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CON G TY CO PHAN  
DJCH VV TON G HQP SAi GON  
SAIGON  GEN ERAL SERVICE 

CORPORATION  
(SAVICO) 

s6:. 3.81.. .JCV-SVC 
No: ....... ./CV-SVC 

CQN G HOA XA HQI CHU N GHiA vq:T N AM 
J>qc lip - T11 do - Htnh phuc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETN AM 
Independence - Freedom - Happiness 

TP. HJ Chi Minh, ngay 2f.. thang./.Q. nam 2022 
Ho Chi Minh city, day .... . month ..... year 2022 

CON G BO THON G TIN  BAT THUON G 
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE 

Kinh gfri: Scr Giao djch Chung khoan thanh ph6 H6 Chi Minh 
To: Hochiminh Stock Exchange 

1. Ten t6 chuc/Name of organization: CONG TY CO PHAN D/CH Vlj TONG H(JP S.AI 
GON/SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION 

- Ma chung khoan/Ma thanh vien/ Stock code/ Broker code: SVC 

- Dia chVAddress:68 Nam Ky Khcri Nghza, P. Nguyln Thai Binh, Qugn 1, TP.HCM/68 Nam 
Ky Khoi Nghia st, Nguyen Thai Binh Ward, Dist.I, Ho Chi Minh city. 

- Di~n thoi;ii lien M!Tel: 028.38 213913 Fax: 028.38 213553 

- E-mail: ir@savico.vn 

2. N9i dung thong tin cong b6!Contents of disclosure: 

Nghi quy~t s6 42/NQ-HDQT-SVC ngay 25/10/2022 cua H9i d6ng quan ttj v~ vi~c 
thong qua giao dich v6i ben lien quan/ Resolution No. 42/NQ-HDQT-SVC dated Oct 25, 
2022 of the Board of Directors on the approval of transactions with related parties. 

3. Thong tin nay da duqc cong b6 tren trang thong tin di~n tu cua cong ty vao ngay 
25/10/2022 ti;ti ducrng d§nhttps:/lwww.savico.com. vn !This information was published on the 
company's website on Oct 25, 2022 as in the link https://www.savico.com.vn 



Ch1111g toi xin cam k~t cac thong tin cong bf> tren day la d(mg S\f th~t v,1 l10an loan 
chju trach nhi~m tnrac phap lu~t ve n(>i dung cac thong tin dii cong b6/We hereby certify 
that the infor111atio11 provided is true and col'l'ecl and we bear the full responsibility lo the 

law;v 

Titi lij11 t/111h kem/Attached doc11111e11ts: 
Tai li¢u lien quan d6n 119i dung thong tin 
cong b6/ Doc11111e111s on clisclosecl 
il?for111alio11. 

D~i di~n t6 ch(1·c 
Orga11izatio11 representative 

Ngtrcri d~ii di~n thco phi\p luWNgtrcri UQ CBTT 
Legal representative/ Person authorized to disclose 

i11for111atio11 
(K)', ghi ro h() ten, cMc v11, c16ng dti11) 

(Signature, .fitll name, position, and seal) 

Phnn D1rO'ng Cfru Long 

r 

.)II 
:~ 



CON G TY CO PHA.N  
Dl CH V1) TON G H(}P SAi GON  

(SAVICO) 

s6:A~ /NQ-HDQT-svc 

CQN G HOA XA. HQI CHU N GHiA VItT N AM 
D(lc l~p -Tl! do -H:,nh phuc 

Tp. H6 Chi Minh, ngayl'JthangAO niim 2022 

N GHJQUYET 
V~ vi~c thong qua giao djch voi ben co lien quan 

H<)I DON G QUAN  TR! 
CON G TY CO PHAN  DJCH VV TON G HQP SAi GON  

- Can cu Di€u /¢ Cong ty c6 phdn Dtch V¥ t6ng h9P Sai Gan ("SA VICO ') sira a6i 
tdn 11 aii aU(JC Dt;ii hQi a6ng c6 dong thong qua ngay 10/06/2021; 

- Can cu Ta trinh s6 371/TTr-SVC ngay 14/10/2022 cita T6ng Giam a6c cong ty v€ 
vi¢c thong qua H<Jp a6ng thue xe o to v&i Cong ty C6 phdn Sai Gan 6 to; 

- Can cu Bien ban h9p H9i a6ng quan tr! - phien h9p tdn thu VII ngay 14110/2022. 

QUYETN GHJ: 
Di~u 1: Thong qua chu truang ky Hgp d6ng thue xe o to v6i Cong ty C6 ph§.n Sai 

Gem 6 to (kem theo DtJ thao Hgp d6ng). 

Di~u 2: Giao T6ng Giam d6c chu d(,ng dam phan, quy€t dpih cac diSu khoan va 
diSu ki~n c1,1 th~ cua Hgp d6ng (bao g6m cac tai li~u lien quan, th6a thu~ sua d6i, b6 
sung ho~c chfrm dut Hgp d6ng), dam bao tuan thu cac quy dinh cua phap lu~t va cac quy 
dinh n9i b9 cua SA VICO. 

