CONG H0À X HQI CHn NGHIA VIT

NAM

DÙe lap - Ty do - Hanh phúe

HOP DONG
CUNG UNG VÀ SÜ DUNG DICH Vr BUU CHÍNH
So: 2367/2021/HDBC/BDHCM-FPTLONGCHAU
Can ct BÙ luat Dân su sô 91/2015/QH13 uoc

Quóc hÙi nróc Cong hoù x hÙi chù nghia ViÇt

Nam thong qua ngày 24 tháng 11 nànm 2015 và có hiÇu hrc tit ngày 01 tháng 01 nm 2017;

Can cit Ludt Throng mai só 36/2005/QHII aroe Quóc hÙi muóe Cong hoà x hÙi chu ngh+a Vie
Nam thông qua ngày l4 tháng 6 näm 2005 và có hiÇu luc tir ngày 01 tháng 01 nm

2006;

Can cú Luat Buu chinh só 49/2010QH12 drge QuÑc hoi nric CÙng hoà xâ hÙi chi nghia Viê
Nam thong qua ngày 17 tháng 6 näm 2010 và có hieu huc tt ngày 01 tháng 01 nm

2011;

Cn ct NghË dinh só 47/2011/NÐ-CP ngày 17/6/2011 cua Chinh phù ve viÇc quy dinh chi tiét thi
hành mot só nÙi dung cça Luât Bru chinh;

Can cu Thong tu 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 cua BÙ Thong tin & Truyen thông vé viÇe
"Quy dinh chi tiêt vê cung ting và sù dung dich u bru chinh"
Cn

ct khà nng

và nhu câu cua môi Bên,

Hôm nay, ngày 30 tháng 8 nm

A

2021, t¡i TP.HCM, chùng tôi gôm có:

BEN CUNG UNG

D.CH Vr
BUU DIEN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH
Chi nhánh Tông Công Ty Bru diÇn ViÇt Nam
Dja chi try sß : 125 Hai Bà Trung, Phuong Bên Nghé, Qu-n I, TP Hô Chí Minh
: 08.38256930
Fax: 08.38248103
Diên thoai
Ma sô thue
:0305402257
: Bà Le ThË Thanh Trà
Dai diÇn

Chúc vy

: Phó Giám Dôc Buu diÇn TP Hô Chí Minh

(Theo Giay iy quyênsó: 2711/UQ-BDHCM ngày 10/06/2019 cua Gióm oc BTPHCM v/v Uy quyn

ký høp dông cung câp dich vu)
(sau dây duoc goi là "Bên A").

Và

BÊN SÜ DUNG DJCH Vr:
cONG TY CP DUOC PHÅM FPT LONG CHAu
LE
N O

Dia chi:
Dien thoai

379-381 Hai BàTrung, Phurong Vo ThË Sáu, Quân 3, TP Hô Chí Minh

: 02873023456

Ma só thuÃ : 0315275368
: Bà Nguyên o Quyên
Dai dien
:Giám dociêu Hành
Chúe vu
Giay üy quyên sô 1252/2020/UQ-FRT ngày 01/11/2020.
(Truong hop cáp phó khý Hop dông. yêu câu phi có Quyêt jnh/Giáy üy quyên cua ng1röi ding dáu
co quan don vË)

(sau dây duroe goi là "Bên B"),

Sau khi bàn b¡c thào luan hai bên dông ý ký kêt hop dông cung câp "Djeh vy Buru ehính" vÛi
các diêu, khoàn sau dây:

2c0 PH

RPT

3.

Giai nghia mÙt sótir ngf và thu-t ngï dung trong Hop dông này và các phå lyc ính

kèm

Hop dong

:duoc hieu là ban thoa thu-n cung úng vå sir dång dËch vå buru chinh này.

Phu lue Hop dông

:là phàn không thê ách rÝi cça Hop dòng, qui dinh các iêu

Các Bên/Hai Bên

duoc hiêu bao gôm cà Bên A và Bên B

Buru gun

:là thu, tài liÇu, ân phâm, hàng hóa cça Bên B duoc chuyén qua m¡ng luói
buu chinh chuyên phát cça Bên A.

bao gôm cà các phå luc, các vän b£n bó sung, sra ôi

các thông tin dáu môi úy quyên, các sëa ói/

Hop ông

này.

khoån chi tiêt.

bó sung (nêu có).

Dich vu buru chinh
chuyèn phát

là dich vu châp nh-n, v-n chuyên và phát buru güri bàng các phuong thírc tir
dia diem cça nguòi giri dên dËa diêm cça nguoi nh-n qua m¡ng buu chính.

