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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ 

Số: ……………………………. 

- Căn cứ vào luật thương mại Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản 

hướng dẫn  

- Căn cứ Luật thương mại 2006  

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

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại… … … … … … … … … … … … … … …  

 

Chúng tôi gồm: 

BÊN BÁN (BÊN A): CÔNG TY SƠN ABC 

Đại diện là: …………………………                        - Chức vụ: ……………………………… 

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

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại: ……………………….                            - Hotline: ……………………………….. 

BÊN MUA (BÊN B): ĐẠI LÝ XYZ 

Đại diện là: …………………………                        - Chức vụ: ……………………………… 

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

Số CMNN: ……………………… Cấp ngày: …………………. Nơi cấp: …………………… 

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại: ………………………                             - Hotline: ……………………………….. 

Sau khi bàn bạc, thoả thuận, hai bên thống nhất đồng ý ký kết hợp đồng đại lý với các điều 

khoản sau:  

Điều 1: Thiết lập Đại lý, Nhà phân phối: 

1.1 Bổ nhiệm: 

Bên A bổ nhiệm cho bên B là đại lý, nhà phân phối của mình để phận phối và bán các sản 

phẩm sơn, bột bả và phụ gia hóa chất xây dựng do bên A sản xuất trong khu vực: ………….. 

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

và đại lý, nhà phân phối chấp nhận sự bổ nhiệm này cùng với những điều kiện và điểu khoản 

được lập ra trong hợp đồng này. 

1.2 Thời hạn hợp đồng: 
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Hợp đồng phân phối sẽ có hiệu lực vào ngày ………………………. và kết thúc đến hết ngày 

…………………. Các bên có thể quyết định ký hợp đồng này khi hết hạn bằng văn bản có sự 

đồng ý của hai bên.  

1.3 Doanh số đăng ký: 

- Doanh số mục tiêu: Được ấn định ở mức tối thiểu: xxx.000.000VNĐ/ năm (Bằng chữ: 

………………………………. /) và được phân bổ theo lộ trình doanh thu hàng tháng như 

sau:  

- Mức tăng thưởng hàng năm: tối thiểu không dưởi 15%/ năm tiếp theo. 

                                                                                                                       Đơn vị tính: VNĐ 

STT Tháng Doanh thu đăng ký  

(VNĐ) 

1 1/2020  

2 2/2020  

3 3/2020  

4 4/2020  

5 5/2020  

6 6/2020  

7 7/2020  

8 8/2020  

9 9/2020  

10 10/2020  

11 11/2020  

12 12/2020  

Tổng cộng  

 

- Đơn hàng đầu tiên có giá trị: ………………. VNĐ 

- Bên B sẽ thanh toán toàn bộ tiền hàng của đơn hàng đầu tiên cho bên A sau khi nhận hàng 

hoặc bên B có thể chuyển tiền trước cho bên A theo tài khoản tại Điều III, điểm 3,4  

Điều 2: Quy định đặt hàng và phương thức giao nhận hàng hóa: 

2.1 Quy định đặt hàng: 

- Đơn hàng mà bên B gửi cho bên A phải thể hiện rõ chủng loại, mã màu, số lượng, ngày giao 

hàng, địa điểm giao hàng, người nhận hàng đảm bảo chính xác. 

2.2 Giao nhận hàng hóa:   

- Bên A giao hàng đến địa điểm do bên B chỉ định trong đơn đặt hàng. Chi phí vận chuyển 

hàng được quy định cụ thể trong phụ lục hợp đồng. 

+ Thời gian giao hàng: Trong vàng 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn hàng bên B. 

+ Cách thức giao nhận: Khi giao nhận hàng. Bên B căn cứ vào phiếu giao hàng kiêm xuất 

kho của bên A để nhận hàng và ký xác nhận vào phiếu giao hàng kiêm cuất kho đây là cơ sở 

để bên B thanh toán cho bên A. 
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Điều 3: Bảng giá, Thời hạn thanh toán, Hạn mức công nợ, Phương thức thanh toán. 

