
CONG TY C PHAN CAP NU'OC BEN THANH CONG HOA xA IIQI CHU NGHIA V1T NAM 
DcIp—Tiydo—Hnhphñc 

S: 0808 /CNBT-TCHC 
V giao ditch hçip dngvói Tng Côngty Cap nu 

Sâi GOn—TNHH MTV (to chi'rc có 03 thành viên 
1âmn1invongopthamgiavaoHidôngquântij 

tiCôngtyCôphanCapnuótBenTfl*ih) 

ThânhphdH 021 Iv]film, ngày 23 tháng3 nám 2020 

KInh gi:ri:
- Uy ban Chirng khoán Nhà nuâc; 
- Si Giao dch Chirng khoán Ha NOi. 

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

(MA chfrng khoán: BTW) 

2. Trii s& chInh : 194 Pasteur, Phung 6, Qun 3, TP. H ChI Minh 

3. Diên thoi : (08) 38 297 147 —38 272 990 

4. Fax : (08) 38 229 778 

5. Ngtrô'i thirc hin cong b thông tin: 

- H9 và ten : NGUYEN THANH PHUC — Giám doe Cong ty 
- Dja chi : 611/57E Din Biên Phü, Phuing 1, Qu,n 3, TP. H ChI Minh. 

-Dinthoi 

+Didng :0913 926614 

+Cyquan :(08)38234723 
-Fax :(08)38229778 

6. Loii thông tin cong b: 

LI 24h 0 72h El Yêu cu [J B,t thizôrng 0 Djnh kS' 

7. Ni dung thông tin cong b: 

Can cr Nghj quyt s O /NQ-CNBT-HDQT ngày 23/3/2020, Hi dbng 
quãn trj Cong ty C phn Cap nuóc Bn Thành da chap thun thông qua vic k kêt Ban 
thoA thun và Hqp dng mua ban si nhsâe sch näm 2020 vâi Tong Cong ty Cap rnràc Sài 
GOn — TNHH MTV (t chirc CO 03 thành viên 1âmngui dai  din von gop tham gia vào 
Hi dông quãn trj ti Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành). 

8. Thông tin nay a duçxc cOng b trên trang thông tin din tir cüa Cong ty C phn Cap 
nuOc Ben Thành vào ngày 23/3/2020 ti duO'ng dan: www.capnuocbenthanh.com  



Nguyn Thành Phiic 

Ching tôi xin cam kt the thông tin cong b6 trên day là dung sir that  và hoàn toàn 
chju trách nhim trisOc pháp 1ut ye nOi dung các thông tin dã cong bô. 

* Dinh kern: Nghj quyt s 09 INQ-CNBT-HDQT ngày 23/3/2020 cüa Hi dng 
quãn trj Cong ty Co phân Cap nixc Ben Thành. 

No'inhân: 
- Nhir trén; 
- Thành vién HDQT COng ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Ké toán tru&ng Cong ty; 
- Liru: VT, TC-HC. 

NG!fiI THIXC HIN CBTT — 
GIAM DOC 



TONG CONG 1Y CAP NU'OC sAiGON 
TRACHNH1M HUIJ HNMOTTHANHVIEN 

CONG1YCOPHANCAPNIJBENTHANH 

S& iNQ-CNBT-HDQT 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA WET NAM 
Bc 1p - Tir do —Htnh phüc 

ThànhphdH ChIMinh, ngày23 tháng 3 ná'n 2020 

NGH! QUYET 
Ye vic k k& Bàn thoá thun và Hçp cIng mua bàn si nm5'c sich nàm 2020 

vol Tong Cong ty Cap nuu Sal Gôn —TNHH MTV 

HQI BONG QUAN TR! CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

Can cfr Lust  Doanh nghip dà duçc Quc HOi  thông qua ngày 26/11/20 14; 

Can cir Quyt djnh s6 6652/QD-UBND ngày 30/12/2005 cüa Uy ban nhân dan 
TP.HCM ye vic phê duyt phuGng an và chuyên Chi nhánh Cap nuc Ben Thành 
thuc Tong Cong ty Cap nuâc Sài Gôn thành Cong ty CO phân Cap nixâc Ben Thành; 

Can cir Diu l T chi.'ic và hott dng cUa Cong ty C phAn Cp nuàc Bn Thành 
duçic Di hOi  Co dOng thông qua ngày 12/4/20 16; 

Can cir Quy ch quãn trj hin hânh cüa Cong ty C phn Cp nuOc Bn Thành 
duçc Dai  hi cô dông thông qua ngày 19/4/20 18; 

Xët Ti trinh s6 0490/TTr-CNBT-KTTC ngày 03/3/2020 cüa Giám doe Cong ty 
ye vic xin kiên k kêt Bàn thoá thuan và Hp dong mua bàn si nuâc sch näm 2020 
vâi Tong Cong ty Cap nuóc Sài GOn - TNHH MTV; 

Can eir k& qua biu quyt cüa các thành viên Hi dng quãn trj tai  Phiën h9p thir 
10 (Nhirn kS'  2017 —2022) vào ngày 19/3/2020, 

QUYET NGHI: 

Biu 1. 