COD

là dich vu phát hàng thu tièn mà nguöi güi có thesë dung kèm vÛi các dËch
vu bru chinh dê üy thác cho Bên A thu hÙ mÙt kho£n tiên cça nguroi nh-n
khi phát buu giri (hàng hóa) và chuyên trà khoàn tiên ó cho nguròi güri.

Hai Ben thóa thuán ký két Hop dông cung úng và sir dung djch vå buru chinh vÛi nhtng diÁu kho£n
nhu sau:

DIEU 1: DICH Vr CUNG UNG
Bên B

dong ý su dång các dËch vu buu chính do Bên A cung úng bao gôm nhung không giói

han böi các dËch vu sau:

Dich vu buu chính chuyên phát (buru phâm, buu kiên, chuyên phát nhanh,..).

Dich vu công thêm (nêu có).
Chi tiêt các lo¡i dËch vu t¡i các Phu luc dinh kèm.

DIÉU

2:

PHU'ONG THÚC CUNG ÚNG VA SU DUNG DICH Vr

2.1.

Bên A cung úng các djch vå durgc quy dËnh t¡i iêu 1 theo yêu câu cça Bên B và huóng dân
Bên B thurc hiÇn dúng các quy djnh khi së dung dËch vy. Bên B sù
dång các ân phâm dich vå
theo quy dinh nghiÇp vu hiÇn hành cça Bên A.

2.2

Khi có nhu câu së dång dËch vå, Bên B së lieên hÇ vói dâu môi
phuc vu duoc chi Ënh cça Bên
A de dên nh-n buu gi (Trë các ngày Chù nhât và các
ngày Le, Têt theo quy dinh).
Hai Bên l-p phiêu/ bång kê ho·ãc sô
giao nh-n và thuc hiÇn ký xác nh-n khi giao nh-n buu
gui, cuóc phí (nêu có) dê làm co sß dôi chieu và thanh toán hàng tháng.

2.3

Ben A

thuc hiÇn nh-n hàng t¡i Ëa diêm Bên B chi Ënh të 1-2 làn/ ngày. Các Ëa diêm thuÙc
diÇn lây hàng 2 lân/ ngày, Bên B së gëri danh sách cho bên A và chi dËnh
khoàng thòi gian lày
hàng cy thê (nêu có) qua email truóc 0l ngày làm viÇc.
2.4.

Ben A

giao

cho

sau

dây

có trách

nhiÇm giao dËch truc tiêp vÛi BênB:

Don vi

:Trung tâm Nam Sài Gon

Buu cyc

Buu cuc KHL

Nguoi thyc hiÇn
DiÇn tho¡i
Email
2.5.

bÙ phân

:

Nguyen ThË

-

Truong

Buru cue

:0362993714

bckhlnsg@hempost.vn

Bên B
Tên

Ut Muröi

giao cho bÙ ph-n sau ây có trách nhiem giao dich true tiêp
bÙ ph-n: Phông Hành chính FPT Long Châu

vói Bên A

-
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Ben B str dung các djch vu buru chinh do Bên A cung irng theo thóa thuân t¡i iêu 1 cça Hop
dong này dúng các qui dinh vé sir dung dich vu, quy dinh vê sù dung ân phâm nghiÇp vå cça

a.

Bên A.

Các buu giri cça Bên B có nÙi dung phù hop vÛi quy djnh cça Pháp lu-t ViÇt Nam trong linh

vuc Buu chinh và quy dËnh nghiÇp vu cça Bên A. Bên B chju trách nhiÇm truóc pháp lu-t vè
noi dung buu gëui.
Bên B cung câp cho Bên A dây dù thông tin vê nÙi dung bru gëi nhur: tên, chung loai, so

C

luong hàng hóa; dËch vu chuyên phát... các chéng të cân thiêt lien quan ên buu gùi; Cung
câp tên và dËa chi nguoi nh-n rõ ràng, ây dü theo quy dinh phân câp, phân lo¡i vê dja chi
nguoi nh-n dôi vÛi dËch vu buru chính chuyên phát cu thê nhu sau:

Loai

Lo¡i I
Theo mat duòng, phô, ngð,

Lo¡i II

Loai III

Loai IV

Theo phuong,

Theo thon, xã

ngách

cum to dân cu

Các khu tâp thê,
khu chung cu

Tên Nguroi Nh-n

Tên Nguoi Nh-n

Tên Nguoi Nh-n

Cap
So nhà
2

(thuÙc
phô)

Tên Nguoi

Nh-n

So nhà

So nhà
(thuÙe (thuÙe SSó nhà (thuÙc tó)

Ngo)