3.1. Bảng giá: 

Bảng giá là nội dung cần được bảo mật cao nhất và là phần không thể tách rời khỏi hợp đồng 

này. Bảng giá sẽ được cập nhật tùy theo biến động của thị trường cũng như chủ trương của 

bên A. Khi giá sản phẩm thay đổi thì bên A thông báo tới bên B bằng văn bản trước 30 ngày. 

- Chiết khấu giá bán được hưởng cụ thể như sau: 

Dòng sản phẩm Chiết khấu 

Sơn A xx% 

Sơn B xx% 

Sơn C xx% 

  

- Tất cả các khách hàng sẽ mua hàng với 1 chính sách giá chung gọi là Giá nhập. 

- Khách hàng sẽ nhận được các chương trình hỗ trợ bán hàng căn cứ trên giá Đại lý còn hiệu 

lực. 

- Tất cả các chương trình đều được tính trên Giá nhập (Giá bán sau khi trừ chiết khấu) 

3.2 Thời hạn thanh toán: 

- Hai bên thống nhất với nhau công nợ sẽ chốt vào ngày …. hàng tháng và việc đối chiếu 

cũng như xác nhận công nợ sẽ được tiến hành tại thời điểm chốt công nợ.  

- Thời hạn thanh toán của bên B chậm nhất vào 17h ngày cuối cùng của tháng đó. Nếu bên A 

chưa nhận được khoản thanh toán thì khoản nợ này được đưa vào nợ quá hạn.  

* Phạt trễ hạn thanh toán 

- Khi đến hạn thanh toán nhưng bên B chậm thanh toán sẽ phải chịu phạt tính trên số tiền 

chậm thanh toán như sau:  

+ Lần 1: Bên A sẽ gửi thông báo lần 1 đến bên B về việc sai hẹn thanh toán. 

+ Lần 2: Bên A sẽ gửi thông báo lần 2, tiền thanh toán sai hẹn không được tính vào qyền lợi 

hợp đồng.  

+ Lần 3: Bên B sẽ không được hưởng quyền lợi cuối năm ( hỗ trợ kinh doanh và chiết khấu 

năm) đồng thời bên B bắt buộc phải thanh toán tiền trước khi lấy hàng.  

3.3 Hạn mức công nợ: 

- Hai bên thống nhất mức dự nợ tháng là: xxx.xxx vnđ/tháng, giao hàng thu tiền mặt hoặc 

chuyển khoản xxx% giá trị đơn hàng.  

- Hạn mức công nợ trên có thể thay đổi khi hai bên thống nhất được các phương án phát triển 

bán hàng hoặc khi áp dụng các chính sách Bảo Lãnh Ngân Hàng. 

3.4 Phương thức thanh toán: 
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-Thanh toán bằng chuyển khoản: Quý khách chuyển khoản vào số tài khoản sau: 

 

 

- Thanh toán bằng tiền mặt: Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt thì nhân viên thu tiền 

phải có giấy giới thiệu có giá trị sử dụng do bên A cấp và nhân viên thu tiền phải xuất trình 

CMTND khi nhận tiền. Khi thu tiền phải lập phiếu thu theo mẫu quy định của bên A. 

Điều 4: Chính sách hỗ trợ bán hàng: 

Kết thúc hợp đồng đại lý đạy hoặc vượt doanh thu đăng ký sẽ được hưởng doanh thu năm 

theo bảng chi tiết như sau: 

4.1 Thưởng hỗ trợ kinh doanh: 

STT DOANH THU/01 NĂM MỨC THƯỞNG 

1 Từ xxx.000.000 VNĐ Tới xxx.000.000 VNĐ xx.000.000 VNĐ 

2 Từ xxx.000.000 VNĐ Tới xxx.000.000 VNĐ xx.000.000 VNĐ 

 

4.2 Thưởng chiết khấu năm: 

STT DOANH THU/01 NĂM MỨC THƯỞNG 

1 Từ xxx.000.000 VNĐ Tới xxx.000.000 VNĐ xx% 

2 Từ xxx.000.000 VNĐ Tới xxx.000.000 VNĐ xx% 

 

- Các mức thưởng sẽ được quy đổi thành sơn với giá trị tương đương số tiền đại lý được 

hưởng. 

