
CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

----------------------- 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ 

HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM TÔN VINH HÀNG VIỆT 2017 

Số:……../TVHV 2017  

 

- Căn cứ vào luật thương mại và các qui định hiện hành của Nước CHXHCN Việt Nam. 

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

Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm 2017, chúng tôi gồm có: 

 

BÊN A- ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:  

Tên đơn vị  : CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM 

Địa chỉ   : Lầu 6, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, P.4, Quận Tân Bình, TP.HCM 

Điện thoại  :  (08) 39910954 - 39910955  Fax: (08) 39910957 

Email   : info@dongnam.com.vn    Website: www.tonvinhhangviet.com.vn  

Số TK (VND)  : 66380959 tại Ngân hàng TMCP Á Châu. 442 Nguyễn Thị Minh Khai,Q3, TP.HCM. 

Người đại diện : Ông Nguyễn Thanh Đảo              Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Người liên hệ  :    Chức vụ:         ĐTDĐ: 

 

BÊN B- ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THUÊ GIAN HÀNG: 

Tên đơn vị  : ………………………………….……......................................................................… 

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

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

Email   : ……………………………               Website: ……….........................……………… 

MST   : ……………………………………….......................................................................… 

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

Người liên hệ  : ……………………………Chức vụ: …………………… ĐTDĐ:….……….……… 

Sản phẩm chính trưng bày tại hội chợ: ………………………...............................................………………… 

……………………………………………………………………….........…………………………………… 

 

Lưu ý: Sản phẩm trưng bày tại hội chợ phải là sản phẩm hợp pháp, có xuất xứ Việt Nam, không 

mang hàng giả, hàng nháy vào Hội chợ,  đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng theo qui 

định của pháp luật Việt Nam. Với những hàng hóa không đảm bảo những yêu cầu, BTC có quyền 

đình chỉ trưng bày tại hội chợ. 

 

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG: 

- Bên A tổ chức và thực hiện chương trình Hội Chợ - Triển Lãm “Tôn Vinh Hàng Việt” 2017 tại 

Nhà Thi đấu TDTT Phú Thọ, Số 01 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM, từ ngày 05/7/2017 đến 

ngày 9/7/2017 

 

- Bên B đồng ý tham gia Hội Chợ - Triển Lãm “Tôn Vinh Hàng Việt” 2017 với nội dung như sau: 

 

mailto:info@dongnam.com.vn
http://www.tonvinhhangviet.com.vn/


Stt Loại hình thuê Vị trí 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(chưa bao gồm VAT) 
Thành tiền 

I Thuê gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) 

1 Trong nhà (Máy lạnh)   13.000.000đ/gian 
 

 

2 Ngòai trời (Có mái che)   11.000.000đ/gian 
 

 

II Thuê đất trống 

1 Trong nhà (Máy lạnh)   1.300.000đ/m2  

2 Ngòai trời   1.100.000đ/m2  

III Thuê Quảng Cáo 

1 Pano hàng rào (2mx3mH)   3.000.000đ/cái  

2 Kinh khí cầu   5.000.000đ/cái  

 Tổng cộng :     

   

 Cộng       : ……………………………............…………………………..  

 Thuế VAT 10%               : ……………………………............………………………….. 

 Tổng số tiền thanh toán  : …………………………...................………………………… 

  (Ghi bằng chữ: ……………………………………………….....................................................……) 

- Một gian hàng tiêu chuẩn 9m2 (ngang 3m, sâu 3m và cao 2.4m), bao gồm: khung nhôm+ vách + 

bảng tên phía trước; 01 bàn+ 02 ghế; 02 đèn huỳnh quang 1.2m + 01 ổ cắm điện 5A/220V; 01 giỏ 

rác; thảm trải sàn. 

- Đất trống tự dựng không bao gồm: bàn + ghế; đèn + ổ cắm điện; giỏ rác; thảm trải sàn.  

 

Điều 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN: 

Bên B thanh toán cho bên A bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt như sau: 

- Đợt 1: thanh toán 50% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng. 

- Đợt 2: thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại trước ngày 5/6/2017 (30 ngày trước ngày khai mạc 

Hội chợ Triển lãm). 

* Tiền mặt: Bên B thanh toán trực tiếp cho bên A tại phòng kế toán của bên A, lầu 6, cao ốc Hoàng Việt, 

34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Chứng từ bên A cung cấp cho bên B khi nhận thanh toán tiền 

mặt là phiếu thu có dấu mộc của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam. Mọi 

thanh toán tiền mặt nếu không có phiếu thu của bên A đều không có giá trị. 

