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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN 
Số: 200101/HĐGV 

 

Tại Phòng Công Chứng số 1, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:  

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên A): 

Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại VinaTrain 

Trụ sở: 117  ô Vi t Nghệ T nh, Ph  ng 17,  uận   nh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 uy t định thành lập số: 0301060690 ngày 01 tháng 01 năm 2020 do Sở K  Hoạch Và 

Đầu T  Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301060690 ngày 01 tháng 01 năm 2020  

do Sở K  Hoạch Và Đầu T  Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Số Fax: 028 5410 5556 Số điện thoại: 028 5410 5555 

Họ và tên ng  i đại diện: Nguy n V n Nam 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc 

Sinh ngày: 03/09/1959 

Chứng minh nhân dân số: 023789456 cấp ngày 14/09/2010 tại CA.TP.HCM. 

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên B): 

Ông (Bà): Nguy n V n Nam 

Sinh ngày: 03/09/1959 

Chứng minh nhân dân số: 023789456 cấp ngày 14/09/2010 tại CA.TP.HCM 

Hộ khẩu th  ng trú: 207 Nguy n Văn Đậu, Ph  ng 11,  uận   nh Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. 

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây: 

ĐIỀU 1 

TÀI SẢN GÓP VỐN 

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên  : 2 tỷ tiền mặt Việt Nam Đồng và 1 

căn nhà tại số 117  ô Vi t Nghệ T nh, Ph  ng 17,  uận   nh Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh.   
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ĐIỀU 2 

 GIÁ TRỊ GÓP VỐN  

Giá trị tài sản góp vốn đ ợc các bên cùng thống nhất thoả thuận bao gồm: 

1. Tiền mặt VND: 2.000.000.000,00 VND 

2. Giá trị căn nhà tại số 117  ô Vi t Nghệ T nh, Ph  ng 17,  uận   nh Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh: 4.000.000.000 VND 

Tổng cộng giá trị vốn góp: 6.000.000.000 VND ( ằng chữ: Sáu tỷ Việt Nam đồng). 

ĐIỀU 3 

THỜI HẠN GÓP VỐN 

Th i hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là từ ngày 02/01/2020 đ n ngày 

15/01/2020. 

ĐIỀU 4 

MỤC ĐÍCH GÓP VỐN  

Mục đích góp vốn bằng tiền mặt và tài sản nêu tại Điều 1 là: Góp vốn thành lập Công ty 

TNHH Sản  uất Và Th ơng Mại Sao Thiên. 

ĐIỀU 5 

ĐĂNG KÝ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ GÓP VỐN  

1.  ên A và bên   có ngh a vụ thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn bằng tài sản tại cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

2. Bên B có ngh a vụ thực hiện thủ tục xoá đăng ký góp vốn sau khi h t th i hạn góp 

vốn. 

ĐIỀU 6  

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG  

Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên B chịu trách nhiệm nộp. 

ĐIỀU 7 

PHƢƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

 Trong quá tr nh thực hiện hợp đồng, n u phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau 

th ơng l ợng giải quy t trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong tr  ng hợp 
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không giải quy t đ ợc, th  một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 

thẩm quyền giải quy t theo quy định của pháp luật. 

 

ĐIỀU 8 

 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 

1.  ên A cam đoan: 

a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 

b. Đã xem xét kỹ, bi t rõ về tài sản góp vốn nêu trên và các giấy t  về quyền sử 

dụng, quyền sở hữu; 

c. Việc giao k t hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 

d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

2.  ên   cam đoan: 

a. Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật; 

b. Tài sản góp vốn không có tranh chấp; 

c. Tài sản góp vốn không bị cơ quan nhà n ớc có thẩm quyền xử lý theo quy định 

pháp luật; 

d. Việc giao k t hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 

e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

 ĐIỀU 9 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

1. Các bên đã hiểu rõ quyền, ngh a vụ và lợi ích hợp pháp của m nh, ý ngh a và hậu 

quả pháp lý của việc giao k t Hợp đồng này. 

2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp 

đồng và ký vào Hợp đồng này tr ớc sự có mặt của Công chứng viên 

3. Hợp đồng có hiệu lực từ: 02/01/2020. 

 

   

Bên A  

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) 

Bên B 

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) 
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

Ngày 02 tháng 01 năm 2020 (bằng chữ: Ngày hai tháng một năm hai không hai 

m ơi) tại Phòng Công chứng số 01 thành phố Hồ Chí Minh; 

 Tôi Nguy n Đ nh Việt, Công chứng viên Phòng Công chứng số 01 thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Chứng nhận: 

- Các bên giao k t đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này tr ớc sự có mặt của 

tôi. 

- Hợp đồng này đ ợc lập thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 2 t  1 trang) cấp 

cho: 

 + Bên A Nguy n Văn Nam đại diện Công ty TNHH Sản  uất Và Th ơng Mại 

VinaTrain (bản chính); 

+ Bên B Nguy n Văn Nam (bản chính); 

 + L u tại Phòng Công chứng một bản chính. 

 Số công chứng 22556, quyển số 60 TP/CC-SCC/HĐGD. 

 

                 Công chứng viên 

         (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Đơn vị: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Họ và tên người nộp tiền: Nợ:

Có:

Địa chỉ:

Lý do nộp:

Số tiền: VND

Bằng chữ:

Kèm theo:

GIÁM ĐỐC NGƯỜI NỘP TIỀN

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên)

     Nguyễn Văn Nam   Nguyễn Thanh Sơn      Nguyễn Văn Nam Phạm Anh Thư Ngô Quỳnh Chi

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):

1111

Hai tỷ đồng chẵn

Hai tỷ đồng chẵn

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

THỦ QUỸ

Ngày........tháng........năm................

1 Chứng từ gốc: 200101/HĐGV

4111

của Bộ Tài Chính)

Mẫu số 01-TT

(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

(Ký, họ tên)

2,000,000,000      

207 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh, TPHCM

PHIẾU THU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quyển số:

Số: PT2001/001

Nguyễn Văn Nam

Góp vốn bằng tiền mặt theo Hợp đồng số 200101/HĐGV

Ngày 02 tháng 01 năm 2020
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

---oOo--- 
 

BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN 
Số: 200101/BBĐQTS 

 

Hôm nay ngày 02 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại VinaTrain 

Địa chỉ: 11  Xô Vi t Nghệ T nh,  hư ng 1 , Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Chúng tôi gồm: 

 

1. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Thành viên góp vốn Công ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại VinaTrain, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản góp vốn. 

2. Ông Mai Như Ngọc, Thành viên góp vốn Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại VinaTrain, phó chủ tịch Hội đồng định giá tài sản góp vốn. 

3. Bà Trần Thanh Trúc, Thành viên góp vốn Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại VinaTrain, thành viên Hội đồng định giá tài sản góp vốn. 

4. Ông Nguyễn Vân Nam, Thành viên Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương 

Mại VinaTrain góp vốn bằng tài sản. 

Cùng ti n hành xác định giá trị tài sản góp vốn của Ông Nguyễn Vân Đông, thành 

viên Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain. 

 

 Hội đồng định giá xác nhận tên, loại, giá trị của tài sản góp vốn như sau: 

 

TT 
Tên, loại 

tài sản 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Tình trạng 

tài sản 
Ghi chú 

1 Nhà m
2
 320 12.500.000 4.000.000.000 

Có thể sử 

dụng ngay 
 

 TỔNG 

CỘNG 
X X X 4.000.000.000 X X 

 

Biên bản k t thúc cùng ngày, có đọc lại cho tất cả cùng nghe và đồng nhất trí ký tên. 

 

Người góp vốn                       Hội đồng định giá 
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Đơn vị: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Số : 200101/BBGNTS

Nợ : 2111

Có : 4111

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

+ Ông/Bà : Nguyễn Thanh Hoàng Chức vụ : Thành viên góp vốn Đại diện bên giao.

+ Ông/Bà : Nguyễn Sơn Hùng Chức vụ : Phó Giám Đốc Đại diện bên nhận.

+ Ông/Bà : Nguyễn Thanh Sơn       Chức vụ : Kế toán trưởng

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau :

A C D 1 2 3

1 TS001 Việt Nam 2019 2020 320m
2

x x x x x

STT

A

X

Giám đốc bên nhận Người nhận Người giao

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Mẫu số: 01-TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ
Ngày 02 tháng 01 năm 2020

- Căn cứ Quyết định số: số 1801002/QĐ.CTY ngày 03 tháng 01 năm 2018 của: Công ty TNHH TM Nghi Hoa về việc bàn giao TSCĐ: Căn 

nhà.

STT

Tên, ký hiệu quy 

cách (cấp hạng 

TSCĐ)

Số hiệu 

TSCĐ

Nước 

sản xuất 

(XD)

Năm sản 

xuất

Tính nguyên giá tài sản cố định

Tài liệu

kỹ thuật

kèm theo

Đại diện BP kế toán.

Địa điểm giao nhận TSCĐ : 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Năm đưa 

vào sử dụng

Công 

suất 

(diện 

tích 

thiết kế)

Nguyên giá TSCĐ

8

4.000.000.000

4.000.000.000

B C 1 2

EB

Cộng

DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO

Bảng thiết kế xây dựng. Bảng thiết kế hệ 

thống điện nước

x

Kế toán trưởng bên nhận
(Ký, họ tên)

Căn nhà

X X X X

Tên quy cách dụng cụ, phụ Đơn vị tính Số lượng Giá trị
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  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ THƢƠNG MẠI VinaTrain   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

        ********* 

      TP.HCM, Ngày 02 tháng 01 năm 2020     

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 

năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ công ty đã được các thành viên thông qua ngày 02/01/2020; 

- Xét nhu cầu thực tế của công việc. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập Hội đồng định giá tài sản trực thuộc Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương 

Mại VinaTrain; bao gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

- Ông (bà) Nguyễn Thanh Hoàng – Chủ tịch Hội đồng;  

- Ông (bà) Mai Nhƣ Ngọc – Phó chủ tịch Hội đồng;  

- Ông (bà) Trần Thanh Trúc – Thành viên hội đồng 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng định giá tài sản có nhiệm 

vụ xác định giá trị thực của tài sản do thành viên công ty góp vốn (có danh sách kèm theo). Hội 

đồng định giá có quyền mời chuyên viên thẩm định giá (nếu cần) để hỗ trợ cho công việc. 

Toàn bộ chi phí mời chuyên viên sẽ do công ty chi trả. 

Điều 3. Các ông, (bà) có tên tại Điều 1 và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. Hội đồng tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ 

được quy định tại Điều 2 nêu trên. 

      

     Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại VinaTrain 

                    Chủ tịch Hội đồng 

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- BP pháp chế; 



Nghiệp vụ số 03 -VinaTrain 

Ngày: 1/2/2020 Ma GDV: 452781

Ma KH: 545641

So GD: 200102

Kính gởi: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain

Mã số thuế: 0301060690

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách với nội dung như sau:

Số tài khoản ghi CÓ: 320.720.678543.5

Số tiền bằng số: 1,500,000,000.00

Số tiền bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng.

Nội dung:

Giao dịch viên Kiểm soát

GIẤY BÁO CÓ

Nộp tiền mặt vào TK thanh toán.
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Ngày: 1/2/2020 Ma GDV: 452781

Ma KH: 545641

So GD: 200102

Kính gởi: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain

Mã số thuế: 0301060690

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi NỢ tài khoản của quý khách với nội dung như sau:

Số tài khoản ghi NỢ: 840.820.500462.2 

Số tiền bằng số: 3,000,000.00

Số tiền bằng chữ: Ba triệu đồng.

Nội dung:

Giao dịch viên Kiểm soát

GIẤY BÁO NỢ

Nộp lệ phí môn bài năm 2020



Đơn vị: Công Ty TNHH SX & TM VinaTrain

Bộ phận: Kế toán

Tôi tên : Phạm Anh Thư

Chức vụ : Kế toán viên

Bộ phận : Kế Toán

- Căn cứ vào kế hoạch nhu cầu sử dụng tiền gửi ngân hàng tại đơn vị.

Số tiền (bằng số) : VND 1.500.000.000,00

Số tiền (bằng chữ) Một tỷ năm trăm triệu đồng.

Phạm Anh Thư Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Văn Nam

Giám đốc đơn vị

(Ký, họ tên)

Người đề nghị

Ngày 02 tháng 01 năm 2020

(Ký, họ tên)

Trưởng bộ phận

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Đề nghị Kế toán trưởng, Giám đốc duyệt cho nộp tiền mặt tại công ty vào TK tiền gửi ngân 

hàng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh TP. HCM – Phòng 

giao dịch Tân Định, số tài khoản 840.820.500462.2

GIẤY ĐỀ NGHỊ NỘP TIỀN MẶT VÀO TÀI KHOẢN
Kính gửi : Giám Đốc Công Ty TNHH SX & TM VinaTrain



Nghiệp vụ số 03 -VinaTrain 

Số:02012020

Người nộp: Phạm Anh Thư Tài khoản CÓ

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Số: 840.820.500462.2 

Người nhận: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain

Ngân hàng: Agribank CN TP. HCM – Phòng giao dịch Tân Định

Nộp tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán.

Một tỷ năm trăm triệu đồng.

Cộng:

GIÁM ĐỐCTHỦ QUỸ SỔ PHỤ KIỂM SOÁTNGƯỜI NỘP TIỀN

VNĐ 1.500.000.000,00

TỔNG SỐ TIỀN BẰNG CHỮ: 

NỘI DUNG NỘP

(Khi nộp tiền phải ghi chi tiết từng khoản)

GIẤY NỘP TIỀN
NỘP ĐỂ GHI VÀO TÀI KHOẢN

Ngày 02 tháng 01 năm 2020

SỐ TIỀN

VNĐ 1.500.000.000,00



Nghiệp vụ số 03 –VinaTrain  

 

  

Không ghi vào 

khu vực này 

Mẫu số C1- 02/NS 

(TT số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 

của Bộ Tài Chính) 

Mã hiệu: .................. 

Số: ......................... 

 

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
Tiền mặt   chuyển khoản  

 

 

Người nộp thuế: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain           Mã số thuế : 0301060690 

Địa chỉ: 11  X  Vi t Nghệ T nh   hư ng 1    u n B nh Thạnh  T . CM 

Ngư i nộp thay:  ................................................................................................... Mã số thu : ......................................  

Địa chỉ: . .........................................................................................................................................................................  

 uyện:  ................................................................... Tỉnh  T :  .......................................................................................    

Đề nghị N  (KBNN): ACB – CN. TP. HCM ........  trích TK số: 67895435 ..................................................................  

hoặc thu tiền mặt để : 

Nộp vào NSNN                    Tạm thu(1)                        TK thu hồi quỹ hoàn thu  GTGT(2)                                

Tại KBNN : KBNN  u n B nh Thạnh……………..tỉnh  T :  ồ Chí Minh       …………………………………… 

Mở tại N TM uỷ nhiệm thu :………………………………………………………………………………………… 

Trư ng hợp nộp theo k t lu n của C  có thẩm quyền(3):  

 Kiểm toán NN                         Thanh tra TC            

 Thanh tra CP            CQ có thẩm quyền khác                                                                                     

 Tên cơ quan quản lý thu: Chi cục thu   u n B nh Thạnh………………………………………………………. 

T  khai    số(1):  .....................................  ngày:  ............................  Loại h nh XNK(1):  ...........................................  

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN 
Phần dành cho NH uỷ nhiệm 

thu/KBNN ghi khi thu tiền(*) 

STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Số tiền Mã chương Mã tiểu mục 

1 Nộp lệ phí môn bài năm 2020 3.000.000 754 2864 

     

 Tổng cộng 3.000.000   

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn. 

 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN: 

 

                Mã CQ thu: ....................................                 Nợ TK: ....................................  

               Mã ĐB C:  .....................................                 Có TK:  ...................................  

               Mã nguồn NSNN: ...........................  

  

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN 

Ngày 02 tháng 01 năm 2020 

Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng 

NGÂN HÀNG (KBNN) 

Ngày 02 tháng 01 năm 2020 

                  Kế toán                  Kế toán trưởng 

 

 



Đơn vị: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Quyển số:

Số:

Họ và tên người nhận tiền: Nợ:

Có:

Địa chỉ:

Lý do chi:

Số tiền: VND

Bằng chữ:

Kèm theo:

GIÁM ĐỐC THỦ QUỸ

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên)

     Nguyễn Văn Nam   Nguyễn Thanh Sơn          Ngô Quỳnh Chi Phạm Anh Thư Phạm Anh Thư

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):

Nghiệp vụ số 03 -VinaTrain 

Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn

Phạm Anh Thư

Ngày........tháng........năm................

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

Phòng kế toán

Chi tiền mặt nộp vào tài khoản thanh toán ngân hàng Agribank

1 Chứng từ gốc: Giấy nộp tiền 02012020

1111

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

(Ban hành theo Thông tư số

Mẫu số 02-TT

Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn

PHIẾU CHI

11211

PC2001/001

của Bộ Tài Chính)

Ngày 02 tháng 01 năm 2020

1,500,000,000      
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI 

 
[01] Kỳ tính lệ phí: năm 2020 

[02]  Lần đầu              [03]  Bổ sung lần thứ   

[04] Người nộp lệ phí: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain  

[05] Mã số thuế: 0301060690 

[06] Địa chỉ:  11      i t Nghệ   nh   h  ng 1  

[07] Quận/huyện:  Bình  hạnh         [08]  ỉnh/ hành phố: TPHCM 

[09] Điện thoại:  028 5410 5555  [10] Fax: 028 5410 5556 

[11]Email: VinaTrain@gmail.com  

[12] Đại lý thuế (nếu có) :................................................................................. 

[13] Mã số thuế: ............................................................................................. 

[14] Địa chỉ:  ................................................................................................... 

[15] Quận/huyện: ................... [16]  ỉnh/ hành phố: .................................... 

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: .................. 

[20] Hợp đồng đại lý thu  số:....................................ngày .............................. 

       [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “ ” n u có) 

                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT CHỈ TIÊU MÃ 

SỐ 

VỐN ĐĂNG 

KÝ 

BẬC 

 

MÔN 

BÀI 

MỨC LỆ 

PHÍ 

 MÔN BÀI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  

 

1 

 

Người nộp lệ phí môn bài 

 

 

[22] 20.000.000.000 1 3.000.000 

 

 

2 

 

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa 

phương 

 (ghi rõ tên  địa chỉ) 
..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 

 

[23] 

   

 

3 
Tổng số lệ phí môn bài phải nộp:   

[24] 
3.000.000 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm tr ớc pháp 

luật về những số liệu đã kê khai./.” 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 

Họ và tên: 

Chứng chỉ hành nghề số: 

 

             Ngày  02  tháng  01  năm 2020 

NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc 

                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ 

                       Ký  ghi rõ họ tên  chức vụ  và đóng dấu (n u có) 
 

mailto:saothien@gmail.com
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Ngân Hàng Á Châu 

Chi Nhánh: PGD Hai Bà Trưng 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày: 02/01/2020 

Mã GDV: 745653 

Mã KH: 44048 

Số GD: 675439 

 

   Kính gởi: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

     Mã số thuế: 0303792788 

 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách hàng với nội dung như sau: 

Số tài khoản ghi CÓ: 67895435 

Số tiền bằng số: 5.500.000.000 VND 

Số tiền bằng chữ: Năm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn. 