1. Thông qua vice  k kt Bàn thoã thun và Hçp dng mua ban si nu6e sch k 
01 và kS'  02 näm 2020 vâi Tong Cong ty Cap nuâc Sài Gôn - TNHH MTV diêu ehinh 
t~ müc 5.427,84 dông/m3  len mirc giá tm tInh là 6.027,77 dông/m3  (tang 599,93 
dông/m3) cüa khôi lung nisâc disçc ghi nhn ti dông ho tOng nguôn, dOng ho tách 
rnng, dong ho khách hang duc xem là dOng ho tOng do dêm khôi lung nuOc cap cho 
khãeh hang cüa Cong ty xác djnh, theo ni dung dé nghj ti T? trInh so 0490/TTr-
CNBT-KTTC ngày 03/3/2020 cUa Giám doe Cong ty. 

2. Hi dng quãn trj u' quyn cho Giám dc Cong ty xem xét d k kt các Ban 
thoã thun và Hçp dOng mua bàn si nuâe stch các k' ké tiêp theo dung ni dung Bàn 
thoâ thun va Hp dong rnua ban Si ki 01 và k' 02 nàrn 2020 vâi dan giá 6.027,77 
dông/m3. Khi có sr thay dôi (diêu chinh) khác ye dan giá rnua ban si (6.027,77 
dong/m3), Giám doe Cong ty së trinh HOi  dOng quãn trj xem xét. 

Nghj quyt Hôi dng quán tn - Phiên hQp thi' 10 (Nhiçm Icj> 2017— 2022) 



TM. HOI BONG QUAN TEJ 
CHU TICH 

Diu 2. Các Ong (Ba) thành viên Hi dng quãn trj, Giárn dc, PhO giám dc, 
Kê toán triRing Cong ty có trách nhirn thi hành nghj quyêt nay.!. 

No'i nh?in: 
-NhuDiêu2; 
- Ban kiêm soát Cong ty; 
- Dáng üy, Cong doàn, Doàn TN; 
- Các phOng, ban, di Cong ty; 
- Ltru: VT, HDQT. 

Nghj quyê't H3i dng quán tn - Phiên hQp t/n 10 (Nhién1 k 2017-2022) 



TONG CONG TY CAP uOc sAi GON 
TRACH NH[M HU1J HN MOT  THANH VIEN 

CONG TY cO PHAN CAP NIfOC BEN THAMI 

Sé: 0490 /TTr-CNBT-KTTC 

CONG HOA XA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  — Tir do — IInh phüc 

Tp.HCM, ngày 03 tháng näm 2020 
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TO TRINH 
Xin kin v vic k kt 

Ban thOa thun và llçrp dông mua ban sI ntró'c sch nàm 2020 

KInh gui: HQI BONG QUAN TRI 
CONG TY CO PHAN CAP NTfOC BEN THANH 

Tr k' 01 dn k' 11 näm 2019, Cong ty C phn Cp nixàc Ben Thành (COngty) 
d k các Hgp dông rnua ban si nUC sch vâi Tong Cong ty Cap ni1c Sài GOn (Tong 
Cong ty) vi do'n giá là 5.120,60 dông/m3. Ngày 24/12/20 19, Tong Cong ty gth van bàn 
s 4566/TCT-KDDVKH v vic k kt Hqp dOng rnua ban si k' 12 näm 2019 vâi dan 
giá 5.427,84 dIm3  và dir kin dan giá mua ban si nàrn 2020 là 6.027,77 dIm3 . 

Cong ty C phn Cp nuàc Bn Thành dà trInh Hi dng quàn trj v vic diu 
chinh dan giá rnua si k' 12 närn 2019 và don giá rnua si tarn tInh närn 2020 tti To' trInh 
s6 4804/TTr-CNBT-KTTC ngày 26/12/2019. Tuy nhiên, Hi dông quãn trj Cong ty chi 
thông qua dan giá rnua ban si kr 12 närn 2019 (Nghj quyêt sO 038/NQ-CNBT-1-IDQT 
ngày 3 1/12/2019) nên vic k kêt Bàn thOa thun và Hcp dông rnua ban si cãc kS'  dâu 
närn 2020 vn chua thuc hin duçc. 

Tip theo dO, vao ngày 14/01/2020 và ngày 20/02/2020, Tng Cong ty lan hxt g11i 
van ban so 125 và 375/TCT-KDDVKH (kern theo Bàn thOa thun và Hçp dOng rnua ban 
si k' 01 và k' 02 nãrn 2020) ni dung yêu câu nhanh chong thirc hin vic k kêt Hcip 
dOng rnua ban si k' 01 và k 02 nàrn 2020 vri don giá 6.027,77 d/m3. 