- Với hình thức trả lương bằng hàng hóa, doanh thu này sẽ được tính vào doanh thu của hợp 

đồng tiếp theo. 

4.3 Biển bạt: 

- Bên A hỗ trợ biển bạt cho bên B tiền khung treo + công treo với đơn giá như sau: 

+ Khung treo: 80.000đ/m2 

+ Công treo: 300.000đ/nhà 

*/ Số tiền hỗ trợ trên sẽ được đối trừ và công nợ của khách hàng tại thời điểm phát sinh. 

Ngoài ra, do yếu tố khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, bão lụt, chất lượng in bạt...vv..., tùy 

vào tình hình thực tế của từng nhà phân phối/ đại lý (bên B) bên A sẽ xem xét hỗ trợ tiếp 

theo.  

Thông tin tài khoản 
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Sau khi được trang bị biển bạt thì bên B phải treo vào sau đó gửi hình ảnh biển bạt đã treo về 

chỗ bên A. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày cấp biển bạt, khi nhận được hình ảnh biển bạt đã 

treo của bên B gửi về cho bên A, bên A sẽ đối trừ chi phí khung + công treo vào công nợ cho 

bên B.   

Sau ngày 20 kể từ ngày bên A cấp biển bạt, nếu bên B không treo biển hoặc không gửi hình 

ảnh biển bạt đã treo về cho bên A thì bên A sẽ không hỗ trợ chi phí khung + công treo) 

Sau 45 ngày kể từ ngày bên A cấp biển bạt nếu bên B không treo thì chi phí in biển bạt bên B 

phải chịu hoàn toàn (chi phí in biển bạt sẽ được tính vào công nợ cho bên B). 

4.4 Phụ phí vận chuyển: 

Bên A có trách nhiện giao hàng tới địa điểm cho bên mua chỉ định hoặc giao hàng đến bến 

gửi hàng. Phí vận chuyển hàng sẽ đực tính như sau: 

STT Đơn hàng Khoảng cách từ nhà máy đến địa 

điểm giao hàng hoặc bến gửi hàng 

Phụ phí vận chuyển 

1 Từ 5 đơn vị sp trở 

lên 

Dưới 35km Miễn phí 

Từ 35km trở lên Tính theo phụ lục vận chuyển 

2 Dưới 5 đơn vị sản 

phẩm 

Dưới 35km Tính theo phụ lục vận chuyển 

Từ 35km trở lên Không hỗ trợ 

 

- Với các đơn hàng được chuyển ra bến gửi hàng cho đại lý, Công ty sẽ hỗ trợ tiền cước gửi 

hàng với số tiền là: xxxVNĐ/đvsp. Tiền cước gửi hàng sẽ được tính và trừ vào công nợ của 

bên B tại thời điểm phát sinh đơn hàng. 

- Bên A sẽ sắp xếp phương tiện vận chuyển hàng đến địa điểm giao hàng theo yêu cầu của 

bên B đối với các đơn vị hàng đủ điều kiện giao hàng đến tận nơi như sau: 

STT Giá trị đơn hàng Khoảng cách từ nhà máy đến địa   

điểm giao hàng 

Phụ phí vận chuyển 

1 Từ 30trđ trở lên Đến 150km  Miễn phí 

Từ 150km trở lên Tính theo phụ lục vận chuyển 

2 Từ 50trđ trở lên  Đến 300km Miễn phí 

Từ 300km trở lên Không hỗ trợ  

- Toàn bộ tiền phụ phí vận chuyển sẽ được tính và cộng vào công nợ của bên B tại thời điểm 

phát sinh đơn hàng. 

