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HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH MẪU TÀI LIỆU 

Trước khi bắt đầu sử dụng bất kỳ mẫu tài liệu nào được download tại trang www.contracts-
vn.com, bạn cần lưu ý như sau: 

 LƯU Ý QUAN TRỌNG. Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự 
am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn 
chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục 
đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so nội dung tài 
liệu mẫu được mua trong website. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu 
mẫu. Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều kiện sản phẩm dịch vụ 
 

 Mỗi tài liệu là dạng mẫu (có thể tùy biến) chỉ được sử dụng khi (i). Các thông số cần 
thay thế nêu trong tài liệu mẫu được hiệu chỉnh ở mức phù hợp trước khi sử dụng. 
VD: Kính gửi [ TÒA ÁN NHÂN DÂN CÓ THẨM QUYỀN ], trong trường hợp này 
các thông tin trong ngoặc [ ] cần được điều chỉnh, thay thế trước khi sử dụng; (ii). Đã 
hiểu bối cảnh của tài liệu mẫu và sự phù hợp với mục tiêu sử dụng tài liệu mẫu. 
 

 Sau khi download tài liệu mẫu về, chú ý thực hiện theo trình tự các bước sau trước khi 
bắt đầu sử dụng tài liệu mẫu: (i). Đọc cẩn thận tài liệu mẫu, (ii). Hiệu chỉnh tài liệu 
mẫu bằng thông số mà bạn cần sử dụng, (iii). In ấn tài liệu mẫu sau khi hiệu chỉnh, 
(iv). Đọc lại tài liệu mẫu sau khi hiệu chỉnh (đọc nhiều lần). 
 

 Đọc cẩn thận mẫu tài liệu ít nhất một lần trước khi bắt đầu hiệu chỉnh. Đối với các 
chú thích, vấn đề cần hiệu chỉnh – thay thế (nội dung trong ngoặc [ ]), hãy đọc kỹ và 
đọc trong mối liên hệ với bối cảnh của nội dung cần hiệu chỉnh đó (thường là nội 
dung có trong đoạn hay điều khoản chứa đựng thông tin cần hiệu chỉnh), các nội 
dung, điều khoản có liên quan trước khi hiệu chỉnh. Lưu ý cần đọc các hướng dẫn có 
đề cập, hiểu rồi mới hiệu chỉnh dựa trên thông số thực tế mà bạn muốn thay thế, nhớ 
xóa ngoặc trước khi sử dụng. Hiệu chỉnh có thể đi kèm với chỉnh sửa các nội dung 
liên quan tới số liệu, thông tin, ngữ cảnh mà bạn đã cung cấp để thay thế.  
 

 Khi gặp các từ viết hoa trong ngoặc kép (viết hoa các chữ cái đầu, VD “Hợp Đồng”), 
bạn sử dụng danh sách từ ngữ chú thích đính kèm (tùy vào từng tài liệu mẫu mà 
chúng tôi có thể xây dựng danh sách từ ngữ đi kèm) để đối chiếu và hiểu ngữ cảnh, ý 
nghĩa của từ ngữ viết hoa đó. Từ ngữ viết hoa trong ngoặc kép là sự quy nạp thành 
(cụm) từ ngữ được định nghĩa và có ý nghĩa theo nội dung đã được diễn giải trước đó. 
VD Giá chuyển nhượng đối với số Cổ Phần Chuyển Nhượng là [ GHI TỔNG GIÁ 
TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG ] (“Giá Chuyển Nhượng”), thì trong tình huống này, thuật 
ngữ “Giá Chuyển Nhượng” có ý nghĩa là Giá chuyển nhượng đối với số Cổ Phần 
Chuyển Nhượng là [ GHI TỔNG GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG ], bao gồm ngữ 
cảnh của giá trị chuyển nhượng đã được quy nạp thành “Giá Chuyển Nhượng”. 
 