Nội dung: Nguyễn Thanh Hoàng Góp vốn thành lập công ty. 

 

Giao dịch viên  Kiểm soát 
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Ngân Hàng Á Châu 

Chi Nhánh: PGD Hai Bà Trưng 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày: 02/01/2020 

Mã GDV: 745653 

Mã KH: 44048 

Số GD: 675440 

 

   Kính gởi: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

     Mã số thuế: 0303792788 

 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách hàng với nội dung như sau: 

Số tài khoản ghi CÓ: 67895435 

Số tiền bằng số: 3.500.000.000 VND 

Số tiền bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn. 

Nội dung: Mai Như Ngọc Góp vốn thành lập công ty. 

 

Giao dịch viên  Kiểm soát 
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Ngân Hàng Á Châu 

Chi Nhánh: PGD Hai Bà Trưng 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày: 02/01/2020 

Mã GDV: 745653 

Mã KH: 44048 

Số GD: 675441 

 

   Kính gởi: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

               Mã số thuế: 0303792788 

 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách hàng với nội dung như sau: 

Số tài khoản ghi CÓ: 67895435 

Số tiền bằng số: 3.000.000.000 VND 

Số tiền bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn. 

Nội dung: Trần Thanh Trúc Góp vốn thành lập công ty. 

 

Giao dịch viên  Kiểm soát 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN 
Số: 200102/HĐGV 

 

Tại Phòng Công Chứng số 1, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:  

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên A): 

Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại VinaTrain 

Trụ sở: 11   ô Vi t Ngh  T nh, Ph  ng 1 ,  uận   nh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 uy t định thành lập số: 0301060690 ngày 01 tháng 01 năm 2020 do Sở K  Hoạch Và 

Đầu T  Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301060690 ngày 01 tháng 01 năm 2020  

do Sở K  Hoạch Và Đầu T  Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Số Fax: 028 5410 5556 Số đi n thoại: 028 5410 5555 

Họ và tên ng  i đại di n: Nguy n V n Na  

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc 

Sinh ngày: 01/10/1969 

Chứng minh nhân dân số: 023789456 cấp ngày 14/09/2010 tại CA.TP.HCM. 

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên B): 

Ông (Bà): Nguy n Thanh H àng 

Sinh ngày: 01/10/1969 

Chứng minh nhân dân số: 023397610 cấp ngày 15/10/2015 tại CA.TP.HCM 

Hộ khẩu th  ng trú: 232 Nam Kỳ Khởi Ngh a, Ph  ng 6,  uận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Vi t Nam. 

Các bên đồng ý thực hi n vi c góp vốn với các thoả thuận sau đây: 

ĐIỀU 1 

TÀI SẢN GÓP VỐN 

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên  : tiền mặt Vi t Nam Đồng. 

ĐIỀU 2 

 GIÁ TRỊ GÓP VỐN  
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Giá trị tài sản góp vốn đ ợc các bên cùng thống nhất thoả thuận bao gồm: 

Tiền mặt VND: 5.500.000.000,00 VND 

( ằng chữ: Năm tỷ năm trăm tri u Vi t Nam đồng). 

ĐIỀU 3 

THỜI HẠN GÓP VỐN 

Th i hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là từ ngày 02/01/2020 đ n ngày 

15/01/2020. 

ĐIỀU 4 

MỤC ĐÍCH GÓP VỐN  

Mục đích góp vốn bằng tiền mặt và tài sản nêu tại Điều 1 là: Góp vốn thành lập Công ty 

TNHH Sản  uất Và Th ơng Mại VinaTrain. 

ĐIỀU 5 

ĐĂNG KÝ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ GÓP VỐN  

1.  ên A và bên   có ngh a vụ thực hi n thủ tục đăng ký góp vốn bằng tài sản tại cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

2. Bên B có ngh a vụ thực hi n thủ tục xoá đăng ký góp vốn sau khi h t th i hạn góp 

vốn. 

ĐIỀU 6  

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG  

L  phí công chứng Hợp đồng này do bên B chịu trách nhi m nộp. 

ĐIỀU 7 

PHƢƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

 Trong quá tr nh thực hi n hợp đồng, n u phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau 

th ơng l ợng giải quy t trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong tr  ng hợp 

không giải quy t đ ợc, th  một trong hai bên có quyền khởi ki n để yêu cầu toà án có 

thẩm quyền giải quy t theo quy định của pháp luật. 

 

ĐIỀU 8 

 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 

1.  ên A cam đoan: 
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a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 

b. Đã xem xét kỹ, bi t rõ về tài sản góp vốn nêu trên và các giấy t  về quyền sử 

dụng, quyền sở hữu; 

c. Vi c giao k t hợp đồng này hoàn toàn tự nguy n, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 

d. Thực hi n đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

2.  ên   cam đoan: 

a. Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật; 

b. Tài sản góp vốn không có tranh chấp; 

c. Tài sản góp vốn không bị cơ quan nhà n ớc có thẩm quyền xử lý theo quy định 

pháp luật; 

d. Vi c giao k t hợp đồng này hoàn toàn tự nguy n, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 

e. Thực hi n đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

 ĐIỀU 9 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

1. Các bên đã hiểu rõ quyền, ngh a vụ và lợi ích hợp pháp của m nh, ý ngh a và hậu 

quả pháp lý của vi c giao k t Hợp đồng này. 

2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp 

đồng và ký vào Hợp đồng này tr ớc sự có mặt của Công chứng viên 

3. Hợp đồng có hi u lực từ: 02/01/2020. 

 

   

Bên A  

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) 

Bên B 

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) 
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

Ngày 02 tháng 01 năm 2020 (bằng chữ: Ngày hai tháng một năm hai không hai 

m ơi) tại Phòng Công chứng số 01 thành phố Hồ Chí Minh; 

 Tôi Nguyễn Đ nh Vi t, Công chứng viên Phòng Công chứng số 01 thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Chứng nhận: 

- Các bên giao k t đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này tr ớc sự có mặt của 

tôi. 

- Hợp đồng này đ ợc lập thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 2 t  1 trang) cấp 

cho: 

 + Bên A Nguyễn Văn Nam đại di n Công ty TNHH Sản  uất Và Th ơng Mại Sao 

Thiên (bản chính); 

+ Bên B Nguyễn Thanh Hoàng (bản chính); 

 + L u tại Phòng Công chứng một bản chính. 

 Số công chứng 22557, quyển số 60 TP/CC-SCC/HĐGD. 

 

                 Công chứng viên 

         (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN 
Số: 200103/HĐGV 

 

Tại Phòng Công Chứng số 1, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:  

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên A): 

Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại VinaTrain 

Trụ sở: 117  ô Vi t Ngh  T nh, Ph  ng 17,  uận   nh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 uy t định thành lập số: 0301060690 ngày 01 tháng 01 năm 2020 do Sở K  Hoạch Và 

Đầu T  Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301060690 ngày 01 tháng 01 năm 2020  

do Sở K  Hoạch Và Đầu T  Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Số Fax: 028 5410 5556 Số đi n thoại: 028 5410 5555 

Họ và tên ng  i đại di n: Nguy n V n Nam 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc 

Sinh ngày: 03/09/1959 

Chứng minh nhân dân số: 023789456 cấp ngày 14/09/2010 tại CA.TP.HCM. 

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên B): 

Ông (Bà): Mai Nhƣ Ngọc 

Sinh ngày: 17/02/1989 

Chứng minh nhân dân số: 020326789 cấp ngày 03/01/2015 tại CA.TP.HCM 

Hộ khẩu th  ng trú: 17/3 Nguyễn Thị Minh Khai, Ph  ng   n Nghé,  uận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Vi t Nam. 

Các bên đồng ý thực hi n vi c góp vốn với các thoả thuận sau đây: 

ĐIỀU 1 

TÀI SẢN GÓP VỐN 

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên  : tiền mặt Vi t Nam Đồng  

  

ĐIỀU 2 
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 GIÁ TRỊ GÓP VỐN  

Giá trị tài sản góp vốn đ ợc các bên cùng thống nhất thoả thuận bao gồm: 

Tiền mặt VND: 3.500.000.000,00 VND ( ằng chữ:  a tỷ năm trăm tri u Vi t Nam 

đồng). 

ĐIỀU 3 

THỜI HẠN GÓP VỐN 

Th i hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là từ ngày 02/01/2020 đ n ngày 

15/01/2020. 

ĐIỀU 4 

MỤC ĐÍCH GÓP VỐN  

Mục đích góp vốn bằng tiền mặt và tài sản nêu tại Điều 1 là: Góp vốn thành lập Công ty 

TNHH Sản  uất Và Th ơng Mại VinaTrain. 

ĐIỀU 5 

ĐĂNG KÝ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ GÓP VỐN  

1.  ên A và bên   có ngh a vụ thực hi n thủ tục đăng ký góp vốn bằng tài sản tại cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

2. Bên B có ngh a vụ thực hi n thủ tục xoá đăng ký góp vốn sau khi h t th i hạn góp 

vốn. 

ĐIỀU 6  

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG  

L  phí công chứng Hợp đồng này do bên B chịu trách nhi m nộp. 

ĐIỀU 7 

PHƢƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

 Trong quá tr nh thực hi n hợp đồng, n u phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau 

th ơng l ợng giải quy t trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong tr  ng hợp 

không giải quy t đ ợc, th  một trong hai bên có quyền khởi ki n để yêu cầu toà án có 

thẩm quyền giải quy t theo quy định của pháp luật. 

 

ĐIỀU 8 

 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 
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1.  ên A cam đoan: 

a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 

b. Đã xem xét kỹ, bi t rõ về tài sản góp vốn nêu trên và các giấy t  về quyền sử 

dụng, quyền sở hữu; 

c. Vi c giao k t hợp đồng này hoàn toàn tự nguy n, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 

d. Thực hi n đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

2.  ên   cam đoan: 

a. Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật; 

b. Tài sản góp vốn không có tranh chấp; 

c. Tài sản góp vốn không bị cơ quan nhà n ớc có thẩm quyền xử lý theo quy định 

pháp luật; 

d. Vi c giao k t hợp đồng này hoàn toàn tự nguy n, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 

e. Thực hi n đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

 ĐIỀU 9 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

1. Các bên đã hiểu rõ quyền, ngh a vụ và lợi ích hợp pháp của m nh, ý ngh a và hậu 

quả pháp lý của vi c giao k t Hợp đồng này. 

2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp 

đồng và ký vào Hợp đồng này tr ớc sự có mặt của Công chứng viên 

3. Hợp đồng có hi u lực từ: 02/01/2020. 

 

   

Bên A  

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) 

Bên B 

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) 
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

Ngày 02 tháng 01 năm 2020 (bằng chữ: Ngày hai tháng một năm hai không hai 

m ơi) tại Phòng Công chứng số 01 thành phố Hồ Chí Minh; 

 Tôi Nguyễn Đ nh Vi t, Công chứng viên Phòng Công chứng số 01 thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Chứng nhận: 

- Các bên giao k t đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này tr ớc sự có mặt của 

tôi. 

- Hợp đồng này đ ợc lập thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 2 t  1 trang) cấp 

cho: 

 + Bên A Nguyễn Văn Nam đại di n Công ty TNHH Sản  uất Và Th ơng Mại Sao 

Thiên (bản chính); 

+ Bên B Mai Nh  Ngọc (bản chính); 

 + L u tại Phòng Công chứng một bản chính. 

 Số công chứng 22558, quyển số 60 TP/CC-SCC/HĐGD. 

 

                 Công chứng viên 

         (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN 
Số: 200104/HĐGV 

 

Tại Phòng Công Chứng số 1, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:  

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên A): 

Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thƣơng Mại VinaTrain 

Trụ sở: 117  ô Vi t Ngh  T nh, Ph  ng 17,  uận   nh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 uy t định thành lập số: 0301060690 ngày 01 tháng 01 năm 2020 do Sở K  Hoạch Và 

Đầu T  Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301060690 ngày 01 tháng 01 năm 2020  

do Sở K  Hoạch Và Đầu T  Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Số Fax: 028 5410 5556 Số đi n thoại: 028 5410 5555 

Họ và tên ng  i đại di n: Nguy n V n Nam 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc 

Sinh ngày: 03/09/1959 

Chứng minh nhân dân số: 023789456 cấp ngày 14/09/2010 tại CA.TP.HCM. 

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên B): 

Ông (Bà): Trần Thanh Trúc 

Sinh ngày: 18/02/1986 

Chứng minh nhân dân số: 020319938 cấp ngày 11/06/2016 tại CA.TP.HCM 

Hộ khẩu th  ng trú: 272 Võ Văn Tần, Ph  ng 2,  uận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vi t 

Nam. 

Các bên đồng ý thực hi n vi c góp vốn với các thoả thuận sau đây: 

ĐIỀU 1 

TÀI SẢN GÓP VỐN 

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên  : tiền mặt Vi t Nam Đồng  

  

ĐIỀU 2 
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 GIÁ TRỊ GÓP VỐN  

Giá trị tài sản góp vốn đ ợc các bên cùng thống nhất thoả thuận bao gồm: 

Tiền mặt VND: 3.000.000.000,00 VND ( ằng chữ:  a tỷ Vi t Nam đồng). 

THỜI HẠN GÓP VỐN 

Th i hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là từ ngày 03/01/2020 đ n ngày 

15/01/2020. 

ĐIỀU 4 

MỤC ĐÍCH GÓP VỐN  

Mục đích góp vốn bằng tiền mặt và tài sản nêu tại Điều 1 là: Góp vốn thành lập Công ty 

TNHH Sản  uất Và Th ơng Mại VinaTrain. 

ĐIỀU 5 

ĐĂNG KÝ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ GÓP VỐN  

1.  ên A và bên   có ngh a vụ thực hi n thủ tục đăng ký góp vốn bằng tài sản tại cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

2. Bên B có ngh a vụ thực hi n thủ tục xoá đăng ký góp vốn sau khi h t th i hạn góp 

vốn. 

ĐIỀU 6  

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG  

L  phí công chứng Hợp đồng này do bên B chịu trách nhi m nộp. 

ĐIỀU 7 

PHƢƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

 Trong quá tr nh thực hi n hợp đồng, n u phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau 

th ơng l ợng giải quy t trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong tr  ng hợp 

không giải quy t đ ợc, th  một trong hai bên có quyền khởi ki n để yêu cầu toà án có 

thẩm quyền giải quy t theo quy định của pháp luật. 

 

ĐIỀU 8 

 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 

1.  ên A cam đoan: 

a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
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b. Đã xem xét kỹ, bi t rõ về tài sản góp vốn nêu trên và các giấy t  về quyền sử 

dụng, quyền sở hữu; 

c. Vi c giao k t hợp đồng này hoàn toàn tự nguy n, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 

d. Thực hi n đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

2.  ên   cam đoan: 

a. Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật; 

b. Tài sản góp vốn không có tranh chấp; 

c. Tài sản góp vốn không bị cơ quan nhà n ớc có thẩm quyền xử lý theo quy định 

pháp luật; 

d. Vi c giao k t hợp đồng này hoàn toàn tự nguy n, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 

e. Thực hi n đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

 ĐIỀU 9 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

1. Các bên đã hiểu rõ quyền, ngh a vụ và lợi ích hợp pháp của m nh, ý ngh a và hậu 

quả pháp lý của vi c giao k t Hợp đồng này. 

2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp 

đồng và ký vào Hợp đồng này tr ớc sự có mặt của Công chứng viên 

3. Hợp đồng có hi u lực từ: 02/01/2020. 

 

   

Bên A  

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) 

Bên B 

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) 
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

Ngày 02 tháng 01 năm 2020 (bằng chữ: Ngày hai tháng một năm hai không hai 

m ơi) tại Phòng Công chứng số 01 thành phố Hồ Chí Minh; 

 Tôi Nguyễn Đ nh Vi t, Công chứng viên Phòng Công chứng số 01 thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Chứng nhận: 

- Các bên giao k t đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này tr ớc sự có mặt của 

tôi. 

- Hợp đồng này đ ợc lập thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 2 t  1 trang) cấp 

cho: 

 + Bên A Nguyễn Văn Nam đại di n Công ty TNHH Sản  uất Và Th ơng Mại Sao 

Thiên (bản chính); 

+ Bên B Trần Thanh Trúc (bản chính); 

 + L u tại Phòng Công chứng một bản chính. 

 Số công chứng 22559, quyển số 60 TP/CC-SCC/HĐGD. 

 

                 Công chứng viên 

         (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 



Đơn vị: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain Mẫu số: 03-VT

Bộ phận: Kho (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

+ Ông (Bà) : Phạm Minh Tuấn Đại diện : Kho Trưởng ban

+ Ông (Bà) : Trần Tuấn Anh Đại diện : BP Kỹ thuật Ủy viên

+ Ông (Bà) : Nguyễn Thị Thu Hương Đại diện : BP Hành chính Ủy viên

Kinh doanh Quản lý Phân xưởng

1            7,200,000 5 2 2 1     36,000,000 

2            2,400,000 3 1 1 1       7,200,000 

43,200,000    

  Phạm Minh Tuấn

- Ban kiểm nghiệm gồm :

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Ngày 02 tháng 01 năm 2020

Số : 200201/BBKN

- Căn cứ Hóa đơn PV/19P, số HĐ: 0009780 ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Công ty TNHH TM & DV Thiết kế Công Nghệ Mới Phong Vũ 

theo Hợp đồng số 001/2020/ST-PV ngày 02 tháng 01 năm 2020.

Đã kiểm nghiệm các loại :

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật 

tư, công cụ, sản phẩm, hàng 

hóa

Đơn giá
Số 

lượng
Thành tiền

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm : Công cụ thực nhập đúng quy cách, số lượng.

Bộ phận sử dụng

Trần Tuấn Anh

Đại diện kỹ thuật Trưởng ban

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Máy tính để bàn HP 1100 

Máy in HP LaserJet 2700

Tổng cộng
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Ngân Hàng Á Châu 

Chi Nhánh: PGD Hai Bà Trưng 

GIẤY BÁO NỢ 

Ngày: 02/01/2020 

Mã GDV: 745653 

Mã KH: 44048 

Số GD: 675441 

 

   Kính gởi: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

     Mã số thuế: 0303792788 

 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi NỢ tài khoản của quý khách hàng với nội dung như sau: 

Số tài khoản ghi NỢ: 67895435 

Số tiền bằng số: 47.520.000 VND 

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn. 

