CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIETNAM SOCIALIST REPUBLIC
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Independence - Freedom - Happiness
*******

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ KẾ TOÁN -THUẾ
CONTRACT OF ACCOUNTING –TAX MANAGEMENT
Số :

-2018/HĐKT

No:………-2018/HĐKT

- Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 91/2015/QH13 ban hành
ngày 24/11/2015
Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republish of Vietnam No. 91/2015/QH13 date 24,
November.2015
- Căn cứ luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ban
hành ngày 26/11/2014
Pursuant to the Enterprise Law of the Socialist Republish of Vietnam No. 68/2014/QH13 Dated 26
November.2014
- Căn cứ luật Kế toán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 88/2015/QH13 ban hành
ngày 20/11/2015
Pursuant to the Accounting Law of the Socialist Republish of Vietnam No.88/2015/QH13 dated 20
November.2015
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai đơn vị.
Based on the demand and ability of the two organizations
Hôm nay, ngày tháng năm 2018, Chúng tôi gồm :
Today, on ………………2018. This contract is entered into by and between:
BÊN A :
PARTY A: ……………….
Mã số thuế/ VAT code
Địa chỉ/ Address

: ……………….
: ……………….

Điện thoại/Tel
Email

: ………………..
: ………………..

Đại diện/ Represented by : ………………...

Cấp ngày/ Issued: …………..

Chức vụ/Title : ……………….

BÊN B : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN V.L.C
PARTY B: V.L.C ACCOUNTING AND CONSULTING CO.,LTD
Mã số thuế/ VAT code

: 0303 211 948

Cấp ngày/ Issued: 10th of March,2004

Địa chỉ/Address

: 628 Le Hong Phong St, Ward 10, District 10.

Điện thoại/Tel

: (028) 38335 894 – 028 38335 895 (12) – 0913 854 447

Website

: www.vlcvn.com

Đại diện/Represented by

: Ông/Lu Thanh Khanh Chức vụ/Title : Giám Đốc/ Director

Email : luthanhkhanh@vlcvn.com

Sau khi bàn bạc hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ quản lý kế toán-thuế cho bên A với
các điều khoản sau:
After discussion, these two parties have agreed to sign this contract with detail as follows:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG.
ARTICLE 1: SCOPE OF CONTRACT
1- Công việc hàng tháng – Monthly Services
a) Tư vấn, xử lý, kê khai báo cáo Thuế - To consult, tackle and declare tax report:


Thường xuyên tư vấn, hướng dẫn cho bên A thực hiện các nghĩa vụ về Thuế ở Việt Nam sao
cho đúng với pháp luật và có lợi nhất.
Consult and direct frequently Party A to meet Vietnamese tax duties which are complied with
law and bring the best interest to Party A.



Lập và gởi các loại báo cáo về thuế liên quan đến Doanh nghiệp theo kỳ qui định như : Lệ phí
môn bài- Thuế giá trị gia tăng- Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tiêu
thụ đặt biệt- Thuế tài nguyên - Thuế bảo vệ môi trường - Thuế nhà thầu - Thuế đầu vốn, chuyển
nhượng vốn ……
Make and submit all kinds of tax reports related to Enterprise in periodical accordance with law
such as: business licensing tax, value added tax, corporate income tax, personal income tax,
special consumption tax, natural resources tax, environment tax, withholding tax, capital levy,
transfer pricing tax ….



Lập và gởi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo thống kê theo kỳ qui định.
Make and submit report of invoice usage, statistical report periodically in periodical comformity
with law



Cử người có năng lực trực tiếp làm việc với cơ quan Thuế khi có yêu cầu.
Appoint competent respresentative to deal directly with tax authority when requested



Soạn thảo và gởi các loại văn bản, hồ sơ, giấy tờ cho cơ quan Thuế khi cần thiết.
Compose and submit all kinds of official letters, documents, papers towards tax authority when
needed

b) Công việc liên quan kế toán – Accounting Services


Tư vấn, hướng dẫn bên A viết hoá đơn và lập các loại chứng từ kế toán theo quy định của Nhà
nước;
Consult and instruct Party A to inssue invoices and make kinds of accounting documents in
compliance with government law.



Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý của hóa đơn chứng từ do bên A gởi đến;
Verify and examine the validity, legality, reasonableness of invoices, papers provided by Party
A



In bổ sung phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất …..theo chứng từ gốc của bên A;
Make supplementary prints of cash-colletion receipts, cash-paying slip, stock received docket,
stock issued docket, …in accordance with Party A’s orginal papers



Tư vấn xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm, tính giá vốn hàng bán ra phù hợp với tình
hình kinh doanh của bên A phù hợp với qui định về thuế;
Give legal advice of how to establish standards, compute cost of goods manufactured, cost of
goods sold in conformity with law and Party A’s business situation.



Lập: Bảng lương, bảng phân bổ, bảng trích khấu hao tài sản theo chế độ qui định;
Make payroll, allocation of prepaid expenses, and schedule of asset depreciation in compliance
with regulations.



Quản lý chi tiết công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu tài khoản ngân hàng ;
Manage details of liabilities payable, account receivable, collate them with bank account



Mở sổ theo dõi chi tiết nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa, thành phẩm; …..
Open detail books to track inputs and outputs of inventories, materials, goods, finished
products….



Kiểm tra doanh thu - chi phí, cân đối lãi lỗ , tính toán các loại thuế theo luật Thuế hiện hành;
Control revenue – Costs, profits-loss balance, and compute all kinds of tax as prescribed by
applicable tax law



Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính khi bên A có yêu cầu;
Sum up the situation of business operation, and financial statements when Party A requests



Phân loại, sắp xếp và đóng tập hồ sơ, chứng từ để đưa vào lưu trữ từng tháng;
Classify, dispose and make the book of invoices, documents to keep them as archives monthly



In các loại sổ sách kế toán theo luật Kế toán Việt Nam hiện hành bao gồm :Bảng cân đối số phát
sinh - Sổ nhật ký chung- Sổ quỹ tiền mặt - Sổ tiền gởi ngân hàng - Sổ cái các tài khoản - Sổ chi
tiết các tài khoản - Sổ nhập xuất tồn hàng hóa,vật tư, thành phẩm….
Print all kinds of accounting books in accordance with Vietnamese applicable accounting
regulation such as: balance sheet, journal book, cash book, book of cash in bank, ledger of all
accounts, detail book of all accounts, inputs and outputs book of stock, goods, finised products .

2- Đứng tên kế toán trưởng theo qui định của cơ quan Thuế - Chief accountant registeration
prescribed by tax regulations


Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ kế toán trưởng đến cơ quan Thuế.
Appoint and supplement chief accountant’s documents toward Tax authority



Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo, sổ kế toán do bên B quản lý
Sign in capacity as chief accountant on reports and accounting books managed by Party B



Thay mặt đơn vị xử lý các vấn đề liên quan đến cơ quan Thuế .
Tackle issues related to tax authority on Party A’s behalf

3- Công việc cuối năm – Annual finalization


Lập quyết toán thuế và báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng.
Prepare annual tax finalization and annual financial statements which are submitted to authority.



Lập và gởi các loại báo cáo thống kê theo luật định.
Prepare and submit all kinds of statistical reports according to applicable law



Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới nếu như: Có đăng ký lại kỳ khai thuế; Có đăng ký lại
phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng; Có sự thay đổi về Lệ Phí môn bài; Có sự thay đổi
phương pháp kế toán….
Register all kinds of documents for new coming year if : there is re-registration of period to
declare tax; there is re-registration of VAT deduction method; there is any alteration about
license fee; there is any change of accounting method…



Cung cấp giải trình số liệu với đơn vị kiểm toán theo qui định
Provide data interpretation with the audit unit as prescribed

ĐIỀU 2: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.
ARTICLE 2: SERVICE COST AND PAYMENT METHOD
1- Phí dịch vụ áp dụng lượng hóa đơn mua vào và bán ra ….. tờ/tháng – Service fee applied for
the amount of input and output invoices ……….invoices/month


Phí dịch vụ cho công việc mục 1 và mục 2 của điều 1 là: …..000.000đ/tháng (…….. đồng) tính
từ tháng …… năm 2018.
Fee for services of clause 1 and clause 2 article 1 is : …..000.000VND/month ( ……dongs)
charged from …….,2018.



Phí làm quyết toán cuối năm cho công việc mục 3 của điều 1 bằng 2 (hai) lần tháng phí tháng
12 của mục 1 và mục 2 trong cùng năm.
Fee for annual finalization at clause 3 article 1 is equal 2 (two) times fee of December at clause
1 and 2 in the same year.