 Khi gặp từ “LỰA CHỌN” hoặc từ “Hoặc” (in đậm viết hoa hoặc không) hoặc từ ngữ 
tương tự hiểu trong bối cảnh bên sử dụng tài liệu cần phải lựa chọn có thể xuất hiện 
đâu đó trong tài liệu mẫu, đây là chú thích của chúng tôi về tình huống mà bạn cần lựa 
chọn một trong số những gợi ý được chúng tôi đề cập để sử dụng đúng với ý định, 
mong muốn chọn hoặc không chọn đưa vào tài liệu khi sử dụng, VD 

Lựa Chọn  
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1.3  [ Hợp Đồng này không cho phép sử dụng nhà thầu phụ dù trực tiếp hay gián 
tiếp để thực hiện một phần công việc Dịch Vụ ]  

hoặc  

1.3 [ Tư Vấn được quyền sử dụng nhà thầu phụ trợ giúp Tư Vấn thực hiện một 
phần công việc Dịch Vụ theo Hợp Đồng tuỳ thuộc vào quy định của Điều Khoản Điều 
Kiện Hợp Đồng. ]  

 Khi gặp các chú thích trực tiếp trong tài liệu, thường là các chú thích nằm ở chân 
trang tài liệu, hãy đọc kỹ nội dung chú thích để hiểu chú thích phục vụ một nội dung 
cụ thể trong tài liệu có dẫn chiếu. Mỗi chú thích là lời giải thích tình huống sự việc 
nhằm giúp người đọc kịp thời nắm bắt, hiểu ngay các nội dung quan trọng của vấn đề 
cần giải thích đó. Lưu ý trước khi sử dụng, nhớ xóa nội dung chú thích này.  
 
VD 

 
 

 Nếu bạn đã hiệu chỉnh tài liệu mẫu đã mua nhưng chưa hiểu hoặc không hiệu chỉnh 
được theo ý muốn, bạn cố gắng đọc lại nhiều lần, nếu vẫn không được hãy liên hệ với 
chúng tôi để được tư vấn thêm các dịch vụ liên quan đến vấn đề này. 
 

 Contracts-vn không chịu trách nhiệm nếu bạn không thực hiện đúng các chỉ dẫn của 
tài liệu Hướng Dẫn Hiệu Chỉnh Tài Liệu Mẫu này. 
 

 Hướng dẫn hiệu chỉnh tài liệu mẫu là phần của Điều Khoản Điều Kiện Sản Phẩm 
Dịch Vụ. 

http://www.contracts-vn.com


Hợp Đồng Chuyên Gia (Thầu Công Việc Độc Lập)                                                             www.contracts-vn.com  
 

MỤC LỤC ĐIỀU KHOẢN 

 

ĐIỀU 1.  PHẠM VI CÔNG VIỆC  ..................................................................................................  

ĐIỀU 2.  TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ  ...............................................................................................  

ĐIỀU 3.  QUYỀN SỞ HỮU KẾT QUẢ CÔNG VIỆC   ...................................................................  

ĐIỀU 4.  THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM  ..................................................................................................  

ĐIỀU 5.  TƯ CÁCH NHÀ THẦU, QUAN HỆ CÔNG VIỆC  .........................................................  

ĐIỀU 6.  BẢO MẬT THÔNG TIN..................................................................................................  

ĐIỀU 7.  CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG  ...............................................................................................  

ĐIỀU 8.  CAM ĐOAN VÀ ĐẢM BẢO  ..........................................................................................  

ĐIỀU 9.  BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI  ............................................................................................  

ĐIỀU 10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM  ..........................................................................................  

ĐIỀU 11. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM  .....................................................................  

ĐIỀU 12. TÍNH RIÊNG BIỆT  ........................................................................................................   

ĐIỀU 13. MIỄN TRỪ  ....................................................................................................................   

ĐIỀU 14. SỰ RÀNG BUỘC  ..........................................................................................................   

ĐIỀU 15. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ QUYỀN TÀI PHÁN  ..............................................................  

ĐIỀU 16. TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG  .................................................................................................   

PHỤ LỤC I. DỊCH VỤ BỔ SUNG  .................................................................................................  

PHỤ LỤC II. HỖ TRỢ NHÀ THẦU  ..............................................................................................  

PHỤ LỤC III. NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM  ...........................................................................   

