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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

HỢP ĐỒNG 
THIẾT KẾ WEBSITE 

 

                                 Số HĐ: 

 

- Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 

11 thông qua ngày 14/6/2005. 

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

được Quốc hội 11 thông qua ngày 14/06/2005. 

- Căn cứ nghị định số 51/2001/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet ngày 23 

tháng 8 năm 2001 của Chính phủ. 

- Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính viễn thông ngày 07/9/2002 của Chủ tịch nước CHXHCNVN; 

- Sau khi xem xét yêu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH 

Quảng Cáo Liên Kết 

       Hôm nay,  ngày …. tháng …..  năm 2019, chúng tôi gồm: 

      Bên A:  CÔNG TY CỔ PHẦN CORNER DECOR 

Địa chỉ: 8/11 Nguyễn Thiện Thuật,Phường 24, Quận Bình Thạnh , TP HCM 

Điện thoại: 0939 081 468                                          Fax :  

Đại diện:  Hồ Sỹ Linh                                               Chức vụ: Giám Đốc 

Mã số thuế: 0313900753 

Email: cornerdecor.info@gmail.com 

 

Bên B: CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO LIÊN KẾT 

Địa chỉ: 
OG-5.09 , Tầng 5 Tòa Nhà Orchard Garden,128 Hồng Hà ,  Phường 9 , 
Quận Phú Nhuận , TP HCM 

Điện thoại: 028 3830 8345                                               

Đại diện Trần Đức Thịnh                                        Chức vụ: Giám Đốc 

Email: info@linkonads.com 

Mã số thuế: 0314413784 

Tài khoản: 0071001167173 

Mở tại:  Ngân hàng Vietcombank CN Hồ Chí Minh 

 

Hai Bên thống nhất thoả thuận ký kết  Hợp đồng với những nội dung như sau: 

 

Điều 1: Nội dung hợp đồng  
Bên B cung cấp cho Bên A các dịch vụ sau : 

I. CHI TIẾT CÁC MODULE  
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STT Phân hệ Ghi chú 

1. Trang chủ  

  o Hiệu ứng Banner slide trượt, hình ảnh sinh động. 

o Thiết kế giao diện, tông màu sắc hiện đại , phát triển ý tưởng dựa trên yêu cầu 

của khách hàng (yêu cầu dựa trên giao diện giống trang 

http://www.aacorporation.com/ 

  

2. Danh mục menu  

  - Theo yêu cầu khách hàng   

3. Phần giới thiệu  

  -Thông tin bài viết cập nhật linh hoạt   

4. Dự án  

 o Xây dựng site dự án đơn giản, hiện đại để khách hàng thuận lợi trong việc tìm 

kiếm thông tin và xem dự án theo từng danh mục dự án 

o Tạo hiệu ứng đẹp mắt khi rê chuột vào dự án 

o Phân loại dự án theo từng danh mục chi tiết và thể hiện các dự án liên quan. 

 

5. Đa ngôn ngữ  

  -Thiết lập chức năng ngôn ngữ thứ 2 cho website (Tiếng Anh +Tiếng Việt)   

6. Trang liên hệ   

  o Địa chỉ, bản đồ.(Google maps ) phóng to , thu nhỏ , tìm đường trên website 

o Form liên hệ. 
  

7. Tìm kiếm cơ bản  

  Tìm kiếm những sản phẩm liên quan đến từ khóa khách hàng gõ vào khung tìm kiếm.   

8.Liên kết chia sẻ trang mạng xã hội  

  - Liên kết và chia sẻ website qua các mạng xã hội phổ biến : Facebook , youtube , 

Google+ , Twitter ,… 
  

9. Tin tức  

 o Xây dựng site tin tức theo danh mục. 

o Hiển thị rõ ràng để khách hàng dễ dàng tìm kiếm thông tin. 

 

10. Video  

 o Nhúng link youtube hoặc upload trực tiếp lên website (theo yêu cầu khách 

hàng). 

 

11. Tối ưu hóa từ khóa  

  o Thân thiện với công cụ tìm kiếm google. 

o Xây dựng web trên nền cơ bản phát triển SEO từ khóa sau này. 

o Cập nhật đầy đủ Title , Keywords , Description cho mỗi site và mỗi sản 

phẩm ở toàn trang. 

o Tối ưu hóa các đường link thành các tiêu đề (san-pham/ten-san-

pham.html) để công cụ tìm kiếm google nắm bắt và hỗ trợ SEO. 

o Tạo các thẻ tag sản phẩm liên kết onpage(trong trang) để hỗ trợ SEO. 

o Cập nhật đầy đủ các thẻ tiêu đề H1,H2,H3,…. 

  

12. Google Analytics  

 Cho biết cách khách hàng tìm thấy website và đến từ quốc gia nào. 

Thời gian duyệt web trong bao lâu. 

Xem nôi dung nào trên website nhiều nhất. 

 

http://www.aacorporation.com/


 - 3 - 

13. Tiện ích website   

  -Hỗ trợ trực tuyến. 

-Các số hotline. 

-Chat trực tuyến. 

  

14.Giao diện Mobile  

 -Thiết lập giao diện mobile để tích hợp với tất cả  kích thước màn hình , trình 

duyệt cũng như các hệ điều hành (Android , iOs…). 

