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Bản án số 47/2019/DS-PT ngày 07/11/2019 của Tòa án nhân dân 
tỉnh Quảng Ngãi về việc Tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng 
công trình.  
Nguyên đơn yêu cầu khởi kiện Ủy ban nhân dân xã N, thành phố Q 
với các yêu cầu UBND xã N, thành phố Q, tỉnh Quãng Ngãi phải 
thanh toán cho nguyên đơn số tiền công nợ mà UBND xã N còn nợ, 
yêu cầu trả lãi suất. Tổng cộng số tiền chưa thanh toán và lãi suất là 
340.419.652 đồng. Bản án sơ thẩm tuyên xử chỉ chấp nhận một phần 
yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Vì vậy, nguyên đơn kháng cáo 
yêu cầu sửa bản án sơ thẩm, buộc UBND xã N trả số tiền lãi quá hạn 
do chậm thanh toán. Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận đơn 
kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm. 
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Bản án số 31/2019/DS-ST ngày 31/07/2019 của Tòa án nhân dân 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai về việc tranh hấp về hợp đồng thi 
công xây dựng bờ kè chống sạt lở sông I. 
Nguyên đơn là UBND huyện P yêu cầu Tòa án buộc Công ty TNHH 
MTV T bồi thường số tiền 6.393.224.270 đồng, gồm hoàn trả số tiền 
còn nợ tạm ứng, hoàn trả bằng tiền khối lượng mất mát, hư hỏng đã 
thanh toán, phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường giá trị chênh lệch 
phần khối lượng chưa thi công dẫn đến trượt giá. Tòa án chấp nhận 
toàn bộ yêu cầu khởi kiện của UBND huyện P. 
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Quyết định giám đốc thẩm số 21/2019/KDTM-GDT ngày 
29/11/2019 về việc tranh chấp hợp đồng xây dựng 
Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chỉ căn cứ vào ý kiến 
của Tư vấn giám sát xác định giá trị trượt giá của giá trị dầm do C-
V thực hiện, chưa xem xét đánh giá đầy đủ cơ sở bổ sung yêu cầu 
điều chỉnh giá đối với các công việc C-V đã thực hiện mà đã chấp 
nhận yêu cầu buộc K trả tiền trượt giá và lãi chậm trả là chưa đủ căn 
cứ vững chắc. Vì vậy, hủy toàn bộ bản án phúc thẩm và sơ thẩm, 
giao hồ sơ cho tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại. 

14 

4 

Quyết định giám đốc thẩm số 07/2019/KDTM-GĐT ngày 
02/04/2019 về việc tranh chấp hợp đồng xây dựng, hợp đồng nạo 
vét lòng sông và hợp đồng xin cấp giấy phép cho tàu vào cảng. 
Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng tài liệu chứng cứ không có giá trị 
pháp lý và khoản nợ của các hợp đồng đã hết thời hiệu khởi kiện để 
hủy một phần bản án sơ thẩm và đình chỉ việc giải quyết vụ án đối 
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với yêu cầu của nguyên đơn về tranh chấp các hợp đồng là không 
đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền 
và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Do đó, hủy bản án phúc thẩm, 
giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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Bản án số 03/2019/KDTM-PT ngày 16/05/2019 tại Tòa án nhân 
dân tỉnh Lào Cai về tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng công 
trình.  
Bị đơn kháng cáo đề nghị buộc nguyên đơn phải chịu án phí kinh 
doanh thương mại sơ thẩm phần bị tòa bác đơn. Hội đồng xét xử 
quyết định không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm; 
công nhận sự thỏa thuận của đương sự: Bị đơn phải có trách nhiệm 
thanh toán cho nguyên đơn số tiền 20.585.000 đồng. 
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Bản án sơ thẩm số 02/2019/KDTM-ST ngày 10/07/2019 của Tòa 
án nhân dân thành phố T tỉnh Long An về việc tranh chấp hợp 
đồng xây dựng.  
Nguyên đơn có đơn khởi kiện đối với Bị đơn đòi thanh toán số tiền 
còn nợ trong hợp đồng xây dựng. Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu 
của nguyên đơn đối với bị đơn, buộc bị đơn có nghĩa vụ thanh toán 
cho nguyên đơn số tiền còn nợ là 405.218.000 đồng. 
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Quyết định số 08/2019/QĐ-PQTT ngày 25/07/2019 của Tòa án 
nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hủy phán quyết trọng tài  
Thấy rõ Hội đồng trọng tài đã có sự không công bằng trong quá trình 
giải quyết vụ tranh chấp; vi phạm quy định về nguyên tắc bình đẳng 
và quy định về nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đã 
xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích của nguyên đơn. Vì vậy, hủy 
phán quyết trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam về 
giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng xây dựng. 
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Quyết định Giám đốc thẩm số 05/2019/KDTM-GĐT ngày 07 
tháng 05 năm 2019 về việc tranh chấp kiện đòi tài sản (tiền góp 
vốn) đầu tư xây dựng. 
Việc ký kết, thực hiện hợp tác đầu tư của các bên là hợp pháp. Tòa 
án cấp sơ thẩm thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật. Hội đồng Tòa án nhân dân cấp cao không chấp nhận 
kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân 
cấp cao tại Hà Nội và giữ nguyên bản án kinh doanh, thương mại 
phúc thẩm. 
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Bản án phúc thẩm số 93/2018/DS-PT ngày 12/06/2018 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tranh chấp hợp đồng thi công.  
Yêu cầu kháng cáo không có cơ sở chấp nhận vì không đưa ra được 
chứng cứ chứng minh. Vì vậy, hội đồng xét xử Tòa án cấp phúc thẩm 
tuyên xử giữ nguyên bản án sơ thẩm số 07/2018/DS-ST ngày 

66 



 

09/2/2018 của Tòa án nhân dân thành phố T, buộc bà Lê Thị H phải 
có nghĩa vụ trả cho ông Huỳnh Văn P số tiền là 1.731.148.060  đồng. 
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Bản án sơ thẩm số 65/2018/DS-ST ngày 02/11/2018 của Tòa án 
nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng về việc tranh 
chấp hợp đồng thi công xây dựng công trình.  
Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Bị đơn thanh toán tiền 
phát sinh từ hợp đồng thi công xây dựng công trình số 119/HĐ-XD 
ngày 21/09/2006, phụ lục hợp đồng số 03/PLHĐ-XD ngày 
26/02/2010 về việc thi công xây dựng trường THPT Nguyễn 
Khuyến, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 
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Bản án sơ thẩm số 31/2018/KDTM-ST ngày 26/11/2018 của Tòa 
án nhân dân quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh về việc tranh chấp 
hợp đồng thi công.  
Bị đơn không thanh toán số tiền vật tư mà Nguyên đơn đã thanh toán 
cho 03 công ty đối tác gồm: Công ty Đ, Công ty T, Công ty T theo 
thỏa thuận hai bên, do đó nguyên đơn khởi kiện buộc bị đơn thanh 
toán số tiền là 3.780.000.000 đồng và tiền lãi theo quy định pháp 
luật. 
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Bản án sơ thẩm số 24/2018/DS-ST ngày 21/08/2018 của Tòa án 
nhân dân huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp về việc tranh chấp 
hợp đồng thi công xây dựng.  
Hợp đồng đã ký là hợp đồng gói thầu số 12 thuộc sự án đầu tư xây 
dựng bệnh viện huyện Hồng Ngự. Nguyên đơn khởi kiện buộc bị 
đơn thanh toán dứt điểm số tiền phạt vi phạm hợp đòng còn lại cho 
nguyên đơn, không yêu cầu tính lãi. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận 
yêu cầu của nguyên đơn (Sở y tế tỉnh Đồng Tháp) về việc yêu cầu 
Công ty TNHH Hưng Lâm trả số tiền phạt vi phạm hợp dồng do thi 
công xây dựng trễ hạn. 
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Bản án sơ thẩm số 13/2018/DS-ST ngày 17/01/2018 của Tòa án 
nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang về việc tranh chấp hợp 
đồng gia công xây dựng nhà.  
Tòa án quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh H về 
việc yêu cầu ông M trả tiền xây đựng nhà chính là 17.500.000 đồng 
và các khoản phí khác, ghi nhận anh Đ trả cho anh H tiền công xây 
dựng nhà phụ là 5.000.000 đồng 
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Quyết định giám đốc thẩm số 11/2018/KDTM-GĐT ngày 
19/07/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc tranh 
chấp các hợp đồng xây dựng và hợp đồng khác.  
Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng mức lãi suất trả chậm 15%/năm cho cả 
8 hợp đồng là không đúng quy định, về thời điểm tính lãi, việc quyết 
định tính lãi theo lãi suất nợ quá hạn của Ngân hàng nhà nước quy 
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định tại thời điểm thi hành tương ứng với thời gian chậm thi hành án 
là không đúng vì Ngân hàng nhà nước Việt Nam không công bố loại 
lãi suất nên gây khó khăn cho việc thi hành án, không đúng quy định 
của pháp luật. Vì vậy, Tòa án cấp giám đốc thẩm quyết định hủy 
toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án 
cho Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện Biên xét xử lại theo thủ tục 
sơ thẩm. 
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Bản án phúc thẩm số 07/2018/KDTM-PT ngày 09/08/2018 của 
Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Tranh chấp 
đấu thầu dịch vụ.  
Bị đơn kháng cáo yêu cầu công nhận Nguyên đơn là nhà thầu đáp 
ứng yêu cầu về kỹ thuật đối với hai gói thầu nên có trách nhiệm tiếp 
tục thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu đối với dụ án 
đầu thầu của nguyên đơn. Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ 
nguyên yêu cầu khởi kiện, bị đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 
Tòa án chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn. 
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Bản án phúc thẩm số 160/2017/DS-PT ngày 12/09/2017 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tranh chấp hợp đồng gia 
công.  
Tại bản án dân sự sơ thẩm số 31/2017/DS-ST ngày 17/7/2017 đã xử 
chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Ngụy Khắc C buộc 
bà Võ Thị H, ông Võ Thanh Giang có trách nhiệm liên đới hoàn trả 
cho ông Ngụy Khắc C số tiền 7.900.000 đồng. Không chấp nhận yêu 
cầu khởi kiện của ông C đối với số tiền 4.300.000 đồng. Ngày 
25/5/2017, bà H kháng cáo yêu cầu xem xét việc ông C giao nhà cho 
bà trễ hạn, không đảm bảo chất lượng. Tòa án cấp phúc thẩm quyết 
định không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà H.  
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Bản án phúc thẩm số 113/2017/DS-PT ngày 15/08/2017 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Cà Mau về việc tranh chấp hợp đồng xây dựng 
nhà ở.  
Nguyên đơn yêu của bị đơn thanh toán số tiền xây dựng nhà ở đã 
được cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Tòa án nhân dân cấp 
phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị đơn yêu cầu tiến hành trưng 
cầu sở xây dựng giám định căn nhà để xác định lỗi kỹ thuật xây dựng 
và định giá phần thiệt hại bồi thường cho bị đơn. Hai bên đồng ý đối 
trừ các khoản nên nguyên đơn chỉ yêu cầu bị đơn trả số tiền thanh 
toán đã đối trừ. Tòa án cấp phúc thẩm tuyên xử sửa bản án dân sự 
sơ thẩm, yêu cầu bồi thường thiệt hại ít hơn nghĩa vụ của bị đơn phải 
thanh toán và thực tế đã được chấp nhận đối trừ, còn đối với những 
yêu cầu khác không được thể hiện cụ thể nên cấp phúc thẩm không 
xem xét. 
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Bản án sơ thẩm số 102/2017/KDTM-ST ngày 27/07/2017 về việc 
tranh chấp hợp đồng thi công 
Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn trả số tiền thanh toán còn thiếu 
và tiền lãi chậm trả. Xét các căn cứ mà nguyên đơn đưa ra, tòa án 
cấp sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, 
buộc bị đơn thanh toán số tiền còn thiếu và đình chỉ xét xử đối với 
yêu cầu buộc bị đơn trả tiền lãi (do trong quá trình giải quyết vụ án 
và tại phiên tòa, nguyên đơn đã rút lại yêu cầu buộc bị đơn thanh 
toàn tiền lãi do chậm thanh toán. 
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Bản án sơ thẩm số 91/2017/KDTM-ST ngày 11/07/2017 về việc 
tranh chấp hợp đồng thi công. 
Bị đơn thuê nguyên đơn, thỏa thuận bằng lời nói về giá cả, khối 
lượng, chất lượng các hạng mục thực hiện việc lắp ráp thi công công 
trình Tòa nhà LC Hà Nội. Sau khi hoàn thành thì bị đơn không trả 
phần còn lại được ghi vào công nợ dù nguyên đơn đã yêu cầu bị đơn 
thanh toán nhiều lần nên nguyên đơn khởi kiện buộc bị đon thanh 
toán số tiền còn nợ và lãi quá hạn cam kết trả nợ. Tòa án chấp nhận 
toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn có trách 
nhiệm thanh toán số tiền còn nợ và lãi ngay sau khi bản án có hiệu 
lực. 
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Bản án phúc thẩm số 64/2017/KDTM-PT của Tòa án nhân dân 
thành phố Hà Nội về việc Tranh chấp hợp đồng xây dựng.  
Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên sửa một phần bản án kinh 
doanh thương mại sơ thẩm số 12/2016/KDTM-ST về quan hệ pháp 
luật tranh chấp, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP E đối 
với Công ty Đầu tư và xây lắp T. 
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Bản án phúc thẩm số 63/2017/KDTM-PT ngày 03/8/2017 của 
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc Tranh chấp hợp đồng 
xây dựng.  
Hợp đồng thi công gói thầu  “thi công xây dựng hệ thống cống hộp 
thoát nước dọc đường RD-01 và hệ thống thoát nước mưa khu biệt 
thự Vườn Tùng 1A-02”. Tại bản án sơ thẩm xét xử có căn cứ nên 
yêu cầu kháng cáo của bị đơn là không có cơ sở chấp nhận còn một 
số sai sót cần rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, tòa án cấp sơ thẩm chỉ áp 
dụng bộ luật dân sự làm căn cứ để giải quyết vụ án là chưa chính 
xác, cần áp dụng Luật xây dựng để giải quyết tranh chấp. Do đó, Tòa 
án cấp phúc thẩm tuyên sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm.  
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22 
Bản án sơ thẩm số 26/2017/DS-ST ngày 27/7/2017 của Tòa án 
nhân dân huyện tánh linh, tỉnh Bình Thuận về việc Tranh chấp 
hợp đồng gia công. 
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Khởi kiện đề nghị bị đơn phải có trách nhiệm trả tiền xây dựng còn 
thiếu là 20.250.000 đồng cho nguyên đơn. Hội đồng xét xử xem xét 
chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu bị 
đơn phải trả cho nguyên đơn số tiền 19.250.000 đồng và được chia 
nghĩa vụ trả tiền thành hai phần bằng nhau cho bị đơn. 

23 

Bản án số 11/2017/KDTM-PT ngày 06/9/2017 của Tòa án nhân 
dân tỉnh Đồng Tháp về việc tranh chấp hợp đồng gia công. 
Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn thanh toán nợ tiền gia công và 
lãi tổng cộng là 1.440.278.125 đồng. Bị đơn kháng cáo yêu cầu điều 
chỉnh lại số tiền lãi theo quy định và cho rằng thời hiệu khởi kiện vụ 
án đẫ hết theo quy định của pháp luật. Tòa án phúc thẩm chấp nhận 
một phần kháng cáo của bị đơn, sửa lại bản án sơ thẩm, điều chỉnh 
số tiền lãi theo quy định. 
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24 

Bản án sơ thẩm số 04/2017/KDTM-ST ngày 13/9/2017 của Tòa 
án nhân dân Huyện Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh về việc tranh 
chấp hợp đồng thi công xây dựng công trình.  
Dù nguyên đơn nhiều lần nhắc nhở, bằng văn bản yêu cầu bị đone 
trả số tiền còn nợ nhưng bị đơn vẫn không trả. Do đó, nguyên đơn 
khởi kiện yêu cầu trả số tiền còn nợ với lãi suất 13,5%. Tòa án tuyên 
xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn có 
nghĩa vụ trả tiền cho nguyên đơn số tiền trên 3 tỷ đồng bao gồm gốc 
là lãi. 
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25 

Bản án phúc thẩm số 02/2017/KDTM-PT ngày 30/52017 cỉa Tòa 
án nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Tranh chấp hợp đồng kinh 
tế (Hợp đồng cung cấp thi công).  
Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo, 
yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án phúc thẩm theo 
hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu 
bị đơn tiếp tục thi công hoàn thành công trình như yêu cầu của hợp 
đồng, thay thế các tấm lưới bị rách thủng và buộc phạt vi phạm 8% 
trên giá trị của hợp đồng. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã không 
chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án 
kinh doanh thương mại sơ thẩm. 
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26 

Bản án phúc thẩm số 02/2017/KDTM-PT ngày 19/9/2017 của 
Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Tranh chấp hợp đồng 
xây dựng công trình giao thông.  
Bị đơn kháng cáo với lý do bản án só thẩm không đúng sự thật khách 
quan và không đúng quy định của pháp luật. Sau đó, tiếp tục kháng 
cáo với nội dung tài liệu chứng cứ không có giá trị pháp lý vì ghi 
trùng khối lượng và lấy khối lượng của doanh nghiệp khác đưa vào 
… Tòa án cấp phúc thẩm xử tuyên xử: sửa bản án Kinh doanh 
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thương mại sơ thẩm về phần nghiệm thu trùng, chấp nhận một phần 
yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

27 

Bản án sơ thẩm số 01/2017/KDTM-ST ngày 17/7/2017 của Tòa 
án nhân dân huyện Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh về việc tranh 
chấp hợp đồng xây dựng.  
Khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng kinh tế đã ký kết và yêu cầu trả tiền 
gốc không tính lãi. Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 
đơn, hủy hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa hai bên và buộc bị đơn 
phải trả tiền cho nguyên đơn, ghi nhận việc không yêu cầu tính lãi. 
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28 

Bản án phúc thẩm số 01/2017/KDTM-PT ngày 31/8/2017 của 
Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tranh chấp hợp đồng 
xây lắp đường dây và trạm biến áp.  
Công ty TNHH MTV V khởi kiện buộc Công ty TNHH T trả số tiền 
908.790.000 đồng do chênh lệch vật tư giao nhận. Bản án sơ thẩm 
không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đối 
chiếu với công nợ và hồ sơ quyết toán là căn cứ để các bên xác định 
nghĩa vụ, tất toán công nợ và thanh lý hợp đồng. Cả hai bên đã thống 
nhất ký vào hồ sơ quyết toán, biên bản đối chiếu công nợ và xác 
nhận không còn nợ gì nhau. Do đó Tòa án cấp phúc thẩm không có 
căn cứ để chấp nhận, vì vậy, không chấp nhận kháng cáo của nguyên 
đơn nên tuyên giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm. 
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29 

Bản án phúc thẩm số 19/2016/KDTM-PT ngày 27/9/2016 của 
Tòa án nhân dân tỉnh Long An về việc Tranh chấp hợp đồng 
giao nhận thầu xây dựng.  
Nguyên đơn khởi kiện đòi thanh toán số tiền còn lại chưa thanh toán. 
Bị đơn không chấp nhận thanh toán khoản tiền vì khoản tiền nợ đã 
khấu trừ vào tiền nguyên đơn bị phạt do chậm bàn giao công trình.  
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 
kiện của nguyên đơn nên nguyên đơn kháng cáo. Tại phiên tòa phúc 
thẩm, Hội đồng xét xử tuyên xử không chấp nhận toàn bộ yêu cầu 
khởi kiện của nguyên đơn vì nguyên đơn kháng cáo nhưng không 
cung cấp được chứng cứ gì mới nên cũng không được chấp nhận.  

211 

30 

Quyết định giám đốc thẩm số 15/2016/KDTM-GĐT ngày 
07/09/2016 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Về 
việc tranh chấp hợp đồng xây dựng.  
Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa xem xét, làm rõ tính đến thời 
điểm mà Chủ đầu tư và quản lý dự án yêu cầu phải hoàn thành công 
trình thì nguyên đơn còn phải thực hiện là bao nhiêu để có cơ sở xác 
định giá trị hợp đồng bị vi phạm mà đã buộc nguyên đơn chịu phạt 
5% giá trị toàn bộ hợp đồng là không đúng. Về tiền lãi chậm thanh 
toán cũng chưa được xem xét, làm rõ vụ việc mà chỉ căn cứ vào bảng 
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quyết toán là không đúng. Hội đồng thẩm phán cấp giám đốc thẩm  
quyết định hủy bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm và giao hồ 
sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử lại theo thủ 
tục sơ thẩm đúng quy định pháp luật. 

----- 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 47/2019/DS-PT 

Ngày: 07/11/2019 
V/v Tranh chấp hợp đồng thi công 

xây dựng công trình 

      NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Võ Minh Tiến 

Các Thẩm phán:    Bà Trịnh Thị Thu Lan 

    Bà Phạm Thị Thu Phương 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Thanh Tân- Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên toà: 
Bà Nguyễn Thị Đào - Kiểm sát viên. 

Ngày 07/11/2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 56/2019/TLPT-DS
 
ngày 19/9/2019, về 

“Tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng công trình”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 47/2019/DS-ST ngày 16/7/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố Q bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 136/2019/QĐ-PT ngày 

14/10/2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 125/2019/QĐ-PT ngày 29/10/2019, 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp.

Địa chỉ: Số 22 đường Q, phường L, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Trí V- Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thùy L, sinh năm 1971; địa 

chỉ: Số 90/4 đường Phạm Văn Đ, phường Nghĩa C, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Bị đơn: Ủy ban nhân dân xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Thôn 3, xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã N. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn N- Phó Chủ tịch. 

3. Người kháng cáo: Nguyên đơn là Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và
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Khu công nghiệp. 

(Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Thùy L và ông Nguyễn Văn N có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 21/12/2018, đơn khởi kiện bổ sung đề ngày 

08/01/2019, các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên 

đơn là Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp có bà Nguyễn Thị 

Thùy L đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp với Ủy ban nhân 

dân xã N có ký 02 Hợp đồng kinh tế gồm: 

- Hợp đồng kinh tế số 45/HĐKT ngày 15/10/1999, về việc giao nhận thầu 

xây dựng công trình là Nền – Mặt đường 04 tuyến giao thông nông thôn tại xã N 

gồm: Tỉnh lộ T– Nhà ông C, Ngã tư B– Nhà ông V, Nhà ông V – Đồng Dàng và 

Nghĩa trang Liệt sĩ – Gò đá. 

- Hợp đồng kinh tế số 149/HĐKT ngày 09/12/2000, về giao nhận thầu công 

trình là Nền và Mặt đường 02 tuyến giao thông nông thôn tại xã N gồm: Tuyến 

trường tiểu học đến chợ Mù u và tuyến nhà ông Bùi T đến Cầu K. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng và sau khi nghiệm thu công trình, Ủy 

ban nhân dân thị xã Quảng Ngãi đã phê duyệt quyết toán tổng giá trị các công 

trình là 423.740.945 đồng, lệ phí đất là 20.662.448 đồng, tổng giá trị là 

444.403.393 đồng. Ủy ban nhân dân xã N đã thanh toán cho nguyên đơn nhiều lần 

với tổng số tiền là 324.000.000 đồng. Nguyên đơn đã nhiều lần thông báo để bị 

đơn trả số tiền còn lại nhưng bị đơn không trả. Ngày 24/7/2018, giữa nguyên đơn 

với bị đơn lập biên bản đối chiếu công nợ xác định bị đơn còn nợ của nguyên đơn 

số tiền là 120.403.393 đồng. 

Nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải trả số tiền 120.403.393 đồng và lãi phát 

sinh tính từ sau 30 ngày kể từ ngày phê duyệt quyết toán đến ngày xét xử sơ thẩm 

với mức lãi suất 13,5%/năm. Cụ thể, Hợp đồng số 45 tính từ ngày 28/12/2000 trên 

số tiền chưa thanh toán là 94.120.565 đồng. Hợp đồng số 149 tính từ ngày 

18/01/2002 trên số tiền chưa thanh toán là 26.282.828 đồng. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn thay đổi mức lãi suất là 10%/năm. Cụ 

thể, đối với Hợp đồng số 45 tính từ 28/12/2000 đến ngày 10/7/2019 với số tiền 

chưa thanh toán là 94.120.565 đồng x 10%/năm = 174.161.725 đồng. Đối với Hợp 

đồng số 149 tính từ ngày 18/01/2002 đến ngày 10/7/2019 với số tiền chưa thanh 

toán là 26.282.828 đồng x 10%/năm = 45.854.534 đồng. 

Nay nguyên đơn yêu cầu buộc Ủy ban nhân dân xã N phải thanh toán cho 

Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp số tiền còn nợ là 

120.403.393 đồng, số tiền lãi do vi phạm nghĩa vụ thanh toán là 220.016.259 

đồng. Tổng cộng tiền nợ chưa thanh toán và tiền lãi là 340.419.652 đồng. 
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Bị đơn là Ủy ban nhân dân xã N, thành phố Q có ông Nguyễn Văn N- Phó 

chủ tịch là người đại diện theo ủy quyền trình bày: Ủy ban nhân dân xã N thống 

nhất có ký 02 Hợp đồng kinh tế số 45/HĐKT ngày 15/10/1999 và số 149/HĐKT 

ngày 09/12/2000 với nguyên đơn. Bị đơn thống nhất còn nợ nguyên đơn số tiền là 

120.403.393 đồng và đồng ý trả cho nguyên đơn số tiền nợ trên. Đối với số tiền lãi 

mà nguyên đơn yêu cầu thì theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Đô 

thị và Khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân xã N tại 02 hợp đồng kinh tế nêu trên: 

“Bên A thanh quyết toán dứt điểm cho Bên B theo đúng khối lượng thực tế quyết 

toán khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chậm nhất sau 30 ngày” nên Ủy ban 

nhân dân xã N không vi phạm nghĩa vụ. Hơn nữa, Ủy ban nhân dân xã N không có 

kinh phí trả tiền lãi. Do đó, bị đơn không đồng ý trả tiền lãi theo yêu cầu của 

nguyên đơn. 

