
Mẫu hợp đồng thiết kế website  

Tại công ty Liên Hoàn Phát 
 

Hợp đồng thiết kế website là loại hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận về quyền và 

nghĩa vụ giữa hai bên. Vậy trong hợp đồng thiết kế web cần phải lưu ý những 

điều gì? Mẫu hợp đồng đầy đủ nhất bao gồm những mục nào? Mời bạn đọc cùng 

theo dõi bài viết dưới đây để có thể hiểu rõ hơn! 

Hợp đồng thiết kế website là gì? 

 

Hợp đồng thiết kế website là bản thỏa thuận giữ đơn vị thiết kế và khách hàng sử 

dụng dịch vụ, cũng như các thỏa thuận có liên quan tới yêu cầu thiết kế website 

với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực 

hiện kế hoạch lập website của mình. 

Tại sao phải ký kết hợp đồng thiết kế website? 

Thời gian đầu khi xây dựng website có thể giá trị không lớn, nhưng theo thời gian 

phát triển sẽ chứa rất nhiều giá trị vô hình và hữu hình. Nếu không có những thỏa 

thuận chặt chẽ ngay từ đầu chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều điều phức tạp trong quá 



trình sử dụng. Dưới đây sẽ là những lí do quan trọng giải thích cho câu hỏi “ Tại 

sao phải ký kết hợp đồng thiết kế website?” 

 

● Căn cứ pháp luật: Ký kết hợp đồng thiết kế web chính là căn cứ pháp luật 

khi xảy ra vấn đề trong quá trình hợp tác giữa đôi bên, là cơ sở để có thể 

giải quyết công việc. 

● Bảo vệ quyền lợi cho đôi bên: Bản hợp đồng quy định cụ thể, rõ ràng về 

hoạt động thiết kế website và những vấn đề có liên quan, cũng như quy 

định về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Theo đó, đối với đôi bên, hợp đồng 

như một bản liệt kê chi tiết các yêu cầu cần đạt trong dự án thiết kế web. 

Trong quá trình theo dõi dự án sẽ dễ dàng để các bạn kiểm soát. Nếu xảy 

ra vấn đề, hợp đồng sẽ là căn cứ để 2 bên tự bảo vệ quyền cho chính mình. 

● Đảm bảo tiến độ công việc đúng hạn: Hợp đồng nếu được thiết lập chi tiết 

sẽ là cơ sở để các đơn vị thiết kế không thể lơ là với các dự án. Tình trạng 

chung của rất nhiều công ty hiện nay đó là nhận quá nhiều dự án chung 

một lúc dẫn đến vượt quá khả năng, không quản lý tốt công việc. Lúc này, 

có thể sử dụng hợp đồng như một vũ khí để đẩy nhanh tốc độ công việc, 

có thể yêu cầu bồi thường theo đúng như điều khoản đã quy định. Bên cạnh 

đó, nếu mọi việc xảy ra quá tồi tệ, bạn có quyền khiếu nại để đòi lại quyền 

lợi cho chính mình. 

Những lưu ý trước khi ký hợp đồng thiết kế website là gì? 



Những đầu việc bạn cần làm trước khi đưa ra quyết định ký hợp đồng thiết kế 

website sẽ là: 

● Lập danh sách chi tiết cho các yêu cầu bạn muốn thể hiện trên website. Nếu 

có ý tưởng về một chức năng mới cần được lập trình trên website thì càng 

phải được mô tả cụ thể. (Nếu có hình ảnh hoặc website để minh họa, bạn 

nên gửi tất cả vào trong yêu cầu cho công ty thiết kế web để họ có căn cứ 

nghiên cứu và tư vấn cho bạn chính xác hơn.). Còn nếu chưa có ý tưởng 

hãy nhờ sự hỗ trợ từ đội ngũ tư vấn để website có được định hướng phát 

triển cụ thể hơn. 

● Tìm hiểu kinh nghiệm thất bại khi thuê công ty thiết kế website, phán đoán 

mọi khả năng xấu có thể xảy ra, nghiên cứu những lỗi mà các website đang 

gặp phải rồi tự đưa ra các giải pháp và thể hiện cụ thể trong hợp đồng. 

● Các điều khoản, quy định trên hợp đồng thiết kế website nên được ghi nhận 

càng chi tiết càng tốt 

● Quy định rõ ràng nghĩa vụ của đôi bên khi xảy ra sự cố, mức phạt sẽ như 

thế nào tương ứng với từng lỗi của mỗi bên. 

