
CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANII 

S& 421 /CNJ3T-TCHC 
W vitc V kt ho p dng thuê tài san ho?t dngvoi Tang 

Cong ty Cap ni.róe Sài GOn - TNFIH MTV (to chirc có 03 
thành viên lam ngtxai di di&i von gop tharn giavào Hi dông 

quan lii ti COng ty CO phan Cap nuâc Ben Thãnh) 

CONG IIOA XA 1101 CHU NGII1A VIT NAM 
Dc lp  Tiy do - H3nh phñc 

770nhphjHj C/il Minh, ngày 07 tháng 02 nám 2018 

KInh gl'ri: 
- Uy ban Chiirng khoán Nhà nuâc; 
- Sâ Giao djch Chi'rng khoán Ha Ni. 

1. Ten Cong ty : CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 

(Ma chüng khoán: BTW) 

2. Tru so chInh 	: 194 Pasteur, PliuOrng 6, Qun 3, TP. HO^ Chi Minh 

3. Din thoii 	: (08) 38 297 147 —38 272 990 

4. Fax 	 : (08) 38 229 778 

5. Ngu*i thirc hin cong bô thông tin: 

- H9 vã ten : NGUYEN THANT-1 PHUC - Giárn déc COng ty 

- Dja chi 	:611/57E Din Biên Phü, Phung 1, QuIn 3, TP. HO^ Chi Minh. 

- Diên thoai 

+Didng 	:0913 926614 

+Caquan :(08)38234723 

- Fax 	: (08) 38 229 778 

6. Loii thông tin cong bô: 

El 24h 	El 72h 	El Yêu cu 	Z Bt thu?ing 	El Dinh kS' 

7. Ni dung thông tin cong bô: 

Can ciii Nghj quyt sO^ 	004 /NQ-CNBT-HDQT ngày 07/02/2018, Hi dng 
quãn trj Cong ty C6 phn Up nuic Ben Thãnh dä chap thun cho Giám dOe Cong ty Co 
phn Cap nijàc Ben Thành duçc thirc hin vic k Hcp dong thuê tãi san hoit dng vâi 
Tong Cong ty Cap nuâc Sài Gôn— TNHH MTV (to chiirc có 03 thành viên lAm ngithi di 
din von gop tham gia vAo Hi dông quAn trj tai Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành). 

8. Thông tin nAy dd duçc Cong bO^ trên trang thông tin din tiir cüa Cong ty Cô  phn Cp 
nuOc Ben ThAnh vào ngAy 07/02/2018 tai dung dan: www.capnuocbcnthanh.com  



Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b o^ trên day là ding sir that  và hoàn toàn 
chju trách nhim truOc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dã cong bô. 

* Binh kern: Nghj quyt s 	004 /NQ-CNBT-HDQT ngây 07/02/2018 cUa HOi  dèng 
quãn trj Cong ty Co phân Cap nucc Ben Thành. 

No'i n/ian: 
- Nhi.r trên; 
- Thành vién HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe COng ty; 
- Ke toán tnrOng Cong ty; 
- Luu: VT TC-HC. 
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TONG CONG TV CAP NUOC SAIGON 
TRACHNHIM HUU HNM()TTHANHVIEN 

CONG TY CO PIIAN CAP MXOC BEN THANII 

CONG IIOA xA HQI dHU NGHiA VIETNAM 
Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

S& 004 /NQ-CNBT-HDQT 
	

Thànhphó'H ChIMinh, ngày 07 tháng 02 ná,n 2018 

NGH! QUYET 
Vê vic k kêt Hyp dông thuê tài san hot dng 

vói Tong Cong ty Cap nu'ó'c Sal Gôn - TNHH MTV 

HQI BONG QUAN TR! CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 

Can cir Ludt Doanh nghip da duqc Quc Hi thông qua ngày 26/11/2014; 

Can cir Diu le T6 churc Va hott dng cüa Cong ty C6 phn Cp nisâc Bn 
Thành duçic Dti hi Co dông thông qua ngày 12/4/2016; 

Can cir Quy che hott dng cüa Hi dng quãn trj ban hành kern theo Quy& 
djnh so 033/CNBT-HDQT ngây 21/9/2007 cüa Hi dOng Quãn trj Cong ty; 

Xét T?y trInh s0^ 295/TTr-CNBT-KTTC ngày 26/01/2018 cUa Giám dc Cong ty 
Co phân Cap nuâc Ben Thành ye vic xin kiên dê k ket Hqp dong thuê tài san vâi 
Tong Cong ty Cap nuâc Sài Gôn - Trách nhirn hüu htn mt thành viên; 

Can ci.'r biên bàn kim phiu ngày 06/02/2018 ve vic kirn phiu l.y kin 
biu quyêt so 004/CNBT-HDQT ngày 26/01/2018 cüa Hi dong quãn trj, 

QUYET NGH!: 

Dieu 1. 