Bản án dân sự sơ thẩm số 47/2019/DS-ST ngày 16/7/2019 của Tòa án nhân 

dân thành phố Q đã tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Công ty Cổ 

phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp: Buộc Ủy ban nhân dân xã N, thành 

phố Q, tỉnh Quảng Ngãi phải thanh toán cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và 

Khu công nghiệp tổng số tiền 130.804.908đ (Một trăm ba mươi triệu, tám trăm lẻ 

bốn nghìn, chín trăm lẻ tám đồng), trong đó số tiền nợ chưa thanh toán là 

120.403.393 đồng, tiền lãi là 10.401.515 đồng. 

2. Không chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Xây dựng 

Đô thị và Khu công nghiệp về việc yêu cầu Ủy ban nhân dân xã N, thành phố Q 

phải trả lãi với tổng số tiền là 209.614.744 đồng. 

3. Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm (10-7-2019) cho đến khi thi 

hành án xong, Ủy ban nhân dân xã N còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân 

sự năm 2015. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự. 

Ngày 31/7/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp có 

đơn kháng cáo với nội dung yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết: Sửa bản án 

sơ thẩm số 47/2019/DS-ST, ngày 16/7/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Q, 

tỉnh Quảng Ngãi. Buộc Ủy ban nhân dân xã N phải trả cho Công ty Cổ phần Xây 

dựng Đô thị và Khu công nghiệp số tiền lãi quá hạn do chậm thanh toán, bồi thường 

thiệt hại phát sinh trên số nợ 120.403.393 đồng tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã N vi 

phạm nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng đã ký kết (sau ngày phê duyệt quyết toán 

30 ngày) đến ngày 10/7/2019 và đến khi vụ án được giải quyết xong.  

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: 

Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký, các đương sự đã chấp 

hành đúng qui định của Bộ luật tố tụng dân sự. 
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Về nội dung: Lần thanh toán cuối cùng vào ngày 30/12/2005. Từ năm 2006 

đến năm 2018 thì hai bên đã đối chiếu công nợ nhiều lần, chỉ đối chiếu số tiền gốc 

và yêu cầu thanh toán tiền gốc. Ngày 30/7/2018, bên bị đơn nhận được giấy đề 

nghị thanh toán của nguyên đơn yêu cầu thanh toán sau 30 ngày, do bị đơn không 

thanh toán cho nguyên đơn nên Tòa cấp sơ thẩm tính lãi từ ngày 30/8/2018 là phù 

hợp. Về mức lãi suất thì Tòa cấp sơ thẩm đã xác định là có cơ sở. Do đó, đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 

tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại phiên tòa, nguyên đơn vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo, nguyên 

đơn yêu cầu bên bị đơn phải thanh toán cho bên nguyên đơn tiền lãi của số tiền nợ 

gốc là 120.403.393đ và tiền lãi là: Mức lãi suất tính 10%/ năm. Hợp đồng số 45 

tính từ 28/12/2000 đến ngày 10/7/2019 với số tiền chưa thanh toán là 94.120.565đ 

× 10%/năm × 6.760 ngày = 176.316.444đ. Hợp đồng số 149 tính từ ngày 

18/01/2002 đến ngày 10/7/2019 với số tiền chưa thanh toán là 26.282.282đ × 

10%/năm × 6.374 ngày = 45.897.739đ, tổng cộng là 222.214.183đ. Tổng cộng gốc 

và lãi là 340.617.575đ. 

Tại Điều 5, Điều 6 của Hợp đồng kinh tế 45/HĐKT ngày 15/10/1999 và tại 

Điều 5, Điều 6 của Hợp đồng kinh tế số 149/HĐKT ngày 09/12/2000 hai bên thỏa 

thuận: “… Bên A thanh quyết toán dứt điểm cho bên B theo đúng khối lượng thực 

tế quyết toán khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chậm nhất sau ba mươi 

ngày…Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng 

bên nào vi phạm hợp đồng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”. 

Xét quá trình thanh toán hợp đồng lần cuối cùng Ủy ban nhân dân xã N 

thanh toán cho nguyên đơn là ngày 30/12/2005 với số tiền là 34.000.000 đồng và 

số tiền nợ chưa thanh toán là 120.403.393 đồng. Từ năm 2006 đến ngày nguyên 

đơn có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết, giữa nguyên đơn và bị đơn đã có 

rất nhiều biên bản đối chiếu công nợ, cụ thể vào các ngày 25/10/2006, 09/01/2008, 

06/01/2015, 20/01/2016, 07/12/2017 và 24/7/2018. Tại những biên bản đối chiếu 

công nợ nêu trên giữa nguyên đơn và bị đơn đều chốt số tiền nợ chưa thanh toán là 

120.403.393 đồng, không đề cập đến số tiền lãi. Tại phiên tòa, nguyên đơn xác 

định kể từ khi bị đơn chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho nguyên đơn thì nguyên 

đơn không có thông báo hoặc thỏa thuận gì với bị đơn về nghĩa vụ trả lãi do chậm 

thực hiện nghĩa vụ. Khi nguyên đơn và bị đơn đối chiếu công nợ chỉ đối chiếu số 

tiền nợ gốc vì nguyên đơn đề cập đến tiền lãi thì Uỷ ban nhân dân xã N không ký 

biên bản đối chiếu công nợ nên nguyên đơn thống nhất đối chiếu số tiền nợ gốc. 

Tại biên bản đối chiếu công nợ ngày 24/7/2018 và Giấy đề nghị thanh toán số 

289/Cty ngày 26/7/2018, bên nguyên đơn cũng chỉ yêu cầu Ủy ban nhân dân xã N 

trả số tiền còn phải thanh toán số tiền là 120.403.393 đồng, sau 30 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản trên mà bị đơn không thanh toán thì nguyên đơn sẽ khởi kiện 
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ra Tòa án. Ngày 30/7/2018, bị đơn nhận được giấy đề nghị thanh toán của nguyên 

đơn. Do đó, cấp sơ thẩm chỉ chấp nhận yêu cầu tính lãi từ ngày 30/8/2018 (sau 30 

ngày kể từ ngày bị đơn nhận được giấy đề nghị thanh toán đề ngày 26/7/2018) cho 

đến ngày xét xử sơ thẩm là phù hợp. 

 [2] Về mức lãi suất mà nguyên đơn yêu cầu là 10%/năm, Hội đồng xét xử 

thấy rằng: Tại Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định “Trường hợp bên 

có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương 

ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo 

thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định 

tại khoản 1 Điều 468 của bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này”. Tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật 

dân sự năm 2015 quy định “Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, 

nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác 

định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm 

trả nợ”. Tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Trường 

hợp các bên có thỏa thuận về lãi thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 

20%/năm của khoản tiền vay”. Theo quy định trên thì thời gian tính lãi của số tiền 

120.403.393 đồng được tính từ ngày 30/8/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm 

(10/7/2019) với mức lãi suất 10%/năm. Cụ thể: 120.403.393 đồng x 10 tháng 11 

ngày x 10%/năm = 10.401.515 đồng. 

 Như vậy, tổng số tiền mà Ủy ban nhân dân xã N phải có trách nhiệm thanh 

toán cho nguyên đơn là 130.804.908 đồng. Do đó, không chấp nhận kháng cáo của 

nguyên đơn, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm. 

 [3] Đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là phù hợp với nhận định của 

Hội đồng xét xử, được chấp nhận.  

 Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

 Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, khoản 3 Điều 144, khoản 1 Điều 147, khoản 2 

Điều 227, khoản 1 Điều 228, Điều 235, 244, 266, 271, Điều 273 và khoản 1 Điều 

308 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 280, 357, 468 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

  Tuyên xử: Không chấp nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn là Công ty Cổ 

 phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp. Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 

 47/2019/DS-ST ngày 16/7/2019 về "Tranh chấp Hợp đồng thi công xây dựng 

 công trình" của Tòa án nhân dân thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

5



6 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Công ty Cổ

 phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp: Buộc Ủy ban nhân dân xã N, thành 

phố Q, tỉnh Quảng Ngãi phải thanh toán cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và 

Khu công nghiệp tổng số tiền 130.804.908đ (Một trăm ba mươi triệu, tám trăm lẻ 

bốn nghìn, chín trăm lẻ tám đồng), trong đó số tiền nợ chưa thanh toán là 

120.403.393 đồng, tiền lãi là 10.401.515 đồng. 

2. Không chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Xây

 dựng Đô thị và Khu công nghiệp về việc yêu cầu Ủy ban nhân dân xã N, thành 

phố Q phải trả lãi với tổng số tiền là 209.614.744 đồng. 

3. Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm (10/7/2019) cho đến khi

 thi hành án xong, Ủy ban nhân dân xã N còn phải chịu khoản tiền lãi  của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468  của Bộ luật 

Dân sự năm 2015. 

4. Về án phí dân sự sơ thẩm:

- Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp phải chịu 

10.481.000 đồng án phí, được khấu trừ tiền tạm ứng án phí Công ty đã nộp 

10.178.000 đồng (Mười triệu, một trăm bảy mươi tám nghìn đồng) theo Biên lai 

thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2018/0000358 ngày 21/01/2019 của 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Q, Công ty Cổ phần Xây dựng  Đô thị và 

Khu công nghiệp còn phải nộp số tiền là 303.000đ (Ba trăm lẻ ba nghìn  đồng). 

- Bị đơn là Ủy ban nhân dân xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi phải chịu 

6.540.000đ (Sáu triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.  

5. Án phí dân sự phúc thẩm:

Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp phải chịu 300.000 

đồng án phí, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000đ theo Biên lai 

thu tiền tạm ứng án phí số AA/2018/0001511 ngày 15/8/2019 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố Q. 

6. Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại điều 2 Luật Thi hành

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- TAND, VKSND thành phố Q;  

- Chi cục THADS thành phố Q; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ; Tòa Dân sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Võ Minh Tiến 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PLEIKU 

TỈNH GIA LAI 

Bản án số: 31/2019/DS-ST 

Ngày 31-7-2019 

V/v tranh chấp về hợp đồng 

thi công xây dựng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Văn Tiến 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Trần Viết Trà và bà Nguyễn Thị Bắc 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Quang Hoàn - Thư ký Tòa án của Tòa án nhân 

dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Pleiku tham gia phiên tòa: 

Bà Phạm Thị Thanh Trúc - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 7 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 95/2017/TLST- DS ngày 12 tháng 

5 năm 2017 về  việc “Tranh chấp về hợp đồng thi công xây dựng” theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 32/2019/QĐXXST- DS, ngày 06 tháng 6 năm 2019 và Quyết 

định hoãn phiên tòa số 39/2019/QĐST-DS, ngày 02/7/2019, giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Ủy ban nhân dân huyện P, tỉnh Gia Lai. 

Địa chỉ: Khu trung tâm Hành chính huyện P, tỉnh Gia Lai. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Anh T -  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện P là người đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền ngày 09/3/2017). 

Địa chỉ: Khu trung tâm Hành chính huyện P, tỉnh Gia Lai. 

Có mặt tại phiên tòa.         

Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên T. 

Địa chỉ: Số 527 đường L, tổ 1, phường T, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Người đại diện hợp pháp: Bà Trần Thị Hồng P - Chủ tịch kiêm Giám đốc 

Công ty. 

Địa chỉ: Số 527 đường L, tổ 1, phường T, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Vắng mặt tại phiên tòa. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Võ Trung H – Giám đốc điều 

hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên T.  

Địa chỉ: Số 527 đường L, tổ 1, phường T, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.  

Vắng mặt tại phiên tòa. 

Người làm chứng: Ông Võ Quốc T – Nguyên Trưởng Ban quản lý các dự án 

đầu tư xây dựng cơ bản huyện P, tỉnh Gia Lai.  

Địa chỉ: Tổ dân phố 8, thị trấn P, huyện P, tỉnh Gia Lai.  

Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. Tại đơn khởi kiện đề ngày 09/3/2017; đơn khởi kiện bổ sung đề ngày 

12/5/2017; các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền 

của nguyên đơn ông Nguyễn Anh T trình bày: 

Ngày 16/6/2010 Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện P với 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên T (Sau đây viết tắt là Công ty T) ký 

kết hợp đồng xây dựng số 15/2010/HĐ-XD về việc thi công xây dựng Kè chống sạt 

lở sông I đoạn qua thị trấn P, huyện P, tỉnh Gia Lai (đoạn bờ hữu từ Km 0+00 - Km 

0+900) với giá trị 8.004.000.000đ (Tám tỷ không trăm lẻ bốn triệu đồng). Thời gian 

thi công là 195 ngày (kể từ ngày 16/6/2010 đến ngày 27/12/2010), sau đó tại các văn 

bản số 338/UBND-CN ngày 18/02/2011 và 4052/UBND-CN ngày 20/11/2013 được 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho phép gia hạn thời hạn thi công hoàn thành công 

trình trong năm 2013. Theo hợp đồng ký kết, bên thi công là Công ty T phải thực 

hiện thi công xây dựng công trình bờ kè chống sạt lở sông I đoạn qua thị trấn P, 

huyện P theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi ký 

hợp đồng Ủy ban nhân dân huyện P đã tạm ứng và thanh toán cho Công ty T tổng 

số tiền 6.345.000.000đ. Nhưng phía Công ty T không hoàn thành công trình theo 

đúng tiến độ, vi phạm hợp đồng đã ký kết, dẫn đến hai bên phải tiến hành thanh lý 

hợp đồng ngày 08/6/2015 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. 

Nay Ủy ban nhân dân huyện P yêu cầu Tòa án buộc Công ty TNHH MTV T 

bồi thường số tiền 6.393.224.270đ (Sáu tỷ ba trăm chín ba triệu hai trăm hai mươi 

bốn nghìn hai trăm bảy mươi đồng) theo các khoản cụ thể như sau:  

- Hoàn trả số tiền còn nợ tạm ứng với giá trị là 2.890.950.000đ. 

- Hoàn trả bằng tiền khối lượng mất mát, hư hỏng đã thanh toán trị giá 

831.190.937đ. 

- Tiền vi phạm hợp đồng theo Phụ lục hợp đồng xây dựng số 15b/PLHĐ-XD 

ngày 18/02/2011 với số tiền là 12% giá trị khối lượng còn lại chưa hoàn thành, cụ 

thể khối lượng giá trị còn lại là 8.004.000.000đ – 3.881.228.000đ = 4.122.711.740đ. 

Số tiền nộp vi phạm hợp đồng là 4.122.711.740 x 12% = 494.725.000 đồng. 
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- Bồi thường giá trị chênh lệch phần khối lượng chưa thi công dẫn đến trượt 

giá với giá trị là 2.176.358.333đ (số tiền trên theo đơn giá ngày 16/6/2010 đến thời 

điểm thanh lý hợp đồng ngày 08/6/2015). 

Ngoài ra ông Nguyễn Anh T không trình bày gì thêm. 

2. Toà án đã tiến hành đầy đủ các thủ tục để triệu tập hợp lệ đối với bà Trần 

Thị Hồng P - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV T là người đại diện 

theo pháp luật của bị đơn. Tuy nhiên, bà Trần Thị Hồng P không đến Toà án để tham 

gia tố tụng, tại phiên tòa hôm nay tiếp tục vắng mặt. Do vậy, bà P không có lời khai 

tại hồ sơ vụ án và cũng không có lời khai tại phiên toà. 

3. Tại các lời khai có tại hồ sơ vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

ông Võ Trung H trình bày: 

Theo hợp đồng xây dựng số 15/2010/HĐ-XD, ngày 16/6/2010, ông Võ Trung 

H là Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV T được ủy quyền ký kết hợp đồng 

với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện P để thi công xây dựng 

công trình Kè chống sạt lở sông I đoạn qua thị trấn P, huyện P, tỉnh Gia Lai (đoạn 

bờ hữu từ Km0 – Km0 + 900) với giá trị 8.004.000.000đ (Tám tỷ không trăm lẻ bốn 

triệu đồng). Công trình được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai gia hạn thời gian thi 

công.  

Công ty TNHH MTV T đã tạm ứng 6.345.000.000đ; giá trị khối lượng thực 

tế thi công tại công trường đạt 3.030.000.000 đồng. Đơn vị thi công không hoàn 

thành công trình theo đúng tiến độ vì nhiều lý do khách quan. Vì vậy Công ty TNHH 

MTV T còn nợ Ủy ban nhân dân huyện P tiền tạm ứng là 3.315.000.000đ.  

Công ty TNHH MTV T đã hoàn trả số tiền ứng được 1.500.000.000đ (Một tỷ 

năm trăm triệu đồng); bị đơn chỉ chấp nhận bồi thường số tiền vật tư bị mất mát hao 

hụt cho Ủy ban nhân dân huyện P, tỉnh Gia Lai là 831.190.000đ (đã nghiệm thu) và 

chấp nhận bồi thường cho Ủy ban nhân dân huyện P, tỉnh Gia Lai số tiền 

983.810.000đ còn nợ. Vì vậy hiện nay Công ty TNHH MTV T chỉ chấp nhận bồi 

thường cho Ủy ban nhân dân huyện P, tỉnh Gia Lai với số tiền 1.815.000.000 (Một 

tỷ tám trăm mười lăm triệu đồng). 

Công ty TNHH MTV T không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. 

Ngoài ra ông Võ Trung H không trình bày gì thêm. 

Kiểm sát viên có ý kiến phát biểu tại phiên tòa:  

Về tố tụng: Việc Tòa án thụ lý, giải quyết yêu cầu của nguyên đơn, quá trình 

chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa hôm nay là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố 

tụng quy định, xác định quan hệ pháp luật tranh chấp. Nguyên đơn đã chấp hành đầy 

đủ pháp luật tố tụng theo quy định, đối với bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan không chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật tố tụng. Hội đồng xét xử, Thư 

ký phiên tòa đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự tại phiên 

tòa. 
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Về việc giải quyết vụ án: Yêu cầu khởi kiện của UBND huyện P là có căn cứ 

nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, quyết định buộc Công ty TNHH MTV T thanh 

toán cho UBND huyện P, tổng số tiền 6.393.224.270đ, gồm các khoản tiền sau:  

- Hoàn trả số tiền còn nợ tạm ứng với giá trị là 2.890.050.000đ. 

- Hoàn trả bằng tiền khối lượng mất mát, hư hỏng đã thanh toán trị giá 

831.190.937đ. 

- Tiền vi phạm hợp đồng theo Phụ lục hợp đồng xây dựng số 15b/PLHĐ-XD 

ngày 18/02/2011 với số tiền là 4.133.711.740 x 12% = 496.045.000đ. 

- Bồi thường thiệt hại trượt giá với giá trị là 2.176.358.333đ. 

Buộc Công ty T phải chịu tiền chi phí giám định và án phí theo quy định của 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đinh:  

[1] Đây là vụ án tranh về hợp đồng thi công xây dựng công trình bờ kè chống 

sạt lở sông I đoạn qua thị trấn P, huyện P, tỉnh Gia Lai; bị đơn có địa chỉ trụ sở tại 

địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Vì vậy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai theo loại việc, theo cấp xét xử 

và theo lãnh thổ theo quy định tại các Điều 26, 35 và Điều 39 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay, đại diện bị đơn bà Trần Thị Hồng P và người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Võ Trung H đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 

hai nhưng vắng mặt không có lý do căn cứ Điều 227, 228 của Bộ luật tố tụng dân 

sự, HĐXX xét xử vắng mặt bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

[3] Xét thấy giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên T và Ủy ban 

nhân dân huyện P giao kết hợp đồng thi công xây dựng số 15/2010/HĐ-XD ngày 

16/6/2010, với thời hạn thi công là 195 ngày, kể từ ngày 16/6/2010; tổng giá trị hợp 

đồng là 8.004.000.000đ; nội dung chủ yếu của hợp đồng là Công ty T phải thi công 

xây dựng bờ kè chống sạt lở sông I đoạn qua thị trấn P, huyện P, tỉnh Gia Lai với 

chiều dài từ Km0 – Km0 + 900 theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Tuy nhiên 

đến ngày 08/6/2015 hai bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng do phía thi công là Công 

ty T không thực hiện đúng hợp đồng. 

 [4] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng: 

 - Đối với yêu cầu khởi kiện buộc Công ty T hoàn trả số tiền ứng là 

2.890.950.000đ, HĐXX xét thấy: Thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng Ủy ban 

nhân dân huyện P đã tạm ứng và thanh toán cho Công ty T tổng số tiền là 

6.345.000.000đ, sau đó Công ty T đã hoàn trả cho Ủy ban nhân dân huyện P số tiền 

ứng 1.500.000.000đ bằng việc chuyển khoản theo ba ủy nhiệm chi do Công ty Cổ 

phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và Thương mại D trả nợ thay trong các ngày 
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10/10/2016, 21/7/2016, 20/6/2016 theo thỏa thuận giữa hai bên. Giá trị thi công công 

trình của Công ty T đã thi công và được nghiệm thu thanh toán là 1.954.050.000đ, 

sau đó Ủy ban nhân dân huyện P thu lại số tiền thanh toán nghiệm thu này trừ vào 

số tiền tạm ứng nên tiền tạm ứng còn lại chưa trả sẽ là 6.345.000.000đ – 

3.454.050.000đ (1.500.000.000đ + 1.954.050.000đ) = 2.890.950.000đ. Đối với phần 

giá trị thi công công trình giai đoạn 2 là 1.927.238.260đ, phía Công ty T không làm 

thủ tục nên Ủy ban nhân dân huyện P không có cơ sở nghiệm thu, thanh quyết toán 

trừ vào số tiền tạm ứng đối với khối lượng thi công này cho Công ty T là phù hợp. 

Do đó yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện P buộc Công ty T trả lại số tiền tạm ứng 

2.890.950.000đ là có căn cứ cần chấp nhận. 

 - Đối với yêu cầu buộc Công ty T hoàn trả số tiền khối lượng mất mát, hư 

hỏng đã thanh toán giá trị là 831.190.937đ. HĐXX xét thấy đây là giá trị thi công 

phía Ủy ban nhân dân huyện P đã thanh toán nghiệm thu cho Công ty T trong số tiền 

1.954.050.000đ, nhưng chưa được bàn giao công trình thì xảy ra mất mát thiệt hại, 

nên phía Công ty T phải chịu tổn thất này là phù hợp, và chính ông Võ Trung H cũng 

thừa nhận về trách nhiệm bồi thường phần thiệt hại này với Ủy ban nhân dân huyện 

P theo biên bản kiểm tra, xác nhận khối lượng công trình ngày 06/5/2016. Vì vậy 

yêu cầu này của Ủy ban nhân dân huyện P là có cơ sở để chấp nhận. 

- Đối với yêu cầu Công ty T phải chịu một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng 

với giá trị vi phạm chưa thi công tương ứng 12%. HĐXX xét thấy ngày 18/02/2011 

các bên có ký kết phụ lục hợp đồng số 15b/PLHĐ-XD, trong đó có thỏa thuận phạt 

vi phạm hợp đồng 12% tương đương giá trị vi phạm là phù hợp với quy định của 

pháp luật, không trái đạo đức xã hội, theo Khoản 2 Điều 110 của Luật xây dựng. 

Theo biên bản thanh lý hợp đồng ngày 08/6/2015 giữa hai bên, xác định giá trị thi 

công công trình của Công ty T là 3.881.228.000đ, do đó giá trị vi phạm hợp đồng là 

8.004.000.000đ – 3.881.228.000đ = 4.122.711.740đ. Số tiền phạt vi phạm hợp đồng 

sẽ là 4.122.711.740 x 12% = 494.725.000đ (Lấy tròn số), có cơ sở để chấp nhận. 

- Đối với yêu cầu bồi thường giá trị chênh lệch phần khối lượng chưa thi công 

dẫn đến trượt giá với giá trị là 2.176.358.333đ (số tiền trên theo đơn giá ngày 

16/6/2010 đến thời điểm thanh lý hợp đồng ngày 08/6/2015). HĐXX xét thấy trong 

quá trình chuẩn bị xét xử Ủy ban nhân dân huyện P yêu cầu bồi thường thiệt hại do 

trượt giá là 5.500.000.000đ, nhưng tại phiên tòa yêu cầu Tòa án buộc Công ty T bồi 

thường số tiền 2.176.358.333đ là phù hợp. Vì giá trị thiệt hại do trượt giá tính từ 

ngày 16/6/2010 đến ngày thanh lý hợp đồng 08/6/2015 đối với phần khối lượng công 

việc chưa thi công, đã được giám định viên tư pháp về lĩnh vực xây dựng kết luận 

ngày 13/3/2019 là có căn cứ. Vì vậy có cơ sở chấp nhận yêu cầu của Ủy ban nhân 

dân huyện P buộc Công ty T phải bồi thường. 

[5] Về tiền án phí:  

- UBND huyện P không phải nộp tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm và không 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  
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- Công ty TNHH MTV T phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

[6] Về chi phí giám định:  

Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận, bị đơn phải chịu tiền chi 

phí giám định, hoàn trả cho Ủy ban nhân dân huyện P số tiền tạm ứng chi phí giám 

định đã nộp. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Khoản 3 Điều 26, điểm a Khoản 1 Điều 35; điểm a Khoản 1 Điều 

39; các Điều 91, 227, 228, 235, 244, 266 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

- Áp dụng các Điều 280, 281, 302, 307, 388, 402, 408, 412, 422 của Bộ luật 

Dân sự năm 2005; các Điều 75, 76, 80, 81, 107, 108, 110 của Luật Xây dựng năm 

2003; 

 Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ủy ban nhân dân huyện 

P, tỉnh Gia Lai. 

Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên T phải thanh toán cho Ủy 

ban nhân dân huyện P số tiền là 6.393.224.270đ (Sáu tỷ ba trăm chín ba triệu hai 

trăm hai mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi đồng) trong đó gồm các khoản cụ thể 

như sau:  

- Hoàn trả số tiền còn nợ tạm ứng với giá trị là 2.890.950.000đ. 

- Hoàn trả bằng tiền khối lượng mất mát, hư hỏng đã thanh toán trị giá 

831.190.937đ. 

- Tiền phạt vi phạm hợp đồng 494.725.000đ. 

- Bồi thường giá trị chênh lệch phần khối lượng chưa thi công dẫn đến trượt 

giá với giá trị là 2.176.358.333đ. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật 

dân sự năm 2015. 

- Căn cứ các Điều 143, 144, 147, 159, 161, 162, 271, 273 của Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015; Điều 24, 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: 

1. Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên T phải chịu 

114.393.224đ (Một trăm mười bốn triệu ba trăm chín ba nghìn hai trăm hai mươi 

bốn đồng) [112.000.000đ + (2.393.224.270đ) x 0,1%] tiền án phí dân sự sơ thẩm 

sung quỹ Nhà nước. 

2. Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên T phải chịu 

45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng) tiền chi phí giám định. Công ty Trách nhiệm 
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hữu hạn Một thành viên T phải hoàn trả cho Ủy ban nhân dân huyện P, tỉnh Gia Lai 

số tiền tạm ứng chi phí giám định 45.000.000đ đã nộp. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay, nguyên đơn có quyền 

kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu xét xử phúc thẩm. Riêng bị đơn 

và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Gia Lai;                                                 
- VKSND thành phố Pleiku; 
- Chi cục THADS thành phố Pleiku; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án, VP.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Tiến 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Quyết định giám đốc thẩm 

    Số: 21/2019/KDTM-GĐT 

Ngày 29 tháng 11 năm 2019 
V/v  tranh chấp hợp đồng xây dựng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

- Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Minh Thủy - Thẩm phán cao cấp; 

- Các thành viên:     Ông Nguyễn Văn Sơn - Thẩm phán cao cấp; 

 Ông Ngô Anh Dũng - Thẩm phán cao cấp. 

Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thu Hiền - Thư ký Toà án nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Phạm Quốc Huy- Kiểm sát viên cao cấp.  

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội, mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh 

chấp hợp đồng xây dựng” giữa các đương sự:   

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Bê tông V; trụ sở: phường B, quận T,

thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo uỷ quyền: ông Lưu Văn H, ông Nguyễn Đức M và 

ông Nguyễn Văn K - Luật sư thuộc Công ty Luật B, thành phố Hà Nội (Văn bản 

ủy quyền ngày 10/8/2018).   

2. Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn N; trụ sở: G - Gu, Seoul, Hàn

Quốc; địa chỉ Văn phòng điều hành dự án gói thầu X hiện nay: quận H, thành 

phố Hà Nội. 

Người đại diện theo uỷ quyền: ông Oh Yong S - Giám đốc Văn phòng 

điều hành dự án gói thầu X (Văn bản ủy quyền 08/02/2018) và bà Nguyễn Thị 

K, ông Đinh Mạnh T, bà Lê Nguyên H, ông Hoàng Văn Đ (Văn bản ủy quyền 

ngày 10/7/2018).  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Tổng Công ty V (V); trụ sở:

phường V, quận T, thành phố Hà Nội. 
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Người đại diện: ông Phạm Anh Ph, Giám đốc Ban Quản lý dự án HH 

(Văn bản ủy quyền số 180130.01/UQ - TCT ngày 30/01/2018). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 11/7/2016 và quá trình tố tụng, nguyên đơn là 

Công ty Cổ phần Bê tông V (do người đại diện) trình bày: 

Ngày 29/7/2009, Tổng công ty V (Chủ đầu tư - viết tắt là V) và Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật và xây dựng K (Nhà thầu chính - viết tắt là K) ký 

Hợp đồng xây lắp X số 30/V - K (viết tắt là Hợp đồng thầu chính) để thực hiện 

gói thầu X thi công xây lắp đoạn đường thuộc dự án HH. 

Ngày 05/02/2010, Công ty Cổ phần Bê tông V (viết tắt là C-V) với tư 

cách là nhà thầu phụ được chỉ định ký với K Hợp đồng thầu phụ số NK-VN-

EX10-003 (viết tắt là Hợp đồng thầu phụ) với giá trị hợp đồng là 

125.484.800.753 đồng. 

Ngày 20/9/2013, V và K ký Phụ lục hợp đồng số 06 có nội dung: Chủ đầu 

tư sẽ không giao C-V cung cấp và thi công lao lắp toàn bộ các cấu kiện bê tông 

đúc sẵn của gói thầu X nhưng thống nhất K vẫn giữ nguyên C-V là đơn vị cung 

cấp và thi công lao lắp các cấu kiện bê tông đúc sẵn nói trên; trong trường hợp 

này, C-V là nhà thầu phụ do nhà thầu lựa chọn và được chủ đầu tư chấp thuận. 

Ngày 23/01/2014, K và C-V ký Phụ lục của Hợp đồng thầu phụ số 01 

(Phụ lục số 01) để C-V thực hiện thi công các hạng mục bê tông đúc sẵn theo 

đơn giá mà Chủ đầu tư đã ký với K. Ngày 25/4/2014, K và V  ký Phụ lục số 09 

của Hợp đồng thầu chính, sửa đổi cách điều chỉnh giá hợp đồng, đồng thời bổ 

sung vào khoản hỗ trợ - điều chỉnh trượt giá cho nhà thầu thi công gói thầu X, 

tổng giá trị là 312.000.000.000 đồng. 

Ngày 27/6/2014, V gửi Công văn số 140627.08/PMB HNHP- TKDA3 

cho K, thông báo quyết định chấp nhận chủ trương tính trượt giá riêng cho C-V, 

trong đó có gói thầu X. Ngày 09/7/2014, K gửi thư số 

900683.NK.EX10.PCT.2489 cho Tư vấn giám sát đệ trình bảng tính hệ số cho 

các chỉ số được lập bởi C-V. 

Sau nhiều lần làm việc về vấn đề trượt giá, về cơ bản chủ đầu tư, tư vấn 

giám sát cũng như K chấp thuận việc tính trượt giá của C-V nhưng K vẫn không 

thanh toán giá trị trượt giá cho C-V. Ngày 30/3/2015, C-V gửi thư đề nghị K ký 

Phụ lục số 02 để giải quyết dứt điểm vấn đề này; nếu K đồng ý thì thanh toán 

toàn bộ trượt giá đối với hạng mục mà C-V đã hoàn thành; nếu K không đồng ý 

thì thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng bằng tiền Hàn Quốc (KRW) theo cách 

tính giá trị trượt giá quy định tại Hợp đồng thầu chính. 

Tháng 10/2014, V và K ký Phụ lục số 12 của Hợp đồng thầu chính, bổ 

sung hệ số điều chỉnh giá vào Điều 70.3 phần II (đã được thay thế bằng Điều 6 

Phụ lục số 09) quy định về việc điều chỉnh giá đối với các hạng mục công việc 

được thực hiện bởi C-V.  
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Ngày 04/9/2015, V gửi văn bản số 150904.15/PMBHNHP-TKDA3 cho 

Liên doanh tư vấn M và K, đề nghị xử lý vướng mắc trong cách xác định trượt 

giá và yêu cầu K có văn bản trả lời về hai phương án: (1) K nhận tiền KRW, tính 

trượt giá bằng KRW và thanh toán cho C-V bằng KRW; (2) K nhận tiền VNĐ, 

tính trượt giá bằng VNĐ và thanh toán cho C-V bằng VNĐ.  

Tại văn bản số 900638.NK.EX10.PCT.2934 ngày 09/9/2015, K cho rằng hai 

phương án mà C-V đề xuất đều không phù hợp với Hợp đồng thầu chính và Hợp 

đồng thầu phụ.  

Ngày 03/11/2015, Tư vấn giám sát gửi văn bản số MI/C/11.2/151103.01 

cho K và Vididfi với nội dung: Giá trị trượt giá dựa trên khối lượng công việc 

mà C-V thực hiện là 44.657.870.683 đồng (chưa bao gồm VAT) nhỏ hơn giá trị 

trượt giá cho gói thầu EX10 mà K nhận được từ chủ đầu tư; do đó việc K phải 

thanh toán cho C-V khoản tiền trên là phù hợp với Phụ lục số 01. 

Ngày 19/11/2015, C-V gửi Văn bản số 151119.01CT-QLDA tới K yêu 

cầu thanh toán tổng số tiền là 46.667.474.751 đồng. Trong đó, giá trị điều chỉnh 

giá trượt giá là 44.657.870.683 đồng.  

Ngày 23/11/2015, K gửi văn bản cho C-V cho rằng: Khi điều chỉnh giá 

được tính theo phương pháp nêu tại Phụ lục số 09, K gần như không nhận được 

giá trị điều chỉnh cho dầm Super-T từ chủ đầu tư; theo Phụ lục số 01, giá trị 

điều chỉnh giá mà C-V được nhận sẽ không vượt quá giá trị điều chỉnh giá Chủ 

đầu tư trả cho K.  

Ngày 29/01/2016, V gửi văn bản số 160129.09/PMB HNHP-TKDA3 cho 

K có nội dung: Theo Phụ lục số 09, Chủ đầu tư và K thống nhất bổ sung vào giá 

hợp đồng thầu chính một khoản tiền hỗ trợ cho K là 312 tỷ đồng; khoản tiền hỗ 

trợ này được tính trên tổng giá trị sản lượng của gói thầu X, tức là đã bao gồm 

giá trị sản lượng các hạng mục dầm Super - T, tấm bê tông đúc sẵn cho dầm 

Super - T do C-V thực hiện; căn cứ để xác định khoản tiền hỗ trợ này thực chất 

là giá trị chênh lệch của hai phương pháp tính giá trị trượt giá (áp dụng chỉ số 

giá bằng VNĐ và áp dụng chỉ số giá bằng KRW); do vậy, khoản tiền hỗ trợ này 

phải được coi là một phần giá trị trượt giá mà K nhận được từ chủ đầu tư; K đã 

nhận được đầy đủ khoản tiền trượt giá của các khối lượng hoàn thành và khoản 

tiền hỗ trợ nêu trên từ Chủ đầu tư nên phải có trách nhiệm thanh toán giá trị 

trượt giá cho sản lượng xây lắp mà C-V thực hiện; nếu đến ngày 15/3/2016, K 

tiếp tục trì hoãn không tính toán giá trị trượt giá cho C-V thì Chủ đầu tư sẽ 

thanh toán giá trị trượt giá theo tính toán của Tư vấn giám sát tại Văn bản  số 

MI/C/11.2/151103.01 ngày 03/11/2015. 

Ngày 18/02/2016, C-V gửi Công văn số 160218.01/CT-QLDA cho K đề 

nghị giải quyết dứt điểm việc thanh toán giá trị trượt giá, nếu không sẽ đưa vụ 

việc ra giải quyết bằng Trọng tài theo quy định tại Điều 17 của Hợp đồng thầu 

phụ và sẽ tiến hành tính lãi đối với số tiền trượt giá mà K chậm trả (BL 184). 

Ngày 26/02/2016, K gửi văn bản số 090638.NK.EX10.PCT.3126 từ chối việc 

thanh toán trượt giá cho C-V với lý do: Chủ đầu tư chấp nhận thanh toán chi phí 

hỗ trợ và K cũng thỏa thuận tính toán giá trị điều chỉnh giá theo phương pháp 

16



4 

tính của Chủ đầu tư tại Phụ lục số 09, khi tính toán điều chỉnh giá theo các quy 

định trong Hợp đồng thầu chính, giá trị điều chỉnh sẽ lớn hơn rất nhiều so với 

chi phí hỗ trợ mà hai bên thỏa thuận. 

Ngày 04/7/2016, C-V gửi Thông báo số 160704.1 cho K chính thức đề xuất 

và chỉ định Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam là cơ quan giải quyết giải quyết các tranh chấp phát 

sinh liên quan đến Hợp đồng thầu phụ nêu trên. Tuy nhiên, K không có ý kiến 

phản hồi nên C-V đã khởi kiện tại Tòa án. Tại phiên toà sơ thẩm, C-V đề nghị 

Toà án giải quyết các yêu cầu: (1) Buộc K phải thanh toán giá trị trượt giá/điều 

chỉnh giá với số tiền là 48.710.399.347 đồng (bao gồm VAT, chưa bao gồm 5% 

giá trị giữ lại bảo hành là 2.563.705.229 đồng) và tiền lãi trả chậm 9%/năm tính 

đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 31/01/2018) là 11.119.440.430 đồng, tổng cộng là 

59.746.107.994 đồng; (2) Đề nghị Tòa án tuyên xử C-V có quyền yêu cầu Chủ 

đầu tư thanh toán trực tiếp giá trị trượt giá này cho C-V trong trường hợp K 

không thanh toán cho C-V. 

Bị đơn là Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng K (do người đại diện) trình 

bày: 

C-V là công ty con của V. Khi C-V và K ký Hợp đồng thầu phụ là do V 

chỉ định. Không có thỏa thuận nào giữa K và C-V về việc tính giá trị điều chỉnh 

giá theo VNĐ, áp dụng nguồn chỉ số do Trung tâm dữ liệu thống kê thuộc Tổng 

cục thống kê Việt Nam cung cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chỉ số giá 

theo KRW cũng được áp dụng để tính giá trị trượt giá giữa K và C-V, giữa V 

với K đối với các công việc do C-V thực hiện. K phải thanh toán cho C-V khoản 

tiền trượt giá đã nhận được từ V; do khoản tiền trượt giá đã nhận là (-) nên 

không có tiền thanh toán cho C-V. 

Phụ lục số 09 quy định khoản tiền hỗ trợ 312 tỷ đồng không bao gồm các 

hạng mục công việc do C-V thực hiện nên C-V không có quyền yêu cầu Chủ 

đầu tư thanh toán khoản giá trị này trong trường hợp K  không thực hiện nghĩa 

vụ thanh toán giá trị trượt giá cho C-V. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Tổng Công ty V (do người đại 

diện) trình bày: 

Kể từ ngày 18/7/2015, C-V không phải là công ty con của V. Khi K đệ 

trình yêu cầu Chủ đầu tư thanh toán thì K xác định là tiền trượt giá nhưng cách 

tính trượt giá không được Tư vấn giám sát chấp thuận. Sau đó, Tư vấn giám sát 

đã đưa ra một cách tính trượt giá khác gửi cho K. Do các bên không thống nhất 

được về phương pháp tính nên để tránh việc chấm dứt Hợp đồng với K và gây 

thiệt hại lớn cho dự án, V báo cáo Bộ Giao thông vận tải và Thủ tướng Chính 

phủ, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc điều chỉnh giá trị Hợp đồng 

bằng việc hỗ trợ nhà thầu K trong gói thầu X. Sau khi trao đổi, đàm phán, V và 

K thống nhất V sẽ thanh toán thêm cho K số tiền 312.000.000.000 đồng (bao 

gồm cả thuế VAT) và gọi khoản tiền này là tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, bản chất số 

tiền này là tiền trượt giá của Dự án được hai bên thỏa thuận. 
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Hợp đồng thầu chính là hợp đồng đơn giá điều chỉnh, do đó K được tính 

điều chỉnh giá đối với tất cả các hạng mục của hợp đồng (bao gồm hạng mục do 

C-V thực hiện). Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/3/2014, Hội 

đồng quản trị của V ban hành Nghị quyết số 140328.01/NQ-HĐQT về phương 

án hỗ trợ nhà thầu thi công gói thầu X và giao Tổng giám đốc V quyết định 

phương pháp thanh toán và phân bổ chi phí hỗ trợ nhà thầu. Theo Phụ lục số 09, 

việc phân bổ chi phí hỗ trợ cho một số hạng mục không phải là việc điều chỉnh 

đơn giá của các hạng mục đó, chỉ là cơ sở để lập hồ sơ thanh toán. 

Mặt khác, theo yêu cầu của K tại văn bản số 

090638.NK.EX10.PTC.2348A ngày 18/3/2014, khoản hỗ trợ được sử dụng cho 

mục đích hoàn thành gói thầu và thanh toán theo tiến độ thực hiện gói thầu 

EX10; theo tính toán tại thời điểm đề xuất, gói thầu chỉ đạt tiến độ 50% nên nhà 

thầu K sẽ được nhận ngay 50% giá trị hỗ trợ để có kinh phí thực hiện gói thầu. 

Vì vậy, để lập hồ sơ thanh toán phải lựa chọn các hạng mục đã có khối lượng 

hoàn thành lớn để phân bổ nhằm đảm bảo tỷ lệ thanh toán 50% giá trị hỗ trợ; các 

hạng mục có khối lượng hoàn thành nhỏ tại thời điểm hỗ trợ bao gồm hạng mục 

do C-V thực hiện khoảng 18% không được lựa chọn để phân bổ. Trong phần ghi 

chú bảng phân bổ chi phí hỗ trợ kèm theo Phụ lục số 09 cũng ghi rõ: Bảng này 

được dùng làm cơ sở tính toán giá trị hỗ trợ trong các IPC (chứng chỉ thanh 

toán tạm) được giải ngân vào tài khoản hỗ trợ và giá trị hỗ trợ là cố định không 

phụ thuộc vào khối lượng hoàn thành thực tế của các hạng mục được phân bổ. 

Vì vậy, việc phân bổ giá trị hỗ trợ vào các hạng mục nhất định chỉ nhằm mục 

đích thanh toán giá trị hỗ trợ cho nhà thầu theo tiến độ của gói thầu X.  

Theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá đối với hợp đồng xây dựng, 

khi áp dụng phương pháp dùng hệ số điều chỉnh giá thì: Trường hợp mà tiền tệ 

của chỉ số giá hoặc giá điều chỉnh không phải là tiền tệ tương ứng thì sẽ được 

chuyển đổi sang tiền tệ thanh toán tương ứng theo tỷ giá bán ra do Ngân hàng 

nhà nước ấn định vào ngày mà chỉ số giá hoặc giá sẽ được yêu cầu áp dụng. 

Tại Phụ lục số 02, K và C-V thỏa thuận áp dụng việc điều chỉnh giá theo 

cách mà Chủ đầu tư áp dụng. Trong khi đó, tại Phụ lục số 09, Chủ đầu tư và K 

thỏa thuận nguyên tắc đồng tiền của chỉ số giá phải là đồng tiền thanh toán. Vì 

C-V được K thanh toán bằng đồng VNĐ nên chỉ số giá theo VNĐ phải được áp 

dụng để tính hệ số điều chỉnh giá (Pn). Do đó, việc C-V tính toán giá trị điều 

chỉnh giá theo phương pháp sử dụng hệ số điều chỉnh giá (Pn) và sử dụng chỉ số 

giá đồng VNĐ do Tổng cục thống kê Việt Nam cung cấp tại địa bàn thành phố 

Hải Dương là phù hợp với quy định pháp luật và Hợp đồng thầu phụ giữa K và 

C-V.  

Ngày 29/01/2016, V gửi K văn số 160129.09/PMB HNHP-TKDA3 nêu 

rõ: đến ngày 15/3/2016, nếu K tiếp tục trì hoãn không thanh toán giá trị trượt 

giá cho C-V thì Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp giá trị trượt giá cho C-V theo 

tính toán của Tư vấn giám sát tại văn bản số MI/C/11.2/151103.01 ngày 
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03/11/2015 và khấu trừ số tiền này vào các khoản phải trả cho K bao gồm khoản 

tiền hỗ trợ chưa giải ngân.  

Trên thực tế, V chưa thực hiện việc thanh toán trực tiếp khoản tiền trượt 

giá cho C-V là bởi theo quy trình thanh toán của Hợp đồng thầu chính, nhà thầu 

K được thanh toán trực tiếp từ Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc, nguồn tiền 

VNĐ chỉ được sử dụng để thanh toán thuế VAT; C-V và K đang có tranh chấp 

về việc xác định và thanh toán giá trị trượt giá nên phải chờ phán quyết của Tòa 

án. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày 

02/02/2018, Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng quyết định: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc Công ty

Trách nhiệm hữu hạn N phải trả cho Công ty Cổ phần Bê tông V số tiền 

59.746.107.994 đồng; trong đó: tiền gốc là 48.710.399.347 đồng (bao gồm thuế 

VAT nhưng chưa bao gồm 5% giá trị giữ lại bảo hành là 2.563.705.229 đồng) 

và tiền lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 11.035.708.647 đồng. 

2. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc đề nghị Tòa án tuyên

Chủ đầu tư là Tổng Công ty V thanh toán trực tiếp khoản tiền trên cho nguyên 

đơn trong trường hợp bị đơn không thanh toán tiền trượt giá cho nguyên đơn. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền yêu cầu thi 

hành án. 

Ngày 09/2/2018, Công ty Trách nhiệm hữu hạn N kháng cáo toàn bộ Bản 

án sơ thẩm nêu trên. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại  phúc thẩm số 31/2018/KDTM-PT 

ngày 31/8/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định:  

Sửa Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày  

02/02/2018 của Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng: 

1. Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn N phải trả cho Công ty Cổ phần Bê

tông V số tiền 56.590.066.516 đồng; trong đó tiền gốc là 48.710.399.347 đồng 

(bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm 5% giá trị lưu lại bảo hành là 

2.563.705.229 đồng) và tiền lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 7.879.667.619 

đồng. 

2. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc đề nghị Tòa án tuyên

Chủ đầu tư là Tổng Công ty V thanh toán trực tiếp khoản tiền trên cho nguyên 

đơn trong trường hợp bị đơn không thanh toán tiền trượt giá cho nguyên đơn. 

Ngày 22/10/2018, Công ty Trách nhiệm hữu hạn N có đơn đề nghị giám 

đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định số 08/2019/KN-KDTM ngày 12/7/2019, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại phúc 

thẩm số 31/2018/KDTM-PT ngày 31/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Phòng; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử 
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giám đốc thẩm hủy toàn bộ Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm nêu trên 

và Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày 

02/02/2018 của Tòa án nhân dân quận Lê Chân thành phố Hải Phòng để xét xử 

sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chấp 

nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án. 

Tại Điều 17 (phần II) và Điều 67.3 (phần V) Hợp đồng thầu phụ, các bên 

thỏa thuận nếu có tranh chấp xảy ra sẽ giải quyết bằng thủ tục trọng tài bởi 

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) theo quy tắc hoà giải và phân xử 

của Phòng Thương mại quốc tế (ICC). Tuy nhiên, quy tắc nói trên không phải là 

quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam nên ngày 04/7/2016, 

C-V gửi Thông báo số 160704.1 cho K chính thức đề xuất và chỉ định Trung 

tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam là cơ quan giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng 

thầu phụ giữa hai bên theo quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài này. Do K 

không có ý kiến phản hồi nên C-V khởi kiện tại Tòa án để giải quyết tranh chấp 

là đúng quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 

20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn một số 

quy định của Luật Trọng tài thương mại.  

Tuy nhiên, cần làm rõ thêm ngoài việc được Sở xây dựng thành phố Hải 

Phòng cấp Giấy chứng nhận hoạt động Văn phòng điều hành Dự án gói thầu X 

thì K có thành lập Văn phòng đại diện hay Chi nhánh tại Việt Nam hay không 

để xác định chính xác Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo đúng quy 

định của pháp luật.  

[2] Về yêu cầu của nguyên đơn đối với việc giải quyết giá trị trượt 

giá/điều chỉnh giá của Hợp đồng thầu phụ: 

[2.1] Ngày 29/7/2009, V và K ký Hợp đồng xây lắp EX10 số 30/V-K để 

thực hiện gói thầu EX - 10 thi công xây lắp đoạn đường thuộc dự án đường ô tô 

cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. 

Ngày 05/02/2010, C-V với tư cách là nhà thầu phụ được chỉ định ký với 

K Hợp đồng thầu phụ số NK-VN-EX10-003 để C-V cung cấp dầm Super-T và 

tấm bê tông đúc sẵn cho dầm Super-T cho gói thầu EX10 với giá trị 

125.484.800.753 đồng. Theo quy định tại Điều 5 Hợp đồng thầu phụ thì:“Giá 

Hợp đồng thầu phụ theo khoản này chưa bao gồm dự phòng cho khối lượng 

phát sinh 5% và trượt giá 20%. Giá thực trong bảng tiên lượng BOQ đính kèm 

số 2 chưa bao gồm thuế GTGT và sẽ được thanh toán theo các điều khoản của 

hợp đồng. Nhà thầu phụ sẽ phải thanh toán toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí 

và bất kỳ khoản thuế nào khác theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành 
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như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và những khoản thuế 

này sẽ không được hoàn lại cho nhà thầu phụ. Giá hợp đồng có thể được được 

chỉnh theo nguyên tắc quy định tại Điều 70-Thay đổi chi phí và luật pháp trong 

Phần II Điều kiện cụ thể của Hợp đồng chính số 30/Hợp đồng số 30/V –K ký 

ngày 29/7/2009”.   

Tại Văn bản số 131018.01/TCT-PMP HNHP ngày 18/10/2013 của V gửi 

K về vấn đề giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện Hợp đồng xây lắp 

gói thầu X có nội dung: “Liên quan đến vấn đề trượt giá của Hợp đồng gói thầu 

X, Chủ đầu tư có báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó kiến nghị Thủ tướng 

Chính phủ chấp thuận cho Chủ đầu tư áp dụng tỷ giá cố định trong Hiệp định 

vay vốn và Hợp đồng cho việc tính toán giá trị trượt giá cho phần chi phí nội tệ 

để đàm phán thanh toán trượt giá cho nhà thầu. Sau khi lấy ý kiến các bộ, 

ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 8543/VPCP-KTN ngày 

11/10/2013 về việc giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện gói thầu X. Theo 

đó, Thủ tướng Chính phủ không chấp thuận việc áp dụng tỷ giá cố định để tính 

toán trượt giá như đề xuất của nhà thầu và chủ đầu tư. Tuy nhiên, Thủ tướng 

Chính phủ đã có ý kiến: V trên cơ sở hợp đồng xây lắp đã ký với nhà thầu, quyết 

định và chịu trách nhiệm việc hỗ trợ nhà thầu các chi phí hợp lý, bảo đảm tiến độ 

và hiệu quả dự án; hài hòa lợi ích của Chủ đầu tư và nhà thầu; bảo đảm tổng chi 

phí của gói thầu (bao gồm giá hợp đồng và phần chi phí hỗ trợ) không vượt dự 

toán của gói thầu được duyệt”.  

