
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG THUÊ XE 

- 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 24/11/2005; 

- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005; 

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây. 

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

Bên A ( BÊN THUÊ XE ):  …………….. 

Địa chỉ : ………………………………………………………... 

Tel: …………………………. _ MST: …………………. 

Người Đại Diện: – Chức danh : 

Bên B (BÊN CHO THUÊ) ………. 

Địa chỉ : …………… 

Điện Thoại: …………. _ MST: ……… 

Người Đại Diện: ………….. – Chức Danh: ………. 

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký hợp đồng cho thuê xe theo những điều khoản và điều kiện 

sau: 

Điều 1: Nội dung hợp đồng 

Bên A đồng ý thuê của bên B một xe ô tô gồm những nội dung như sau: 

- Loại Xe: …………….. 

- Số Chỗ Ngồi: …. chỗ 

- Số lượng xe: ………... 

Tình trạng xe mới còn hoạt động tốt phù hợp theo tiêu chuẩn của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. 

Tài xế đảm bảo văn hóa, lịch sự, có sức khỏe tốt, chịu khó và nhiệt tình trong công việc, bằng 

lái hợp lệ, kinh nghiệm lái xe và thông thạo các địa điểm trong thành phố. 

 

 
Điều 2: Giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán: 

2.1 Thời gian sử dụng dịch vụ: 

- Số ngày sử dụng  xe hàng tháng: ……………………………………... 

- Số km sử dụng tối đa hàng tháng:........................................................... 

- Thời gian làm việc trong ngày:   giờ / ngày bắt đắt đầu từ….. đến …... 
 

                2.2 Giá thuê: 

 

- Giá thuê xe là : ……………. 
 

Giá thuê xe chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí cầu đường, phí bến bãi 

Giá thuê xe đã bao gồm lương tài xế, chi phí xăng dầu khi sử dụng xe, bảo hiểm và các chi 

phí phát sinh có liên quan đến việc bảo trì, bảo dưỡng, đăng kiểm xe .v.v. 



- Giá tiền trên mỗi km vượt hạn mức: ………………………………………... 

- Giá tiền sử dụng ngoài giờ: …………………………………………………. 

- Giá thuê xe sử dụng ngoài định mức (thứ 7 và ngày chủ nhật): ……………. 

- Giá thuê xe sử dụng vào ngày lễ, tết: ……………. 

- Phí Lưu đêm: .............. (nếu bên A sử dụng xe đi tỉnh và ở lại qua đêm ) 

 
                 2.3 Thanh toán: 

 

- Phương thức thanh toán : chuyển khoản 

- Bên A sẽ thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản: ……………. 

 

Tên chủ tài khoản: ……………… 

 

- Việc thanh toán sẽ được thực hiện dựa trên bảng chấm công mỗi ngày có chữ ký xác nhận 

của cả 2 bên 

- Vào ngày đầu tháng , cả 2 bên sẽ cùng kiểm tra và duyệt bảng tổng kết chấm công hàng 

tháng dựa trên bảng chấm công ngày có chữ ký của cả 2 bên 

- Bên A sẽ thanh toán cho bên B trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày bên A nhận được 

các chứng từ thanh toán và hóa đơn tài chính hợp lệ của bên B. Nếu thanh toán trễ hạn sẽ 

phạt mỗi ngày trễ hạn 100.000đ 

- Chứng từ thanh toán: hóa đơn tài chính, bảng chấm công hàng tháng, bảng kê thời gian 

sử dụng xe, phí bến bãi, phí cầu đường và các chứng từ liên quan khác (nếu có) 

- Tiền đặt cọc:........................  Bằng chữ: ................. tương đương 1 tháng tiền thuê xe. Số 

tiền này sẽ được hoàn trả lại cho Bên thuê xe sau khi Hợp Đồng được thanh lý hoặc cấn 

trừ vào phí thuê xe của tháng cuối cùng. 

 
Điều 3: Trách nhiệm của các bên: 

3.1. Trách nhiệm của bên B: 

- Bên B chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe, giấy tờ xe, giấy kiểm 

định, giấy bảo hiểm, giấy phép lái xe của tài xế, mua bảo hiểm xe và hành khách cho bên A 

- Bên B có trách nhiệm sắp xếp xe, tài xế có đủ tiêu chuẩn hành nghề theo quy định như điều 1 . Nếu 

có sự yêu cầu thay đổi xe hoặc tài xế thì bên B phải tự sắp xếp trong vòng 7 ngày, mọi sự thay đổi 

tài xế và xe vì lý do khách quan phải được sự đồng ý của cả hai bên. 

