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HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NỘI ĐỊA 

(Số : 2020/HDNT/VT-01) 

- Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005. 

- Căn cứ luật dân sự số 33/2005QH 11 và được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005. 

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên. 

Hôm nay, ngày      tháng      năm                             

Chúng tôi gồm : 

CHỦ HÀNG (BÊN A):  

-     Tài khoản phần mềm: 

-     Đại diện ông: 

-     CMT/CCCD:                

-     Chức vụ:       

-     Địa chỉ:     

-     Điện thoại:                                            

-     MST:              

CHỦ PHƯƠNG TIỆN (BÊN B):  

-     Tài khoản phần mềm: 

-     Đại diện ông: 

-     CMT/CCCD:                

-     Chức vụ:       

-     Địa chỉ:     

-     Điện thoại:                                            

-     MST:     

Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng vận chuyển hàng hóa nội địa với 

những điều khoản và điều kiện sau : 

 

 Điều 1 :  Hàng Hóa Vận Chuyển, Phương Tiện Vận Chuyển : 
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  Bên A đồng ý thuê bên B vận chuyển hàng hóa với chi tiết sau : 

 

1.1      Mặt hàng   : Theo chi tiết đơn hàng đính kèm. 

1.2      Trọng lượng   : Theo chi tiết đơn hàng đính kèm. 

1.3      Nơi nhận hàng   : Theo chi tiết đơn hàng đính kèm.    

1.4      Nơi giao hàng   : Theo chi tiết đơn hàng đính kèm. 

1.5      Phương thức vận chuyển : Theo chi tiết đơn hàng đính kèm. 

 

Điều 2: Phương tiện vận tải 

Bên B phải đảm bảo phương tiện vận tải đạt tiêu chuẩn để lưu thông theo qui định của pháp 

luật và bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển. 

Bên B phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho phương tịên đi lại hợp lệ trên tuyến giao thông đó để 

vận tải số hàng hóa đã thỏa thuận như trên và chịu mọi hậu quả về giấy tờ pháp lý của phương 

tiện vận tải. 

Bên B phải làm vệ sinh phương tiện vận tải trước khi nhận hàng chi phí vệ sinh phương tiện vận 

tải do Bên B chịu. 

Bên B có quyền từ chối không nhận hàng nếu bên A giao hàng không đúng loại hàng ghi trên 

phiếu “Xác nhận đơn hàng” khi xét thấy phương tiện điều động không thích hợp với loại hàng 

đó, và Bên A phải chịu phạt 50% giá trị tổng cước phí của đơn hàng do hàng hóa bị từ chối vận 

chuyển. 

Trường hợp bên A giao hàng đến địa điểm muộn so với lịch giao nhận và hàng hóa bị từ chối 

vận chuyển thì Bên A phải chịu phạt 50% giá trị tổng cước phí của đơn hàng do hàng hóa bị từ 

chối vận chuyển. 

 

Điều 3: Về giấy tờ cho việc vận chuyển hàng hóa 

Bên A phải in 2 bản phiếu “Xác nhận đơn hàng” và Hợp đồng vận tải nguyên tắc để hai bên cùng 

ký & đóng dấu (nếu cần thiết) khi giao nhận hàng hóa. 

Bên A phải làm Biên bản giao nhận cho từng chuyến giao hàng ghi rõ tên hàng và số lượng. Bên 

A phải có trách nhiệm về những điều mình ghi vào vận đơn giao cho bên B. 

Bên A phải đính kèm các giấy tờ khác cần thiết để các cơ quan chuyên trách có thể yêu cầu xuất 

trình khi kiểm soát như: 

 - Biên bản giao nhận hàng hóa. 
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 - Biên bản các khoản thuế đã đóng. 

 - [các giấy tờ khác nếu có] 

Nếu không có đủ các giấy tờ khác cần thiết cho việc vận chuyển loại hàng hóa đó thì phải chịu 

trách nhiệm do hậu quả để thiếu như trên 

 

Điều 4 : Phương Thức Giao Nhận, Giá Cả Và Thời Gian Vận Chuyển : 

1.   Lịch vận chuyển: Theo chi tiết đơn hàng đính kèm. 

2.   Phương thức giao nhận : 

a.    Bên A sẽ giao hàng Theo chi tiết đơn hàng đính kèm. 

b.   Kiểm đếm số lượng thực tế tại điểm nhận hàng theo chi tiết đơn hàng đính kèm. 