Tại Điều 7 Phụ lục số 09, Chủ đầu tư V và nhà thầu K đã thống nhất bổ 

sung vào giá hợp đồng khoản hỗ trợ cho nhà thầu thi công gói thầu EX -10 với 

giá trị 312.000.000.000 đồng.   

Như vậy, trước khi C-V khởi kiện K yêu cầu thanh toán tiền điều chỉnh 

giá/trượt giá thì giữa K và V đã có vướng mắc về điều chỉnh giá/trượt giá; sau 

đó, hai bên đã thống nhất K chỉ được hỗ trợ các chi phí hợp lý của gói thầu để 

bảo đảm tiến độ và hiệu quả của Dự án với số tiền là 312.000.000.000 đồng.  

[2.2] Tại Phụ lục số 12 ngày 31/10/2014 của Hợp đồng thầu chính, V và 

K đã thống nhất điều chỉnh giá đối với các hạng mục công việc được thực hiện 

bởi C-V; cụ thể: hạng mục 06300-07 “Dầm Super-T, dài 38,3m”, hạng mục 

06300-08 “Dầm Super-T, dài 36.3m” và hạng mục 06300-12 “Tấm bê tông cốt 

thép đúc sẵn cho dầm…”. Sau khi K và V thỏa thuận ký Phụ lục số 12 nêu trên 

và trước khi C-V bàn giao công trình cho K thì giữa các bên cũng không có thỏa 

thuận nào khác thay thế Hợp đồng thầu phụ số NK-VN-EX10-003 ngày 

05/02/2010, Phụ lục hợp đồng số 06 ngày 20/9/2013, Phụ lục hợp đồng số 01 

ngày 23/01/2014.  

[2.3] Tại điểm 1.4 Mục I Văn bản số MI/C/11.2/151103.01 ngày 

03/11/2015 về “Gói thầu EX10 - Giá trị trượt giá đối với C-V”, Tư vấn giám sát 

đã không áp dụng công thức tính điều chỉnh giá theo thoả thuận của các bên mà 

tính theo phương pháp đối trừ giữa giá trị hạng mục dầm V thanh toán cho K 

(theo Hợp đồng thầu chính giữa V và K) với giá của Hợp đầu thầu phụ giữa K và 
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C-V, cho rằng phần chênh lệch (44.657.870.683 VNĐ) là giá trị trượt giá mà C-V 

được nhận là không đúng thoả thuận của K và C-V. 

[2.4] Toà án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chỉ căn cứ vào ý kiến 

nêu trên của Tư vấn giám sát xác định giá trị trượt giá của giá trị dầm do C-V 

thực hiện là 44.657.870.683 đồng (chưa bao gồm thuế VAT); chưa xem xét đánh 

giá đầy đủ cơ sở bổ sung yêu cầu điều chỉnh giá đối với công việc do C-V thực 

hiện nhưng đã chấp nhận yêu cầu của C-V buộc K phải trả cho C-V tiền trượt 

giá 48.710.399.347 đồng (đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm 5% giá trị 

giữ lại bảo hành là 2.563.705.299 đồng) và lãi chậm trả là chưa đủ căn cứ vững 

chắc. 

[2.5] Khi giải quyết lại vụ án, cần phải xem xét thoả thuận của các bên về 

tỷ lệ trượt giá (20%) tại khoản 2 Điều 5 Hợp đồng thầu phụ số NK-VN EX10-

003; làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đến giá trị trượt giá trong hợp 

đồng bị chậm tiến độ theo phản ánh của K.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 337, khoản 3 Điều 343 Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015. 

1. Hủy toàn bộ Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số

31/2018/KDTM-PT ngày 31/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 

và Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày 

02/02/2018 của Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng về vụ án 

“Tranh chấp hợp đồng xây dựng” giữa nguyên đơn là Công ty Cổ phần Bê tông 

V với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật và Xây dựng K; người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Tổng Công ty V (V).  

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải

Phòng để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 
 Nơi nhận: 
- Chánh án TANDCC tại Hà Nội (để báo cáo); 
- VKSNDCC tại Hà Nội (để biết); 

- TAND quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(02 bản kèm hồ sơ vụ án); 

- Chi cục THADS quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; 

- Các đương sự (theo địa chỉ);  

- Lưu: VT, P. HCTP-VP, P. GĐKTII, HSTT. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN 

Đào Thị Minh Thủy 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 07/2019/KDTM-GĐT 

Ngày: 02/4/2019 

V/v Tranh chấp hợp đồng xây dựng, hợp 

đồng nạo vét lòng sông và hợp đồng xin 

cấp giấy phép cho tàu vào cảng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phồ 

Hồ Chí Minh gồm có: 09/11 thành viên tham gia xét xử, do ông Võ Văn Cường – 

Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa phiên 

tòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lụa – Thẩm tra viên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai – Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại về 

“Tranh chấp hợp đồng xây dựng, hợp đồng nạo vét lòng sông và hợp đồng xin cấp 

phép cho tàu vào cảng” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Đ

Địa chỉ: tổ A, đường H, quận B, thành phố Hải Phòng. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đỗ Q, sinh năm 1978 

Địa chỉ: số Z, Nguyễn C, phường D, quận C, thành phố Hải Phòng. 

(Văn bản ủy quyền ngày 09/01/2018). 

2. Bị đơn: Công ty I

Địa chỉ: khu công nghiệp T, xã T, huyện G, tỉnh L. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn T, sinh năm 1985 

Địa chỉ: số Z, đường T, phường X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Văn bản ủy quyền ngày 02/6/2015). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Nguyên đơn là Công ty cổ phần Đ do ông Đỗ Q đại diện theo ủy quyền trình bày 

yêu cầu khởi kiện như sau:  

Để triển khai Dự án mở Ben cảng Fu-I tại luồng hàng hải S, thuộc khu công 

nghiệp T, xã T, huyện G, tỉnh L, giữa Công ty I với Công ty Cổ phần Đ đã ký kết và 

thực hiện các họp đồng gồm:  

- Hợp đồng xây dựng cảng xuất nhập nguyên liệu số 03-01/HĐ-CT2009 ký 

ngày 01/3/2009 (gọi tắt là hợp đồng số 03-01, ngày 01/3/2009). Công ty Đ đã hoàn 

thành công việc xây dựng cảng xuất nhập nguyên liệu cho Công ty I, hai bên đã 

nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 30/12/2010 và ngày 

20/01/2011. Công ty cổ phần Đ cũng đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán chuyển 

cho Công ty I, nhưng Công ty I mới chỉ thanh toán cho Công ty cổ phần Đ 

22.883.512.994 đồng trong tổng số tiền phải thanh toán là 28.383.550.204 đồng, còn 

nợ số tiền 5.500.037.210 đồng, bao gồm: 2.658.842.850 đồng giá trị quyết toán công 

trình (tính từ ngày bàn giao công trình là ngày 21/01/2011) và 2.841.194.360 đồng 

tính trên 10% tiền bảo hành công trình (tính từ ngày hết thời hạn bảo hành là ngày 

21/01/2012). 

- Hợp đồng nạo vét lòng sông khu vực cảng LA ký ngày 27/3/2012 (gọi tắt là 

hợp đồng nạo vét lòng sông ngày 27/3/2012) có nội dung: Công ty cổ phần Đ nhận 

nạo vét lòng sông khu vực cảng LA của Công ty I với tổng giá trị hợp đồng là 

1.039.456.000 đồng. Công việc đã được thực hiện xong, hai bên đã tiến hành nghiệm 

thu, bàn giao công trình và Công ty I đã nhận được toàn bộ hồ sơ thanh toán nhưng 

đến nay Công ty I mới thanh toán cho Công ty cổ phần Đ 40% giá trị hợp đồng tương 

ứng với 415.782.400 đồng, còn nợ Công ty cổ phần Đ 60% tương ứng với số tiền là 

623.673.600 đồng.  

- Hợp đồng kinh tế xin cấp phép cho tàu vào cảng LA ký ngày 27/12/2011 và 

Phụ lục Hợp đồng kinh tế  01 xin cấp phép cho tàu vào cảng LA và khảo sát lập bình 

đồ lần 2 ký ngày 24/4/2012 (gọi tắt là hợp đồng xin cấp phép cho tàu vào cảng ngày 

24/4/2012), nội dung: Công ty cổ phần Đ nhận khảo sát, lập bình đồ độ sâu khu vực 

chân cầu và thủy điện, rà quét chướng ngại vật đồng thời ra thông báo hàng hải với 

cao độ -6.5 (hải đồ) theo hồ sơ thiết kế được duyệt cho tàu ra vào cảng xuất nhập 

nhiên liệu thuộc Công ty I ở tỉnh LA với tổng giá trị hợp đồng trọn gói là 633.473.856 

đồng. Công ty cổ phần Đ đã thực hiện xong hợp đồng và Công ty I đã nhận được 

Quyết định số 443/QĐ-CHHHVN ngày 11/6/2013 của Cục Hàng hải Việt Nam về 

việc công bố mở Ben cảng Fu - I, nhưng Công ty I vẫn chưa thanh toán cho Công ty 

cổ phần Đ 50% giá trị hợp đồng còn lại, tương ứng với 316.736.928 đồng. 

Ngày 19/02/2014, Công ty I đã xác nhận số nợ mà Công ty I phải trả cho Công 

ty cổ phần Đ tính đến ngày 31/12/2013 là 3.599.253.378 đồng, số tiền này là chưa 

tính tiền bảo hành đối với cả 03 hợp đồng trên. Như vậy, mặc dù đã quá 02 năm kể từ 

ngày quyền và lợi ích bị xâm phạm nhưng các bên đã gia hạn việc trả nợ bằng Thư 

xác nhận công nợ ngày 19/02/2014. Do đó, căn cứ Điều 162 Bộ luật Dân sự năm 
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2005 về việc bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu khởi kiện vụ án 

này được bắt đầu lại từ ngàv 20/02/2014. 

Công ty cổ phần Đ đã nhiều lần làm văn bản yêu cầu Công ty I thanh toán các 

khoản nợ đến hạn. Ngày 23/4/2014, Công ty cổ phần Đ đã gửi công văn số 36/CV-

DK yêu cầu Công ty I thanh toán 6.440.447.738 đồng bao gồm: 3.599.253.378 đồng 

tiền chưa thanh toán của 03 hợp đồng và 2.841.194.360 đồng tiền bảo hành công trình 

theo hợp đồng xây dựng cảng xuất nhập nguyên liệu số 03-01 ngày 01/3/2009. 

Nay, Công ty cổ phần Đ khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết buộc Công ty I 

trả các khoản nợ sau: 

 - Tiền nợ gốc của 03 hợp đồng nêu trên là 6.440.447.738 đồng. 

  - Tiền lãi chậm trả, tính từ ngày hết hạn trả nợ theo hợp đồng đến ngày 

10/12/2015 của 03 hợp đồng và lãi suất của tiền bảo hành hợp đồng xây dựng cảng 

xuất nhập khẩu nguyên liệu số 03 - 01 2009 ngày 01/03/2009. 

Bị đơn Công ty I do ông Nguyễn T đại diện theo ủy quyền trình bày như sau: 

 Công ty I chỉ đồng ý trả cho Công ty cổ phần Đ số tiền nợ của hợp đồng xin 

cấp phép cho tàu vào cảng ngày 24/4/2012 là 316.736.928 đồng. Hai hợp đồng còn lại 

đã hết thời hiệu khởi kiện theo Điều 159 Bộ luật tố tụng dân sự. Đối với Thư xác nhận 

nợ ghi ngày 19/02/2014 do ông L P Y ký mà Công ty cổ phần Đ dùng làm căn cứ 

khởi kiện không có giá trị pháp lý vì ông L P Y không có chức vụ và thẩm quyền gì 

để ký xác nhận nợ. Ông L P Y chỉ là công nhân thời vụ được Công ty I tại Việt Nam 

thuê, có nhiệm vụ là trông coi công trường Fu-I và quản lý hồ sơ, con dấu của công 

ty. Ông L P Y đã nghỉ việc tại Công ty I khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2014. Hiện 

tại, ông L P Y đã về Đài Loan, không còn ở Việt Nam nữa, địa chỉ chính xác của ông 

Lin Pen Yuan, công ty không biết. 

 Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2015/KDTM-ST ngày 

10/12/2015, Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An quyết định: 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đ đối với Công ty I. 

Buộc Công ty I phải trả cho Công ty Cổ phần Đ số tiền 9.847.387.189 đồng. 

Tại Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 03/2018/KDTM-PT ngày 

26/3/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Long An quyết định: 

Chấp nhận kháng cáo của Công ty I. 

Hủy một phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2015/KDTM-ST 

ngày 10/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc và đình chỉ xét xử đối với 

một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đ do hết thời hiệu khởi kiện. 

Hủy một phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2015/KDTM-ST 

ngày 10/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc và đình chỉ xét xử đối với  

yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đ về việc tranh chấp Hợp đồng xây dựng 
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cảng xuất nhập nguyên liệu số 03-01/HĐ-CT2009 ký ngày 01/3/2009 và hợp đồng 

nạo vét lòng sông khu vực cảng LA ký ngày 27/3/2012 với Công ty I do hết thời hiệu 

khởi kiện; 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đ về việc yêu cầu 

Công ty I trả nợ. Buộc Công ty I có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Cổ phần Đ 

khoản nợ trong hợp đồng xin cấp phép cho tàu vào cảng LA ký ngày 27/12/2011 và 

Phụ lục hợp đồng kinh tế 01 xin cấp phép cho tàu vào cảng LA và khảo sát lập bình 

đồ lần 2 ký ngày 24/4/2012 số tiền gốc và lãi chậm trả là 440.972.600 đồng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn tuyên về lãi suất chậm thi hành án, án phí, 

hiệu lực của bản án. 

Ngày 19/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An có công văn số 121/BC-

VKS về việc đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án kinh 

doanh thương mại phúc thẩm nêu trên. 

Ngày 16/10/2018, Công ty Cổ phần Đ có đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị số 184/QĐKNGĐT-VC3-KDTM ngày 12/11/2018, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị 

bản án kinh doanh phúc thẩm nêu trên, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm hủy bản án kinh doanh thương mại phúc 

thẩm, giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2015/KDTM-ST 

ngày 10/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Thẩm phán chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, hủy bản án kinh doanh 

thương mại phúc thẩm, giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

11/2015/KDTM-ST ngày 10/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh 

Long An. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đối với hợp đồng kinh tế xin cấp phép cho tàu vào cảng LA ngày 

27/12/2011 và phụ lục hợp đồng kinh tế  01 xin cấp phép cho tàu vào cảng LA và 

khảo sát lập bình đồ lần 2 ngày 24/4/2012, Công ty I thừa nhận còn nợ Công ty cổ 

phần Đ số tiền 316.736.928 đồng, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Long An tuyên buộc 

Công ty I phải thanh toán cho Công ty cổ phần Đ số tiền gốc và lãi chậm trả, tổng 

cộng là 440.972.600 đồng là có căn cứ. 

[2] Đối với hợp đồng xây dựng cảng xuất nhập nguyên liệu số 03-01 ngày 

01/3/2009 và hợp đồng nạo vét lòng sông khu vực cảng LA ký ngày 27/3/2012 thấy 

rằng, khi xác lập hợp đồng, các bên thỏa thuận là tổng giá trị thanh toán sẽ căn cứ vào 

khối lượng công việc thực tế hoàn thành, được cán bộ giám sát của Công ty I nghiệm 
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thu trong biên bản nghiệm thu nhân với đơn giá thỏa thuận tại hợp đồng. Sau đó, trên 

cơ sở việc nghiệm thu mỗi tháng một lần, Công ty I sẽ thanh toán cho Công ty cổ 

phần Đ 80% tổng giá trị  trong vòng 30 ngày kể từ khi Công ty I có hồ sơ thanh toán 

và việc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án 

như Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình hàng tháng, biên bản bàn giao công 

trình đã hoàn thành đều do ông LPY đại diện cho Công ty I ký tên và đóng dấu. Trên 

cơ sở đó, Công ty I thanh toán tiền cho Công ty cổ phần Đ thông qua hình thức 

chuyển khoản. Thực tế, Công ty I cũng đã thanh toán cho Công ty cổ phần Đ một 

phần tiền bằng phương thức này, số tiền còn lại đến ngày 19/02/2014, ông LPY lập 

giấy “Thư xác nhận nợ, vay” xác nhận Công ty I còn nợ Công ty cổ phần Đ số tiền 

3.599.253.378 đồng và đề nghị Công ty cổ phần Đ xác nhận. Ngày 24/02/2014, ông 

Đào T là Giám đốc Công ty cổ phần Đ đã ký xác nhận. Trong báo cáo tài chính năm 

2013 do Tổng giám đốc Công ty I ký gửi Công ty Kiểm toán Sao Việt cũng ghi rõ 

khoản nợ này. Điều đó cho thấy, thư xác nhận nợ ngày 19/02/2014 do ông LPY ký, 

đóng dấu được lãnh đạo Công ty I biết và thừa nhận, nên Công ty I phải có trách 

nhiệm đối với số tiền còn nợ Công ty cổ phần Đ. Công ty I cho rằng ông LPY không 

có thẩm quyền ký giấy xác nhận nợ nên không đồng ý trả nợ là không có căn cứ. 

[3] Về thời hiệu khởi kiện, sau khi hoàn thành công việc theo các hợp đồng đã 

ký, phía Công ty I chưa thanh toán đủ tiền cho Công ty cổ phần Đ nên đến ngày 

19/02/2014 đã lập giấy “Thư xác nhân nợ, vay’ để xác định số tiền nợ còn lại chưa 

thanh toán. Ngày 12/3/2015, Công ty cổ phần Đ có đơn khởi kiện yêu cầu Công ty I 

phải trả số tiền còn nợ, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 162 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì 

trường hợp này là còn trong thời hiệu khởi kiện. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Đ, buộc Công ty I có trách nhiệm phải 

thanh toán số tiền còn thiếu cho Công ty cổ phần Đ là đúng quy định của pháp luật. 

[4] Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng thư xác nhận nợ ngày 19/02/2014 do ông 

LPY ký không có giá trị pháp lý và khoản nợ của hợp đồng xây dựng cảng xuất nhập 

nguyên liệu số 03-01 ngày 01/3/2009 và hợp đồng nạo vét lòng sông ngày 27/3/2012 

đã hết thời hiệu khởi kiện để hủy một phần bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm và 

đình chỉ việc giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Đ về 

việc tranh chấp hai hợp đồng nêu trên là không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại 

nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Đ. 

  Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ Điều 337 và Điều 343 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

 1. Chấp nhận kháng nghị số 184/QĐKNGĐT-VC3-KDTM ngày 12/11/2018 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 03/2018/KDTM-PT ngày 26/3/2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Long An và giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ 
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thẩm số 11/2015/KDTM-ST ngày 10/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An, về vụ án “Tranh chấp hợp đồng xây dựng, hợp đồng nạo vét lòng sông 

và hợp đồng xin cấp phép cho tàu vào cảng” giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Đ 

với bị đơn là Công ty I.                             

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- Chánh án (để báo cáo); 

- Vụ Pháp chế và quản lý khoa học TANDTC; 

- VKSNDCC tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh Long An; 

- TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; 

- Chi cục THADS huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu Phòng LTHS, HS, THS. (NL). 

TM.ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

(Đã ký) 
 

  Võ Văn Cường 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 03/2019/KDTM-PT 

Ngày 16 - 5 - 2019 

V/v “Tranh chấp hợp đồng thi công 

xây dựng công trình” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Hữu Khoa 

Các Thẩm phán: Ông Phùng Lâm Hồng 

 Ông Trương Quyết Thắng 

- Thư ký phiên toà: Bà Dương Thu Ngân - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Lào Cai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Phượng - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 02/2019/TLPT – 

KDTM ngày 15 tháng  3 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng thi công xây 

dựng công trình” do bản án sơ thẩm số 01/2019/KDTM-ST ngày 30/01/2019 

của Tòa án nhân dân thành phố L bị bị đơn kháng cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2019/QĐPT- KDTM ngày 

04/5/2019 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV H

Địa chỉ: Số nhà  034, đường đại lộ T, phường B, thành phố L, tỉnh Lào Cai. 

Người đại diện theo pháp luật: Anh Nguyễn Hoàng T - Giám đốc; 

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Văn Minh N - Địa chỉ: Số 16, lô 3 Phú 

Hưng, đại lộ T, phường B, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt, có đơn đề nghị 

xét xử vắng mặt. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH thương mại L

Địa chỉ: Lô K3 và K18 Khu thương mại công nghiệp K, phường D, thành 

phố L, tỉnh Lào Cai. 

Người đại diện theo pháp luật: Anh Trương Mạnh H - Chức vụ: Giám đốc 
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Người đại diện theo ủy quyền: Chị Nguyễn Thị Hải Y - Chức vụ: Kế toán. 

Địa chỉ: Lô K3 và K18 Khu thương mại công nghiệp K, phường D, thành phố L, 

tỉnh Lào Cai. Có mặt tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Người đại diện theo ủy quyền cho nguyên đơn Công ty TNHH MTV H là 

ông Văn Minh N trình bày: 

Ngày 03/9/2013 Công ty TNHH MTV H - Bên B (viết tắt là Công ty H) và 

Công ty TNHH thương mại L - Bên A (viết tắt là Công ty L) có ký hợp đồng 

mua bán hàng hóa là đá ốp lát tự nhiên giá trị hàng hóa là 320.000.000 đồng, 

bên B tập kết vật liệu thi công bên A tạm ứng trước là 70% giá trị hợp đồng sau 

khi công trình hoàn thành hai bên nghiệm thu và lập biên bản bàn giao. Trong 

thời gian 10 ngày bên A sẽ thanh toán cho bên B số tiền còn lại. 

Ngày 08/9/2013 sau khi đo đạc và tính toán và chuyển đủ số lượng hàng 

sang công trình bên A, bên B đã xuất hóa đơn số 0000143/ký hiệu /11p giao bên 

A với tổng số tiền là 320.000.000 đồng. Sau đó bên A đã không nghiệm thu để 

thanh toán số tiền còn lại 110.000.000đ (Một trăm mười triệu đồng). 

Công ty H khởi kiện yêu cầu Công ty L phải thanh toán số tiền gốc còn nợ 

và tiền lãi từ ngày 13/10/2013 là 3 năm 11 tháng = 47 tháng là 110.000.000 x 

1% x 47 tháng = 51.700.000 đồng, tổng tiền thanh toán là 161.700.000 đồng. 

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định, điều tra thu thập chứng cứ hai bên đương 

sự đã thống nhất được với nhau về số tiền phải thanh toán, nên tại phiên tòa 

Công ty H đề nghị Tòa án giải quyết buộc Công ty L phải thanh toán số tiền là 

20.585.000 đồng không tính lãi suất. 

Người đại diện theo ủy quyền cho bị đơn Công ty TNHH thương mại L 

trình bày:  

Theo bản chi tiết công nợ ngày 13/01/2014 do ông Vũ Như C giám sát 

công trình xác nhận cùng với người của Công ty L đến công trình đo thực tế số 

lượng là 238.077.232 đồng, nhưng khi Công ty L đối chiếu lại thì giữa chi tiết 

công nợ và hợp đồng lệch giá là 7.492. 232 đồng, như vậy số nợ thực tế là 

230.585.000 đồng. Công ty L đã chuyển 210.000.000đồng, còn nợ lại 

20.585.000 đồng. Theo Điều 3 của hợp đồng sau khi hoàn thành công trình hai 

bên sẽ nghiệm thu và bàn giao công trình. Nhưng Công ty L nhiều lần yêu cầu 

Công ty H đến để nghiệm thu công trình tuy nhiên Công ty H không đến. Do 

vậy, Công ty L không thể thanh toán số tiền còn lại cho Công ty H được. Đến 

nay Công ty H yêu cầu Công ty L phải thanh toán số tiền còn lại 20.585.000 

đồng (Hai mươi triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng) và không tính lãi. 

Quan điểm của Công ty L là nhất trí thanh toán số tiền còn nợ lại. 

Về án phí Công ty L không nhất chí chịu tiền án phí vì Công ty L có nhận 

là chưa thanh toán 20.585.000 đồng (Hai mươi triệu năm trăm tám mươi lăm 

nghìn đồng) cho Công ty H trước khi Công ty H khởi kiện, nhưng Công ty H 

không nhất trí vẫn khởi kiện ra Tòa án. 
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Bản án số 01/2019/KDTM-ST ngày 30/01/2019 của TAND thành phố L đã 

quyết định: 

Áp dụng Điều 290 Bộ luật Dân sự năm 2005; khoản 1 Điều 147; Điều 157; 

Điều 165 Bộ Luật Tố tụng dân sự ; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự như sau: Công ty TNHH 

thương mại L phải có trách nhiệm thanh toán cho Công ty TNHH MTV H số 

tiền: 20.585.000 đồng (Hai mươi triệu năm trăm tám mươi năm nghìn đồng). 

Về án phí: Buộc Công ty TNHH thương mại L phải chịu 3.000.000đồng 

(Ba triệu đồng) tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.  

