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HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE 
 

Tp.HCM, ngày 28  tháng 12 năm 2019 

 

Chúng tôi gồm có: 

BÊN A:  

Họ & Tên:  

Điện thoại:  

Đại diện:  

BÊN B:  

Họ & Tên: TRỊNH HỮU HUY 

Điện thoại: 0888.845.847 

CMND: 122099801 

GPKD số: 0313547231 

Đại diện: Công Ty Thiết Kế Website Khoweb247.com 

 

Sau khi bàn bạc và trao đổi, hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản như sau: 

  

  



ĐIỀU 1:  NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

1.1 Theo đề nghị của bên A, bên B nhận thiết kế phần mềm website cho bên A. Trong quá trình 

thực hiện, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và thống nhất trên cơ sở hoàn thiện và hiệu quả hơn. 

1.2 Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Chi tiết về lộ trình công việc được 

thực hiện theo “Bản kế hoạch phát triển website”. 

ĐIỀU 2:  GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THỜI GIAN & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

1.1 Giá trị hợp đồng: 7.000.000 đồng (7 triệu đồng đồng). 

1.2 Thời gian thanh toán: 

Bên A thanh toán cho Bên B theo 2 đợt như sau: 

 Đợt 1: 50% tổng giá trị hợp đồng ngay sau ký hợp đồng. 

 Đợt 2: 50% tổng trị giá hợp đồng ngay sau khi website chính thức hoạt động. 

1.3 Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.  

ĐIỀU 3:  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 

2.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A: 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện công việc theo thỏa thuận tại Điều 1 của hợp 

đồng này. 

- Cung cấp cho bên B vật dụng và tài liệu cần thiết cho bên B trong quá trình triển khai công việc. 

- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại do sự bất cẩn nghiêm trọng hoặc do hành vi sai trái cố ý của 

nhân viên Bên B. 

- Đảm bảo vệ cho bên B khỏi những khiếu nại phát sinh, nếu có, ngoài phạm vi dịch vụ do bên B 

cung cấp. 

- Thanh toán phí dịch vụ theo đúng thời gian đã thỏa thuận. Trường hợp thanh toán chậm thì phải 

trả lãi chậm trả trên số tiền chậm thanh toán. 

- Các quyền và nghĩa vụ khác của bên thuê dịch vụ theo qui định của pháp luật. 

2.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B: 

- Thực hiện đúng những nội dung công việc đã được ký trong hợp đồng. 

- Thông báo cho bên B tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các 

bên phải kịp thời thông báo cho bên B để bàn bạc, giải quyết. 

- Hoàn trả cho bên A những có những vật dụng và tài liệu sau khi hoàn thành dự án. 

- Trong quá trình triển khai, nếu bên B có nhu cầu thay người thực hiện dự án phải thông 

báo chính thức bằng văn bản cho bên A. Tuy nhiên bên B vẫn phải bảo đảm không làm 

ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. 

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

ĐIỀU 4:  NGHIỆM THU 

Hai bên sẽ lập Biên bản nghiệm thu Website khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau: 



- Website đã được thiết kế đúng như thỏa thuận được thống nhất giữa hai bên. 

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

- Phụ trách dự án hai bên sẽ là người ký biên bản nghiệm thu. 

Nếu Bên A có yêu cầu phát sinh hoặc chỉnh sửa thêm, ngoài những phần đã nghiệm thu, ngoài 

phạm vi công việc và ngoài thời gian và nội dung bảo hành chính đã được hai bên thỏa thuận 

trước, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thời gian và chi phí thực hiện. 

ĐIỀU 5:  CÀI ĐẶT, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BÀN GIAO 

4.1 Cài đặt: 

- Bên B có trách nhiệm cài đặt website lên máy chủ, và người sử dụng có thể truy cập bất 

cứ nơi nào có đường truyền internet. 

- Bên A có trách nhiệm giao cho bên B user name và password của domain và hosting hiện 

có của bên A. 

4.2 Hướng dẫn sử dụng: 

- Bên B có trách nhiệm huấn luyện cách thức sử dụng website và bảo trì hệ thống cho bên 

A. 

- Trong trường hợp Bên A có thay đổi nhân sự (người sử dụng) và cần Bên B hướng dẫn 

lại, bên B sẽ hỗ trợ miễn phí. 

4.3 Bàn giao: 

Sau ngày ký nghiệm thu Website, Bên B sẽ thực hiện bàn giao hệ thống cho Bên A. Nội dung 

bàn giao gồm: 

1. Mã nguồn của website, được đóng gói và upload lên máy chủ. 

2. Tài khoản quản trị hệ thống website. 

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

ĐIỀU 6:  BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ 

5.1 Website được Bên B bảo hành 12 tháng miễn phí tính từ ngày ký nghiệm thu. Điều kiện và 

phương thức bảo hành như sau: 

- Trong vòng 01 tháng đầu kể từ khi website chính thức hoạt động, bên B phải theo dõi 

giám sát toàn bộ hoạt động của website, nếu có bất kỳ lỗi nào được phát hiện thì bên B 

phải có trách nhiệm chỉnh sửa trong thời hạn chậm nhất là 48h kể từ khi nhận được thông 

tin. 

- Đối với lỗi hệ thống nghiêm trọng làm gián đoạn hoạt động, người quản lý hệ thống Bên 

A sẽ thông báo cho Bên B bằng mọi hình thức nhanh nhất có thể: điện thoại, email,… 

Bên B sẽ tiến hành khắc phục trong thời gian tối đa là 48 giờ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết). 

