HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Số: 01/2020-NLNLHĐ
• Căn cứ Bộ Luật Dân sự Số 91/2015/QH13;
• Căn cứ Luật Thương mại Số 36/2005/QH11;
• Căn cứ vào yêu cầu và khả năng của hai Bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, chúng tôi gồm:

Bên mua dịch vụ (Bên A):
Địa chỉ

:

Điện thoại

:

Fax:

Đại diện

:

Chức vụ:

Mã số thuế

:

Bên Cung cấp dịch vụ (Bên B): Công ty TNHH NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
Địa chỉ

: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại

: (028) 39302288

Đại diện

: Bà Võ Thị Bích Hạnh ;

Chức Vụ: Trợ lý kinh doanh

Căn cứ giấy ủy quyền số 01/2020-UQNLNL ngày 01/12/2020 của giám
đốc công ty
Tài khoản số

:

Mã số thuế

: 0315103249

Hai Bên đồng ý lập hợp đồng với các điều khoản sau đây:

Điều 01: Sản phẩm Gói Dịch Vụ NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
Dịch vụ do Bên B cung cấp bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi các dịch vụ như
được quy định tại Điều này. Việc sử dụng dịch vụ nhất định tùy từng thời điểm sẽ
phụ thuộc vào tính sẵn có của dịch vụ đó tại thời điểm Bên A ký hợp đồng này, và
dịch vụ có thể thay đổi vào thời điểm Bên A sử dụng dịch vụ.
1. Bên A mua gói dịch vụ “Nạp tiền vào tài khoản” cho gói Đăng tin Tuyển dụng, số
dư trong tài khoản của khách hàng được thêm vào số lượng tương ứng với số tiền
quý khách mua gói dịch vụ cộng khuyến mãi (nếu có);
2. Bên A dùng số dư tài khoản quy đổi thành các hiệu ứng, vị trí đăng tin (có quy
định giá cho từng hiệu ứng, vị trí đăng tin trong mục “Báo phí dịch vụ” trên web
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NhanLucNganhLuat.vn) áp dụng cho tin đăng.

Điều 02: Thanh toán
1. Dịch vụ được quy định trong Hợp đồng này là dịch vụ trả trước. Khi các bên xác
lập Hợp đồng về việc cung cấp và sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ cụ thể theo quy
định tại Điều 1 Hợp đồng này, phí dịch vụ được thanh toán ngay sau khi các bên
ký kết Hợp đồng này với số tiền phí dịch vụ được quy định tương ứng trong khoản
2 điều này. Phí được thanh toán trước khi dịch vụ được cung cấp và được thanh
toán một lần không hoàn lại trừ trường hợp dịch vụ không được cung cấp đúng
theo Hợp đồng này do lỗi của Bên B.
2. Biểu phí dịch vụ:
Mã đơn

Ngày đăng ký
và
Ngày giao

Gói dịch vụ

Khuyến mãi

[Mã đơn]

[Ngày đăng ký]

VD:
Gói dịch vụ
tuyển dụng
Nạp thêm
200.000 vào
tài khoản

Chương trình
khuyến mãi tháng
12 tặng thêm 100%
số tiền nạp vào:
200.000

[Ngày giao]

Tổng số dư Thành tiền Chiết Chiết khấu
(VNĐ)
tài khoản
khấu (VNĐ)
được nhận (đã bao
gồm 10% (%)
thêm
VAT)
400.000

200.000

Tổng giá trị đơn hàng (đã bao gồm 10% VAT)

0

0

200.000

Giảm từ trừ chiết khấu các gói dịch vụ

0

Tổng tiền thanh toán (đã bao gồm 10% VAT)

200.000

Số tiền viết bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng

3. Phương thức thanh toán:
3.1. Bằng tiền Việt Nam đồng, bằng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công Ty như sau:
Tên Tài khoản: Công Ty TNHH NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
Số tài khoản: 0071001240290
Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi Nhánh TP. Hồ Chí
Minh
3.2. Thanh toán qua ZaloPay thông qua đăng nhập tài khoản Nhà tuyển dụng, Bên
A truy cập đường dẫn thanh toán trên trang NhanLucNganhLuat.vn
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3.3. Thanh toán Momo thông qua đăng nhập tài khoản Nhà tuyển dụng, Bên A truy
cập đường dẫn thanh toán trên trang NhanLucNganhLuat.vn
Nội dung thanh toán: [Tên Nhà tuyển dụng] thanh toán đơn hàng số [Số đơn
hàng]