1. Chip thun cho Giám dc Cong ty C6 phn Cp nuâc Bn Thành trin khai 
vic k kêt Hçip dOng thuê tài san hott dng näm 2018 vâi Tong Cong ty Cap njxOc 
Sài Gôn - TNT-Ill MTV vOi tong giá trj hçip dOng là 1.101.136.817 dông theo ni 
dung dê nghj tai T?r trinh sO 295/TTr-CNBT-KTTC ngày 26/01/2018 c1a Giárn dôc 
Cong ty Co phân Cap ntxOc Ben Thành. 

2. U' quyn cho Giárn dc Cong ty k két hop dông thuê tài san hott dng vfci 
Tong Cong ty Cap nuóc Sài Gôn TNT-Ill MTV các nàm tiêp theo kê ttr näm 2018 
trong tru&ng hçp giá thuê khOng có sr thay dôi so vâi nàrn 2018. 

Dieu 2. Các Ong (Ba) thành viên Hi dng quãn trj, Giárn dc, Phó giám doe, 
Kê toán truâng Cong ty cO trách nhirn thi hành nghj quyêt nay. 

Noi n/ian: 
- Nhu Diéu 2; 
- Ban kiêm soát Cong ty; 
- Lisu: VT, HDQT. 

MJ BONG QUAN TRI 

'ÔNG 1\c$kIU TICH 
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Pham Thi Thanh Van 



TONG CONG TY CAP NU'OC sAi GON 
	

CONG HOA XA HOl  CHU NGHLA VIET NAM 
TRACH NIHM HUU HAN MOT  THANH VIN 

	
Dc1ap- Ti(do - Hanhphiic 

CONG TY CO PHAN CAP NIJUC BEN THANH 

S6: 	29 5/TTr-CNBT-KTTC 	TP. FM Chi Minh, ngày 26 thdng 01 näm 2018 

Td TR1NH 

V viêc xinkiê'n k kê't Hçp c1ng thuê tài sn hoat dong 
vii Tang Cong ty Up nthIc Sal Gbn TNHH Mt Thành viên. 

KInh gi: 	Hl DO O NG QUAN TRI 
CONG TY CO' PHAN CAP NIIdC BEN THANH 

ViTa qua, T6ng Cong ty Cap ntôc Sài Gôn giti cho Cong ty Di thâo Hçp dng v 
vic thué tài san ho.t dng nàm 2018 vOi các danh muc nhil sau: 

STT DANH MUC NGUYEN GIA GIA THUE 
(d) (d)Inäm 

1 PTMLtuyên6ngD200 Nam K5i KhiNghia 884.114.195 88.411.420 

Di d1i He th6ng câ'p nuóc Nguyn Van Trôi- 
2 Nam KKhMNghia 5.682.607.312 568.260.731 

Di diii He th6ng cap niiOc tuyê'n O'ng D250 

3 Bé'n ChiXing DiTccng, qun 1 (Nguyn Van CiT 3.231.716.881 323.171.688 - Ham Nghi) 

Tuy6n 6ng cá'p 3 D250 Nguyn VAn Tri- 

4 Nam K5' Khi Nghia (Hoang VAn Thii-VO 211.896.311 21.189.631 
Thj Sáu) 

Cong 10.010.334.699 1.001.033.470 
Thuê'GTGT 10%  100.103.347 

Tang cong  1.101.136.817 

Các danh muc (1),(2) la' tài san do Tang Cong ty du tu xây drng dA bàn giao 
cho COng ty Co-  phn Cap nuOc B6n Thành quân1 vàsf dung tiT nArn 2008 Danh muc 
(3) la tal san thrçsc ban giao cho Cong ty Co phan Cap nudc Ben Thanh quan ly vasu 
diing tiT nAm 2012, hang nAm du Co kim ké djnh k$r và diTç5c hai ben xác nhn. D6i 
vOi danh muc (4) là tài san di.rçsc bàn giao cho Cong ty C65  phn Cap nuôc Bên Thành 
quân 1 vast ding tir nAm 2012, co' biên ban bàn giao ducic hai ben k nhn. Chi tiOt 
cAc danh muc tài san IA: 

1- PTML tuyé'n 6ng D200 Nam K$i KhM Nghia, day la' tuyén 6ng ben s6 le?  tiT 
Din Bién Phil dê'n trifdc chia Vinh Nghiêm, ô'ng uPVC D200, chiu dài 1.232 met. 