I. L do diu chInh: 

Thirc hin Quy& djnh s 25/2019/QD-UBND ngày 24/10/2019 cüa Uy ban nhân 
dan thãnh phô HO ChI Minh ye vic ban hành giá nuâc sch sinh hot trên dja bàn thành 
phO HO Chj Minh và Quyet djnh sO 728/QD-TCT-KDDVKH ngày 05/11/2019 cña Tong 
COng ty Cap nrn9c Sài GOn ye vic ban hành dan giá tiêu thi nuâc sch cho ca quan 
hànli chInh sij nghip, doàn the, dan vj san xuât, dan vj kinh doanh, djch vi trên dja bàn 
Thành phO HO ChI Minh. 

Theo do, vâi lô trInh tang giá nuàc sch sinh hoat trên dja bàn TP Ho ChI Minh 
cña Uy ban nhân dan Thành phO giai don 20 19-2022 thI ke tili ngày 01/01/2020, dan giá 
ban lé bInh quân cho Khach hang sü diing nrnrc d duçic diêu chinh tir rnrc 11.552,53 
d/m3  len rnirc 12.83 5,66 dIm3  (tang bInh quân 1.283,13 d/m3). Dê darn bão quyên li cüa 
cac ben và tác dông tIch crc den kêt qua hoat dng kinh doanh, Tong Cong ty diêu chinh 
&in giá ban si cho Cong ty. 

II. Ni dung diu chinh: 

Hai ben thng nht Hp dng mua ban si rnxâc sach  k' 01 và k' 02 närn 2020 vn 
tiêp tiic kê thüa cac nôi dung d duçc th hin trong Hgp dOng mua ban si n.thc sach  nàrn 
2019. Tuy nhien, hai ben thOathun diêu chinh Biêu 04 — Don giá mua ban, cac diu 
cOn li duçc giü nguyen, chi tiêt cii th nhu sau: 
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Diu Ni dung Hçrp dng chtra diu chinh D nghj sfra di b sung 

4.1 Dan giá mua ban cüa khi lucing 4.1 Dan giá mua ban cUa khi 1uçng 
nuâc duyc ghi nhn thông qua các nrn9c duçc ghi nhn thông qua các 
dông ho tOng nêu ti Khoân 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3.1 Diêu 1 cUa hçp dOng 

dông ho tong nêu tti Khoàn 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3.1 Diêu 1 cüa hcp dng 

X 3 nay la 5.427,84 don gim 3 nay la 6.027,77 dong/m 

4.2 Don giá mua ban cüa khi luçing 4.2 Dan giá mua ban cüa khi lucng 
nuó'c duçc ghi nhn thông qua các nuó'c ducxc ghi nh.n thông qua các 

Dteu 4: dông hè tOng nêu ti Khoãn 1.1.3.2 dOng ho tong nêutai Khoán 1.1.3.2 
Don gia Diêu 1 cüa hç'p dOng nay duc tinh Diêu 1 cüa hçip dông nay duc tInh 

bang 70% (bay muai phân tram) giá bang 70% (bay rnuai phân tram) giá 
ban binh quân áp di,ing cho khách ban binh quân áp diing cho khách 
hang cUa Ben B xac djnh, ti thai hang cüa Ben B xác djnh, ti thi 
dim ghi nhn khi 1ucng nurc mua diem ghi nhn khôi lucing nrnic mua 
ban cUa các dng ho nay, 

4.3 Dan giá nêu trên chua bao gm 

ban cüa các dOng ho nay. 

4.3 Dan giá nêu trên chua bao gm 
thuê giá trj gia tang. thuê giá trj gia tang. 

4.4 Trong thai gian thc hin hçp 
c1ng, Ben A se tInh toán li dan giá 
cho phi hcp vâi tinh hInh thi.rc tê. 

III. Be nghj phê duyt: 

Vó'i dan giá mua si näm 2020 ma Tng Cong ty dua ra (6.027,7 7 d/m3) và dan giá 
ban lé binh quân cho khách hang sir dung nuc theo l trinh tang giá nuc nam 2020 cüa 
TiJy ban nhân dan Thành ph (12.835,66 dIm3) thI rnirc tang giá rnua vn thâp han mirc 
tang giá ban; nên trong nãrn 2020 Cong ty van có khoãn iQi nhun truâc thuê tang them 
là 4.9 t) dng va vn darn bão ké hoach tài chInh iiãrn 2020 vri chi tiêu igi nhun truâc 
thus là 40 t dng, chi tit cii the nhu sau: 

San Iuçng dii' 
idén 
( 3)  

Don giá blnh 
quân 2019 
(ang/m) 

Don giá 
diu chinh 
(dng/m) 

Don giá chênh 
lêch sau 1(hi 

iu chInh 
(dng/rn) 