● Có thể nhờ tới sự trợ giúp từ luật sư chuyên nghiệp để hỗ trợ giúp bạn lập 

một bản hợp đồng chi tiết và chuẩn nhất. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

(V/v: Thiết kế website ) 

- Căn cứ quy định tại Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 14/6/2005 

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

nghĩa Việt Nam được Quốc hội 11 thông qua ngày 14/06/2005 

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



Internet ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ; 

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

CHXHCNVN; 

- Căn cứ nhu cầu sử dụng và khả năng của mỗi bên. 

Hôm nay, ngày …tháng…năm 20…, Tại: Văn phòng CÔNG TY …………………. 

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

Chúng tôi gồm có: 

Bên A: ( Bên cung cấp dịch vụ ) 

Đại diện: CÔNG TY  ……………………………………………………………. 

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

Điện thoại : ..... 

Đại diện : Ông Nguyễn Văn A - Chức vụ: …………….. 

Email:................................ 

Bên B: ( Bên sử dụng dịch vụ ) 

Đại diện: CÔNG TY ……………………………………………………………. 

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

Điện thoại : ..... - Fax : 

Đại diện : Ông Trần Văn B - Chức vụ: ………………… 

Sau khi bàn bạc và trao đổi, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với các điều 

khoản như sau: 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

1.1. Theo đề nghị của bên B, bên A nhận thiết kế Phần Mềm Website BBBB.vn 

cho Bên B. Chi tiết về cấu trúc và chức năng của phần mềm website được thể 

hiện trong “Bảng mô tả” đính kèm hợp đồng này. Trong quá trình triển khai, hai 

bên sẽ tiếp tục trao đổi và thống nhất trên cơ sở hoàn thiện và hiệu quả hơn. 

1.3. Để thực hiện, Bên A sẽ lập nhóm Dự án gồm : 2 kỹ sư lập trình và một Phó 

giám đốc làm Trưởng dự án. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các vấn đề phát 

sinh sẽ được bàn bạc, thống nhất bằng văn bản thông qua người đại diện của hai 

bên. 

1.4. Thời gian thực hiện : 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Chi tiết về lộ trình 

công việc được thực hiện theo “Bản kế hoạch phát triển website”. 



ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THỜI GIAN & PHƯƠNG THỨC 

THANH TOÁN 

2.1. Giá trị hợp đồng: 

Tổng giá trị hợp đồng là: …. đồng (.;... đồng), đã bao gồm thuế. 

Giá trên cũng đã bao gồm : Chi phí bản quyền của các phần mềm nền là hệ điều 

hành của máy chủ và cơ sở dữ liệu trong một năm đầu. Nhưng không bao gồm 

phí thuê tên miền, hosting (nơi lưu trữ phần mềm website trên internet). 

2.2. Thời gian thanh toán: 

Bên B thanh toán cho Bên A theo 2 đợt như sau: 

• Đợt 1: 30% tổng giá trị hợp đồng ngay sau ký hợp đồng. 

• Đợt 2: 60% tổng trị giá hợp đồng ngay sau khi website chính thức hoạt động. 

• Đợt 3: 10% tổng trị giá hợp đồng còn lại sau khi website chính thức hoạt động 

ổn định trong một năm. 

2.3. Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau mỗi đợt nhận 

tiền, bên A có trách nhiệm xuất hóa đơn cho bên B. 

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 

3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên B: 

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

luật pháp quy định. 

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

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

bên sẽ thành lập hợp đồng mới, với giá trị hợp đồng mới. Khi đó bản hợp đồng 

này, cũng như tất cả các bản sao của nó đều không còn giá trị; 

- Bên B phải cung cấp cho Bên A đầy đủ dữ liệu, tài liệu mà Bên A yêu cầu, cũng 

như có trách nhiệm hợp tác, giải đáp tất cả những thắc mắc của Bên A trong quá 

trình thiết kế. 



3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên A 

- Trong vòng tối đa 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng Bên A sẽ cung cấp sản phẩm 

cho Bên B 

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

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

- Bên A sẽ cập nhập sản phẩm trên trang sản phẩm, minh họa theo demo, hoặc 

cập nhật sản phẩm mẫu lên Website Bên B, phần cập nhật tiếp theo do Bên B 

tự cập nhập sau khi Bên A hướng dẫn và chuyển giao công nghệ. 

- Website sau khi chỉnh sửa khắc phục được lỗi hiện tại nhưng không ảnh hưởng 

đến TOP SEO (Chỉ áp dụng đối với Website chạy trên cùng một Hosting và 

được lập trình tại…) 

- Có quyền ngưng phục vụ nếu Bên B thanh toán chậm quá 03 ngày kể từ ngày 

- Bên A bàn giao kỹ thuật cho Bên B. 

