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                          V  T     

Độc lập – Tự do –  ạnh phúc 

-----o0o----- 

HỢP ĐỒ   VẬ    UYỂ  
Số: 22052015/....-LT/ ĐT  

 

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 và Bộ Luật Thương Mại số 36/2005/QH 11 của Nước Cộng 

Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 /06/2005. 

- Căn cứ vào khả năng cung cấp dịch vụ cho thuê xe của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại & Đào 

tạo Tin học Long Thành. 

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ thuê xe của hai bên. 

 

Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2015, chúng tôi gồm: 

 

Bên A:       Á    TY  P T ƢƠ    Ạ  & ĐÀO TẠO T    Ọ  LO   T À    

Địa chỉ:   Toà nhà Indochina, L12, Khu B, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1 

Điện thoại:  (84-8) 2202-2202  Fax: (84-8) 2220-2733 

Email:  info@thuexegiare.net 

Mã số thuế: 0304884960 

Số tài khoản: 007.100.478.1347 tại NH Ngoại Thương TPHCM – P.giao dịch 06 

Chủ tài khoản: Công ty CPTM và Đào Tạo Tin Học Long Thành. 

Đại diện bởi: Ông DƢƠ   BÌ   T UẬ , Phó  iám Đốc 

 

Bên B:   

Địa chỉ:   

Điện thoại:  (84-8)  Fax:  (84-8) 

Mã số thuế:  

Đại diện bởi:  

 

Sau khi bàn bạc, thoả thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều kiện và điều khoản 

sau:  

   

Điều 1:  T Ờ   Ạ  VÀ   Ớ   Ạ    O T UÊ  E:  

1.1 Thời hạn thuê xe: 12 tháng, bắt đầu từ ngày 22 tháng 05 năm 2015 đến hết ngày 21 tháng 05 năm 

2016. 

1.2 Ngày làm việc: 26 ngày/tháng (xe phục vụ từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Xe được nghỉ vào 

những ngày thứ hai, ngày lễ, ngày tết và các ngày nghỉ bù theo quy định của Bộ Luật Lao Động Việt 

Nam) 

1.3 Giờ làm việc: từ 7:30 đến 17:30. 

1.4 Giới hạn số km sử dụng: 2.600km/tháng. 

1.5  Địa điểm đón khách: Quận 1. 

1.6  Địa điểm trả khách: Quận 1. 

 (Nếu điểm đón và trả khác với lộ trình trên thì bên A sẽ tính km xuất phát từ điểm đón và trả trong hợp 

đồng) 
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Điều 2:   P ƢƠ   T    VÀ     P Í   O T UÊ  E: 

2.1 Phương tiện cho thuê và chi phí cho thuê cơ bản mỗi tháng: 

 

STT Loại xe Số lƣợng Chi phí/ xe/ tháng(VND) 

1 TOYOTA INNOVA 7 chỗ 01 
24.000.000 

Hai mƣơi  bốntriệu đồng 

 

2.2 Các chi phí khác:  

Trong trường hợp giờ làm việc và số km sử dụng vượt quá điều kiện nêu ở Mục 1.3 và 1.4 trong Điều 1, 

thì Bên B phải thanh toán thêm phần phụ trội như sau: 

-  Phí ngoài giờ (trước 7:30 giờ và sau 17:30 giờ)  : 60.000 VND/giờ. 

-  Phí vượt giới hạn km (vượt quá 2.600 km/tháng)  : 6.000 VND/ km. 

-  Phí lưu đêm (áp dụng khi xe đi qua 12h đêm)  : 300.000 VND/ đêm. 

-  Phí tài xế tự lo ăn, nghỉ khi xe lưu đêm    : 300.000VND/ đêm. 

- Thuê thêm ngày thứ hai     : 1.300.000VND/ ngày. 

- Thuê thêm ngày Lễ, Tết     : 1.700.000VND/ ngày. 

 

(Số km sử dụng vào ngày thứ hai, ngày lễ, tết trong giới hạn 100km/ngày, thời gian từ 7:30 đến 17:30,  

không bao gồm trong giới hạn số km sử dụng 2.600km/tháng và phải báo trước 3 ngày) 

Tất cả các chi phí thuê xe và phụ trội trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 10%). 