Công ty TNHH MTV H phải chịu 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm nghìn 

đồng) chi phí thẩm định và định giá tài sản (xác nhận đã nộp tạm ứng chi phí 

thẩm định 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm nghìn đồng), được hoàn lại 

3.000.000 (Ba triệu đồng) số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền 

tạm ứng án phí số 0005471 ngày 18/9/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố L. 

Ngày 15/02/2019, bị đơn Công ty L kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử 

phúc thẩm buộc Công ty H phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm 

phần bị Tòa án bác đơn, và không buộc Công ty L phải chịu án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa, phát biểu 

ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự, trong quá trình giải quyết vụ 

án của thẩm phán, của Hội đồng xét xử và việc chấp hành pháp luật của những 

người tham gia tố tụng tại phiên tòa đều đúng quy định của pháp luật. 

Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận 

kháng cáo của bị đơn Công ty L, căn cứ khoản 1 Điều 308 giữ nguyên quyết 

định của bản án sơ thẩm, tuyên án phí theo quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét, đánh 

giá đầy đủ, toàn diện các chứng cứ. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về nội dung kháng cáo của Công ty TNHH thương mại L. 

[1.1] Căn cứ Hợp đồng thi công công trình giữa Công ty TNHH MTV H và 

Công ty TNHH thương mại L được kí kết và thực hiện năm 2013. Nội dung của 

hợp đồng là Công ty L thuê Công ty H làm cầu thang đá Granite màu hồng, đỏ 

và mặt tiền đá Marble tổng cộng giá trị tạm tính của hợp đồng là 320.000.000 

đồng. Do hai bên không tiến hành nghiệm thu và thanh toán nên Công ty TNHH 

MTV H yêu cầu Công ty L phải thanh toán số nợ còn lại theo hóa đơn xuất mà 
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không nhất trí theo số liệu mà Công ty L đã xuất trình. Quá trình giải quyết vụ 

án tại tòa án cấp sơ thẩm, các bên đương sự đã thống nhất được số tiền mà Công 

ty L còn phải trả cho Công ty H là 20.585.000 đồng (Hai mươi triệu năm trăm 

tám mươi lăm nghìn đồng). 

[1.2] Bản án sơ thẩm đã buộc Công ty L phải thanh toán trả cho Công ty H 

là 20.585.000 đồng (Hai mươi triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng). Về 

nội dung này Công ty L không kháng cáo. 

[1.3] Tại đơn khởi kiện Công ty H yêu cầu Công ty L phải trả 

161.700.000 đồng (bao gồm cả tiền chậm trả), nhưng tại phiên tòa Công ty H 

đã rút một phần yêu cầu khởi kiện, và chỉ còn khởi kiện yêu cầu Công ty L 

phải trả 20.585.000đồng. Vì vậy Bản án sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của Công ty H, buộc Công ty L phải thanh toán trả cho Công ty H là 

20.585.000 đồng và buộc Công ty L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy 

định tại khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng ¸án phí lệ phí Tòa án: “Bị đơn 

phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của 

nguyên đơn được Tòa án chấp nhận”. Bản án sơ thẩm không buộc Công ty H 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là đúng quy định của khoản 1 Điều 147 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự: “Đương sự phải chịu án phí nếu yêu cầu của họ không 

được Tòa án chấp nhận”.  

[1.4] Tập hợp các phân tích trên xét thấy cả 02 nội dung kháng cáo của 

Công ty L đều không có căn cứ pháp luật nên không được chấp nhận. 

[2] Về chi phí thẩm định, do không có kháng cáo nên Hội đồng xét xử phúc 

thẩm không xem xét, đã có hiệu lực pháp luật. 

[3] Án phí phúc thẩm: Do nội dung kháng cáo của Công ty L không được 

chấp nhận nên Công ty L phải chịu tiền án phí phúc thẩm  theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên ; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1 Điều 148, khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Giữ nguyên bản án số 01/2019/KDTM-ST ngày 30/01/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố L như sau: 

Căn cứ Điều 290 Bộ luật Dân sự năm 2005; khoản 1 Điều 147;  Điều 157; 

Điều 165 Bộ luật Tố tụng dân sự ; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng, án phí lệ phí Tòa án. 

1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự như sau: Công ty TNHH 

thương mại L phải có trách nhiệm thanh toán cho Công ty TNHH MTV H số 

tiền: 20.585.000 đồng (Hai mươi triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng). 
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Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật Công ty TNHH MTV H có đơn 

yêu cầu thi hành án nếu Công ty TNHH thương mại L chậm thi hành án thì hàng 

tháng còn phải chịu lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương 

ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

2. Về án phí: 

Buộc Công ty TNHH thương mại L phải chịu 3.000.000đồng (Ba triệu 

đồng) tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm và 2.000.000 đồng (Hai triệu 

đồng) tiền án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. Xác nhận Công ty TNHH 

thương mại L đã nộp 2.000.000đ (Hai triệu đồng) tiền tạm ứng án phí theo biên 

lai số 0005871 ngày 03/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L, 

được khấu trừ vào tiền án phí phải nộp. 

Công ty TNHH MTV H không phải chịu tiền án phí kinh doanh thương 

mại sơ thẩm, được hoàn trả lại 3.000.000đồng (Ba triệu đồng) số tiền tạm ứng 

án phí đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0005471 ngày 18/9/2018 

của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L. 

3. Về chi phí thẩm định, do không có kháng cáo nên Hội đồng xét xử phúc 

thẩm không xem xét, đã có hiệu lực pháp luật. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

“Trường hợp bản án được thi hành theo quy định điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự, người 

phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi 

hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại 

các điều 6,7,7 a, 9 Luật thi hành án Dân sự. Thời hiệu thi hành án được quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án Dân sự”. 

 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Lào Cai (2); 

- TAND Tp.Lào Cai; 

- Chi cục THADS Tp.L; 

- Các đương sự; 

- Lưu VT, HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Hoàng Hữu Khoa 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ T 
TỈNH LONG AN 

Bản án số: 02/2019/KDTM-ST 
Ngày: 10-7-2019 

V/v tranh chấp hợp đồng xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ T, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Văn Sở

2. Ông Phạm Văn Hải

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Mai Phương - Thư ký Tòa án nhân dân 
thành phố T, tỉnh Long An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố T tham gia phiên tòa: Bà 
Đoàn Thị Bé Hai - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 10 tháng 07 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

T, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 38/2014/TLST-KDTM 

ngày 16 tháng 10 năm 2014 về “tranh chấp hợp đồng xây dựng” theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số: 41/2019/QĐXXST-KDTM ngày 17 tháng 06 năm 2019 

giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Tấn Đ - Chủ Doanh nghiệp tư nhân N 

Địa chỉ: Số 82/2 đường C, Phường 5, thành phố T, tỉnh Long An 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Lâm K (Lâm Văn K) 

Địa chỉ: Số 29 đường T, Phường 1, thành phố T, tỉnh Long An;  

- Bị đơn: Công ty TNHH một thành viên N  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Văn T - Quyền giám đốc 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N. 
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Địa chỉ: Số 347 Quốc lộ 62, Phường 6, thành phố T, tỉnh Long An. 

Người đại diện theo ủy quyền : Ông Nguyễn Hữu X 

Địa chỉ: Số 159/30 Quốc lộ 62, phường 6, thành phố T, tỉnh Long An;  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Sở G 

Địa chỉ trụ sở: Số 70 đường H, Phường 2, thành phố T, tỉnh Long An 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn H – Chức vụ: Giám đốc 

Sở G;  

(Nguyên đơn, bị đơn có mặt, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng 
mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 11 tháng 08 năm 2014, đơn rút một phần yêu 

cầu khởi kiện ngày 23 tháng 05 năm 2019 và các lời khai tiếp theo trong quá trình 

tố tụng tại Tòa án, nguyên đơn ông Nguyễn Tấn Đ – Chủ Doanh nghiệp tư nhân 

N (Gọi tắt là N) do ông Lâm K đại diện trình bày: Ngày 04/10/2005 Doanh 

nghiệp tư nhân N do ông Nguyễn Tấn Đ làm chủ doanh nghiệp và Công ty 

TNHH một thành viên N (viết tắt là Công ty N) ký Hợp đồng số 12/HĐ-XD (gọi 

tắt là hợp đồng số 12) về việc thi công xây dựng công trình Đường Quốc lộ 62 - 

xã T, hạng mục công trình: Đường cống thoát nước; địa điểm xây dựng:  huyện 

T, tỉnh Long An. Trong hợp đồng hai bên đã thỏa thuận về hình thức hợp đồng, 

về nội dung công việc, chất lượng kỹ thuật, thời gian và tiến độ thực hiện, điều 

kiện nghiệm thu, bảo hành công trình, phương thức thanh toán, phạt vi phạm hợp 

đồng. Ngoài ra còn quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bên. Giá trị hợp 

đồng 5.720.000.000đồng. Ngày 11 tháng 06 năm 2009 ký thêm phụ lục hợp đồng 

số 01/PLHĐ-XD sửa đổi giá trị hợp đồng từ 5.720.000.000đồng thành 

7.312.396.000đồng. Trong quá trình thi công do phát sinh thêm công việc, khối 

lượng thực tế, hai bên đã gặp nhau và thỏa thuận để xác định giá trị phát sinh và 

thanh toán với nhau, giá trị mới của hợp đồng số 12 là 6.944.259.000 đồng, đây 
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là giá trị quyết toán do cắt giảm phần mặt đường trong khu vực Cụm dân cư xã T 

không thực hiện. 

Thực hiện hợp đồng số 12, N đã thực hiện đúng các hạng mục ghi trong 

hợp đồng và thỏa thuận khác của hai bên. Tháng 06/2009, công trình Đường cống 

thoát nước Quốc lộ 62 - xã T đã hoàn thành bàn giao, nghiệm thu và chính thức 

đưa vào sử dụng vào năm 2010. 

Quá trình thực hiện hợp đồng số 12 N đã nhiều lần nhận tạm ứng của 

Công ty N với số tiền 6.617.524.950đồng và N có xuất hóa đơn quyết toán số tiền 

trên.  Ngày 15/1/2011 Công ty N xác nhận còn nợ  N số tiền 351.796.050đồng. 

Sau khi đối chiếu công nợ Công ty N đã thanh toán thêm 25.062.000 đồng hiện 

Công ty còn nợ N 326.734.050 đồng.    

Yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Tấn Đ: Buộc Công ty N thanh toán số 

tiền còn nợ đối với hợp đồng số 12 tính tròn là 326.000.000đồng và  giảm 50% 

tháng lãi, chỉ yêu cầu trả 48 tháng lãi, lãi suất tính theo Điều 7 của hợp đồng số 

12, cụ thể: 36 tháng lãi trong hạn với mức lãi suất là 5,4%/năm và 12 tháng lãi 

với lãi suất nợ quá hạn là 1,5 lần lãi suất trong hạn đối với số tiền 326.000.000 

đồng.   

Ngày 11/4/2007,  N  và Công ty N  ký tiếp Hợp đồng số 07/HĐ-XD (viết 

tắt là hợp đồng 07) về việc thi công xây dựng công trình Đường Quốc lộ 62 - xã 

T, hạng mục công trình: Đường vào cầu kênh 1, cầu kênh 2, cầu kênh 3, cầu kênh 

4, cầu kênh 5; địa điểm xây dựng:  huyện T, tỉnh Long An, ngày 31/5/2010 ký 

thêm phụ lục hợp đồng số 01B/PLHĐ-XD,  tổng giá trị hợp đồng là 

599.532.120đồng. Công trình này đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng 

vào ngày 27/5/2011. Hợp đồng số 07 Công ty N đã thanh toán cho N số tiền 

350.704.054đ, Công ty N còn nợ ông Đ số tiền 229.532.120 đồng. Tại đơn khởi 

kiện ngày 11/8/2014 ông Đ yêu cầu Công ty N thanh toán số tiền 

229.532.120đồng. 
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Đối với hợp đồng số 07, ngày 05/7/2010 giữa ông Đ, Công ty N và Chi 

nhánh Công ty cổ phần T (Chi nhánh Công ty cổ phần T là đơn vị giao thầu cho 

Công ty N) có ký biên bản thỏa thuận ông Đ chi tiền hoa hồng cho ông Phạm 

Công T và việc chuyển trả tiền giữa ba bên nhưng đến nay chưa thực hiện được, 

đến nay hai bên chưa đối chiếu công nợ nên ông Đ rút yêu cầu khởi kiện, không 

yêu cầu Tòa án giải quyết hợp đồng số 07 để các đương sự tự thương lượng với 

nhau bên ngoài. 

Bị đơn Công ty N do ông Nguyễn Hữu X đại diện trình bày:  Công ty 

TNHH N (tên gọi trước đây là Công ty Cổ phần V)  thừa nhận có ký giao kết hợp 

đồng xây dựng số  12  ngày  04/10/2015,  hợp đồng số 07 ngày 11/4/2007 và các 

phụ lục hợp đồng kèm theo hợp đồng chính, hình thức nội dung hợp đồng đúng 

như đại diện nguyên đơn trình bày. Công trình đường cống thoát nước và đường 

cầu Kênh 1, cầu kênh 2, cầu kênh 3, cầu kênh 4, cầu kênh 5 thuộc xã T, huyện T  

đã nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng vào năm 2010, 2011. 

Công trình đường cống thoát nước  giá trị hợp đồng là 6.944.259.000 

đồng, Công ty N đã thanh toán cho ông Đ 6.617.524.950 đồng, ông Đ đã xuất hóa 

đơn quyết toán số tiền 6.944.259.000 đồng.  Ngày 25/1/2011 Công ty N có đối 

chiếu công nợ, Công ty N xác nhận còn nợ  N số tiền 351.796.050đồng. Sau khi 

đối chiếu công nợ thì N có tạm ứng thêm 25.062.000đồng, hiện nay Công ty N 

còn nợ N số tiền 326.743.050 đồng. 

Công trình này Công ty N  ký hợp đồng với Ban quản lý dự án  - Sở G. 

Sau khi nhận thầu thì  Công ty N ký hợp đồng lại với N. Hiện nay Công ty N 

không có tiền trả cho N vì công trình này Công ty bị các cơ quan chức năng cắt 

giảm chi phí đầu tư. Ngày 23/5/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phê duyêt 

quyết toán là 6.532.554.000 đồng, bị cắt giảm 598.750.000 đồng nên Công ty N 

không đồng ý yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 
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Đối với hợp đồng số 07 Công trình đường vào cầu kênh 1, kênh 2, kênh 

3, kênh 4, kênh 5, ngày 05/7/2010 N đã rút yêu cầu khởi kiện để các bên thương 

lượng bên ngoài, Công ty N đồng ý, không có ý kiến gì.   

Trong văn bản ngày 13/2/2015 Sở G tường trình có nội dung như sau:  

- Công trình đường Quốc lộ 62- xã T, hạng mục đường và cống thoát 

nước: Công trình được UBND tỉnh Long An phê duyệt kết quả đấu thầu số 

3421/QĐ.UBND ngày 05/9/2005, giá trị trúng thầu là 5.832.000.000đồng, đơn vị 

trúng thầu là Công ty TNHH một thành viên N. Ban quản lý dự án Giao thông 

nông thôn- nay là Ban quản lý dự án Công trình giao thông (trực thuộc Sở G) ký 

hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH một thành viên N 

theo hợp đồng số 60/HĐ-XD ngày 23/9/2015. Sau khi thi công hoàn thành công 

trình, tổng giá trị xây lắp được UBND tỉnh Long An phê duyệt quyết toán theo 

Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 là 6.532.554.000đồng. Hiện nay 

Ban quản lý dự án Công trình giao thông Long An đã thanh toán đầy đủ giá trị 

quyết toán công trình cho Công ty TNHH một thành viên N, tổng số tiền đã thanh 

toán là 6.532.554.000đồng. 

- Công trình đường Cầu vào cầu Kênh 1, cầu kênh 2, cầu kênh 3, cầu 

kênh 4, cầu kênh 5: Công trình được UBND tỉnh Long An phê duyệt kết quả đấu 

thầu số 4183/QĐ.UBND ngày 27/10/2015, giá trị trúng thầu là 4.464.000.000 

đồng, đơn vị trúng thầu là Chi nhánh Công ty X (Nay là Công ty Cổ phần T, 

thành phố Hà Nội). Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn- nay là Ban quản lý 

dự án Công trình giao thông (trực thuộc Sở G) ký hợp đồng thi công xây dựng 

công trình với Chi nhánh Công ty X theo hợp đồng số 66/HĐ-XD ngày 

10/11/2015. Sau khi thi công hoàn thành công trình, tổng giá trị xây lắp được 

UBND tỉnh Long An phê duyệt quyết toán theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2013 là 4.822.526.000đồng. Hiện nay Ban quản lý dự án Công trình 

giao thông Long An đã thanh toán đầy đủ giá trị quyết toán công trình cho Công 

ty TNHH một thành viên N, Công ty cổ phần T, thành phố Hà Nội, tổng số tiền 

đã thanh toán là 4.822.526.000đồng. 
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Tại phiên tòa, các đương sự không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào 

khác để chứng minh và không yêu cầu Tòa án triệu tập người làm chứng hoặc thu 

thập thêm chứng cứ.  

Tòa án đã tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công 

khai chứng cứ và hòa giải nhưng không thành, vụ án được đưa ra xét xử theo thủ 

tục chung. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố T phát biểu ý kiến cho rằng:   

Về thủ tục tố tụng: Việc tuân thủ pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét 

xử, Thư ký Tòa án, việc chấp hành pháp luật của các đương sự, việc xác định 

thẩm quyền, tư cách người tham gia tố tụng, thu thập chứng cứ của Tòa án từ khi 

thụ lý và trong quá trình xét xử tại phiên tòa đến trước khi Hội đồng xét xử nghị 

án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về Tố tụng Dân sự.  

Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời 

trình bày của các đương sự tại phiên tòa, có đủ căn cứ xác định hợp đồng số 12 

Công ty N còn nợ N số tiền 326.734.050đồng, bị đơn cho rằng do Công ty bị các 

cơ quan chức năng cắt giảm chi phí đầu tư nên không có tiền trả cho ông Đ là 

không có cơ sở, bởi vì  nội dung hợp đồng số 12, hai bên không thỏa thuận việc 

cắt giảm chi phí này bên ông Đức phải chịu nên yêu cầu của ông Đ đòi Công ty N 

trả số tiền 326.000.000đồng và lãi là có căn cứ. Vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị 

Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

                            NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thẩm quyền: Ông Nguyễn Tấn Đ – Chủ Doanh nghiệp tư nhân N 

có đơn khởi kiện đối với Công ty N về đòi thanh toán số tiền còn nợ trong hợp 

đồng xây dựng. Căn cứ vào các Điều 30, 35, 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án 

nhân dân thành phố T, tỉnh Long An thụ lý giải quyết theo thủ tục sơ thẩm. 

[2]  Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình tố tụng, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan Sở G có văn bản đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ vào Điều 227, 228 
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Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt người có quyền và 

nghĩa vụ liên quan. 

[3] Trong quá trình tố tụng, ông Nguyễn Tấn Đ yêu cầu Công ty N thanh 

toán số tiền còn nợ trong hợp đồng số 07 ngày 31/5/2010, công trình này có liên 

quan đến đơn vị giao thầu là Chi nhánh Công ty cổ phần T, Tòa án xác định Công 

ty cổ phần T là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Ngày 

23/5/2019 ông Đ thay đổi yêu cầu khởi kiện, rút yêu cầu không tiếp tục khởi kiện 

hợp đồng 07, xét thấy Công ty cổ phần T không còn quyền lợi, nghĩa vụ gì đến 

vụ án, Tòa án không tiếp tục đưa Công ty cổ phần T tham gia tố tụng là phù hợp 

với quy định tại Khoản 6 Điều 68 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

[4] Xét yêu cầu của nguyên đơn đòi thanh toán số tiền 326.000.000đồng 

còn nợ trong Hợp đồng số 12/HĐ-XD ngày 04/10/2005 thấy rằng:  

Các đương sự trình bày thống nhất: Ngày 04 tháng 10 năm 2005 giữa N 

và Công ty N (trước đây thay đổi tên một lần là Công ty Cổ phần V) có ký hợp 

đồng kinh tế số 12  ngày 04/10/2005 và ngày 11 tháng 06 năm 2009 ký thêm phụ 

lục hợp đồng với nội dung thực hiện thi công xây dựng công trình Đường cống 

thoát nước thuộc Quốc lộ 62 - xã T, huyện T, tỉnh Long An, giá trị hợp đồng sau 

nhiều lần sửa đổi, bổ sung là 6.944.259.000đồng. Thực hiện hợp đồng N đã hoàn 

thành đúng các hạng mục công trình, công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 

vào vào năm 2010. Công  ty N đã thanh toán cho N số tiền 6.617.524.950đồng, 

Ông Đ đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền là 6.944.259.000đồng, đã 

báo cáo thuế và quyết toán với Chi Cục thuế thành phố T. 

Ông Nguyễn Hữu X đại diện bị đơn thừa nhận, ngày 25/01/2011 giữa N 

và Công ty N gặp nhau để quyết toán, đối chiếu công nợ. Sau khi đối chiếu công 

nợ đến thời điểm hiện nay Công ty N xác nhận còn nợ N số tiền  326.734.050 

đồng. Tại phiên tòa đại diện nguyên đơn yêu cầu Công ty N  thanh toán số tiền 

tính tròn là 326.000.000đồng, đại diện bị đơn đồng ý ý kiến này của nguyên đơn 
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nên đây là những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh theo quy định tại Điều 

92 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Các đương sự trình bày ý kiến không thống nhất: Bị đơn không đồng ý 

thanh toán số tiền 326.000.000 đồng cho nguyên đơn với lý do công trình đường 

cống thoát nước mà Công ty N ký hợp đồng với N, vào ngày 23/9/2005 Công ty 

N  đã ký hợp đồng thi công, nhận thầu với Ban quản lý dự án Giao thông nông 

thôn- nay là Ban quản lý dự án Công trình giao thông trực thuộc Sở G  (Hợp 

đồng số 60/HĐ-XD ngày 23/9/2005). Sau đó Công ty N ký hợp đồng với Doanh 

nghiệp tư nhân N thi công công trình này . Do đó khi quyết toán công trình đã  

căn cứ vào nội dung của hợp đồng số 60/HĐ-XD ký với Ban quản lý dự án thuộc 

Sở G nên có sự tham gia thẩm định quyết toán của các cơ quan như: Sở Tài 

Chính tỉnh Long An, Kho bạc Nhà nước tỉnh Long An – Sở Giao thông vận tải 

Long An và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An. Sau khi các cơ quan chức năng này 

thẩm định quyết toán đã cắt giảm chi phí đầu tư số tiền 598.750.000đồng, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Long An phê duyệt quyết toán số tiền  6.532.554.000đồng. nên 

hiện nay Công ty N không có tiền trả cho N. Ông Lâm K đại diện nguyên đơn 

trình bày rằng trong hợp đồng không có thỏa thuận việc cắt giảm chi phí đầu tư 

nên phản đối ý kiến này do đại diện bi đơn đưa ra. 

Thấy rằng: Nội dung của hợp đồng số 12 ngày 14/10/2005 được ký kết 

giữa N và Công ty N, không có thỏa thuận về quyết toán công trình liên quan đến 

việc cắt giảm chi phí đầu tư của cơ quan có thẩm quyền thì đơn vị thi công phải 

chịu trách nhiệm đối với phần chi phí cắt giảm. Mặt khác, việc cắt giảm chi phí 

quyết toán sau khi Công ty N và N đã đối chiếu công nợ. Sau khi UBND tỉnh 

Long An phê duyệt quyết toán số tiền 6.532.554.000đồng thì giữa ba bên Công ty 

N, Ban quản ly dự án - Sở G và N không gặp nhau để thỏa thuận bàn bạc lại vấn 

đề liên quan đến chi phí đầu tư bị cắt giảm trong khi giá trị công trình hai bên 

thỏa thuận ban đầu là 6.944.259.000đồng. Trên thực tế ông Đ đã chi ra số tiền 

6.944.259.000đồng để đầu tư xây dựng công trình, đã xuất hóa đơn, báo cáo thuế 

và quyết toán với Chi cục thuế thành phố T. Vì vậy, Công ty N lấy lý do bị cắt 
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giảm kinh phí đầu tư để không thanh toán số tiền 326.000.000đồng cho N là 

không có cơ sở, đã ảnh hường trực tiếp đến quyền lợi của nguyên đơn nên  buộc 

Công ty N có trách nhiệm thanh toán cho ông Nguyễn Tấn Đ số tiền 

326.000.000đồng theo quy định tại Điều 144 Luật Xây dựng. 

[6] Về yêu cầu lãi suất: Tại phiên tòa ông Lâm K đại diện nguyên đơn có 

yêu cầu Công ty N tính lãi suất chậm thanh toán  được hai bên thỏa thuận tại 

Điều 7 của hợp đồng số 12, thời gian yêu cầu tính lãi là 48 tháng, giảm 50% 

tháng lãi cho Công ty N. 

Thấy rằng: Tại Điều 7 của hợp đồng hai bên thỏa thuận lãi suất như sau: 

“ .. Sau khi công trình thi công xong, được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 

nếu bên A không có khả năng thanh toán ngay thì sẽ thanh toán trong phạm vi ba 

năm và có tính lãi suất 5,4%/năm đối với giá trị chậm thanh toán. Nếu quá 3 năm 

mà vẫn chưa thanh toán hết giá trị hợp đồng thì phần chậm thanh toán sẽ tính 

theo lãi suất quá hạn là 1,5% lần lãi suất trong hạn nói trên”. 

Điều 306 Luật Thương mại quy định: “Trường hợp bên vi phạm hợp 

đồng chậm thanh toán tiền hàng, hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi 

phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyến yêu cầu trả tiền lãi trên số 

tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm 

thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác 

hoặc pháp luật có quy định khác”. 

