MẪU HỢP ĐỒNG VỚI CÁ NHÂN
Bộ Nông nghiệp và PTNT
VIỆN KHOA HỌC LN VIỆT NAM

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

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(Hợp đồng thuê khoán chuyên môn hoặc HĐ thuê khoán nhân công…)
Số:
/HĐKHCN

-Căn cứ luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000-QH 10 của Quốc hội Nước
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Viêt Nam và nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày
17/10/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công
nghệ.
-Căn cứ vào kế hoạch và dự toán của đề tài nghiên cứu khoa học:
“...................................................................................................................”.
- Căn cứ biên bản thoả thuận đã ký ngày ...... (nếu có)
-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và năng lực của các bên:
Hôm nay, ngày
tháng
năm 2009, Chúng tôi gồm:
Đại diện bên A: VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
-Địa chỉ: Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội
-Điện thoại: ...................................;
Fax: 0438389722
-Số tài khoản: .............. tại Kho bạc Nhà nước Từ Liêm, Hà Nội.
-Do Ông (bà)....................................................... – Giám đốc Viện.
-Ông (Bà)............................................................. – Phó Giám đốc Viện.
-Có giấy ủy quyền số ...../KHLN-KH ngày...... tháng ....... năm 2... của Giám đốc
Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam (nếu không phải là Giám đốc Viện ký hợp
đồng).
- Ông (Bà): ............................................. - Chủ nhiệm đề tài
Đại diện bên B: Đại diện cho................................................
- Ông: ................................ (Chức danh)
- Địa chỉ: .................................................................................................................
-Số CMT: ...................................Do .................................cấp ngày........
- Mã số thuế thu nhập cá nhân:
Cùng nhau thống nhất ký hợp đồng thuê khoán nhân công thực hiện đề tài khoa
học và công nghệ với những điều khoản sau:
Điều 1: Bên B thống nhất (hoặc phối hợp) thực hiện cho bên A các nội dung
nghiên cứu của đề tài, bao gồm các nội dung công việc:
1- chi tiết từng nội dung công việc, địa điểm cụ thể, diện tích
2- yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng công việc
3- ...
(theo dự toán chi tiết đính kèm)

Điều 2: Trách nhiệm của mỗi bên:
Trách nhiệm của bên A:
- Cử cán bộ cùng tham gia và cung cấp tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trong quá
trình thực hiện một số nội dung của hợp đồng.
- Cung cấp nguyên vật liệu, dụng cụ, công cụ cho bên B trong quá trình thực
hiện (nếu có).
- Thanh toán kinh phí theo đúng thoả thuận đã ký kết
Trách nhiệm của bên B:
- Có trách nhiệm bố trí nhân lực thực hiện các nội dung công việc theo đúng
thời gian và yêu cầu của bên A.
- Giao nộp sản phẩm của hợp đồng cho bên A.
Điều 3: Sản phẩm giao nộp:
Sản phẩm được giao nhận trực tiếp tại ............và theo tiến độ công việc (...
lần/năm)
Điều 4: Thời gian thực hiện:
Bắt đầu từ .../..../200... đến tháng .../.../200...
Điều 5. Giá trị hợp đồng và hình thức thanh toán:
- Giá trị hợp đồng : .................................. đồng
(Bốn mươi ba triệu bẩy trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Bên A sẽ tự khấu trừ vào giá trị hợp đồng bất kì khoản thuế nào mà bên B
phải trả theo quy định của luật pháp.
- Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt (chuyển khoản) . Bên A chuyển cho
bên B...% giá trị hợp đồng ngay sau ký hợp đồng, số kinh phí còn lại sẽ
được thanh toán khi bên B đã thực hiện xong khối lương công việc, có biên
bản nghiệm thu khối lương, biên bản bàn giao sản phẩm cho bên A.
(Đề tài, dự án có thể chia thành các lần tạm ứng, thanh toán trên cơ sở thống
nhất giữa 2 bên)
Điều 6: Điều khoản chung:
- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã ký trong hợp
đồng. Khi thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc, thay đổi hoặc bổ sung, hai bên sẽ
cùng bàn bạc và làm biên bản (biên bản có giá trị như hợp đồng). Nếu bên nào
đơn phương không thực hiện đúng hợp đồng và làm thiệt hại cho đơn vị kia thì
phải chịu bồi thường và trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
- Hợp đồng lập thành 04 bản có nội dung và giá trị như nhau. Mỗi bên giữ
02 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A
THỦ TRƯỞNG

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

ĐẠI DIỆN BÊN B

MẪU HỢP ĐỒNG VỚI CÁ NHÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Số:
/HĐKHCN