Ngách

4

So cn hÙÙ

Ngách)

3

5

(nông thôn)

Ngo
Duong phô

Phuong

6

Quan/huyÇn

7

Tinh/thành phô
Phân câp này nhm

To dân cu

Dãy nhà khu t-p

thuoc cym)
Cum
(thuoc phuong)

Khu tâp thê
Khu chung cu

Thôn (âp)

Phuong

Phuong

Xã

Quan/huyeén

Tinh/thành phô

Xóm
(cum, khu)

the

Quân/huyÇn

Quan/huyên
Tinh/thành phô

Tinh/thành phô

måc dích thông nhât giïa các Bên vê ja

chi ây

ü và làm cn

cé

de các Bên xác Ënh dËa chi sai, dja chi không ây du và/ho·c dËa chi không rõ ràng cua

Nguoi Nh-an.
Dia chi Nguoi Nh-n sai là chuõi thông tin vê nguoi nh-n thê hiÇn trên buu gëi không có
that, ho·c có th-t nhung thiêu thông tin theo phân câp và phân lo¡i dja chi, ho·c sai tên
nguoi nhân dù dja chi dúng;
Dia chi Nguoi Nhân không dây dù và/ho·c dËa chi không ro ràng là chuoi thông tin vê

nguoi nh-n thiêu, nhâm l¥n do lôi so¡n thào, sai chính tå, ngï pháp mÙt trong nhïng
thông tin theo phân câp và phân loai dja chi.

d.

Bên B chiu trách nhiÇm óng

gói hàng hóa theo dúng quy cách ê

£m

bào an toàn cho buu

gi trong quá trinh chuyên phát. Dói vói các lo¡i hàng hoá có yêu c§u b£o quán dc biÇt (hàng
de hóng. dé vo ...), Ben B phäi tu dóng gói, gia có bao bi cân th-n truóc khi giri (óng thùng
xop.thung caton, thùng gó, bao gói nylon, chèn boc..), có dâu hiÇu nh-n biét bên ngoài bao
bi, dông thòi thông báo cho Bên A dé d£m bào an toàn trong suÑót quá trinh v-n chuyên.
e.

.

Truong hop Bên B không có dieu kiÇn óng gói, gia có bao bi hàng hoá thi có thÃ sit dung
djch vu dóng gói, gia cô bao bi hàng hóa do Bên A cung câp. Bên B trà cho Bên A phi dich
vu dóng gói. gia cô hàng hóa.
Ben B hoàn toàn chju trách nhiÇm vè nÙi dung, só luong hàng hóa gii qua hÇ thóng cça Bên
A. Ben B phài dám bâo chát lurong h£ng hóa theo dúng xu¥t xú. mu m chùng loai, só lugng.
chat lrgng s£n phâm, tinh trang, måu såc ã

cam két vÛi ngudi mua; nêu nguròi nhân (nguoi
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Doe lap -Ty do - Hynh phúc

PHr LrCi
Giá croe dieh vy
(Kèm theo hop dong só: 2367/2021/1DBCIBDHCM- FPTLONGCHAU

DIÈU
1.

I:

GIÁ CUOC D.CH Vr:

CU'OC DICH Vr CHUYÉN PHÁT LOGISTIC TRONG NUÖC:
1.1 Cuoc chính:

Don vjtính: VNÐ
Múc cróKc

NÁC TRONG LUONG
TP. HCM

Den 10kg
Trên 10kg ên

20kg

Moi 0lkg tiép theo trên
Moi 01kg tiêp theo trên

kg dên
30 kg ên

20

30

50

kg
kg

Moi 01kg tiêp theo trên 50 kg dên 200 kg
Moi 0lkg

tiêp theo trên 200 kg dên 500 kg
Moi 0lkg tiêp theo trên 500 kg dên 2.000 kg
Moi 0lkg tiép theo trên 2.000 kg
dên 3.500 kg
Môi 0lkg tiêp theo trên 3.500 kg

vung

50,900
82,900
3,200

56,900
92,900

2,800

2,500

Cách

Hà Noi

vùng

3,600

125,600
5,600

72,000
136,000
6,400

79,800
144,800
6,500

4,100

5,100

5,200

6,000

3,600

4,800

5,100

5,700

3,200

,500

,700

5,200

1,900

2,800

3,800

4,100

1,700

2,400

3,200

3,500

4,800
4,200

2.100

J+2

69,600

2,300

1.600

Thoigian chuyên phát

Can

NÙi vùng

2,800

J+3

J+4

3,000
J+4

3,600
J+5

Trong dó:

-Jlà ngày nhân gi;