Toàn bộ phí trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT và sẽ được xem xét lại khi – All above fees
are not including 10% VAT and shall be re-considered
-

Hoặc Doanh nghiệp thay đổi loại hình kinh doanh so với lúc ký hợp đồng.
Or enterprise shall have changed the business form compared to singing moment of contract

-

Hoặc số lượng hóa đơn mua vào và bán ra có sự thay đổi như qui định ở khoản một điều này
và được so sánh với lần tăng phí gần nhất.
Or the amount of input and output invoices may have changes in accordance with Clause 1 of
this Article and the changes are compared with the earliest increase of the prices

-

Hoặc khi hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng đã đủ 01 năm mà giá cả thị trường có sự thay đổi và
mức độ trược giá ảnh hưởng đến đời sống người lao động (thường căn cứ vào sự thay đổi mức
lương tối thiểu của Nhà nước dành cho Doanh nghiệp)
Or when contract or the appendix of the contract comes to full 1 year but the market price has
changds and the rate of spiraling prices have affected to labour living ( usually based on the
amendment of minimum wages for enterprises)

2- Phương thức thanh toán/Payment method


Ngay sau khi ký hợp đồng bên A thanh toán cho nên B tháng phí đầu tiên của tháng thực hiện
hợp đồng;
As soon as this service contract is signed, the fee of first month will have to be paid to Party B.



Những tháng tiếp theo phí dịch vụ tháng sẽ được thanh toán trong thời gian từ ngày 10 đến
ngày 30 hàng tháng;
For the next following month, the fee of each month will have to be paid from 10th to 30th
every month;



Phí làm quyết toán cuối năm thanh toán chung với phí tháng 12 trong cùng năm;
The annual finalization fee will have to be paid together with December fee within the same
year;

ĐIỀU 3 : PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG.
ARTICLE 3: IMPLEMENT METHOD AND DURATION OF THE CONTRACT

1- Về giao - nhận hồ sơ: Delivery - Receipt of files
 Hàng tháng từ ngày 25 đến ngày 10 tháng sau bên B sẽ điện báo cho bên A chuẩn bị các loại hồ sơ,
hóa đơn , chứng từ và hẹn ngày đến lấy về để kiểm tra và vào sổ kế toán ;

Monthly, from 25th

to 10th of next month, Party A will be informed to prepare and provide all kinds of necessary
invoices, documents. Party B’s shipper will give an appointment to pick up all necessary documents.
Party B will verify and journalise the accounting entry.
 Chậm nhất đến trước 03 ngày hết hạn nộp báo cáo bên B sẽ giao báo cáo cho bên A kiểm tra và ký
tên , sau đó đến nhận lại và gởi đến nơi qui định;
3 days in advance at the latest before the deadline of report submission, Party B will send Party A all
reports to verify and sign, and then Party B will come, collect and submit to authority
 Chậm nhất đến ngày 10 của tháng tiếp theo bên B sẽ hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống chứng từ và sổ
sách kế toán giao trả lại cho bên A lưu giữ , bảo quản.
On 10th of the following month at the lastest, Party B will complete all accounting books which will
be returned to Party A to keep as archive.
 Khi giao –nhận hai bên phải kiểm đếm và có “biên bản giao nhận” giữa bên giao và bên nhận;
when deliver and receive receipts, both parties must count and have the working minutes between
the deliverer and the receiver
 Lần đầu tiên hoặc khi có sự thay đổi người giao và người nhận hai bên phải có giấy giới thiệu cho
nhau biết.
For the first time or when there is a change in deliverer and receiver, both parties must have referral
papers
2- Về quá trình làm việc: Process working
 Mọi công việc kế toán đều được thực hiện tại văn phòng và phần mềm của bên B
All accounting services are implemented at Party B’s office
Mọi tư vấn hoặc trao đổi công việc giữa kế toán V.L.C với bên A được thực hiện qua điện thoại hoặc
email. Nếu vấn đề cần thiết thi hai bên sẽ thống nhất và hẹn nhau gặp trực tiếp để trao đổi
All consultation or communication which is related to works between VLC and Party A shall be
carried out by phone or email. If there is any significant issue, two Parties shall have an meeting to
discuss
 Tất cả các vấn đề thỏa thuận mang tính chất chứng cứ thì hai bên phải xác nhận với nhau bằng văn
bản có chữ ký của cấp trưởng phòng trở lên hoặc chỉ được công nhận khi nội dung đó được gởi qua
email của trưởng phòng kế toán VLC. Các hình thức khác không được công nhận.
All discussions and agreements that are considered as proof and evidence, both parties must
confirm with each other by procedures with signatures of managers and positions above
managers. Or evidences are only confirmed when they are sent via email of accounting manager
of VLC. Other form will not be approved
 Trong quá trình làm việc nếu có yêu cầu gì của cơ quan Thuế bên A báo ngay cho bên B biết trước
01 ngày để bên B cử người đi xử lý;
In process of performing service, if there is any requirement of tax authority, Party A has to inform
Party B one day in advance to appoint the staff to handle
 Trước khi cung cấp tài liệu,số liệu hoặc ký vào văn bản do cơ quan Thuế yêu cầu bên A nên thông
qua sự tư vấn của bên B.