Di~u 3: T6ng giam d6c, Ban DiSu hanh, cac B9 ph~ van phong SA VICO chiu 
trach nhi~m thi hanh Nghi quy€t nay. 

Nghi quy€t nay c6 hi~u lµc .k~ tu ngay ky.//11 

Nui nh~n: 
- Nhu Di~u 3. 
-HDQT; 
- Ban kiem soat; 
-Ban TGD; 
- Luu: VT, TKCT. 

TM. H()I DONG QUAN TRl 
-.::==.==w:i · TJCH 

1~t Ha 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC  

-------------------- 
 

HỢP ĐỒNG THUÊ XE 
Số:           /HĐTX 

Căn cứ: 

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam khóa XI, thông qua ngày 24/11/2015; 

- Luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005; 

- Nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây. 

 

Hôm nay, ngày     tháng   năm 2022 tại văn phòng Công ty Sài Gòn Ford - 61A Cao Thắng, 

P3, Q3, Tp.HCM chúng tôi gồm: 

 

BÊN CHO THUÊ  (Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÀI GÒN Ô TÔ 

Địa chỉ   : 61A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM 

Điện thoại   : 38 181 458   Fax: 38 181 466 

Đại diện   : ÔNG HUỲNH XUÂN PHONG 

Chức vụ    : Tổng Giám Đốc  

MST : 0302030265 

Số tài khoản : 001-071281-001 tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam 

– CN TP.HCM 

 

BÊN THUÊ  (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN  

Địa chỉ : 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 

TP.HCM 

Đại diện   : BÀ TRẦN HẰNG THU 

Chức vụ    : Phó Tổng Giám Đốc  

MST : 0301154821 
(Theo Giấy ủy quyền số 28/UQ-SVC ngày 01/06/2022) 

 

Hai Bên sau khi đã thương lượng đồng ý ký Hợp Đồng Cho Thuê Xe (“Hợp Đồng”) với 

các điều khoản sau đây: 
 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG  

1.1 Bên A đồng ý cho Bên B thuê một xe ô tô để sử dụng làm phương tiện di chuyển 

với các đặc điểm xe như sau: 
 

Số thứ tự Nhãn hiệu Loại xe 

01 Ford Explorer Xe 7 chỗ 

 

1.2 Xe ô tô bàn giao cho Bên B là ô tô đã qua sử dụng, hoạt động tốt với đầy đủ các 

trang thiết bị theo đúng quy định của nhà sản xuất. 
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1.3 Theo nhu cầu của Bên B tại từng thời điểm, dòng xe Bên B thuê có thể thay đổi và 

các Bên thống nhất sẽ lập Biên bản bàn giao xe để ghi nhận mà không cần lập thêm 

bất kỳ văn bản nào thêm. 

ĐIỀU 2: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

2.1  Giá thuê:  

Số thứ tự Hạng mục chi phí 

 

Đơn giá thuê/tháng (VND) 

 

01 Ford Explorer 25.000.000 

Tổng 25.000.000 

(Bằng chữ : Hai mươi lăm triệu đồng/tháng) 

 

Giá thuê là trọn gói và cố định trong suốt Thời hạn thuê, đã bao gồm: Thuế VAT, chi phí 

nhiên liệu, cầu đường và các chi phí khác phát sinh trong quá trình Bên B thuê xe (nếu có); 

ngoài Giá thuê, Bên B không phải thanh toán thêm cho Bên A bất kỳ khoản nào khác, kể cả 

khi chi phí nhiên liệu và chi phí cầu đường thực tế phát sinh vượt mức quy định tại Điều 2.1 

này 

2.2  Phương thức thanh toán: 

Bên B sẽ thực hiện thanh toán bằng phương thức chuyển khoản cho Bên A sau khi 

nhận được hóa đơn do Bên A cung cấp hàng tháng vào số tài khoản sau: 

Số tài khoản : 001-071281-001  

Tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam – CN TP.HCM 

 

ĐIỀU 3: THỜI HẠN THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC BÀN GIAO XE 

3.1  Thời hạn thuê xe: 

3.1.1 Bên A đồng ý cho Bên B thuê xe thời hạn 15 tháng (từ ngày 01/10/2022 đến hết 

ngày 31/12/2023). Các bên có thể thỏa thuận gia hạn thời gian thuê trước khi kết thúc thời 

hạn thuê ít nhất 01 tháng. 

3.2.2 Hết thời hạn nói trên Bên B phải giao trả xe cho Bên A, nếu Bên B không giao trả 

xe cho Bên A thì Bên B phải trả chi phí hao mòn sử dụng xe cho Bên A là 2.000.000 

VND/ngày (Hai triệu đồng/ngày). 

3.2 Phương thức bàn giao xe: 

- Thời gian giao xe: 09:00 ngày    /   /2022. 

- Địa điểm: Saigon Ford Cao Thắng, 61A Cao Thắng, P3, Q3, TP.HCM. 