PHỤ LỤC IV. PHẠM VI ỦY QUYỀN  ...........................................................................................  

http://www.contracts-vn.com


Hợp Đồng Chuyên Gia (Thầu Công Việc Độc Lập)                                                             www.contracts-vn.com  
 

HỢP ĐỒNG CHUYÊN GIA 

Hợp Đồng Chuyên Gia này (“Hợp Đồng” ) được ký kết và có hiệu lực vào ngày (“Ngày Hiệu 
lực” ), bởi và giữa  

[ Tên, Địa Chỉ, Chứng Nhận Pháp Lý, Đại Diện ]  (“Khách Hàng” )  

và  

[ Tên, Địa Chỉ, Chứng Nhận Pháp Lý, Đại Diện ]  (“Nhà Thầu”) 

Trong Hợp Đồng này, “Khách Hàng” và “Nhà Thầu” gọi chung là “Các  Bên”, “Hai Bên”; 
gọi riêng là “Bên” 

CÁC CĂN CỨ XÁC LẬP 

Xét Vì, Nhà Thầu có kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực 
_______________ 

Xét Vì, Khách Hàng mong muốn Nhà Thầu tham gia thực hiện công việc theo quy định tại 
Điều 1, Hợp Đồng 

DO ĐÓ, Các Bên đồng ý như sau: 

Điều 1.   Phạm Vi Công Việc  

1.1 Dựa theo và tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, Khách 
Hàng đồng ý chỉ định Nhà Thầu với tư cách nhà thầu độc lập để thực hiện các công việc cho 
Khách Hàng liên quan tới ______________________ và Nhà Thầu đồng ý thực hiện các 
công việc như vậy cho Khách Hàng. Phạm vi công việc của Nhà Thầu bao gồm 
______________________ (“Dịch Vụ”).  

1.2 Nhà Thầu đồng ý thực hiện các nhiệm vụ và công việc liên quan đến Dịch Vụ như 
một phần của Dịch Vụ. Trường hợp phát sinh các dịch vụ bổ sung (“Dịch Vụ Bổ Sung”) 
ngoài phạm vi của Dịch Vụ được nêu ở trên, Các Bên sẽ thực hiện một thỏa thuận bổ sung 
Hợp Đồng này hoặc thỏa thuận mới đối với các Dịch Vụ Bổ Sung đó. Dịch Vụ Bổ Sung được 
quy định tại Phụ Lục I, Hợp Đồng. 

1.3 Phục vụ cho Điều 1.1, các quy định có liên quan của Hợp Đồng, bằng Hợp Đồng này 
và tùy thuộc vào bất kỳ Văn Kiện Ủy Quyền được thực hiện vào mỗi thời điểm, theo quyền 
lựa chọn và quyết định duy nhất của Khách Hàng, theo đây, Nhà Thầu được Khách Hàng trao 
ủy quyền riêng và duy nhất để thay mặt và đại diện Khách Hàng thực hiện các công việc liên 
quan đến Dịch Vụ. Phạm vi ủy quyền bao gồm các nội dung sau đây: 

(a)  lập kế hoạch và triển khai công việc  

(b) thẩm quyền ký kết hợp đồng, tài liệu pháp lý 

(c) thông qua ngân sách, quản lý và sử dụng ngân sách 

(d) thiết lập bộ máy, điều hành nhân sự 
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(e) sử dụng các nguồn tài nguyên 

(f) thay mặt, đại diện làm việc với bên thứ ba 

(g) quản lý sổ sách, tài liệu, kế toán  

(h) quản lý nội bộ, công việc ủy quyền đặc thù  

(i) quyền chỉ định, ủy quyền lại công việc 

Chi tiết phạm vi ủy quyền được quy định tại Phụ Lục IV, Hợp Đồng 

Theo quyền quyết định của mình, Khách Hàng có quyền rút lại, điều chỉnh hoặc bổ sung bất 
kỳ nội dung ủy quyền theo Điều 1.3 bằng một thông báo gửi cho Tư Vấn không trễ hơn 
_____________ ngày trước ngày thực hiện.   

1.4 Với bất kể mục đích thuận tiện hay yêu cầu đặc biệt nào từ Nhà Thầu, Khách Hàng 
cam kết tạo điều kiện tối đa và cung cấp đầy đủ các hỗ trợ cần thiết để giúp Nhà Thầu thực 
hiện công việc theo Hợp Đồng. Chi tiết các hỗ trợ cho Nhà Thầu được nêu tại Phụ Lục II, 
Hợp Đồng. 