Nội dung: Thanh toán tiền mua hàng theo HĐKT số 001/2020/ST-PV và Hóa đơn số 0009780. 

 

Giao dịch viên  Kiểm soát 
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                                           Mẫu số: 03GTKT3/001 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
                                                                                                                                                 Ký hiệu: PV/19P 

                                                    Liên 2 : Giao cho người mua                  Số: 0009780 
 

Ngày 02 tháng 01 năm 2020 

 
Đơn vị bán hàng :   n     TNHH T       T          n  N          on      
Mã số thuế          : 0302412105 
 
Địa chỉ                 : 16 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
 
Điện thoại            : (08)54329076 Số tài khoản : 840.820.500402.5 (Ngân hàng NN&PTNT - CN Quận 1) 

 
Họ tên người mua hàng :  
 

Tên đơn vị                      : Công ty TNHH Sản Xuấ   à T ươn   ạ  VinaTrain 

 
Mã số thuế                     : 0301060690 
 
Địa chỉ                            : 11     Viết Nghệ T nh, Phường 1 , Quận   nh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
 
H nh thức thanh toán: Chuyển khoản   Số tài khoản:  
  

STT Tên  àn   óa, dịc  vụ Đơn vị  ín  Số lượn  Đơn   á T àn    ền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Máy tính để bàn HP 11   Cái 5 7.200.000 36.000.000 

2 Máy in HP LaserJet 2700 Cái 3 2.400.000 7.200.000 

 
     

      

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        43.200.000 

Thuế suất GTGT: 10%  , Tiền thuế GTGT:                                                                                      4.320.000 

Tổng cộng tiền thanh toán: 47.520.000 
Số tiền viết bằng chữ:   ốn mươi bảy triệu năm trăm hai mươi ngh n đồng chẵn 

  
N ườ  mua  àn  
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Thu Hương  

 
 

 
N ườ  bán  àn  

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên) 
 
 
 
 
 

Trần Thanh Nguyên   
 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------- 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 
Hợp đồng số: 001/2020/ST-PV 

 

- Căn cứ luật thương mại năm 2005 và các quy định pháp luật liên quan; 

- Căn cứ vào đơn đặt hàng DDH001/2020 của Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại 

VinaTrain.  

 

Hôm nay ngày 02 tháng 01 năm 2020 

Tại địa điểm:    Tr n  ưng  ạo  P.  a Kao  Q.   TP.HCM  

Chúng tôi gồm: 

Bên A 

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

-  ịa chỉ trụ sở chính: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh  Phư ng     Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

- Mã số thuế: 0301060690 

-  iện thoại: (028) 5410 5555                  Fax: (028) 5410 5556 

- Tài khoản số: 67895435 

- Mở tại ngân hàng: Ngân hàng Thương Mại Cổ Ph n Á Châu (ACB) – CN. TP. HCM - 

Phòng giao dịch  ai Bà Trưng 

-  ại diện là: Nguy n Văn Nam  -  Chức vụ: Giám đốc 

Bên B 

- Tên doanh nghiệp:   ng t  TNHH TM    V Thi t      ng Nghệ M i Phong V  

-  ịa chỉ trụ sở chính:    Tr n  ưng  ạo  P.  a Kao  Q.   TP. CM 

- Mã số thuế: 0302412105 

-  iện thoại: (028) 54329076   Fax: (028) 54329076 

- Tài khoản số: 840.820.500402.5 

- Mở tại ngân hàng: Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn – CN Quận 1 

-  ại diện là: Tr n Thanh Nguyên  -  Chức vụ: Giám  ốc 

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau: 

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch 
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Bên B nhận cung cấp cho bên A: 

           

STT Tên hàng ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Ghi 

chú 

1 

Máy t nh để  àn 

HP 1100 Cái 5 7.200.000 36.000.000   

2 

Máy in HP 

LaserJet 2700 Cái 3 2.400.000 7.200.000   

 ộng 43.200.000 VNĐ 

Thu  GTGT 10% 4.320.000 VNĐ 

Tổng giá thanh toán 47.520.000 VNĐ 

 

 Tổng giá trị thanh toán bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng. 

Điều 2: Chất lượng và Quy cách hàng hóa:  

- Chất lượng hàng hóa: theo tiêu chuẩn của công ty đã được Nhà nước bảo hộ theo giấy 

chứng nhận GCN 01445/TCVN ngày 02/01/2020; 

-  iều kiện bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nhận được hàng. 

Điều 3: Phương thức giao nhận: 

-  ịa điểm giao nhận: giao tại kho của bên A;  

- Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển: xe tải, toàn bộ chi phí vận chuyển sẽ do 

bên B chịu. 

Điều 4: Phương thức thanh toán: 

- Thanh toán hợp đồng: Khi hàng hóa được giao nhận đ y đủ và đúng yêu c u, nội dung 

theo hợp đồng được xác nhận bằng biên bản giao nhận hàng hóa, sản phẩm/Dịch vụ; 

Thanh lý hợp đồng và bên B xuất hóa đơn thanh toán theo quy định; 

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản 

 Điều 5: Các thỏa thuận khác 

     Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy 

định hiện hành của các văn  ản pháp luật về hợp đồng kinh tế 

 Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng 

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 02/01/2020  ến ngày 31/01/2020. 

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 

10 ngày. Bên A có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị th i gian địa điểm thanh lý. 

Hợp đồng này được làm thành 2 bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 1 bản. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

Giám đốc Giám đốc 
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ỦY NHIỆM CHI 

                                                                              PAYMENT ORDER 
   /No: UNC/20-001 

Ngày/Date: 02/01/2020 

CHUYỂN KHOẢN/Transfer 

Đơn vị trả tiền:  Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 
Orderer’s Name 
Số tài khoản:  67895435 
Account number  

Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB) - SGD/Chi nhánh/PGD: TP. HCM – PGD Hai Bà Trưng 

Đơn vị nhận tiền: Công ty TNHH TM   DV Thi t    Công Ngh  M i Phong V  
Beneficiary’s Name 
 Số tài khoản:       840.820.500402.5                                                                CMND/Hộ chiếu: ...................................................................................................  
      Account No.          I.D No./PP No. 
    Tại Ngân hàng: Agribank  – CN Quận 1 .....................................................      Ngày cấp: .......................................................................................................................  
     With Bank      Issued date 
    Tỉnh/TP:            HCM                                                                                          Nơi cấp: ............................................................................................................................  
     Province/City      Issued place 
        
Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng./ ..............................................        Soá tieàn baèng soá                                                                                                                                                                      
Amount in words                                     Amount in figures 
 .....................................................................................................................................   
  

Nội dung: Thanh toán tiền mua hàng theo HĐKT số 001/2020/ST-PV và Hóa đơn số 0009780 .....................................................................................................  
Details 
ĐV trả tiền ngày  02/01/2020                             NH A (Eximbank) ghi sổ ngày              NH B (Beneficiary’s Ban ) ghi sổ ngày  ..........................  ........................................  
Ordered on                      Registered by Bank A (Eximbank) on                                                   Registered by Bank B on                                               
Kế toán trưởng               Chủ tài khoản             Giao dịch viên                  Kiểm soát                       Giao dịch viên                       Kiểm soát          
Chief Accountant                            Account holder             Teller                                                Verifier                                           Teller                                                      Verifier    

 

 

 

 

 

                            Họ Tên:……………………………                                

                          (Full Name) 

VND 47.520.000 
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CÔNG TY  

TNHH SX & TM VINATRAIN 

---------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------- 
TP.HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2020 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP CCDC - MÁY MÓC THIẾT BỊ 

Họ và tên người đề nghị : Nguyễn Thị Thu Hương  

Đơn vị công tác :  Bộ phận Hành chính 

Đề nghị Công ty cung cấp các tài sản cố định và công cụ dụng cụ làm việc sau đây : 

STT Tên văn phòng phẩm 
Quy cách, 

đặc tính 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

đề nghị 

Số lượng 

được duyệt 

1 Máy tính để bàn  Cái 5 5 

2 Máy in  Cái 3 3 

3 Bộ bàn làm việc  Bộ 3 3 

4 Kệ hồ sơ  Cái 3 3 

 

    Giám đốc             Trưởng bộ phận                          Người đề nghị 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Nam                Nguyễn Thị Thu Hương             Nguyễn Thị Thu Hương 



Đơn vị: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain Mẫu số: 03-VT

Bộ phận: Kho (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

+ Ông (Bà) : Phạm Minh Tuấn Đại diện : Kho Trưởng ban

+ Ông (Bà) : Trần Tuấn Anh Đại diện : BP Kỹ thuật Ủy viên

+ Ông (Bà) : Nguyễn Thị Thu Hương Đại diện : BP Hành chính Ủy viên

Kinh doanh Quản lý Phân xưởng

1            1,200,000 3 1 1 1       3,600,000 

2            1,800,000 3 1 1 1       5,400,000 

9,000,000      

  Phạm Minh Tuấn

- Ban kiểm nghiệm gồm :

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Ngày 02 tháng 01 năm 2020

Số : 200201/BBKN

- Căn cứ Hóa đơn SA/19P, số HĐ: 0012345 ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và XNK Savimex  theo Hợp đồng số 

001/2020/ST-SA ngày 02 tháng 01 năm 2020.

Đã kiểm nghiệm các loại :

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật 

tư, công cụ, sản phẩm, hàng 

hóa

Đơn giá
Số 

lượng
Thành tiền

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm : Công cụ thực nhập đúng quy cách, số lượng.

Bộ phận sử dụng

Trần Tuấn Anh

Đại diện kỹ thuật Trưởng ban

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Bộ bàn làm việc

Kệ hồ sơ

Tổng cộng
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Ngân Hàng Á Châu 

Chi Nhánh: PGD Hai Bà Trưng 

GIẤY BÁO NỢ 

Ngày: 02/01/2020 

Mã GDV: 745653 

Mã KH: 44048 

Số GD: 675441 

 

   Kính gởi: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

    Mã số thuế: 0303792788 

 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi NỢ tài khoản của quý khách hàng với nội dung như sau: 

Số tài khoản ghi NỢ: 67895435 

Số tiền bằng số: 9.900.000 VND 

Số tiền bằng chữ: Chín triệu chín trăm nghìn đồng chẵn. 

Nội dung: Thanh toán tiền mua hàng theo HĐKT số 001/2020/ST-SA và Hóa đơn số 0012345. 

 

Giao dịch viên  Kiểm soát 
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                                           Mẫu số: 03GTKT3/001 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
                                                                                                                                                 Ký hiệu: SA/19P 

                                                    Liên 2 : Giao cho người mua                   Số: 0012345 
 

Ngày 02 tháng 01 năm 2020 

 
Đơn vị bán hàng :                 H   T        T      N          
Mã số thuế          : 0312457112 
 
Địa chỉ                 : 36 Xuân Diệu. Q. Tân Bình. TP.HCM 
 
Điện thoại            : (028) 33481256 Số tài khoản : 98076542 (Ngân hàng  TMCP   Châu – CN Tân Bình ) 

 
Họ tên người mua hàng :  
 

Tên đơn vị                      : Công ty TNHH  ả   uấ  V  T ươ   Mạ  VinaTrain 

 
Mã số thuế                     : 0301060690 
 
Địa chỉ                            :     X   iết Nghệ T nh  Phường     Qu n Bình Thạnh  Thành phố Hồ Chí Minh 
 
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản   Số tài khoản:  
  

STT Tê        ó , dị    ụ Đơ   ị  í    ố lư    Đơ      T       ề  

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 B  bàn  àm việc Cái 3 1.200.000 3.600.000 

2 Kệ hồ sơ Cái 3 1.800.000 5.400.000 

 
     

      

                                                    C ng tiền hàng:                                                                        9.000.000 

Thuế suất GTGT: 10%    Tiền thuế GTGT:                                                                                      900.000 

Tổng c ng tiền thanh toán: 9.900.000 
Số tiền viết bằng chữ:  Chín triệu chín trăm nghìn đồng chẵn 

  
N ườ   u       
(Ký  ghi rõ họ  tên) 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Thu Hương  

 
 

 
N ườ  b        

(Ký  đóng dấu ghi rõ họ  tên) 
 
 
 
 
 

Phạm Hữu L c   
 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------- 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 
Hợp đồng số: 001/2020/ST-SA 

 

- Căn cứ luật thương mại năm 2005 và các quy định pháp luật liên quan; 

- Căn cứ vào đơn đặt hàng DDH001/2020 của Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại 

VinaTrain.  

Hôm nay ngày 02 tháng 01 năm 2020 

Tại địa điểm: 36 Xuân Diệu. Q. Tân Bình. TP.HCM 

Chúng tôi gồm: 

 

Bên A 

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

Địa chỉ trụ sở chính: 117 Xô Viết Nghệ T nh   hư ng 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Mã số thuế: 0301060690 

Điện thoại: (028) 5410 5555                  Fax: (028) 5410 5556 

Tài khoản số: 67895435 

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB) – CN. TP. HCM - 

Phòng giao dịch Hai Bà Trưng 

Đại diện là: Nguy n Văn Nam -  Chức vụ: Giám đốc 

Bên B 

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần H p T    inh T  và  N    vi     

- Địa chỉ trụ sở chính: 36 Xuân Diệu. Q. Tân Bình. TP.HCM 

- Mã số thuế: 0312457112 

- Điện thoại: (028) 33481256  Fax:  

- Tài khoản số: 98076542 

- Mở tại ngân hàng: TMC    Châu – CN Tân Bình 

- Đại diện là: Phạm Hữu Lộc  -  Chức vụ: Giám Đốc 

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau: 

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch 

 Bên B nhận cung cấp cho bên A: 
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STT Tên hàng ĐVT 
 ố 

lư ng 
Đơn giá Thành tiền 

Ghi 

chú 

1 Bộ  àn  àm việc Cái 3 1.200.000 3.600.000   

2 Kệ hồ sơ Cái 3 1.800.000 5.400.000   

Cộng 9.000.000 VNĐ 

Thu  GTGT 10% 900.000 VNĐ 

Tổng gi  th nh to n 9.900.000 VNĐ 

Tổng giá trị thanh toán bằng chữ: Chín triệu chín trăm nghìn đồng. 

Điều 2: Chất  ượng và Quy cách hàng hóa:  

- Chất  ượng hàng hóa: theo tiêu chuẩn của công ty đã được Nhà nước bảo hộ theo giấy 

chứng nhận GCN 01002/TCVN ngày 02/01/2020; 

- Điều kiện bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nhận được hàng. 

Điều 3:  hương thức giao nhận: 

- Địa điểm giao nhận: giao tại kho của bên A;  

-  hương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển: xe tải, toàn bộ chi phí vận chuyển sẽ do 

bên B chịu. 

Điều 4:  hương thức thanh toán: 

- Thanh toán hợp đồng: Khi hàng hóa được giao nhận đầy đủ và đúng yêu cầu, nội dung 

theo hợp đồng được xác nhận bằng biên bản giao nhận hàng hóa, sản phẩm/Dịch vụ; 

Thanh lý hợp đồng và bên B xuất hóa đơn thanh toán theo quy định; 

-  hương thức thanh toán: chuyển khoản 

Điều 5: Các thỏa thuận khác 

     Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy 

định hiện hành của các văn  ản pháp luật về hợp đồng kinh tế. 

 Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng 

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 02/01/2020 Đến ngày 31/01/2020. 

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 

10 ngày. Bên A có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị th i gian địa điểm thanh lý. 

Hợp đồng này được làm thành 2 bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 1 bản. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

Gi   đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Gi   đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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ỦY NHIỆM CHI 

                                                                              PAYMENT ORDER 
   /No: UNC/20-002 

Ngày/Date: 02/01/2020 
CHUYỂN KHOẢN/Transfer 

Đơn vị trả tiền:  Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 
Orderer’s Name 
Số tài khoản:  67895435 
Account number  

Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB) - SGD/Chi nhánh/PGD: TP. HCM – PGD Hai Bà Trưng 

Đơn vị nhận tiền: Công ty TNHH TM   DV Thi t    Công Ngh  M i Phong V  
Beneficiary’s Name 
 Số tài khoản:       98076542                                                                             CMND/Hộ chiếu: ...................................................................................................  
      Account No.          I.D No./PP No. 
    Tại Ngân hàng: ACB  – CN Tân Bình .........................................................      Ngày cấp: .......................................................................................................................  
     With Bank      Issued date 
    Tỉnh/TP:            HCM                                                                                          Nơi cấp: ............................................................................................................................  
     Province/City      Issued place 
        
Số tiền bằng chữ: Chín triệu chín trăm nghìn đồng./ ..........................................................................................................        Soá tieàn baèng soá                                                                                                                                                                      
Amount in words                                     Amount in figures 
 .....................................................................................................................................   
  

Nội dung: Thanh toán tiền mua hàng theo HĐKT số 001/2020/ST-SA và Hóa đơn số 0012345 .....................................................................................................  
Details 
ĐV trả tiền ngày  02/01/2020                             NH A (Eximbank) ghi sổ ngày              NH B (Beneficiary’s Ban ) ghi sổ ngày  ..........................  ........................................  
Ordered on                      Registered by Bank A (Eximbank) on                                                   Registered by Bank B on                                               
Kế toán trưởng               Chủ tài khoản             Giao dịch viên                  Kiểm soát                       Giao dịch viên                       Kiểm soát          
Chief Accountant                            Account holder             Teller                                                Verifier                                           Teller                                                      Verifier    

 

 

 

 

 

                            Họ Tên:……………………………                                

                          (Full Name) 

VND 9.900.000 
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Ngân Hàng Á Châu 

Chi Nhánh: PGD Hai Bà Trưng 

GIẤY BÁO NỢ 

Ngày: 02/01/2020 

Mã GDV: 745653 

Mã KH: 44048 

Số GD: 675441 

 

   Kính gởi: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

    Mã số thuế: 0303792788 

 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi NỢ tài khoản của quý khách hàng với nội dung như sau: 

Số tài khoản ghi NỢ: 67895435 

Số tiền bằng số: 47.520.000 VND 

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn. 

Nội dung: Thanh toán tiền mua hàng theo HĐKT số 001/2020/ST-PV và Hóa đơn số 0009780. 

 

Giao dịch viên  Kiểm soát 
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Không ghi vào 

khu vực này 

Mẫu số C1- 02/NS 

(TT số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 

của Bộ Tài Chính) 

Mã hiệu: .................. 

Số: ......................... 

 

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
Tiền mặt   chuyển khoản  

 

 

Người nộp thuế: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain  Mã số thuế : 0301060690 

Địa chỉ: 11  X  Vi t Nghệ T nh   hư ng 1    u n B nh Thạnh  T . CM 

Ngư i nộp thay:  ................................................................................................... Mã số thu : ......................................  

Địa chỉ: . .........................................................................................................................................................................  

 uyện:  ................................................................... Tỉnh  T :  .......................................................................................    