 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM BÊN A 

4.1 Bên A cam kết xe ô tô thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Bên A và không 

có bất kỳ tranh chấp hoặc bị ràng buộc dưới bất kỳ hình thức nào ảnh hưởng đến việc Bên A 
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có toàn quyền sở hữu tồn tại trong suốt thời hạn thuê xe như: cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, 

mua bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn vào doanh nghiệp …. 

4.2 Bên A phải bàn giao xe ô tô và đầy đủ hồ sơ liên quan đến xe cho Bên B đúng thỏa 

thuận tại Hợp Đồng. 

4.3 Bảo đảm chất lượng xe ô tô và quyền sử dụng xe ô tô ổn định cho Bên B trong suốt 

thời hạn Hợp Đồng; nếu xe ô tô phải sửa chữa, bảo dưỡng thì phải đổi xe khác tương đương 

cho Bên B sử dụng trong quá trình chưa hoàn thành sửa chữa, bảo dưỡng. 

4.4 Thanh toán chi phí bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe và các chi phí khác bằng chi phí 

của Bên A nếu không do lỗi của bên B. 

4.5 Bên A phải đảm bảo giao xe ô tô luôn ở trong tình trạng vệ sinh sạch sẽ và sẵn sàng 

hoạt động, có đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết và các chỗ ngồi trên xe ôtô có dây đai an toàn.  

4.6 Bên A có trách nhiệm mua các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định bao gồm bảo 

hiểm trách nhiệm dân sự cho bên thứ 3 và bảo hiểm vật chất xe. Bên A phải cung cấp bản 

sao hoặc bản chính theo quy định của pháp luật, các hợp đồng hoặc bằng giấy chứng nhận 

bảo hiểm cho Bên B trong quá trình sử dụng xe.  

4.7 Bên A đảm bảo có đầy đủ mọi loại giấy phép liên quan đến việc đăng ký và lưu 

hành xe ô tô và bằng chi phí của mình Bên A sẽ thực hiện các đăng ký hoặc đăng kiểm cần 

thiết theo quy định của pháp luật.  

4.8 Chịu mọi rủi ro đối với xe ô tô cho Bên B thuê, trừ trường hợp rủi ro do Bên B vi 

phạm quy định của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu trách nhiệm theo Điều 5.4 dưới đây. 

4.9 Các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này và theo quy định pháp luật có liên 

quan. 

 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B 

5.1 Thanh toán tiền đúng thời hạn theo quy định của Hợp đồng. 

5.2 Bên B không được sử dụng xe thuê vào các mục đích chuyên chở các vật liệu cháy 

nổ, hoá chất dễ gây cháy nổ hoặc các mặt hàng cấm do nhà nước quy định. Không được sử 

dụng tài sản của Bên A vào mục đích mua bán, cầm cố thế chấp, cho thuê lại. 

5.3 Trong trường hợp Bên B sử dụng và/ hoặc người sử dụng xe của Bên B dùng xe 

vào các mục đích nêu tại Điều 5.3 mà gây ra thiệt hại đến tài sản, uy tín, các lợi ích kinh tế 

phát sinh hợp lý thì Bên B phải đền bù cho Bên A mọi thiệt hại phát sinh.  

5.4 Bên B phải tự chịu trách nhiệm pháp lý do việc sử dụng xe của Bên A trái quy định 

pháp luật và chi trả toàn bộ khoản phí phạt hoặc bồi thường cho bên thứ ba trong suốt thời 

gian thuê xe nêu tại khoản 3.1 Điều 3 của Hợp Đồng. 

5.5 Bàn giao lại xe tại địa điểm đã nhận bàn giao cho Bên A khi kết thúc Hợp đồng, 

không chịu trách nhiệm về các hao mòn của xe. 

5.6 Các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này và theo quy định pháp luật có liên 

quan. 

 

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Tranh chấp (nếu có) phát sinh từ/hoặc có liên quan đến Hợp đồng trước hết sẽ được 

giải quyết bằng thương lượng và hòa giải. Trong trường hợp đã thương lượng và hòa giải mà 

các bên vẫn không thỏa thuận được với nhau thì một trong các bên có quyền đưa vụ việc 

tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. Án phí do 

bên thua chịu. 
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ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

7.1 Hợp Đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. 

7.2 Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, hai Bên phải thường xuyên thông báo cho 

nhau biết những vấn đề liên quan đến Hợp Đồng. Bất kỳ sự sửa đổi nào đối với Hợp Đồng 

chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và ký bởi đại diện có thẩm quyền của hai Bên 

(“Phụ lục”). Các Phụ lục (nếu có) là một bộ phận không tách rời của Hợp Đồng. 

7.4 Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản nêu trong Hợp Đồng. Nếu 

Bên nào vi phạm, Bên đó sẽ chiụ hoàn toàn trách nhiệm bồi thường các thiệt hại hoặc tổn 

thất (nếu có) do mình gây ra. 

7.5 Hợp Đồng được xem là thanh lý khi hai Bên ký biên bản thanh lý Hợp Đồng và hai 

Bên đã hoàn tất các nghĩa vụ của mình hoặc khi các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng 

trước hạn.  

7.6 Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau; 

mỗi Bên giữ 01 (một) bản. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A     ĐẠI DIỆN BÊN B   
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