Như vậy, yêu cầu của nguyên đơn tính lãi suất theo hợp đồng số 12 là có 

cơ sơ chấp nhận. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn yêu cầu tính 36 tháng lãi với mức lãi suất 

trong hạn 5,4%/năm và 12 tháng lãi suất quá hạn bằng 150% của lãi suất 

5,4%/năm trên số tiền 326.000.000 đồng là phù hợp nên chấp nhận yêu cầu này 

của nguyên đơn. 

Lãi suất được tính cụ thể như sau: 
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- Lãi suất trong hạn 

326.000.000đồng x 5,4%/năm x 36 tháng = 52.812.000đồng 

- Lãi suất quá hạn 

326.000.000đồng x 8,1%/năm x 12 tháng = 26.406.000đồng 

Tổng cộng lãi là 79.218.000đồng. 

 [7]  Như vậy, tổng cộng gốc và lãi buộc Công ty N phải thanh toán cho 

N là 405.218.000đồng. 

 [8] Về tranh chấp yêu cầu Công ty N thanh toán số tiền 229.532.120 

đồng và lãi trong hợp đồng số 07 ngày 11/4/2007: Trong quá trình giải quyết vụ 

án và tại phiên tòa, nguyên đơn rút lại yêu cầu đòi bị đơn thanh toán số tiền 

229.532.120 đồng, để các bên đương sự thương lượng với nhau bên ngoài, xét 

thấy nguyên đơn rút yêu cầu tranh chấp đối với hợp đồng số 07 là tự nguyện, phù 

hợp với quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử đình chỉ giải quyết yêu cầu này 

của nguyên đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 244 Bộ luật tố tụng Dân sự. 

 [9]  Phát biểu của Kiểm sát viên đề nghị chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của các nguyên đơn là có căn cứ 

 [10] Án phí: Công ty N phải chịu 20.208.720đồng  án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 Bộ Luật TTDS;  Điều 27 Pháp 

lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội 

quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Hoàn trả tiền tạm ứng án phí cho nguyên đơn do yêu cầu của nguyên đơn 

được chấp nhận.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ các Điều 30, 35, 39, 157, 147, 227, 228, 271 và 273 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự;  
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Áp dụng Điều 144 Luật Xây dựng, Điều 305 Luật Thương mại; Điều 27 

Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông Nguyễn Tấn Đ – Chủ Doanh nghiệp 

tư nhân N đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N. 

 Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N có nghĩa vụ thanh 

toán cho ông Nguyễn Tấn Đ - Chủ Doanh nghiệp tư nhân N số tiền 

405.218.000đồng (Bốn trăm lẻ năm triệu, hai trăm mười tám ngàn đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá 

hạn trung bình trên thị trường tương ứng với thời gian trả và số tiền chậm trả tại 

thời điểm thanh toán. 

2. Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu của ông Nguyễn Tấn Đ – Chủ 

Doanh nghiệp tư nhân N về việc yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên N thanh toán số tiền 229.532.120 đồng và lãi trong hợp đồng số 07/HĐ-XD 

ngày11/4/2007. 

3. Về án phí: Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N phải 

chịu 20.208.720đồng  (Hai mươi triệu, hai trăm lẻ tám ngàn, bảy trăm hai mươi 

đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. 

Hoàn trả cho ông Nguyễn Tấn Đ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

12.283.000đồng (Mười hai triệu, hai trăm tám mươi ba ngàn đồng) theo biên lai 

thu số 0005484 ngày 15/10/2014 của Chi cục thi hành án dân sự Thành phố T, 

tỉnh Long An 

4. Về nghĩa vụ chậm thi hành án: Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu 

lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra 
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quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người 

được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho 

đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

5. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có mặt được quyền kháng cáo bản

án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa 

hoặc không có mặt khi tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng 

cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

*Nơi nhận:
- TAND tỉnh Long An; 
- VKSND tp. T; 
- Chi cục THA tp. T; 
- Các đương sự; 
- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Diễm Hằng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Số: 08/2019/QĐ-PQTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm có: 

Căn cứ vào Điều 71 của Luật Trọng tài thương mại; 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ kèm theo và Bản sao Phán quyết Trọng 

tài số 85/16 HCM ngày 20/2/2019 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 

(đã được chứng thực hợp lệ). 

Sau khi xem xét Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài đề ngày 19/3/2019 

(Tòa án nhận được ngày 25/3/2019) của Công ty K là Nguyên đơn trong Phán quyết 

trọng tài vụ kiện số 85/16 HCM của Hội đồng Trọng tài lập ngày 20/02/2019 tại Hà 

Nội giải quyết tranh chấp về xây dựng, giữa:  

Bên yêu cầu: Công ty K 

Địa chỉ: 1459, O- d, A-s, C-d, Hàn Quốc 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Park Heung J - Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám 

đốc điều hành công ty 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Duy L, ông Doãn Nhật M, ông 

Nguyễn Hữu V (Giấy ủy quyền ngày 19/3/2019) 

Luật sư Đỗ Mạnh T - Công ty Luật TNHH LV, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bên yêu cầu. 

Bên liên quan: Công ty TNHH MTV K  (Nay là Công ty TNHH MTV A) 

Địa chỉ: Tòa nhà K, E6 Khu đô thị mới C, MT, quận N, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Park Albert L  - Chức vụ: Chủ tịch Công ty 

        Ông Lim Eun K - Tổng giám đốc Công ty 

Thẩm phán chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh 

Các thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Bà Ngô Tuyết Băng 
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Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Ngọc M, bà Đặng Vũ Minh H (Giấy 

ủy quyền ngày 17/5/2019) 

Các luật sư Hoàng Văn D và Trần Anh H - Công ty Luật TNHH B và Cộng sự, 

luật sư Đặng Việt A - Công ty Luật TNHH Tư vấn Đ, Đoàn luật sư thành phố Hà 

Nội bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho Bên liên quan. 

 NỘI DUNG NHƯ SAU 

Công ty TNHH MTV K (Nay là Công ty TNHH MTV A - Gọi là A) là Chủ 

đầu tư Dự án K (Khách sạn, căn hộ dịch vụ, văn phòng, trung tâm thương mại, căn 

hộ) tại địa điểm Khu đất số 6, khu đô thị C, quận C, Hà Nội. Công ty K (gọi là K) 

là nhà thầu xây dựng. Ngày 21/9/2007, Công ty K và Công ty A ký kết Thỏa thuận 

Hợp đồng ban đầu về việc: “Xây dựng K - khách sạn, căn hộ dịch vụ, văn phòng, 

trung tâm thương mại và căn hộ ”. Tổng giá của hợp đồng là 721 triệu USD (Chưa 

bao gồm thuế GTGT, K chịu trách nhiệm về khoản này); Thời hạn hợp đồng là 36 

tháng kể từ ngày ký Hợp đồng ban đầu; Hợp đồng cũng quy định rõ nhà thầu K 

phải trả một khoản bồi thường thiệt hại định trước trong trường hợp dự án không 

hoàn thành đúng tiến độ là 0,03% giá hợp đồng trên mỗi ngày chậm tiến độ nhưng 

tổng cộng không quá 5% giá hợp đồng. 

Sau khi ký hợp đồng, các bên đã ký thêm 07 phụ lục sửa đổi hợp đồng mang 

số từ 1 đến 7.     

Vì có tranh chấp trong việc thanh toán nên ngày 25/10/2016 K đã khởi kiện 

yêu cầu A thanh toán các khoản tiền mà K cho rằng A phải trả cho K bao gồm các 

chi phí xây dựng theo các yêu cầu thanh toán tạm thời (IPC) từ số 33 đến số 38, 

tổng cộng là 67.578.364 USD và tiền phí chậm trả theo Điều 11.4 của Hợp đồng 

xây dựng trên số tiền gốc cho đến thời hạn thanh toán của mỗi hoá đơn.  

A không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của K mà còn có yêu cầu kiện lại, buộc 

K bồi thường thiệt hại 2 khoản chính gồm: 

+ Chi phí xây dựng bổ sung với số tiền: 13.383.700 USD. 

+ Bồi thường thiệt hại định trước theo Điều 13 của Hợp đồng xây dựng do 

việc chậm trễ hoàn thành dự án trong giai đoạn từ ngày 20/4/2011 đến ngày 

27/7/2017 với số tiền là 16.140.616 USD. 
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 Quyết định trọng tài vụ kiện số 85/16 HCM ngày 20/02/2019 của Hội đồng trọng 

tài thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam xét xử vụ kiện số 85/16 HCM giữa: 

Các bên tranh chấp: 

Nguyên đơn: Công ty K 

Địa chỉ: 1459, O- d, A-s, C-d, Hàn Quốc 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lee Sung H - Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám 

đốc điều hành công ty do Tòa án chỉ định. 

Bị đơn: Công ty TNHH MTV K  (Nay là Công ty TNHH MTV A) 

Địa chỉ: Tòa nhà K, E6, Khu đô thị mới C, MT, quận N, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lee Hyo J  - Chức vụ: Chủ tịch Công ty 

Hội đồng Trọng tài căn cứ vào các quy định liên quan của pháp luật Việt 

Nam, quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC đã phán quyết: 

“a. Nguyên đơn K có trách nhiệm thanh toán cho Bị đơn V số tiền: 6.060.000 

USD 

b. Nguyên đơn K có trách nhiệm thanh toán và hoàn trả cho Bị đơn V phí 

trọng tài số tiền: 2.449.664.525 VNĐ 

c. Nguyên đơn K có trách nhiệm thanh toán và phải hoàn trả cho Bị đơn V phí 

và phí tổn luật sư của V liên quan đến vụ kiện trọng tài này, bao gồm các khoản 

tiền sau: 

(i) 370.300.841,53VND và 

(ii) 188.637,44USD và  

(iii) 495.669.550.108 KRW và 

(iv) 7.075,52 SGD 

d. Nguyên đơn K có trách nhiệm thanh toán và phải thanh toán cho Bị đơn V tiền 

lãi đơn trên các khoản tiền tại các đoạn 476 (a), 476 (b) và 476 (c) trên đây, phát sinh ở 

mức 10% một năm (theo Điều 357 của Bộ luật dân sự Việt Nam ban hành năm 2015) từ 

ngày của Phán quyết chung thẩm này cho đến ngày thanh toán. 

e. Bị đơn V có trách nhiệm thanh toán và phải thanh toán cho Nguyên đơn K 

số tiền 4.996.141USD. 

f. Bị đơn V có trách nhiệm thanh toán và phải thanh toán cho Nguyên đơn K 

tiền lãi đơn trên khoản tiền tại đoạn 476(e) trên đây, phát sinh ở mức 10% một năm 
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(theo Điều 357 của Bộ luật dân sự Việt Nam ban hành năm 2015) từ ngày của Phán 

quyết chung thẩm này cho đến ngày thanh toán. 

 Phán quyết chung thẩm này là cuối cùng và ràng buộc các bên.” 

Không đồng ý với Phán quyết vụ tranh chấp nêu trên, ngày 19/3/2019 Nguyên 

đơn K làm đơn yêu cầu huỷ Phán quyết với các lý do sau: 

+ Hội đồng trọng tài không tôn trọng và bảo vệ quyền dân sự của K, không tuân 

theo qui định của pháp luật khi xác định việc bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện của K 

đối với khoản tiền theo các IPC số 33 đến 38. 

+ Hội đồng trọng tài không tuân theo các qui định của pháp luật khi áp dụng không 

thống nhất các qui định pháp luật trong việc xác định thời hiệu áp dụng đối với các 

yêu cầu kiện lại của A về chi phí xây dựng bổ sung và thường thiệt hại định trước. 

+ Hội đồng trọng tài không khách quan và không tuân theo các qui định của pháp 

luật khi sử dụng chi phí xây dựng ước tính để quyết định số tiền bồi thường theo 

yêu cầu kiện lại của A mà không xác định chi phí thực tế để hoàn thiện khách sạn. 

+ Hội đồng trọng tài đã không xem xét một cách quan yêu cầu của K về phí chậm trả. 

Bên liên quan A cho rằng: 

+ Về thủ tục tố tụng: Khi nộp đơn yêu cầu huỷ Phán quyết trọng tài, K chưa hoàn 

thành nghĩa vụ chứng minh cho yêu cầu của mình và các lập luận mới của K tại văn 

bản ngày 14/6/2019 không nên xem xét nhằm đảm bảo quá trình tố tụng diễn ra 

đúng thủ tục và công bằng cho các bên. 

+ Về yêu cầu huỷ Phán quyết trọng tài của K thuộc về nội dung vụ tranh chấp đã 

được Hội đồng trọng tài xét xử. 

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam gửi văn bản phản hồi có nội dung: 

Các lập luận của K tại Đơn yêu cầu hủy phán quyết Trọng tài là không có cơ 

sở và đều thuộc vấn đề nội dung tranh chấp mà Hội đồng Trọng tài đã giải quyết. 

Về thời hiệu: Nguyên đơn K không giải thích được đúng đắn tại sao vấn đề thời 

hiệu lại vi phạm lợi ích của mình, lợi ích của Nhà nước và lợi ích của bên thứ ba; 

Về vấn đề thanh toán, nghiệm thu, bồi thường và các vấn đề khác: Bị đơn V yêu 

cầu bồi thường 12 triệu USD cho chi phí thiết bị nhưng Nguyên đơn đã từ chối và 

xác nhận tại Phiên họp rằng chi phí thiết bị là 6 triệu USD, do đó số tiền 6 triệu 

USD là không hề tranh cãi đối với giá trị tranh chấp. Hội đồng trọng tài chỉ có thẩm 
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quyền đối với tranh chấp, không có thẩm quyền với các vấn đề không tranh chấp. 

Nguyên đơn không chứng minh được Phán quyết Trọng tài được ban hành trái với 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam và không chứng minh được quyền lợi 

của mình bị xâm phạm. K cũng không chứng minh được Hội đồng Trọng tài không 

vô tư, khách quan trong quá trình giải quyết tranh chấp. Đề nghị không chấp nhận 

yêu cầu hủy phán quyết do K yêu cầu. 

Tại phiên họp: Các bên giữ nguyên quan điểm của mình. Bên yêu cầu cho 

rằng Hội đồng trọng tài không tuân thủ pháp luật Việt Nam, không vô tư, khách 

quan khi giải quyết tranh chấp. Bên liên quan cho rằng các lý do của Bên yêu cầu 

đưa ra để hủy phán quyết không hợp lý và không có căn cứ.  

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bên yêu cầu trình bày luận cứ 

có nội dung chính:  

Hội đồng trọng tài vi phạm nghiêm trọng tố tụng trọng tài: Không tiến hành 

các biện pháp xác minh làm rõ yêu cầu kiện lại của A nhưng vẫn quyết định trách 

nhiệm thanh toán cho K; Không tạo điều kiện cho K và A thực hiện đầy đủ quyền 

và nghĩa vụ liên quan đến yêu cầu khởi kiện. 

Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam: 

Cụ thể là nguyên tắc tôn trọng bảo vệ dân sự; Nguyên tắc bình đẳng; Nguyên tắc 

khách quan vô tư và tuân theo quy định của pháp luật; Nguyên tắc bình đẳng, tạo 

điều kiện cho các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong quá trình giải quyết tại 

trọng tài. Đề nghị hủy phán quyết.  

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bên liên quan trình bày luận cứ 

có nội dung chính: 

Tài liệu, chứng cứ của K đưa ra không hợp pháp. Ngày 25/3/2019 nhận được 

Phán quyết Trọng tài nhưng đến ngày 14/6/2019 mới có văn bản đưa ra các ý kiến 

cung cấp thêm một số tài liệu (tức 3 tháng 20 ngày). Theo quy định tại Điều 69 

Luật trọng tài thương mại thì thời hạn 30 ngày để các bên đưa ra căn cứ đề nghị 

hủy phán quyết, do vậy không có căn cứ để xem xét yêu cầu hủy phán quyết vì Bên 

yêu cầu đã mất quyền đưa ra yêu cầu. 

Trang 6 của văn bản trình bày do Luật sư của Bên yêu cầu cho rằng Hội đồng 

trọng tài vi phạm nguyên tắc bình đẳng, quan điểm này cơ được Bên yêu cầu thừa 

50



nhận hay không? Bên yêu cầu cho rằng thời hiệu khởi kiện liên quan đến nghĩa vụ 

thanh toán đối với số tiền A còn nợ phải trả K đã bị Hội đồng trọng tài xâm phạm 

thuộc nội dung, không vi phạm nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Phán 

quyết trọng tài đã dành 41 trang tương đương 1/3 Phán quyết (từ trang 53 đến trang 

94) để nhận định về vấn đề thời hiệu đã thể hiện sự công minh của Hội đồng trọng 

tài gồm 3 thành viên rất có năng lực đã xem xét, đánh giá về vấn đề thời hiệu khách 

quan, vô tư. Đề nghị bác yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.                           

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm và 

đề xuất hướng giải quyết đơn có nội dung chính: 

Tòa án thụ lý việc kinh doanh thương mại đúng thẩm quyền. Sau khi thụ lý, 

Toà án đã thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp, Trung tâm trọng tài, các bên 

đương sự theo qui định tại khoản 1 Điều 71 Luật Trọng tài thương mại. Tại phiên 

họp xét đơn, Hội đồng xét đơn đã thực hiện đúng qui định tại khoản 3 Điều 71 Luật 

Trọng tài thương mại.  

 - Đại diện của bên yêu cầu, bên liên quan đã được thực hiện đầy đủ quyền và 

nghĩa vụ theo qui định của Bộ luật tố tụng dân sự và Luật Trọng tài thương mại.  

 Về nội dung: Hội đồng trọng tài đã vi phạm Điều 5 Bộ luật dân sự 2005 

(Điều 3 Bộ luật dân sự 2015) qui định về nguyên tắc bình đẳng và Điều 4 Luật Luật 

Trọng tài thương mại qui định về nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. 

Trong vụ việc này Hội đồng trọng tài đã có sự phân biệt đối xử không công bằng 

với K. Đề xuất: Hủy phán quyết trọng tài. 

XÉT THẤY 

1. Về thủ tục tố tụng: 

Về thời hiệu khởi kiện: Ngày 20/02/2019, Hội đồng Trọng tài gồm 3 Trọng 

tài viên thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ban hành Phán quyết Trọng 

tài vụ kiện số 85/16. Ngày 22/2/2019 VIAC gửi Phán quyết nêu trên cho các bên 

Ngày 25/02/2019 K nhận được Phán quyết. Ngày 19/3/2019 K lập đơn yêu cầu hủy 

phán quyết và đến ngày 25/3/2019 K trực tiếp nộp đơn yêu cầu hủy phán quyết tại 

Tòa án. Đối chiếu Lịch năm 2019 thì tháng 2 có 28 ngày, ngày 22/02/2019 khi 

VIAC gửi Phán quyết cho các bên là ngày thứ 6 nên ngày thứ hai tuần kế tiếp K 
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mới nhận được phán quyết là phù hợp, do vậy Đơn yêu cầu của K đã nộp trong thời 

hạn 30 ngày theo quy định tại Điều 69 Luật Trọng tài thương mại. 

Về thẩm quyền giải quyết: Tại “Thỏa thuận hợp đồng về việc xây dựng K” 

lập và ký ngày 30/9/2009 dựa trên hợp đồng được lập vào ngày 21/9/2007 đã được 

K và A thỏa thuận ở Điều 19, mục 19.2 “Trong trường hợp không đạt được thỏa 

thuận thông qua thương lượng, tranh chấp đó sẽ được giải quyết chung thẩm bởi 

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam…” Do vậy, Hội đồng trọng tài thụ lý vụ 

tranh chấp là đúng thẩm quyền và phù hợp Điều 5 của Luật Trọng tài thương mại 

qui định về điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. 

Bên yêu cầu đề nghị hủy phán quyết trọng tài vì cho rằng: 

+ Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt 

Nam: Hội đồng trọng tài không tuân theo quy định của pháp luật khi xác định việc 

bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện liên quan đến các yêu cầu của K cho các khoản tồn 

đọng theo yêu cầu thanh toán; Không áp dụng thống nhất pháp luật trong việc xác 

định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu kiện lại của A về các chi phí xây dựng bổ 

sung và thiệt hại định trước; Sử dụng chi phí xây dựng ước tính để quyết định số 

tiền yêu cầu theo yêu cầu kiện lại của A mà không xác định chi phí thực tế để hoàn 

thiện khách sạn. 

Hội đồng xét đơn thấy rằng: 

Công trình tòa nhà K - Đối tượng của hợp đồng xây dựng đã được nghiệm 

thu và đưa vào sử dụng. Thành phần nghiệm thu bao gồm: A (Chủ đầu tư), Viện 

Khoa học C (Đơn vị Tư vấn giám sát), Công ty quản lý toà nhà, Hội đồng nghiệm 

thu nhà nước các công trình xây dựng (Cơ quan có thẩm quyền). Khi công trình 

được nghiệm thu, K đã đệ trình lên A tất cả các yêu cầu thanh toán tạm thời (IPC) 

từ số 33 đến số 38 và đã được A chấp thuận. Tức là A phải có nghĩa vụ thanh toán 

cho K toàn bộ số tiền theo các IPC đã được phê duyệt chấp nhận, hơn nữa các IPC 

đều đã quá hạn thanh toán nhưng trên thực tế A mới chỉ thanh toán một phần của 

IPC số 33. Như vậy phải xác định đây là một khoản nợ của A đối với K theo Hợp 

đồng xây dựng các bên đã ký kết. Hội đồng trọng tài bác yêu cầu của K đối với 

các khoản nợ của A từ IPC số 34 đến số 38 và chỉ chấp nhận IPC số 33 là không 

phù hợp. Mặc dù đây là phần nội dung của vụ tranh chấp mà Hội đồng trọng tài 
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đã giải quyết nhưng đã chứng minh việc Hội đồng Trọng tài có khách quan hay 

không khi giải quyết vụ tranh chấp. 

 Tiếp theo: Đối với yêu cầu kiện lại của A về khoản chi phí xây dựng bổ sung và 

thiệt hại định trước, thấy rằng: Theo quy định tại Điều 9 của Hợp đồng xây dựng qui 

định về Điều kiện và tiến độ xây dựng: “ mục 9.2.1. Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ 

công trình trong thời hạn 43 tháng kể từ ngày khởi công ”. 

 Điều 13 qui định về Thiệt hại định trước do chậm trễ: “ mục 13.1. Nếu nhà 

thầu không hoàn thành công trình đến thời hạn hoàn thành theo tiến độ thời gian 

xây dựng hoặc đến ngày hoàn thành thì nhà thầu phải thanh toán cho Chủ đầu tư 

số tiền tương ứng là tiền bồi thường thiệt hại định trước ...”. 

 Đối chiếu với qui định nêu trên thì trong trường hợp K không hoàn thành 

công trình khi đến ngày hoàn thành K mới vi phạm mục 9.2.1 và lúc này K mới 

phải bồi thường thiệt hại định trước do chậm trễ nhưng Hội đồng trọng tài chấp 

nhận yêu cầu kiện lại của A về chi phí xây dựng bổ sung là không phù hợp với bản 

chất vụ việc và sự thoả thuận của các bên trong hợp đồng mà yêu cầu khởi kiện của 

K đối với các IPC đã được A phê duyệt lại không được Hội đồng trọng tài chấp 

nhận là không hợp lý. Trong vụ việc này Hội đồng trọng tài đã có sự phân biệt đối 

xử không công bằng với K. 

 Tổng hợp các nội dung nêu trên, thấy rõ Hội đồng trọng tài đã có sự không 

công bằng trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp. Như vậy, Hội đồng trọng tài đã 

vi phạm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Cụ thể Hội đồng trọng tài 

đã vi phạm Điều 5 Bộ luật dân sự 2005 (tương ứng Điều 3 Bộ luật dân sự 2015) qui 

định về nguyên tắc bình đẳng và Điều 4 Luật Trọng tài thương mại qui định về 

nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đã xâm phạm nghiêm trọng đến lợi 

ích của K. Vì vậy, yêu cầu hủy phán quyết nêu trên của Hội đồng trọng tài do K 

khởi kiện có căn cứ chấp nhận.  

 Từ những nhận định trên 

- Áp dụng điểm đ, khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc Hội. 
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QUYẾT ĐỊNH 

1. Chấp nhận yêu cầu Hủy quyết định Phán quyết Trọng tài vụ kiện số 85/16 

được lập ngày 20/02/2019 của Hội đồng Trọng tài Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 

Nam về giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng xây dựng, giữa:  

Nguyên đơn: Công ty K 

Địa chỉ: 1459, O- d, A-s, C-d, Hàn Quốc 

Bị đơn: Công ty TNHH MTV K  (Nay là Công ty TNHH MTV A) 

Địa chỉ: Tòa nhà K, E6, Khu đô thị mới C, MT, quận N, thành phố Hà Nội. 

2. Về lệ phí: Công ty K chịu 500.000 đồng lệ phí kinh doanh thương mại đã 

nộp tạm ứng theo biên lai số 0017357 ngày 02/5/2019 tại Cục thi hành án dân sự 

thành phố Hà Nội. 

3. Quyết định này là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày ra quyết định. Các bên, Hội đồng trọng tài không có quyền khiếu nại, kháng 

cáo; Viện kiểm sát không có quyền kháng nghị. 

Nơi nhận:     

- Các bên;     

- Hội đồng trọng tài; 

 - Cục thi hành án dân sự Hà Nội; 

 - VKSND thành phố Hà Nội; 

 - Lưu hồ sơ. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT ĐƠN YÊU CẦU 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hạnh 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

        TẠI HÀ NỘI 
 ỦY BAN THẨM PHÁN 

      Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 05/2019/KDTM-GĐT 

Ngày 07 tháng 5 năm 2019 

V/v Tranh chấp kiện đòi tài sản 

(tiền góp vốn) đầu tư xây dựng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có 12 (mười 

hai) thành viên tham gia xét xử, do ông Phạm Văn Hà - Chánh án Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội làm Chủ tọa phiên tòa.  

Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Khuê Huy - Thẩm tra viên Phòng Giám đốc, kiểm 

tra II, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Văn Nhiễm - Kiểm sát viên cao cấp.  

Ngày 07 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại về “Tranh chấp kiện 

đòi tài sản (tiền góp vốn) đầu tư xây dựng” giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Bùi Quang Kh, sinh năm 1958; địa chỉ tại đường D, 

phường A, quận T, thành phố Hồ Chí Minh; do bà Bùi Thị Thanh H, sinh năm 

1987; địa chỉ tại đường T, phường T, quận L, thành phố Hải Phòng làm đại diện 

(theo Hợp đồng ủy quyền ngày 19/11/2013). 

Bị đơn: Công ty G (G); địa chỉ tại số phường C, Quận B, thành phố Hồ Chí 

Minh; do ông Phùng Đức M - Tổng giám đốc Công ty làm đại diện theo pháp luật; 

ông Nguyễn Văn T - Luật sư thuộc Văn phòng luật sư H, Đoàn luật sư thành phố 

Hải Phòng làm đại diện theo ủy quyền (Giấy ủy quyền ngày 12/4/2016 của Tổng 

giám đốc Công ty G). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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* Theo đơn khởi kiện đề ngày 15/11/2013 và trong quá trình tố tụng, nguyên

đơn là ông Bùi Quang Kh trình bày: 

Năm 2000, Công ty G (sau đây viết tắt theo tên giao dịch là Công ty G) được 

thành lập, ông Bùi Quang Kh là cổ đông giữ chức vụ Phó tổng giám đốc. Năm 

2002, Công ty G có đầu tư dự án xây dựng nhà ở A V tại thị xã A, huyện T (nay là 

phường A, quận K) thành phố Hải Phòng, ông Kh được giao nhiệm vụ hoàn thiện 

thủ tục pháp lý để triển khai dự án. Tháng 5/2004, dự án xây dựng nhà ở A V được 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó, do bận công việc cá nhân nên 

ngày 16/8/2004 ông Kh xin rút vốn cổ đông và thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám 

đốc Công ty G. 

Ngày 30/8/2004 Hội đồng cổ đông Công ty G đã họp và chấp nhận cho ông 

rút vốn cổ đông, xác nhận kể từ ngày 01/9/2004 ông Kh không còn là thành viên 

Công ty. 

Ngày 31/8/2004, Hội đồng cổ đông Công ty G tiếp tục họp xem xét kết quả 

hoạt động để xác định quyền lợi của ông được hưởng sau khi rút khỏi Công ty là 

14.244.000.000 đồng. Tuy không là cổ đông nhưng ông vẫn có nhu cầu hợp tác với 

Công ty G, vì vậy ngày 05/10/2004 giữa ông với Công ty G đã ký 02 bản Hợp đồng 

hợp tác đầu tư số 01 và số 02 cùng xây dựng khu nhà ở A V tại Khu LK1- BT3- G3 

và khu CH1 với tổng giá trị góp vốn hai hợp đồng là 26.983.850.000 đồng. 

Theo nội dung hai bản hợp đồng hợp tác trên thì ông góp vốn để Công ty G 

xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án gồm tiền đền bù cho dân, san lấp, xây dựng 

đường giao thông, đường điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc. Ông sẽ được nhận 

diện tích đất tương ứng với số tiền đầu tư với Công ty. Trong vòng 07 ngày sau khi 

ký hợp đồng thì ông phải góp vốn cho Công ty G theo Hợp đồng số 01 là 

9.461.895.000 đồng, Hợp đồng số 02 là 5.038.105.000 đồng, số tiền còn lại ông sẽ 

nộp theo từng thông báo của Công ty. 

Thực hiện các hợp đồng, ngày 05/10/2004, ông đã góp vốn đợt 1 theo Hợp 

đồng số 01 là 9.461.895.000 đồng, theo Hợp đồng số 02 là 4.782.105.000 đồng, 

được Công ty G viết hai phiếu thu tiền, tổng cộng là 14.244.000.000 đồng. Sau khi 

ông nộp tiền, Công ty G không thực hiện nghĩa vụ giao đất cho ông xây dựng theo 

số tiền ông góp vốn. Sau nhiều lần yêu cầu, đến ngày 13/01/2006 Công ty G mới 

trả cho ông 1.000.000.000 đồng. Do Công ty G không giao đất và cũng không trả 

số tiền đầu tư còn lại nên ông đã xây dựng tường bao quanh diện tích đất khoảng 

2000m
2
 tại khu LK1 là diện tích theo Hợp đồng số 01. 
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Do đó, ông khởi kiện đề nghị Tòa án buộc Công ty G phải trả số tiền còn lại 

13.244.000.000 đồng và tiền lãi từ ngày 05/10/2004 đến ngày xét xử sơ thẩm theo 

lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định. Tại phiên toà sơ thẩm, ông Kh 

rút một phần yêu cầu về thời gian tính lãi, chỉ yêu cầu tính lãi từ ngày 01/02/2006 

đến ngày xét xử sơ thẩm, tổng cộng là 11.689.761.417 đồng. 

* Bị đơn là Công ty G trình bày (Công văn số 08-11/CV.2013 ngày 

29/11/2013):  

Ông Kh đã hai lần khởi kiện yêu cầu Công ty G thực hiện hai hợp đồng hợp 

tác đầu tư, cụ thể: 

- Lần thứ nhất: Ngày 16/11/2010, ông Kh khởi kiện Công ty tại Tòa án nhân 

dân thành phố Hải Phòng. Ngày 23/8/2011, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 

đã ban hành Quyết định số 23/2010/QĐST-KDTM đình chỉ giải quyết vụ án, với lý 

do hết thời hiệu khởi kiện. Sau đó ông Kh kháng cáo. Tại Quyết định số 

99/2012/QĐPT ngày 04/6/2012, Toà phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội 

đã đình chỉ giải quyết vụ án, với lý do ông Kh rút đơn khởi kiện và Công ty G đồng 

ý với việc rút đơn khởi kiện của ông Kh. 

- Lần thứ hai: Ngày 07/3/2013, ông Kh khởi kiện Công ty tại Tòa án nhân 

dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20/5/2013, Tòa án nhân dân Quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 34/2013/QĐST-KDTM đình 

chỉ giải quyết vụ án, với lý do ông Kh rút đơn khởi kiện. 

Công ty G đề nghị Toà án giải quyết vụ án theo pháp luật vì đã hết thời hiệu 

khởi kiện. 

Quá trình giải quyết vụ án, Toà án cấp sơ thẩm đã tiến hành lấy lời khai của 

ông Phùng Đức M - Đại diện theo pháp luật của Công ty G tại trụ sở Công ty vào 

ngày 28/5/2014 nhưng sau đó ông M không ký biên bản ghi lời khai. Do đó, Toà án 

cấp sơ thẩm phải thu thập lời khai của Công ty G tại Tòa án nhân dân thành phố 

Hải Phòng và Tòa án nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh trước đây. 

 Theo Văn bản số 07-12/CV-2010 ngày 07/12/2010 của Công ty G gửi Tòa 

án nhân dân thành phố Hải Phòng và Bản trình bày ngày 17/4/2013 của đại diện 

Công ty G gửi Tòa án nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì: Ông Kh 

nguyên là cổ đông của Công ty G từ khi thành lập năm 2000, vốn góp vào Công ty 

của ông Kh do ông Phùng Đức M - Tổng giám đốc công ty cho vay. Năm 2002, 

Công ty đầu tư xây dựng khu nhà ở A V có giao cho ông Kh lúc đó là Phó tổng 
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giám đốc trực tiếp thực hiện các giao dịch và điều hành tất cả các công việc của dự 

án, còn mọi chi phí do Công ty trả. Khi dự án đang được thực hiện, tháng 8/2004 

ông Kh xin nghỉ và xin rút vốn, lãi tại Công ty. Ngày 31/8/2004, Hội đồng cổ đông 

Công ty G đã họp, trên cơ sở báo cáo tiền lãi tạm tính của phòng kế toán, các khoản 

vốn góp, lợi nhuận của Công ty thì tính đến ngày 05/10/2004 các khoản tiền của 

ông Kh được hưởng khi rút khỏi Công ty gồm:   

- Vốn góp điều lệ: 2.000.000.000 đồng.  

- Số lãi tạm tính dự án nhà ở A V: 4.558.320.000 đồng 

- Số lãi tạm tính tại dự án Đại An – Vũng Tàu: 2.000.000.000 đồng 

- Khoản tiền ông M hứa cho ông Kh: 5.700.000.000 đồng 

- Thu lại đợt 1 lãi cổ tức: 14.320.000 đồng 

Tổng các khoản ông Kh được nhận là 14.244.000.000 đồng. 

Tại thời điểm đó, ông Kh yêu cầu được rút ngay số tiền nêu trên, nhưng do 

Công ty đang gặp khó khăn, không có tiền để thanh toán nên ông Kh đề nghị được 

hợp thức hóa bằng việc lập các hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty. Công ty yêu 

cầu ông Kh phải viết cam kết trước khi hai bên ký hợp đồng. Ngày 04/10/2004, ông 

Kh đã viết cam kết: “Nếu Công ty G bán được toàn bộ dự án còn lại thì tôi sẽ trả 

lại khu CH1-BT1-G1 và nhận lại bằng tiền mặt (tiền góp vốn)”. 

Ngày 05/10/2004, hai bên ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01 và số 02 với số 

tiền ông Kh nộp:  

- Thu đợt 1 hợp đồng số 01 là: 9.461.895.000 đồng. 

- Thu đợt 1 hợp đồng số 02 là: 4.782.105.000 đồng. 

Sau khi tiếp nhận các công trình của dự án, qua kiểm tra thực tế, Công ty 

phát hiện những báo cáo của ông Kh thiếu trung thực về diện tích san lấp, lãi dự án 

không đúng. Bộ Tài Chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2004 của Công ty đã 

xác định việc Công ty tạm tính chia 6.558.320.000 tiền lãi của hai dự án nhà ở A V 

và Đại An cho ông Kh là chưa hợp lý, vì kết quả kinh doanh của hai dự án này 

chưa được ghi nhận đầy đủ. 

Ngày 30/8/2005, Công ty có thông báo yêu cầu ngày 15/9/2005 ông Kh đến 

để Công ty hoàn trả Hợp đồng hợp tác số 01, hoàn trả lại tiền cho ông theo đúng 

cam kết. Nếu ông không đến, Công ty coi như hợp đồng hợp tác đầu tư hết hiệu lực 

từ ngày 16/9/2005. Ông Kh đã không đến Công ty mà điện thoại yêu cầu Công ty 
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trả trước cho ông 1.000.000.000 đồng. Ngày 13/01/2006, Công ty đã chuyển cho 

ông Kh số tiền 1.000.000.000 đồng bằng uỷ nhiệm chi. 

Hai hợp đồng mà Công ty ký với ông Kh là thực hiện theo yêu cầu của ông 

Kh nhằm duy trì quyền lợi của ông Kh khi rút vốn khỏi Công ty, không có giá trị về 

mặt pháp lý vì thực chất là hợp đồng “giả cách” không có thực, số tiền thu trên hai 

phiếu thu là Công ty thu “khống”. Vì vậy, Công ty G không chấp nhận yêu cầu của 

ông Kh kiện đòi 13.244.000.000 đồng. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 04/2015/KDTM-ST ngày 

28/12/2015, Tòa án nhân dân quận K, thành phố Hải Phòng quyết định:  

Chấp nhận việc rút một phần nội dung đơn khởi kiện của ông Bùi Quang Kh 

về giảm thời gian yêu cầu tính lãi đối với Công ty G (G). 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Quang Kh đối với Công ty G (G): 

Buộc Công ty G phải trả cho ông Kh số tiền 24.933.761.417 đồng. Trong đó tiền 

gốc là 13.244.000.000 đồng, tiền lãi là 11.698.761.417 đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, khi ông Kh có đơn yêu cầu thi hành 

án thì Công ty G phải trả cho ông Kh số tiền đã nêu trên, nếu chậm thanh toán 

Công ty còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng 

Nhà nước công bố tại thời điểm thi hành án tương ứng với thời gian chậm thi hành 

án.  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 12/01/2016, Công ty G có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ 

thẩm. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 19/2016/KDTM-PT ngày 

17/5/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định: Không chấp nhận 

kháng cáo của Công ty G. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, Công ty G có nhiều đơn đề nghị xét lại bản án phúc 

thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Tại Quyết định số 17/KNGĐT-VC1-KDTM ngày 18/10/2016, Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị đối với Bản án kinh 

doanh, thương mại phúc thẩm số 19/2016/KDTM-PT ngày 17/5/2016 của Tòa án 

nhân dân thành phố Hải Phòng; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp 
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cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm nêu trên và 

hủy Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 04/2015/KDTM-ST ngày 

28/12/2015 của Tòa án nhân dân quận K, thành phố Hải Phòng; giao hồ sơ vụ án 

cho Tòa án nhân dân quận K, thành phố Hải Phòng giải quyết lại vụ án, xử lý đơn 

khởi kiện của nguyên đơn theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội đề nghị Ủy ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chấp nhận 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Năm 2000, Công ty G được thành lập với vốn điều lệ 2.000.000.000 đồng, có 

5 cổ đông sáng lập gồm: Phòng TM và CN Việt Nam do ông Phùng Đức M đại 

diện; ông Bùi Quang Kh; bà Hoàng Thị H; ông Lê Văn N và bà Phùng Thị Xuân L. 

Tuy nhiên, theo Biên bản họp cổ đông Công ty G ngày 31/12/2002 thì chỉ có ông 

Phùng Đức M góp vốn điều lệ 1.800.000.000 đồng (chiếm 90% vốn điều lệ), bà H 

góp vốn điều lệ 200.000.000 đồng (chiếm 10% vốn điều lệ). Đến năm 2003, vốn 

điều lệ của Công ty G tăng lên 8.000.000.000 đồng và Công ty G chỉ còn 4 cổ đông 

sáng lập, vì bà L đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho ông M ngày 8/12/2001; 

còn ông Núi không góp vốn nên xin rút tên cổ đông sáng lập (Theo Biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/10/2007). Như vậy, thực chất toàn bộ hoạt 

động của Công ty G từ khi thành lập đến khi phát sinh tranh chấp với ông Kh chỉ 

do 3 cổ đông đại diện cho 100% vốn điều lệ của Công ty là ông M, ông Kh và bà H 

điều hành và quyết định. 

Ngày 01/10/2002, Hội đồng quản trị Công ty gồm ông M, ông Kh, bà H họp 

và thống nhất giao cho ông Kh - Phó tổng giám đốc Công ty làm thủ tục xin đầu tư 

dự án xây dựng nhà ở tại Hải Phòng (dự án A V). Nếu dự án được giao cho Công ty 

G và thực hiện có lãi thì ông Kh được chia 30% lợi nhuận, số còn lại chia cho các 

cổ đông bao gồm cả ông Kh theo tỷ lệ vốn góp... Thực tế Công ty G đã được Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao thực hiện dự án xây dựng nhà ở A V và dự 

án đã được triển khai thực hiện. 

Quá trình thực hiện dự án, đến ngày 16/8/2004 Hội đồng cổ đông Công ty G 

(gồm ông M đại diện 72,5% vốn, ông Kh đại diện 25% vốn, bà H đại diện 2,5% 

vốn) họp và thống nhất đồng ý cho ông Kh rút vốn, lãi khỏi Công ty và hợp tác với 

Công ty toàn bộ số tiền được hưởng. Ông Kh sẽ nhận nền nhà thương phẩm tại dự 

án A V với giá 1.300.000 đồng/m
2. 
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Ngày 30/8/2004, Hội đồng cổ đông Công ty G họp và thống nhất thông qua 

việc ông Kh xin rút vốn và ông Kh thôi giữ chức vụ, không tham gia Hội đồng 

quản trị từ ngày 01/9/2004. 

Ngày 05/10/2004, Hội đồng cổ đông Công ty G họp và thống nhất: Theo 

Biên bản tạm tính lãi của Phòng Kế toán, ông Kh được chia lãi tại dự án Đại An, 

Vũng Tàu 2.000.000.000 đồng; tại dự án A V là 4.558.320.000 đồng. 

 Theo thoả thuận thì phần quyền lợi của ông Kh được hưởng khi rút vốn khỏi 

Công ty G bao gồm: Vốn góp điều lệ: 2.000.000.000 đồng; Số lãi tạm tính dự án 

nhà ở A V: 4.558.320.000 đồng; Số lãi tạm tính tại dự án Đại An - Vũng Tàu: 

2.000.000.000 đồng; Khoản tiền ông M hứa cho ông Kh: 5.700.000.000 đồng; 

Công ty thu lại lãi cổ tức mà ông Kh đã nhận: 14.320.000 đồng. Tổng cộng 

14.244.000.000 đồng. Xét thấy:  

[1] Thoả thuận nêu trên do Hội đồng cổ đông Công ty G đại diện cho 100% 

vốn điều lệ thông qua, nên đây là thoả thuận giữa Công ty G và ông Kh để thực 

hiện thủ tục cho ông Kh rút toàn bộ vốn tại Công ty, đồng thời ông Kh không tham 

gia mọi hoạt động với tư cách là cổ đông tại Công ty G từ ngày 01/9/2004. Xét 

từng khoản tiền Công ty G thoả thuận thanh toán cho ông Kh: 

- Khoản 2.000.000.000 đồng vốn góp điều lệ: Thực tế ông Kh có góp vốn và 

vốn góp đã được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chính Công ty 

G cũng xác nhận việc góp vốn của ông Kh, nay chỉ trình bày về nguồn gốc số tiền 

này là của ông M cho ông Kh vay. Tuy nhiên, quan hệ vay tài sản (nếu có) giữa 

ông M và ông Kh là quan hệ dân sự khác, không thuộc phạm vi giải quyết trong vụ 

án này. 

- Khoản tiền ông M hứa cho ông Kh 5.700.000.000 đồng: Đây là thoả thuận 

tự nguyện của các bên và là khoản thanh toán cho công sức của ông Kh trong quá 

trình tham gia điều hành hoạt động của Công ty.   

- Về khoản 6.558.320.000 đồng chia tiền lãi của 02 dự án: Việc phân chia lãi 

của dự án là trên cơ sở thống nhất của Hội đồng cổ đông Công ty G từ trước khi 

làm thủ tục xin dự án. Tại thời điểm thoả thuận chia lãi, cả 02 dự án xây dựng đều 

chưa được thực hiện xong nên việc quyết toán, xác định chính xác lợi nhuận của 02 

dự án là không thể có. Chính vì vậy việc ghi “lãi tạm tính” để chia cho ông Kh là 

phù hợp. Mặt khác, số liệu tính toán lãi là do Phòng Kế toán của Công ty G trình; 

giữa hai bên cũng không có thoả thuận nào để tính lại số tiền lãi này. Do đó, có cơ 
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sở xác định Hội đồng cổ đông Công ty G thoả thuận thanh toán cho ông Kh số tiền 

này là tự nguyện, trên cơ sở tính toán, cân nhắc của cả hai bên. Quá trình giải quyết 

vụ án, Công ty G không đồng ý thanh toán khoản tiền 6.558.320.000 đồng “lãi tạm 

tính” của 02 dự án nhưng không xuất trình được tài liệu, chứng cứ xác định thực tế 

lợi nhuận của 02 dự án này là bao nhiêu, ông Kh sẽ được nhận là bao nhiêu (việc 

chia lãi được thực hiện theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/10/2002). Do 

đó, Công ty G phải chịu hậu quả của việc không giao nộp đầy đủ chứng cứ. Trong 

khi đó, các tài liệu như Công văn số 307/PTLĐ ngày 07/03/2011 của Phòng Cảnh 

sát điều tra tội phạm kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng; Báo cáo kiểm toán số 

1872/2005/BCTC-KTTV ngày 30/8/2005 của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư 

vấn cũng không thể hiện được số tiền lãi cụ thể của 02 dự án là bao nhiêu, phần của 

ông Kh nếu được chia là bao nhiêu mà chỉ kết luận chung là “Việc tạm chia lãi là 

chưa hợp lý do kết quả kinh doanh 2 dự án nhà ở vẫn chưa được ghi nhận đầy đủ” 

nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu của Công ty G.     

Luật Doanh nghiệp năm 1999 và Luật Doanh nghiệp năm 2005 đều không 

quy định cổ đông công ty có quyền rút vốn mà chỉ quy định về việc chuyển nhượng 

cổ phần. Ông Kh là thành viên Công ty G từ năm 2000, có số vốn góp 

2.000.000.000 đồng, là Phó tổng giám đốc Công ty trực tiếp thực hiện các giao dịch 

và điều hành tất cả các công việc của dự án từ năm 2002 đến tháng 8/2004 và chính 

Công ty G cũng thừa nhận ông Kh có nhiều đóng góp cho Công ty trong việc thực 

hiện các dự án. Do đó, khi ông Kh rút khỏi Công ty G (không tham gia mọi hoạt 

động Công ty với tư cách là cổ đông Công ty), ông Kh phải thanh toán lại cho 

Công ty lãi cổ tức (14.320.000 đồng) và Hội đồng cổ đông đồng ý trả cho ông Kh 

số tiền 14.258.320.000 đồng trên cơ sở tự nguyện, có sự tính toán, cân nhắc của cả 

hai bên. Xét về bản chất thì đây chính là thỏa thuận về việc chuyển nhượng toàn bộ 

cổ phần của ông Kh.  

Thực hiện thoả thuận, ngày 5/10/2004 Công ty G thanh toán cho ông Kh số 

tiền 14.244.000.000 đồng bằng các chứng từ là các Phiếu chi số 746, 747, 790 (có 

đủ chữ ký của người lập phiếu, người nhận tiền, Thủ quỹ, Kế toán trưởng , Thủ 

trưởng đơn vị) và Biên nhận ngày 05/10/2004. Từ ngày 01/9/2004, ông Kh không 

còn tham gia vào hoạt động của Công ty G; cổ phần của ông Kh đã được Công ty G 

chuyển nhượng lại cho ông Phùng Đức Ng ngày 01/10/2004 (Theo Biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/10/2007); Công ty G đã thực hiện thủ tục 

tăng vốn điều lệ từ 8.000.000.000 đồng lên 20.000.000 đồng ngày 04/01/2005 và 

thực hiện thủ tục xoá tên ông Kh trong danh sách cổ đông sáng lập (Theo Đăng ký 
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kinh doanh thay đổi lần thứ 15 ngày 14/9/2007 thì ông Kh không còn là cổ đông 

của Công ty). Ngày 05/10/2004 Công ty G ký 02 Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01 và 

số 02 với ông Kh để chấp nhận việc ông Kh góp vốn đầu tư được thể hiện qua hai 

Phiếu thu tiền số 250 và 251 ngày 05/10/2004 do Công ty G lập với tổng số tiền là 

14.244.000.000 đồng. Như vậy, giao dịch chuyển nhượng cổ phần đã được hai bên 

thực hiện xong.  

[2] Đối với Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01 và số 02 ngày 05/10/2004: Việc 

Công ty G và ông Kh ký kết 02 hợp đồng này là trên cơ sở thoả thuận tại cuộc họp 

Hội đồng cổ đông ngày 16/8/2004. Hợp đồng được ký kết trên cơ sở tự nguyện, 

thống nhất do người đại diện có thẩm quyền ký; mục đích của hợp đồng là cùng 

đầu tư vốn xây dựng khu nhà ở A V; nội dung hợp đồng quy định đầy đủ các điều 

khoản phù hợp với quy định của pháp luật, dự án các bên hợp tác đầu tư do Công ty 

G là chủ dự án. Sau khi ký hợp đồng, ông Kh đã góp vốn đầu tư theo giai đoạn 

được quy định tại Điều 3 hợp đồng được thể hiện tại Phiếu thu tiền mặt số 250/10 

ngày 05/10/2004 và số 251/10 ngày 05/10/2004 do Công ty G lập với đầy đủ chữ 

ký của người lập phiếu, người nhận tiền, Thủ quỹ, Kế toán trưởng và Thủ trưởng 

đơn vị.  

Về mặt pháp lý, Công ty G đã thanh toán cho ông Kh số tiền 14.244.000.000 

đồng (theo Phiếu chi số 746, 747, 790 và Biên nhận ngày 05/10/2004), đồng thời 

khi hai bên ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01 và số 02, ông Kh chuyển lại tiền 

cho Công ty G (theo Phiếu thu tiền mặt số 250/10 và số 251/10 ngày 05/10/2004) 

thì khoản tiền này đã trở thành tiền góp vốn đầu tư theo thoả thuận tại hợp đồng. 

Hơn nữa, ngày 30/8/2005 Công ty G có Thông báo cho ông Kh việc hoàn trả hợp 

đồng, hoàn trả tiền đầu tư và nếu ông Kh không đến thì xem như ông Kh chấp nhận 

Hợp đồng số 01 hết hiệu lực từ ngày 16/9/2005; ngày 13/01/2006 Công ty G  thanh 

toán cho ông Kh 1.000.000.000 đồng theo UNC số 10-01 với nội dung “Chi trả đợt 1 

theo PT số 250/10/04 ngày 05/10/2004 của HĐ 01-10/10/HĐĐT/04 A V”. Do đó, 

không có cơ sở xác định Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01 và số 02 là hợp đồng “giả 

cách” như đại diện Công ty G trình bày.  

Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty G đã vi phạm thoả thuận khi không 

thực hiện việc bàn giao đất cho ông Kh tương ứng với số tiền ông Kh đã đầu tư, 

như vậy Công ty G đã vi phạm các điều 1,3,5 của hợp đồng (Công ty có trách 

nhiệm làm cơ sở hạ tầng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và bàn giao đất hiện 

trường theo thực tế để bên B xây dựng). Lỗi vi phạm hợp đồng thuộc về Công ty G, 

nên việc Công ty G ra Thông báo ngày 30/8/2005 “yêu cầu ông Kh hoàn trả hợp 
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đồng, hoàn trả tiền đầu tư và nếu ông Kh không đến thì xem như ông Kh chấp nhận 

Hợp đồng số 01 hết hiệu lực từ ngày 16/9/2005” là không đúng. Do đó, Toà án cấp 

sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông 

Kh, buộc Công ty G hoàn trả số tiền 14.244.000.000 đồng góp vốn đầu tư cho ông 

Kh là có căn cứ. 