2- Di di H6 th6ng cap nirdc Nguyn Van Tri - Nam K Khi NghIa, day là 
tuyé'n O'ng ben s6 chgn ti Din Bién Phu' dê'n tntdc Dài lit s (Nguyn Van Tri), 6ng 
D250 Gang, chiu dài 1.228 met. 

3- Di di H6 th6ng cap nu3c D250 B'n Chong Difling, qun 1 (Nguyn Van CY 

- Ham Nghi), day la' tuyê'n O'ng cap nirdc D250 t cu Nguyn Van CY dê'n Ham Nghi. 

4- Tuyn 6ng cap .3 D250 Nguyn Van Tri-Nam K Khäi Nghia (Hoang Van 
Thii-VO Thj Sáu): day là tuy6n 6ng bang ding Nguyn Van Tri-Nam K Khäi Nghia 

Can cii': 

- Diu 162 Ludt Doanh nghip s6 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 cña Qu6c hi 
quy djnh "Hçrp dthig giao djch gii?a Cong ty vdi cOc do2 tucJng sau day phdi duçi'c Dcii h5i 
dng cO'dông hoc Hi dng qudn trj châ'p thun: 

+C8 dông, nguii dgi din iy quyén cüa Cô' dông s3' hü'u trên 10% trong so co 
phdn phO' thông cia cong ty va nhi?ng ngli lien quan caa ho... ". 

- Khoân 5 Diu 23 Thông tu' 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 cüa BO Tài chInh 
quy djnh vS qun tri Cong ty áp diing cho các cOng ty di chiing, trong do co' nêu "thành 
viên Hi cMng qudn trj khong duqc bilu quyê't dô'i vdi cdc giao djch ma thành viên dO 
hoc nguài CO lien quan Mn thành viên dO tham gia". 

Theo các quy dlnh  trên, vic k Hçcp dng thus tài san hot dng giffa COng ty 
Cd phn Cá'p nu'dc B6n Thành và T6ng Cong ty Câ'p nu'dc Sài GOn - Trách nhim Hifu 
hn MQt thành viên can phâi du'ç5c HQi ddng quân trj châ'p thun, trong do các thành 

19 viên HQi dng quân tri là ngu'si có lien quan không du'çic tham gia biu quyé't. 

VI vy, Giám d6c Cong ty kInh d nghj HOi  dng quân trj xem xét: 

1/ Phé duyt de^ Giám d6c Cong ty trin khai k k6t Hccp dng Thuê tài san hoat 
dOng näm 2018 vdi Tong Cong ty Cap niXdc Sài Gôn - Trách nhim Hifu hn MOt  thành 
viên theo danh mic tài san nhu trén, vdi tong giá tri Hc5p dng là 1.101.136.817 dng 
(Mt t, mt tram lè mot triu, mt trdm ba mif6i sdu ngàn, tdm tróm muYi bay dthig). 

2/ Uy quyn cho Giám d6c Cong ty k ké't hqp dng thué tài san hot dng vdi 
Tong Cong ty Cap mrdc Sài Gôn - mach nhim Hu hn MOt  thành vién các nàm tiê'p 
theo ke^ tü' nam 2018 trong trung hop giá thuê không cO sir thay d6i so vdi näm 2018. 

Trân trong kmnh trInh7ji 

Dinh kern: 

- Nghi quyê't s6 72/NQ-TCT-HDTV ngày 05/01/2018 cüa Hi dng Thành viên Tang Cong 
ty Cip ni(dc Sài Gôn ve^ vic phân Cong nhân sii quân l, diu hành T6ng cong ty Up nudc 
Sài Gôn; 

- Dit thâo Hop dng thuê tài san hot dOng. 

Noi nhân: 
	 (/(7 

CG TY' 

	MDOC1  

COPHAN 
 -Nhu'trên; 	 * CAPNUÔC 

- Li.ru (VT,P.KTTC). 