Tng tin chênh 
1 

(aong) 

1 2 3 4(3-2) 5(1x4) 

Mua vào 53.092.105(*) 5.146,20 6.027,77 881,57 46.804.407.237 

Ban ra 40.350.000 11.552,53 12.835,66 1.283,13 51.774.295.500 

Chênh Ich 4.969.888.263 

Ghi chz2: (*) san lucing mua si tu'crng 'mg t l thá't thoát nwóc ke' ho4 ch nàm 2020 là 24% 

— Can cir Nghj djnh 71/2017/ND-CP ngày 06/06/20 17 cUa ChInh phü: 

V' Khoãn 4 Diu 24 quy djnh: Thành viên H5i dng quán trj khóng du'Q'c bku 
quyêt dói vó'i giao dich mang iQi lQz Ich cho thành viên do hoc ngwO'i CO lien quan cia 
thành vien dO theo quy djnh cza Lu2t doanh nghip và Diêu l cOng ty. 
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51 
V Dim b khoãn 4 và khoàn 5 Diu 26 quy djnh: Hi dng quán trj chá'p 

thun các hcrp dông, giao dich có giá trj nhó ho'n 35% tong giá trj tài san ghi trên báo 
cáo tài chinh gán nhát hoçic m71 t)' lç khác nhO hoii quy dfnh tgi Diêu l cong cia cO 
dOng, ngu&i dgi diçn iy quyên ci,a cô dOng s& hulu trên 10% trong sO cO phán phO thông 
cia cOng ty và nhli'ng ngu'O'i lien quan cia hQ. 

— Theo các quy djnh trên, vic k Bàn thOa thu.n, Hp dng mua bàn si nithc sch 
k' 01 và k 02 nàm 2020 vâi don giá mâi giUa Cong ty và Tong Cong ty phãi duc Hi 
dông quân trj chap thu.n, trong dO càc thành viên Hi dong quàn trj là ngithi có lien quan 
không dtxçic tham gia biêu quyêt. 

Be hoàn thành k hoch san xuât kinh doanh näm 2020 và kjp tho'i k kt 
các hç'p dông mua bàn si trong nàm 2020 nhtrng vn tuân thu các quy d1nh hin 
hành, Giám dôc Cong ty kInh dê nghj Hi dông quãn tn xem xét cãc ni dung sau: 

1. Phê duyt d Giàrn dc Cong ty trin khai k kt Bàn thoã thun và HQ'p 
dông rnua bàn si nuâc sach kT 01 và k 02 nàm 2020: diêu chinh tr mrc 5.427,84 
dông/m3  len mirc già tarn tInh là 6.027,77 dông/m3  (tang 599,93 dông/m3) cUa khôi 
luçrng niiâc duac ghi nhn ti dOng ho thng nguôn, dOng ho tách rnng, dông ho khách 
hang duc xem là dông ho tong do dêrn khôi lung n'Lràc cap cho khách hang cUa Cong 
ty xàc dnh. 

2. U quyn cho Giàrn dc Cong ty xern xét d k kt càc Bàn thoã thun, 
Hop dông rnua bàn si nuc sach  các  kS'  kê tiêp, theo diing ni dung Bàn thoà thun và 
Hgpdông mua bàn si k' 01 và k' 02 näm 2020 vâi don giá 6.027,77 dông/m3. 

Khi cO slr thay di (diu chinh) khác v don già rnua bàn si (6.027,77 dng/rn) 
Giàm doe Cong ty së trinh Hi dông quàn trj xem xét. 

Trân tr9ng kInh trInh. 

Ht5 so dIn/i kè,n ta trIn/i:  

- Nghi quy& sé 038/NQ-CNBT-HDQT ngãy 31/12/2019 cüa Hi dong quãn trj Cong ty 
V/v thông qua viêc diêu chinh don giá mua bàn si nithc sch k' 12/2019 giUa Tong Cong ty và 
Cong ty Co phân Cap nuàc Ben Thành. 

- Thông báo s 4219/CNBT-TV ngày 11/11/2019 cüa Phông Thuong vi V/v diu chinh 
don giá nuó'c sch. 

- Cong van s 4566/TCT-KDDVKH ngày 24/12/2019 cüa Tng Cong ty v don giá mua 
bàn si nuâc sich kr 12 näm 2019 và dir kiên näm 2020 giüa Tong Cong ty và Cong ty CO phân 
Cap nuâc Ben Thành. 

- Cong van s 125/TCT-KDDVKH ngày 14/01/2020 cUa Tng Côngty v Hgp dng 
mua bàn si nuàc sch kS'  01 näm 2020 giüa Tong Cong ty và Cong ty CO phân Cap nrnfic Ben 
Thành (kern dir thão Bàn thOa thun và Hçip dOng mua bàn si k' 01 näm 2020). 