Đề nghị N  (KBNN): ACB – CN. TP. HCM ........  trích TK số: 67895435 ..................................................................  

hoặc thu tiền mặt để : 

Nộp vào NSNN                    Tạm thu(1)                        TK thu hồi quỹ hoàn thu  GTGT(2)                                

Tại KBNN : KBNN  u n B nh Thạnh……………..tỉnh  T :  ồ Chí Minh       …………………………………… 

Mở tại N TM uỷ nhiệm thu :………………………………………………………………………………………… 

Trư ng hợp nộp theo k t lu n của C  có thẩm quyền(3):  

 Kiểm toán NN                         Thanh tra TC            

 Thanh tra CP            CQ có thẩm quyền khác                                                                                     

 Tên cơ quan quản lý thu: Chi cục thu   u n B nh Thạnh………………………………………………………. 

T  khai    số(1):  .....................................  ngày:  ............................  Loại h nh XNK(1):  ...........................................  

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN 
Phần dành cho NH uỷ nhiệm 

thu/KBNN ghi khi thu tiền(*) 

STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Số tiền Mã chương Mã tiểu mục 

1 Lệ phí trước bạ xe   t  Toyota Yaris 1.5  số 

khung MMM148EL0HH637469, số máy 

GE2G170271200 

500.000.000 557 2802 

     

 Tổng cộng 500.000.000   

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn. 

 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN: 

 

                Mã CQ thu: ....................................                 Nợ TK: ....................................  

               Mã ĐB C:  .....................................                 Có TK:  ...................................  

               Mã nguồn NSNN: ...........................  

  

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN 

Ngày 02 tháng 01 năm 2020 

Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng 

NGÂN HÀNG (KBNN) 

Ngày 02 tháng 01 năm 2020 

                  Kế toán                  Kế toán trưởng 
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                                           Mẫu số: 03GTKT3/001 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
                                                                                                                                                Ký hiệu: TS/19P 

                                                    Liên 2 : Giao cho người mua                                Số: 0000165 
 

Ngày 02 tháng 01 năm 2020 

 
Đơn vị bán hàng : Công ty TNHH Ô Tô Toyotsu Samco 
 
Mã số thuế          : 0302401304 
 
Địa chỉ                 : 84-86 Vành Đai Trong, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 
 
Điện thoại            : (08)39586789 Số tài khoản : 840.820.500402.5 (Ngân hàng NN&PTNT - CN Quận Bình Tân) 
 

 
Họ tên người mua hàng :  
 

Tên đơn vị                      : Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

 
Mã số thuế                     : 0301060690 
 
Địa chỉ                            :        Viết Nghệ T nh,  hường   , Quận Bình Thạnh, T  HCM 
 
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản   Số tài khoản:  
  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 
Xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota 

Yaris 1.5 
Chiếc 1 4.000.000.000 4.000.000.000 

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        4.000.000.000 

Thuế suất GTGT: 10%  , Tiền thuế GTGT:                                                                                      400.000.000 
 

Tổng cộng tiền thanh toán: 4.400.000.000 
Số tiền viết bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn  

  
Người mua hàng 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

 
 
 
 

 
 

 
Người bán hàng 

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên) 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Thiện 

 
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 



Nghiệp vụ thứ 7- VinaTrain  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________ 

  

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 

Số: 200102/HĐMB 

- Căn cứ bộ luật dân sự năm 2005; 

- Căn cứ vào đơn đặt hàng số ĐH200201 ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Công ty 

TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain. 

Hôm nay, ngày 02 tháng 01 năm 2020 

Tại địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH Ô Tô Toyotsu Samco 

Chúng tôi gồm: 

Bên A 

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Ô Tô Toyotsu Samco 

- Địa chỉ trụ sở chính: 84-86 Vành Đai Trong, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. 

- Mã số thuế: 0302401304 

- Điện thoại: (08)39586789 Fax: (08)3958788 

- Tài khoản số: 840.820.500402.8  Mở tại ngân hàng: NN&PTNT–CN Q.Bình Tân 

- Đại diện là: Nguyễn Ngọc Thiện  Chức vụ: Giám Đốc 

 

Bên B 

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

- Địa chỉ trụ sở chính: 117 Xô Viết Nghệ T nh,  hư ng 17, Quận Bình Thạnh, 

TP.HCM. 

- Mã số thuế: 0301060690 

- Điện thoại: (028) 5410 5555                  Fax: (028) 5410 5556 

- Tài khoản số: 67895435 Mở tại ngân hàng:  Ngân hàng Thương Mại Cổ 

Phần Á Châu (ACB) – CN. TP. HCM - Phòng giao dịch Hai Bà Trưng 

- Đại diện là: Nguyễn Văn Nam      Chức vụ: Giám Đốc 

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau: 

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch: 

Bên A bán cho bên B: 
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STT Tên hàng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Ghi 

chú 

1 Xe ô tô 7 chỗ hiệu 

Toyota Yaris 1.5 

Chiếc 1 4.000.000.000 4.000.000.000  

 Tổng cộng:    4.000.000.000 VNĐ 

Tổng giá trị (bằng chữ): Bốn tỷ đồng chẵn. 

Điều 2: Đơn giá bán: 

Đơn giá mặt hàng trên là giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, lệ phí trước bạ 

và các phí bảo hiểm liên quan. 

Điều 3: Chất lượng và quy cách hàng hóa:  

Theo mẫu sản phẩm theo Cataloge đính kèm. 

Điều 4:  hương thức giao nhận: 

1. Bên A giao cho bên B theo lịch sau: 

       Tất cả hàng hóa nêu trong mục 1 được giao vào ngày 02/01/2020 tại Kho A - 

Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain, địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ T nh, 

 hư ng 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

2.  hương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do bên A chịu. 

3. Chi phí bốc xếp do bên A chịu. 

Điều 5:  hương thức thanh toán: 

Bên B thanh toán cho bên A bằng hình thức Chuyển khoản trong th i gian 1 tháng 

kể từ khi hợp đồng được thực hiện. 

Điều 6: Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng: 

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không 

đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương 

đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới 5% giá trị 

phần hợp đồng bị vi phạm (cao nhất là 8%). 

2. Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo 

quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số 

lượng, th i gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành v.v… mức phạt cụ thể do hai bên thỏa 

thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp 

đồng kinh tế. 

Điều 7: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng: 
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1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có 

vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp th i thông báo cho nhau biết và tích cực bàn 

bạc giải quyết. 

2. Trư ng hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra tòa án. 

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng: 

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/01/2020. 

Sau khi hết hiệu lực của hợp đồng mà hai bên không có ý kiến gì khác, hợp đồng 

xem như tự thanh lý. 

Hợp đồng này được làm thành hai bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B  

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

(Áp dụng đối với tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất) 

[01] Kỳ tính thuế        Theo từng lần phát sinh  

[02]  Lần đầu                [03]  Bổ sung lần thứ   

 

A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI: 

[04] Tên người nộp thuế (Chủ sở hữu, sử dụng tài sản): Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

[05] Mã số thuế (nếu có): 0301060690 

[06] CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ định danh khác: 

[07] Ngày cấp:                                            [08] Nơi cấp: 

[09] Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ T nh,  hường 17  

[10] Quận/huyện: Bình Thạnh                                       [11] Tỉnh/thành phố: TP.HCM 

[12] Điện thoại:   028 5410 5555                          [13] Fax:                         [14] Email:VinaTrain@gmail.com
  

[15] Đại lý thuế, hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay theo quy định của pháp luật (nếu có) 

[16] Mã số thuế: ............................................................................................. 

[17] Địa chỉ:  ................................................................................................... 

[18] Quận/huyện: ................... [19] Tỉnh/Thành phố: ..................................... 

[20] Điện thoại: .....................  [21] Fax: .................. [22] Email: .................. 

[23] Hợp đồng đại lý thuế, số:..........................................ngày ................................................. 

I- TÀI SẢN: 

1. Loại tài sản ( ô tô, xe máy, tàu thuyền...):  ô tô 7 chỗ 

Số Giấy chứng nhận do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp (Đối với hồ sơ khai điện tử): 

2. Nhãn hiệu: Toyota                                               3. Kiểu loại xe [Số loại hoặc tên thương mại;  

kiểu loại và mã kiểu loại (nếu có) đối với ô tô]: Toyota Yaris 1.5 

4. Nước sản xuất:  Nhật                                           5. Năm sản xuất:  2019                    

6. Thể tích làm việc/Công suất: 1399 cm3              7. Trọng tải: 1379 kg             

8. Số người cho phép chở (kể cả lái xe):                 9. Chất lượng tài sản:         

10. Số máy:   GE2G170271200                              11. Số khung:  MMM148EL0HH637469 

12. Biển kiểm soát:                                                 13. Số đăng ký:    

14. Trị giá tài sản (đồng):  4.000.000.000 đ 

      (Viết bằng chữ: Bốn tỷ đồng./.)                                                                                                 

15. Mẫu số hóa đơn:   03GTKT3/001                     16. Ký hiệu hóa đơn:   TS/19P                                               

17. Số hóa đơn:     0000165                                    18. Ngày tháng năm: ……./…….../………                                                 

II- NGUỒN GỐC TÀI SẢN: 

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng tài sản: Công ty TNHH Ô Tô Toyotsu Samco 

Mã số thuế (nếu có): 0302401304 

2. Địa chỉ: 84-86 Vành Đai Trong, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

3. Thời điểm làm giấy tờ chuyển nhượng tài sản: 02/01/2020 

III. TÀI SẢN THUỘC DIỆN ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (lý do): 

 

IV. GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN, GỒM: 

Hóa đơn GTGT,  hiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Giấy chứng nhận ATKT và BVMT Ô tô SX, lắp ráp 

     

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./ 
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 

Họ và tên:................................................. 

Chứng chỉ hành nghề số:.......................... 

Hoặc TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY 

QUYỀN KHAI THAY 

Họ và tên:................................................. 

        ........, ngày......... tháng........... năm........ 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

             ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

Mẫu số: 02/LPTB 

(Ban hành kèm theo nghị định số 

20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 

của chính phủ về lệ phí trước bạ) 

 

mailto:saothien@gmail.com
mailto:saothien@gmail.com
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ỦY NHIỆM CHI 

                                                                              PAYMENT ORDER 
   /No: UNC/20-003 

Ngày/Date: 02/01/2020 

CHUYỂN KHOẢN/Transfer 

Đơn vị trả tiền:  Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 
Orderer’s Name 
Số tài khoản:  67895435 
Account number  

Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB) - SGD/Chi nhánh/PGD: TP. HCM – PGD Hai Bà Trưng 

Đơn vị nhận tiền: Công ty TNHH Ô Tô Toyotsu Samco 
Beneficiary’s Name 
 Số tài khoản:       840.820.500402.8                                                                CMND/Hộ chiếu: ...................................................................................................  
      Account No.          I.D No./PP No. 
    Tại Ngân hàng: Agribank  – CN Quận Bình Tân ........................................      Ngày cấp: .......................................................................................................................  
     With Bank      Issued date 
    Tỉnh/TP:            HCM                                                                                          Nơi cấp: ............................................................................................................................  
     Province/City      Issued place 
        
Số tiền bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm triệu đồng./ ........................................................................................................................        Soá tieàn baèng soá                                                                                                                                                                      
Amount in words                                     Amount in figures 
 .....................................................................................................................................   
  

Nội dung: Thanh toán tiền mua xe theo HĐKT số 200102/HĐMB và Hóa đơn số 0000165 ...................................................................................................................  
Details 
ĐV trả tiền ngày  02/01/2020                             NH A (Eximbank) ghi sổ ngày              NH B (Beneficiary’s Bank) ghi sổ ngày  ..........................  ........................................  
Ordered on                      Registered by Bank A (Eximbank) on                                                   Registered by Bank B on                                               
Kế toán trưởng               Chủ tài khoản             Giao dịch viên                  Kiểm soát                       Giao dịch viên                       Kiểm soát          
Chief Accountant                            Account holder             Teller                                                Verifier                                           Teller                                                      Verifier    

 

 

 

 

 

                            Họ Tên:……………………………                                

                          (Full Name) 

VND 4.900.000.000 
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                                          Mẫu số: 03GTKT3/001 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
                                                                                                                                             Ký hiệu: TH/19P 

                                               Liên 2 : Giao cho người mua                            Số: 0000113 

 

Ngày 02 tháng 01 năm 2020 

 

Đơn vị bán hàng : Công ty TNHH Vải Thanh Hoa 

 

Mã số thuế          : 0302411221 

 

Địa chỉ                 :   2 Điện  iên  h ,  hường   ,  u n  0, TP.HCM 

 

Điện thoại            : (028) 65647898 Số tài khoản : 34567890 tại Ngân hàng TMCP TMCP Á Châu – CN HCM  

 

Họ tên người mua hàng :  

 

Tên đơn vị                      : Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

 

Mã số thuế                     : 0301060690 

Địa chỉ                            : 117 Xô Viết Nghệ T nh,  hường   ,  u n Bình Thạnh, TP.HCM 

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản  Số tài khoản:  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Vải A Mét 15.000 65.000 975.000.000 

2 Vải   Mét 12.000 40.000 480.000.000 

3 Vải C Mét 13.000 80.000 1.040.000.000 

4 Vải D Mét 10.000 95.000 950.000.000 

      

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        3.445.000.000 

Thuế suất GTGT: 10%  , Tiền thuế GTGT:                                                                                  344.500.000 

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                                 3.789.500.000 

Số tiền viết bằng chữ:  a tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn. 

  

Người mua hàng 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Người bán hàng 
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên) 

 (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 
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1 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   

  

HỢP ĐỒNG KINH TẾ 
Số HĐ:0201TH-ST/HĐMB/2020 

 

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 

24/11/2015 và có hiệu lực  từ ngày 01/01/2017; 

- Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội 

Chủ Nghĩa Việt Nam và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Căn cứ các chức năng hoạt động của hai bên.  

Hôm nay,ngày 02 tháng 01 năm 2020 

BÊN A (BÊN MUA) : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VINA TRAIN 

Đại diện : Ông Nguyễn Văn Nam  Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ   : 117 Xô Vi t Nghệ Tĩnh,  hư ng 17, Quận B nh Thạnh, T .HCM 

Điện thoại  : (028) 5410 5555  Fax: (028) 5410 5556 

 Mã số thu  : 0301060690 

 Tài khoản : 67895435 tại Ngân hàng TMC  Á Châu (ACB) – CN. TP. HCM - Phòng giao 

dịch Hai Bà Trưng. 

 

BÊN B (BÊN BÁN)   : CÔNG TY TNHH VẢI THANH HOA 

Đại diện  :  Ông Tr n Văn Qu   Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ   : 652 Điện Biên  hủ,  hư ng 11, Quận 10, TP.HCM 

Điện thoại  : (028) 65647898    Fax:  

Mã số thu  : 0302411221 

Tài khoản         : 34567890 tại Ngân hàng TMC  TMCP Á Châu - Chi nhánh TP.HCM 

Sau khi thảo luận, hai Bên đồng   k  k t Hợp đồng với các điều khoản như sau:  

ĐIỀU 1: PHẠM VI CUNG CẤP VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

 

STT Mô tả hàng hóa Đơn vị tính Số lƣợng 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Vải A mét 15.000 65.000 975.000.000 

2 Vải B mét 12.000 40.000 480.000.000 

3 Vải C mét 13.000 80.000 1.040.000.000 

4 Vải D mét 10.000 95.000 950.000.000 

 Trị giá chƣa bao gôm thuế GTGT (VNĐ) 3.445.000.000 

 Thuế GTGT (VNĐ) 344.500.000 

 Trị giá bao gôm thuế GTGT (VNĐ) 3.789.500.000 
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Bằng chữ (Đã bao gồm VAT 10%): Ba tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn. 

Giá trị trên đã bao gồm tất cả các loại chi phí bán hàng liên quan (thu , phí và lệ phí khác) và chi phí 

vận chuyển đ n địa chỉ bên A. 

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƢỢNG  

 Thi t bị mới 100%  

 

ĐIỀU 3: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG  

 Th i gian giao hàng: Trong th i gian 1 - 3 tu n kể từ ngày bên B nhận được thanh toán. 

 Địa điểm giao hàng: Tại kho bên Mua 

 Yêu c u về vận chuyển hàng hóa: Bên B chịu trách nhiệm bốc x p, vận chuyển, hoàn thành giao 

hàng đ y đủ kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng trong suốt quá 

tr nh lưu kho, bốc x p, vận chuyển. 

.   

ĐIỀU 4: PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN 

 Thanh toán 100% giá trị của Hợp đồng sau khi giao hàng trong vòng 15 ngày và Bên B cung cấp đ y 

đủ chứng từ theo điều 5 và được Bên A chấp nhận. N u công ty thanh toán tiền hàng trong vòng 5 

ngày sẽ được hưởng 1 khoản chi t khấu thanh toán là 2% trên tổng số tiền thanh toán (chưa bao gồm 

VAT). 

 Thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam, chuyển khoản qua tài khoản số 34567890 tại Ngân hàng 

TMCP TMCP Á Châu - Chi nhánh TP.HCM. 

 

ĐIỀU 5: CHỨNG TỪ GIAO HÀNG  

 Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng (do bộ Tài chính phát hành) (01 bản gốc). 

 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do  hòng Thương Mại Nước sản xuất cấp ( 1 bản sao của bên 

Bán) 

 Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng do Nhà sản xuất cấp (1 bản sao của bên Bán) 

  hi u kiểm tra xuất xưởng do Nhà sản xuất cấp (1 bản sao của bên Bán) 

  hi u bảo hành do Bên Bán cấp ( 01 bản gốc của bên Bán) 

 

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN 

 Trách nhiệm bên B: Bên B phải bảo đảm giao hàng đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, theo 

hợp đồng: 

 + Cung cấp chứng từ giao hàng đúng theo điều 5 của hợp đồng 

+ N u bên B giao hàng trễ cho bên mua cứ trọn mỗi ngày chậm trễ do lỗi của bên B so với th i 

gian giao hàng đã cam k t, th  bên A được quyền đòi bồi thư ng thiệt hại là: 0,5% (không phẩy năm 

ph n trăm) trị giá của lô hàng giao chậm nhưng tối đa không quá 5% giá trị lô hàng giao trễ theo 

Hợp đồng. 

 Trách nhiệm bên A: Sau khi k  hợp đồng bên A phải thanh toán theo đúng tiện độ như đã ghi trong 

Điều 4. 

 

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH  

 Khi kiểm tra hàng hóa, n u có loại hàng hóa nào không đảm bảo về mặt kỹ thuật cũng như chất 

lượng th  hai bên ti n hành lập biên bản xác nhận chất lượng hàng hóa, bên B phải chịu trách nhiệm 

đổi lại toàn bộ số hàng hóa không đảm bảo chất lượng cho bên A và chịu toàn bộ chi phí phát sinh 

có liên quan đ n việc đổi hàng, n u việc đổi hàng ảnh hưởng đ n ti n độ giao hàng như cam k t th  

Bên B phải chịu phạt với mức phạt áp dụng như trư ng hợp giao hàng trễ. 