-KVphátngoàitrungtâm tinh,thành phô: Thöi gianphát eng thêmtir1dén 2ngày.
Giá cuoc trên chua bao gom 10% PPxD (phy phí xng dâu) tính trên cuóc chính;
Giá cuóc trên chua bao gôm phu phí kêt noi 20% khi gëi d¿n tuyen Huyên, Xa;
Giá cuóc trên chua bao gôm 10% thuÃ GTGT;

Trong luong tính cuóc: Äp dung trong luong lón nhát khi so sánh trong luong thåc t¿ cça gói
hàng/kiÇn hàng vói trong lugng theo thê tich. Công thurc tinh trong lugng thê tich:
Dài x RÙng x Cao (cm3)/6.000

Doi voi các kiÇn h£ng nguyên khôi (nguyên kiÇn) không thê tách rÝi có khói luong trên
100kg se thu thêm phi nâng ha bäng 40% curóc chính, toi thiÃu thu 120.000dòngkiÇn.

1.2HE SO TINH CUOC: chiáp dyng khitinh cuóctheo tronglugngthucte
Lo¡i hàng
Buu gui chúa hàng công kênh

(không áp dung cho buu güitính cuóc theothêtích hàng hóa)
Buu kien chra hàng d¿ vo

HÇ sô tính
Cuóe

1.4
1.6

H

Ghi chú

Truong hop buru gui
có nhiêu hÇ sô thì áp
dung he sô cao nhât

Buu kiÇn di và ên các häi dão

Quy dinh vêvàngtinh cwóc:
-

TP. HCM:

áp dung dôi vói buru güi trong TP. Hò Chi Minh

Noi vùng: bao gôm 22 tinh Miên Nam: An Giang, Binh Duong, Binh Phuróc, Bà Rja-Vkîng Tàu,

Bac Liêu, Bên Tre, Binh Thu-n, Cà Mau, Cân Tho, Dông Nai, Dông Tháp. H-u Giang, Kiên
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Giang. Khánh Hoà, Long An, Lâm Dông, Ninh Thu-n, Sóc Trng, Tây Ninh, Tiên Giang, Tra
Vinh. Vînh Long
-Chn vùng: bao gôm 11 tinh Miên Trung: Binh Dinh, Dà Nng, Gia Lai, Huê, Kon Tum, Phú Yen,
Quang Tri. Quang Nam. Quang Ngài. Däc Läc, Dãc Nông.
-Cách vùng: bao gom 29 tinh Mièn Bác: Båc Can, Bác Giang, Bác Ninh, Cao Bång, Di¢n Biên, Hà
Noi. Hà Giang,. Hà Nam, Hà Tinh, Hai Duong, Häi Phòng, Hung Yên, Hoà Binh, Lào Cai,
Lai Châu, L¡ng Son, Nam jnh,

NghÇ An, Ninh Binh, Phú Tho, Quáng Ninh, Quáng Binh.

Son La. Thái Binh, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, V+nh Phúc, Yên Bái.

2.

CUOC D.CH Vr CHUYÉN PHÁT NHANH TRONG NUÓC:

Dan vjtinh:dong/buu gii hoc lô buu güi
Liên tinh

NÁC TRONG LUONG

Vùng 1

TP. HCM1

Vung 2
Dà Nng

Den 50 gr

8,000

Trên50gr- 100 gr

8,000

Trên 100gr -250gr
Trên 250gr -500gr
Trên500gr -1000gr
Tren 1000gr -1500gr
Trên 1500gr 2000gr

Moi nåc 1kgtiÇp theo
Thoi gian phát

Hà Noi

8,500
12,500

9,500

9,500

10,000

13,500

13,500

14,000

10,000

16,500

21,500

22,000

12,500

23,500

28,000

28,600

23,000
29,900

15,000
18,000
21,000
3,200

33,000
40,000

40,900
52,800

48,500

59,500

,600

18,000

41,800
53,900
63,500
20,000

J+1

J là ngày nhân güi)

Vüng 3

+1

J+1

J+1

43,700
56,400

67,500
22,000
J+1 dên

J+2.5

Giá cuóc trên chua bao gôm PPXD nÙi tinh 10% và liên tinh 17% tính trêên
cuóc chính;
Giá cuoc trên chua bao gôm phå phí vùng xa 20% tính trên cuóc
chính;
Giá cuóc trên chua bao gôm 10% thuê GTGGT;
Trong luong tính cuóc: Ap dång trong lugng lÛn nhât khi so sánh trong luong thåc tê cça
hàng/kiÇn hàng vÛi trong lugng theo thê tich. Công thuc tính trong luong thê ich:
Dài

x

RÙng x

Cao

gói

(em3)/6.000

Hàng cong kênh (có chu vi lón nhât cÙng vói sô o cça chiêu còn l¡i lón hon 3m và nhò hon
Sm, ho·c chiêu dài nhât cça kiÇn hàng/ gói hàng lón hon 1,5m và nhò hon 2m): thu cuóc
bng
1,5 lân múc cuóc nêu trên.

