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Th2othpMHâ CWMfr ngày 19 ththig5 nãm 2021 

KInh gCri: 
- Uy ban Chiirng khoán Nhà nuâc; 
- S Giao djch Chirng khoán Ha Ni. 

1.TênCôngty CONG TY co PHAN CP NIXOC BEN THANH 
(Ma chfrng khoán: BTW) 

2. Tm s& chinh 194 Pasteur, Phing VO Thj Sáu, Qun 3, TP. H ChI Minh 

3. Diên thoti : (028) 38 297 147 —38 272 990 

4. Fax : (028) 38 229 778 

5. Ngtrôi th.rc hiên cong bô thông tin: 

- HQ Va ten 
- Dja chi 

Ho ChI Minh. 

- Diên thoai 

NGUYEN DOAN XA — Giám dc Cong ty 
S 6 dithng s 4A, p 2, Xa BInh Hung, Huyn Binh Chánh, TP. 

+ Di dng :0903951071 
+ Ca quan : (028) 38 234 723 

-Fax :(028) 38 229 778 

6. Lo$ thông tin cong bô: 

U 24h U 72h U Yêu c&u E?1 Bt thuông El! Djnh kS' 

7. Ni dung thông fin cong b6: 

Can cir Nghj quyt s6 c- /NQ-CNBT-HDQT ngày 19/5/2021, Hi ctng quãn tr 
Cong ty Co phân Cap nuOc Ben Thãnh cia chap thun thông qua vic k kêt Ban thoã 
thun va Hçp dông mua ban si rniâc sch tr k' 01 den kr 4 näm 2021 vâi Tong Cong ty 
Cap nuOc Sãi Gôn — TNHH MTV (t chiic có 03 thãnh viên lam ngui dai  din von gOp 
tham gia vao Hi dông quãn trj tti Cong ty Co phân Cap nuOc Ben Thành). 

8. Thông tin nay cia duqc cOng b trën trang thông tin din tilt cilia Cong ty C phn Cp 
nixâc Ben Thãnh vào ngày 19/5/202 1 ti du?ing dan: www.capnuocbenthanh.com  



Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b trên day là dung sir that và hoàn toàn 
chju trách nhim truOc pháp lust  ye ni dung các thông tin dà cOng hO. 

* Dinh kern: Ngh quyt s /NQ-CNBT-HDQT ngày 19/5/2021 cüa Hi dng quãn 

trj Cong ty Co phân Cap nixOc Ben Thành. 

Noi nhin: 
- Niur trên; 
- Thành viên HDQT Cong ly; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Ké toán truO'ng Cong ty; 
- Luu: VT, TC-HC. 
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TONG CONG TV CAP NIJOC SAIGON 
ACHNMHUIJHNMQTTHANHVIEN 

CONG TY CO PHAN CAP NTJC BEN mArH 

S: /NQ-CNBT-HDQT 

CONG HOAXAHOI CHU NGHIA VIT NAM 
BcIp—Tirdo—Hnh phñc 

ThanhpháH ChiMinh, ngày 19 thth2g 5 náin 2021 

NGH QUYET 
V viêc k kt Bàn thOa thuân và H9p dông mua ban s nuw sch tfr k' 01 den k' 4 nAm 2021 

HO! BONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN CAP NIJ'OC BEN THANH 

Can cir Lust Doanh nghip dã duçrc Que Hi thông qua ngày 17/6/2020; 

Can cr Quyt djnh s 6652/QD-UBND ngày 30/12/2005 cüa Uy ban nhân dan 
TP.HCM ye vic phê duyt phuo'ng an và chuyên Chi nhánh Cap nirâc Ben Thành thuc 
Tong Cong ty Cap nuâc Sài GOn thành Cong ty CO phân Cap niiOc Ben Thành; 

Can ccr Diu lê T chirc và hoat dng cUa Cong ty C phn Cp nisc Ben Thành 
ducic Dti hi Co dông thông qua ngày 2 8/5/2020; 