c.   Giao nhận hàng nguyên đai, nguyên kiện. Trong trường hợp có dấu hiệu hàng không còn 

nguyên đai, nguyên kiện sẽ được bên A và bên B cùng tiến hành kiểm tra hàng và xác nhận tình 

trạng hư hỏng, thiếu hụt, bên B sẽ bồi thường theo mục 1.5, điều IV trong hợp đồng này. 

d.   Khối lượng vận chuyển được xác định bằng phương pháp cân xe hoặc kiểm đếm số lượng. 

e.   Bên A cung cấp hàng cho bên B Theo chi tiết đơn hàng trước 120 phút phương tiện khởi 

hành. Trong trường hợp quá thời gian trên, bên A sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hàng 

hóa không được vận chuyển và phải theo sự sắp đặt của Bên B mà không có bất cứ khiếu nại 

nào. 

 

3. Giá vận chuyển:  Hai bên đồng ý với  giá đề xuất của trang www.bitgo.vn 

Ghi chú: 

-       Giá chưa bao gồm chi phí bảo hiểm hàng hóa.  

-       Giá trên đã bao gồm chi phí kiểm đếm tại kho nhận hàng và kho giao hàng. 

 

Điều 5 : Phương Thức Thanh Toán 

 

1.      Chứng từ thanh toán : 

1.1.   Phiếu Xác nhận đơn hàng có chữ ký của hai bên. 

1.2.   Hợp đồng vận tải nguyên tắc 

1.3.   Biên bản giao nhận hàng hóa có sự xác nhận của bên A. 
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2. Hình thức thanh toán : 

2.1 Quy trình thanh toán:theo sự thoã thuận giữa hai bên. 

2.2 Tất cả các loại phụ phí vận tải như lệ phí bến đỗ, phà bắc, cầu đường ... hoàn toàn do Bên B 

chịu. Ngoài cước phí như đã thỏa thuận trong biên bản giao nhận Bên A sẽ không phải trả thêm 

bất cứ chi phí nào cho Bên B. 

2.3 Phương thức thanh toán: Chuyển khoản theo từng đơn hàng. 

 

Điều 6: Trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa 

Bên A có trách nhiệm dỡ hàng hóa khỏi phương tiện khi giao hàng cho Bên B 

 

Điều 7: Giải quyết hao hụt hàng hóa 

 

Mọi sự kiện mất hàng bên A phải phát hiện và lập biên bản trước và trong khi giao hàng, nếu 

đúng thì bên B phải ký xác nhận vào biên bản, nhận hàng xong nếu bên A báo mất mát, hư hỏng 

bên B không chịu trách nhiệm bồi thường. 

 

Điều 8: Đăng ký bảo hiểm 

8.1  BitGo thay mặt Bên A mua bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa. 

8.2 Chi phí bảo hiểm bên A phải trả và được tính ngay vào phiếu “Xác nhận đơn hàng”. 

8.3 Bằng uy tín của mình, BitGo cam kết mức phí bảo hiểm mà Bên A phải trả thuộc  hàng 

thấp nhất trên thị trường. 

 

Điều 9: Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu cần) 

 Sdfhkjsdh 

Điều 10: Giải quyết tranh chấp hợp đồng 

10.1    Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn 

đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải 

quyết trên cơ sở thỏa thuận bình đẳng, cùng có lợi (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung sự 

việc và phương pháp giải quyết đã áp dụng). 
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10.2  Trường hợp các bên không tự giải quyết xong được thì thống nhất sẽ để Văn phòng luật 

sư được BitGo chỉ định giải quyết những tranh chấp trong hợp đồng này. 

10.3 Trường hợp các bên không đồng ý với cách giải quyết của Văn phòng luật sư được Bitgo 

chỉ định thì thống nhất sẽ khiếu nại tới tòa án kinh tế Thành phố Hà Nội là cơ quan có đủ thẩm 

quyền giải quyết những tranh chấp trong hợp đồng này. 

10.4 Chi phí cho những hoạt động kiểm tra xác minh và lệ phí tòa án & Văn phòng luật sư do 

bên có lỗi chịu. 

 

Điều 11: Trách Nhiệm Của Mỗi Bên 

 

1.      Trách nhiệm của bên B : 

1.1.   Bên B có trách nhiệm kiểm tra hàng và xác nhận số lượng, mọi trường hợp giao thiếu số 

lượng, hoặc hàng hóa bị hư hỏng do quá trình vận chuyển bên B sẽ chịu trách nhiệm đền bù 

(không bao gồm các điều kiện bất khả kháng trong mục 1.6 của điều này). 