Before providing datum to tax authority or signing any documents issued by Tax authority, Party A
should ask the consultancy from Party B
3- Thời hạn hợp đồng/ Duration of contract
Hợp đồng này không có thời hạn nhưng không thấp hơn 12 tháng kề từ ngày ký kết.
The period of this service contract is unlimited, but not less than twelve (12) months since the date
when this service is signed by two parties.
ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN MỖI BÊN.
ARTICLE 4: EACH PARTY’S RIGHTS AND DUTIES
1- Trách nhiệm và quyền hạn của bên A-Party A’s duties and rights
-

Ngay sau khi ký hợp đồng, cung cấp đầy đủ cho bên B các loại hồ sơ, tài liệu theo phiếu đề nghị
của bên B (bản photo có sao y của đơn vị ): Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận đăng ký
thuế, giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên, giấy đăng ký sổ sách kế toán, danh sách lao
động, giấy đăng ký mở tài khoản ngân hàng, các loại hợp đồng ký kết, báo cáo kế toán trước khi ký
hợp đồng với bên B và các loại giấy tờ liên quan khác nếu có;
After signing this contract, Party A has to provide adequately Party B all necessary documents
according to Party B’s requirement sheet (certified copy): Business registration certificate, tax
registration certificate, certificate of capital contribution from members, paper of registrating
accounting books, labor list, bank-account registration paper, all kinds of contract, accounting
reports before singing contract with Party B and all relevant papers (if any).

-

Chậm nhất đến ngày 10 hàng tháng phải cung cấp cho bên B đầy đủ các loại hóa đơn, chứng từ mua
hàng, bán hàng, chúng từ xuất nhập khẩu (nếu có),chứng từ giao dịch với ngân hàng, hợp đồng kinh
tế và các loại thông tin khác liên quan đến kế toán của tháng trước đó cho bên B (bản chính hoặc
bản photo có sao y của DN);
On 10th of the following month at the lastest, Party B has be provided all essential input and output
invoices, import-export documents (if any), bank documents, economic contracts and all documents
related to accounting books of previous month (originals or certified copies)

-

Thông báo cho bên B biết trước 01 tháng nếu có những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của
đơn vị mình như : Thay đổi giấy phép, thay đổi dấu ,thay đổi mặt hàng kinh doanh chính……;
Inform Party B one month in advance if there is any change of business operation such as: change
of business license, seal, trade main products …

-

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của các loại hồ sơ, chứng từ do bên A cung cấp cũng
như mọi vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị mình;
Be completely responsible for the legality of documents, issues related to business operations which
are provided by Party A

-

Chịu trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ, bảo quản và ký đầy đủ vào các loại báo cáo, hồ sơ, chứng từ, sổ
sách kế toán do bên B in ra và gởi cho bên A lưu giữ;
Be responsible for verifying, storing, preserving and signing adequately all reports, documents,
accounting books which are printed and sent to Party A by Party B.

-

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định;

Fulfill adequately all obligations for Government in line with law
-

Bên A chỉ giao hồ sơ chứng từ cho người có giấy giới thiệu của bên B. Khi giao nhận phải liệt kê
hoặc kiểm đếm đầy đủ theo mẫu giao nhận của bên B.
Party A only gives documents to who is appointed and have introduction letter by Party B. When
handing over, Party A has to enumerate, verify sufficiently in line with Party B’s handover form.