Can ci'r Quy ch quãn trj hin hành cüa Cong ty Ci phn C.p nuâc Bn Thành 
dugc Dai  hi cô dông thông qua ngày 28/5/2020; 

Xét T trinh s 1 189/TTr-CNBT-KTTC ngày 07/5/2021 cUa Giám dc Cong ty C 
phân Cap nuâc Ben Thành ye vic xin kiên vic k kêt Bàn thoã thun ye Hçp dOng rnua 
ban si nuóc sch näm 2021 và näm 2022, Bàn thoã thun và Hqp dOng mua bàn si nuOc 
sachti'rk' 1 den k'4näm 2021; 

Can cur biën bàn kim phiu ngày 18/5/202 1 v vic kim phiu 1y kin biu 
quyêt sO 13/CNBT-HDQT ngày 11/5/202 1 cüa Hi dOng quãn trj, 

QUYET NGH: 

Biu 1. Thông qua vic k kt Bàn thoã thun Va Hcp dng mua bàn si nuc sach 
tr ki 01 den ki 4 nàm 2021 vâi Tong Cong ty Cap nuâc Sài GOn — TNHH MTy vâi dan 
giá mua ban si chua bao gOm thuê giá trj gia tang là 6.389,44 dông/m3, theo dê nghj tai 
T trmnh sO 1189/TTr-CNBT-KTTC ngày 07/5/202 1 cüa Giãm doe Cong ty. 

Biu 2. Các Ong (Ba) thành viên HOi  dng quãn trj, Giám de, PhO giàm dc, Ké 
toán trueing COng ty có trách nhim thi hành ng quyêt này./. 

! BONG QUAN TR! 
U TICH 

No'i nhân: 
-NhuDiêu2; 
- Thành vién BKS Cong ly; 
- Các phOng, ban, di và b phn có 1in quan; 
- Luu: VT HDQT. 
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TONG CONG TY CAP NUOC SAi GON 
TRACH NHIM HCrU HZN MOT  THAN}I VIEN 

CONG TY CO PHAN CAP NIFOC BEN-THANII 

CONG HOA XA HQI CIIIJ NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  — Tir do — Hnh phüc 

S: 11 J /TTr-CNBT-KTTC Tp.HCM, ngày ?rtháng 05 nàm 2021 

Ti TRINH 
Xin 5r kin v vic k kt 

Ban thôa thun ye Hcrp dông mua ban si nirô'c sch näm 2021 và näm 2022 
Ban thöa thun va Hqp dông mua ban si ntróc sch tfr k' 01 den k 04 nàm 2021 

Kinh gfri: HQI BONG QUAN TRI 
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

Trong th?i gian k tr ngày 29/01/2021 dn ngày 24/03/202 1, Tng Cong ty Cap 
nuc Sài GOn — Trách nhirn Hthi han  Mt thành viên (Tong Cong ty) gi.i cho Cong ty 
Co phân Cap nuOc Bn Thành (Cong ty) Bàn thOa thun và Hqp dOng mua ban si flUC 
sach k' 01, 02, 03, 04/202 1 và Bàn thOa thun ye hp dOng mua ban si nuâc sach  (qua 
dong ho tong) nãrn 2021 và 11am 2022. Sau khi ap diing các quy djnh pháp 1ut hin hành, 
COng ty nhn thây vic k kêt hçip dOng mua ban si nuOc sach  gifta hai ben phâi duçic 
trInh Dti hi dOng Co dOng thông qua. 

Tai Dai hôi c dOng thi.thng niên 2021 duc t chtc vào ngày 23/04/202 1 Cong ty 
da trInh và dixqc Hi dOng CO diông chap thun uy quyên cho Hi dOng quãn trj thuong 
thão, quyêt djnh k kêt Hçip dng mua ban si nuâc sach  nam 2021, näm 2022 giOa Tong 
Cong ty và COng ty; 

Thirc hin vic uy quyn nay Giám dc COng ty trInh Hi dông quán trj chap 
thun dê dieu chinh don giá mua ban các hçTp dOng duçic k) kêt gitta Tong COng ty và 
Côngty, ciithênhixsau: 

- Bàn thOa thun v Hcp dng mua ban si nuâc stch näm 2021 và näm 2022. 

