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BÁO CÁO 

Hoạt động nhượng quyền thương mại năm … 

 

I. THÔNG TIN VỀ BÊN NHƯỢNG QUYỀN 

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy 

2. Tên, nhiệm vụ và kinh nghiệm công tác của các thành viên Ban Giám đốc 

của Bên nhượng quyền 

3. Thông tin về bộ phận phụ trách lĩnh vực nhượng quyền thương mại của Bên 

nhượng quyền 

4. Kinh nghiệm của Bên nhượng quyền trong lĩnh vực kinh doanh nhượng 

quyền 

5. Thông tin về việc kiện tụng liên quan tới hoạt động nhượng quyền thương 

mại của Bên nhượng quyền trong vòng 1 năm gần đây  

II. CHI PHÍ BAN ĐẦU MÀ BÊN NHẬN QUYỀN PHẢI TRẢ 

1. Loại và mức phí ban đầu mà Bên nhận quyền phải trả 

2. Thời điểm trả phí 

3. Trường hợp nào phí được hoàn trả 

III. CÁC NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHÁC CỦA BÊN NHẬN QUYỀN 

 

STT Loại phí 
Mức 

phí 

Thời điểm trả 

phí 

Ghi chú 

(Trường hợp phí được hoàn 

trả ) 

1 Phí thu định kỳ    

2 Phí quảng cáo    

3 Phí đào tạo    

4 Phí dịch vụ    

5 
Thanh toán tiền 

thuê 
   

6 Các loại phí khác    

 

IV. ĐẦU TƯ BAN ĐẦU CỦA BÊN NHẬN QUYỀN 

Đầu tư ban đầu bao gồm các thông tin chính sau đây: 

1. Địa điểm kinh doanh 

2. Trang thiết bị 

3. Chi phí trang trí 

4. Hàng hóa ban đầu phải mua 

5. Chi phí an ninh 
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6. Những chi phí trả trước khác 

V. NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN QUYỀN PHẢI MUA HOẶC THUÊ 

NHỮNG THIẾT BỊ ĐỂ PHÙ HỢP VỚI HỆ THỐNG KINH DOANH DO 

BÊN NHƯỢNG QUYỀN QUY ĐỊNH 

1. Bên nhận quyền có phải mua những vật dụng hay mua, thuê những thiết bị, 

sử dụng những dịch vụ nhất định nào để phù hợp với hệ thống kinh doanh do Bên 

nhượng quyền quy định hay không? 

2. Liệu có thể chỉnh sửa những quy định của hệ thống kinh doanh nhượng 

quyền thương mại không? 

3. Nếu được phép chỉnh sửa hệ thống kinh doanh nhượng quyền thương mại, 

nêu rõ cần những thủ tục gì? 

VI. NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHƯỢNG QUYỀN 

1. Nghĩa vụ của Bên nhượng quyền trước khi kí kết hợp đồng 

2. Nghĩa vụ của Bên nhượng quyền trong suốt quá trình hoạt động 

3. Nghĩa vụ của Bên nhượng quyền trong việc quyết định lựa chọn mặt bằng 

kinh doanh 

4. Đào tạo: 

a) Đào tạo ban đầu 

b) Những khóa đào tạo bổ sung khác  

VII. MÔ TẢ THỊ TRƯỜNG CỦA HÀNG HÓA/DỊCH VỤ ĐƯỢC KINH 

DOANH THEO PHƯƠNG THỨC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 

1. Bản mô tả về thị trường chung của hàng hóa/dịch vụ là đối tượng của hợp 

đồng nhượng quyền thương mại 

2. Bản mô tả về thị trường của hàng hóa/dịch vụ là đối tượng của hợp đồng 

nhượng quyền thương mại thuộc lãnh thổ được phép hoạt động của Bên nhận 

quyền 

3. Triển vọng cho sự phát triển của thị trường nêu trên 

VIII. HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI MẪU 

1. Tên các điều khoản của hợp đồng 

2. Thời hạn của hợp đồng 

3. Điều kiện gia hạn hợp đồng 

4. Điều kiện để Bên nhận quyền hủy bỏ hợp đồng 

5. Điều kiện để Bên nhượng quyền hủy bỏ hợp đồng 

6. Nghĩa vụ của Bên nhượng quyền/Bên nhận quyền phát sinh từ việc hủy bỏ 

hợp đồng 

7. Sửa đổi hợp đồng theo yêu cầu của Bên nhượng quyền/Bên nhận quyền 
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8. Quy định về điều kiện chuyển giao hợp đồng nhượng quyền thương mại của 

Bên nhận quyền cho thương nhân khác 

9. Trong trường hợp tử vong, tuyên bố không đủ điều kiện về Bên nhượng 

quyền/Bên nhận quyền 

IX. THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 

1. Số lượng cơ sở kinh doanh của Bên nhượng quyền đang hoạt động 

2. Số lượng cơ sở kinh doanh của Bên nhượng quyền đã ngừng kinh doanh 

3. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền đã ký với các Bên nhận quyền 

4. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền đã được Bên nhận quyền chuyển giao 

cho Bên thứ ba 

5. Số lượng các cơ sở kinh doanh của Bên nhận quyền được chuyển giao cho 

Bên nhượng quyền 

6. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền bị chấm dứt bởi Bên nhượng quyền 

7. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền bị chấm dứt bởi Bên nhận quyền 

8. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền không được gia hạn/được gia hạn 

X. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA BÊN NHƯỢNG QUYỀN 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 1 năm gần nhất 

XI. PHẦN THƯỞNG, SỰ CÔNG NHẬN SẼ NHẬN ĐƯỢC HOẶC TỔ 

CHỨC CẦN PHẢI THAM GIA 

 

Đại diện Bên nhượng quyền 

                                                                                       (Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 