- Đối với sai sót hoặc các yêu cầu chỉnh sửa để thuận tiện sử dụng, Bên A có thể thông báo 

cho Bên B để cùng thương lượng phương thức và thời gian giải quyết. 

- Những lỗi về số liệu, sai sót do ban quản trị hệ thống thao tác, Bên B sẽ hỗ trợ cùng giải 

quyết thông qua: điện thoại, email,…. 



- Trong thời gian bảo hành, nếu có phát sinh yêu cầu mới như: chỉnh sửa các chức năng để 

tiện sử dụng, sửa đổi hình thức, giao diện… tùy theo mức độ cụ thể sẽ được tính phí 

thông qua sự bàn bạc giữa hai bên. 

5.2 Các trường hợp không được bảo hành và bảo trì: 

- Do các sự cố về phần cứng hỏng, điện, sét đánh, thiên tai, hỏa hoạn. Tuy nhiên Bên B sẽ 

hỗ trợ sửa chữa trong thời gian sớm nhất và có tính phí theo từng trường hợp cụ thể phát 

sinh. 

- Trong quá trình vận hành, dữ liệu hệ thống được lưu trữ trên máy chủ của nhà cung cấp 

dịch vụ, bên A không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu của hệ thống. 

- Các vấn đề phát sinh khác với “Bản kế hoạch phát triển website”. 

ĐIỀU 7:  CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN  

- Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên B không chuyển giao phần mềm hoặc không 

chuyển giao các kết quả dịch vụ đúng cam kết. Khi đó, Bên B phải hoàn trả lại toàn bộ số 

tiền bên A đã thanh toán theo hợp đồng. 

- Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên A vi phạm nội dung của hợp đồng này dẫn 

đến quá trình phát triển và triển khai không đúng như lịch trình đã cam kết. Trong trường 

hợp này, phí dịch vụ sẽ được tính trên chi phí thực tế mà bên B đã thực hiện. 

ĐIỀU 8:  NHỮNG THỎA THUẬN KHÁC  

7.1 Bảo vệ an toàn:  

Sau thời gian website đi vào hoạt động Bên B có các trách nhiệm phòng chống hacker/hacking 

dưới mọi hình thức khi bên A phát hiện thấy dấu hiệu bất thường về hoạt động của website như: 

website chạy chậm hơn bình thường, không truy cập vào website,… Bên B phải có biện pháp xử 

lý các vấn đề trên trong vòng 24 tiếng, chậm nhất là 36 tiếng, đảm bảo đưa website hoạt động trở 

lại bình thường. 

7.2 Phát triển ứng dụng:  

Vì nhu cầu thực tế, bên A có thể sẽ phát triển, nâng cấp website. Trong quá trình phát triển 

website, bên B sẽ làm việc trực tiếp hoặc trao đổi online với bên A một thời gian để chỉnh sửa các 

yêu cầu của bên A. Bên B sẽ không tính chi phí dịch vụ về việc này, ngoại trừ các chi phí cho đi 

lại, phương tiện … theo thực tế. 

7.3 Trao đổi thông tin:  

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trao đổi thông tin giữa hai bên được thực hiện bằng email 

như: thông báo, câu hỏi…, bên nhận thông tin phải trả lời trực tiếp trong ngày hoặc chậm nhất là 

đến ngày hôm sau. Trường hợp khẩn cấp có thể dùng điện thoại. 

7.4 Bảo mật  

Hai bên có trách nhiệm và cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin có được của nhau trong quá trình 

triển khai dự án. Trường hợp cần thiết sẽ ký hợp đồng bảo mật thông tin. Bên B có trách nhiệm 

tăng cường bảo vệ đối những xâm phạm trái phép từ bên ngoài trong quá trình phát triển hệ 

thống. Hai bên không được sử dụng tài liệu hai bên trao đổi để trao đổi với bất kỳ tổ chức thứ ba 

nào nếu không được sự đồng ý của bên cung cấp tài liệu. 



Nếu một bên làm lộ hay sử dụng thông tin của bên kia ( cố ý hoặc vô ý) gây thiệt hại cho bên kia 

thì phải bồi thường cho bên kia theo qui định của pháp luật. 

7.5 Quyền sở hữu trí tuệ:  

Các bên có quyền sở hữu trí tuệ theo qui định tại Luật sở hữu trí tuệ. Bên A là chủ sở hữu và có 

quyền tài sản đối với website theo qui định của pháp luật. 

7.6 Phạt vi phạm hợp đồng: 

Nếu bên nào vi phạm những thỏa thuận trong hợp đồng này, ngoài việc phải bồi thường thiệt hại 

theo qui định của pháp luật còn phải chịu trả cho bên kia số tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng 8% 

giá trị của hợp đồng. 

7.7 Chuyển máy chủ, dữ liệu: 

Trong trường hợp bên A muốn chuyển hosting hay máy chủ qua nhà cung cấp dịch vụ khác, bên 

B sẽ hỗ trợ chuyển dữ liệu và website cho bên A mà không tính phí. 

ĐIỀU 9:  HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG 

Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi hai bên cùng đồng ý và thể hiện bằng văn bản. 

Hợp đồng này có các văn bản kèm gồm : Biên bản mô tả chức năng website, biên bản yêu cầu, kế 

hoạch triển khai - là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì hai bên chủ động thương lượng giải quyết trên 

tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Nếu có tranh chấp không tự giải quyết được 

thì hai bên thống nhất sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh giải quyết. Bên thua 

kiện sẽ phải chịu mọi chi phí – kể cả tiền thuê luật sư cho bên thắng kiện. 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý 

như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

 

 

 

 

  