Trong lugng tôi da 30kg/kiÇn.

3. CUOC CÁC DICH Vr GIÁ TR. GIA TÄNG

Don vi tinh: VNÐ

Loai dËch vå

Giá cuóc

1. Báo phát

2. Phát dông kiêm
3. Khai giá

5,000 dông
1,000 ông/don

vj kiêm êm. Tôi thiêu 15,000 ông/xác nhân giao hàng.

1% giá tri giá khai;

Toi thieu 15,000 dông/buu gri.
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10,000 dông/buu gri (không phân biÇt sô lugng hóa don/01 buru güi
Mrc bôi thuong cho hóa don bj mât cn

cír theo quyêt dinh cça coquan

thue, múre bôi thuòng tôi da /01 buu giri chéra hóa don là 20,000,000 dông
(không phân biÇt sô lugng hóa don).

4. Dich vu hóa don

- Các noi dung khác cça buru giri (tài liÇu, hàng hóa.) dugc bôi thuong theo

djch vu tuong úng cua buu gui.

Noi tinh: không áp dung
5. Hàng nhay câm, hàng
có giá trË (VUN)
Ap dung bt

Liên tinh:

+Vung 1: 2.000 dông/kg ho·c phân lè cúa kg
+Vùng 2, vùng 3: 3.500 ông/kg hoãc phân l cça kg.

buÙc cho các buu gui chéa:

Máy quay phim, máy chåp ånh.
Máy tinh xách tay, thiêt bË hô tro tin hÍc cá nhân (PDAs)
-

Diên tho¡i di Ùng,

thè diÇn tho¡i(tror thë không mÇnh giá-th

träng)

- Các loai hàng hóa có giátr/ khác.
6. Chuyên hoàn

Thu bng

50% cuóc chuyên phát chiêu di

7. Luru ký:
*****

*****imusese****tstanss*********************

- 5 ngày dâu

- Miên phí

Tù ngày thé 6

-600 dông/kg/ngày

Giá cuóe dËch vu chua bao gôm thuê GTGT.

Ghi chú vùng cuóc:

TP. HCM: áp dång ôi vói buu güi trong TP. Hô Chií Minh
Vùng 1: áp dung ói vói buru gùi tù TP. HCM én các tinh An Giang, Binh Duong, Binh

Phuoc, Bà Ria-Vüng Tàu, Bac Liêu, Bén Tre, Binh Thu-n, Cà Mau, Cân Tho, ông
Dong Tháp, H-u Giang, Kiên Giang, Long An, Lâm ông,
Tien Giang, Trà Vinh, Vinh Long, ák Läk, äk Nông;
Vùng 2:

Nai,

Ninh Thu-n, Sóc Trng, Tây Ninh,

+áp dung oi vÛi buru giri tir TP. HCM dén à Nng
+áp dung ôi vói buru giri të TP. HCM ên Hà NÙi

Vùng 3: áp dung ôi vói buru gii tù TP. HCM dên các tinh Binh inh, Gia Lai. Thùra ThiênHue, Kon Tum, Khánh Hòa, Phú Yên, Quáng Binh, Quàng TrË, Quång Nam, Quàng Ngai:
Bác Can, Bác Giang, Bäc Ninh, Cao Bäng, DiÇn Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà T+nh, Hung
Yen, Hoà Binh, Lào Cai, Lai Châu, L¡ng Son, Nam Dinh, NghÇ An. Ninh Binh, Phú ThÍ.
Son La, Thái Binh, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Yên Bái, Häi Duong, Häi Phòng.

Quang Ninh,

V+nh Phúc.

DIÉU 2: IÈU KHOÄN CHUNG
Phu luc này là mÙt phàn không thÃ tách roi cça hãp ông

cung câp dich vu buru chính sÑ: 2367

/2021/HDBC/BDHCM - FPTLONGCHAU giïa Buu diÇn Thành phô Hô Chí Minh - Chi nhánh

Tông Công Ty Buru DiÇn ViÇt Nam và Công Ty CP Duoc Phâm FPT Long Châu.
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cONG HOA XÄ HOI CHÚ NGHIA VIT

NAM

Doe lap - Ty do - Hanh phúc

PHU LrC2
Cungirngdjch vy throng mai diÇn

tr

(Kèm theo hop dong só: 2367/2021/IDBC/BDHCM - FPTLONGCHAU

DIEU
1.