- Bên B bảo đảm cho bên A quyền sử dụng xe một cách ổn định và liên tục trong suốt thời hạn hiệu 

lực của hợp đồng. 

- Bên B chịu trách nhiệm đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng. 

- Bên B chịu toàn bộ chi phí xăng dầu khi sử dụng xe. 

- Bên B có nghĩa vụ tuyển dụng tài xế, thanh toán tiền lương và các chi phí khác cho tài xế. 

- Bên B chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng xe theo định kỳ. Bên B có trách nhiệm thông báo trước cho 

bên A ít nhất là 03 ngày về định kỳ bảo dưỡng xe và tiến hành bảo trì xe theo định kỳ. Việc lấy xe 

đi bảo trì phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến giới hạn thời gian sử dụng xe trong tháng. Trong 

trường hợp định kỳ bảo trì xe trùng với thời gian bên A cần dùng xe thì bên B cần phải cung cấp xe 

thay thế . 

- Trong thời hạn hiệu lực hợp đồng, nếu xe xảy ra bất kỳ hư hỏng nào, bên B có trách nhiệm sửa chữa 

và khôi phục lại tình trạng xe như cam kết lúc ký hợp đồng. 

- Bên B xuất hóa đơn thuê xe : 1 tháng / lần. 

- 3.2. Trách nhiệm của bên A: 

- Thanh toán tiền thuê xe và các chi phí cầu đường, bến bãi, phát sinh ngoài giờ, vượt km cho Bên B 

đúng hạn. 



- Thông báo cho bên B nếu có thay đổi giờ đi hoặc sử dụng xe vào ngày chủ nhật, lễ tết chậm nhất 

là 24 giờ trước khi khởi hành. 

Điều 4: Hiệu lực hợp đồng 

- Hợp đồng có hiệu lực 1 năm kể từ ngày ………………….. 

-  Sau thời hạn hợp đồng, nếu bên A yêu cầu gia hạn thì bên B sẽ đáp ứng khi có sư thuận 

lợi cho cả 2 bên. 

 

Điều 5: Điều khoản chất dứt và gia hạn thời hạn thuê xe 

- 5.1 Bên A có thể sử dụng thử xe trong thời gian 7 ngày, nếu chấm dứt hợp đồng trong khoảng  

thời  gian  7 ngày đầu chỉ phải thanh toán chi phí mỗi ngày ...............................đồng và các 
chi phí cầu đường, bến bãi, vượt km, quá giờ. 

- 5.2 Thông báo chấm dứt hoặc gia hạn hợp đồng thuê xe phải được báo trước 10 ngày , nhằm 

giúp cả 2 bên có thời gian chuẩn bị. 

- 5.3 Nếu bên A chấm dứt hợp đồng trước thời hạn ( nhưng sau 7 ngày đầu dùng thử xe) thì 

phải thanh toán tiền thuê xe, các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng và bồi thường cho 

bên B một tháng tiền cọc thuê xe, tương đương……………... 

- 5.4 Nếu bên B chấm dứt hợp đồng trước thời hạn (sau 7 ngày đầu dùng thử xe) thì bên B 

phải hoàn trả tiền cọc và bồi thường cho bên A một tháng tiền cọc thuê xe, tương đương đ. 

- 5.5 Bên B phải cung cấp cho bên thuê đúng loại xe, đúng tài xế đúng giờ và đúng chất lượng 

xe đã cam kết. Nếu xe gặp sự cố phải tạm thời thay thế bằng loại xe bằng hoặc tốt hơn xe 

đang thuê. 

- 5.5 Bên thuê đồng ý giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho xe và không làm hư hại nội thất. Nếu có thì 

sẽ bồi thường theo thỏa thuận 

 

Điều 6 : Các điều khoản chung 

- 6.1 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho 

nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết. 

- 6.2 Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn 

phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp 

luật. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được, sẽ do Tòa Án Nhân 

Dân Thành Phố Hồ Chí Minh phán xử. 

- 6.3 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện 

xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào. 

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

bản. Bên B giữ 01 (một) bản. 

 

Bên Cho Thuê ( Bên B) Bên Thuê Xe ( Bên A) 