 

2.3 Các khoản bao gồm và không bao gồm: 

- Chi phí thuê xe đã bao gồm xe, xăng dầu, bảo hiểm phương tiện và hành khách, lương nhân viên lái 

xe, và chi phí bảo dưỡng trong suốt quá trình hoạt động. 

- Chi phí thuê xe không bao gồm phí cầu đường, bến bãi, bến phà, sân bay khi có phát sinh trong quá 

trình làm việc. Phí cầu đường sẽ được cộng chung vào chi phí thuê xe và chưa bao gồm thuế. 

- Tất cả các chi phí trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 10%). 

 

2.4 Chi phí biến đổi theo giá xăng dầu của thị trường:  

Chi phí thuê xe được tính trên cơ sở giá xăng A95 hiện tại là 21.030 VNĐ/lít. Trong thời gian thực hiện 

hợp đồng, trường hợp giá xăng dầu tăng hoặc giảm nhiều hoặc ít hơn 10% so với giá hiện tại, thì hai bên 

thỏa thuận, thống nhất và sẽ được Bên A thông báo bằng văn bản đến Bên B điều chỉnh và áp dụng phí 

thuê cơ bản mỗi tháng cho phù hợp với tình hình thực tế theo công thức sau: 

- Mức xăng dầu tiêu thụ cho xe: 100km/13 lít (theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và giao thông Việt Nam)  

- Giá xăng dầu thời điểm ký hợp đồng đã bao gồm VAT là  : A (VNĐ) 

- Giá dầu thời điểm hiện tại (tăng/giảm 15%) đã bao gồm VAT là : B (VNĐ) 

- Mức chênh lệch giữa giá hiện tại so với trước đó đã bao gồm VAT là : (B – A) = C (VNĐ) 

- Số km sử dụng trong tháng là      : D  

- Công thức tính điều chỉnh giá như sau      : [(D x 13) ÷ 100] x C = (VNĐ) 

 

Điều 3: THANH TOÁN:  

3.1 Bên B có trách nhiệm đặt cọc cho Bên A số tiền bằng một (01) tháng tiền thuê xe (không bao gồm 

10% VAT) là 24.000.000 VNĐ (Hai mươi bốn triệu chẵn) trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày 

ký hợp đồng. Số tiền đặt cọc này nhằm đảm bảo bên B có ý định nghiêm túc và phối hợp thực sự trong 

việc thực hiện hợp đồng. Hết thời hạn hợp đồng, nếu Bên B không yêu cầu tiếp tục gia hạn hợp đồng, số 

tiền đặt cọc sẽ được áp dụng để thanh toán tiền thuê xe của tháng cuối cùng trước khi hợp đồng chấm 

dứt mà Bên B phải thanh toán cho Bên A. 
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3.2 Trong trường hợp Bên B yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không phải do lỗi của Bên A 

thì sẽ không được bên A hoàn lại số tiền đã đặt cọc, hoặc ngược lại, trường hợp Bên A đơn phương 

chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải hoàn trả lại tiền đặt cọc và bồi thường cho Bên B khoản tiền 

tương đương với số tiền đã được đặt cọc. 

 

3.3 Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng, dựa trên lịch hoạt động của tháng có chữ 

ký xác nhận của Bên B, Bên A sẽ thông báo cho Bên B chi phí phát sinh trong tháng cần thanh toán, 

cùng với việc cung cấp đầy đủ lịch hoạt động, các phiếu thanh toán bao gồm phí cầu đường, bến bãi, 

bến phà, sân bay v.v… để Bên B kiểm tra, đối chiếu, và thống nhất chi phí phát sinh trong tháng đó. Sau 

3 ngày kể từ ngày nhận thông báo chi phí của bên A nếu bên B không có phản hồi thì bên A tự hiểu là 

bên B đã đồng ý với chi phí thông báo và bên A xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho bên B. 

 

3.4  Bên A có trách nhiệm xuất hóa đơn VAT cho Bên B theo chi phí phát sinh đã được Bên B xác nhận 

tại Mục 3.3. 

 

3.5 Bên B có trách nhiệm thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng năm (05) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận hoá đơn.  

- Nếu sau năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hóa đơn tài chính mà việc thanh toán chưa được 

thực hiện thì Bên B sẽ phải trả thêm phần lãi suất cho số tiền bên B chưa thanh toán theo tỷ giá của ngân 

hàng Vietcombank tại thời điểm đó. 

