
 

 

 

Số:…………/BĐK-HCTL-TV-2018 

BẢN ĐĂNG KÝ 
---------------------- 

HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM 
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI – DU LỊCH – NÔNG NGHIỆP 

Từ 16/11 đến 22/11/2018; Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh 

 

 

Chúng tôi là đơn vị đăng ký dưới đây đồng ý tham gia Hội chợ - Triển lãm trong khuôn khổ 
của Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2018 do Công ty TNHH Triển lãm và Truyền thông 
Tinh Tú tổ chức với chi tiết như sau: 
 

I. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ 

Tên đơn vị đăng ký: ……………………………………………………………………….………..…………………… 

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

Điện thoại: ………………….………… * Fax:….………………………. * Email:…………..……..…..….………. 

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

Đại diện đơn vị:……………………………………………… *Chức vụ:………………………..…………………… 
 

II. SẢN PHẨM TRƯNG BÀY: ………………………………………………………………………………………… 
 

III. ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG, DỊCH VỤ và ĐƠN GIÁ (đã bao gồm 10% thuế GTGT) 

Hạng mục Vị trí SL Đvt Đơn giá Thành tiền 

Gian hàng/ đất trống tự dựng        

Các dịch vụ khác      

Tổng giá trị đăng ký   

(Bằng chữ: …………………………………………………………………..) 

 
IV. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

1. Đơn vị tham gia thanh toán 50% trên tổng giá trị bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi 
ký xác nhận bản đăng ký này trong vòng 03 ngày. Phần 50% còn lại thanh toán trước khi kết 
thúc chương trình 07 ngày. 

2. Thông tin chuyển khoản: Công ty TNHH Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú 
* Địa chỉ: 740/5 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, Tp.HCM 
* Tel: 028-3949 2646/ 0968.500830 
* Số TK: 129.777.639 tại ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi, HCM.  

 

Ngày……….tháng……….năm 2018 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THAM GIA                                             ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

 



CÔNG TY TNHH TRIỂN LÃM 
VÀ TRUYỀN THÔNG TINH TÚ 

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

Số:………./HĐ-HCTL-TV-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

HỢP ĐỒNG  
THAM GIA HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM  

Xúc tiến Thương mại - Du lịch - Nông nghiệp gắn với Lễ hội Ok Om Bok 
Trà Vinh năm 2018  

 

 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015; 

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

- Căn cứ nhu cầu và năng lực các đơn vị có liên quan. 

Hôm nay, ngày  .........  tháng …...… năm 2018, chúng tôi gồm: 
 

BÊN A: CÔNG TY TNHH TRIỂN LÃM VÀ TRUYỀN THÔNG TINH TÚ 

Địa chỉ: 740/5 Âu Cơ, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028-3949.2646   * Fax: 028-3949.2647  

Mã số thuế: 0302752831 

Số TK: 129.777.639 tại ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – CN Nguyễn Văn Trỗi, Tp. HCM. 

Đại diện: Bà Ngô Thị Mỹ Hiệp         * Chức vụ: Giám đốc 
 

BÊN B:…..………………………………………………………………………………………………..………..………… 

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

Điện thoại:…..………………….…………….…….…. * Fax:…………..…………………………....……… 

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

Đại diện:………………………..……………………… * Chức vụ:………….…………………..………..... 

 
Hai bên có tên trên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với các điều khoản sau đây: 

 
ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 
Bên B đồng ý tham gia Hội chợ - Triển lãm Xúc tiến Thương mại – Du lịch – Nông nghiệp gắn 
với Lễ hội Ok Om Bok Trà Vinh năm 2018 do Bên A tổ chức với chi tiết như sau: 
- Thời gian: Từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2018. 
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh, QL53, phường 8, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh   
- Sản phẩm trưng bày: ……………………………….…………………………………………………………………… 
- Số lượng:……………….; Vị trí: ………………………………………………..………………………………………… 
 
ĐIỀU II: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (Bao gồm 10% thuế GTGT) 
- Tổng giá trị thanh toán: …………………………………… đồng 
(Bằng chữ: ……………………………………………………………. đồng) 
 
ĐIỀU III: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo các đợt như sau: 
- Đợt 1: 50% giá trị hợp đồng là: ………………. đồng, sau khi ký hợp đồng trong vòng 03 ngày. 
- Đợt 2: Phần 50% giá trị hợp đồng còn lại là: …………….. đồng và các khoản phát sinh (nếu 
có) được thanh toán trước ngày kết thúc chương trình 07 ngày. 
 



 

ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN 

Bên A: 

- Đảm bảo có đầy đủ chức năng tổ chức chương trình trong khuôn khổ hợp đồng này. 

- Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi cho Bên B theo Điều I của hợp đồng. 

- Thông báo cho Bên B các thông tin hỗ trợ khách hàng trước ngày khai mạc chương trình 
07 ngày. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho Bên B vào lắp đặt, trưng bày hàng hóa đúng thời gian 
và vị trí. 

- Chịu trách nhiệm bảo vệ chung cho toàn khuôn viên diễn ra chương trình. 

- Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của Bên A trong bản hợp đồng này. 

Bên B: 

- Bên B chấp hành các Quy định về Luật Thương mại của nhà nước; các Nội quy chung của 
Ban tổ chức; Chịu trách nhiệm bồi thường theo giá thị trường nếu làm mất mát, hư hỏng các 
trang thiết bị do Ban tổ chức cung cấp trong thời gian hoạt động. 

- Thanh toán đầy đủ theo Điều III của hợp đồng và chịu phí chuyển khoản qua ngân hàng 
(nếu có) 

- Cam kết giới thiệu sản phẩm đúng theo hạng mục đăng ký và chịu trách nhiệm pháp lý về 
sản phẩm (nguồn gốc, chất lượng, giá thành) theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện 
hành. 

- Không nhận lại tiền thanh toán đợt 1 khi đơn phương hủy bỏ hợp đồng. 

 

ĐIỀU V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

- Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản trong hợp đồng, không bên nào đơn phương hủy 
bỏ hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, hai bên cùng bàn bạc giải 
quyết trên tinh thần hợp tác. Trường hợp các bên không tự giải quyết thì đưa ra Tòa án có 
thẩm quyền để giải quyết. 

- Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký và mặc nhiên được thanh lý khi kết thúc chương 
trình và Bên B thanh toán đầy đủ cho bên A theo điều III của hợp đồng này. 

- Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản, Bên A giữ một (01) bản, Bên B giữ một (01) 
bản có giá trị pháp lý như nhau. 

 

        ĐẠI DIỆN BÊN B                                                          ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

 

 

 

 

 

 