Căn cứ hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học số: /HĐKHCN ký ngày
/
/ 2009 giữa Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và .............
Căn cứ biên bản nghiệm thu khối lượng lần 1 ngày .... / ... / 200 và lần 2
ngày / /200 .....
Hôm nay, ngày
tháng
năm 200 , Chúng tôi gồm:
Đại diện bên A: VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
-Địa chỉ: Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội
-Điện thoại: ...................................;
Fax: 0438389722
-Số tài khoản: .............. tại Kho bạc Nhà nước Từ Liêm, Hà Nội.
-Do Ông (bà)....................................................... – Giám đốc Viện.
-Ông (Bà)............................................................. – Phó Giám đốc Viện.
-Có giấy ủy quyền số ...../KHLN-KH ngày...... tháng ....... năm 2... của Giám đốc
Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam (nếu không phải là Giám đốc Viện ký hợp
đồng).
- Ông (Bà): ............................................. - Chủ nhiệm đề tài
Đại diện bên B: Đại diện cho................................................
- Ông: ................................ (Chức danh)
- Địa chỉ: .................................................................................................................
-Số CMT: ...................................Do .................................cấp ngày........
- Mã số thuế thu nhập cá nhân:
Cùng nhau thống nhất thanh lý hợp đồng thuê khoán nhân công thực hiện đề
tài khoa học và công nghệ số
/HĐKHCN với những nội dung sau:
- Hai bên đã thực hiện đúng nội dung bản hợp đồng thuê thuê khoán nhân
công đã được ký kết. bao gồm:
.....
- Bên B đã giao nộp cho bên A kết quả nghiên cứu như đã thoả thuận tại
Điều 3 của hợp đồng và theo biên bản bàn giao sản phẩm theo từng đợt nghiên
cứu, bao gồm:
........
- Bên A đã chuyển kinh phí cho bên B, số tiền là:
Tổng giá trị nghiệm thu:..............đ

Kinh phí đã chuyển: ...............đ
Kinh phí còn phải trả
- Bên B đã giao nộp cho bên A kết quả nghiên cứu như đã thoả thuận tại
Điều 3 của hợp đồng và theo biên bản bàn giao sản phẩm theo từng đợt nghiên
cứu.
- Bên A đã trả cho bên B, số tiền là:
Hai bên nhất trí ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng và được lập
thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 2 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A
THỦ TRƯỞNG

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

ĐẠI DIỆN BÊN B

MẪU HỢP ĐỒNG VỚI CÁ NHÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO SẢN PHẨM
(Đợt ..... năm 200..)
Căn cứ hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học số: /HĐKHCN ký ngày
/
/ 2009 giữa Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và
...............................................................
Hôm nay, ngày
tháng
năm 2009, Chúng tôi gồm:
Đại diện bên A: VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
- Ông ............................... chủ nhiệm đề tài.
(hoặc cộng tác viên của đề tài)
Đại diện bên B:
- Ông: ..................................
Cùng nhau thống nhất giao nhận sản phẩm của
.................................................................................... Sản phẩm gồm:

đề

tài:

1.
2.
3.
Số lượng sản phẩm trên đã giao cho chủ nhiệm đề tài để phục vụ các nội dung
nghiên cứu tiếp theo.

Người nhận sản phẩm

Người giao sản phẩm

MẪU HỢP ĐỒNG VỚI CÁ NHÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG
(Đợt ..... năm 200..)
Căn cứ hợp đồng thuê khoán nhân công số:
/HĐKHCN ký ngày
/
2009 giữa Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
...............................................................
Hôm nay, ngày
tháng
năm 2009, Chúng tôi gồm:

/
và

Đại diện bên A: VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
- Ông ............................... chủ nhiệm đề tài.
(hoặc cộng tác viên của đề tài)
Đại diện bên B: Đại diện cho................................................
- Ông: ................................ (Chức danh)
- Địa chỉ: .................................................................................................................
-Số CMT: ...................................Do .................................cấp ngày........
- Mã số thuế thu nhập cá nhân:
Cùng nhau thống nhất nghiệm thu khối lương sản phẩm theo hợp đồng hợp tác
nghiên cứu số ngày tháng năm 200...
1. Mô hình: ha tại địa điểm: lô... khoảnh....(địa chỉ cụ thể)
Loài cây trồng
Mật độ.................................tỷ lệ sống....%
2.
3.
Đại diện đề tài (CB kỹ thuật, CTV..)
Đại diện đơn vị thực hiện
Ghi chú: tất cả các hợp đồng trồng, chăm sóc các mô hình phải thực hiện nghiệm
thu khối lượng theo giai đoạn: Biên bản nghiệm thu khối lượng trồng rừng; Biên
bản nghiệm thu chăm sóc lần 1, lần 2....
Sau khi ký hợp đồng số tiền ứng cho cá nhân phải có giấy biên nhận theo từng
đợt phù hợp với số tiền tạm ứng của đề tài tại Viện và chỉ trả thanh toán hết khi
thanh lý hợp đồng.
Biên bản nghiệm thu khối lương là nghiệm thu sau khi hoàn thành tất cả
các công việc trên.