OY BAN Ni-IAN DAN 
	

CONG HOA xA 1101 CilU NGHIA WET NAM 
T1-IANH PHO HO CHI MB'IH 

	
Doe lp - Tu do - H?nh phüc 

TONG CONG 1Y CAP NIXOC SAl CON 
ThACHNHIM 13'U HN MQTThAN}1 WEN 

7 2 /NQ-TCT-HDTV 	 1? M ChIMinh, ngây 05 tháng 01 náin 2018 

NGH QUYET CtIA HO! BONG THANH VIEN 
TONG CONG TY CAP MJ'OC SA-1 CON 

TRACH NHIM HIYU HAN MOT ThANH VIEN 
W viêc phn cong nhân sr quãn 1', diu hành Tng cong ty Up nu Sài Gàn 

Can ca Quyét  djnh s 3624/QD-UBND ngày 18 tháng8 nàm 2010 cC3a Chü tjchUyban than 

dngtheemo hmnh COngtym- 
dng theoiinh thtrc Cong ty me - Cong ty con; 

Can th Quyt djnh s6 414/QD-UBND-TC ngày09 tháng9 närn 2010 c0a Chü tjch Uyban 

Gôn - Trch nhim hcu hn môt thành vién Quyet djnh sO I 03/QD-UBND-TC ngày 07 thàng 4 nãrn 
2015 cüa Chü tich Uy ban nliân dan thânh phO HO Chi Minh ye bô nhiin Chü tjch Hi dong thành 
viên Tong cong ty Cap nuâc SL Gàn - Trách nhirn htfu hn mt thânh vien; 

Can c(i Diu 16 Tang cong ty Cp nuOc Sài GOn - Tthch nhim hüu hn mt thành vién duç 
ban hành kern theo Quyêt dinh sO I 869/QD-UBND ngày 14 thang 04 narn 2011 cfia Uyban nhàn dan 
thành phô 1-I6 (Ii Minh; 

Can cU van Win s6 04/UBND-VX-TC ngày 04 thang 01 narn 2018 cüa Uy ban nhân dan thành 
ph6veviecphnc6ngnhànsirqu5n1', hànhngcOngtyCàpnuOcSàiGôn-Tráchnhimhthi 
bnrntthànhviên 

Xet d& nghj cia T&ig Cong ty tai Th trmnh s 43flTr-TCT-TCNS ngày 05 thàng 01 nam 2018 
veãncOngnhquàn1',diêuhhTOngCOngtyCãpnuOtSàGOn-Tthchnhimhtruhn 
mot thênvàncasäêncüácthànhviên 

Hi dng Thành 'viên Tng cong ty Cp nuOc Sài Gôn 
QUYET NGHI: 

1. Thng nhât giao ông Ngun Van D, Phó Tong Giàm d&, chju trách nhim quàn 1, di&i 
hành mi hoat dng cüa Tong COng ty Cap rnrOc Sài Gàn - Trách nhim hru hn mot thành viên và 
thirc hin các giao djch tài chinh cho den khi Uy ban than dan thành phô có Quyêt djnh bô nhim Tong 
Giám dOc Tong COng ty Cap nuâc SL GOn- Trách thim hüu hn mt thành viên. 
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3. Thihnth 	hinmv 	kPhóT&gGiámd&ktirngãyO5 	nAT 

Noi nhn: 
-1th nHJP'; 
-BanKi&ns 
-roiax 
-Ban1VDT 
-vPDTwcwurN 
-D con 
v6nchO~i%dCtyli&ikk  

- QThH!flVNutnm Sâi 6ân 
In,n vj 	thuic 

-riftL VI,Oth(2t 

THAMI VIEN 

/TNGCQNGlY 	T!CH 
frA. NL!C $$ 

MGT N 

)A 

A Iran Vin Khuyen 

tVc. 
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CQNG HOA xA HOl CHU NGHIA VIT NAM 

Bôc lap - Tr do - Hanh phtic 

DIITHAO 	 Thdnh ph6 H6 Chi Minh, ngày 	tháng náin 2018 

HP BONG THUE TAI SAN HOT BONG 
S& 	/HD-TCT-KTTC 

- Can cü Bô Ludt Dan sr so 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015; 
- Can cir B6 Thuang mti so 36/2005/QH1 1 ngày 14/6/2005; 
- Can cur T& trinh ngày 12/4/2012 giüa Tong cong ty Cap nrnc Sãi Gôn - 
TNHH mt thành viên v/v xin chü tnrong cho Cong ty co phân Cap nuOc 
Ben Thành thuê tài san hot dng; 

- Can cü khá nàng và nhu câu cüa các Ben. 

Horn nay, ngày tháng näm 2018 

TO Tng cOng ty CAp nithc Sài Gôn-Trách nhim hfru han  mt thành viên. 