Điều 03: Cung cấp và Sử dụng dịch vụ:
Sau khi phí được thanh toán, Bên B có trách nhiệm cung cấp dịch vụ đúng theo Hợp
đồng này, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ Bên A sử dụng các dịch vụ mà mình cung cấp.
Trường hợp dịch vụ không được cung cấp đúng theo hợp đồng này về thời gian đăng
tải, các hạng mục nội dung đăng tải, … do lỗi cố ý của Bên B mà sau 07 (bảy) ngày làm
việc kể từ ngày khách hàng có thông báo nhắc nhở bằng văn bản về việc vi phạm này và
Bên B vẫn chưa tiến hành khắc phục sai phạm thì khách hàng có quyền chấm dứt hợp
đồng và yêu cầu công ty trả lại Bên A số phí mà khách hàng đã thanh toán tương ứng
với khối lượng dịch vụ mà công ty chưa thực hiện.
1. Bên A sẽ được Bên B cung cấp một tài khoản người dùng trên trang web
NhanLucNganhLuat.vn với mật khẩu để sử dụng dịch vụ. Bên A sẽ thay đổi mật
khẩu được cấp để bảo đảm tính bảo mật. Bên A có trách nhiệm bảo mật và chỉ sử
dụng tài khoản người dùng và mật khẩu cùa mình cho mục đích tuyển dụng của
chính mình theo quy định tại Hợp đồng này. Bên A không được tiết lộ, chia sẻ, hoặc
bán các thông tin về tài khoán người dùng và mật khẩu này cho bất kỳ bên thứ ba
nào khác mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên B.
2. Mỗi tài khoản sử dụng dịch vụ chỉ có giá trị pháp lý cho việc sử dụng tài khoản của
một đơn vị duy nhất theo thông tin mà khách hàng đăng ký. Khách hàng có quyền
yêu cầu cập nhật thông tin sử dụng tài khoản trong trường hợp: khách hàng có giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi tên doanh nghiệp hoặc địa chỉ. Tất cả
các trường hợp khách hàng yêu cầu cấp lại tài khoản sử dụng với thông tin trên giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với tên đơn vị, địa chỉ hoàn toàn mới thì
khách hàng phải đăng ký mua mới dịch vụ.
3. Bên A sẽ được đăng tải nội dung thông tin đăng tuyển của mình và/hoặc đặt đường
dẫn trên trang web của Bên B đến nội dung thông tin tuyển dụng tại trang web của
mình. Bên A sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các
nội dung thông tin quảng cáo tuyền dụng của mình đăng tải hoặc các nội dung
thông tin mà đường dẫn cùa mình dẫn tới.
4. Mỗi tài khoản sử dụng dịch vụ chỉ có giá trị pháp lý cho việc sử dụng tài khoản của
một đơn vị duy nhất theo thông tin mà khách hàng đăng ký. Khách hàng có quyền
yêu cầu cập nhật thông tin sử dụng tài khoản trong trường hợp: khách hàng có giấy
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chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi tên doanh nghiệp hoặc địa chỉ. Tất cả
các trường hợp khách hàng yêu cầu cấp lại tài khoản sử dụng với thông tin trên
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với tên đơn vị, địa chỉ hoàn toàn mới
thì khách hàng phải đăng ký mua mới dịch vụ.
5. Trường hợp Bên A vi phạm các quy định trên tại điều này thì Bên B có quyền gỡ bỏ
mọi thông tin hoặc đường dẫn của Bên A và chấm dứt Hợp đồng mà không phải
trả lại số tiền dịch vụ mà Bên A đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết, đồng thời
thông báo việc vi phạm với cơ quan nhà nước có thầm quyền và buộc Bên A bồi
thường thiệt hại phát sinh từ vi phạm của Bên A.

Điều 04: Quy định về nội dung đăng tuyển
1. Khi Bên A đăng tuyển dụng cho một chức vụ, chức vụ này sẽ được hiển thị trong
trang kểt quả tìm kiếm hoặc trang chủ (tùy theo dịch vụ Bên A sử dụng) trên trang
web của Bên B (gọi là “Tiêu Đề Đăng Tuyển”), Tiêu Đề Đăng Tuyển sẽ dẫn đến
trang nội dung chi tiết liên quan đến chức vụ đó.
2. Nội dung đăng tuyển bao gồm: (I) Tên chức vụ cần tuyển dụng (Tiêu Đề Đăng
Tuyển), (II) Mô tả công việc cho chức vụ đó và (III) Yêu cầu về tiêu chuẩn đối với
ứng viên cho chức vụ đó (Yêu cầu công việc), (IV) Phúc lợi công việc.
3. Nội Dung Đăng Tuyển chỉ được phép đề cập đến 1 chức vụ duy nhất là Tiêu Đề
Đăng Tuyển. Bên A không được đề cập đến bất kỳ chức vụ nào khác trong bất kỳ
phần nào trong Nội Dung Đăng Tuyển. Bên A cũng không được đề cập đến các
cấp bậc khác nhau liên quan đến chức vụ đăng tuyển trong cùng Nội Dung Đăng
Tuyển. Trừ trường hợp có sự đồng ý của Bên B.
4. Kể từ ngày đăng tuyển, Bên A sẽ không được thay đổi tên chức vụ đăng tuyển
(Tiêu Đề Đăng Tuyển).

Điều 5: Thỏa thuận khác
1. 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 B 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
bằng văn bản 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.
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2. Hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng
Bên B có trách nhiệm cung cấp dịch vụ hoàn thiện trong suốt thời hạn hợp đồng, và
hướng dẫn, giải đáp các vấn đề kỹ thuật Bên A vướng mắc.
Khi Bên A có vướng mắc về pháp lý, các chuyên viên pháp lý của Bên B sẽ hỗ trợ
sơ bộ qua điện thoại và Email
Bên A được đề nghị hỗ trợ qua điện thoại hoặc email, từ 8g00 đến 17g30 mỗi ngày
nếu sử dụng có vướng mắc phát sinh (Chủ nhật từ 8g30 đến 17g00).

Điều 6: Điều khoản chung
1. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc thì các Bên phải thông báo cho nhau
để cùng giải quyết trên tinh thần hợp tác, thương lượng.
2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01
bản có giá trị như nhau.
ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG

ĐẠI DIỆN NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

VÕ THỊ BÍCH HẠNH
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