- Trong trường hợp Bên B chậm trả tiền thuê xe cho Bên A sau mười (10) ngày làm việc kể từ ngày 

nhận hóa đơn tài chính, thì bên A sẽ ngưng cung cấp xe cho Bên B và hợp đồng coi như bị đơn phương 

chấm dứt do lỗi Bên B, và Bên B phải thanh toán cho bên A tất cả các chi phí phát sinh trong thời gian 

sử dụng dịch vụ . Số tiền cọc của bên B sẽ không được bên A hoàn trả theo Mục 3.2 Điều 3. 

 

Điều 4:  NHÂN VIÊN LÁI XE: 

4.1 Nhân viên lái xe phải có kinh nghiệm, tuân thủ giờ giấc, tác phong lịch sự, nhã nhặn, nghiêm túc, 

trung thực, lái xe an toàn, và chấp hành Luật Giao thông của Việt Nam. 

 

4.2 Nhân viên lái xe phải thông thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lận cận. 

 

4.3 Nhân viên lái xe hàng ngày có trách nhiệm ghi lại lịch hoạt động của xe bao gồm thông tin về thời 

gian bắt đầu làm việc và thời gian kết thúc; chỉ số km đầu ngày (khi nhân viên đầu tiên của Bên B lên 

xe) và cuối ngày làm việc (khi nhân viên cuối cùng của Bên B xuống xe); lộ trình đã đi trong ngày; số 

phiếu thanh toán phát sinh trong ngày và tổng chi phí; cùng chữ ký xác nhận của nhân viên cuối cùng 

xuống xe của Bên B, sau khi đã kiểm tra chi tiết lịch hoạt động đó.  

 

4.4 Nhân viên lái xe có trách nhiệm liên lạc nhanh chóng, kịp thời với Bên B để thông báo tình hình cụ 

thể trong trường hợp đón muộn vì những lý do khách quan, hoặc bất khả kháng. 

 

4.5 Nhân viên lái xe không được phép tự ý rời khỏi vị trí đậu xe để đi việc riêng, hay quay về văn phòng 

Bên A, hoặc sữa chửa, bảo hành, bảo trì xe mà không thông báo và được sự chấp thuận của Bên B. 

 

4.6 Nhân viên lái xe chỉ phục cụ công việc lái xe cho bên B theo như sự thỏa thuận giữa 2 bên và bên B 

không được sử dụng nhân viên lái xe của bên A cho các việc riêng của bên B.  

 

4.7 Nhân viên lái xe có trách nhiệm đảm bảo phương tiện vận chuyển luôn trong tình trạng vận hành tốt 

và vệ sinh sạch sẽ. 
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Điều 5:  QUYỀ  VÀ TRÁ              Á  BÊ : 

5.1 BÊN A: 

5.1.1 Có trách nhiệm chuẩn bị và sắp xếp xe theo đúng chủng loại, đời xe đã ký kết trong hợp đồng. 

5.1.2 Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các giấy tờ, thủ tục pháp lý để phương tiện chuyên chở nêu trên 

được lưu thông hợp pháp. 

5.1.3 Có trách nhiệm đảm bảo mọi điều kiện kỹ thuật an toàn khi cho xe lưu thông, và các thiết bị an 

toàn trong xe luôn trong tình trạng tốt. Bên A sẽ chịu mọi chi phí phát sinh khi xe nêu trên xảy ra bất kì 

sự cố hư hại nào, và thay thế ngay lập tức xe có chất lượng tương đương với giá thuê không đổi, để 

không làm gián đoạn công việc của Bên B. 

5.1.4 Có trách nhiệm tham gia đầy đủ bảo hiểm về phương tiện và hành khách theo quy định của pháp 

luật hiện hành. Trong trường hợp xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm giải 

quyết đối với các bên thứ ba, và mức bồi thường sẽ do công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm thanh toán 

căn cứ trên những mức độ tỉ lệ thương tật do Bộ Tài Chính Việt Nam quy định. 

5.1.5 Chịu tất cả các chi phí bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, và lương tài xế. 

5.1.6 Đảm bảo xe luôn ở tình trạng sạch sẽ xuyên suốt thời gian hiệu lực hợp đồng. 