 

15. Quản lý website  

  Bảng quản trị  

o Đăng nhập, thay đổi mật khẩu, thoát  

o Quản trị thông tin giới thiệu  

o Quản trị tin tức  

o Quản trị mục dự án  

o Quản trị sản phẩm  

o Quản trị banner  

o Giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng, quản trị  

 

 
Điều 2: Giá trị Hợp đồng   
 

- Tổng phí thiết kế website là: 9.000.000 VNĐ   
(bằng chữ:  Chín triệu đồng)  

-    Sản phẩm không chịu Thuế Giá Trị Gia Tăng 
Điều 3: Phương thức thanh tóan: Tiền mặt /chuyển khỏan 
 
Tổng giá trị hợp đồng là: 9.000.000 VNĐ bên A sẽ thanh toán cho bên B thành 02 đợt 
- Đợt I: Ngay khi ký hợp đồng Bên A sẽ thanh toán cho bên B 50% phí thiết kế số tiền là: 4.500.000 
VNĐ  (bằng chữ: Bốn triệu năm trăm nghìn đồng). 
 
-  Đợt II: Số tiền còn lại : 4.500.000 VNĐ (băng chữ: Bốn triệu năm trăm nghìn đồng) bên A sẽ 
thanh toán số tiền còn lại cho bên B sau khi bên B tiến hành bàn giao website cho bên A và được 
bên A nghiệm thu hoàn chỉnh. 
 
- Trong trường hợp đặc biệt nếu có sự điều chỉnh một số chức năng ở điều 1 của hợp đồng này thì 
phải có sự thống nhất của hai bên. 
Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên 

4.1 Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A: 

- Cung cấp nội dung thông tin đảm bảo chính xác, trung thực trong khuôn khổ luật pháp quy 

định. 

- Có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí theo như quy định tại Điều 3 trên. 

- Có quyền khiếu nại về chất lượng thông tin, chất lượng dịch vụ do Bên B cung cấp. Mọi khiếu 

nại phải được gửi cho Bên B dưới dạng văn bản trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát sinh vấn 

đề và Bên B trả lời khiếu nại cho Bên A trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên B nhận được công 

văn của Bên A. 

- Nếu có bất cứ sự thay đổi nào về các hạng mục thiết kế so với bản đăng ký, hai bên sẽ thành 

lập hợp đồng mới, với giá trị hợp đồng mới. Khi đó bản hợp đồng này, cũng như tất cả các 

bản sao của nó đều không còn giá trị. 
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- Bên A phải cung cấp cho bên B đầy đủ dữ liệu, tài liệu mà bên B yêu cầu, cũng như có trách 

nhiệm hợp tác, giải đáp tất cả những thắc mắc của bên B trong quá trình thiết kế.  

4.2 Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B: 

- Trong vòng 3 - 4 tuần(không tính thời gian khách hàng duyệt demo và duyệt website) kể từ 

ngày ký hợp đồng Bên B sẽ cung cấp sản phẩm hoàn thiện cho Bên A 

- Đảm bảo giao sản phẩm đúng thời gian như trong Hợp đồng. 

        - Cung cấp các dịch vụ theo Điều 1 của Hợp đồng này; 

- Hoàn tất việc cài đặt trang Web của Bên A lên mạng dưới tên miền mà Bên A cung cấp 

- Bên B sẽ hỗ trợ cập nhập sản phẩm trên trang sản phẩm lên trang web khách hàng , phần cập 

nhật tiếp theo do khách hàng tự cập nhập sau khi bên B hướng dẫn và chuyển giao công 

nghệ.  

- Có quyền tạm ngưng phục vụ nếu Bên A thanh toán chậm quá 10 ngày kể từ ngày Bên B bàn 

giao kỹ thuật cho Bên A. 

Điều 5: Quy trình thực hiện công việc và Bảo hành 

5.1 Quy trình thực hiện công việc:  

- Bước 1: Bên A chuẩn bị nội dung hình ảnh gửi cho bên B, còn bên B thực hiện thiết kế giao 

diện hoàn chỉnh gửi cho bên A. Bên A xác nhận đồng ý  giao diện. 

- Bước 2: Chỉnh sửa thông tin & hình ảnh do bên A cung cấp cho đến khi hoàn thiện. 

- Bước 3: Bên A đồng ý website do bên B thiết kế hoàn thiện, bên B sẽ tiến hành cấu hình và 

upload website lên hosting và bàn giao website cho bên A 

      5.2 Bên B có trách nhiệm bảo hành về các lỗi kỹ thuật và tư vấn miễn phí trực tiếp, qua điện  

      thoại cho Bên A trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bàn giao website, đồng thời backup toàn bộ 

dữ liệu mỗi tuần một lần phòng khi có sự cố xảy ra cho bên A và vĩnh viễn nếu bên A sử dụng 

dịch vụ hosting bên B. 

5.3 Sau khi hết hạn bảo hành, Bên B tư vấn miễn phí qua điện thoại, mail, hoặc fax cho Bên A 

nếu có vướng mắc về kỹ thuật. 

Điều 6: Điều khoản chung 

6.1 Hai Bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo các điều khoản đã ghi trong Hợp 

đồng. 

6.2 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh, hai Bên cùng trao 

đổi, giải quyết trên tinh thần hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. 

6.3 Nếu có tranh chấp xảy ra thì mọi vấn đề không thống nhất sẽ được giải quyết theo quy định 

của pháp luật. 

6.4 Hợp đồng này gồm 04 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên 

giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

           Đại diện bên A                Đại diện bên B 

 

 

 

 

    

   

                       HỒ SỸ LINH                                                                TRẦN ĐỨC THỊNH 