- Cong van s 375/TCT-KDDVKH ngày 20/02/2020 ci:ia Tng Cong ty v Hgp dng 
rnua bàn si nuoc sch kS'  02 näm 2020 giüa Tong Cong ty và Cong ty Co phân Cap nuc Ben 
Thành (Ni dung càc diêu khoãn trong Hçxp dOng không thay dôi so vOi k' 01 nàm 2020). 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Trueing BKS Cong ty; 
- Ban Giám dOc Cong ty; 
- Lixu (VT, P.KTTC). 





TM. HO! BONG QUAN TRI 
CHU TICH 
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CONG HOA XA HO! CT{U NGHIA V1T NAM 

p—Trdo—Hnh phüc 

ThàithpháHt ChIMirili, ngày 3] thg 12 nóm 2019 

NGH! QUYET 
Ye vic thông qua vic diu cbinh don giá mua ban si nuc sch 

trong Ban thoã thun và Hçp dông mua ban si nui5c sch k3i 12 nàm 2019 
vói Tong Cong ty Cap nut Sài Gn - TNIEIH MTV 

HQI BONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN CAP NUC BEN THANH 

Can cir Luat Doanh nghip dä duçic Quc Hi thông qua ngày 26/11/20 14; 

Can cir Quyt djnh s 6652/QD-UBND ngày 30/12/2005 cüa Uy ban nhân dan 
TP.HCM ye vic phê duyt phuang an và chuyên Chi nhánh Cap nuâc Ben Thành 
thuc Tong Cong ty Cap rnxâc Sài GOn thành Cong ty Co phân Cap nuOc Ben Thành; 

Can cir Quy ch hot dng cüa Hi dng quàn tr ban hành kern theo Quyt dinh 
sO 033/CNBT-HDQT ngày 2 1/9/2007 ci:ta Hi ding quàn trj Cong ty; 

Can cir Quy ch quàn trj Cong ty cüa COng ty C phn Cp rnxó'c Ben Thành 
duçic Hi dong quân trj thOng qua ngày 26/10/20 16; 

Can cir Diu l T chirc và hot dng cüa Cong ty C phn Cp rnxâc Bn Thành 
ducc Di hi Co dông thông qua ngày 12/4/20 16; 

Xét T?j trInh s 4804/TTr-CNBT-KTTC ngày26/1212019 cüa Giám dc COng ty 
Co phân Cap nuàc Ben Thành ye vic xin kiên dê k kêt ye Bàn thoà thun va Hcp 
dOng mua bàn si niiâc sch kS' 12 nàrn 2019; dan giá mua bàn si flUC sch dr kiên nàrn 
2020; 

Cn cir biên bàn kirn phiu ngày 3 1/12/2019 v vic kirn phiu thy ki&n biu 
quyêt sO 14/CNBT-HDQT ngày 26/12/20 19 ciia HOi  dOng quãn trj, 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Thông qua vic k kt Bàn thoà thu.n và H?p  dng rnua ban si niiàc 
sach k' 12 närn 2019 vi Tong Cong ty Cap nuOc Sài GOn — TNHH MTV vâi rnirc giã 
rnri là 5.427,84 dông/m3, theo ni dung dê nghj ti TO trinh sO 4804/TTr-CNBT-KTTC 
ngày 26/12/20 19 ciia Giárn dôc Cong ty. 

Biu 2. Các Ong (Ba) thành viên Hi dng quãn tr, Giám dc, Phó giãrn dc, 
Kê toán tru&ng Cong ty có trách nhirn thi hành ngh quyêt nay. 

No'i nhzin: 
-NhuDiêu2; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Các phàng, ban, di và b phan  có lien quan; 
- Li.ru: VT, HDQT. 
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TONG CONG TY CAP NIJOC sAi GON 
TRACH NGHM iiaU HN MOT  THANH VIEN 
CONG TY cO PHAN CAP NIJOC BEN THANH 

SO':  &2 1 9/CNBT-TV 

CONG HOA XA HOI  CR0 NGHIA VIT NAM 
D1c 1p - T do - Hanh phdc 

TP.LM ChI Minh, ngayj) thdng 11 nãm 2019 

THÔNG BAO 
Vê' viçc dieu chlnh don gid nitóc sçzch 

KInh gi:  Qu9 Khách hang 

L5i du tiên, Cong ty C6 phn Cp nc Bê'n Thành chân thành cam dn sij hc$p tác 
cüa Qu Khách hang trong su6t thai gian qua. 

- Can cCi Quyê't djnh s6 25/2019/QD-UBND ngày 24/10/20 19 cia TJy ban Nhân dan 
Thành phô' H ChI Minh, v vic ban hành giá nu3c sinh hot trên dja bàn Thành phO' H 
ChI Minh 1 trInh 2019-2022. 