1.5 Ngoài các nghĩa vụ và trách nhiệm công việc của Nhà Thầu được quy định trong Hợp 
Đồng, Nhà Thầu còn có trách nhiệm và nghĩa vụ khác được quy định tại Phụ Lục III, Hợp 
Đồng. 

1.6 Khách Hàng sẽ kiểm tra, chấp thuận, nghiệm thu bất kỳ và toàn bộ công việc Dịch Vụ 
và Giao Phẩm của Nhà Thầu được chuyển giao cho Khách Hàng theo một quy trình nghiệm 
thu Dịch Vụ và Giao Phẩm do Khách Hàng quyết định, không vượt quá phạm vi các vấn đề 
và tiêu chí sau ______________________. 

- ĐIỀU 2.  TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ   
- ĐIỀU 3.  QUYỀN SỞ HỮU KẾT QUẢ CÔNG VIỆC    
- ĐIỀU 4.  THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM   
- ĐIỀU 5.  TƯ CÁCH NHÀ THẦU, QUAN HỆ CÔNG VIỆC   
- ĐIỀU 6.  BẢO MẬT THÔNG TIN  
- ĐIỀU 7.  CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG   
- ĐIỀU 8.  CAM ĐOAN VÀ ĐẢM BẢO   
- ĐIỀU 9.  BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI   
- ĐIỀU 10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM   
- ĐIỀU 11. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM   
- ĐIỀU 12. TÍNH RIÊNG BIỆT    
- ĐIỀU 13. MIỄN TRỪ    
- ĐIỀU 14. SỰ RÀNG BUỘC    
- ĐIỀU 15. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ QUYỀN TÀI PHÁN   
- ĐIỀU 16. TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG    
- PHỤ LỤC I. DỊCH VỤ BỔ SUNG   
- PHỤ LỤC II. HỖ TRỢ NHÀ THẦU   
- PHỤ LỤC III. NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM    
- PHỤ LỤC IV. PHẠM VI ỦY QUYỀN   
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Phụ Lục I. Dịch Vụ Bổ Sung 

[ Bên Sử Dụng Đính Kèm ] 
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Phụ Lục II. Hỗ Trợ Nhà Thầu  

[ Bên Sử Dụng Đính Kèm ] 
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Phụ Lục III. Trách Nhiệm Và Nghĩa Vụ  

[ Bên Sử Dụng Đính Kèm ]
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Phụ Lục IV. Phạm Vi Ủy Quyền 

[ Bên Sử Dụng Đính Kèm ] 

(i)  Lập kế hoạch và triển khai công việc  

(ii) Thẩm quyền ký kết hợp đồng, tài liệu pháp lý 

(iii) Thông qua ngân sách, quản lý và sử dụng ngân sách 

(iv) Thiết lập bộ máy, điều hành nhân sự 

(v) Sử dụng tài nguyên 

(vi) Thay mặt, đại diện làm việc với bên thứ ba 

(vii) Quản lý sổ sách, tài liệu, kế toán  

(viii) Quản lý nội bộ, công việc ủy quyền đặc thù  

(ix) Quyền chỉ định, ủy quyền lại 
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THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CHUNG 

HỢP ĐỒNG CHUYÊN GIA  

Khi thuê chuyên gia để phục vụ cho công 
việc, bên thuê cần chú ý điều gì ? Điều 
khác biệt của quan hệ thuê chuyên gia so 
với các quan hệ công việc thông thường 
nằm ở các yêu cầu về chi phí, thù lao phục 
vụ được đáp ứng như thế nào để bảo đảm 
quyền lợi và sự cống hiến của chuyên gia 
trong thời gian làm việc. Chất lượng công 
việc của chuyên gia được mặc định ở khả 
năng làm những công việc phức tạp, đòi 
hỏi nhiều kinh nghiệm và kỹ năng đặc biệt. 
Hợp đồng chuyên gia là một dạng hợp 
đồng dịch vụ mà chuyên gia xem như một 
bên thầu công việc độc lập. Tham khảo 
mẫu hợp đồng thuê chuyên gia để tìm hiểu 
thêm các quy định pháp lý.  