GIÁ CUÓC DICH VU:

1:

CUOC D.CH Vr CHUYËN PHÁT NHANH EMS TMÐT
DVT: dong/bru giei
Liên tinh (dông)

Nac khoi lurong

Noi tinh

(dông)

Noi vùng

Lien vùng

18,000

30,000

32,000

22,000

36,000

40,000

2,500

3,500

10,000

Den 1.000Og
Trên

1.000g - 2.000Og

Moi nâc 500g tiêp theo
Chi tieu thoi

Ghi chú:

-

-

-

-

2.

3.

gian
0,5- 1 ngày
1-2ngày
Giá cuóc trên d bao
gôm phu phi xng dau và thuê giá tri gia tng 10%
Giá cuoc trên chua bao gôm phu phi vng xa 6.000 dong/buru gii (d bao gôm thué GTGT
10%)
Miên cuóc thu hÙcác khoan tiên thu
Chi tiêu thÝi gian toàn trinh: tinh tir hÙ6
24h00 cùng ngày nh-n, trir nghi
Lé, Tét theo qui dinh. Thôi
gian toàn trình duroc tinh giao dên Trung tâm Tinh/
toàn trinh

1-3ngày

Thành phô

VÜNG TÍNH CUÓC
Noi tinh: Ap dång dôi vói buu gùi có dja chi
güri và nh-n trong cùng TPHCM
Noi vùng: Ap dång ôi vÛi các buu gùi duoc
gùi të TPHCM dên 22
tinh Miên Trung (vùng 2): An Giang, Binh Duong, Binh Phuóc, Bà tinh miên Nam và 03
Ria Vüng Tàu, B¡c Liêu,
Bên Tre, Binh Thu-n, Cà Mau, Cân
Tho, ông Nai, ông Tháp, H-u Giang, Kiên
Giang,
Long An, Lâm ông, Ninh Thuân, Sóc Trng, Tây Ninh, Tiên
Giang, Trà Vinh, V+nh Long,
Däk Läk, Dk Nông, Khánh Hòa
Lien vùng: Ap dång dôi vÛi các buu
gui dugc gëi tù TPHCM ên 10 tinh miên
Trung (vùng
3) và 28 tinh miên Bc (vùng 1): Binh inh, à
Näng, Gia Lai, Thùa Thiên HuÃ, Kon Tum,
Phú Yên, Quàng Binh, Quang Tri,
Quâng Nam, Quang Ngäi, Bc K¡n, Bc Giang, Bc Ninh,
Cao Bng, iÇn Biên, Hà NÙi, Hà
Giang, Hà Nam, Ha T+nh, Häi Duong, Hài Phòng,
Hung
Yên, Hoa Binh, Lào Cai, Lai Châu, L¡ng Son, Nam
inh, NghÇ An, Ninh Binh, Phú ThÍ,
Son
Thái
Quang Ninh,
La,
Binh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên
Quang, Vînh Phúc, Yên
Bái
CUOC HÀNG CÔNG KÉNH VÅ HÀNG NH

3.1 Hàng công kênh
Là hàng hóa có kích thuóc
vuot quá kích thuóc
vói chu vi lón nhât không do theo chiÁu dài d

hon 1,5m.

Hàng công

kênh thu cuóc

bng 1,5

quy dinh tai Måe 1 cua Phå lyc.
3.2 Hàng nh
Là hàng có trong

lugng nhô,

lugng duói 167 kg/m3).

lân múc cuóc EMS

kích thuóc lón

Khôi luong tính cuóc không cn

=

Thuong m¡i diçn tië tuong ung

(có thê tích trên 6.000 cm3/kg hoãc khôi

cé vào khôi

dôi të thê tich kiÇn hàng theo
công thúrc

Khoi luong quy dói (kg)

hàng tiêu chuân, cu thê: chiêu dài cÙng
do lón hon 3m ho·c chiêu dài nhât lón

luong thuc

mà cn

cé vào khôi

lugng quy

sau:

Thê tich kiÇn hàng

(cm')/6000
12

Ghi chú: khóng áp dung hê só tinh curoe hamg công kènh dói vói các buu gui dã tinh cuóe
theo khói luong quy dói

4. HE SO HÅI DÅO
- HÇ sô hai dào áp dung cho buru gëi duoc gëi châp nh-n t¡i hài dão ho·c phát t¡i hái d£o.

He só hai dàão thu cuöc
cua phu luc cuóc này.