 N u trong th i gian bảo hành, hàng hóa có hư hỏng hoặc thi u sót một ph n hay toàn bộ mà nguyên 

nhân được k t luận là do Nhà sản xuất th  Bên A phải giữ nguyên hiện trạng và thông báo cho Bên B 
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bằng văn bản nhưng không quá 07 ngày kể từ lúc xảy ra hư hỏng để Bên B có k  hoạch kiểm tra và 

có biện pháp khắc phục. 

ĐIỀU 8: TRƢỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG 

 Sau khi hợp đồng có hiệu lực, tất cả các trư ng hợp xảy ra ngoài sự kiểm soát của các bên ảnh 

hưởng trực ti p đ n việc thực hiện toàn bộ hoặc 1 ph n nghĩa vụ hợp đồng được coi là trư ng hợp 

bất khả kháng. 

 Trư ng hợp bất khả kháng bao gồm, nhưng không hạn ch , các trư ng hợp sau đây: 

- Thiên tai, dịch bệnh 

- Tranh chấp lao động, bãi công 

- Động đất, hỏa hoạn, núi lửa, dịch bệnh và những thảm họa thiên nhiên khác 

- Chi n tranh, phá hoại, nội chi n, đóng cửa nhà máy 

- Các bất ổn chính trị hay chính sách dẫn đ n việc bên bán không có khả năng lấy được đủ 

nguồn nguyên liệu, điện năng phục vụ hoạt động sản xuất 

 Bên bị cản trở việc thực hiện nghĩa vụ thực hiện hợp đồng do trư ng hợp bất khả kháng phải thông 

báo ngay bằng văn bản cho phía bên kia và không quá 15 ngày sau khi sự việc xảy ra, nêu rõ sự bắt 

đ u, ngày bắt đ u, ngày dự tính k t thúc của sự việc. 

 Trong trư ng hợp sự việc bất khả kháng được hai bên công nhận là đúng, bên gặp trư ng hợp bất 

khả kháng sẽ được tr  hoãn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với th i gian tương ứng xảy ra bất khả 

kháng và không phải chịu bất cứ một thiệt hại nào do việc bất khả kháng gây ra. 

 N u trư ng hợp bất khả kháng kéo dài liên tục hơn 03 tháng, các bên tham gia hợp đồng sẽ cùng 

tham khảo   ki n một bên thứ ba để xác định đúng nhất th i gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng. 

 

ĐIỀU 9: CAM KẾT CHUNG  

 Trong quá tr nh thực hiện Hợp đồng n u có điều g  phát sinh đưa đ n việc c n sửa đổi Hợp đồng cho 

phù hợp, hai Bên sẽ cùng bàn bạc giải quy t trên tinh th n xây dựng và hợp tác, hoặc bổ sung bằng 

 hụ lục Hợp đồng. 

 Mọi tranh chấp xảy ra trong th i hạn thực hiện Hợp đồng, n u có, sẽ được giải quy t trước h t thông 

qua hòa giải và thương lượng.  

 Trong trư ng hợp hòa giải và thương lượng bất thành, nội vụ tranh chấp sẽ được đưa ra xử l  trước 

Tòa Án kinh t  TP HCM. Quy t định của Tòa Án kinh t  là cuối cùng mà hai bên phải có trách 

nhiệm thực hiện và mọi chi phí liên quan sẽ do bên thua kiện chịu. 

 Hợp đồng tự động thanh l  trong vòng 30 ngày sau khi Hai bên bán hoàn tất việc bàn giao hàng hóa, 

và Hai Bên không có khi u kiện. Sau khi hợp đồng thanh l  th  các Điều kiện về bảo hành vẫn có 

hiệu lực theo Hợp đồng này;  

 

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản và có hiệu lực kể 

từ ngày k , h t hiệu lực khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của m nh. 

 

                   Đại diện Bên A                                     Đại diện Bên B 

                    

 



Nghiệp vụ số 8- VinaTrain 

Đơn vị: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Số:

Nợ:

Họ và tên người giao hàng: Công ty TNHH Vải Thanh Hoa Có:

Theo:............................................. số:................ngày ..............tháng..........năm............ của...............................................................................................................................................................................

Nhập tại kho: KHH Địa điểm:

A D

1 m

2 m

3 m

4

5

6

7

8

9

10

Số tiền (viết bằng chữ):

Số chứng từ gốc kèm theo:

Tổng cộng

Vải B

Vải C

VAI-B

VAI-C

PNK01/001

TiềnĐvt
Số lượng theo

Chứng từ Thực nhập
Giá

156

331

Ngày 02 tháng 01 năm 2020

Mẫu số 01-VT

(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

của Bộ Tài Chính)

PHIẾU NHẬP KHO

0                         

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

15,000     

Ngày........tháng........năm................

Vải A VAI-A

(Ký, họ tên)

THỦ KHO

(Ký, họ tên)

NGƯỜI GIAO HÀNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

4

Stt Tên vật tư Mã vật tư

B C 1 2 3

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                 

                 

                           

                           

                           

                 

                 

                 

                 

12,000     

13,000     

                 



Nghiệp vụ số 8-  VinaTrain 

Đơn vị: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Số:

Nợ:

Họ và tên người giao hàng: Công ty TNHH Vải Thanh Hoa Có:

Theo:............................................. số:................ngày ..............tháng..........năm............ của...............................................................................................................................................................................

Nhập tại kho: KVL Địa điểm:

A D

1 m

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số tiền (viết bằng chữ):

Số chứng từ gốc kèm theo:

                 

                 

                           

                           

                 

                 

                 

                           

                           

                 

                 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

4

Stt Tên vật tư Mã vật tư

B C 1 2 3

0                         

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

10,000     

Ngày........tháng........năm................

Vải D VAI-D

(Ký, họ tên)

THỦ KHO

(Ký, họ tên)

NGƯỜI GIAO HÀNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Mẫu số 01-VT

(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

của Bộ Tài Chính)

PHIẾU NHẬP KHO

PNK01/002

TiềnĐvt
Số lượng theo

Chứng từ Thực nhập
Giá

152

331

Ngày 02 tháng 01 năm 2020

Tổng cộng
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                                           Mẫu số: 03GTKT3/001 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
                                                                                                                                             Ký hiệu: SH/20E 

                                               Liên 2 : Giao cho người mua                            Số: 0000005 

 

Ngày 03 tháng 01 năm 2020 

 

Đơn vị bán hàng : Công ty TNHH May Sông Hồng 

 

Mã số thuế          : 0302407698 

 

Địa chỉ                 : 274A Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM 

 

Điện thoại            : (028) 65647898 Số tài khoản : 14.022.378.003.012 tại Ngân hàng Techcombank - Chi 

nhánh TP.HCM 

 

Họ tên người mua hàng :  

 

Tên đơn vị                      : Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

 

Mã số thuế                     : 0301060690 

Địa chỉ                            : 117 Xô Viết Nghệ T nh, Phường  7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản  Số tài khoản:  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Áo thun X Cái 3.000 120.000 360.000.000 

2 Chiết khấu (3%)    10.800.000 

3 Áo thun Y Cái 5.000 90.000 450.000.000 

      

      

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        799.200.000 

Thuế suất GTGT: 10%  , Tiền thuế GTGT:                                                                                  79.920.000 

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                                 879.120.000 

Số tiền viết bằng chữ: Tám trăm bảy mươi chín triệu một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn. 

  

Người mua hàng 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Người bán hàng 
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên) 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   

  

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC 
Số HĐ:0201SH-ST/HĐNT/2020 

 

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 

24/11/2015 và có hiệu lực  từ ngày 01/01/2017; 

- Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội 

Chủ Nghĩa Việt Nam và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Căn cứ các chức năng hoạt động của hai bên.  

Hôm nay,ngày 02 tháng 01 năm 2020 

BÊN A (BÊN MUA) : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VINATRAIN  

Đại diện : Ông Nguyễn Văn Nam  Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ   : 117 Xô Vi t Nghệ Tĩnh,  hư ng 17, Quận B nh Thạnh, T .HCM 

Điện thoại  : (028) 5410 5555  Fax: (028) 5410 5556 

 Mã số thu  : 0301060690 

 Tài khoản : 67895435 tại Ngân hàng TMC  Á Châu (ACB) – CN. TP. HCM - Phòng giao 

dịch Hai Bà Trưng. 

 

BÊN B (BÊN BÁN)   : CÔNG TY TNHH MAY SÔNG HỒNG 

Đại diện  :  Ông Trương Th  Tu n  Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ   : 274A Dương Quảng Hàm,  hư ng 5, Quận Gò V p, TP.HCM 

Điện thoại  : (028) 24650436    Fax:  

Mã số thu  : 0302407698 

   Tài khoản         : 14.022.378.003.012 tại Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh TP.HCM 

Sau khi thảo luận, hai Bên đồng ý ký k t Hợp đồng với các điều khoản như sau:  

ĐIỀU 1: PHẠM VI CUNG CẤP VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

 

STT Mô tả hàng hóa Đơn vị tính 
Đơn giá 

(VNĐ) 

1 Áo thun X Cái  120.000 

2 Áo thun Y Cái 90.000 

 

Giá trị trên đã bao gồm t t cả các loại chi phí bán hàng liên quan (thu , phí và lệ phí khác) và chi phí 

vận chuyển đ n địa chỉ bên A. 

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƢỢNG  

 Hàng hóa mới 100%  

 

ĐIỀU 3: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG  

 Th i gian giao hàng: Trong th i gian 1 - 3 tuần kể từ ngày bên B nhận được thông báo giao hàng. 

 Địa điểm giao hàng: Tại kho bên Mua 
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 Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: Bên B chịu trách nhiệm bốc x p, vận chuyển, hoàn thành giao 

hàng đầy đủ kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng trong suốt quá 

tr nh lưu kho, bốc x p, vận chuyển. 

.   

ĐIỀU 4: PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN 

 Thanh toán 100% giá trị của Hợp đồng sau khi giao hàng trong vòng 30 ngày và Bên B cung c p đầy 

đủ chứng từ theo điều 5 và được Bên A ch p nhận. N u công ty mua áo thun X với số lượng từ 

3.000 cái trở lên sẽ được hưởng chi t kh u 3% trên giá bán chưa bao gồm VAT. 

 Thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam, chuyển khoản qua tài khoản số 14.022.378.003.012 tại Ngân 

hàng Techcombank - Chi nhánh TP.HCM. 

 

ĐIỀU 5: CHỨNG TỪ GIAO HÀNG  

 Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng (do bộ Tài chính phát hành) (01 bản gốc). 

 Gi y chứng nhận xu t xứ hàng hóa do  hòng Thương Mại Nước sản xu t c p ( 1 bản sao của bên 

Bán) 

 Gi y chứng nhận ch t lượng và số lượng do Nhà sản xu t c p (1 bản sao của bên Bán) 

  hi u kiểm tra xu t xưởng do Nhà sản xu t c p (1 bản sao của bên Bán) 

  hi u bảo hành do Bên Bán c p ( 01 bản gốc của bên Bán) 

 

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN 

 Trách nhiệm bên B: Bên B phải bảo đảm giao hàng đúng chủng loại, số lượng, ch t lượng, theo 

hợp đồng: 

 + Cung c p chứng từ giao hàng đúng theo điều 5 của hợp đồng 

+ N u bên B giao hàng trễ cho bên mua cứ trọn mỗi ngày chậm trễ do lỗi của bên B so với th i 

gian giao hàng đã cam k t, th  bên A được quyền đòi bồi thư ng thiệt hại là: 0,5% (không phẩy năm 

phần trăm) trị giá của lô hàng giao chậm nhưng tối đa không quá 5% giá trị lô hàng giao trễ theo 

Hợp đồng. 

 Trách nhiệm bên A: Sau khi ký hợp đồng bên A phải thanh toán theo đúng tiện độ như đã ghi trong 

Điều 4. 

 

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH  

 Khi kiểm tra hàng hóa, n u có loại hàng hóa nào không đảm bảo về mặt kỹ thuật cũng như ch t 

lượng th  hai bên ti n hành lập biên bản xác nhận ch t lượng hàng hóa, bên B phải chịu trách nhiệm 

đổi lại toàn bộ số hàng hóa không đảm bảo ch t lượng cho bên A và chịu toàn bộ chi phí phát sinh 

có liên quan đ n việc đổi hàng, n u việc đổi hàng ảnh hưởng đ n ti n độ giao hàng như cam k t th  

Bên B phải chịu phạt với mức phạt áp dụng như trư ng hợp giao hàng trễ. 

 N u trong th i gian bảo hành, hàng hóa có hư hỏng hoặc thi u sót một phần hay toàn bộ mà nguyên 

nhân được k t luận là do Nhà sản xu t th  Bên A phải giữ nguyên hiện trạng và thông báo cho Bên B 

bằng văn bản nhưng không quá 07 ngày kể từ lúc xảy ra hư hỏng để Bên B có k  hoạch kiểm tra và 

có biện pháp khắc phục. 

 

ĐIỀU 8: TRƢỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG 

 Sau khi hợp đồng có hiệu lực, t t cả các trư ng hợp xảy ra ngoài sự kiểm soát của các bên ảnh 

hưởng trực ti p đ n việc thực hiện toàn bộ hoặc 1 phần nghĩa vụ hợp đồng được coi là trư ng hợp 

b t khả kháng. 

 Trư ng hợp b t khả kháng bao gồm, nhưng không hạn ch , các trư ng hợp sau đây: 

- Thiên tai, dịch bệnh 

- Tranh ch p lao động, bãi công 

- Động đ t, hỏa hoạn, núi lửa, dịch bệnh và những thảm họa thiên nhiên khác 

- Chi n tranh, phá hoại, nội chi n, đóng cửa nhà máy 
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- Các b t ổn chính trị hay chính sách dẫn đ n việc bên bán không có khả năng l y được đủ 

nguồn nguyên liệu, điện năng phục vụ hoạt động sản xu t 

 Bên bị cản trở việc thực hiện nghĩa vụ thực hiện hợp đồng do trư ng hợp b t khả kháng phải thông 

báo ngay bằng văn bản cho phía bên kia và không quá 15 ngày sau khi sự việc xảy ra, nêu rõ sự bắt 

đầu, ngày bắt đầu, ngày dự tính k t thúc của sự việc. 

 Trong trư ng hợp sự việc b t khả kháng được hai bên công nhận là đúng, bên gặp trư ng hợp b t 

khả kháng sẽ được tr  hoãn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với th i gian tương ứng xảy ra b t khả 

kháng và không phải chịu b t cứ một thiệt hại nào do việc b t khả kháng gây ra. 

 N u trư ng hợp b t khả kháng kéo dài liên tục hơn 03 tháng, các bên tham gia hợp đồng sẽ cùng 

tham khảo ý ki n một bên thứ ba để xác định đúng nh t th i gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng. 

 

ĐIỀU 9: CAM KẾT CHUNG  

 Trong quá tr nh thực hiện Hợp đồng n u có điều g  phát sinh đưa đ n việc cần sửa đổi Hợp đồng cho 

phù hợp, hai Bên sẽ cùng bàn bạc giải quy t trên tinh thần xây dựng và hợp tác, hoặc bổ sung bằng 

 hụ lục Hợp đồng. 

 Mọi tranh ch p xảy ra trong th i hạn thực hiện Hợp đồng, n u có, sẽ được giải quy t trước h t thông 

qua hòa giải và thương lượng.  

 Trong trư ng hợp hòa giải và thương lượng b t thành, nội vụ tranh ch p sẽ được đưa ra xử lý trước 

Tòa Án kinh t  TP HCM. Quy t định của Tòa Án kinh t  là cuối cùng mà hai bên phải có trách 

nhiệm thực hiện và mọi chi phí liên quan sẽ do bên thua kiện chịu. 

 Hợp đồng tự động thanh lý trong vòng 30 ngày sau khi Hai bên bán hoàn t t việc bàn giao hàng hóa, 

và Hai Bên không có khi u kiện. Sau khi hợp đồng thanh lý th  các Điều kiện về bảo hành vẫn có 

hiệu lực theo Hợp đồng này;  

 

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản và có hiệu lực kể 

từ ngày ký, h t hiệu lực khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của m nh. 

 

                   Đại diện Bên A                                     Đại diện Bên B 

                    

 



Nghiệp vụ số 09-VinaTrain 

Đơn vị: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Số:

Nợ:

Họ và tên người giao hàng: Công ty TNHH May Sông Hồng Có:

Theo:............................................. số:................ngày ..............tháng..........năm............ của...............................................................................................................................................................................

Nhập tại kho: KHH Địa điểm:

A D

1 Cái

2 Cái

3

4

5

6

7

8

9

10

Số tiền (viết bằng chữ):

Số chứng từ gốc kèm theo:

                 

5,000       

                 

                           

                           

                 

                 

                 

                           

                           

                 

                 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

4

Stt Tên vật tư Mã vật tư

B C 1 2 3

0                         

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

3,000       

Ngày........tháng........năm................

Áo thun X AT-X

(Ký, họ tên)

THỦ KHO

(Ký, họ tên)

NGƯỜI GIAO HÀNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Mẫu số 01-VT

(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

của Bộ Tài Chính)

PHIẾU NHẬP KHO

PNK01/003

TiềnĐvt
Số lượng theo

Chứng từ Thực nhập
Giá

156

331

Ngày 03 tháng 01 năm 2020

Tổng cộng

Áo thun Y AT-Y
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Ngân Hàng Á Châu 

Chi Nhánh: PGD Hai Bà Trưng 

GIẤY BÁO NỢ 

Ngày: 03/01/2020 

Mã GDV: 745653 

Mã KH: 44048 

Số GD: 675441 

 

   Kính gởi: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

     Mã số thuế: 0303792788 

 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi NỢ tài khoản của quý khách hàng với nội dung như sau: 

Số tài khoản ghi NỢ: 67895435 

Số tiền bằng số: 47.520.000 VND 

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn. 

Nội dung: Thanh toán tiền mua hàng theo HĐKT số 001/2020/ST-PV và Hóa đơn số 0009780. 