Mẫu phù hợp với việc thuê chuyên gia 
trong các lĩnh vực công việc đòi hỏi trình 
độ và kinh nghiệm có thể tư vấn và giải 
quyết một loại công việc đặc thù hay do 
tính chất công việc và nhu cầu mà bên thuê 
tự xác định và lựa chọn nhân sự phù hợp 
xem như chuyên gia độc lập. 

Mẫu có tính chất hợp đồng thầu công việc 
độc lập không ràng buộc bên làm việc về 
mặt tổ chức và không phải là một dạng của 
hợp đồng lao động. 

Hợp đồng được điều chỉnh theo các quy 
định về dịch vụ theo quy định của bộ luật 
dân sự hoặc có thể kết hợp với các quy 
định chuyên ngành liên quan. 

Tham khảo kỹ trước khi sử dụng. 

Hợp Đồng Chuyên Gia Độc Lập Là Gì ? 

Hợp Đồng Chuyên Gia Độc Lập không 
đồng nhất với quan hệ lao động dù là lâu 
dài hay thời vụ. Bên thuê chuyên gia xác 
định nhu cầu công việc cần đến sự phục vụ 
của nhân sự có kỹ năng để giải quyết các 
công việc đặc thù trong khoảng thời gian 
thỏa thuận. Tính chất chuyên gia là tùy vào 
cách tiếp cận khác nhau về nhu cầu công 

việc của các bên. Bên làm việc là chuyên 
gia hay không không quan trọng mà công 
việc đó và giữa hai bên sẽ tạo ra một quan 
hệ pháp lý về giao và nhận thầu công việc 
độc lập (thông thường). 

Một vấn đề quan trọng là đánh giá sự khác 
nhau giữa quan hệ hợp đồng dịch vụ và 
hợp đồng lao động theo tiêu chí nào để có 
sự lựa chọn áp dụng hình thức pháp lý 
giao dịch phù hợp.  

Trên thực tế phân biệt giữa hai loại hợp 
đồng này thường dựa vào các vấn đề sau: 

 Nhu cầu thường xuyên. Nếu mức 
độ công việc là không thể thiếu và 
thường xuyên đối với doanh nghiệp 
thì nó phù hợp để thiết lập quan hệ 
lao động.  
 

 Thời hạn công việc. Trong nhiều 
trường hợp nếu tính chất và nhu 
cầu về thời gian công việc thường 
xuyên, thì nó phản ánh sự cần thiết 
phải thiết lập một quan hệ lao 
động. 
 

 Số tiền đầu tư vào thiết bị, công 
nghệ phục vụ công việc. Khi bên 
được thuê đầu tư chi phí đáng kể 
vào thiết bị họ sử dụng, dùng để 
thực hiện công việc chuyên môn 
của mình phục vụ bên khác thì bên 
đó khả năng quan tâm đến loại 
công việc nhà thầu độc lập. 

 Mức độ kiểm soát trong quản 
lý. Nếu bên làm việc cần được 
kiểm soát nhiều để đảm bảo việc 
hoàn thành công việc thì điều này 
thiên về nhu cầu lao động nhiều 
hơn. 
 

 Vấn đề tài chính và thù lao. Bên 
thực hiện công việc được nhiều cơ 
hội về tài chính thường phản ánh 
mối quan hệ nhà thầu độc lập. 
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 Số lượng kết quả công việc có chất 
lượng phản ánh một khả năng đặc 
biệt, nổi trội hơn so với lao động 
bình thường hoặc khi điều đó cần 
thiết cho sự thành công của doanh 
nghiệp thì việc áp dụng đối với 
quan hệ nhà thầu độc lập là phù 
hợp. 

