
 

 

CÔNG TY TNHH SX TM DV 
NÔNG NGHIỆP GOFARMS 

Số:……./HĐDL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ 
(Đại lý phân quyền cấp…..) 

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
thông qua ngày 24/11/2015. 
- Căn cứ Luật Thương mại được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
thông qua ngày 14/06/2005. 
- Dựa vào khả năng và nhu cầu của hai bên. 
- Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của các bên. 
 
Hôm nay, ngày ..... tháng .... năm 20.... tạị số 16 Đường số 09, KDC Khang An, Phường 
Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (trụ sở của Công ty TNHH SX TM DV 
Nông nghiệp GoFarms). Chúng tôi gồm có: 
 
BÊN GIAO ĐẠI LÝ (gọi tắt là Bên A) 
1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SX TM DV NÔNG NGHIỆP GOFARMS 
2. Địa chỉ trụ sở chính: 16 Đường số 09, KDC Khang An, Phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, 
Thành Phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0938 999 496   
3. Tài khoản số: 24357968 tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB – Phòng giao dịch Kiến 
Thiết 
4. Mã số thuế doanh nghiệp: 0315294392 
5. Người đại diện: LÝ MINH KHA Chức vụ: Giám Đốc 
 
BÊN ĐẠI LÝ (gọi tắt là Bên B):  
1. Tên doanh nghiệp:  
2. Địa chỉ trụ sở chính:  
3. Điện thoại:  
4. Số tài khoản:  
5. Mã số thuế doanh nghiệp:  



 

 

6. Người đại diện:  
Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau: 
Điều 1: Điều khoản chung 
Bên B nhận làm đại lý bao tiêu cho bên A sản phẩm…. Bên B tự trang bị cơ sở vật chất, 
địa điểm kinh doanh, kho bãi và hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả hàng hóa đã giao trong 
việc tồn trữ, trưng bày, vận chuyển. Bên B bảo đảm thực hiện đúng các biện pháp tồn trữ, 
giữ được phẩm chất hàng hóa như bên A đã cung cấp, đến khi giao cho người tiêu thụ. Bên 
A không chấp nhận hoàn trả hàng hóa do bất kỳ lý do gì (ngoại trừ trường hợp có sai sót 
về lỗi kỹ thuật của sản phẩm). 
Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý (bên A) 
2.1 Quyền của bên A 
- Ấn định giá giao đại lý và giá bán lẻ tới Khách hàng; 
- Yêu cầu bên B thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật 
- Yêu cầu bên B thah toán tiền theo hợp đồng đại lý 
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý. 
2.2 Nghĩa vụ của bên A 
- Giao hàng cho bên B đúng thời gian và địa điểm ghi đã thỏa thuận trong hợp đồng này. 
- Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên B thực hiện hợp đồng đại lý; 
- Chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm; 
- Hoàn trả cho bên B tài sản đảm bảo (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý; 
- Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của bên B nếu nguyên nhân vi phạm có lỗi 
của bên A. 
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên đại lý (bên B) 
3.1 Quyền của bên B 
- Có quyền ấn định giá bán mặt hàng …. trên thị trường; 
- Yêu cầu bên A giao hàng theo hợp đồng đại lý; nhận tài sản dùng để bảo đảm khi kết thúc 
hợp đồng; 
- Yêu cầu bên A hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực 
hiện hợp đồng; 
- Được là chủ sở hữu của hàng hóa là…… sản phẩm…... 
3.2 Nghĩa vụ của bên B 
- Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao tiền, nhận hàng với bên A; 
- Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật; 



 

 

- Liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa trong trường hợp do lỗi của mình gây 
ra. 
Điều 4: Phương thức giao nhận 
4.1 Bên A giao hàng … lần đến cửa kho của bên B trong thời gian 30 ngày. Bên A sẽ cung 
cấp cho bên B …… theo như thảo thuận của hai bên qua Biên bản cam kết doanh số. 
4.2 Chi phí xếp dỡ từ xe vào kho của bên B do bên B chi trả (kể cả chi phí lưu xe do xếp 
dỡ chậm). 
4.3 Số lượng hàng hóa thực tế bên A cung cấp cho bên B có thể chênh lệch với đơn đặt 
hàng nếu bên A xét thấy đơn đặt hàng đó không hợp lý. Khi đó hai bên phải có sự thỏa 
thuận về khối lượng, thời gian cung cấp. 
4.4 Thời gian giao hàng:….. 
Điều 5: Giá và Phương thức thanh toán 
5.1 Bên A cung cấp cho bên B giá sỉ với…, bên B quyết định giá bán ra thị trường. 
5.2 Tổng giá trị hợp đồng là ………………………………….. (VNĐ) 
5.3 Bên B thanh toán cho Bên A …% tiền hàng tại thời điểm nhận hàng. …% còn lại bên 
B phải thanh toán trong vòng … ngày kể từ ngày nhận hàng. 
5.4 Hình thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản công ty. 
Tài khoản số: 24357968 tại Ngân hang TMCP Á Châu ACB – PGD Kiến Thiết . 
5.5 Số tiền chậm trả ngoài thời gian đã quy định, phải chịu lãi theo mức lãi suất cho vay 
của ngân hàng trong cùng thời điểm. Nếu việc chậm trả kéo dài hơn 3 tháng thì bên B phải 
chịu thêm lãi suất quá hạn của ngân hàng cho số tiền chậm trả và thời gian vượt quá 3 
tháng. 
5.6 Trong trường hợp cần thiết, bên A có thể yêu cầu bên B thế chấp tài sản mà bên B có 
quyền sở hữu để bảo đảm cho việc thanh toán. 
Điều 6: Độc quyền 
Hợp đồng này có tính độc quyền trên khu vực. Trên địa bàn …. bên A chỉ cung cấp cho 
một Đại lý duy nhất là bên B. 
Điều 7: Thời hạn hiệu lực, kéo dài và chấm dứt hợp đồng 
7.1 Hợp đồng đại lý này có giá trị kể từ ngày ký đến hết ngày … tháng … năm 20…. Nếu 
cả hai bên mong muốn tiếp tục hợp đồng, các thủ tục gia hạn phải được thỏa thuận trước 
khi hết hạn hợp đồng trong thời gian tối thiểu là 30 ngày. 
7.2 Trong thời gian hiệu lực, một bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải 
báo trước cho bên kia biết trước tối thiểu là 90 ngày. 
7.3 Bên A có quyền đình chỉ ngay hợp đồng khi Bên B làm giảm uy tín thương mại hoặc 
làm giảm chất lượng sản phẩm của bên A bằng bất cứ phương tiện và hành động nào. 



 

 

7.4 Khi bị đình chỉ hợp đồng, bên B phải thanh toán ngay cho bên A tất cả nợ còn tồn tại. 
Điều 8: Trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng 
8.1 Phạt vi phạm hợp đồng 
Nếu một trong các bên vi phạm nghĩa vụ quy định tại điều 2 và 3 hợp đồng này thì phải 
chịu mức phạt vi phạm là 5% giá trị phần nghĩa vụ vi phạm. 
8.2 Bồi thường thiệt hại 
- Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên A giá trị thiệt hại do mình gây ra ở các 
trường hợp sau: 
a. Bên B hủy đơn đặt hàng khi bên A trên đường giao hàng đến bên B. 
b. Bên B vi phạm các vấn đề nói ở Điều 2 đến mức bên A phải đình chỉ hợp đồng. 
- Bên A bồi thường cho bên B trong trường hợp giao hàng chậm trễ hơn thời gian giao 
hàng thỏa thuận gây thiệt hại cho bên B. 
- Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên nào muốn chấm dứt hợp đồng 
phải bồi thường thiệt hại cho bên kia nếu có. 
Điều 9: Xử lý phát sinh và tranh chấp 
Mọi sự sửa đổi, bổ sung hợp đồng đều phải được ghi nhận bằng văn bản và được cả hai 
bên cùng nhất trí thông qua. Mọi vấn đề nẩy sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ 
được hai bên cùng cố gắng bàn bạc giải quyết bằng thương lượng. Nếu những vấn đề phát 
sinh không thể thoả thuận được giữa hai bên thì sẽ đưa ra giải quyết tại Toà kinh tế có thẩm 
quyền, phán quyết của Toà án là bắt buộc đối với cả hai bên. Toàn bộ chi phí trong quá 
trình xét xử sẽ do bên thua chịu. 
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, được làm thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, 
Bên A giữ …bản, Bên B giữ … bản.   
 

Đại diện bên A       Đại diện bên B 
 
 
 