 

Giao dịch viên  Kiểm soát 
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03GTKT3/001

Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần Văn Hóa Văn Lang

Địa chỉ: 47/2Y, Mỹ Hoá, Trung Chánh, Hóc Môn

Mã số thuế: 0 3 0 2 4 1 2 1 0 6

Số tài khoản: 320.720.507589.6 Tại: Ngân hàng NN & PTNT CN Hóc Môn

Điện thoại: 84-28-56789349

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Mã số thuế: 0 3 0 1 0 6 0 6 9 0

Số tài khoản: Chuyển khoản

Tại: 

Giấy A4

Bìa còng

Bút

Số tiền viết bằng chữ:

Bán hàng qua điện thoại

                         

Cái

Hộp

Hà Thị Tâm

                           

                         

                         

                         

                                                          

                                 

                                 

Thành tiền

                           

                           

Hình thức thanh toán:

6 = 5 x 4

Số lượng

Tiền thuế GTGT: 1,162,500                 

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:

                           

                           

1,125,000                 

1,500,000                 

                                                            

                           

Thuế suất GTGT:

30                     

10%

                                 

                                 

                                 

300,000              

11,625,000               

9,000,000                 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 03 tháng 01 năm 2020 Ký hiệu: VL/19P

Số: 0000018

Liên 2: Giao khách hàng

1 32 4 5

Stt Đvt Đơn giáTên hàng hóa, dịch vụ

Thùng

10

45,000                

100,000              

25                     

15                     

                         

                         

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

2

3

4

5

12,787,500               Tổng cộng tiền thanh toán:

6

Mẫu số: 

Mười hai triệu bảy trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng chẵn.

Ngày 03 tháng 01 năm 2020

Người mua hàng Người bán hàng

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

7

8

9

1
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ỦY NHIỆM CHI 

                                                                              PAYMENT ORDER 
   /No: UNC/20-004 

Ngày/Date: 03/01/2020 

CHUYỂN KHOẢN/Transfer 

Đơn vị trả tiền:  Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 
Orderer’s Name 
Số tài khoản:  67895435 
Account number  

Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB) - SGD/Chi nhánh/PGD: TP. HCM – PGD Hai Bà Trưng 

Đơn vị nhận tiền: Công ty cổ phần Văn Hóa Văn Lang 
Beneficiary’s Name 
 Số tài khoản:       320.720.507589.6                                                                CMND/Hộ chiếu: ...................................................................................................  
      Account No.          I.D No./PP No. 
    Tại Ngân hàng: Agribank  – CN Hóc Môn ..................................................      Ngày cấp: .......................................................................................................................  
     With Bank      Issued date 
    Tỉnh/TP:            HCM                                                                                          Nơi cấp: ............................................................................................................................  
     Province/City      Issued place 
        
Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu bảy trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng./ ..................        Soá tieàn baèng soá                                                                                                                                                                      
Amount in words                                     Amount in figures 
 .....................................................................................................................................   
  

Nội dung: Thanh toán tiền mua hàng theo Hóa đơn số 0000018 ngày 3/1/2020 ...................................................................................................................................................  
Details 
ĐV trả tiền ngày  03/01/2020                             NH A (Eximbank) ghi sổ ngày              NH B (Beneficiary’s Bank) ghi sổ ngày  ..........................  ........................................  
Ordered on                      Registered by Bank A (Eximbank) on                                                   Registered by Bank B on                                               
Kế toán trưởng               Chủ tài khoản             Giao dịch viên                  Kiểm soát                       Giao dịch viên                       Kiểm soát          
Chief Accountant                            Account holder             Teller                                                Verifier                                           Teller                                                      Verifier    

 

 

 

 

 

                            Họ Tên:……………………………                                

                          (Full Name) 

VND 47.520.000 
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Ngân Hàng Á Châu 

Chi Nhánh: PGD Hai Bà Trưng 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày: 04/01/2020 

Mã GDV: 745653 

Mã KH: 44048 

Số GD: 685442 

 

   Kính gởi: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

     Mã số thuế: 0303792788 

 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách hàng với nội dung như sau: 

Số tài khoản ghi CÓ: 67895435 

Số tiền bằng số: 441.400.000 VND 

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi mốt triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn. 

Nội dung: Công Ty Cổ Phần Bảo Hòa thanh toán 50% theo HĐKT số 0401ST-BH/HĐKT/2020. 

 

Giao dịch viên  Kiểm soát 
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                                           Mẫu số: 03GTKT3/001 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
                                                                                                                                             Ký hiệu: ST/20E 

                                               Liên 2 : Giao cho người mua                            Số: 0000001 

 

Ngày 04 tháng 01 năm 2020 

 

Đơn vị bán hàng : Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

 

Mã số thuế          : 0301060690 

 

Địa chỉ                 : 117 Xô Viết Nghệ   nh   hường      uận Bình Thạnh, TP.HCM 

 

Điện thoại            : (028) 5410 5555 Số tài khoản : 67895435 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – CN. TP. 

HCM - Phòng giao dịch Hai Bà  rưng 

 

Họ tên người mua hàng :  

 

 ên đơn vị                      : Công ty Cổ Phần Bảo Hòa 

 

Mã số thuế                     : 0303792788 

Địa chỉ                            :     Ngu  n  rãi   uận       HCM 

Hình thức thanh toán: Chu ển khoản  Số tài khoản:  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Vải A Mét 8.500 88.000 748.000.000 

      

      

      

      

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        748.000.000 

Thuế suất G G : 10%     iền thuế G G :                                                                                  74.800.000 

 ổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                                 822.800.000 

Số tiền viết bằng chữ:  ám trăm hai mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn  

  

Người mua hàng 
(Ký  ghi rõ họ  tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Người bán hàng 
(Ký  đóng dấu ghi rõ họ  tên) 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   

  

HỢP ĐỒNG KINH TẾ 
Số HĐ:0401ST-BH/HĐKT/2020 

 

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 

24/11/2015 và có hiệu lực  từ ngày 01/01/2017; 

- Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội 

Chủ Nghĩa Việt Nam và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Căn cứ các chức năng hoạt động của hai bên.  

Hôm nay,ngày 04 tháng 01 năm 2020 

BÊN A (BÊN MUA) : CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HÒA  

Đại diện : Ông T  n Th nh H n   Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ   : 987 Nguy n Trãi, Quận 1, T .HCM 

Điện thoại  : (028) 38123456  Fax:  

 Mã số thuế : 0303792788 

 Tài khoản : 34569876 tại Ngân hàng ACB - Chi nhánh TP.HCM   

 

BÊN B (BÊN BÁN)   : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VINATRAIN  

Đại diện  :  Ông N uyễn Văn N m  Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ   : 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh,  hư ng 17, Quận B nh Thạnh, T .HCM 

Điện thoại  : (028) 5410 5555   Fax: (028) 5410 5556 

Mã số thuế : 0301060690 

   Tài khoản         : 67895435 tại Ngân hàng TMC  Á Châu (ACB) – CN. TP. HCM - Phòng giao 

dịch Hai Bà Trưng 

Sau khi thảo luận, hai Bên đồng ý ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau:  

ĐIỀU 1: PHẠM VI CUNG CẤP VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

 

STT Mô tả hàn  hó  Đơn vị tính Số lƣợn  
Đơn  iá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Vải A mét 8.500 88.000 748.000.000 

 T ị  iá chƣ  b o  ôm thuế GTGT (VNĐ) 748.000.000 

 Thuế GTGT (VNĐ) 74.800.000 

 T ị  iá b o  ôm thuế GTGT (VNĐ) 822.800.000 

 

Giá trị trên đã bao gồm tất cả các loại chi phí bán hàng liên quan (thuế, phí và lệ phí khác) và chi phí 

vận chuyển đến địa chỉ bên A. 

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƢỢNG  

 Hàng hóa mới 100%  

 

ĐIỀU 3: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG  

 Th i gian giao hàng: Trong th i gian 1 - 3 tuần kể từ ngày bên B nhận được thông báo giao hàng. 
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 Địa điểm giao hàng: Tại kho bên Mua 

 Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: Bên B chịu trách nhiệm bốc xếp, vận chuyển, hoàn thành giao 

hàng đầy đủ kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng trong suốt quá 

tr nh lưu kho, bốc xếp, vận chuyển. 

.   

ĐIỀU 4: PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN 

 Thanh toán 50% giá trị của Hợp đồng tại ngày Hợp đồng kinh tế được ký kết 

 Thanh toán 50% còn lại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận và Bên B cung cấp đầy đủ chứng từ theo 

điều 5 và được Bên A chấp nhận. Nếu thanh toán 50% còn lại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận 

hàng sẽ nhận được chiết khấu thanh toán 0,05% trên số tiền thanh toán sau. 

 Thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam, chuyển khoản qua tài khoản số 67895435 tại Ngân hàng 

TMCP Á Châu (ACB) – CN. TP. HCM -  hòng giao dịch Hai Bà Trưng. 

 

ĐIỀU 5: CHỨNG TỪ GIAO HÀNG  

 Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng (do bộ Tài chính phát hành) (01 bản gốc). 

 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do  hòng Thương Mại Nước sản xuất cấp ( 1 bản sao của bên 

Bán) 

 Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng do Nhà sản xuất cấp (1 bản sao của bên Bán) 

  hiếu kiểm tra xuất xưởng do Nhà sản xuất cấp (1 bản sao của bên Bán) 

  hiếu bảo hành do Bên Bán cấp ( 01 bản gốc của bên Bán) 

 

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN 

 T ách nhiệm bên B: Bên B phải bảo đảm giao hàng đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, theo 

hợp đồng: 

 + Cung cấp chứng từ giao hàng đúng theo điều 5 của hợp đồng 

+ Nếu bên B giao hàng tr  cho bên mua cứ trọn mỗi ngày chậm tr  do lỗi của bên B so với th i 

gian giao hàng đã cam kết, th  bên A được quyền đòi bồi thư ng thiệt hại là: 0,5% (không phẩy năm 

phần trăm) trị giá của lô hàng giao chậm nhưng tối đa không quá 5% giá trị lô hàng giao tr  theo 

Hợp đồng. 

 T ách nhiệm bên A: Sau khi ký hợp đồng bên A phải thanh toán theo đúng tiện độ như đã ghi trong 

Điều 4. 

 

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH  

 Khi kiểm tra hàng hóa, nếu có loại hàng hóa nào không đảm bảo về mặt kỹ thuật cũng như chất 

lượng th  hai bên tiến hành lập biên bản xác nhận chất lượng hàng hóa, bên B phải chịu trách nhiệm 

đổi lại toàn bộ số hàng hóa không đảm bảo chất lượng cho bên A và chịu toàn bộ chi phí phát sinh 

có liên quan đến việc đổi hàng, nếu việc đổi hàng ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng như cam kết th  

Bên B phải chịu phạt với mức phạt áp dụng như trư ng hợp giao hàng tr . 

 Nếu trong th i gian bảo hành, hàng hóa có hư hỏng hoặc thiếu sót một phần hay toàn bộ mà nguyên 

nhân được kết luận là do Nhà sản xuất th  Bên A phải giữ nguyên hiện trạng và thông báo cho Bên B 

bằng văn bản nhưng không quá 07 ngày kể từ lúc xảy ra hư hỏng để Bên B có kế hoạch kiểm tra và 

có biện pháp khắc phục. 

ĐIỀU 8: TRƢỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG 

 Sau khi hợp đồng có hiệu lực, tất cả các trư ng hợp xảy ra ngoài sự kiểm soát của các bên ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc thực hiện toàn bộ hoặc 1 phần nghĩa vụ hợp đồng được coi là trư ng hợp 

bất khả kháng. 

 Trư ng hợp bất khả kháng bao gồm, nhưng không hạn chế, các trư ng hợp sau đây: 

- Thiên tai, dịch bệnh 

- Tranh chấp lao động, bãi công 

- Động đất, hỏa hoạn, núi lửa, dịch bệnh và những thảm họa thiên nhiên khác 
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- Chiến tranh, phá hoại, nội chiến, đóng cửa nhà máy 

- Các bất ổn chính trị hay chính sách dẫn đến việc bên bán không có khả năng lấy được đủ 

nguồn nguyên liệu, điện năng phục vụ hoạt động sản xuất 

 Bên bị cản trở việc thực hiện nghĩa vụ thực hiện hợp đồng do trư ng hợp bất khả kháng phải thông 

báo ngay bằng văn bản cho phía bên kia và không quá 15 ngày sau khi sự việc xảy ra, nêu rõ sự bắt 

đầu, ngày bắt đầu, ngày dự tính kết thúc của sự việc. 

 Trong trư ng hợp sự việc bất khả kháng được hai bên công nhận là đúng, bên gặp trư ng hợp bất 

khả kháng sẽ được tr  hoãn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với th i gian tương ứng xảy ra bất khả 

kháng và không phải chịu bất cứ một thiệt hại nào do việc bất khả kháng gây ra. 

 Nếu trư ng hợp bất khả kháng kéo dài liên tục hơn 03 tháng, các bên tham gia hợp đồng sẽ cùng 

tham khảo ý kiến một bên thứ ba để xác định đúng nhất th i gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng. 

 

ĐIỀU 9: CAM KẾT CHUNG  

 Trong quá tr nh thực hiện Hợp đồng nếu có điều g  phát sinh đưa đến việc cần sửa đổi Hợp đồng cho 

phù hợp, hai Bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần xây dựng và hợp tác, hoặc bổ sung bằng 

 hụ lục Hợp đồng. 

 Mọi tranh chấp xảy ra trong th i hạn thực hiện Hợp đồng, nếu có, sẽ được giải quyết trước hết thông 

qua hòa giải và thương lượng.  

 Trong trư ng hợp hòa giải và thương lượng bất thành, nội vụ tranh chấp sẽ được đưa ra xử lý trước 

Tòa Án kinh tế TP HCM. Quyết định của Tòa Án kinh tế là cuối cùng mà hai bên phải có trách 

nhiệm thực hiện và mọi chi phí liên quan sẽ do bên thua kiện chịu. 

 Hợp đồng tự động thanh lý trong vòng 30 ngày sau khi Hai bên bán hoàn tất việc bàn giao hàng hóa, 

và Hai Bên không có khiếu kiện. Sau khi hợp đồng thanh lý th  các Điều kiện về bảo hành vẫn có 

hiệu lực theo Hợp đồng này;  

 

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản và có hiệu lực kể 

từ ngày ký, hết hiệu lực khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của m nh. 

 

                   Đại diện Bên A                                     Đại diện Bên B 

                    

 



Nghiệp vụ số 11- VinaTrain 

Đơn vị: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Nghiệp vụ số 11- VinaTrain 

Số:

Nợ:

Họ và tên người giao hàng: Công Ty Cổ Phần Bảo Hòa Có:

Theo:............................................. số:................ngày ..............tháng..........năm............ của...............................................................................................................................................................................

Xuất tại kho: KHH Địa điểm:

A D

1 Mét

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số tiền (viết bằng chữ):

Số chứng từ gốc kèm theo:

                 

                 

                           

                           

                 

                 

                 

                           

                           

                 

                 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

4

Stt Tên vật tư Mã vật tư

B C 1 2 3

0                         

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

8,500       

Ngày........tháng........năm................

Vải A VAI-A

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

THỦ KHO GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)

Mẫu số 01-VT

(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO

PXK01/001

TiềnĐvt
Số lượng theo

Chứng từ Thực xuất
Giá

632

156

Ngày 04 tháng 01 năm 2020

Tổng cộng



 Nghiệp vụ 12- VinaTrain  
 

Ngân Hàng Á Châu 

Chi Nhánh: PGD Hai Bà Trưng 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày: 04/01/2020 

Mã GDV: 745653 

Mã KH: 44048 

Số GD: 685443 

 

   Kính gởi: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain  

     Mã số thuế: 0303792788 

 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách hàng với nội dung như sau: 

Số tài khoản ghi CÓ: 67895435 

Số tiền bằng số: 286.000.000 VND 

Số tiền bằng chữ: Hai trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn. 

Nội dung: Công Ty Cổ Phần Ánh Mai thanh toán tiền hàng theo Hóa đơn số 0000002. 

 

Giao dịch viên  Kiểm soát 
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                                           Mẫu số: 03GTKT3/001 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
                                                                                                                                             Ký hiệu: ST/20E 

                                               Liên 2 : Giao cho người mua                            Số: 0000002 

 

Ngày 04 tháng 01 năm 2020 

 

Đơn vị bán hàng : Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Vina Train 

 

Mã số thuế          : 0301060690 

 

Địa chỉ                 : 117 Xô Viết Nghệ   nh   hường  7   uận Bình Thạnh, TP.HCM 

 

Điện thoại            : (028) 5410 5555 Số tài khoản : 67895435 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – CN. TP. 

HCM - Phòng giao dịch Hai Bà  rưng 

 

Họ tên người mua hàng :  

 

 ên đơn vị                      : Công ty Cổ Phần Ánh Mai 

 

Mã số thuế                     : 0301236665 

Địa chỉ                            : Số 695  đường  uang  rung   hường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản  Số tài khoản:  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Vải B Mét 5.000 52.000 748.000.000 

      

      

      

      

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        260.000.000 

 huế suất G G : 10%     iền thuế G G :                                                                                  26.000.000 

 ổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                                 286.000.000 

Số tiền viết bằng chữ: Hai trăm tám mươi sáu triệu chẵn. 

  

Người mua hàng 
(Ký  ghi rõ họ  tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Người bán hàng 
(Ký  đóng dấu ghi rõ họ  tên) 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 



Nghiệp vụ số 12- VinaTrain 

Đơn vị: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Số:

Nợ:

Họ và tên người giao hàng: Công Ty Cổ Phần Ánh Mai Có:

Theo:............................................. số:................ngày ..............tháng..........năm............ của...............................................................................................................................................................................

Xuất tại kho: KHH Địa điểm:

A D

1 Mét

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số tiền (viết bằng chữ):

Số chứng từ gốc kèm theo:

Tổng cộng

PXK01/002

TiềnĐvt
Số lượng theo

Chứng từ Thực xuất
Giá

632

156

Ngày 04 tháng 01 năm 2020

Mẫu số 01-VT

(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO

0                         

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

5,000       

Ngày........tháng........năm................

Vải B VAI-B

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

THỦ KHO GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)

4

Stt Tên vật tư Mã vật tư

B C 1 2 3
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Ngân Hàng Á Châu 

Chi Nhánh: PGD Hai Bà Trưng 

GIẤY BÁO NỢ 

Ngày: 05/01/2020 

Mã GDV: 745653 

Mã KH: 44048 

Số GD: 675455 

 

   Kính gởi: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain  

     Mã số thuế: 0303792788 

 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi NỢ tài khoản của quý khách hàng với nội dung như sau: 

Số tài khoản ghi NỢ: 67895435 

Số tiền bằng số: 11.440.000 VND 

Số tiền bằng chữ: Mười một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng. 

Nội dung: Trả tiền lại cho Công ty Cổ Phần Ánh Mai trả hàng theo HĐ số 0000012 ngày 05/01/2020. 