1.2.   Thông báo kịp thời cho bên A các trường hợp phát sinh để hỗ trợ giải quyết nhằm tránh trì 

hoãn việc giao nhận, vận chuyển hàng hóa. 

1.3.   Trong quá trình vận chuyển cho bên A, bên B phải bảo quản hàng hóa đúng theo qui định. 

1.4.   Cung cấp cho bên A bộ chứng từ giao nhận và đó được xem là bản chuẩn cho hai bên 

trong quá trình nhận và giao hàng. 

1.5.   Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm về thủ tục pháp lý đối với những sự cố xảy trong quá 

trình vận chuyển và sẽ đền bù hư hại hàng hóa theo như hóa đơn vận chuyển của bên A ( hoặc 

của chủ hàng mà bên A ký hợp đồng). Bên B mua bảo hiểm thiệt hại tài sản đối với mổi xe tải và 

bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật về phương tiện vận chuyển đường 

bộ. 

1.6.   Trong trường hợp bất khả kháng (như thiên tai, địch họa, lũ lụt gây hư đường) hai bên 

cùng bàn bạc phương án khắc phục trên cơ sở hạn chế thấp nhất mức thiệt hại cho cả hai bên. 

 

2.      Trách nhiệm của bên A : 

2.1.   Chuẩn bị hàng hóa đầy đủ như đã thỏa thuận và các giấy tờ hợp lệ, hợp pháp cần thiết 

cho việc vận chuyển trong nước cũng như chịu trách nhiệm toàn bộ về tính pháp lý và hợp lệ 

của hàng hóa; không vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ xuất xứ và vi phạm pháp luật. 
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2.2.   Thông báo cho bên B biết bằng lệnh vận chuyển với đầy đủ thông tin trước ít nhất 24h khi 

có nhu cầu vận chuyển (trước 18h – 18h30 chiều cho ngày hôm sau). Việc thay đổi lệnh vận 

chuyển, bên A sẽ thanh toán cho bên B theo mục 1, điều II của hợp đồng này. 

2.3.   Cung cấp hàng đầy đủ theo lệnh vận chuyển cho bên B theo Mục 2, điều II hợp đồng này. 

2.4.   Cung cấp cho bên B đầy đủ những thông số kỹ thuật, tính chất của hàng hóa, điều kiện xếp 

đỡ cũng như bảo quản hàng đặc biệt (nếu có). 

2.5.   Thanh toán tiền cho bên B theo đúng thời gian qui định về thời hạn tại điều III của Hợp 

đồng này. 

2.6.   Chịu trách nhiệm bốc xếp và sắp xếp hàng hóa theo đúng yêu cầu kỹ thuật của chủ hàng 

tại nơi nhận và giao hàng.  

 

Điều 12: Điều Khoản Chung và thời hạn hợp đồng : 

1.      Hai bên cam kết thực hiện theo các điều khoản đã nêu trong hợp đồng này. 

2.      Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký và có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 

2016. Tuy nhiên nếu hai bên  cung cấp dịch vụ không đạt yêu cầu như thỏa thuận đã cam kết 

trong hợp đồng này thì có quyền xem xét lại điều khoản hợp đồng, hoặc thanh lý hợp đồng. 

3.       Hai bên cam kết không được tự ý hủy bỏ hợp đồng không có lý do trong suốt thời gian 

hợp đồng còn hiệu lực, nếu bên nào tự ý hủy bỏ hợp đồng không có lý do thống nhất bằng văn 

bản thì mọi tổn thất do mình gây ra cho bên kia sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. 

4.       Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu xảy ra bất đồng, hai bên sẽ bàn bạc giải quyết 

theo tinh thần hợp tác bình đẳng, trường hợp không thể đi đến thỏa thuận sẽ trình lên Tòa Án 

Kinh Tế TP Hà Nội giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, án phí do bên thua 

chịu. 

5.       Mọi thay đổi bổ sung phải được thể hiện bằng văn bản và được sự đồng ý của hai bên. 

6.       Khi hợp đồng hết hạn nếu hai bên không có ý định gia hạn thì hợp đồng đương nhiên 

được thanh lý sau khi mọi công nợ được giải quyết giữa hai bên. 

7.       Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, mỗi bản có giá trị pháp lý như 

nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 và sẽ được gia hạn thêm khi 

hai bên thống nhất bằng văn bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Ký tên, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Ký tên, đóng dấu) 

 