Chung tôi gm: 

A. Ben cho thuê (sau day gi là Ben A): 

Ten M chute: TONG CONG TY CAP NTJOC SAI GON 

TRACH NHIM HUU H4kN MOT THANH VI EN. 

EDja chi: S6 01 Cong truO'ng Quc t, phuxO'ng 6, q4n  3, TP.HCM 

Diên thoai : (84.8) 8242063 - Fax (84.8) 8242063 

Tài khoãn si: 6220431101100091 tai Ngân hang Nông nghip và Phát trin nông 
thôn - CN Chcr Lrn. 

Ma so^ thu: 0301129367. 

Dai din: Ong Nguyn Van Diii - Churc vu: Phó Tng Giám dc Phu trách chung 

(Theo Van bàn 04/UBND-VX-TC ngày 04/01/2018 cüa Uy Ban Nlhân Dan TP.HCM 
và Nghj quyêt so 72/NQ-TCT-HDTV ngày 05/01/20 18 cüa Hi dông Thành viên 
Tong Cong ty Cap nithc Sài GOn - TNHH MTV ye vic phân cong nhân sir quàn 1', 
diêu hành Tong Cong ty Cap nuó'c Sài Gôn) 

B. Ben thuê (sau day gi là Ben B): 

Ten to^ chc: CONG TY CO PHAN CAP NIJOC BEN THANH 

Dja chi: S 0̂ 194 Pasteur, phuing 6, qi4n 3, thành ph H0^ Chi Minh 

Diën thoai : (84.8) 8268600 	- Fax (84.8) 8229778 

Ma sé thu: 0304789925 

Tài khoàn s& 622021145001 ltai Ngân hang Nông nghip và Phát triên nOng thôn 
Cher Lan - PGD Hôa Binh, TP.HCM. 

Dai din: Ong Nguyen Thành Phñc - Chute vii.: Giárn dôc 



Hal ben dông thiic bin vic thuê tài san hot dng vó'i các thóa thun sau: 

Diu 1: TAM san cho thuê hott dng. 

STT Danh miic Nguyen giá (d) Giá thuê (d)I näm 

1 
PTMLCNtuyn ong D200 Nam Kr 

884.114.195 88.411.420 
Khrn Ngnia. 

2 
DidO'i He thong cap nurc Nguyn Van 

5.682.607.3 12 568.260.731 
Troi - Nam Ky Khrn nghia. 

Di dOi He tMng cap nixâc tuyn 6ng 
3 D250 Ben Chuang Ducmg, qun 1 3.231.716.881 323.171.688 

(Nguyen Van Cu - Ham Nghi). 

Tuyn O^ng cp 3 D250 Nguyn Van 
4 Trôi-Nam Ki Khii Nghia (Hoang Van 211.896.311 21.189.631 

Thii-Vô Thj Sáu). 

Cong 10.010.334.699 1.001.033.470 

ThnGTGT10%  100.103.347 

Tong cong  1.101.136.817 

Diu 2: Thôi han thuê tài san 

- Ben A cho Ben B thuê tài san hoat dng lit ngày 01/01/2018 dn 31/12/2018. 

Biêu 3: Mic dIch thuê tài san 

Ben B sfr ding tài san thuê nêu trên vào miic dich cung cp nmc sach  trên dja bàn 
cüa Cong ty Co phân Cap nuOc Ben Thành. 

Diu 4: Giá thuê tài san và phiro'ng thfrc thanh toán 

1. Giá thuê tài san nêu trên trong thai gian 1 näm là 1.101.136.817 dng 
(Môt t, mt tram lé mt triu, mt trAm ba mmyi sáu ngàn, tam trAm mithi bAy 
dong). 

2. Phiicing thüc thanh toAn nhu sau: 

- Ben B thanh toán qu 1 s tin 275.284.204 dng. 

- Ben B thanh toán qu 2 so tiM 275.284.204 dtng. 

- Ben B thanh toán qu 3 s tjM 275.284.204 dông. 

- Ben B thanh toAn qu 4 so tjM 275.284.205 dng. 

- Ben A së xut hóa don cho Ben B vào ngày 15 tây thAng cui môi qu. 

- Ben B së thanh toAn bang chuyM khoAn cho Ben A trong Ong 10 ngAy lam vic ké 
lit khi xuât hóa don. 
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Diu 5: Phiro'ng thfrc giao tài san thuê 

- Ben B tip tic sir dung Biên bàn bàn giao tài san thuê hoat dng, Ben A dà bàn giao. 

