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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

-----****----- 

 BẢN THỎA THUẬN CỘNG TÁC VIÊN  

( Số:……./BTTCTV/BKS) 

 - Căn cứ vào khả năng nhu cầu của hai bên. 

TP.HCM, ngày 20... tháng.1.. năm 2021…… tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Tự Động Hóa BKsystem, chúng 

tôi gồm: 

Công Ty TNHH Công Nghệ & Tự Động Hóa Bksystem (Bên A) 

Địa chỉ: 175/39 Nguyễn Văn Tăng, KP Chân Phú Cẩm, P.Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM 

Điện thoại:   028.62806350                           Hotline: 0965.89.30.33 

Mã số thuế: 0313913946 

Người đại diện: Ông: Trần Văn Sỹ                              Chức vụ: Phó Giám Đốc 

Cộng tác viên (Bên B) 

- Ông (bà):         - Năm sinh:  

- Số CMND:                           Ngày cấp :                                   Nơi cấp : 

- Điện thoại:                                                     Email: 

- Địa chỉ: 

- Số tài khoản:                                                 tại Ngân hàng: 

Sau khi thỏa thuận hai bên thống nhất ký kết Bản thỏa thuận cộng tác viên với những điều khoản như sau: 

Điều 1: Nội dung công việc của Bên B 

Bên B làm cộng tác viên cho Bên A để thực hiện các công việc liên quan đến sản phẩm :  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

- Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng, các nhà đầu tư cho sản phẩm, Quảng cáo và chào các dịch vụ 

mua/bán các sản phầm. 

http://luatminhkhue.vn/hop-dong-1/mau-hop-dong-cong-tac-vien.aspx
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Điều 2: Trang bị dụng cụ làm việc, phương tiện đi lại : Bên B tự trang bị cho mình các dụng cụ và phương 

tiện cần thiết đi lại để phục vụ cho công việc theo bản thỏa thuận này.  

Điều 2: Thù lao và quyền lợi của cộng tác viên : Theo chính sách của công ty 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ  

1. Quyền của Bên A : Bên A có quyền đơn phương chấm dứt bản thỏa thuận cộng tác viên với Bên B khi Bên B 

vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin của Bên A hoặc Bên B không đáp ứng được yêu cầu công việc. 

2. Quyền của Bên B: Được yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin liên quan đến sản phẩm để phục vụ cho công 

việc của Bên B nhưng phải sử dụng các thông tin theo quy đinh, đảm bảo uy tín và thương hiệu của sản phẩm 

3. Nghĩa vụ của Bên A: Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho bên B theo chính sách của công 

ty, tạo điều kiện để Bên B thực hiện công việc được thuận lợi nhất, bên A cấp mã số CTV cho Bên B để tiện việc 

theo dõi. 

4. Nghĩa vụ của Bên B: Bên B được sử dụng mã số CTV yêu cầu Bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn các chế 

độ thù lao và các quyền, lợi ích vật chất khác theo bản thỏa thuận này. Tự chịu các khoản chi phí đi lại, điện thoại 

và các chi phí khác không ghi trong bản thỏa thuận này liên quan đến công việc hợp tác với Bên A, Tuân thủ triệt 

để các quy định về bảo mật thông tin liên quan đến vụ việc thực hiện. 

Điều 9: Hiệu lực và thời hạn hợp đồng 

Thời hạn bản thỏa thuận là ...... tháng kể từ ngày …../……./........đến ngày ……./……./........ 

Hai bên có thể gia bản thỏa thuận theo nhu cầu thực tế công việc phát sinh. 

Điều 10: Điều khoản thi hành  

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong bản thỏa thuận này; 

- Mọi sửa đổi, bổ sung liên quan đến nội dung bản thỏa thuận này phải được hai bên thống nhất và thể hiện bằng 

văn bản; 

- Bản thỏa thuận này gồm 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mối bên giữ 01 bản. 

                               Đại diện Bên A                                                          Đại diện Bên B 

 

 

                                   Trần Văn Sỹ 