- Bàn thóa thuân và Hqp dng mua ban si nuâc sach  tr k5' 01 den k' 04 näm 2021. 

I. Ly do diu chinh: 

Thuc hiên Quyt djnh s 25/2019/QD-LJBND ngày 24/10/2019 cUa Uy ban nhân 
dan thành phO Ho Chi Minh ye vic ban hành giá nuOc sach  sinh hott trên dja bàn thành 
phO HO ChI Minh và Quyet djnh sO 728/QD-TCT-KDDVKH ngày 05/11/2019 cña TOng 
COng ty C&p nuOc Sài GOn ye vic ban hành don giá tiêu thin  nuâc sach  cho co quan 
hành chInh six nghiêp, doàn the, don vi san xut, don vj kinh doanh, djch vini  trên dja bàn 
Thành phô Ho ChI Minh. 

Theo do, k tr ngày 0 1/01/2021, giá nuâc ban lé cho Khách hang dä duqc diêu 
chinh tang vOi rnüc tang bInh quân khoãng 700 dông/m3. Dê darn bào quyên 1çi Cüa cáC 
ben và tác dng tIch cinrc  den kêt qua hoat dng kinh doanh, TOng Cong ty diêu chinh 
don giá ban si cho Cong ty. 



II. Ni dung diu chinh: 

1. V Ban thôa thun v Hqp dông mua ban si nu*c sch (qua dng ho tng) 
näm 2021 và näm 2022 

D can di hài hôa lçii Ich giüa Tang Cong ty và Cong ty, dng thô'i tuân thu 
nguyen tc xây dirng don giá phü hcip vOi giá ban lé theo phrnyng an i trmnh giá nuâc giai 
doan 20 19-2022, hai ben cüng th6ng nhAt Hçip dông mua ban si flU6C sch näm 2021 và 
näm 2022 tip ti.ic kê thira các ni dung dâ thirc hin trong các Hçirp dông mua ban si nuéc 
sach nãm 2020. Vê don giá mua ban si nuOc sch näm 2021 Va nam 2022 có sir diu 
chinh nhis sau: 

+ Don giá mua ban si chua bao gm thug giá trj gia tang nam 2021 là 6.389,44 
&ng/m (tang 446,54 dng/ m3  so vâi giá mua si bInh quân närn 2020 (*)). 

+ Dcm giá mua ban si chua bao gm thug giá trj gia tang näm 2022 là 6.772,81 
dônglm3  (tang 383,37 dông/ m3  so vâi giã mua si näm 2021). 

(*) Giá mua si nàm 2020: t tháng 01 dê'n tháng 06 là 6.027. 77 dáng/m; t1t tháng 
07 den tháng 12 là 5.850. 00 dông/ m3; bInh qudn 12 tháng là 5.942,9 dông/m3  

2. V Ban thôa thun và Hqp cMng mua ban si n1rrc sch k 01, k 02, k' 03 
vàk04näm2O21 

Hai ben thng nht Hcp dng mua ban si nrn'yc sach kST 01, k' 02, kS'  03 và ki 04 
nãm 2021 vn tiêp tiic kê thtra các ni dung dä dixçyc the hiên trong Hqp dong mua ban si 
nuâc sach näm 2020. Tuy nhiên, hai ben thOa thun diêu chinh Diêu 01 — Khôi lu'çrng 
ntróc mua ban và Diêu 04 — Don gia mua ban, các diêu con 1a  duçc giü nguyen, chi 
tiêt cu the nhi.r sau: 

