
CONG TY CO PHAN CAP NTYOC BEN THANH CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip — Tif do — Hnh phüc 

S6: 0604 /CNBT-TCHC 
V vitc k k& H9p dng chuyn hngvThx 

vói Tong Cong ty Cap nuOc Sài GOn —TNTIII MTV 
(tochicc003thânhviên1amnrôididinvôngOp 

tharn giavào Hi dông qun tij tii Cong ty Co phn Cap nuOc 
Ben Thnh) 

ThànhphóH Chulvlinh, ngày) ththig 3 nám 2021 

KInh giri: 
- Uy ban Chirng khoán Nhà nuOc; 
- Sâ Giao djch Chirng khoán Ha Nti. 

1. Ten Cong ty CONG TY CO PHAN CAP NIfOC BEN THANH 
(Ma chü'ng khoãn: BTW) 

2. Tru sö chInh : 194 Pasteur, Phung VO Thj Sáu, Qun 3, TP. H ChI Minh 

3. Din thoai : (028) 38 297 147 —38 272 990 

4. Fax : (028) 38 229 778 

5. Ngirô'i thc hin cong b thông tin: 

- Hç và ten : NGUYN THANH PHUC — Giám dc Cong ty 

- Dja chi 97 dung s 1 Cx xá Do Thành, Phuàng 4, Qun 3, TP. H Chi 
Minh.. 

- Diên thoai 

+ Di dng : 0913 926 614 

+ Cci quan : (028) 38 234 723 

- Fax : (028) 38 229 778 

6. Loii thông tin cong b: 

El 24h El 72h El Yêu cu Bt thuO'ng El Dnh kSi 

7. Ni dung thông tin cong b: 

Can cü Nghj quyt s A /NQ-CNBT-HDQT ngay/3/2021, HOi  dng quãn trj 
Cong ty Co phân Cap nixOc Ben Thành cia chap thun cho Giárn doe Côngty Co phân 
Cap nixOc Ben Thãnh dirge thirc hin vic k kêt Hcip dông chuyên nhuçrng dông ho nuâc 
15 ly cap C näm 2021 vâi Tong Cong ty Cap nuâc Sài Gôn — TNTIH MTV (to chirc Co 
03 thãnh viên lam ngix?ri dti din von gop tham gia vào Hi dong quãn trj tai  Cong ty Co 
phân Cap nuOc Ben Thành). 



No'inhân: 
- Nhu trén; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Ké toán trtnng Cong ty; 
- Luu: VT, TC-HC. 

NGTffl THJfC HIN CBTT 
GIAM DOC 

* 

tguyên Thành Phüc 

8. Thông tin nay cia duçic Cong b trên trang thông tin din t1r cüa Cong ty C phn Cp 
nuóc Ben Thành vào ngay,{g /3/202 1 tai  dumg dn: www.capnuocbenthanh.com  

Chüng tôi xin cam két các thông tin cong b trên day là dung sr that và hoàn toàn 
chju trách thim triiâc pháp 1ut ye ni dung các thông tin cia cong bO. 

* DInh kern: Nghj quyt s /NQ-CNBT-HDQT ngày ,b /3/2021 cüa Hti dng 
quàn trj Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành. 
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TONG CONGTY CAP NLJUC SAIGON CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TRACHNHIEM HUll H4N MQTTh NH VI N 

CONG TY CO PIIAN CAP NU'OC BEN THANH 

S& A /NQ-CNBT-HBQT ThanhpMH Ch1MfrIh ngày 2 tháng3 nàm 2021 

NGH! QUYET 
V vic thông qua vic k kt hçp CIng chuyên nhung dng h nu(rc 15 ly cp C 

vói Tong Côngty Cap ntn5t Sài Côn—TNIfflMTV 

HQI BONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 

Can ci'r Lust Doanh nghip dã thrçic Quc Hi thông qua ngày 17/6/2020; 

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

Can cr Diu 1 T chcrc và hoat dng cUa Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành 
thrçc Dti hOi  Co dong thông qua ngày 28/5/2020; 

Can cir Quy ch quãn tr hin hành cUa Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành 
duqc Dui hi co dông thông qua ngày 28/5/2020; 

