thời nếu có 
trường hợp phát sinh. 

– Đảm bảo bí mật thông tin về dữ liệu bên B đã cung cấp. 

– Hoàn trả đầy đủ những tài liệu bên B đã cung cấp khi hoàn thành xong công việc 
được thoả thuận trong hợp đồng. 

– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp 
luật. 

– Tiến hành bảo hành cho bên B trong thời hạn hợp lý khi bên A có yêu cầu bảo 
hành và đáp ứng được điều kiện bảo hành. 

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên B 

6.1 Quyền của bên B 

– Được bên A cung cấp dịch vụ theo đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng. 

– Được yêu cầu bồi thường nếu bên A làm lộ những thông tin bên B đã cung cấp 
cho bên thứ ba. 

– Được nhận lại tài liệu bên B đã cung cấp khi nội dung hợp đồng đã hoàn thành. 
Yêu cầu bên A không được giữ lại tài liệu của bên B kể cả khi được lưu trên máy 
tính. 

– Yêu cầu bên A bảo hành khi đáp ứng được điều kiện bảo hành. 

6.2 nghĩa vụ của bên B 

– Cung cấp tài liệu, thông tin cho bên A phục vụ cho việc thiết kế website. 

– Giao tiền đúng thời hạn và phường thức đã thoả thuận trong hợp đồng. 

– Chịu trách nhiệm về nội dung đã cung cấp cho bên A nếu trái quy định của pháp 
luật. 

– Tạm ngưng thực hiện hợp đồng nếu có căn cứ cho rằng bên A thực hiện không 
đúng nội dung, thời hạn thực hiện hợp đồng. 

Điều 7: Nghiệm thu 

Hai bên sẽ lập biên bản nghiệm thu phần mềm website khi đáp ứng được các điều 
kiện sau: 

– Phần mềm website được thiết kế theo đúng thoả thuận của hai bên. 

– Các phép toán và đưa nội dung lên website chính xác. 

Điều 8: Bảo hành và hỗ trợ 

– Bên A cung cấp dịch vụ sẽ bảo hành trong thời hạn …. kể từ ngày nghiệm thu. 

– Bên A sẽ bảo hành khi lỗi hệ thống không do lỗi chương trình, phần mềm mạng 
gây ra, những lỗi do môi trường, thiên tai, do vận hành, dữ liệu và lỗi phần cứng. 

– Khi nhận được yêu cầu bảo hành bên A phải tiến hành bảo hành cho bên B trong 
thời gian hợp lý. Tuỳ theo tình trạng lỗi có thể bảo hành trực tiếp hoặc hướng dẫn 
qua mail. 
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– Trong trường hợp bảo hành ngoài những dịch vụ bảo hành do bên A cung cấp, 
bên B sẽ chịu chi phí phát sinh. 

– Bên A hướng dẫn cách sử dụng phần mềm website và bảo trì hệ thống cho bên B. 

– Bên A có trách nhiệm cài đặt phần mềm và giao cho bên B tài khoản quản lý hệ 
thống. 

Điều 9: Giải quyết tranh chấp 

Nếu có tranh chấp phát sinh các bên chủ động giải quyết trên tinh thần thương 
lượng hoà giải, trường hợp thương lượng không thành tranh chấp sẽ do cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B 

 