 

Giao dịch viên  Kiểm soát 
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                                           Mẫu số: 03GTKT3/001 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
                                                                                                                                                         Ký hiệu: AM/20P 

                                                     Liên 2: Giao cho người mua                                 Số:0000012 
 

Ngày 05 tháng 01 năm 2020 

 

Đơn vị bán hàng : Công ty Cổ phần Ánh Mai 
 
Mã số thuế          : 0301236665 
 
Địa chỉ                 : Số 695, đường Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 
 
Điện thoại            : (028) 5203 1185  Số tài khoản : 34569876 (Ngân hàng TMCP Á Châu) 

 
Họ tên người mua hàng :  
 

Tên đơn vị                      :  Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain  
 
Mã số thuế                     : 0301060690 
 
Địa chỉ                            : 117    Viết  ghệ T nh, Phường 17, Quận   nh Thạnh, TP HCM 
 
H nh thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 
  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Vải B Mét 200 52.000 10.400.000 

 
(Ghi chú :  uất trả hàng do 
kh ng đạt chất lượng) 

    

      

      

      

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        10.400.000 

Thuế suất GTGT: 10%  , Tiền thuế GTGT:                                                                                      1.040.000 

Tổng cộng tiền thanh toán: 11.440.000 
Số tiền viết bằng chữ: Mười một triệu bốn trăm bốn mươi ngh n đồng. 

  
Người mua hàng 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Người bán hàng 

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên) 

 
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------- 

TPHCM, ngày 05 tháng 01 năm 2020 

BIÊN BẢN TRẢ LẠI HÀNG 

Hôm nay, vào lúc 10h, ngày 05 tháng 01 năm 2020 

Tại: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain  chúng tôi gồm: 

1. BÊN BÁN (BÊN A): Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain  

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ T nh, Phư ng 17,  uận Bình Thạnh, TP.HCM 

Điện thoại: (028) 5410 5555   Email: vinatrain@gmail.com  

Mã số thuế: 0301060690 

Đại diện: Nguyễn Văn Nam    Chức vụ: Giám đốc 

2. BÊN MUA (BÊN B): Công ty Cổ Phần Ánh Mai 

Địa chỉ: Số 695, đư ng  uang Trung, Phư ng 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (028) 5203 1185   Email: anhmaicp@gmail.com 

Mã số thuế: 0301236665 

Đại diện: Nguyễn Ánh Mai   Chức vụ: Giám đốc 

Bên B trả lại hàng đã mua và Bên A đồng ý nhận lại hàng đã bán theo hoá đơn số 0000002 ký hiệu 

ST/20E ngày 04/01/2020, cụ thể các mặt hàng trả lại như sau: 

STT Tên hàng hoá dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Vải B Mét 200 52.000 10.400.000 

 Cộng tiền hàng    10.400.000 

 Thuế GTGT (10%)    1.040.000 

 Tổng giá thanh toán    11.440.000 

 Tổng giá thanh toán của hàng trả lại ghi bằng chữ: Mười một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng. 

Lý do trả hàng: Do hàng hoá đã giao không đúng quy cách./. 

Bên B nhận thấy hàng hóa không đạt chất lượng như yêu cầu. 

Biên bản này xác nhận rằng Bên B nhất trí trả lại hàng và Bên A nhất trí nhận lại số hàng  trên. 

Bên B có trách nhiệm xuất trả lại hóa đơn cho Bên A số hàng đã nêu trên. 

Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau. 

 Đại diện bên A 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Đại diện bên B 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

mailto:vinatrain@gmail.com


Nghiệp vụ số 13-VinaTrain 

Đơn vị: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Số:

Nợ:

Họ và tên người giao hàng: Công ty Cổ Phần Ánh Mai Có:

Theo:....................................... số:................ngày ..............tháng..........năm............ của...............................................................................................................................................................................

Nhập tại kho: KHH Địa điểm:

A D

1 Mét

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số tiền (viết bằng chữ):

Số chứng từ gốc kèm theo:

Tổng cộng

PNK01/004

TiềnĐvt
Số lượng theo

Chứng từ Thực nhập
Giá

156

632

Ngày 05 tháng 01 năm 2020

Mẫu số 01-VT

(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

của Bộ Tài Chính)

PHIẾU NHẬP KHO

0                        

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

200          

Ngày........tháng........năm................

Vải B VAI-B

(Ký, họ tên)

THỦ KHO

(Ký, họ tên)

NGƯỜI GIAO HÀNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

4

Stt Tên vật tư Mã vật tư

B C 1 2 3
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ỦY NHIỆM CHI 

                                                                              PAYMENT ORDER 
   /No: UNC/20-005 

Ngày/Date: 05/01/2020 

CHUYỂN KHOẢN/Transfer 

Đơn vị trả tiền:  Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 
Orderer’s Name 
Số tài khoản:  67895435 
Account number  

Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB) - SGD/Chi nhánh/PGD: TP. HCM – PGD Hai Bà Trưng 

Đơn vị nhận tiền: Công ty Cổ Phần Ánh Mai 
Beneficiary’s Name 
 Số tài khoản:       34569876                                                                           CMND/Hộ chiếu: .......................................................................................................  
      Account No.          I.D No./PP No. 
    Tại Ngân hàng: ACB – CN HCM                                                                       Ngày cấp: ......................................................................................................................  
     With Bank      Issued date 
    Tỉnh/TP:            HCM                                                                                          Nơi cấp: ............................................................................................................................  
     Province/City      Issued place 
        
Số tiền bằng chữ: Mười một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng./ ............................................................        Soá tieàn baèng soá                                                                                                                                                                      
Amount in words                                     Amount in figures 
 .....................................................................................................................................   
  

Nội dung: Trả tiền lại cho Công ty Cổ Phần Ánh Mai trả hàng theo HĐ số 0000012 ngày 05/01/2020 ..................................................................................  
Details 
ĐV trả tiền ngày  05/01/2020                             NH A (Eximbank) ghi sổ ngày              NH B (Beneficiary’s Bank) ghi sổ ngày  ..........................  ........................................  
Ordered on                      Registered by Bank A (Eximbank) on                                                   Registered by Bank B on                                               
Kế toán trưởng               Chủ tài khoản             Giao dịch viên                  Kiểm soát                       Giao dịch viên                       Kiểm soát          
Chief Accountant                            Account holder             Teller                                                Verifier                                           Teller                                                      Verifier    

 

 

 

 

 

                            Họ Tên:……………………………                                

                          (Full Name) 

VND 11.440.000 
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Ngân Hàng Á Châu 

Chi Nhánh: PGD Hai Bà Trưng 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày: 06/01/2020 

Mã GDV: 745653 

Mã KH: 44048 

Số GD: 675488 

 

   Kính gởi: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

     Mã số thuế: 0303792788 

 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách hàng với nội dung như sau: 

Số tài khoản ghi CÓ: 67895435 

Số tiền bằng số: 411.194.300 VND 

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm mười một triệu một trăm chín mươi bốn nghìn ba trăm đồng. 

Nội dung: Công ty Bảo Hòa thanh toán giá trị còn lại tiền mua hàng theo Hợp đồng kinh tế số 

0401ST-BH/HĐKT/2020. 

 

Giao dịch viên  Kiểm soát 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

  

HỢP ĐỒNG KÝ GỞI HÀNG HÓA 
Hợp đồng số: 012020/HĐKG 

 

Hợp đồng này được lập ngày 07 tháng 01 năm 2020 

Tại: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Vina Train   

Chúng tôi gồm: 

  

1. BÊN GIAO HÀNG:  Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ T nh   hư ng 1    uận Bình Thạnh, TP.HCM. 

Mã số thuế: 0301060690 

Điện thoại: 028.54105555 

Đại diện là ông (bà): Ngu  n V n Nam   

 

 

2. BÊN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG: Cửa Hàng Quần Áo Ngọc Mai 

Đại diện là: Phạm Lệ Thanh  CMND số: 023745757 

Cấp ngày: 30/08/2013  tại: CA TP.HCM 

Địa chỉ: 203 Lý Thư ng Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Mã số thuế: 0302884473 

Điện thoại: 028.3757410 

 

Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng ký gởi hàng hóa với các điều khoản sau:  

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng 

1. Bên chủ hàng là Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain giao cho bên đại lý phát hành 

phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gởi các mặt hàng, giá cả, số lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết 

khấu theo bảng mục dưới đâ : 

 

STT Tên hàng ĐVT Số lượng Đơn giá Tỷ lệ chiết 

khấu 

Thành tiền 

chưa trừ CK 

Ghi chú 

1. 

2. 

 

 

Áo thun X 

Áo thun Y 

 

m 

m 

 

500 

500 

 

190.000 

145.000 

 

5% 

5% 

 

95.000.000 

72.500.000 

 

Giá bán 

chưa bao 

gồm VAT 

10% 

 Cộng     167.500.000  

 

2. Đại lý bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi 

được bên chủ hàng đồng ý và ra các điều kiện hợp lý. 

3. Đại lý có quyền trả lại những mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, có quyền từ chối nhận ký 

gởi những mặt hàng chậm luân chuyển. 

Điều 2: Quy cách giao nhận hàng 
1. Chủ hàng phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng phải thông báo trước cho đại lý địa điểm giao 

nhận hàng (nếu không thể đưa trực tiếp đến đại lý được). 

2. Sau khi nhận hàng  đại lý phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng 

hóa tại đại lý vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào. 

Điều 3: Phương thức thanh toán 
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Đại lý thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo phương thức: hoặc bán hết giao tiền sau khi đã trừ 

chiết khấu hoa hồng (5% trên giá bán chưa thuế VAT) hoặc thanh toán vào ngày cố định trong tháng sau 

khi kiểm sổ hàng thực tế đã bán. 

Điều 4: Treo bảng hiệu tên chủ đại lý 

1. Đại lý muốn treo bảng hiệu mang tên doanh nghiệp của chủ hàng phải được sự đồng ý của chủ hàng. 

2. Bảng hiệu sẽ do chủ hàng thiết kế đúng qu  cách được Nhà nước cho phép. 

Điều 5: Bảo hành, sửa chữa hàng hóa 

1. Đại lý có thể thay mặt chủ hàng (ở xa) trong chức n ng  bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong quá trình 

giao dịch với khách hàng, theo th i hạn do chủ hàng ấn định và phải thanh toán chi phí sửa chữa, 

cung ứng phụ tùng và các hàng hóa cần thay thế. 

2. Việc huấn luyện kỹ nghệ lấp ráp, bảo hành, sửa chữa là trách nhiệm của chủ hàng cho ngư i của đại 

lý đại lý. 

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng 

Hợp đồng không cho phép đại lý chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên nào cần chấm dứt hợp đồng vào 

th i điểm nào phải báo trước cho bên kia trong vòng 30 ngày. Th i gian  địa điểm và chi phí chuyên chở 

việc trả hàng sẽ do bên nào chủ động chấm dứt hợp đồng chịu. 

Điều 7: Giải quyết tranh chấp 

Khi phát sinh các tranh chấp trong hợp đồng này hai bên chủ động thương lượng giải quyết, chỉ kiện ra 

Tòa án khi nội dung tranh chấp có giá trị lớn mà hai bên không thể hòa giải được. 

Hợp đồng này được làm thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau. 

 

                   

 

 

                 ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG                                         ĐẠI DIỆN ĐẠI LÝ 

                            Ký tên                                                                  Ký tên 

 



Nghiệp vụ số 15- VinaTrain 

 

CTY TNHH SX & TM VINA TRAIN 

PHÒNG KINH DOANH  

Số: 01/2020/LX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

LỆNH XUẤT HÀNG 

 
Ngày 07 tháng 01 năm 2020 

Căn cứ vào phiếu yêu cầu cung cấp sản phẩm số 01/2020/YCHH ngày 07 tháng 01 năm 

2020 của bộ phận kinh doanh. 

Đề nghị xuất sản phẩm cho: 

- Bên nhận: Cửa Hàng Quần Áo Ngọc Mai 

- Lý do xuất: Xuất ký gửi hàng bán đại lý cho Cửa Hàng Quần Áo Ngọc Mai - 203 

Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM. 

STT Tên sản phẩm Quy cách, 

đặc tính 

ĐVT Số lượng  Ghi chú 

1 Áo thun X  Cái 500  

2 Áo thun Y  Cái 500  

 

 

Người đề nghị  Thủ kho  Trưởng phòng  Giám đốc 
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Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH SX & TM VINA TRAIN  Ký hiệu: ST/20XK 

Địa chỉ: 11      i t N hệ T nh   h  n  1    u n   nh Th nh  T    M Số: PXK01/003 

Mã số thu : 0301060690  

      

PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ 

Liên 2: Giao cho đ i lý bán hàn  

                     Ngày 07 tháng 01 năm 2020  

 ăn cứ hợp đồn  kinh t  số: 012020/ ĐKG N ày 0  thán  01 năm 2020 

của Công ty TNHH Sản  uất  à Th ơn  M i VinaTrain  với  ửa  àn   uần Áo N ọc Mai 

MST: 0302884473  

 ọ tên  n   i v n chuyển:  Hoàng Nam Thanh  ợp đồn  số:…    

 h ơn  tiện v n chuyển: Xe ô tô 

 uất t i kho:  Kho hàn   ông ty TNHH Sản  uất  à Th ơn  M i VinaTrain 

Nh p t i kho: Kho  ửa  àn   uần Áo N ọc Mai 

 

STT 

Tên nhãn hiệu, quy 

cách, phẩm chất vật 

tư (sản phẩm, hàng 

hóa) 

Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Áo thun X AT-X Cái 500  190.000  95.000.000 

2 Áo thun Y AT-Y Cái  500  145.000  72.500.000 

  Tổng cộng:  167.500.000 

 

 

Người nhận hàng 

(ký, ghi rõ họ tên) 
Người lập 

(ký, ghi rõ họ tên) 
Thủ kho xuất 

(ký, ghi rõ họ tên) 
Người vận chuyển 

(ký, ghi rõ họ tên) 
Thủ kho nhập 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận chứng từ) 



CÔNG TY TNHH SX & TM VINATRAIN 

117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Số: 01/2020/YCNH

Kính gửi: Trưởng phòng kho vận

Họ và tên người đề nghị: Ngô Quốc Huy

Đơn vị: Bộ phận bán hàng

Mục đích sử dụng: Xuất gởi bán đại lý (Cửa hàng quần áo Ngọc Mai) theo hợp đồng ký gởi 012020/HĐKG.

Đề nghị cấp các loại hàng hóa được liệt kê dưới đây:

Số TT Tên vật tư, hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

1 Áo thun X Cái 500                      

2 Áo thun Y Cái 500                      

Ngày 07 tháng 01 năm 2020

              Trưởng phòng kho vận  Người đề nghị

Ngô Quốc Huy

PHIẾU YÊU CẦU XUẤT HÀNG HÓA
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Ngân Hàng Á Châu 

Chi Nhánh: PGD Hai Bà Trưng 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày: 08/01/2020 

Mã GDV: 745653 

Mã KH: 44048 

Số GD: 678441 

 

   Kính gởi: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

     Mã số thuế: 0303792788 

 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách hàng với nội dung như sau: 

Số tài khoản ghi CÓ: 67895435 

Số tiền bằng số: 404.800.000 VND 

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm lẻ bốn triệu tám trăm nghìn đồng. 

Nội dung: Công Ty TNHH TM DV An Phú thanh toán 50% theo HĐ 0801ST-AP/HĐKT/2020. 

 

Giao dịch viên  Kiểm soát 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   

    

HỢP ĐỒNG KINH TẾ 
Số HĐ:0801ST-AP/HĐKT/2020 

 

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 

24/11/2015 và có hiệu lực  từ ngày 01/01/2017; 

- Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội 

Chủ Nghĩa Việt Nam và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Căn cứ các chức năng hoạt động của hai bên.  

Hôm nay,ngày 08 tháng 01 năm 2020 

BÊN A (BÊN MUA) : CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHÚ  

Đại diện : Ông N    n V n V nh  Chức vụ: G ám đốc 

Địa chỉ   : 103 đư ng 3/2, Quận 10, TP.HCM 

Điện thoại  : (028) 38123456  Fax:  

 Mã số thuế : 0302583171 

 Tài khoản : 72348967 tại Ngân hàng ACB - Chi nhánh TP.HCM   

 

BÊN B (BÊN BÁN)   : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI VINA TRAIN  

Đại diện  :  Ông N    n V n Nam  Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ   : 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh,  hư ng 17, Quận B nh Thạnh, T .HCM 

Điện thoại  : (028) 5410 5555   Fax: (028) 5410 5556 

Mã số thuế : 0301060690 

   Tài khoản         : 67895435 tại Ngân hàng TMC  Á Châu (ACB) – CN. TP. HCM - Phòng giao 

dịch Hai Bà Trưng 

Sau khi thảo luận, hai Bên đồng ý ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau:  

ĐIỀU 1: PHẠM VI CUNG CẤP VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

 

STT Mô tả hàng hóa Đơn vị tính Số lƣợn  
Đơn   á 

(VNĐ) 

Thành t ền 

(VNĐ) 

1 Vải C mét 8.000 92.000 736.000.000 

 Trị   á chƣa bao  ôm th ế GTGT (VNĐ) 736.000.000 

 Th ế GTGT (VNĐ) 73.600.000 

 Trị   á bao  ôm th ế GTGT (VNĐ) 809.600.000 

 

Giá trị trên đã bao gồm tất cả các loại chi phí bán hàng liên quan (thuế, phí và lệ phí khác) và chi phí 

vận chuyển đến địa chỉ bên A. 

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƢỢNG  

 Hàng hóa mới 100%  

 

ĐIỀU 3: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG  

 Th i gian giao hàng: Trong th i gian 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 



Nghiệp vụ số 16- VinaTrain  

 

 

2 

 

 Địa điểm giao hàng: Tại kho bên Mua 

 Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: Bên B chịu trách nhiệm bốc xếp, vận chuyển, hoàn thành giao 

hàng đầy đủ kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng trong suốt quá 

tr nh lưu kho, bốc xếp, vận chuyển. 

.   

ĐIỀU 4: PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN 

 Thanh toán 50% giá trị của Hợp đồng tại ngày Hợp đồng kinh tế được ký kết 

 Thanh toán 50% còn lại khi nhận thông báo giao hàng và thanh toán trước khi nhận hàng.  

 Thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam, chuyển khoản qua tài khoản số 67895435 tại Ngân hàng 

TMCP Á Châu (ACB) – CN. TP. HCM -  hòng giao dịch Hai Bà Trưng. 

 

ĐIỀU 5: CHỨNG TỪ GIAO HÀNG  

 Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng (do bộ Tài chính phát hành) (01 bản gốc). 

 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do  hòng Thương Mại Nước sản xuất cấp ( 1 bản sao của bên 

Bán) 

 Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng do Nhà sản xuất cấp (1 bản sao của bên Bán) 

  hiếu kiểm tra xuất xưởng do Nhà sản xuất cấp (1 bản sao của bên Bán) 

  hiếu bảo hành do Bên Bán cấp ( 01 bản gốc của bên Bán) 

 

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN 

 Trách nh ệm bên B: Bên B phải bảo đảm giao hàng đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, theo 

hợp đồng: 

 + Cung cấp chứng từ giao hàng đúng theo điều 5 của hợp đồng 

+ Nếu bên B giao hàng trễ cho bên mua cứ trọn mỗi ngày chậm trễ do lỗi của bên B so với th i 

gian giao hàng đã cam kết, th  bên A được quyền đòi bồi thư ng thiệt hại là: 0,5% (không phẩy năm 

phần trăm) trị giá của lô hàng giao chậm nhưng tối đa không quá 5% giá trị lô hàng giao trễ theo 

Hợp đồng. 