Một lưu ý quan trọng khi soạn thảo hợp 
đồng chuyên gia là phạm vi trách nhiệm 
của chuyên gia khi thực hiện công việc 
nhà thầu. Trách nhiệm bao gồm mức độ 
hoàn thành công việc và tiêu chí đánh giá 
mức độ hoàn thành. Đây là cơ sở để quy 
trách nhiệm, nhất là khi công việc của 
chuyên gia liên quan tới việc mang lại hiệu 
quả, chất lượng công việc hay dự án cụ thể 
như thế nào hoặc liên quan đến các thiệt 
hại nhưng không đủ, không chắc cơ sở để 
quy trách nhiệm gây thiệt hại. Về pháp lý, 
tiêu chí trách nhiệm công việc hoàn thành 
cần hiểu ở các góc độ mối quan hệ nhân 
quả, công việc có lợi hay chừng mực nào 
đó là có thể gây hại, nghĩa là nếu có thiệt 
hại thì thiệt hại đó do hành vi nào của 
chuyên gia gây ra, đó là thiệt hại trực tiếp 
hay gián tiếp. Thông thường đối với các 
thiệt hại gián tiếp như gây ra gián đoạn 
kinh doanh, mất mác cơ hội kinh doanh, 
mất hợp đồng, thời gian … bên chuyên gia 
hay nhà thầu đó không phải chịu trách 
nhiệm.   

Một vấn đề nữa là cần thỏa thuận rõ các 
sản phẩm sở hữu trí tuệ của chuyên gia, 
nhà thầu làm ra trong thời hạn làm việc 
cho bên thuê chuyên gia, nhà thầu đó là 
thuộc sở hữu của bên nào. VD một vị giáo 
sư trong thời gian làm việc cho một trường 
đại học (với tư cách là chuyên gia đào tạo 
và khoa học) vừa sử dụng nguồn lực của 
trường, vừa sử dụng uy tín cá nhân để mở 
một tạp chí khoa học quốc tế (tạp chí khoa 
học nằm trong định hướng chung của 
trường, tuy nhiên việc xây dựng một tạp 
chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế đòi 
hỏi nhiều vấn đề quan trọng trong đó có 
uy tín của đội ngũ nhân sự và lãnh đạo tạp 
chí) nhưng khi tạp chí ra đời vị giáo sư tự 

bổ nhiệm chính mình làm chủ bút của tờ 
tạp chí, trường đại học không được chủ 
động trong việc sắp xếp nhân sự tòa soạn. 
Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi pháp lý 
về việc xác định chủ sở hữu của tờ tạp chí 
đó. 

Các Quy Định Cơ Bản Của Hợp Đồng 

 Thỏa thuận thuê chuyên gia 
 Công việc và tiêu chuẩn hoàn 

thành 
 Trách nhiệm quan trọng 
 Thời hạn  
 Địa điểm 
 Thù lao, chi phí, thanh toán  
 Chổ ở 
 Bảo hiểm sức khỏe 
 Đi lại 
 Phục vụ 
 Chế độ báo cáo  
 Bất khả kháng 
 Bảo hiểm nghề nghiệp 
 Tư cách  
 Chống tham nhũng 
 Bồi thường thiệt hại  
 Sở hữu trí tuệ (các công việc sản 

phẩm làm ra trong thời hạn mà bên 
nhận thù lao là tài sản của) 

 Bảo mật 
 Giải quyết tranh chấp 
 Chấm dứt hợp đồng 
 Quy định chung 

Sao Phải Ký Hợp Đồng Chuyên Gia Độc 
Lập 

Hợp đồng sẽ giúp bên thuê chuyên gia, 
nhà thầu thiết lập chế độ đãi ngộ đặc biệt 
cho những người có năng lực kinh nghiệm 
vượt trội đáp ứng nhu cầu công việc của 
bên thuê. Điều này tạo lập một cơ sở để 
chứng minh về quan hệ nhà thầu thay cho 
cách tiếp cận truyền thống xem nó như 
một dạng quan hệ lao động. 

Tư cách chuyên gia hay nhà thầu độc lập 
cần phải được làm rõ trong phạm vi, tính 
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chất công việc của chuyên gia hay nhà 
thầu đó. 

Ngoài ra hợp đồng là cơ sở để xác định 
tiêu chí trách nhiệm nhằm xử lý các vấn đề 

về hiệu quả và chất lượng công việc vì kết 
quả công việc của chuyên gia thường có 
ảnh hưởng lớn đến kế hoạch và mục tiêu 
của bên thuê chuyên gia, nhà thầu. 
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