Xét T trInh s 287/TTr-CNBT-KHVT ngày 03/02/2021 cüa Giám dc Cong ty 
ye viec xin kiên thông qua vic k kêt hqp dOng chuyên nhung dông ho nixâc 15 ly 
cap c vói TOng Cong ty Cap nuOc Sài Gôn — TNHH MTV; 

Can cü kt qua biu quyt cüa cac thành viên Hi dMg quàn trj ti Phiên h9p thur 
13 (Nhim k' 2017 — 2022) vào ngày 11/3/2021, 

QUYET NGHJ: 

Biu 1. Thông qua vic k kt hp dng chuyn nhisçmg dng h nuâc 15 ly cap 
C vOi Tong Cong ty Cap nrn9c Sài Gôn — TN}IH MTV vâi tong giá trj giao djch chuyên 
nhuiçmg là 1.334.674.000 dông, theo dê nghj cüa Giám doe Cong ty tai  T trInh so 
2 87/TTr-CNBT-KHVT ngày 03/02/2021. 

Biu 2. Các Ong (Ba) thành viên Hi dng quãn trj, Giãm dc, PhO giám d6c, K 
toán truâng Cong ty có trách nhim thi hành nghj quyêt nay.!. 

Ntii nhân: 
-NhuDiêu2; 
- Ban kiêm soát Cong ty; 
- Dáng üy, Cong doàn, Doàn TN; 
- Các phOng, ban, di COng ty; 
- Liru: VT, 

Bc Ip—Tido—Hinh phtic 

Nghjquyé'tJ-J5idngquán cr1- Phiên hçp thtH3 (Nhim k))20]7-2022) 





TONG CONG TY CAP NTSOC sAl GON TRACH 
NHTM HUt HN MOT  THANH VIEN 

CONG TY CO PHAN CAP NTJ'OC BEN THANH 

S: 287 /TTr-CNBT-KHVT 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
c 1p - Dy do - Hinhphñc 

TP.H ChI Mink ngày 03 tháng 02 náin 2021 

TO TRINH 

Xin j kiê'n k kê't hcp dng chuyén nhwcxng thng h rnthc 15y cp C vó'i 

Tdng Cong ty Cd'p nithc Sài gOn — TNHHMç5t Thành viên. 

KInh gii'i: 1101 BONG QUAN Tifi CONG TY 

Theo k hoach san xut — kinh doanh närn 2021 Cong ty C ph.n Cp rnrOc Ben Thành 
dir kin can có 12.735 DHN các c chñ yêu dê phiic v11 cho cong tác thay DRN dtnh lc nhàrn 
dam bào do dêrn san luqng rnrâc tiêu thii cüa khách hang. 

D thng nh.t trong vic sir ding phuong tin do 1ug trong nganh nuó'c, Cong ty d 
däng k nliu câu ye DHN vOi Tong Cong ty Cap nuâc Sài gOn dê duc chuyên nhung theo 
yêu câu tiên d SXKD. Tong Cong ty Cap nuâc Sài gôn d Co Thông báo so 321/TCT-KHDT 
ngày 21/01/2021 dOng chuyên nhuvng 2.000 HN l5ly Cap C vó dong theo kê hoach nãrn 
2020 và gôi dâu nArn 2021 và dix thâo Hp dOng chuyên nhuqng vt tu ngành mróc, vài các 
ni dung chü yêu nhu sau: 

S 
TT 

Ten hang hoa DVT So lu'ç'ng 
Don giá chu'a VAT 

(VNB) 
Thành Tiên 

(VND) 

1 
Dng h nuó'c DN 151y c.p C 
loaithêtIchGKMPSM.Xuât 
xifr: Malaysia 

Cái 2.000 606.670 1.213.340.000 

Thuê giá tr! gia tang 10% 121.334.000 

Thành tin 1.334.6'74.000 

Bang chü': M3t ti ba train ba inu'oi bn triu sdu trá in bay inu'oi bn ngàn dng chán. 

Các diu kin k5 thut, phuong thi'rc giao nh.n, thanh toán nêu tai  các diu 2,3,4 cüa 
diy thão Hçip dong. 

