
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số: …/TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng số: …/… ký ngày …/…/… giữa ……………….. và
……………………

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại
………………………………………………,

Chúng tôi gồm:

BÊN A: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………….

Đại diện bởi ông/bà: …………………………………………………………………

Chức danh: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………… Fax: ……………………………..

MST: …………………………………………………………………………………

BÊN B: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………

Đại diện bởi ông/bà: .………………………………………………………………..



Chức danh: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………… Fax: ………………………………………..

MST: ………………………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng số: ……/…….. ký ngày
…/…/… với nội dung sau:

ĐIỀU 1: Chấm dứt hợp đồng

Hai bên thỏa thuận và thống nhất thanh lý hợp đồng xây dựng số: …/… ký
ngày …/…/… giữa hai bên do nội dung công việc theo Điều 2 của Hợp đồng
này đã hoàn thành.

Hợp đồng nêu trên và các phụ lục kèm theo hợp đồng này chấm dứt hiệu lực
kể từ thời điểm các bên ký biên bản thanh lý này.

ĐIỀU 2: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Các bên có nghĩa vụ hoàn tất các công việc còn lại sau đây:

– Bên A thanh toán cho bên B số tiền còn lại theo hợp đồng là …….. đồng
(bằng chữ: …).

– Bên B bàn giao lại cho bên A, bên A nghiệm thu công trình và các giấy tờ,
tài liệu liên quan tới công trình theo thỏa thuận.

– Các vấn đề phát sinh sau này từ công trình do bên A chịu trách nhiệm.

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá
trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc Giám đốc