-

Trong thời hạn còn hợp đồng, nếu bên A tự ý yêu cầu các cơ quan đến kiểm tra mà không thông
báo cho bên B biết trước hoặc sau khi đã chấm dứt hợp đồng mà nhờ bên B giải trình kiểm tra thì
phải tính thêm phí giải trình cho bên B ((phí tương đương 2 tháng phí /năm);
While the contract is valid, If Party A requires for the authority’s inspection without informing
Party B in advance or after the contract is expired, Party A asks Party B for more explanation then
there will be an additional fee charged to Party B (approximately 2-month fee/year)

-

Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ phí cho bên B theo đúng điều 2 của hợp đồng này. Nếu
thanh toán phí bằng tiền mặt thì phải có phiếu thu đặc thù của bên B và lưu giữ phiếu thu sau khi
thanh toán.
Party A takes responsibility for paying enough fee for Party B according to article 2 of this contract.
If paying by cash, Party A has to get and keep incomings sheet in line with Party B’s form as
archive

-

Bên A có quyền yêu cầu bên B bồi thường những thiệt hại do bên B làm sai về kế toán, khai báo
thuế không đúng với hóa đơn , chứng từ hoặc trễ hạn so với qui định;
Party A is entitled to ask Party B to compensate for the loss and damages arising from Party B’s
accounting mistakes, wrong tax declaration compared to invoices, documents, or late submission
according to regulations

-

Bên A có quyền không thanh toán phí nếu đã cung cấp đủ tài liệu mà bên B không bàn giao sổ sách
kế toán cho bên A khi thu phí.
Party A is entitled not to pay any fee if already provided enough documents, Party B has not
delivered the accounting books.

2- Trách nhiệm và quyền hạn của bên B- Party B’s duties and rights
-

Khi hợp đồng đã được ký kết phải cử người có trách nhiệm đến bên A để nhận bàn giao, tư vấn và
thoả thuận những vấn đề cần thiết liên quan đến công việc .
When this contract is signed, Party B takes responsibility for appointing one staff who shall hand
over, consult, and discuss all issues related to service performed

-

Dựa trên những tài liệu, hồ sơ, chứng từ, thông tin do bên A cung cấp thực hiện đầy đủ và đúng qui
định của chế độ kế toán và chính sách thuế hiện hành các nội dung trong điều 1 của hợp đồng này
kể từ ngày hợp đồng được ký kết cho đến khi chấm dứt.
Basing on documents, datum provided by Party A, Party B has to fulfill completely and properly all
accounting standards, current tax policies and regulations in article 1 of this contract since this
contract has been signed until termination

-

Chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và báo cho bên A biết những sai sót trong các loại hồ sơ hóa
đơn, chứng từ để bổ sung, sửa chữa kịp thời.
Be responsible for examine, discover and inform Party A the mistakes of documents, invoices to
supplement, correct timely.

-

Thường xuyên thông báo và tư vấn cho bên A những thay đổi liên quan đến chính sách thuế.
Inform and consult frequently Party A amendments related to tax policies

-

Hàng tháng phải thông báo cho bên A biết những khoản thuế mà bên A phải nộp cùng với thời gian
gởi báo cáo thuế cho bên A ký và đóng dấu
Monthly Party B has to inform Party A the payable tax amount, deadline of submission in order that
Party A knows to sign and seal

-

Chịu trách nhiệm bảo mật toàn bộ số liệu về doanh số và các hoạt động kinh doanh của bên A trong
và sau khi thực hiện hợp đồng.
Party B takes responbility for confiditiality of Party A’s datum within and after contract validity

-

Chịu trách nhiệm bảo quản hóa đơn chứng từ do bên A cung cấp trong thời gian thực hiện công việc
cho đến khi giao lại cho bên A.
Be responsible for preserving invoices, documents provided by Party A within performing jobs
until returning to Party A.

-

Chịu trách nhiệm giải trình với các cơ quan liên quan đến công việc do bên B thực hiện (trừ Kiểm
toán)
Take responsibility for explaining the relevant authority services and jobs performed by Party B
(except auditing)

-

Bồi thường những sai sót do thao tác nghiệp vụ dẫn đến thiệt hại cho bên A.( Bên B chỉ chịu trách
nhiệm về những sai sót do chính bên B làm và là người trực tiếp giải trình với cơ quan liên quan )
Compensate for Party A’s loss and damages caused by Party B’s mistakes (Party B is only
responsible for mistakes caused by Party B and will be direct representative who will explain to
relevant authority)

-

Khi chấm dứt hợp đồng phải bàn giao đầy đủ với người có trách nhiệm của bên A.
When terminating contract, Party B has to hand over enough documents to Party A’s responsible
person.