Day là hp dông chuyn nhuqng vt tu ngành nuc phic vii th'ithng xuyên cho hoat 
dng SXKD cüa Cong ty và là giao djch vâi Tong Cong ty Cap niiOc Sài GOn; 

Can cá Diu 167 cüa Lust  Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020 v vic 
hp dOng, giao dich phai duoc Dai hôi dOng cO dOng hoäc HOi dOng quan tn chap thuân va 
Diêu 25 cüa Dieu 1 t chc và boat dng cüa Cong ty Co phân Cap Nuàc Ben Thành ye vic 
các hp dong, giao dich phãi duqc Dai  hôi dong cô dOng hoc Hi dong quãn trj chap thun; 

Ban Giárn dc Cong ty d nghi. HOi  dng quân trj COng ty xern xét chip thun vic k 
kêt hqp dOng chuyen nhuçmg DHN 15 ly cap C gifla Cong ty Co phan Cap nuOc Ben Thành 
vài Tong cOng y Cap nuó'c Sài GOn — TNHH MTV' vO'i tong giã trj Hp dong là: 
1.33 4.674.000 dông (M3t ti ba tram ba mwo'i b6n triu sáu tram bay mwo'i bn ngàn thng c1in) 



:2 

A 

Nguyen Than/i Phác 

sc dInh kern: 

Cong van s 321/TCT-KHDT ngãy 21/01/2021 cüa Tng Cong ty Cp nuâc Sài 
gôn ye viêc chuyên nhixo'ng DHN 151y cap c theo ké hoach näm 2020 cho Cong ty 
Co phân Cap rnrâc Ben Thành; 

Dir thão Hqp dhng chuyn nhugng vt tu ngành nuacJ 

Trân trçng kInh trInh. 

Noi nlzâii:  
- Nhutrên 
- BanGimDôcCty 
- Lu'u (VT, KHVT) 



CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
Bc  Ip  — Tir do — Hnh phñc 

ThànhpMH ChIMinh, ngày tháng nàin 2021 

(BAN DT THAO) 

HP BONG 
CHUYEN NHIXNG VJT TU' NGANH NTJ'UC 

St: /HDCN - TCT - KHDT 

Can c& Bó luIt DOn sc sO' 91/2015/QHJ3 ngày 24 thOng 11 nOrn 2015, 

COn cv' Lut Thico'ng mcii s 36/2005/QHJJ ngày 14 thOng 6 nOin 2005; 

COn cz' Quyê't djnli 239/QD-UBND-TC ngày 18 thOng 12 nOin 2020 cza (fy ban nhOn 
dOn Thành phO' Ho ChI Minh ye hO nhiin TOng GiOm dOc Tong Cong Cap nwO'c Sài GOn 
TNHH MTV 

Giy chv'ng nhn dOng kj doanh nghip Cong ty trOch nhim hihi hçin mç5t thành viên, 

COn ci cOng vOn s 321/TCT-KHDT ngày 21 tháng 01 nOm 2021 cia Tdng Cong ty 
COp nzthc Sài GOn ye vic nhu''ng hO sung dOng ho nzthc 151y theo kê hogch nOin 2020 
cho Cong ty CO phOn COp nu'ó'c Ben Thành, 

Theo nhu cu và khO nOng cia hat ben. 

HOrn nay, ngày tháng nOm 2021 tçi trii sà TOng COng ty CO'p nuó'c SOt GOn, 
chzng tOi gOrn: 

BEN A (Ben chuyn nhung): TONG CONG TY CAP NU'OC sAi GON 
TRACH NHIM HJ'U HN MOT THANH VIEN 

S 01 Cong truYng Quc t& phung 6, qun 3, TP.HCM 

(84.8) 829 1777 — Fax: (84.8) 824 1644 

0301129367 

S2011100459999 ttiNganhangMB—Bc SaiGOn 

(Ngan hang TMCP Quân Di — Chi nhánh BtC Sài GOn) 