- Can c( theo Quye't dnh so' 728/QD-TCT-KDDVKH ngày 05/11/2019 cüa Tang 
COng ty Cãp nUc Sài Gôn TNHH Mt Thành viên, v vic ban hành ddn giá tiêu thu ni.róc 
sch cho Cd quan hành chInh, sli nghip, doàn thg, d5n vi san xuâ't, dc5n vi kinh doanh, djch 
vi trên dja bàn Thành phô' H ChI Minh 1Q trInh 20 19-2022. 

Nay Cong ty C6 phn Câ'p rnr& Bê'n Thành trân trQng thông báo dê'n Qu Khách hang 
v viC diu chinh ddn giá tin nifc trên da bàn Thành ph6 H ChI Minh 1 trInh nam 
20 19-2022 nhii sau: 

Dôi ttçcng si dung niic Ddn giá (dng/m3) 

Nàm 2019 NAm 2020 Näm 2021 Nàm 2022 

HO Gia dInh 

a) Dê'n 4m3/ngu5iitháng 

- Ho dan c1 5.600 6.000 6.300 6.700 

- Rieng h ngheo và cç2n nghèo: 5.300 5.600 6.000 6.300 

b) Tr4m3 de'n6m3/ngu'eciJthang 10.800 11.500 12.100 12.900 

c) Trên6m3/nguii/tháng 12.100 12.800 13.600 14.400 

Cd quan hành chánh st$ nghip 
doàn the' 

10.900 11.600 12.300 13.000 

Ddnvisanxuât 10.200 10.800 11.400 12.100 

DdnvIkinhdoanhdchvu 17.900 19.000 20.100 21.300 

(Don gid nêu trên chita bao gô'm thue'gid trj gia tdng) 



 T. GIAM DOCt& ,/' 

Quyé't dnh nay có hiêu liic k t ngày 15 thang 11 näm 2019. Các mIc dccn giá nudc 
dành cho näm 2020, 2021, 2022 thrçc diu chnh t ngày 01 tháng 01 mi nAm. 

Nhu'vy vic diu chinh ddn giá nm 2019 së &rç$c áp ding k tirh6a thin k5' 12/2019. 
Liiçing nUde khách hang sü' ding trudc ngày 15/11/2019 së &tçic tInh theo thin giá cU (theo 
Quy& dnh 103/20091UD-UBND ngày 24/12/2009) và lUçcng nUde sit diing ti ngày 
15/11/2019 së tInh theo thin giá mdi. 

Vic tInh lUçing nUdc sit diing trUdc và sau khi quy6t djnh diu chinh giá nudc mdi cd 
hiu 1uc duçsc tInh theo nguyen tc trung bInh tiêu thii trong kS'  (m3) chia cfio s6 ngày trong 
k d cd sô'tiêu thii bInh quân ngày, sau do: 

- Nhan vdi s6 ngày tru5c ngày 15/11/2019 dg cO lUcing nUde tInh theo dcsn giá Cu. 

- Nhân vdi s6 ngày tlx ngày 15/11/2019 d cO 1iiçng nUde tInh theo thin giá mdi. 

M.t khác, theo Quyêt dnh s625/2019/QD-UBND ngày 24/10/2019 cüa Uy ban Nhân 
dan Thành ph6 H ChI Minh, cO them dO'i tuç5ng si ding nUde là hQ ngheo và cn nghèo là 
nhffiig h dan cu trên da bàn thành ph6 (cAn cCr S6 hQ kMu thUng trü hoc S6 tam trü) 
thuc chun hQ nghèo, h cn nghèo cüa Thành ph6H Chi Minh theo tYng giai don, dUde 
Uy ban Nhân dan Qun, PhU1ng quyê't d.nh cOng nhn h ngheo trên dja bàn. 

Cong ty C6 phn Câp nUde Bê'n Thành dã chü dQng lien h Uy ban Nhân dan 
Qun, PhiRing d dUçc cung câ'p danh sách h nghèo, hQ cn ngheo lam cd s 1p hOa ddn 
tin nu'dc phü hcip. Tuy nhiên, d tránh nhftng sci suâ't CO th xãy ra, Cong ty C phn Câp 
nUde Bê'n Thành râ't mong Qu Khách hang thuc nhOm dô'i tUçsng nay vui lông chü dng 
lien h tai 194 Pasteur, PhUing 06, Quân 3 (tang trot— phông s64 — Din thoi 028.38.299 
331) dg dang k. 

Qu9 Khách hang cO nhu cu tIm hiu v giá nu'dc mdi cO th truy cp vào website 
www.capnuocbenthanh.com, trao di tn/c tiê'p vdi nhân viên d9c so' ho.c lien he qua so' 
din thoi 028.38.299 331 d dUç5c giâi dáp. 

Trân trçng.- 

Nonhân:  
-Nhu'trên; 
- Các Phông, Ban, Di Cong ty; 
- Lthi (TCHC-TV). 