-

Bên B không can thiệp vào nội bộ, không chịu trách nhiệm về những hoạt động kinh doanh cũng
như các nội dung, tính pháp lý đã ghi trong hoá đơn, chứng từ của bên A.
Party B does not intervene into Party A’s internal management, does not take responsibility for
business operation, the legality of invoices, documents provided by Party A.

-

Khi thu phí phải giao phiếu thu cho bên A.
When collecting fee, Party B has to give Party A incomings sheet

-

Ngưng ngay hợp đồng và không bàn giao sổ sách chứng từ nếu bên A không thanh toán phí đúng
hạn theo điều 2 mà không có lý do chính đáng bằng văn bản gửi cho bên B.

Party B will terminate contract and will not deliver accounting books if Party A fails to remit
payments according to article 2 without legitimate grounds in writing for Party B.
ĐIỀU 5: NHỮNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG
ARTICLE 5: OUTSIDE OF CONTRACT
Trong phạm vi hợp đồng này hai bên cùng nhất trí là không bao gồm những công việc sau:
Within extent of this contract, the two parties agree not to include the following
 Thực hiện những công việc liên quan đến đăng ký và theo dõi Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp, thủ tục công đòan và những vấn đề liên quan đến người lao động;
Carry out work related to the registration and monitoring of social insurance, health insurance,
unemployment insurance, trade union procedures and matters relating to workers;


Thực hiện những công việc liên quan đến hoàn thuế;
Perform duties related to tax refund



Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân ngoài phần doanh nghiệp trả thu nhập;
To make personal income tax settlements for individuals other than the income-paying enterprises;



Giải quyết những tồn đọng trước khi ký hợp đồng;
Resolve the backlog before signing the contract



Xử lý những công việc liên quan đến cơ quan Hải quan;
To deal with matters related to customs offices



Thực hiện những thay đổi nội dung trong giấy phép kinh doanh;
Make changes to the content of the business license



Thực hiện tạm ngưng,hợp nhất hoặc giải thể doanh nghiệp (nếu có);
To suspend, consolidate or dissolve the enterprise (if any);



Kiểm toán theo qui định;
Auditing as prescribed



Theo dõi các phát sinh ở chi nhánh (nếu có) ;
Monitor the occurrences at the branch (if any)



Thực hiện những công việc liên quan đến kế toán nội bộ doanh nghiệp;
Carry out works related to internal accounting



Không bao gồm chi phí tiếp xúc cơ quan thuế;
Excluding the expense of contacting the tax authorities



Giải quyết những công việc phát sinh ăn, ở, đi, lại ngoài Thành phố HCM.
Solve problems arising from food, accommodation, travel outside HCMC.

Trong trường hợp nếu có phát sinh những vấn đề trên thì hai bên thỏa thuận với nhau bằng hợp đồng
khác hoặc làm phụ lục hợp đồng.
In cases where the above issues arise, the two parties shall agree together by another contract or make
an appendix to the contract.
ĐIỀU 6:

ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

ARTICLE 6: GENERAL PROVISION
-

Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh thì hai bên cùng thỏa thuận và tiến hành
làm thêm phụ lục hợp đồng.
Occurrence arising in implementing this contract shall be negotiated and settled by both parties to
come to supplement the appendix.

-

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp khó
khăn sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác, nếu không giải quyết được bất đồng thì sẽ đưa
ra Tòa án theo thẩm quyền.
Two parties have committed to carry out strictly all provisions in this contract. In case of disputes
which arise in implementing this contract shall be negotiated and settled by both parties or raised to
the Peoples’ Court of Ho Chi Minh City in line with the current regulations on economic contracts

-

Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì trước khi chấm dứt phải thông báo bằng
văn bản cho bên kia biết trước 01 tháng, sau đó thực hiện thanh lý hợp đồng.
If one of two parties have terminated unilaterally this contracts ahead of schedule, the
announcement in writing needs to be informed to other party at least one month in advance, and
then contract liquidation will have to be done

-

Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau .
This contract is made into two orginals which is equal validity, each party kees one set.

Đại diện bên A
For and on behalf of party A
(Ký tên và đóng dấu/ Sign and stamp)

Đại diện bên B
For and on behalf of party B
(Ký tên và đóng dấu/ Sign and stamp)

GIÁM ĐỐC
Director

GIÁM ĐỐC
Director

……………………………

Lữ Thanh Khánh