* Chuyển khoản: 

- Tên tài khoản thụ hưởng: CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐÔNG 

NAM 

- Số tài khoản (VNĐ): 66380959  

- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), hội sở 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM 

- Nội dung chuyển khoản: Tên công ty bên B- thanh toán đợt 1/đợt 2 Hội Chợ - Triển Lãm “Tôn Vinh 

Hàng Việt” 2017. 



Điều 3: TRÁCH NHIỆM HAI BÊN: 

1) Trách nhiệm bên A: 

- Bên A có trách nhiệm bố trí dàn dựng và tháo dỡ gian hàng cho các doanh nghiệp thuê gian hàng 

tiêu chuẩn và chuẩn bị mặt bằng cho các doanh nghiệp thuê đất trống tự dựng theo đúng quy định. 

2) Trách nhiệm bên B: 

- Doanh nghiệp trưng bày và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng hàng 

hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn Việt Nam, tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hàng hóa và các 

chương chương trình giảm giá, khuyến mãi,... 

- Trưng bày và kinh doanh đúng mặt hàng đã đăng ký với ban tổ chức và đúng diện tích sử dụng 

(không trưng bày hàng hóa ra ngoài phạm vi diện tích gian hàng đã đăng ký). 

- Giữ gìn tài sản thuê của Ban Tổ chức, không được khoan, đục, bấm ghim, đóng đinh, dán các loại 

keo làm hỏng mặt vách, thanh nhôm,… nếu hư hỏng phải bồi thường theo thực tế. 

- Không được tự ý câu mắc điện để đảm bảo an toàn về điện, phòng cháy chữa cháy. Nếu vi phạm, 

bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thiệt hại xảy ra. 

- Tuân thủ đúng quy định tham gia hội chợ do Bên A soạn thảo và ban hành. 

- Thanh toán đầy đủ chi phí theo hợp đồng và đúng thời hạn. Nếu trễ hạn so với thời hạn nêu trong 

điều 2, Bên A có quyền không cung cấp gian hàng cho bên B khi Hội chợ diễn ra và bên B không 

được hoàn lại bất kỳ chi phí nào. 

Điều 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG: 

- Sơ đồ do Ban Tổ chức cung cấp trong tài liệu (brochure) giới thiệu Hội chợ là quy mô dự kiến của 

Hội chợ, Ban Tổ chức được quyền sắp xếp lại phù hợp với quy mô thực tế trước ngày khai mạc. 

- Khi bên B thanh toán trễ quá thời hạn thanh toán 05 ngày theo quy định (bao gồm cả đợt 1 và đợt 2) 

thì xem như Bên B vi phạm hợp đồng và Bên A sẽ được toàn quyền bố trí mặt bằng cho đơn vị khác 

để đảm bảo quy mô và mỹ quan của Hội chợ, đồng thời Bên B không được hoàn lại số tiền đã thanh 

toán (nếu có). 

- Bên A không chịu trách nhiệm về các trường hợp bất khả kháng: chiến tranh, diễn biến hòa bình, 

bạo loạn, thiên tai, bão lụt, giông lốc, cúp điện lưới Quốc gia, ngập nước vì hệ thống thoát nước của 

Thành phố không thoát kịp… 

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản nêu trên; trường hợp có phát sinh ảnh hưởng tới việc 

thực hiện hợp đồng hai bên cùng bàn bạc để tìm cách giải quyết. Trong trường hợp có tranh chấp 

không giải quyết được, hai bên đồng ý đưa vấn đề ra Toà án tại Thành phố Hồ Chí Minh và phán 

quyết của Toà án Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là phán quyết cuối cùng buộc hai bên phải tuân theo. 

Mọi chi phí liên quan sẽ do bên thua chịu. 

- Hợp đồng này có hiệu lực khi bên B thanh toán 50% giá trị hợp đồng. Sau khi hội chợ kết thúc và 

các bên đã hoàn thành trách nhiệm lẫn nhau thì hợp đồng này xem như đã được thanh lý. 

- Hợp đồng sẽ được đính kèm Quy định tham gia Hội chợ (do Bên A soạn thảo và ban hành) và là một 

phần không tách rời của bản hợp đồng này. 

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

 

 ĐẠI DIỆN BÊN A     ĐẠI DIỆN BÊN B  

     

 

 

    Nguyễn Thanh Đảo ……………………  