11Y BAN NHAN DAN 
THANH PHO HO CHI MINH 

TONG CONG TY CAP NUC SAl GON 
TRACH NHIM HTSU HhN MQT THANH VIEN 

S: 4566 /TCT-KDDVKH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip  — Tir do — Hnh phiIc 

Th&nhpMH3 ChI lvlinh, ngàj4, thángjJ pain 2019 

ye don giá mua ban si nuóc schk' 12 nAm 2019 
và dir kiên näm 2020 gita Tong Cong ty 

vâ Côna ty Co pbân Cap nuóc Ben Thành. 
CONGTyCPCPNUdCBNTHANH 

A' S6  -;;7-3  

DEN Ngày 2' -12- 2019  
Cänci: 

Chuyn: 

KInh g1ri: Cong ty C phn Cp nir&c Bn Thành .- 

uy& djnh s 25/2019/QD-UBND ngày 24 tháng 10 nàm 2019 cüa Uy ban 

nhan dan thành ph Hi ChI Minh v ban hành gia nuc s.ch sinh ho?t trOn di,a 

bàn thành phê Ho ChI Minh 1 trmnh 2019 -2022; 

- Quyt djnh sé, 728/QD-TCT-KDDVKH ngày 05 tháng 11 näm 2019 cüa Tng 

,i(at (Ac' 7t Cong ty Cp nithc Sài GOn - TNHH MTV v ban hành don giá tiêu thir nuc 

kQ17
sch cho co quan hành chInh sir nghip, doàn th; don vi, san xut; dan vi,  kinh 

doanh, djch vi trên dja bàn thành ph H ChI Mirth, 1 trinh 2019-2022; 

- Khoãn 4.4 Diêu 4 Hçp dng mua ban si nu'rc sch có quy djnh: "Trong thó'i 

gian thicc hin hQp dng, Ben A (Tdng Cong ty) se tInh toán lçii dan glO cho 

phii hc"p vó'i tlnh hlnh thi'c ti và/hogc khi Co Quyê't djnh .dieu chinh giO ban lé 

nithc sçich trên dja bàn thành ph cia (Jy Ban N/ian Dan thành pM Ho C'hI 

— A2
Minh. Má'c ttiu chInh thin giá mua ban /chông thp Iwn mic tieu chin/i giá 

ban lé bln/i quân nêu trong QuyeAt  djn/i cüa Uy ban n/ian dan than/i pM"; 

Tng Cong ty Cp nithc Sài Gàn - TNHH MTV d nghi, diu chinh don giá hcip 

dng mua ban si nuó'c sch k' 12 näm 2019 và dij 1cin näm 2020 nhu sau: 

1. V don giá hcp dng mua ban si nuóc sach  k' 12 näm 2019 cho lucmg nuó'c 

khai thác trên tài san (tuyn ng) cia Qu Cong ty diu chinh tang không thp ho'n 

6%. 

2. V don giá hp dong mua ban si nrnc sch näm 2020: 

Nguyn tc xãy dung don giá: Giá ban si phi hp vi giá ban lé theo 

phuong án1 trInh giánuá'c giai don 2019 -2020. 

Cong thic tfnh: Don giá ban si = (Chi phI / San luvng) ± Li nhun djnhmirc 

1/2 
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Theo do, dan gá hcp dng mua ban si flUC s?ch näm 2020 di' kin nhu' sau: 

Dan giá mua ban sI cho Iung nLrâc khách hang si:r dung khai thác trrc tip 

trën tài san (tuyn ng) cüa Qu Cong ty các tháng dâu nám 2020  tam tInh là 

6.027,77 dIm3. 

Trong thi gian thirc hin hçp dng vài don giá tam  tInh nhu trên, hal ben cO 

th xem xét diu chinh giá ban si nuc sach  cho ph'i hp vâi tInli hlnh thrc t. 

Don giá mua ban Si cho 1u'ng nió'c khách hang sir ding khai thác triic tip 

trên tài san (tuyn ng) cüa Tong Cong ty bang 70% giá ban bInh quân tai 

dng h do dm luong nuâc khai thác trên tài san (tuyn ng) ci1a Tong Cong 

ty. 

DM vOi các hç'p dng mua ban si nuó'c sach  cüa các nm tip theo, Tng Cong ty 

së tip tic duy trI cách tinh don giá phü hcp 1 trinh giá ban i nuc sach  giai doan 

2019 — 2022 nhm tao  diu kin cho Tng Cong ty và Qu Cong ty chü dng trong k 

hoach san xut — kinh doanh. 

Tang Cong ty gü'i dn Qu Cong ty Bàn thOa thun (02 ban) và Hcp dng mua 

bàn si nuó'c sach ki 12/20 19 (08 ban) d tin hành k k&. 

Sau khi k k&, d nghj Qu Cong ty gi v Tong Cong ty (Phàng Kinh doanh — 

Djch v khách hang). 

Trãn trcng./. 