Diu 6: Phiro'ng thtic trã 1ii tài san thuê 

- Ben B 1.p Biên bàn bàn giao tài san cho Ben A diing hn và nguyen trang thai dang 
sir ding (khi không có nhu câu gia han  ho dông thuê). 

Jjiêu 7: Quyên và nghia vu cüa Ben A 

1. Ben A có các nghia vu sau day: 

a) Chuyn giao tài san cho thuê dung thôa thun ghi trong ho dng; 

b) Bão dam giá trj sü dung cüa tài san cho thuê; 

c) Bão dam quyn sfr ding cho Ben B; 

2. Ben A có các quyn sau day: 

a) Nhn dñ tin thuê tài san theo phuung thirc thanh toán dã thôa thun; 

b) Nhn lai  tài san cho thuê khi hM han  Hp dng (khi Ben B không gia han  h9p 
dong); 

c) Dan phuang dInh chi thçrc hin Hap dng và yêu cu bM thu?mg thit hai nu Ben 
B có nhirng hành vi sau day: 

- Không trà tin thuê trong imt qu; 

- Sr diing tài san thuê không dung cong dung và mtic dich cüa tài san; 

- Lam mat mat, hu hông; 

- Cho ngui khác thuê tài san; 

Diu 8: Quyn và nghia vi cüa Ben B 

1. BênB có các nghia vi sau day: 

a) Bào quàn tài san thuê nhix tài sin cüa chInh mInh, không dugc thay dii tmnh trng 
tài san, cho thuê tài san; 

b) Sira chtra thumg xuyên tài san thuê. 

c) Sr dung tài san thuê dung cong dung và rnic dIch cüa tài san; 

d) Trà dü tin thuê tài san theo phucmg thiirc dã thôa thun, Ben B së chju lãi sut vay 
ngân hang 0,05%/ngày cho so ngày chin np. 

d) Trà lai  tài san thuê dung thai han  (nu không gia han  Hp dng thuê) theo phuang 
thüc dâ thôa thuân. 

2. Ben B có các quyn sau day: 

a) Nhn tài san thuê theo dung thOa thun; 

b) Dugc sir dung tài sail thuê theo dung cong dung, miic dIch cüa tài san; 

c) Dan phuang dInh chi thrc hin Hop dng và yêu cu bM thng thit hai  nk Ben 
A có nhting hành vi sau day: 

- Ben A chm giao tài san theo thOa thun gay thit hai  cho Ben B; 



- Ben A giao tài san thuê khOng dung s6 hrcmg, cht lucmg, chüng loai, tInh trn'g 
nhu thóa thuân; 

Diu 9: Phu'o'ng thui'c giãi quyt tranh chap 

Trong qua trInh thc hin Hop dng ma phát sinh tranh chip, các ben cüng nhau 
thucmg lugng giãi quyêt trén nguyen tàc ton tr9ng quyên 1i ca nhau; trong tm&ng 
hçp không giái quyêt duqc, tLI mt trong hai ben co' quyên khii kin âé yêu eâu tôa 
an có thâm quyên giãi quyêt theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 10: Cam doan cüa các ben 

Ben A và Ben B chju trách nhim tnrOc pháp 1ut ve nhü'ng 16ri cam doan sau day: 

1. Ben A cam doan: 

Thirc hin dung vá dy dü các thôa thun dã ghi trong Ho dông nay; 

2. Ben B cam doan: 

Thrc hin diing và dy dü các thóa thun dã ghi trong Hcip dông nay; 

Dieu 11: Diu khoãn cu6i cüng 

1. Hai ben cong nhn dã hiu rO quyn, nghia v11 và 1i ich hc)p pháp cüa mInh, 
nghia và hau  qua pháp 1 cüa vic k' kêt Hçip dông nay; 

2. Hai ben dã tir dcc Hçrp dng, da hiu và dngtht ca các diêu khoãn dã ghi trong 
HcTp dông và k; 

3. Hçp dng nay có hiu 1irc tr ngày k và sê tçr thanh 1 khi các ben hoàn t.t các 
nghia vi theo hpp dông. 

Hçp dng nay duoc lam thành 04 bàn, có giá trj nhir nhau, mi ben gii:t 02 bàn. 

DI DIN BEN A 
	

DAI DIN BEN B 
PHO TONG GIAM DOC PHIJ TRACH CHUNG 

	
GIAMBOC 

Nguyn Van Diii 