Ghi chú: ôi

bàng 2 tàn múc cuóc Thuong mai diÇn tëituong úng quy dinh tai Muc 1

vói buu güi có

nhieu hÇ só tinh cuóc (via dildên håi dio,

vira là

hàng cóng kénh)

thì chon he só tính cuóc cao nhât
5.

CUoC cAC DICH Vr GIÁ TR. GIA TNG
(Chua bao góm cuóe chinh, d bao góm thuê giá tri gia tng 10%)
Ghi chúi

Múc cróc

Loai dich vu
Dich vy rút buu güi

Hoàn lai cuóc gui
Buu gui còn tai buu cåc gôc

Mien phi

cho khách hàng_

Thu cuóc chuyên hoàn bng

Buu gui dã chuyên khoi buu

50% cróc

chuyên phát chiêu di cça buu gri/lo

Cue goe

hangdathu.
Thay dôi ho tên, dja chi nguòi nh-n
Thu cuóc chênh lÇch ê chuyên buru gui
Buu gëi còn tai buu cuc goc

dén dja chi mói (nêu có)
+ Dja chi nhan mói cing tinh thành

pho: Thu cuóc phåe vu

11.000

dông/buu güi ho·c lô hàng.

Buu gui ã

chuyên

khoi buu cuc gôc

+ Dja chi nh-n mói khác tinh/ thành
pho: Thu cuóc ên dËa chi mói (tính të
dia diêm gui hàng ban dâu (Buu cye

Không hoàn cuóc
dä thu cça khách

hàng

gôc) dên dËa chimói)
Dich vy chuyên

hoàn
Dich

vy

ong

kiêm

Noi tinh: miên phí

Liên tinh: 50% cuóc chiêu di
1.100 dông/chi tiêt kiêm dêm.
Tôi thiêu thu: 16.500 dông/ xác nh¡n

giaohàngg

+ NÙi tinh: Miên phí

Hàng nhay cäm
EMS-VUN

+Liêntinh
NÙi vùng: 1.100 dông/kg
- Liên vùng nhanh:3.850 dông/kg

canh

+Noi tinh, NÙi ving: miên phí
+Liên vng nhanh: 7.700 dông/kg

Dich vå EMS thåc

+ Noi tinh, NÙi vùng: 2.200 dông/kg

phâm

+Liên ving nhanh: 7.700 dông/kg

Dich vu EMS cây

Khong phân biÇt sôo

Dich vy chuyên phát hoá
don

11.000 dông/ buu güi chúa hoá don.

luong hoá don tron8

01buu gui_
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6. Giá thùng, hÙp carton:
STT

Tên v-t tr

HÙp carton 2C kich thróe 14x3x12.5
Hop carton 2E kich thuóc 11x5.5x 19
Hop cartonlE kich thuóe 12 x 6x 10
4

caton

kích thuóc 16

x15 x 23
30 x 20 x 10

Hop carton kích thuóc
Hop carton kich thuóc 45x40x4
Hop carton kích thróc 27 x 22 x 22
HÙp carton kich thuóc 26x37x21

8
9

10
11

12
13

HÙp carton kich thuóc 60x40x30
HÙpcarton kich thuóc 50x45x40
Bang giá dä bao gôm thuê GTGT 10%
DIEU 2: Dôi soát, thanh toán tien thu
2.1

Phrong théc thanh

1,500
2,000

2,000
2,500

4,000
4,500
5,000

Hop
Hop
Hop
Hop

Hop carton kich thuóc 49x33x32
Hôop carton 2M kich thuóc 48x37x36

thùng hÙp

(dông)

HÙp
Hop
Hop
Hop
HÙp
Hôp

Hopcarton kich thuróe 17 x 11 x 11

Hop

Giá bán

Don vj tinh

5,500
7,000

12,500
14,000

HÙp
HÙp
HÙp

16,000
18,000

hÙ (COD):

toán: Chuyên
khoån
2.2 Doi
lân/
tuân vào thé 3 hàng tuân cho các
soát: 01
buru
phát thành công të thú 3 tuân truóc
cho den hêt thú 2 tuân thanh toán. Trong truong hop có güi
phân sô liÇu ôi soát chura dugc thông
nhat thi 02 bên së tiêp tåc làm
và chuyên vào ky thanh toán
viÇc
tiêp theo.
2.3 Thoi h¡n thanh toán:
2.2.1 Bên A chuyên trå cho Bên B
sôtièn thu hÙ (néu có) 01 lân/ tuân, vào thé tu
2.2.2 Dên ky thanh toán, Bên A
hàng tuân.
tu dÙng chuyên trå cho Bên B sô tiên thu hÙ cça các buu
güri dã
phát thành công cça các ngày truóc dó bng
kho£n theo thông tin sau:
chuyên
Tên tài khoàn : Công ty C6 Phân
Dugc Phâm FPT Long Châu
Tai khoán só : 113002672043
-