- Không hoàn trả cọc, nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

ĐIỀU 4: NGHIỆM THU 

Hai bên sẽ lập Biên bản nghiệm thu Phần Mềm Website khi đáp ứng đầy đủ các 

nội dung sau: 

- Phần Mềm Website đã được thiết kế đúng như thỏa thuận được thống nhất giữa 

hai bên. 

- Các phép tính toán và đưa nội dung lên website chính xác. 

- Trưởng dự án và Phó dự án hai bên sẽ là người ký biên bản nghiệm thu. 

Nếu Bên B có yêu cầu phát sinh hoặc chỉnh sửa thêm, ngoài những phần đã 

nghiệm thu, ngoài phạm vi công việc và ngoài thời gian và nội dung bảo hành 

chính đã được hai bên thỏa thuận trước, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thời gian 

và chi phí thực hiện. 

ĐIỀU 5: CÀI ĐẶT, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BÀN GIAO 

5.1. Cài đặt: 



- Bên A có trách nhiệm cài đặt phần mềm website lên máy chủ, và người sử dụng 

có thể truy cập bất cứ nơi nào có đường truyền internet. 

- Bên B có trách nhiệm giao cho bên A user name và password của domain và 

hosting hiện có của bên B. 

5.2. Hướng dẫn sử dụng: 

- Bên A có trách nhiệm huấn luyện cách thức sử dụng phần mềm và bảo trì hệ 

thống cho bên B. 

- Trong trường hợp Bên B có thay đổi nhân sự (người sử dụng) và cần Bên A 

hướng dẫn lại, bên A sẽ hỗ trợ miễn phí. 

5.3. Bàn giao: 

Sau ngày ký nghiệm thu Phần Mềm Website, Bên A sẽ thực hiện bàn giao hệ 

thống cho Bên B. Nội dung bàn giao gồm: 

1. Tất cả các mã nguồn của phần mềm website bằng đĩa CD ROM. 

2. User name và password của Ban Quản Trị hệ thống website. 

ĐIỀU 6 : BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ 

6.1. Phần Mềm Website được Bên A bảo hành 36 (ba mươi sáu) tháng miễn 

phí tính từ ngày ký nghiệm thu. Điều kiện và phương thức bảo hành như 

sau: 

- Trong vòng 01 tháng đầu kể từ khi website chính thức hoạt động, bên A 

phải theo dõi giám sát toàn bộ hoạt động của website, nếu có bất kỳ lỗi nào được 

phát hiện thì bên A phải có trách nhiệm chỉnh sửa trong thời hạn chậm nhất là 

24h kể từ khi nhận được thông tin. 

- Đối với lỗi hệ thống nghiêm trọng làm gián đoạn hoạt động, người quản lý 

hệ thống Bên B sẽ thông báo cho Bên A bằng mọi hình thức nhanh nhất có thể: 

điện thoại, email, fax… Bên A sẽ tiến hành khắc phục trong thời gian tối đa là 

24 giờ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết). 



- Đối với sai sót hoặc các yêu cầu chỉnh sửa để thuận tiện sử dụng, Bên B có 

thể thông báo cho Bên A để cùng thương lượng phương thức và thời gian giải 

quyết. 

- Những lỗi về số liệu, sai sót do ban quản trị hệ thống thao tác, Bên A sẽ hỗ 

trợ cùng giải quyết thông qua: điện thoại, email, fax. 

- Trong thời gian bảo hành, nếu có phát sinh yêu cầu mới như: chỉnh sửa các 

chức năng để tiện sử dụng, sửa đổi hình thức, giao diện… tùy theo mức độ cụ thể 

sẽ được tính phí thông qua sự bàn bạc giữa hai bên. 

6.2. Các trường hợp không được bảo hành và bảo trì: 

- Do các sự cố về phần cứng hỏng, điện, sét đánh, thiên tai, hỏa hoạn. Tuy 

nhiên Bên B sẽ hỗ trợ sửa chữa trong thời gian sớm nhất và có tính phí theo từng 

trường hợp cụ thể phát sinh. 

- Trong quá trình vận hành, dữ liệu hệ thống được lưu trữ trên máy chủ của 

nhà cung cấp dịch vụ, bên B không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu của hệ 

thống. 

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN 

- Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên A không chuyển giao phần 

mềm hoặc không chuyển giao các kết quả dịch vụ đúng cam kết. Khi đó, Bên A 

phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền bên B đã thanh toán theo hợp đồng. 

- Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên B vi phạm nội dung của hợp 

đồng này dẫn đến quá trình phát triển và triển khai không đúng như lịch trình đã 

cam kết. Trong trường hợp này, phí dịch vụ sẽ được tính trên chi phí thực tế mà 

bên A đã thực hiện. 