No'inhn: 
- Nhu trên; 
- Ban Th.rrng vi Dãng iiy (d báo cáo); 
- Ban Tong Giarn dôc (dê báo cáo) 
- P.KTI'C (dê bi&); 
- Luu: VT, P.KDDVKH, T3M. 

Nguyn Thanh Sü' 

2/2 
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DEN Ngày:  

— -. 

Tk t(Vi 

CONGTYCPCPNUCBNTKANH 

t djnh s6 25/2019/QD-UBND ngày 24 tháng 10 nàm 2019 ciia Uy ban 
dan thành ph6 H ChI Minh v ban hânh giá nu6c such sinh hoat trén 

da bàn thành phó H Chi Minh 10 trinh 2019 — 2022; 

Kinh gin: Cong ty Co phan Cap niwc Ben Thãnh ,_- 

Nguyen Thanh Sfr 
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TJY BAN NHAN DAN 
THANH PHO HO CHI MINH 

TONG CONG TY CAP NU'OC SAl GON 
TR&CH NHIM HUt H.N MOT  THANH VIEN 

s6: 125 rFCT-KDDVKH 

CONG HOA XA HQI ciiU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Tip' do — Hanh phác 

flàthpMHd ChiMnh ngayfIj tWing 01 nâm 2020 

giUT&ig Côngtyvà COngty CO phn Cê nuv Ben Thnh 

Quy& djnh sé, 728/QD-TCT-KDDVKH ngày 05 thá.ng 11 n.m 2019 cüa Tng 
COng ty Cp ntrfjc Sal Gôn — TNHFI MTV v ban hành dan giá tiêu thii nuâc 
sach cho ca quan hành chjnh sir nghip, doãn th; dan vj san xut; dan vj kinh 

doanh, djch vi trên da bàn thành ph6 H ChI Minh, 1 trInh 2019 — 2022; 

Tip theo van bàn s 4566/TCT-KDDVKH ngày 24 tháng 12 nam 2019 v dan 

' giá mua bàn si nuc sach  k' 12 näm 2019 và dx ki&i nm 2020 giüa Tng Cong ty và 
Cong ty C phn Cp nuóc Bn Thành; Tang Cong ty gfri dn Qu Cong ty Bàn thOa 

thun (02 ban) và Hçp dng mua ban si nuic sach  k' 0 1/2020 (08 ban) d ti&i hành k 

/)4Pk kt. 

Sau khi k k&, d nghf Qu Cong ty giri v Tang Cong ty (Phang Kinh doanh - 

Djch vi khách hang). 

Trân trQng./. 

No'! nhn: 
-Nhtxtrên; 
- Ban Thi.rrng vv Eàng üy (d baa cáo); 

BanTngGiárndoc(báOcáO) 
- P.KTTC (d bit); 
- Liru: VT, P.KDDVKH, T3M. 

KT.TONG GIAM DO 

1 L±!' NO TONG GIAM 

ke WJ 

t/: 

1/I 



KT.TONG GIAM DOC 1  
O TONG GIAM BO 

Nguyn Thanh Sir 

AJ 

UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO HO CHI MINH 

TONG CONG TY CAP NIXOC SAT GON 
TRACH NHI1M HIJU HN MQT THANH VIEN 

S: 3 ' 5 /TCT-KDDVKH 

V Hçp dngmua ban si nuOc sch k' 02 näm 2020 
giUa Tong Côngtyvà Côngty Co phân Cap nuócBén Thành. 
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CONG HOA XA HOT CHU NGHJA VIT NAM 
Dc 1p  — Tir do — Hanh  phñc 

Ththihp1iô'HO Chulvfinh, ngày!)tháng 02 nthn 2020 

GONG TY CP CP NC BN THANH 

A' g  

DEN Ngày:  71 -O22O2fl  

Chuyn: phüc ãp và ban so 0165/CNBT-KTTC ngây 20/01/2020 cña COng ty C phn Cp 
__________ -- , ,' 

nuocen anh; Tong Cong ty gui den Quy Cong ty Ban thoa thuan (02 ban) va Hçp 

dông mua ban si nuOc sach  k' 02 narn 2020 (08 bin,) d tin hânh k kt. 

Sau khi k kt, d ngh Qu Cong ty sam gñ'i v Tng Cong ty (Phàng Kinh 

doanh — Djch vi khách hang). 

Ngoài ra, Tng Cong ty d nghj Qu Cong ty thic hin theo van ban s 

125/TCT-KDDVKH ngày 14 tháng 01 näm 2020 v Hcip dông mua ban si nuac sach 

k' 01 nam 2020. 

KInh gi1i: Cong ty C phn Cp nithc Bn Thành 

heo van ban s6 331/TCT-KDDVKiI-I ngày 17 tháng 02 nam 2020 v vic 

'4- 

vi 

—A' 

Trân trpng./. 
9/ 

Ncrinh2n: 
- Nhu trên; / 
- Lixu: VT, P.KDDVKH, T3M. 
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