Diu Ni dung Hyp dng chtra diu chinh Be ngh süa di b sung 

1.4 Khi luçng nuOc ted thiu mua 1.4 Khed luçmg nuâc ted thiu mua 
b trong k' không nhô hon ban trong ki không nhô hon 

Diêu 01 4 000 000 m3  (bôn tnêu met khoi) 3 000 000 m3  (ba triêu met khôi) 
— Khi Trong truOng hçTp khed hrçmg nuâc Trong trtthng hqp khéd hxcmg nrn5'c 
hrqng mua ban nhô han hrçrng nuéic tôi mua ban nhO hon hxcng nuâc ted 
nithc thiêu thI Ben B phãi thanh toán thiêu thI Ben B phâi thanh toán 
mua cho Ben A tiên nuâc theo 1ung cho Ben A tien nithc theo krng 
ban nrâc tôj thjêu dirac xác dinh rnrOc tôi thieu diiac xac djnh ô' 

trên, trir tru?mg hçip duqc nêu tai  tren, trir tnrông hcip thrçic nêu tai 
Diêu 6, Diêu 8 cüa hçip dông nay. Diêu 6, Diêu 8 cüa hçp dông nay. 

4.1 Don giá mua ban cüa kh6i luçmg 4.1 Dan giá mua ban cüa kh& hrang 
nithc thrcic ghi nhn thông qua các nuc9c duçic ghi nhn thông qua các 
dông ho tong nêu tai  Khoán 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3.lDiêu 1 cüa hçp dông 

dOng ho tong nêu ti Khoàn 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3.lDiêu 1 cüa hçp dông 

nay la 5 850,00 ông/m3  nay la 6 389,44 dông/m3  
4.2 Dan giá mua ban cüa khed li.rgng 4.2 Don giá mua ban cüa khed lucmg 

nixic du?c  ghi nhn thông qua các niicic thrçc ghi nhn thông qua các 
Bieu 4: dông ho tong nêu t?i  Khoän 1.1.3.2 dOng ho tong nêuti Khoãn 1.1.3.2 
Don gia Diêu 1 cüa hçp dông nay dixçic tInh Dieu 1 cüa hcTp dông nay dixoc tmnh 

bang 70% (bay muai phan tram) giá bang 70% (bay muoi phân tram) giá 
b bInh quân áp diing cho khách ban binh quãn áp ding cho khách 
hang cüa Ben B xác dinh, ti thai hang cUa Ben B xác dnh, t?i  thi 
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Diêu Ni dung Hçrp dng chira diu chinh Be ngh sfra di b sung 
dim ghi nh.n khi hrçmg nuâc mua dim ghi nhn khi Iixçing nuOc mua 
báncüa các dôngh nay. báncüacác dong ho tiay; 

4.3 Pan giá nêu trên chua bao gm 4.3 Dan giá nêu trên chua bao gm 
thuê giá trj gia thng. thuê giá frj gia t.ng. 

4.4 Trong th?i gian thrc hin hçp 4.4 Trong thñ gian th'rc hin hçip 
dông, Ben A së tInh toán Iai  dan giá dông, Ben A sê tInh toán lai  don giá 
cho phii hçp vth tin hInh thrc tê. cho phü hçrp vOi tinE hInh thrc tê. 

III. Be ngh phê duyt: 

Cäncir: 

- Nghj djnh 71/2017/ND-CP ngày 06/06/2017 cUa ChInh phU: 

+ Khoàn 4 Diu 24 quy djnh: "Thành viên H5i dng quán trj không dirçic biêu 
quyêt dôi vol giao djch mang lgi lçii Ich cho thành viên do hoc ngithi cO lien quan 
cia thành vien do theo quy dinh  cia Lut doanh nghip và Diêu l cong ty ". 

+ Dirn b khoãn 4 và khoãn 5 Diu 26 quy djnh: "H5i &ng quán tr/ chá'p thun 
các hcip dong, giao djch cO giO trj nhO ho'n 35% tong giá trj tài san ghi trên báo cáo 
tài chinh gán nhât hoc mät tj l khác nhO hcin quy dfnh tgi Diêu l cong ty cz-a 
cô dông, ngu'&i dqi diçn ziy quyên cia cO dOng sO hui'u trên 10% trong sO cOphán 
phO thông ca cong ty và nhIThg ngu'Oi lien quan cza hQ ". 