ĐIỀU 8: NHỮNG THỎA THUẬN KHÁC 

8.1. Bảo vệ an toàn: 

Sau thời gian website đi vào hoạt động Bên A có các trách nhiệm phòng chống 

hacker/hacking dưới mọi hình thức khi bên B phát hiện thấy dấu hiệu bất thường 

về hoạt động của website như: website chạy chậm hơn bình thường, không truy 



cập vào website… Bên A phải có biện pháp xử lý các vấn đề trên chậm nhất trong 

vòng 24 tiếng, đảm bảo đưa website hoạt động trở lại bình thường. 

8.2. Phát triển ứng dụng: 

Vì nhu cầu thực tế, bên B có thể sẽ phát triển, nâng cấp phần mềm. Trong quá 

trình phát triển ứng dụng, bên A sẽ làm việc trực tiếp tại bên B một thời gian để 

chỉnh sửa các yêu cầu của bên B. Bên A sẽ không tính chi phí dịch vụ về việc 

này, ngoại trừ các chi phí cho đi lại, phương tiện … theo thực tế. 

8.3. Trao đổi thông tin: 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trao đổi thông tin giữa hai bên được thực 

hiện bằng email như: thông báo, câu hỏi…, bên nhận thông tin phải trả lời trực 

tiếp trong ngày hoặc chậm nhất là đến ngày hôm sau. Trường hợp khẩn cấp có 

thể dùng fax hoặc điện thoại. 

8.4. Bảo mật 

Hai bên có trách nhiệm và cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin có được của nhau 

trong quá trình triển khai dự án. Trường hợp cần thiết sẽ ký hợp đồng bảo mật 

thông tin. Bên A có trách nhiệm tăng cường bảo vệ đối những xâm phạm trái 

phép từ bên ngoài trong quá trình phát triển hệ thống. Hai bên không được sử 

dụng tài liệu hai bên trao đổi để trao đổi với bất kỳ tổ chức thứ ba nào nếu không 

được sự đồng ý của bên cung cấp tài liệu. 

Nếu một bên làm lộ hay sử dụng thông tin của bên kia (cố ý hoặc vô ý) gây thiệt 

hại cho bên kia thì phải bồi thường cho bên kia theo quy định của pháp luật. 

8.5. Quyền sở hữu trí tuệ: 

Các bên có quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ. Bên B là 

chủ sở hữu và có quyền tài sản đối với website theo quy định của pháp luật. 

8.6. Phạt vi phạm hợp đồng: 

Nếu bên nào vi phạm những thỏa thuận trong hợp đồng này, ngoài việc phải bồi 

thường thiệt hại theo quy định của pháp luật còn phải chịu trả cho bên kia số tiền 

phạt vi phạm hợp đồng bằng 8% giá trị của hợp đồng. 



8.7. Chuyển server, dữ liệu: 

Trong trường hợp bên B muốn chuyển hosting hay server qua nhà cung cấp dịch 

vụ khác, bên A sẽ hỗ trợ chuyển dữ liệu và website cho bên B mà không tính phí. 

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG 

Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi hai bên cùng đồng ý và thể hiện bằng 

văn bản. 

Hợp đồng này có các văn bản kèm gồm : Biên bản mô tả chức năng phần mềm, 

biên bản yêu cầu, kế hoạch triển khai - là một bộ phận không thể tách rời của hợp 

đồng này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì hai bên chủ động thương lượng 

giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Nếu có tranh 

chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ đưa ra Tòa án có thẩm 

quyền tại TP. Hà Nội giải quyết. Bên thua kiện sẽ phải chịu mọi chi phí – kể cả 

tiền thuê luật sư cho bên thắng kiện. 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, 

có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

Tổng kết 

Mong bài viết này, Liên Hoàn Phát đã cung cấp những thông tin bổ ích về mẫu 

hợp đồng thiết kế website và những điều bạn cần biết trước khi ký kết hợp 

đồng. Hy vọng mọi thông này hữu ích với bạn đọc ! 

Ngoài thiết kế website công ty chúng tôi còn phát triển phần mềm chạy online 

trong đó Phần mềm quản lý xưởng in đã được những công ty in offset sử dụng 

gần 10 năm nay… 

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thiết kế website tại Liên Hoàn Phát: 

Liên hệ online 

● Điện thoại: (028) 668 00 197 

● Gửi yêu cầu qua Email: sales@lienhoanphat.com 

● Nhập thông tin liên hệ (số điện thoại/ email) trên form đăng ký 

https://lienhoanphat.com/
https://lienhoanphat.com/phan-mem-quan-ly-xuong-in
https://lienhoanphat.com/thiet-ke-website


● Website: https://lienhoanphat.com/ 

● Fanpage: https://www.facebook.com/thietkewebLHP 

https://lienhoanphat.com/