Ngan hang

DIEU

3: Mrc

:

bôi thuòng:

(VND)
Ngân hang TMCP Công Thuong ViÇt Nam

-

CN 1, PGD Tân inh

Bên A boi

thuong cho Bên B néu buu gëi cça Bên B bj hu hòng, mât do lõi cça Bên A:
3.1 Truong hop buu gëi sù dång dËch vå COD
bË mâ: Bên A s bôi thuÝmg theo giá trË cça buu
gùi
có dây dù chéng të chúng minh
giá trË hàng hóa (hóa on giá trË gia tng).
3.2 Truomg hop buu güri bË hu höng, mât mát:
thårc hiÇn bôi thuong cho Bên B vói méc bôi
thuong
tôi da cho môi buu gui nhu sau:
Só tiên bôi thuong

=

Ty l¢ % bj

Ty le % bË hu h¡i hoãc mât
B hoc
-

DIÉU

d¡i diÇn cça Bên B.

Múc bôi

thuong:

méc bôi

mát

hur hai

duoc

thuong tôi

xác

hoc mât mát
dËnh

da trong

cn

x

mre bôi

thrÝng.
cé vào biên bàn l-p có xác
nh-n cça Bên

trurong hop buru güri bË mât,

hu

h¡i

hoàn toàn

4: Diêu khoän
chung:

Phu luc này là mÙt phân không thê tách roi cça hop ông cung câp dËch vå buu chinh sô :
FPTLONGCHAU giïa Buu diÇn Thành phô Hô Chí Minh Chi
Công Ty Buu iÇn ViÇt Nam (Bên A) và Công Ty CP Duoc Phâm FPT Long Châu (Bênnhánh
B). Tông

/HDBC/BDHCM

-
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cONG HÒA X

HOI CHÜ NGHIA VIET NAM

DÙe lap - Ty do - Hanh phúc

PHY LrCC3
Chính sách uru däi

(Kèm theo hop dông só:

2367/2021/HDBCIBDHCM- FPTLONGCHAU

DIEU 1: Chính sách uu dai:
1. Doi vói dËch vy chuy¿n phát hàng hóa theo báng curoc t¡i Phy Lye 1 Hop dông này:
hóa theo b£ng cuóc t¡i
Ap dung múc chiêt khâu 20% ôi vÛi các dËch vå chuyên phát hàng
Phu lue 1 cça Hop ông này
2. Dôi vói dËch vy chuyén phát thwong m¡i diÇn tr theo bang cuoc t¡i Phs Lyc 2 Hop dông

này:
Mrc ru däi /doanh sô së dång

Sán luong don phát sinh trung binh/ngày

STT

dich

vy cüa Bên B

Den 100 don/ngày

7%

2

Tù trên 100 don én 300 don/ngày

12%

3

Tir trên 300 don dên 500 don/ngày

14 %

4

Tù trên 500 don dên 800 don/ngày

16%

5

Tù trên 800 don dên 1.000 don/ngày

18%

6

Ti trên 1.000 don/ngày

20%

3.

1.C.T.T.N

EN

HINHE

:COHG TY

TNAM
CHIMA

Hinh théc ru dãi và chính sách uru ãi:

Hinh théc uu däi: Chiêt khâu
Chinh sách uu däi trên áp dung cho phân cuóe truóe thuê, gôm: Cuóc chuyên phát, curóc

thu hÙ, cuóe các dËch vå cÙng thêm (nêu có6).
Chính sách uu äi trên không áp dång, gôm: cuóc gia công (gia cô thùng, óng gói, bao
tem thu (tem vât 1y), phàn tiên cuóc dã thanh toán bàng tem thu (tem v-t lý), cuóc

bi,.)

chuyên hoàn.

Chinh sách ru dai nêu trên së thay dôi theo timg thòi diÃm. Khi có thay ôi chính sách
Bên A se thông báo cho Bên B biêt bäng vän bàn.

DIEU 2: Dièu khon chung:
Phu lye này là mÙt phàn không thÃ tách ròi cça hop dông cung câp dich vu buru chinh sô:
2367/HDBC/B HCM

- FPTLONGCHAU ngày ký giïa Buu diÇn Thành phô Hô Chi

Minh Chi nhánh TÕng Công Ty Buu DiÇn Vit Nam (Bên A) và Công Ty CP Duoc
Phâm FPT Long Châu (Bên B).
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