Ong Trân Quang Minh - Chirc v1: Tng Giám Dc 

M s doanh nghip: 0301129367 — Däng k 1n du: ngày 20 tháng 9 näm 2010 — 

Dàng k thay di 1n thi 8, ngày 21 tháng 12 näm 2020 

BEN B (Ben nhn chuyn nhi,rng): CONG TY CO PHAN cAP NU'OC BEN THANH 

Trii sâ : 194 Pasteur, PhuO'ng 6 qun 3, TP.HCM 

Diên thoai 8.297147 —8.229331 Fax: 8.299778 

Mãsthu 0304789925 

Tài khoãn S 6220211.450011 ti Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông 
thôn Chçr 1n — PhOng Giao djch Hôa Binh, TP.HCM 

Di diên Ong Nguyn Thành Phñc - Chi'rc v11: Giárn dc 

Hai ben dng thirc hin vic chuyn nhucng vt tu vâi the thOa thun sau day: 

1 

Tru so' 

Diên thoai 

Ma so thu 

Tài khoàn 

Di din 



DIEU 1: VJ&T TTJ CHUYEN NHIfONG - GIA CA: 

S 
TT 

Ten hang hóa S 
hrçrng 

Don giá 
(VND) 

Thành tin 
(VND) 

01 Dng h nuóc DN 15mm cap c loai th 
tIch GKM PSM Xuât xr : Malaysia 

2.000 606.670 1.2 13.340.000 

Thuê giá trj gia tang 10% : 121.334.000 
Thành tin: 1.334.674.000 

S tin (ghi bcng chü): M5t 1j ba tram ba rnu'o'i bn triu sáu tram bay mwoi bn ngàn 
dông. 

Ghi chü: Dan giá trên không bao gm chi phi vn chuyên Va bc xp hang len t?i  kho 
Tng Cong ty cap nuc Sài Gôn và hang xuông tai  kho ben B. 

DIEU 2: DIEU KIN Kc THUAT 

Dng h nuâc kiu th tIch dang pittông. 

- Dng h nuó'c dat  cp do luong là cp C theo tiêu chuAn Iso 4064: 2005 hoac 
OIML R49 hoac DL\TN 17: 2009 hoac tuang duung 

NguO'ng d nhy 811t/giO'. 

Dng h nuâc có h thong truyn dng tl'r b do len mt s theo nguyen tc ca khi 

- Ap 1irc lam vic ti thiu là 10 bars. 

Tn tht áp hic 1 bar Qmax. 

- Hoat dng n djnh va chInh xác trong nhit d môi tru'&ng là 40°C. 

Trên than dng h có th hin dOng nuàc chãy 

Than dng h nuOc duqc lam bang dng thau (dng ~ 58%) ben ngoài duçc san 
epoxy có d dày ti thiu 250pm hoac san tinh din. 

B mat  ngoài than dng h, k cã np bão v dng h phãi duçic xü l sach  së. 
- Kt n6i ren theo tiêu chun ISO 228-1-2000. 

Dng M nuàc Co chiëu dài không khâu n6i là L = 165±3 mm. 

Dng h phâi cO luâi lu?c chan cat và can  di vào b rut dng h nuâc 

Dng h nithc phài có van 1 chiu duc lap ben trong dng h d tránh hin tuçing 
barn nuâc ngucYc. 

Nap bão v mat  s ducic lam bang dng thau hoac nhira duçic lien kt vó'i dng h 
bang khâp bàn lê. 

Mat so khô hoac mat s duc bao phU bâi chat lông (vi có d nhay cao), dt chuân 
IP 67, duc bâo v bang kInh dày 8mm dôi vài kInh thung và 4mm dôi vâi kInh 
cithng lirc. 

Chü s th hin m3  màu den trên mat  s dng h ti thiu là 4 chü s. Dan v tInh 
luçng nuâc là m3  (the hin tôi thiêu 9999) màu den. Dan vj tInh nhO han m3  rnàu 
dO. Dan vi tInh nhO nht là 0.000 1 m3. 

Toàn b phi tñng, linh kin bang nh%ra ben trong dông ho nuó'c thrc ch tao tir vat 
1iu nhra k thuat  cao, chng mài mOn. 

ThOi gian bào hành t6i thik 01 näm. 