MẪU HỢP ĐỒNG VỚI CÁ NHÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO SẢN PHẨM HỢP ĐỒNG
(Đợt ..... năm 200..)

Tên tôi:
- Địa chỉ: .................................................................................................................
-Số CMT: ...................................Do .................................cấp ngày........
Căn cứ hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học số:
/
/ 2009 .
Hôm nay, ngày
tháng
năm 20......, Chúng tôi gồm:

/HĐKHCN ký ngày

Đại diện bên A: VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
- Ông ............................... chủ nhiệm đề tài.
(hoặc cộng tác viên của đề tài)
Đại diện bên B:
- Ông: ..................................
Cùng nhau thống nhất giao nhận sản phẩm của
.................................................................................... Sản phẩm gồm:
1.
2.
3.

đề

tài:

Số lượng sản phẩm trên đã giao cho chủ nhiệm đề tài để phục vụ các nội dung
nghiên cứu tiếp theo.

Người nhận sản phẩm

Người giao sản phẩm

MẪU HỢP ĐỒNG VỚI CÁ NHÂN
GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN
(ĐỢT 1,2....)
Tên tôi:
- Địa chỉ: .................................................................................................................
-Số CMT: ...................................Do .................................cấp ngày........
- Mã số thuế thu nhập cá nhân:
Đại diện cho các hộ nhận khoán thực hiện hợp đồng với đề tài.
Căn cứ hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học số: /HĐKHCN ký ngày
/
/ 2009
Hôm nay, ngày
tháng
năm 2009, tôi đã nhận số tiền tạm ứng (đợt...) từ
ông:................................................... lả cán bộ của đề tài, số tiền: ................
Bằng chữ....................................................................................
Người giao tiền

Người nhận tiền

MẪU HỢP ĐỒNG VỚI CÁ NHÂN
BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN CÔNG
(đợt1,2....)
Họ
Địa
và
chỉ,
tên
CMT
STT người
được
thuê

Mã
số
thuế
TN
CN

Nội
dung
hoặc
tên
công
việc
thuê

Số công
hoặc khối
lượng
công việc
đã làm

Đơn giá
Thành
tiền

Tiền
thuế
khấu
trừ

Số
tiền
còn
lại
được
nhận

Cộng

Ngày........tháng.......năm 200...
Người chi tiền
(Người chi tiền là người đã tạm ứng hoặc thanh toán với đề tài)

Ký
nhận

MẪU HỢP ĐỒNG VỚI CÁ NHÂN
BẢNG THANH TOÁN TIỀN CÔNG THUÊ NGOÀI
(Mẫu số C09/QĐ19)
(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)
Họ và tên:....................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ)................................................
Đã thuê những công việc sau để..................................tại địa điểm..................
Từ ngày.....đến ngày....................
STT Họ và
Nội dung Số
Đơn
Thành Tiền Số
Ký
tên
Địa
Mã số hoặc tên
công
giá
tiền
thuế tiền nhận
người chỉ, thuế
công việc hoặc
thanh
khấu còn
được
số
TNCN thuê
khối
toán
trừ
lại
thuê
CMT
lượng
được
công
nhận
việc đã
làm

Cộng
Đề nghị...........................cho thanh toán số tiền:
Tổng số tiền (bằng chữ)....................................................................................

Người đề nghị thanh toán

Ngày........tháng.......năm 200...
Kế toán trưởng
Người duyệt

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài dùng để thanh toán cho người được thuê
để thực hiện những công việc không lập thành hợp đồng, như: thuê lao động bốc
vác, thuê vận chuyển thiết bị, cây con, phân bón, thuê làm khoán 1 số công việc
nào đó. Chứng từ này được dùng để thanh toán cho người đi thuê lao động ngoài
đơn vị.
Tiền thuế khấu trừ phải nộp nếu người được thuê có mức thu nhập thuộc
đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân quy định tại Thông tư số
111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn
thực hiện luật thuế Thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật
thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN .

