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THONG BAO CHAO BAN TAU BIEN

C6ng ty .6 phAn Vpn tii bi6n ViQt Nam (VOSCO) b6n mQt tdu chd dAu sin
phAm thuQc r& hitu-.rra Cdng ty. Chi ti6t vC tdu nhu sau:

T€n tdu Eai Nam

Loai tdu Double hull oil carrier/Tdu chd dAu sdn phAm hai v6

Hd hiOu 3WRY

56 IMO 9212414

D[ne ki0m ABS + VR

Cd/Cine tl6ne kt HAi Phone

36 dane kf \rN-24o0-VT
Cdp nedy t81212008

Ndm d6ne 2000

Noi d6ne NhAt BAn

Trons tii todn phdn (MT) 47.r02
TOne dune tich (Gf) 28522
Duns tich c6 ich (NT) 12.38s

Chi6u ddi lcrn nhAt 182,50 M
Chi0u rQng 32,20 M

Mdn nudc 12,65 M

M6y chinh MAN B&W 6S5OMC

Cdne sudt m6y chinh 11.640 HP

M6v ddn DAIHATSU/ 5DK-20

Ei0u kiQn bdn giao: nguydn tqng,tpi chd

Thoi gian bdn giao: Thdng 412021

Dia diOm giao thu: mQt ving neo an todn tpi qu@g Ninh, ViQt Nam

Thdi hpn-nhfln Hil so chdo gi6 mua tdu lAn dAu vd nhQn ti6n ctat cgc: trufc
17h00 ngiy 12 th6ng 4 nim 202I.

Quy ch6 chdo gi6 canh tranh dugc.gui kdm theo Thdng b6o ndy.

C6c don vi c6 nhu cAu mua tdu, d€ nghi 1i6n hQ:

- phdng Kt5 hopch T6ng hqp, c6ng ty c6 phan van t6i bi6n viQt Nam.

- SO 2ll,LachTray, qu$nNg6 QuyAn, TP. Hai Phdng,

DiQn thopi: 0225 3731033,Fax:0225 3731952; Email: Pid@vosco.vn

hdng 4 ndm 2021
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CONG TY CP VAN TAI BIEN CQNG HOA XA H9I CHU NGHIA VIET NAM
VIET NAM DQc l$p - Tq do - H4nh phric

s6,486lec-vosco Hdi Phdng, ngdy OLthdng 4 ndm 2021

QUY CHE CHAO GIA CANH TRANH

Cdn cri Nghi dinh sd |7I12016AIE-CP ngay 27112/2016 cira Chfnh phu vA
Edng ky vd nlua, b6n, d6ng m6i tdu bi6n vd Nghi dinh s6 86/20204ID-CP ngdy
2317/2020 cta chinh phri stra ddi bo ,.rni *9i t6 aiA., 

"riu Nghi dirrh
17 | 1201 6NE-CP ngdy 27 I l2l20t 6;

C6ng ty Cd phAn VQn t6i bi6n ViQt Nam (Vosco) ban hdnh Quy ch6 Chdo
gi6 canh tranh tdu Dpi Nam v6i nhirng nQi dung nhu sau:

EIEU 1. TAI SAN NAN THEO HiNTT THTIC CHAO GIA CANH TRANH

" 
Tdi s6n b6n : Tdu D4i Nury, le.tdi sin thuQc sd hiru cria C6ng ty c6 phdn Vpn

tAi bi6n ViQt Nam, kh6ng cAm 
"6, 

th6 ch6p.

Th6ng sO ry thuft co bin cria tdu :

T€n tdu D4i Nam
Loai tdu Double hull oil carrier/Tdu chd dAu sin phAm hai v6
Hd hi6u 3WRY
56IMO 9212474
Edne ki6m ABS + VR
Cd/Cdns ddne kV H6i Phdng
Sd dlne ky \rN-2460-VT
Cdp nedy t8/2/2008
Ndm cl6ng 2000
Noi d6ne Nh4t Bin
Trsng tii todh phdn (MT) 47.t02
TOng duns tich (GT) 28.s22
Duns tich c6 ich [NT) 12.385
Chi€u ddi ldn nh6t 182,50 M
Chi0u rQng 32,20 M
M6n nudc T2,65 M
M6v chfnh MAN B&W 6S5OMC
COne sudt m6y chinh 11.640 HP
Mdv ddn DAIHATSU/ 5DK-20

DIEU 2. PHTIONG THI'C VA HiNH THTIC CHAO GIA
2.1. ViQc chdo mua tdu dugc thuc hiQn bing phucrng thric tr6 gi6 l6n th6ng

qua thu dipn iu lnmiil). Ngucri mua tdu sE gui dcrn chdo mua/offer chdo mua tdu
d€n email: tuancm@vosco.vn vd thovt@vosco.vn.



pOi vOi ngudi mua trong nu6c, thu chdo mua tdu phii theo m6u ban hinh

kdm theo Quy chti niy vi. duoc Ngudi dai diQn thgo ph.an luft cira Nguoi chiro mua

(hopc ngooi duqc,iy qnyAn nqp p[ap; f1, AOng dAu (n6" ngudi mua lir t6 chric).

2.2. Phuong thirc trtt gi5l6n ld phu.ong thric tri gi6 tu thdp lOn cao cho d6n

khi vosco chgn dugc Ngucri mua tr6 giSt6tnhat d6 ky hqp d6ng mua b6n tiu.

2.3. 56 lAn chdo mua kh6ng han cfrO te tt thdi di6m Vosco nh0n duqc dAy

du tidn dflt cgc qui'dinh tai DiAu a2 vit 4.3 olaQui ch6 ndy'

2.4. Gi;qhdo mua lAn dAu ph6i khdng th6p hcrn mric gi6 tOi ttriOu qui dinh tpi

Di6u l.i t,i" q;V .ft6 r"v rnu chao md V-osco 40" ituqc muOn nh6t trong tdt cb

c6c thu chdo mua cta mQt ngudi chdo mua gtri_ d6n trong thdi han nh0n chdro mua

lAn dAu theo quy dinh tai Di-6u 11_ ty? Quy c.\e Ty (,ydc t]Jro,o.ngirv r2l4l202I

theo gid ViQt Nam) dugc coi ld gi5 chdo mua lAn ddu cua ngudi chiro mua d6.

Z.S Gi chio mua Dn k6 ti6p = Gi6 chiro mua cao nh6t cfra lAn trufc ti6n

tdi + puOc gi6 x n), v6i n : I,2,3...

2.6. Vosco sd grii Email.cho t6t cA ngudi mua c6 dcrn chdo *rru.lgl 16 trong

d6 th6ng bfo mric gi6 .uo nh6t dang dugc chdo mua vdr./hoi.. -y? gi6 Vosco cdn

;",er?6;g";i *".ra tiep tpc chno"gi6. ViQc chdo mua c6c lAn kti ti6p dugc thgc

hiQn trong tnoi.ftatt cU th6 mdr ngudi chdo b6n tiru quy dinh trong vdn bin phirc d5p

thu chdo mua ldn tru6c d6 cria ngudi chho mua.

Ngudi mua dugc xem ld kh6ng tiiSp qrc tqam 
Fiu T"1tdu n6u dd nhan dugc

Th6ng b6o vA mric gi6 chdo mua cao nh6t va y€u cAu cta Vosco trong_d6,c6 nOu

thdi han Nguoi mua phAi trh gi|lpi nhrmg Ngudi mua kh6ng chlro gi5 ti6p hoac

Vosco'kh6ng nh4n dugc vdn bin cria Ngudi mua tr6 loi tru6c thoi han d6. Viec

chdo b6n tdu rc i.tit thilc khi ngudi mua vir Vosco thdng nhAt duqc mirc gi6 t6t

nnat.

2.7. N6u c6 tir 02 ngudi mua trd 16n cirng trh gi|cao nh6t vd:

- EAu x6c nhfn ti6p tw tham giatrhgi6 mua tdu thi Y9:.,o 
se ti6p ,Y: ,9 chric

chiro gi6 c4rlh tranh tnrc ticp giira nhirng ngudi mua,tr6 gi6 bSng nhau d6 chgn ra

ngudimua dugc tdu li ngudi tth giit cu6i cing cao nh6t;

- DAu tir chiji kh6ng fi6p tpc tham gia trh gi6 th6m thi vigc lga chqn ngudi

mua dugc tAu sd do Vosco xem x6t quy6t dinh'

DIEU 3. GIA KHOI DIEM, BI.IOC CTA

3.1. Gi6 khdi di€m dti chdo gi6 mua thu:

pt5i vOi thu chdo mua cria ch nhiln/t6 chrlc trong nu6c: gi6 khcri di6m ld

115.000.000.000 rldng (MOt trdm mwdi tdm t! cting cnfii\ dd bao g,5m thui5 Gi5 tri
gia tdng I0%.

pOi vOi thu chdo mua cira dOi tac nudc ngoiri gi6 khoi di6m ld: 4.547.500

(USD) (Bbn tripu ndm trdm bbn mwoi bdy nghin ndm trdm ct| la Mfl Qi' gid

*uo ihuydn kho,dn ngdy 0I/4/2021 cfia vietcombank: I usD : 22.990 WD)



Gi6 tr6n chua bao g6m s6 tiAn nhi6n li6u, dAu mO cdn t6n tr6n tdu tai thdi
dlCry bdn giao, cdc vQt dung cd nhdn.cria thuyAn vi6n, phi tru6c ba vd c6c khoAn
thu0, phi d0 chuyOn d6i chu s& hiru, n6u c6, theo quy dinh hiqn hanh. Gi6 tr6n cfing
kh6ng bao g6m c6c trang thi€t bi dugc Vosco di thu6 lpi cria c6c nhd cung img
kh6c (n6u c6) tr6n tdu.

3.2. Bu6'c gi5: 500.000.000 tli)ng (Ndm trdm triQu il6ng chfin)

Budc gi6 d6i v6i ngudi chdo mua nu6c ngodi: 21.75A USD (Hai mwoi miit
nghin brty fidm ndm mtoi D6 la M!)

3.3. Gi6 khoi di6m dd dugc c6ng b5 c6ng khai, dcrn vi tham gia tr6 gi5 du6i
mric khoi di6m dugc xem nhu cld vi pham quy ch6 ndy.

DITU 4. DIEU KIEN THAM GIA CHAo GIA

4.1. Dcrn vi tham gia chio gi6 ld c6 nh6n ho{c t6 chirc dugc thenh lflp hqp
ph6p, c6 ndng lr,rc tdi chfnh dti thanh to6n gi6 tri hqp dOng mua b6n tiru, t1r nguyQn
tham gia chdo mua tiu, ch6p thupn quy ch6 chdo gi5 canh tranh do Vosco tan
henh.

4.2. C6c do{r ui trong nu6c fham g1a chiro Si6 phai d{t cgc mQt kho6n tiAn ld
10.000.000.000 tlQng (Mwdi t!, it6ng chdn). 56 ti6n tr6n dugc chuy6n vd ph6i ghi
c6 vdo tdi kho6n cfia Vosco tru6c khi chdo gi6 vd tru6c 17h00 ngey 12 thdng 4
ndm202l.

Th6ng tin tdi khodn nhQn tiin ddt coc (VNE):

TCn dcrn vi thU hu0ng: C6ng ty Cd phAn vpn t6i biOn Vigt Nam

so tai kho6n vND: 099.704.070.678.999 m6 tpi Ngan hdng TMCP ph6t
tri6n TP HO Chi Minh - Chi nh6nh HAi Phdng.

4.3. Ngudi mua nudc ngodi tham gia chdo gi6 phii d{t cgc sO tiAn tucrng
duong 450.000 USD (BOn t{m ndm mioi nghin-86^ Ia Mi). 56 tiAn tr6n du-of
chuy6n vi ph6i ghi c6 vdci tdi kho6n ctra Vosco tru6c khi chdo gi6 vd tru6c 17h00
ngdy 12 th6ng 4 ndm 2021theo gid ViQt Nam.

I

Th6ng tin tdi khodn nhsn ti6n ddt cec (USD):

- Beneficiary: Viet Nam Ocean Shipping Joint Stock Company

- Account No: 099840070123999

- Beneficiary's Bank: Hochiminh City Development Joint Stock
Commercial B ank (HDBank)

- Address:25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, District 1, Hochiminh City,
Vietnam.

- Swift Code: HDBC\rIrIVX

- Intermediary Bank: CHASUS33 - JPMorgan Chase Bank, New York,
USA



DrEU s. THONcBAo rnr euA cHAo cIA cANH TRANH

Don vi thing chio gi6 cpnh tranh ld dcrn vi c6 gi| trh mua tdu cao nh6t sau

khi tru di thu6 GTGT, hoa h6ng phi (ntiu c6) vd co cilc diAu kiQn ch.ao mua phir
hqp nh6t v6i Vosco. Nguoi bdn chi th6ng b6o cho dcrn vf chdo mua thfng chio gi6
cAnh tranh, dugc chgn dO b6n tdu. NOU dcrn vi dugc th6ng b6o thdng chdo gi6 c4nh
tranh tri ch6i khdng mua tdu troagkh6ng x6c nhfn vi6c mua tdu trong thdi h4n mi
Vosco n€u trong th6ng b6o thi k6t qui lga chgn tru6c c16 sE dugc htry b6, kho6n
tiAn det csc tham gia chdo gi5 qui.dinh tai didu 4.2.vd di6u 4.3 thuQc vd ngudi b6n.

Khi d6, ngudi trh gi6 cao 1i6n kd sE ld ngudi thdng chdo gi6 vd phii thgc hiQn

quyAn vd nghia vp cria ngudi mua dugc tdu v6i Vosco.

EIEU 6. PHt DUYET KET QUA CHAO GIA CANH TRANH

Trong vdng 03 ngdy ldm viQc t<C ttr ngey dcm vi dugc thdng b6o thiing chAo

gi6 cpnh tranh x6c nhQn mua tiru, Vosco sE c6 vdn bAn th6ng b6o Quytit dfnh phO

duygt viQc b6n tdu cria c6p c6 thAm quyAn.

Drtu 7. Ky xnr Hgp oolqc MUA BAN TAu, THANH ToAN vA BAN
GIAO TAU

7.1. Don vi, citnhAn dugc cOng UO ta ngudi dugc mua tiu se ky Hqrp d6ng
mua b6n tdu vdi Vosco trong vdng 02 (hai) ngey ldm viQc te tri ngey c6p co thAm

).,
quy6n ctra Vosco ban hinh Quy6t dinh ph6 duyQt vi6c bdn tiru.

7 .2 DV thio Hqrp cl6ng mua b6n tdu dugc Vosco ban hdnh kdm theo vd ld
mQt phAn cria Quy chi5 chdo gi6 ndy.

pOi v6i ngudi mua trong nu6c: Hgrp ddng mua bdn tdu dugc tcli k6t tr6n co
s0 dg thio Hqp d6ng dugc Vosco ban hinh kdm theo Quy chti ndy, co th6 c6

"qi*g 
thoa thuAn b6 sung cho phir hqp v6i tinh hinh thgc t6 c;.ua c6c b6n t4i thoi

di6m ky k6t nhrmg kh6ng 6nh hu&ng d6n c5c didu kiQn ccr b6n cfia viQc b6n tdu.

OOi vOi ngudi mua nudc ngodi : Sri dpng hgp d6ng theo mAu Norwegian
Saleform 2012 (NSF2012).ho6: mQt mdu Hqrp d6ng mua b6n tdu th6ng dpng tr€n
thi trudrng rnua b6n tdu qu6c t€, c6 th6 c6 nh,tttg thoa thufln bd sung cho phtr hgp
vdi tinh ftinh thu" #) crta circ b6n t4i thoi di6m $; ket nh.mg kh6ng 6nh hu&ng d6n

c6c diAu kiQn co b6n cria viQc b6n tdru, Hoa h6ng mdi gi6i trong trudng hgrpt6n tdu
cho ngudi mua nu6c ngodi sE dugc th6a thudn theo tQp qu5n vd th6ng lQ qu6c t6.

7.3 BOn mua thanh to6n todn b0 gi6 mua tdu (dd bao giim thui5 CTGT n6u

c6) theo k6t qu6 cria cuQc chdo gi6 cirng vcri chi phi nhi6n liQu, ddu nhcrn cdn 14i

tr6n tdu vir c6c chi phi kh6c,'ntiu c6 theo quy dinh tai Hqtp d6ng mua b6n tdu trudc
thdi di6m bdn giao tdu dp ki6n.

7. 4 Ngudi mua tiu n6u c6 nhu cAu xem tdu dA nghi thdng b6o bing vdn bAn

cho Vosco vi Vosco sE tao didu kien dO ngudi mua xem tiu tru6c khi ti€n henh

chdo gi5.

7.5 Hinh thirc bdn giao vd dia di6m bdn giao: tdu dugc bdn giao cho BCn

mua theo hinh thirc nguy€n tr4ng, tpi ch5 tpi mQt virng neo an todn thuQc tinh
Quing Ninh.



DIEU S. GIAI QUYtT TIEN DAT CQC

8.1. Khoin tiAn d{t cgc tham gia chdo gi6 mua tdu n6u tpi Di6u 4.2 vit 4.3
kh6ng dugc hodn trd trong c6c trucrng hgp sau-

- Dcrn vi tham gia chdo gi5 chdo mua v6i giSthdp hcm gi6 khcri di6m;

. - Dcrn vi tham gia chdo gi6 dugc c6ng UO ta Ecm vi dugc mua td,u nhtmg tir
ch6i mua tiru vir/ho{c fu cnOi xac nhpn -.ru tarr;

- Don vi dugc mua tdu kh6ng ky k6t hqrp d6ng mua b6n tdu theo EiOu 7.1;

, - Ecrn vi dE d{t cgc vd tham gia chdo gi5 nhmg rut lpi gi6 dd tri vd kh6ng
ti6p tuc tham gia chio gi6.

8.2. SO ti€n dpt cgc dugc hodn tri cho c6c dcm vi tham gia chdo gi6 nhmg
khong dugc cdng uo ta E-] ,ri dugc mua tdu trong vdng 05 (;am) nget ldm viQc
ctra ngAn hAng kd tri ngey k6t thirc cuQc chdo gil.

8.3. SO ti€n dflt.cgc-tham gia chdo gi6 cria Ecm vi dugc mua tdu sE duqc
chuy6n thanh mQt phAn tiAn mualdu trong gi6 tri hgp d6ng mua b6n tdu.

DInu 9. Khi tham gia.chdo gi6,.d0 nghi c6c dcm vi gfti b6n Gj6v cl6ng ky
kinh doanh (bAn sao) vd Gi6y uy quyAn @6n chfnh) cho -Oi giOi (ntiu-don 

"i 
,iV

quy0n cho COng ty mdi gidi thay mpt minh chdo mua tdu).

DIEU 10. Thdi h4n vd dia di6m thdm ki6m tra tdu:

Nguoi quan tdm d6n viQc chdo gi6 cpnh tranh d6 mua tiu c6 quydn thdm tdu
trong thdi gian 07 ngiry c6ng lich k6 tir ngdy Th6ng b6o chdo b6n c4nh tranh tiru
Eai Nam'dugc dugc c6ng b0 tr6n Website COng tV 

"unoac 
dugc giri t6i c6c dcrn

vi quan tdm,.c6e c6ng ty mdi gi6i. Mgi chi phf vd rui ro ph6t sinh trong qu6 trinh
thdm tdu, n6u c6, sd do ngudi tham gia chdo mua chiu. Oiu cli€m thdm tdu: tai
QYdng Ninh. Nguoi tham gia chdo mua tdu li6n hO v6i C6ng ty 

"6 
phAn Vfln t6i

bi6n Vi6t Nam (Vosco)'d6 dugc cho ph6p thim tdu vd th6ng b6o vi tri tdu cu th6.

DItU 11. Thdi hpn nh4n Hd so chdo gi6 mua tdu ldn dAu vd tidn ddt coc:
trufc 17h00 ngiry 12 thdng 4 ndm 2021 (theo gid ViQt Nam). Thdi hpn nhQn
chdo gisIaitir Ngudi mua cria c6c lAn chio giri ti6p theo sE dugcVosco th6ng b6o
trong c6c vdn ban chdo gi|bSntdu Vosco grii cho Ngudi mua.

/
Noi nhdn:X
- C6c d; vi tham gia d6u gi5;
- Chttich HDQT (dO blc);
- Luu: VT, KHTH.
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VIETNAM

xA Hgr cuu Ncuia vIFr NAM

p - TU do - H4nh phfc
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ngdy .......... thdng.......... ndm 2021

DON CHAO MUA TAU EAI NAM

K1"h giri: C6ng fy C6 phin V$n tii bi6n ViQt Nam (VOSCO)

215 LqchTray, Q.NgO Quy6n, TP. Hai Phdng, ViQt Nam

TOn dcm vi chdo mua:........

Dia chi:

Diqn thoai:......,....................Fax ....... Emai1...............

Ngudi ttai disn theo ph6p luflt: Ong (BA).........

ho{c Ngudi dugc riy quy€n:

(theo Giay riy quy6n sO .. . ...ngay. . . ....)

Chrlc W............ .......... ......

;dy c6p:.....

.infl cap:....

BAng vdn bin ndy c6ng ty chring tdi nh6t tri ddng ky tham gia chdo mua tdu D4i Nam

trgng 6i 47.102 DWT, ndm d6ng 2000 tai Nhflt Bin cria C6ng ty C6 phdn Van tii bi€n

ViQt Nam voi gi6dd bao gdm thutS Gi6 tri gia tdng (10%) bing s6:

t

Chfng t6i da dsc vd ch6p thufln Quy ch6 chdo gi6 c4nh tranh sO tSO / QC-VOSCO

ngiry 021412021virdp th6o Hgp tl6ng Mua b6n tdu do Vosco ban hdnh.

(Kf tOn vir tl6ng diu cria Ngudi c6 th6m
quydn/I.{gucri cl4i diQn theo phSp tu$t/ Ngudi ttugc

fly quy6n)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀU BIỂN 

Số: 01 - 2021/HĐMBT – Đại Nam 
 

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015; 
Căn cứ Luật Thương mại Việt Nam năm 2005; 
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và các văn bản dưới luật liên quan; 

Căn cứ Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về 
Đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển và Nghị định số 86/2020/NĐ-
CP ngày 23/7/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 
171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016; 
 

 Hôm nay, ngày ….. tháng …….. năm 2021, tại Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải 
biển Việt Nam - Thành phố Hải Phòng, chúng tôi gồm: 

BÊN BÁN TÀU: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM 
(VOSCO), sau đây gọi là “Bên bán”. 

- Trụ sở chính: 215 Lạch Tray, P. Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP.Hải 
Phòng  

- Điện thoại : 0225. 3731033; Fax: 0225. 3731007  

- Số tài khoản bằng Đồng Việt Nam: 099.704.070.678.999 

- Tại: Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh (HD Bank) – CN Hải 
Phòng 

- Mã số thuế: 0200106490. 

- Do ông Cao Minh Tuấn; Chức vụ Tổng Giám đốc, CMND số 023414257 cấp 
ngày 08/6/2011, Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh làm đại diện. 

  BÊN MUA TÀU: ………………., sau đây gọi là “Bên mua”  

- Trụ sở: ………… 

- Số tài khoản: ………… 

- Tại ………… 

- Mã số thuế: ………. 

- Điện thoại:………  Fax: …….. 

- Đại diện: ……………; Chức vụ: …………; ………….CMND số 

………….cấp ngày ……….., nơi cấp ……….làm đại diện 
 

Cùng nhau thỏa thuận và nhất trí ký kết Hợp đồng mua bán tàu Đại Nam với 
những điều khoản sau: 

 

DỰ THẢO 
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ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG 

Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua 01 tàu vận tải biển thuộc sở hữu 
của Bên bán với các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau:  

Chủ tàu: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO). 

Tên tàu Đại Nam 

Loại tàu Double hull oil carrier/Tàu chở dầu sản phẩm hai vỏ 

Hô hiệu 3WRY 

Số IMO 9212474 

Đăng kiểm ABS + VR 

Cờ/Cảng đăng ký Hải Phòng 

Số đăng ký VN-2460-VT 

Cấp ngày 18/2/2008 
Năm đóng 2000 

Nơi đóng Nhật Bản 

Trọng tải toàn phần (MT) 47.102 

Tổng dung tích (GT) 28.522 

Dung tích có ích (NT) 12.385 

Chiều dài lớn nhất 182,50 M 

Chiều rộng 32,20 M 

Mớn nước 12,65 M 

Máy chính MAN B&W 6S50MC 

Công suất máy chính 11.640 HP 

Máy đèn DAIHATSU/ 5DK-20 

 

ĐIỀU 2: GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua tàu Đại Nam theo phương 
thức mua đứt - bán đoạn, theo nguyên trạng, tại chỗ (điều kiện, trạng thái kỹ thuật 
và giấy tờ đăng ký, đăng kiểm hiện tại như thế nào thì bán và giao như vậy cho 
Bên mua) và Hợp đồng này sẽ là cơ sở pháp lý để tiến hành làm thủ tục chuyển 
quyền sở hữu tàu. 

2. Bên mua mua tàu với giá là....... .................... đ (…………….. (Giá đã bao 
gồm 10% thuế GTGT).  

3. Vào thời điểm bàn giao tàu, Bên mua thanh toán cho Bên bán toàn bộ số 
tiền nhiên liệu (FO, DO) và dầu mỡ theo số liệu bàn giao thực tế còn lại trong két 
dự trữ hoặc nguyên trong các thùng, phuy ở trên tàu theo giá mua hàng trên cơ sở 
hóa đơn các lần cấp gần nhất cùng khoản thuế  GTGT, nếu có theo quy định hiện hành 
và số lượng nhiên liệu, dầu mỡ thực tế do các Máy trưởng và đại diện thừa uỷ 
quyền của mỗi bên kiểm tra, xác nhận bằng văn bản và tại thời điểm bàn giao tàu.  

Trong trường hợp giá nhiên liệu, dầu mỡ trên hóa đơn mua hàng của bên bán 
ghi bằng Đô la Mỹ thì bên mua sẽ thanh toán cho bên bán bằng Đồng Việt Nam theo 



3 
 

tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Hải Phòng tại thời điểm thanh 
toán. 

ĐIỀU 3: ĐIỀU KIỆN VÀ ĐỊA ĐIỂM BÀN GIAO 

1. Bên bán cam kết sẽ tiến hành bàn giao tàu nguyên trạng ở trạng thái nổi an 
toàn, hầm hàng sạch, cùng với các hồ sơ tài liệu, vật tư - phụ tùng kèm theo hiện có 
trên tàu tại thời điểm bàn giao. 

2. Tàu sẽ được bàn giao cho bên mua theo phương thức nguyên trạng, tại chỗ 
tại một khu neo an toàn thuộc tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến sẽ tiến hành giao nhận tàu 
trong khoảng thời gian từ ngày 20/4/2021 đến ngày 30/4/2021. 

3. Bên bán xác nhận và bảo đảm rằng tại thời điểm bàn giao tàu không bị ràng 
buộc bởi bất kỳ một khiếu nại, tranh chấp hoặc một khoản nợ nần, cầm cố, thế chấp 
nào liên quan đến con tàu, thuyền bộ mà có thể ảnh hưởng đến việc đăng ký và thực 
hiện quyền sử dụng, sở hữu tàu hợp pháp của Bên mua sau khi đã hoàn thành thủ tục 
bàn giao. 

ĐIỀU 4: THỂ THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN 

1. Khoản tiền đặt trước tham dự chào giá cạnh tranh được chuyển thành tiền đặt 

cọc đảm bảo việc mua tàu.  

2. Số tiền mua tàu còn lại (đã trừ tiền đặt cọc) phải được Bên mua chuyển 

vào tài khoản của Bên bán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký kết 

Hợp đồng mua bán tàu. 

3. Trong ngày bàn giao tàu, Bên mua phải chuyển đầy đủ tiền nhiên liệu, dầu 

mỡ thực tế còn lại trên tàu (theo giá mua hàng cùng tiền thuế GTGT, nếu có theo quy 

định hiện hành) ở thời điểm bàn giao tàu cho bên bán.  

4.  Nếu Bên mua không nhận bàn giao tàu trong vòng 3 ngày theo điều kiện nêu ở 
Khoản 2 Điều 3 thì Bên mua phải chịu một khoản bù đắp ngày tàu cho Bên bán với mức 
50.000.000 đ/ ngày (Năm mươi triệu đồng/ngày) nhưng số ngày chậm nhận bàn giao tàu 
không được vượt quá 10 ngày công lịch. Sau thời hạn trên, nếu Bên mua không nhận tàu 
thì coi như bên mua đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán tàu và chịu mọi chi phí 
phát sinh đồng thời khoản tiền đặt cọc sẽ thuộc về Bên Bán. 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM BÊN MUA 

1. Nếu giá trị Hợp đồng không được thanh toán theo Điều 4 của Hợp đồng thì 
Bên bán có quyền huỷ bỏ hợp đồng. Số tiền đặt cọc sẽ thuộc về Bên bán, đồng thời 
Bên bán khiếu nại Bên mua bồi thường những tổn thất, chi phí phát sinh khác (nếu 
có). 

2. Sau khi Bên mua đã thanh toán đầy đủ số tiền mua tàu cho Bên bán theo quy 
định tại Điều 4, nếu Bên mua không nhận bàn giao tàu vào thời gian như đã thỏa 
thuận trong Hợp đồng thì Bên mua có quyền gửi văn bản đề nghị gia hạn thời gian 
nhận tàu. Bên bán sẽ xem xét thông báo bằng văn bản về việc gia hạn cho Bên mua 
một thời gian nhất định nhưng không quá 10 ngày công lịch và bên Mua sẽ phải chịu 
khoản tiền phạt ngày tàu như nêu tại Khoản 4 Điều 4. Khi thời hạn này kết thúc, nếu 
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Bên mua vẫn không thanh toán và nhận bàn giao tàu thì Bên bán có quyền hủy bỏ hợp 
đồng này mà không cần thêm bất kỳ một thủ tục pháp lý nào. 

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN BÁN 

1. Nếu Bên bán không thông báo lịch giao tàu cụ thể theo như Điều 3 hoặc 
không hoàn thành các thủ tục pháp lý cho việc bàn giao tàu thì Bên bán phải bồi 
thường cho Bên mua những tổn thất và chi phí phát sinh hợp lý, nếu sai sót của Bên 
bán được Bên mua chứng minh là đúng. 

2. Nếu Bên bán không giao tàu vào thời gian như đã thỏa thuận thì Bên bán sẽ 
gửi văn bản đề nghị và Bên mua sẽ thông báo bằng văn bản về việc gia hạn cho Bên 
bán một thời gian nhất định nhưng không quá 10 ngày. Khi thời hạn này kết thúc, nếu 
Bên bán vẫn không giao được tàu cho Bên mua thì Bên mua có quyền hủy bỏ hợp 
đồng này (trừ trường hợp bất khả kháng). Nếu Bên mua lựa chọn hủy bỏ hợp đồng thì 
Bên bán hoàn trả cho Bên mua khoản tiền mà Bên bán đã nhận từ Bên mua và phải 
bồi thường cho Bên mua những tổn thất và chi phí phát sinh hợp lý, nếu sai sót của 
bên bán được bên mua chứng minh là đúng. 

3. Nếu tàu không được giao cho Bên mua do xảy ra sự kiện bất khả kháng thì 
hai bên nhất trí gia hạn hợp đồng phù hợp với thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng. 
Nếu tàu bị tổn thất toàn bộ thì hai bên sẽ thỏa thuận hủy bỏ Hợp đồng. Bên bán sẽ 
hoàn trả một lần khoản tiền mua tàu mà Bên mua đã chuyển cho Bên Bán vào tài 
khoản do Bên mua chỉ định. 

ĐIỀU 7: LÀM QUEN, CHUYỂN GIAO HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA TÀU VÀ 
THU HỒI: 

1.1. Sau khi hai bên ký kết Hợp đồng mua bán tàu, Bên bán đồng ý để tối đa 02 
đại diện của Bên mua được lên tàu với mục đích làm quen nhưng đại diện Bên mua 
không được tham gia điều hành, can thiệp hay gây ảnh hưởng vào công việc trên tàu. 
Thời gian cụ thể sẽ do hai bên thoả thuận. Bên mua phải chịu mọi chi phí và rủi ro 
(nếu có) xảy ra đối với người đại diện của mình trong thời gian làm quen trên tàu. Chi 
phí tiền ăn tại Việt Nam theo quy định bằng văn bản của Bên bán là 
130.000đ/người/ngày do Bên mua chịu. Trước khi đại diện Bên mua lên tàu, Bên mua 
và 02 đại diện phải ký cam kết với Bên bán. 

1.2. Bên mua được phép cử cán bộ nghiệp vụ đến các phòng chức năng của 
Bên bán ngay sau khi Hợp đồng này được ký kết để tìm hiểu đặc tính kỹ thuật, có thể 
xem hồ sơ, tài liệu liên quan. 

1.3. Bên bán sẽ tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, sỹ 
quan của bên mua ở mức cần thiết hợp lý để Bên mua tàu nhanh chóng làm quen về 
mặt kỹ thuật và hành hải con tàu. 

1.4. Bên bán đảm bảo hầm hàng sạch khi bàn giao tàu cho Bên mua. 

2. Bàn giao:      

Sau khi làm xong thủ tục bàn giao tàu, Bên bán bàn giao cho Bên mua:  

- Technic Files (Hồ sơ kỹ thuật). 

- Lý lịch liên tục (CSR). 
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- Các tài liệu, hồ sơ kỹ thuật khác của các trang thiết bị trên tàu đảm bảo để 
Bên mua có thể đăng ký và khai thác tàu. 

3. Thu hồi: 

Bên bán có quyền thu lại: 

- Bản chính các giấy chứng nhận do Chính quyền, Đăng kiểm, Bảo hiểm cấp;  
- Các thiết bị đang có trên tàu được cung cấp bởi các Công ty dịch vụ, cung 

ứng gồm: 
+ Đầu thu và máy Camera trên buồng lái; 
+ Thiết bị thông tin liên lạc FB 150. 
+ Các trang thiết bị đi thuê khác.  

- Khóa cứng của hệ thống SMMS và phần mềm quản lý tàu SMMS 

4. Bên bán sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Bên mua tàu tìm hiểu tính năng kỹ 
thuật, tình trạng thực tế của con tàu và sẽ tiếp tục tư vấn giải quyết các vấn đề kỹ thuật 
của tàu sau khi đã hoàn tất thủ tục bàn giao (trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao tàu). 

ĐIỀU 8: NGUYÊN TẮC BÀN GIAO VÀ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU  

1.  Ngay sau khi toàn bộ các khoản tiền được quy định tại Điều 2, Điều 4 và 
Khoản 1 Điều 7 được chuyển vào tài khoản của Bên bán, thì đại diện có thẩm quyền 
của hai bên sẽ chính thức cùng ký Biên bản bàn giao tàu. Đồng thời, thuyền trưởng 
của hai thuyền bộ Bên mua và Bên bán cũng sẽ ký Biên bản bàn giao tại địa điểm giao 
tàu. Các biên bản bàn giao là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng mua bán tàu 
biển này. 

2.  Kể từ thời điểm đại diện có thẩm quyền của hai bên chính thức ký Biên bản 
bàn giao tàu, thì toàn bộ con tàu theo quy định tại Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 cùng hồ 
sơ tài liệu, phụ tùng - vật tư kèm theo sẽ thuộc quyền sở hữu của Bên mua và Bên 
mua sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro (nếu có). 

Bên bán chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi tranh chấp, khiếu nại hay bất 
cứ một trách nhiệm hợp pháp và theo quy định hiện hành phát sinh trước thời điểm 
hai bên chính thức ký Biên bản bàn giao tàu.       

3. Bên bán cam kết sẽ giao cho Bên mua Giấy chứng nhận xoá đăng ký tàu 
trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản bàn giao tàu để Bên mua làm thủ 
tục tại cơ quan đăng ký tàu biển. 

ĐIỀU 9: CÁC THỎA THUẬN KHÁC 

1. Bên mua chịu trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ theo các quy định của pháp 
luật hiện hành. Bên mua tự chịu trách nhiệm làm việc với Phòng công chứng để Bên 
bán ký hợp đồng với Bên mua tại phòng công chứng nếu cần.  

2. Bên bán sẽ chấm dứt hợp đồng bảo hiểm tàu ngay sau khi đại diện có thẩm 
quyền của hai bên chính thức ký Biên bản bàn giao tàu. Bên mua sẽ tự thực hiện trách 
nhiệm bảo hiểm tàu và thuyền viên của mình từ thời điểm nhận bàn giao tàu. 

3. Sau khi hoàn tất thủ tục ký Biên bản bàn giao tàu, Bên mua có toàn quyền 
thay đổi tên tàu, hô hiệu và tiến hành các thủ tục đăng ký tàu, thuyền viên theo quy 
định của pháp luật hiện hành. 
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ĐIỀU 10: CAM KẾT THỰC HIỆN 

1. Cả hai bên cùng xác nhận việc lập, ký hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, 
đã được thực hiện trong lúc tinh thần minh mẫn, sáng suốt, có đầy đủ khả năng nhận 
thức và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. 

2. Hai bên hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình theo các thoả thuận đã ghi trong 
hợp đồng này, cũng như theo các quy định của pháp luật về việc ký kết, thực hiện hợp 
đồng mua bán tàu. 

3. Hai bên cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã thoả thuận 
trong hợp đồng này. Bên nào vi phạm hợp đồng, gây thiệt hại cho bên kia thì phải 
chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Hình thức giải quyết tranh chấp: 

1. Thương lượng giữa các bên. 

2. Nếu tranh chấp không giải quyết được theo Khoản 1 điều này thì Toà án 
nhân dân Thành phố Hải Phòng sẽ là cơ quan được lựa chọn để giải quyết tranh chấp. 
Bên có lỗi sẽ phải chịu toàn bộ án phí và các chi phí tố tụng khác. 

 ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Mọi sửa đổi, bổ sung của hợp đồng này chỉ có giá trị pháp lý sau khi được cả 
hai bên thoả thuận bằng văn bản. Các văn bản sửa đổi bổ sung và phụ lục của hợp 
đồng là một phần không tách rời của hợp đồng này. 

Hợp đồng này được lập thành 08 (tám) bản chính có giá trị pháp lý như nhau và 
giao cho mỗi bên giữ 04 (bốn) bản chính,  

Hai bên khẳng định đã đọc, hiểu rõ, hoàn toàn nhất trí với các điều khoản đã 
thoả thuận trong hợp đồng này và cùng tự nguyện ký tên dưới đây. 

 

BÊN BÁN   BÊN MUA 

 

 

 

 

 

  

 