DIEU 3: PHU'ONG TH15'C GJAO NHAN HANG HOA. 
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Dja dirn giao hang: Ben A giao hang ti kho Tng Cong ty Cp nuâc Sài Gôn, s 
2 duô'ng Lê Van ChI phung Linh Trung - Qun Thà Dirc - TP.HCM. 

Thai gian giao hang: Ben A sê 1p phiu xut kho theo yêu cu cüa Ben B theo tirng 
dat nhu sau: 

Tiên d Do'n vj tInh S lu'crng nhu'qng DHN 

Dçrtl 
(Tr ngày 15/01/202 1 den ngày 10/02/2021) 

Cái 1.000 

Dot 2 
(Tr ngày 01/02/2021 dn ngày 27/02/2021) 

Cái 1.000 

Tong cong 2.000 

Ben A s giao kern các chirng tir khi giao hang: 

+ Giy kt qua kirn djnh fling cái dng h cña Ca quan Nhà nu'ó'c Co chiic nâng 
kirn dinh hoc dugc ñy quyên kiêrn djnh (bàn chInh). 

+ Hóado'nGTGT. 

DIEU 4: PHU'ONG TH15'C THANH TOAN 

4.1. Thôi Iiçw titan/i loan: 

Dqt 1 (Tr ngày 15/01/2021 dn ngày 10/02/2021): Ben A se phát hành hóa dan 
GTGT cho ben B cüng thai diem ngày 1p phiêu xuât kho. Trong vông 15 ngày kê 
fir ngày ben B nhnduqc hóa dan GTGT, ben B thanh toán so tiên cho ben A tuo'ng 
lung vói so luvng dong ho nuàc giao nhn sau: 

So 
TT 

Ten hang hóa So 
hrqng 

Don giá 
(YND) 

Thành tin 
(YND) 

01 Dng h nuóc DN 15mm cp C 1oi th 
tfch GKM PSM Xuât xlur: Malaysia 

1.000 606.670 606.670.000 

Thu giá trj gia tang 10% : 60.667.000 
Thành tiên: 667.337.000 

s6 tién (ghi bing chi?): Sáu tram sáu mwoi bay triu ba train ba rnuv'i bay ngàn dong. 

Dot 2 (Tr ngày 01/02/2021 dn ngày 27/02/202 1): Ben A së phát hành hOa dan 
GTGT cho ben B cüng thO'i diem ngày 1p phiêu xuât kho. Trong vOng 15 ngày k 
fir ngày ben B nhn ducic bOa dan GTGT, ben B thanh toán so tiên cho ben A tuang 
lurng vi so hrcrng dong ho nuó'c giao nhn sau: 

S 
TT 

Ten hang hóa SO 
1irçng 

Don giá 
(VND) 

Thành tin 
(VND) 

01 Dngh rnrOc DN 15mm cp C loi th 
tIch GKM PSM Xuât xlur : Malaysia 

1.000 606.670 606.670.000 

Thuê giá trj gia tang 10% : 60.667.000 
Thành tiên: 667.337.000 

So tiên (ghi bing chit): Sdu train sáu mu'oi My triu ba tram ba ,nwoi bay ngàn dng. 

4.2. P/i u'ong Iliac thanh todji: 

3 



- Ben B chuyn khoân 100% giá trj rni dt giao hang theo Hp'p dng bang tin dng 
Viêt Narn vào tài khoãn cüa Ben A. 

- Hoc Ben A và Ben B Co th thanh toán bñ tnir cong n 1n nhau. 

BIEU 5: TRACH NHIEM CUA HA! BEN. 

5.1 Track nl,iêrn cüa ben A: 

Giao hang dcing s6 hxng, dung thai han  duc quy dnh theo diu 1, diu 2 và diu 
3 cüa hçp dong nay. 

5.2 Trác/, nhiêm ben B: 

Ti chirc kirn nhn hang theo diu 1, diu 2 và diu 3 cüa hcip dng. 

Thanh toán dUng th?yi han  theo diu 4 cüahp dng, qua thO'i han  trên ma chi.ra 
thanh toán, Ben B se trâ them cho Ben A phân lai suât do trà chm tInh theo lai suât 
cho vay k' hn 3 tháng (tai thai diem tInh lãi) cüa Ngan hang Ngoai thixo'ng Chi 
nhánh Tp.HCM tjnh tr ngày thOi han  thanh toán tiên theo diêu 4 den ngày ben B 
trã tiên. 