 Trách nh ệm bên A: Sau khi ký hợp đồng bên A phải thanh toán theo đúng tiện độ như đã ghi trong 

Điều 4. 

 

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH  

 Khi kiểm tra hàng hóa, nếu có loại hàng hóa nào không đảm bảo về mặt kỹ thuật cũng như chất 

lượng th  hai bên tiến hành lập biên bản xác nhận chất lượng hàng hóa, bên B phải chịu trách nhiệm 

đổi lại toàn bộ số hàng hóa không đảm bảo chất lượng cho bên A và chịu toàn bộ chi phí phát sinh 

có liên quan đến việc đổi hàng, nếu việc đổi hàng ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng như cam kết th  

Bên B phải chịu phạt với mức phạt áp dụng như trư ng hợp giao hàng trễ. 

 Nếu trong th i gian bảo hành, hàng hóa có hư hỏng hoặc thiếu sót một phần hay toàn bộ mà nguyên 

nhân được kết luận là do Nhà sản xuất th  Bên A phải giữ nguyên hiện trạng và thông báo cho Bên B 

bằng văn bản nhưng không quá 07 ngày kể từ lúc xảy ra hư hỏng để Bên B có kế hoạch kiểm tra và 

có biện pháp khắc phục. 

ĐIỀU 8: TRƢỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG 

 Sau khi hợp đồng có hiệu lực, tất cả các trư ng hợp xảy ra ngoài sự kiểm soát của các bên ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc thực hiện toàn bộ hoặc 1 phần nghĩa vụ hợp đồng được coi là trư ng hợp 

bất khả kháng. 

 Trư ng hợp bất khả kháng bao gồm, nhưng không hạn chế, các trư ng hợp sau đây: 

- Thiên tai, dịch bệnh 

- Tranh chấp lao động, bãi công 

- Động đất, hỏa hoạn, núi lửa, dịch bệnh và những thảm họa thiên nhiên khác 

- Chiến tranh, phá hoại, nội chiến, đóng cửa nhà máy 
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- Các bất ổn chính trị hay chính sách dẫn đến việc bên bán không có khả năng lấy được đủ 

nguồn nguyên liệu, điện năng phục vụ hoạt động sản xuất 

 Bên bị cản trở việc thực hiện nghĩa vụ thực hiện hợp đồng do trư ng hợp bất khả kháng phải thông 

báo ngay bằng văn bản cho phía bên kia và không quá 15 ngày sau khi sự việc xảy ra, nêu rõ sự bắt 

đầu, ngày bắt đầu, ngày dự tính kết thúc của sự việc. 

 Trong trư ng hợp sự việc bất khả kháng được hai bên công nhận là đúng, bên gặp trư ng hợp bất 

khả kháng sẽ được tr  hoãn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với th i gian tương ứng xảy ra bất khả 

kháng và không phải chịu bất cứ một thiệt hại nào do việc bất khả kháng gây ra. 

 Nếu trư ng hợp bất khả kháng kéo dài liên tục hơn 03 tháng, các bên tham gia hợp đồng sẽ cùng 

tham khảo ý kiến một bên thứ ba để xác định đúng nhất th i gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng. 

 

ĐIỀU 9: CAM KẾT CHUNG  

 Trong quá tr nh thực hiện Hợp đồng nếu có điều g  phát sinh đưa đến việc cần sửa đổi Hợp đồng cho 

phù hợp, hai Bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần xây dựng và hợp tác, hoặc bổ sung bằng 

 hụ lục Hợp đồng. 

 Mọi tranh chấp xảy ra trong th i hạn thực hiện Hợp đồng, nếu có, sẽ được giải quyết trước hết thông 

qua hòa giải và thương lượng.  

 Trong trư ng hợp hòa giải và thương lượng bất thành, nội vụ tranh chấp sẽ được đưa ra xử lý trước 

Tòa Án kinh tế TP HCM. Quyết định của Tòa Án kinh tế là cuối cùng mà hai bên phải có trách 

nhiệm thực hiện và mọi chi phí liên quan sẽ do bên thua kiện chịu. 

 Hợp đồng tự động thanh lý trong vòng 30 ngày sau khi Hai bên bán hoàn tất việc bàn giao hàng hóa, 

và Hai Bên không có khiếu kiện. Sau khi hợp đồng thanh lý th  các Điều kiện về bảo hành vẫn có 

hiệu lực theo Hợp đồng này;  

 

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản và có hiệu lực kể 

từ ngày ký, hết hiệu lực khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của m nh. 

 

                   Đạ  d ện Bên A                                     Đạ  d ện Bên B 
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Ngân Hàng Á Châu 

Chi Nhánh: PGD Hai Bà Trưng 

GIẤY BÁO NỢ 

Ngày: 09/01/2020 

Mã GDV: 745653 

Mã KH: 44048 

Số GD: 678569 

 

   Kính gởi: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

     Mã số thuế: 0303792788 

 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi NỢ tài khoản của quý khách hàng với nội dung như sau: 

Số tài khoản ghi NỢ: 67895435 

Số tiền bằng số: 99.000.000 VND 

Số tiền bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng. 

Nội dung: Thanh toán tiền mua hàng theo Hóa đơn số 0000075 ngày 09/01/2020. 

 

Giao dịch viên  Kiểm soát 
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                                           Mẫu số: 03GTKT3/001 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
                                                                                                                                             Ký hiệu: HS/20E 

                                               Liên 2 : Giao cho người mua                            Số: 0000075 

 

Ngày 09 tháng 01 năm 2020 

 

Đơn vị bán hàng : Công ty TNHH Hương Sen 

 

Mã số thuế          : 0302426468 

 

Địa chỉ                 :  23 Ngu  n  ăn   ỗi,  u n  h  Nhu n, TP. HCM 

 

Điện thoại            : (028) 22348897 Số tài khoản : 13579111 tại Ngân hàng ACB - Chi nhánh TP.HCM 

 

Họ tên người mua hàng :  

 

 ên đơn vị                      : Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Vina Train 

 

Mã số thuế                     : 0301060690 

Địa chỉ                            : 117 Xô Viết Nghệ   nh   hường      u n Bình Thạnh, TP.HCM 

Hình thức thanh toán: Chu ển khoản  Số tài khoản:  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Chỉ Cuộn 10.000 5.000 50.000.000 

2 Nút áo Cái 20.000 2.000 40.000.000 

      

      

      

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        90.000.000 

 huế suất G G : 10%     iền thuế G G :                                                                                  9.000.000 

 ổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                                 99.000.000 

Số tiền viết bằng chữ: Chín mươi chín t iệu đồng. 

  

Người mua hàng 
(Ký  ghi  õ họ  tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Người bán hàng 
(Ký  đóng dấu ghi  õ họ  tên) 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 



Nghiệp vụ số 17 - VinaTrain 

Đơn vị: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Số:

Nợ:

Họ và tên người giao hàng: Công ty TNHH Hương Sen Có:

Theo:............................................. số:................ngày ..............tháng..........năm............ của...............................................................................................................................................................................

Nhập tại kho: KVL Địa điểm:

A D

1 Cuộn

2 Cái

3

4

5

6

7

8

9

10

Số tiền (viết bằng chữ):

Số chứng từ gốc kèm theo:

Tổng cộng

Nút áo NUT

PNK01/005

TiềnĐvt
Số lượng theo

Chứng từ Thực nhập
Giá

152

331

Ngày 09 tháng 01 năm 2020

Mẫu số 01-VT

(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

của Bộ Tài Chính)

PHIẾU NHẬP KHO

0                        

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

10,000     

Ngày........tháng........năm................

Chỉ CHI

(Ký, họ tên)

THỦ KHO

(Ký, họ tên)

NGƯỜI GIAO HÀNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

4

Stt Tên vật tư Mã vật tư

B C 1 2 3

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                

                

                          

                          

                          

                

                

                

                

20,000     

                



Nghiệp vụ số 17- VinaTrain  

 

 

 

  ỦY NHIỆM CHI 
                                                                              PAYMENT ORDER 

   /No: UNC/20-006 
Ngày/Date: 09/01/2020 

CHUYỂN KHOẢN/Transfer 

Đơn vị trả tiền:  Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 
Orderer’s Name 
Số tài khoản:  67895435 
Account number  

Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB) - SGD/Chi nhánh/PGD: TP. HCM – PGD Hai Bà Trưng 

Đơn vị nhận tiền: Công ty TNHH Hương Sen 
Beneficiary’s Name 
 Số tài khoản:       13579111                                                                            CMND/Hộ chiếu: .....................................................................................................  
      Account No.          I.D No./PP No. 
    Tại Ngân hàng: ACB  – CN Hóc Môn .........................................................      Ngày cấp: .......................................................................................................................  
     With Bank      Issued date 
    Tỉnh/TP:            HCM                                                                                          Nơi cấp: ............................................................................................................................  
     Province/City      Issued place 
        
Số tiền bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng./ ..........................................................................................................................        Soá tieàn baèng soá                                                                                                                                                                      
Amount in words                                     Amount in figures 
 .....................................................................................................................................   
  

Nội dung: Thanh toán tiền mua hàng theo Hóa đơn số 0000075 ngày 9/1/2020 ...................................................................................................................................................  
Details 
ĐV trả tiền ngày  09/01/2020                             NH A (Eximbank) ghi sổ ngày              NH B (Beneficiary’s Bank) ghi sổ ngày  ..........................  ........................................  
Ordered on                      Registered by Bank A (Eximbank) on                                                   Registered by Bank B on                                               
Kế toán trưởng               Chủ tài khoản             Giao dịch viên                  Kiểm soát                       Giao dịch viên                       Kiểm soát          
Chief Accountant                            Account holder             Teller                                                Verifier                                           Teller                                                      Verifier    

 

 

 

 

 

                            Họ Tên:……………………………                                

                          (Full Name) 

VND 99.000.000 
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Ngân Hàng Á Châu 

Chi Nhánh: PGD Hai Bà Trưng 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày: 12/01/2020 

Mã GDV: 745653 

Mã KH: 44048 

Số GD: 679663 

  

   Kính gởi: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Vina Train  

     Mã số thuế: 0303792788 

 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách hàng với nội dung như sau: 

Số tài khoản ghi CÓ: 67895435 

Số tiền bằng số: 138.000.000 VND 

Số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi tám triệu đồng. 

Nội dung: Công Ty TNHH TM DV An Phú thanh toán 50% còn lại mua 3.000m vải theo HĐ 

0801ST-AP/HĐKT/2020. 

 

Giao dịch viên  Kiểm soát 
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                                           Mẫu số: 03GTKT3/001 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
                                                                                                                                             Ký hiệu: ST/20E 

                                               Liên 2 : Giao cho người mua                            Số: 0000003 

 

Ngày 12 tháng 01 năm 2020 

 

Đơn vị bán hàng : Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain  

 

Mã số thuế          : 0301060690 

 

Địa chỉ                 : 117 Xô Viết Nghệ   nh   hường      uận Bình Thạnh, TP.HCM 

 

Điện thoại            : (028) 5410 5555 Số tài khoản : 67895435 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – CN. TP. 

HCM - Phòng giao dịch Hai Bà  rưng 

 

Họ tên người mua hàng :  

 

 ên đơn vị                      : Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Phú 

 

Mã số thuế                     : 0302583171 

Địa chỉ                            :  03 đường 3 2,  uận  0, TP.HCM 

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản  Số tài khoản:  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Vải C Mét 3.000 92.000 276.000.000 

      

      

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        276.000.000 

 huế suất G G : 10%     iền thuế G G :                                                                                  27.600.000 

 ổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                                 303.600.000 

Số tiền viết bằng chữ: Ba trăm lẻ ba triệu sáu trăm nghìn đồng. 

  

Người mua hàng 
(Ký  ghi rõ họ  tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Người bán hàng 
(Ký  đóng dấu ghi rõ họ  tên) 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 



Nghiệp vụ số 18- VinaTrain 

Đơn vị: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại VinaTrain 

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Số:

Nợ:

Họ và tên người nhận hàng: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Phú Có:

Theo:............................................. số:................ngày ..............tháng..........năm............ của...............................................................................................................................................................................

Xuất tại kho: KHH Địa điểm:

A D

1 Mét

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số tiền (viết bằng chữ):

Số chứng từ gốc kèm theo:

Tổng cộng

PXK01/004

TiềnĐvt
Số lượng theo

Chứng từ Thực xuất
Giá

632

156

Ngày 12 tháng 01 năm 2020

Mẫu số 01-VT

(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO

0                         

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

3,000       

Ngày........tháng........năm................

Vải C VAI-C

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

THỦ KHO GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)

4

Stt Tên vật tư Mã vật tư

B C 1 2 3

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                 

                 

                           

                           

                           

                 

                 

                 

                 

                 



Nghiệp vụ số 19- Vinatrain

Đơn vị: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Vinatrain

Bộ phận: Kinh doanh

Đề nghị xuất cho:

- Bên nhận: Phạm Tấn Sơn

STT ĐVT Ghi chú

1 Cuộn

2 Cái

3 Mét

Thủ kho

LỆNH XUẤT HÀNG
Ngày 12 tháng 01 năm 2020

Chỉ

Số lượng

7,000

Tên hàng hoá

Căn cứ vào Phiếu yêu cầu cung cấp nguyên vật liệu của Bộ phận phân xưởng sản xuất 

ngày 12 tháng 01 năm 2020

- Lý do xuất: Xuất kho nguyên vật liệu chính dùng sản xuất sản phẩm.

Vải D

Nút áo 17,500

7,000

Giám đốcTrưởng phòng KDNgười đề nghị



Nghiệp vụ số 19- Vinatrain

Đơn vị: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Vinatrain

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Số:

Nợ:

Họ và tên người nhận hàng: Phạm Tấn Sơn - Trưởng phòng sản xuất Có:

Theo:............................................. số:................ngày ..............tháng..........năm............ của...............................................................................................................................................................................

Xuất tại kho: KNVL Địa điểm:

A D

1 Cuộn

2 Cái

3 Mét

4

5

6

7

8

9

10

Số tiền (viết bằng chữ):

Số chứng từ gốc kèm theo:

                 

17,500     

7,000       

                 

                           

                           

                 

                 

                 

                           

                           

                 

                 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

4

Stt Tên vật tư Mã vật tư

B C 1 2 3

0                         

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

7,000       

Ngày........tháng........năm................

Chỉ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

THỦ KHO GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)

Mẫu số 01-VT

(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO

PXK01/005

TiềnĐvt
Số lượng theo

Chứng từ Thực xuất
Giá

621

152

Ngày 12 tháng 01 năm 2020

Tổng cộng

Nút áo

Vải D



Nghiệp vụ số 19- Vinatrain 

 

    

CÔNG TY  

TNHH SX & TM VINATRAIN 

---------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------- 
TP.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2020 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU 

Họ và tên người đề nghị : Phạm Tấn Sơn 

Đơn vị công tác :  Bộ phận phân xưởng sản xuất 

Đề nghị Công ty cung cấp nguyên vật liệu chính sản xuất sản phẩm, bao gồm : 

STT Tên nguyên vật liệu 
Quy cách, 

đặc tính 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

đề nghị 

Số lượng 

được duyệt 

1 Chỉ  Cuộn 7.000 7.000 

2 Nút áo  Cái 17.500 17.500 

3 Vải D  Mét 7.000 7.000 

 

Giám đốc                   Trưởng đơn vị                                   Người đề nghị 



Nghiệp vụ số 20- Vinatrain

Đơn vị: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Vinatrain

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

ĐVT: VND

1 Nguyễn Văn Nam Ban giám đốc 25,000,000                                  10,000,000                             

2 Nguyễn Sơn Hùng Ban giám đốc 22,000,000                                  10,000,000                             

3 Nguyễn Thị Thu Hương Hành chính 12,000,000                                  5,000,000                               

4 Hoàng Nam Thanh Hành chính 9,000,000                                    5,000,000                               

5 Nguyễn Thanh Sơn       Kế toán 15,000,000                                  5,000,000                               

6 Nguyễn Thị Tú Nhung Kế toán 11,000,000                                  5,000,000                               

7 Đào Nguyên Lộc Kế toán 8,000,000                                    5,000,000                               

8 Nguyễn Thị Mai Kế toán 8,000,000                                    5,000,000                               

9 Phạm Anh Thư Kế toán 8,000,000                                    5,000,000                               

10 Ngô Quỳnh Chi Kế toán 7,000,000                                    5,000,000                               

11 Phạm Minh Tuấn Kế toán 7,000,000                                    5,000,000                               

12 Ngô Quốc Huy Kinh doanh 13,000,000                                  5,000,000                               

13 Nguyễn Thúy An Kinh doanh 9,000,000                                    5,000,000                               

14 Hồ Xuân Lộc Kinh doanh 9,000,000                                    5,000,000                               

15 Phạm Tấn Sơn Sản xuất - Quản lý PX 15,000,000                                  5,000,000                               

16 Trần Tuấn Anh Sản xuất 10,000,000                                  5,000,000                               

17 Mai Xuân Phương Sản xuất 10,000,000                                  5,000,000                               

18 Nguyễn Ngọc Anh Sản xuất 10,000,000                                  5,000,000                               

Cộng 208,000,000                                100,000,000                           

TP.HCM, Ngày 15 tháng 01 năm 2020

Kế toán trƣởng

(Ký, họ tên)

BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG ĐỢT 1

Tháng 01/2020

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Ngƣời lập

Lƣơng cơ bản Tạm ứng lƣơng đợt 1Họ và tênSTT
GHI CHÚ

Bộ phận



Nghiệp vụ số 20- Vinatrain

Đơn vị: Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Vinatrain

Địa chỉ: 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Quyển số:

Số:

Họ và tên người nhận tiền: Nợ:

Có:

Địa chỉ:

Lý do chi:

Số tiền: VND

Bằng chữ:

Kèm theo:

GIÁM ĐỐC THỦ QUỸ

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Một trăm triệu đồng chẵn

Danh sách nhân viên đính kèm

Ngày........tháng........năm................

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

Thanh toán tạm ứng lương đợt 1 tháng 1/2020 cho nhân viên theo danh sách đính kèm

0 Chứng từ gốc:

1111

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

(Ban hành theo Thông tư số

Mẫu số 02-TT

Một trăm triệu đồng chẵn

PHIẾU CHI

3341

PC2001/002

của Bộ Tài Chính)

Ngày 15 tháng 01 năm 2020

100,000,000         