- Diu 9 Nghj quyt ngày 23/04/202 1 cUa Dji hi c dong thuO'ng niên Cong ty 
näm 2021 "Thông qua viçc iy quyên cho Hôi dOng quán trj thucrng tháo, quyêt d/nh lçj5 
két Hcrp dOng mua ban si nzthc sgch nám 2021, nàm 2022 giii'a COng ty và Tong COng ty 
Cap nzthc Sal GOn - TNHHMTV". 

Theo các quy dinh trên, viêc k Bàn thôa thun, Hqp dng mua bàn si iliaC sch 
näm 2021 và närn 2022 vOi don giá mâi giUa Cong ty và Tong Cong ty phài duçc Hi 
dong quãn trj chap thuân, trong do các thành viên HOi  dong quàn trj là ngu?ñ CO lien quan 
không duçic tham gia biêu quyêt. 

B hoan thành k hoch san xuât kinh doanh nãm 2021, nãm 2022 cüa Cong 
ty nhu'ng van tuân thu các quy djnh hin hành, Giám dôc Cong ty kmnh dé ngh Hi 
dông quãn trj xem xét các ni dung sau: 

1. Phê duyt d Giám déc Cong ty trin khai k kt: 

- Bàn thOa thun va Hçip dng mua bàn si nu6c sch tr kS'  01 den ki 04 näm 2021 
vó'i don giá chisa bao gôm thuê giá trj gia tang là 6.389,44 dông/m3. 

- Bàn thOa thuân v Hcip dng mua bàn si nuâc sch (qua dng h thng) nAm 2021 
và näm 2022 vOi don giá: 

+ Don giá mua bàn si ch'ira bao gm thu giá trj gia tang näm 2021 là 6.389,44 
dông/m3. 

+ Don giá mua bàn si chua bao gm thu giã trj gia tang 11am 2022 là 6.772,81 
dông1m3. 
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2. quyn cho Giám déc Cong ty xem xét d k kt the Bàn thoà thun, 
Hçp dng mua ban Si flrn5'C stch các kr kê tiêp, theo dung ni dung Bàn thoã thuan va 

hçip dng mua ban si tr kS'  01 den k' 04 näm 2021 vâi don giã nhir sau: 

+ Don giá mua bàn si chua bao gm thu giá trj gia tang näm 2021 là 6.389,44 
dông/m3. 

+ Don giá rnua ban si chua bao gm thu giá trj gia tang näm 2022 là 6.772,81 
dông/m3. 

Khi Co s1r thay di (diu chinh) khác v don giá mua bàn, Giám dc Cong ty s 
trInh Hi dông quàn trj xem xét. 

Trân trQng kInh trInh. 

H so' dinh kern to' trinh:  
- Cong van sé 522/TCT-KDDVKH ngày 29/01/2021 cüa Tng Cong ty v don giá mua 

bàn si nuic sach  nàm 2021 gicta Tong Cong ty và Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành (Kern 
dir thão Bàn thôa thun và Hcrp dông mua bàn si kS'  01 nãni 2021). 

- Cong van s 1327/TCT-KDDVKH ngày 24/03/2021 cüa Tng Cong ty v hçip dng 
mua bàn si nuâc sach  näm 2021 và näm 2022 giüa Tong Cong ty và Cong ty Co phn Cp nuóc 
Ben Thành (Kern dr thão Bàn thOa thun ye Hgp dông mua bàn Si 11116C sach näm 2021 và nàm 
2022). 

- Thông báo s 3232/CNBT-TV ngày 17/12/2020 cüa PhOng Thuong vi V/v diu chinh 
dcm giá ni.râc sch nam 2021. 

- Bang tng hçip giá vn tin nrnc mua bàn si nuâc sch 11am 2020. 

No'inhân: 
- Nhu trên; 
- Tnthng BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Lu'u (VT, P.KTTC). 
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