- Lưu ý: Một đơn vị sản phẩm được quy định như sau: Thùng 24kg, thùng 22kg, thùng 18kg, 

bao 40kg, bao 25kg, kiện (đối với sản phẩm là 5kg hoặc 4kg thì 04 sản phẩm được tính bằng 

01 đơn vị sản phẩm). 

4.5 Hàng trả lại: 

- Bên A không đồng ý nhập hàng trả lại của bên B trừ trường hợp hàng trả lại được xác định 

là do lỗi kỹ thuật của bên A.  

Điều 5: Trách nhiệm của các bên  
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5.1 Trách nhiệm của bên A: 

-Đảm bảo cũng cấp hàng hóa đúng chủng loại, số lượng theo yêu cầu của bên B. 

- Định kỳ cung cấp cho bên B các thông tin về sản phẩm như: Bảng giá, catalog sản phẩm, hồ 

sơ năng lực cùng các tài liệu khác liên quan đến Hãng sơn A. 

- Đào tạo, giới thiệu sản phẩm mới (nếu có) 

- Hỗ trợ bên B trong công tác tìm hiểu và xúc tiến thị trường, quảng bá sản phẩm… 

- Hỗ trợ sử lý các sự cố kỹ thuật cho bên B. 

- Thực hiện đúng cam kết ghi trong hợp đồng. 

5.2 Trách nhiệm của bên B: 

- Bên B có trách nhiệm phát triển hệ thống đại lý dưới cấp trong khu vực phù hợp với những 

quy định của Công ty. 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các đơn hàng đã đặt. 

- Bán hàng theo đúng quy định về sản phẩm của Công ty. 

- Sử dụng và thi công sản phẩm theo đúng quy trình đã được hướng dẫn trên bao bì sản phẩm 

(nếu có)   

- Đảm bảo thanh toán công nợ theo đúng thời hạn quy định tại Điều III của hợp đồng này. 

- Đối chiếu và ký xác nhận công nợ định kỳ theo quy định của bên A. 

- Thực hiện đúng cam kết ghi trong hợp đồng. 

Điều 6: Dừng hàng hoặc hủy hợp đồng: 

- Bên A có quyền dừng giao hàng khi số nợ của bên B vượt mức dư nợ tháng hoạc bên B 

chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ quá hạn cho bên A. Trong trường hợp 

này, Bên B có trách nhiệm thanh toán ngay cho bên A theo quy định và chỉ khi bên B xác 

nhận việc thanh toán trên thì hợp đồng này mới được tiếp tục thực hiện. 

- Nếu bên nào muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo trước 01 tháng cho 

bên kia và hai bên phải có xác nhận bằng văn bản, đồng thời hai ben tiến hàng quyết toán 

công nợ và hàng hóa. Biên bản thanh lý hợp đồng có xác nhận bởi cấp có thẩm quyền của các 

bên mới là văn bản chính thức cho phép hợp đồng này được chấm dứt. 

- Nếu bên nào đươn phương hủy bỏ hợp đồng làm thiệt hại đến quyền lợi kinh tế của bên kia 

thì bên đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hai cho bên kia. 

Điều 7: Cam kết chung 

-Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản như đã thỏa thuận trong bản phụ 

lục hợp đồng này. Nếu bên nào vi phạm thì bên đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

- Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ………………….. đến hết ngày …………………… 
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- Hợp đồng này chỉ chính thức hết hiệu lực khi hai bên đã ký thanh lý hợp đồng và quyết toán 

toàn bộ hàng hóa và công nợ.  

- Các phụ lục của hợp đồng là một phần không thể tách rời của hợp đồng này. 

- Hợp đồng được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 

01 bản. 
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CÔNG TY ABC 

Phụ lục số: …………………………….. 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG 

(Về: mức phụ thu chi phí cước vận chuyển) 

- Căn cứ HĐKT số: …………………… ký ngày … tháng … năm ……… giữa Công ty 

ABC và Đại lý XYZ 

- Phụ lục số: ………………………. là nội dung phụ thu chi phí cước vận chuyển như sau: 

I  Đơn hàng đủ điều kiện vận chuyển nhưng số KM 

vượt so với khoảng cách đăng ký (Đơn hàng từ ≥ 

05 đơn vị sản phẩm – dưới 30 triệu) 

Mức phụ thu 

(VNĐ) 

Ghi chú 

1 Từ 10km đến dưới 20 km  100.000  

2 Từ 20km đến dưới 30km 200.000  

3 Từ 30km đến dưới 40km 300.000  

4 Từ 40km đến dưới 50km 400.000  

5 Từ 50km trở lên Không hỗ trợ  

II Đơn hàng đủ điều kiện vận chuyển nhưng số KM 

vượt so với khoảng cách đăng ký (Đơn hàng từ ≥ 

30 triệu) 

Mức phụ thu 

(VNĐ) 

Ghi chú 

1 Từ 10km đến dưới 20km 100.000  

2 Từ 20km đến dưới 30km 200.000  

3 Từ 30km đến dưới 40km 300.000  

4 Từ 40km đến dưới 50km 400.000  

5 Từ 50km đến dưới 70km 600.000  

6 Từ 70km đến dưới 100km 900.000  

7 Từ 100km đến dưới 150km 1.200.000  

8 Từ 150km đến dưới 200km 1.500.000  

9 Từ 200km đến dưới 300km 2.500.000  

10 Từ 300km trở lên  Không hỗ trợ  

III Đơn hàng dưới 05 đơn vị sản phẩm Mức phụ thu 

(VNĐ) 

Ghi chú 

1 Khoảng cách tới nơi gửi dưới 05km 10.000 Cộng ½ (một 
nửa) các khoản 

chi phí vào bến 
bãi gửi hàng 

(Nếu có) 

2 Khoảng cách tới nơi gửi từ 5km đến dưới 10km  15.000 

3 Khoảng cách tới nơi gửi từ 10km đến dưới 15km 25.000 

4 Khoảng cách tới nơi gửi từ 15km đến dưới 25km 40.000 

5 Khoảng cách tới nơi gửi từ 25km đến dưới 35km 65.000 

6 Khoảng cách từ 35km trở lên  Không hỗ trợ 

 Ghi chú: 

- Một đơn vị sản phẩm được quy định như sau: Thùng 24kg, thùng 22kg, thùng 18kg, 

bao 40kg, bao 25kg, kiện ( đối với sản phẩm là 5kg hoặc 4kg thì 04 sản phẩm được 

tính bằng 01 đơn vị sản phẩm). 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Kí và ghi rõ họ tên) 



 Hãng sơn A 
 

Hotline: 0979.603.699 

 
 

CÔNG TY ABC 

Phụ lục số: ………………… 
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG 

(Về: Nội dung chống bán phá giá thị trường) 
- Căn cứ HĐKT số ………………. ngày … tháng … năm …… giữa Công ty ABC và 

Đại lý XYZ 

- Phụ lục số: …………………………….. là nội dung chống bán phá giá thị trường  

1. Quy định giá bán tại vùng thị trường như sau: 

STT Diễn Giải Giá chiết khấu Ghi chú 

1 Giá bán ra thị trường Không quá xx%  

  

Chúng tôi xây dựng đường dây nóng ………………………… để nhận tiếp nhận thông 

tin về các quý đối tác trong việc cạnh tranh không lành mạnh. 

2. Đối với trường hợp đại lý, Nhà phân phối cố tình bán phá giá sẽ bị sử phạt hành chính 

như sau:  

       Bồi thường cho công ty và đại lý phát hiện là 1 tỷ đồng trong đó: 

       + Công ty được nhận: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn./) 

       + Người phát hiện bán phá giá: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng 

chẵn./) 

 Áp dụng mức phạt như tại đã nêu trên cho bên vi phạm.  

 Ngừng cấp hàng và Chấm dứt hợp đòng với bên vi phạm. 

- Phụ lục là phần không thể tách rời của hợp đồng và được điều chỉnh bởi thỏa thuận của hai 

bên ký hợp đồng này. 

ĐẠI DIỆN BÊN A 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN BÊN B 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 