5.1.7 Có trách nhiệm quản lý và nhắc nhở nhân viên lái xe thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng. 

5.1.8 Có trách nhiệm thông báo cho Bên B trong trường hợp nhân viên lái xe nghỉ ốm hoặc nghỉ việc 

riêng, và phải bố trí nhân viên lái xe khác đáp ứng đủ các tiêu chuẩn nêu tại Điều 4 nhằm đảm bảo sự 

liên tục trong công việc cho Bên B. 

5.1.9 Không chịu trách nhiệm giải quyết hoặc bồi thường trong trường hợp Bên B yêu cầu nhân viên lái 

xe đi trái với quy định của Luật giao thông đường bộ (nếu có).  

5.1.10 Có trách nhiệm thực hiện dịch vụ vận chuyển hành khách theo sự sắp xếp theo lịch trình của Bên 

B. 

5.1.11 Có trách nhiệm với các hành vi vi phạm giao thông, tự thanh toán các khoản tiền phạt (nếu có). 

 

 

5.2 BÊN B: 

5.2.1 Thanh toán đầy đủ và đúng hạn chi phí thuê xe và các chi phí phát sinh theo quy định tại Điều 2 

của bản hợp đồng này. 

5.2.2 Điều động xe và ký xác nhận vào bảng theo dõi lịch hoạt động xe. 

5.2.3 Trường hợp sử dụng xe qua đêm hoặc vào các ngày thứ hai, lễ, Tết phải báo cho nhân viên lái xe 

biết trước để chuẩn bị nhiên liệu, tư trang cần thiết, và lập kế hoạch chạy xe. 

5.2.4 Có quyền yêu cầu Bên A thay đổi nhân viên lái xe trong trường hợp nhân viên lái xe của Bên A 

không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn nêu tại Điều 4. Yêu cầu này sẽ được thông báo bằng văn bản và sau 3 

ngày bên A phải thay đổi nhân viên lái xe cho bên B.  

5.2.5 Cam kết không dùng xe để để chở hàng quốc cấm theo quy định của Pháp luật. Nếu bên B vi 

phạm thì bên B sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam.  

5.2.6 Không được sử dụng xe để vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, quá tải, không được phép mang các 

vật liệu dễ cháy nổ vào phương tiện cho thuê, có thể làm gây thiệt hại cho xe. 

5.2.7 Giữ gìn vệ sinh bên trong xe trong quá trình sử dụng. 

5.2.8 Không được điều động tài xế Bên A chạy quá tốc độ, sai quy định của Luật giao thông Việt 

Nam.  

5.2.9 Thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi chi phí thuê xe và phát sinh (nếu có) đúng như thỏa thuận 

trong hợp đồng. 

 

Điều 6: T Ự        ỢP ĐỒ   

6.1 Hai bên đồng ý bảo mật các điều khoản của hợp đồng trừ trường hợp có yêu cầu trình theo luật định. 
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6.2 Trước thời hạn kết thúc hợp đồng ba mươi (30) ngày, hai bên phải thỏa thuận với nhau để gia hạn 

hay thanh lý hợp đồng.  

 

6.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có tranh chấp, khiếu nại về quyền lợi xảy ra, thì cả hai bên 

cũng bàn bạc thỏa thuận, đưa đến kết luận thống nhất và giải quyết trên cơ sở thương lượng, tinh thần 

tôn trọng lẫn nhau và đảm bảo uy tín cho nhau. Trường hợp không giải quyết được tranh chấp, sẽ đưa ra 

Tòa án Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết. Phán quyết của tòa án có giá trị chung thẩm và ràng 

buộc hai bên. Chi phí pháp lý sẽ do bên thua kiện chi trả. 

 

6.4 Hợp đồng gồm 6 Điều và 4 trang, được lập thành bốn (04) bản chính, mỗi bên giữ hai (02) bản, có 

giá trị pháp lý kể từ ngày ký kết.  

 

6.5 Mọi bản hợp đồng sao y từ bản hợp đồng này, nếu không có ý kiến phê duyệt và chữ ký của người 

đại điện hai bên đã ký bản hợp đồng này, đều không có giá trị. 

 

    

BÊN A 

 

 

 

 

 

 

 BÊN B 

Ông DƢƠ   BÌ   T UẬ  

PHÓ   Á  ĐỐ  

   

 

 

 

 

  