IIIEU 6: CAM KET CHUNG: 

- Hai ben cam kt thirc hin dung các diu khoãn dã thóa thun trong hp dng nay. 
Nêu có van dé phát sinh trong qua trInh th?c hin hgp dông, hai ben cüng bàn bac 
trên tinh than hç'p tác, h tru 1n nhau, thông nhât kiên bang bang van ban và van 
bàn the hin " thông nhât giài quyêt cüa hài ben là Phi 1c hçip dông. 

- Trrnmg hgp CO tranh chip không tir thóa thun dticc, v1i vic së duçc Toà Kinh T 
Thàth Ph H ChI Minh giài quyêt theo 1ut djnh. Quyêt djnh cüa Toà An là bt 
buc và cuôi cüng. 

BIEU 7: HIU LUC VA THANH LY HP BONG: 

- Hp dng nay cO hiu hjc k ti1r ngày hai ben k kt và kt thüc khi hai ben dã th?c 
hin xong cac nghia vi giao hang và thanh toán tien. 

- Sau khi cac ben thrc hin dy dü các diu khoãn trong hçip dng nay thI xem nhu 
hcip dông nay da duçic thanh l. 

- Hcp dMg nay duçic 1p thành 08 bàn, có giá tr pháp I nhu nhau, rni ben giu 04 
bàn. 

BI DIN BEN A DI DIN BEN B 
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UYBANNHANDAN 
IANRPHOHOCHIMINE 

TONG CONG TY CAP NU'OC sAi GON 
TRACH NM ffUU HN MQT THANH VN 

S: 321 /TCT-KBDT 

V vic nhwg dng h rncác 151y  c4 C theo Ice 
hoich nOrn 2020 cho Cong CPC'N Bn Thành. 

CQNG HOA xi BlOT CHU NGHIA VIET NAM 
Dc  1p — Tii do — Hnh phUc 

ThànhphdH ChIMinh, ngày2i/ thth2g0nam 202] 

KInh gOi: Cong ty C phn Cp nuó'c Ben Thành. 

Can c cOng van sO' 0443/C'NBT -KHVT ngày 02 tháng 3 nãm 2020 cia Cong 
Ca phOn Cap nu'O'c Ben Thành ye vic dang kj5 nhu cáu mua sam dOng hO nzthc cho ke' 
hozch nOm 2020 và gOi dOu nOin 2021,' 

TOng Cong ty Cap nuó'c Sài GOn sê thông baa so lumig dng ho uxc 151y c.p C 
thea kê hoch nàm 2020 s nhizng cho Qu Cong ty theo tng dqt nhu sau: 

Tin d Don vj tmnh S Iirqng nhixqng DHN 
Dçt1 

'Ti ngày 15/01/2 021 din ng 10/02/2021j 
Cái 1.000 

Dç't2 
'TIc ngày 01/02/2021 din ngày 2 7/02/2021) 

Cái 1.000 

TOng cong 2.000 

Tng Cong ty Cp nithc Sài Gàn s t1n hành k kt hçip dng thea tng giá trj 
nhu sau: 

S 
TT 

TênhànghOa S 
hrçrng 

Don giá 
(VND) 

Thànhtin 
(S/ND) 

01 ông ho nuO'c DN 15mm cap c loi the 
tich 0KM PSM. Xuât cr : Malaysia 

2.000 606.670 1.2 13.340.000 

Thud giá ti-j gia tang 10%: 121.334.000 
Thành tiên: 1.334.674.000 

SO tiên (Ghi bng cht): M3s tj ba tram ba mu'oi bôn triu sdu tram bay mwcri b6n 
ngàn dông. 

D ngh Qu Cong ty lien h vó'i PhOng K& hoch Du tu - Tng Cong ty ct4 Ic kt 
hçp dOng (dInh kern). 

Trân tr9ng./. 

No'i izhân: 
- Nhi.rtrên. 
- PhOngKfJC "êbiêt". 
-Lru: (O3b)-. 

 

Iran Quang Minn 
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