[3] Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đòi tiền lãi của số tiền 

14.244.000.000 đồng: Khi giải quyết vụ án, Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc 

thẩm đều xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ án là “Tranh chấp kiện 

đòi tài sản (tiền góp vốn) đầu tư xây dựng” từ đó cho rằng thời hiệu khởi kiện được 

áp dụng theo quan hệ pháp luật dân sự “Đòi tài sản”, nên căn cứ vào hướng dẫn tại 

điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xác định thời hiệu khởi kiện là không 

đúng. Trường hợp vụ án này không áp dụng thời hiệu khởi kiện, bởi lẽ quan hệ pháp 

luật có tranh chấp trong vụ án là “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư”; nội dung 

hợp đồng không thể hiện rõ thời hạn thực hiện hợp đồng; hai bên đương sự chưa 

xác định được bên nào vi phạm nghiêm trọng điều khoản của hợp đồng (Điều 7 

Hợp đồng) và không có thoả thuận về thời điểm chấm dứt hợp đồng, trong khi thực 

tế dự án đầu tư vẫn đang được Công ty G thực hiện.  

Công ty G là bên có lỗi trong quá trình thực hiện hợp đồng. Để đảm bảo 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình nên từ năm 2005 ông Kh nhiều lần yêu cầu 

Công ty G thanh toán lại tiền góp vốn đầu tư nhưng chỉ được Công ty G thanh toán 

một phần (thanh toán 1.000.000.000 đồng ngày 13/01/2006). Thực tế ông Kh 

không được tham gia quản lý vốn góp trong quá trình thực hiện hợp đồng, trong khi 

Công ty G không chứng minh được và cũng không có tài liệu, chứng cứ chứng 

minh về kết quả hoạt động kinh doanh trong quá trình thực hiện dự án xây dựng 

khu nhà ở A V. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của ông Kh và buộc Công ty G thanh toán cho ông Kh tiền lãi của số 

tiền 13.244.000.000 đồng đã góp vốn theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà 

nước quy định kể từ ngày 01/02/2006 đến khi xét xử sơ thẩm là có căn cứ, đúng 

pháp luật.   

[4] Về tố tụng: Việc Công ty G và ông Kh ký kết, thực hiện Hợp đồng hợp 

tác đầu tư số 01 và số 02 ngày 05/10/2004 là hợp pháp. Năm 2013, ông Kh khởi 

kiện yêu cầu Công ty G hoàn trả tiền góp vốn theo 02 hợp đồng nêu trên, do đó 

quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ án là “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu 

64



11 

 

tư” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 

29 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011.  

Do 02 hợp đồng hợp tác đầu tư nêu trên được thực hiện tại phường A, quận 

K, thành phố Hải Phòng. Vì vậy, Toà án nhân dân quận K, thành phố Hải Phòng 

thụ lý, giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

33 và điểm g khoản 1 Điều 36 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011.  

 Bởi các lẽ trên, căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 337, khoản 3 Điều 343, 

Điều 349 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;    

QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Không chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm số 17/KNGĐT-VC1-KDTM 

ngày 18/10/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội và 

giữ nguyên Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 19/2016/KDTM-PT ngày 

17/5/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. 

Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.  

 
Nơi nhận:

 

-VKSNDCC tại Hà Nội; 

 - TAND thành phố Hải Phòng;  

- VKSND thành phố Hải Phòng; 

- Chi cục THADS quận K, tp Hải Phòng; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu P.HCTP-VP, P.GĐKT II, HSGĐT. 

TM. UỶ BAN THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

(đã ký) 

 

Phạm Văn Hà 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 93/2018/DS-PT 

Ngày: 12 - 6 - 2018 

V/v tranh chấp hợp đồng 

thi công 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thành Trung 

Các Thẩm phán:   Ông Ngô Đê 

  Ông Huỳnh Đắc Đương 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Ngọc Hùng Anh, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Trà Vinh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Hậu - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 50/2018/TLPT-DS ngày 16 tháng 4 năm 2018 

về tranh chấp hợp đồng thi công. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 07/2018/DS-ST, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố T bị kháng cáo, kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 266/2018/QĐPT- DS, 

ngày 31 tháng 5 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Huỳnh Văn P, sinh năm 1971. 

Địa chỉ: ấp S, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư Nguyễn 

Hồng N của Văn phòng luật sư H – Thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị đơn: Bà Lê Thị H, sinh năm 1963. 

Địa chỉ: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư Lâm Khắc S của 

Văn phòng Luật sư S -  Thuộc Đoàn luật sư tỉnh Trà Vinh. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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1. Anh Nguyễn Hoàng D, sinh năm 1993. 

 Địa chỉ: ấp C, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh 

2. Anh Lê Văn U, sinh năm 1978.  

Địa chỉ: ấp Đ, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. 

- Người kháng cáo: Bà Lê Thị H là bị đơn trong vụ án. 

- Viện kiểm sát kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân thành phố T, tỉnh Trà 

Vinh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 31/5/2016 và ngày 21/3/2017 và các lời khai trong 
quá trình giải quyết vụ án ông Huỳnh Văn P là nguyên đơn trình bày:  

Vào khoảng tháng 3/2015 ông có nhận xây dựng quán Karaoke cho bà Lê Thị 

H, khi xây dựng được ½ công trình thì bà Lê Thị H tiếp tục nhờ ông mua dùm đồ 

trang trí quán Karaoke như tivi, máy lạnh, bo nhạc... Hai bên chỉ thỏa thuận với nhau 

bằng miệng mà không lập thành văn bản. Tổng số tiền công xây dựng bằng 

1.630.500.000 đồng, tiền mua đồ trang trí theo bảng kê ngày 12/5/2016 là 

1.663.859.560 đồng, tổng cộng bằng  3.294.359.560 đồng. Trong thời gian thi công 

bà Lê Thị H chỉ trả cho ông 02 lần bằng 1.500.000.000 đồng.  

Nay ông Huỳnh Văn P khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Lê Thị H 

phải có nghĩa vụ trả cho ông tổng số tiền là 1.794.359.560 đồng. 

Theo đơn yêu cầu phản tố ngày 10/8/2016 và  ngày 09/3/2017 của bị đơn bà 
Lê Thị H trình bày:  

Vào ngày 04/3/2015, bà với ông Huỳnh Văn P có thỏa thuận hợp đồng thi 

công xây dựng nhà và các phòng kinh doanh Karaoke cho bà, theo dự kiến ban đầu 

là tổng trị giá công trình khoảng 03 tỷ đồng. Hai bên không lập hợp đồng. Theo thỏa 

thuận tiền vật tư xây dựng do ông Huỳnh Văn P điện gọi vật tư dùm bà Lê Thị H trả 

tiền vật tư và ông Huỳnh Văn P nhận tiền công theo mét vuông xây dựng. Ngoài ra 

bà Lê Thị H còn nhờ ông Huỳnh Văn P đi mua đồ trang trí dùm bà để trang trí các 

phòng Karaoke, ông Huỳnh Văn P đưa hóa đơn bao nhiêu thì bà Lê Thị H sẽ thanh 

toán tiền lại cho ông Huỳnh Văn P bấy nhiêu. Đến tháng 11/2015 công trình trên đã 

đưa vào hoạt động nhưng bà với ông Huỳnh Văn P chưa được đối chiếu quyết toán 

với nhau. 

Trong quá trình thi công ông Huỳnh Văn P ứng tiền nhiều lần với tổng số tiền 

là 5.135.900.000 đồng. Bà Lê Thị H đồng ý cấn trừ số tiền ông Huỳnh Văn P đã thực 

hiện thi công và mua đồ trang trí cho bà với tổng số tiền là 3.294.359.560 đồng nên 

số tiền ông Huỳnh Văn P đã ứng dư của bà Lê Thị H là 1.794.342.440 đồng. Bà Lê 

Thị Hồng yêu cầu ông Huỳnh Văn P phải trả lại. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Hoàng D trình bày: Khi 

ông Huỳnh Văn P thi công công trình quán Karaoke cho bà Lê Thị H, anh có đi cùng 

ông Huỳnh Văn P đi mua đồ trang trí dùm cho bà Lê Thị H, còn việc các thỏa thuận 
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và tất cả các giao dịch giữa ông Huỳnh Văn P với bà Lê Thị H như thế nào thì anh 

hoàn toàn không biết, anh hoàn toàn không có lần nào nhận tiền của bà Lê Thị H. 

Việc bà Lê Thị H cho rằng bà có đưa tiền cho anh để đưa lại cho ông Huỳnh Văn P 

mua đồ trang trí và trả công cho các thợ của ông Huỳnh Văn P là hoàn toàn không 

đúng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lê Văn U trình bày: Anh là người 

làm công cho ông Huỳnh Văn P tại công trình thi công quán Karaoke của bà Lê Thị 

H. Trong quá trình thi công anh có nhận tiền 02 lần từ bà Lê Thị H tổng số tiền là 

5.000.000 đồng, do anh nghĩ ông Huỳnh Văn P đã nói với bà Lê Thị H đưa tiền cho 

anh nên anh nhận. Nếu bà Lê Thị H yêu cầu anh trả 5.000.000 đồng thì anh cũng 

đồng ý trả cho bà Lê Thị H. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 07/2018/DSST ngày 09/02/2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố T đã xử: 

          Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Văn P. Buộc bà Lê Thị H phải 

có nghĩa vụ trả cho ông Huỳnh Văn P tổng số tiền là 1.731.148.060 đồng (Một tỷ, 
bảy trăm ba mươi mốt triệu, một trăm bốn mươi tám nghìn, không trăm sáu mươi 

đồng). 

Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà Lê Thị H về việc yêu cầu ông Huỳnh 

Văn P phải có nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền là 1.794.342.440 đồng (Một tỷ, bảy trăm 

chín mươi bốn triệu, ba trăm bốn mươi hai nghìn, bốn trăm bốn mươi đồng). 

Anh Nguyễn Hoàng D, anh Lê Văn U không yêu cầu nên Hội đồng xét xử 

không đặt ra giải quyết. 

 Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên tiền án phí lệ phí giám định nghĩa vụ do chậm 

thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự  

 Ngày 26/02/2017 bà Lê Thị H là bị đơn kháng cáo yêu cầu ông Huỳnh Văn P 

phải trả số tiền 1.749.342.440 đồng. 

 Ngày 28/02/2018 Viện kiểm sát nhân dân thành phố T kháng nghị đề nghị sửa 

bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Văn P, chấp 

nhận một phần yêu cầu của bà Lê Thị H. Buộc ông Huỳnh Văn P trả cho bà Lê Thị 

H 403.902.440 đồng.  

 Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay nguyên đơn vẫn giữ nguyên đơn khởi kiện 

và bị đơn vẫn giữ nguyên phản tố và yêu cầu kháng cáo, đại diện Viện kiểm sát rút 

kháng nghị của Viện kiểm sát thành phố T vì kháng nghị quá hạn. Các đương sự 

không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án, các đương sự không cung 

cấp chứng cứ mới. 

 Ý Kiến của vị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Yêu 

cầu kháng cáo của bị đơn là không có cơ sở để chấp nhận. Đoạn băng ghi âm bà Lê 

Thị H cung cấp số tiền xây dựng là ba tỷ mấy bà khai cho ông Huỳnh Văn P ứng 

hơn 5 tỷ là không phù hợp. Đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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 Ý Kiến của vị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Trong sổ 

ghi của bà Lê Thị H ghi số 12.000 ông Huỳnh Văn P thừa nhận có nhận 12.000.000 

đồng để khoan địa chất là phù hợp với lời khai của bà Lê Thị H. Ngày 6/2/2016 bà 

Lê Thị H có vay tiền của Ngân hàng chuyển qua tài khoản của Cửa hàng vật liệu H 

cho ông Huỳnh Văn P 110.000.000 đồng, đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa 

để xác minh thu thập chứng cứ. Về nội dung kháng cáo của bà Lê Thị H đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bà Lê Thị H. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về vụ án: Về thủ 

tục tố tụng, Thẩm phán và Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã thực hiện đúng theo 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Các đương sự đã chấp hành đúng quyền và 

nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Yêu cầu kháng cáo của bà Lê Thị H là không có cơ sở chấp 

nhận. Bà Lê Thị H không đưa ra được chứng cứ chứng minh đã giao cho ông Huỳnh 

Văn P số tiền 5.135.900.000 đồng. Bà Lê Thị H cũng thống nhất số tiền công và tiền 

mua đồ trang trí của ông Huỳnh Văn P bằng 3.294.359.560 đồng. Bà Lê Thị H trả 

cho ông Huỳnh Văn P được 1.500.000 đồng còn lại bà Lê Thị H phải trả tiếp cho 

ông Huỳnh Văn P. Đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra, căn cứ vào kết quả tranh tụng 

tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của các bên đương 

sự và kiểm sát viên. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Xét Quyết định kháng nghị số 21/QĐKNPT-VKS-DS ngày 28/02/2018 

của Viện kiểm sát nhân dân thành phố T. Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố T đã quá hạn. Tại phiên tòa hôm nay kiểm sát viên rút kháng 

nghị Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 [2] Xét kháng cáo của bà Lê Thị H yêu cầu ông Huỳnh Văn P phải trả số tiền 

1.749.342.440 đồng. 

Năm 2015 giữa ông Huỳnh Văn P với bà Lê Thị H có thỏa thuận hợp đồng thi 

công và mua đồ trang trí quán Karaoke cho bà Lê Thị H, hai bên không lập hợp đồng 

bằng văn bản. Ông Huỳnh Văn P và bà Lê Thị H thống nhất với nhau bà Lê Thị H 

trả tiền công cho ông Huỳnh Văn P tính trên diện tích xây dựng, đối với đồ trang trí 

phòng Karaoke thì ông Huỳnh Văn P là người đi mua bà Lê Thị H sẽ thanh toán tiền 

mua đồ theo hóa đơn thực tế đã mua. Ông Huỳnh Văn P khai số tiền công xây dựng 

là 1.630.000.000 đồng và tiền mua đồ trang trí là 1.663.859.560 đồng, tổng cộng là 

3.294.359.560 đồng. Bà Lê Thị H cũng thống nhất số tiền công và tiền mua đồ trang 

trí của ông Huỳnh Văn P bằng 3.294.359.560 đồng, bà Lê Thị H cho rằng trong quá 

trình thi công bà đã cho ông Huỳnh Văn P ứng tổng số tiền là 5.135.900.000 đồng, 

nên ông Huỳnh Văn P ứng dư 1.794.342.440 đồng nên yêu cầu ông Huỳnh Văn P 

hoàn trả lại số tiền 1.794.342.440 đồng. 

Ông Huỳnh Văn P thừa nhận trong quá trình thi công, ông ứng tiền của bà Lê 

Thị H do bà Lê Thị H vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đ - Chi nhánh tỉnh 
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Trà Vinh với tổng số tiền là 1.500.000.000 đồng, một lần nhận tiền để trả tiền khoan 

địa chất 12.000.000 đồng, một lần đóng phạt do hát Karoke quá giờ bằng 5.000.000 

đồng. Ngoài ra ông không còn ứng số tiền nào khác. Bà Lê Thị H có cung cấp một 

cuốn sổ có bìa màu đen và cho rằng sổ là do bà Lê Thị H tự ghi để theo dõi lúc ông 

Huỳnh Văn P ứng tiền của bà Lê Thị H trong quá trình thi công với tổng số tiền là 

3.294.359.560 đồng, sổ có ghi ngày tháng nhưng không ghi năm rõ ràng, số tiền 

được ghi là đơn vị 1.000 (theo bà Lê Thị H là 1.000.000 đồng), mục đích đưa tiền 

không rõ ràng, không ghi theo một trình tự nhất định, quyển sổ này không được ông 

Huỳnh Văn P ký nhận, ông Huỳnh Văn P cũng không thừa nhận có nhận số tiền như 

bà Lê Thị H khai nên không thể xem nội dung trong quyển sổ này là chứng cứ để 

chứng minh ông Huỳnh Văn P đã nhận tiền của bà Lê Thị H. 

Bà Lê Thị H có đưa ra các nhân chứng Trần Thị Đ, Nguyễn Thị M, Nguyễn 

Văn T, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn N, Nguyễn Quốc H là những người làm công 

cho ông Huỳnh Văn P, bà Lê Thị T người bán quán nước gần công trình xây dựng 

của bà Lê Thị H biết việc bà Lê Thị H đưa tiền cho ông Huỳnh Văn P để ông Huỳnh 

Văn P trả tiền công hàng tuần cho thợ. Tuy nhiên các chứng cứ khai thấy bà Lê Thị 

H đưa tiền cho ông Huỳnh Văn P nhưng không biết tiền gì và bằng bao nhiêu tiền. 

Ông Huỳnh Văn P thì không thừa nhận có nhận tiền. Bà Lê Thị H không đưa ra được 

chứng cứ nào khác để chứng minh đã giao cho ông Huỳnh Văn P ứng với số tiền 

3.294.359.560 đồng.  

Tại phiên tòa phúc thẩm vị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà 

Lê Thị H đề nghị hoãn phiên tòa để thu thập thêm chứng cứ sau khi xây dựng xong 

công trình ngày 06/02/2016 bà Lê Thị Hồng có vay của Ngân hàng chuyển tiền qua 

tài khoản của Cửa hàng vật liệu xây dựng H trả cho ông Huỳnh Văn P 110.000.000 

đồng. Ông Huỳnh Văn P không thừa nhận có nhận số tiền 110.000.000 đồng, theo 

sổ ghi của bà Lê Thị H là vay của ông Thống. Ý kiến vị luật sư bảo vệ cho bà Lê Thị 

H là không có cơ sở để chấp nhận bởi lẽ sau khi xây dựng xong công trình tháng 

11/2015 bà Lê Thị H khai ông Huỳnh Văn P ứng tiền đã dư, sau qua năm 2016 còn 

chuyển cho ông Huỳnh Văn P số tiền 110.000.000 đồng là không có cơ sở.  

Từ những nhận định trên, không chấp nhận ý kiến của vị luật sư bảo vệ bên 

bị đơn, chấp nhận ý kiến của vị luật sư bảo vệ bên nguyên đơn và ý kiến Kiểm sát 

viên không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Lê Thị H. 

Các Quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị tiếp tục có hiệu lực thi hành. 

Về án phí phúc thẩm bà Lê Thị H phải chịu theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 305, Điều 401, Điều 405, Điều 412, Điều 424, Điều 427 Bộ Luật 

dân sự 2005. 
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- Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Lê Thị H. 

- Chấp nhận việc rút Quyết định kháng nghị số 21/QĐKNPT-VKS-DS ngày 

28/02/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố T của Kiểm sát viên tại phiên tòa 

phúc thẩm. 

Tuyên xử: 

- Giữ nguyên Bản án số 07/2018/DSST ngày 09/02/208 của Tòa án nhân dân 

thành phố T. 

Buộc bà Lê Thị H phải có nghĩa vụ trả cho ông Huỳnh Văn P tổng số tiền là 

1.731.148.060 đồng (Một tỷ, bảy trăm ba mươi mốt triệu, một trăm bốn mươi tám 
nghìn, không trăm sáu mươi đồng). 

Các Quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị tiếp tục có hiệu lực thi hành. 

- Về án phí phúc thẩm: Bà Lê Thị H phải chịu án phí dân sự phúc thẩm là 

300.000 đồng, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp 

là 300.000 đồng theo biên lai thu số 0015626 ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Chi 

Cục Thi hành án dân sự thành phố T, bà Lê Thị H đã nộp đủ án phí dân sự phúc 

thẩm. 

Kể từ ngày Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu thêm khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015. 

Trường hợp Bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 02 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 của Luật 

thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Trà Vinh; 

- TAND thành phố T; 

- Chi cục THADS thành phố T; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: TDS, hồ sơ vụ án. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

             (Đã ký) 

 
Lê Thành Trung 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG 

T NH SÓC TRĂNG 
Bản án số: 65/2018/DS-ST 

Ngày: 02-11-2018  
V/v tranh chấp hợp đồng thi công 

xây dựng công trình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, T NH SÓC TRĂNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B     B ch  hi m  

Các Hội thẩm nhân dân:  

     ng    V n  hâu  

2/. Bà Võ Ngọc  ác. 

- Thư ký phiên toà:  ng Nguyễn Minh Thuận, Thư k  To  án nhân dân th nh 

phố Sóc Tr ng, tỉnh Sóc Tr ng      

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

tham gia phiên tòa: B   h m Th y Trang - Kiểm sát viên.     

Trong các ngày 30/10/2018 và ngày 02/11/2018, t i trụ sở Tòa án nhân dân 

th nh phố Sóc Tr ng, tỉnh Sóc Tr ng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ l  số 

206/2017/TLST-DS ng y  6    20 7 về việc tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng 

công trình theo Quy t định đưa vụ án ra xét xử số 192/20 8 QĐXXST-DS ngày 

27/8 20 8, giữa các đương sự:      

- Nguyên đơn:  ông ty Trách nhiệm hữu h n T, địa chỉ: 9    23 Quốc lộ  , 

phường H, th nh phố S, tỉnh S.     

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Thanh T;  hỗ ở 

hiện nay: Số 297 THĐ, phường B, th nh phố S, tỉnh S (theo v n bản ủy quyền ng y 

11/9/2018 - có mặt)     

- Bị đơn: Ban Quản l  dự án các công trình x tỉnh S (nay l  Ban Quản l  D 1 

tỉnh S), địa chỉ:  46  BT, phường M, th nh phố S, tỉnh S.          
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Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn:  ng Võ Tấn   -  hó Giám đốc Ban 

Quản l  D   tỉnh S; địa chỉ: Số 146 HBT, phường M, th nh phố S, tỉnh S (theo v n 

bản ủy quyền ng y 25  2 20 7 – vắng mặt)     

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Sở G tỉnh S; địa chỉ: Số 48 LD, 

phường B, th nh phố S, tỉnh S.   

Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 

Nguyễn Ngọc N, Chuyên viên Phòng K - T Sở G tỉnh S; địa chỉ: 48 LD, phường B, 

th nh phố S, tỉnh S (theo v n bản ủy quyền ng y 05 6 20 8 – vắng mặt)     

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

- Theo đơn khởi kiện ngày 18/9/2017 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn T  sau 

đây vi t    Công ty T) và  ời tr nh b y của ông Nguy n Thanh T tại phiên toà thì:             

Theo Quy t định số 498 QĐXD- TUBT ng y 3   0 2005 v  Quy t định số 

 407 QĐ  - TUBND ng y 2  9 2006 của  hủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh S về việc 

ph  duyệt Báo cáo kinh t  - k  thuật v  ph  duyệt   t quả đấu th u xây lắp công trình 

Trường Trung học phổ thông Nguyễn  huy n, huyện V nh  hâu, tỉnh Sóc Tr ng 

(thuộc dự án phát triển giáo dục Trung học phổ thông giai đo n  , sử dụng vốn  DB) 

thì công trình n y có tổng m c đ u tư l  4 483 976 052 đồng, trong đó chi ph  xây lắp 

l  2 996 3 2 92  đồng;  hủ đ u tư l  Sở G tỉnh S, nh  th u xây lắp l  Công ty T; giá 

tr ng th u l  2 837 006  87 đồng   

Ngày 21/9/2006, Công ty T v  Ban Quản l  D tỉnh S (nay l  Ban Quản l  D 1 

tỉnh S - sau đây vi t l  Ban Quản l  D) được Sở G tỉnh S ủy quyền k   ợp đồng thi 

công xây dựng công trình số   9  Đ-XD th a thuận chi ph  xây dựng công trình 

Trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn  huy n l  2 837 006  87 đồng  Quá 

trình thi công, do phát sinh ph n cọc, giá trị bù giá vật liệu xây dựng, chi phí nhân 

công v o n m 2008 – 2009 và các b n có tổ ch c họp lập bi n bản để b n b c hướng 

giải quy t nên hai bên ký Phụ lục hợp đồng số 03    Đ-XD ngày 26/02/2010 điều 

chỉnh thời gian thực hiện v  giá trị hợp đồng mới l  4 358 466 65  đồng (trong đó 

ph n giá trị điều chỉnh t ng th m l    52  460 464 đồng).             

Công ty T cho r ng công trình đ  ho n th nh v  đưa v o sử dụng từ ng y 

11/10/2010, nhưng Ban quản l  D chỉ thanh toán được số tiền 3 896 372 000 đồng, 

còn nợ số tiền 462 000 000 đồng n n y u c u To  án buộc Ban Quản l  D thanh toán 

số tiền 462 000 000 đồng v  tiền l i chậm trả với l i suất  % tháng từ ng y 

11  0 20 0 đ n ng y 11/10/2018 là 443.520 000 đồng; tổng cộng số tiền là 

905.520 000 đồng.     

Công ty T đ  giao nộp bản sao có ch ng thực các t i liệu, ch ng c  gồm:  ợp 

đồng số   9  Đ-XD ng y 2  9 2006;  hụ lục hợp đồng số 03    Đ-XD ngày 
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26 02 20 0; Bi n bản nghiệm thu, b n giao công trình ho n th nh để đưa v o sử dụng 

ng y     0 20 0; Bi n bản về việc xác nhận giá trị chưa thanh toán công trình Trường 

T  T Nguyễn  huy n - huyện V nh  hâu ng y  4 9 20 0       

- Theo  ời trình bày tại biên bản hòa giải ng y 16/01/2018, ng y 14/6/2018 đại 

diện theo ủy quyền của Ban Quản  ý dự án các công tr nh x tỉnh S là ông Võ Tấn L 

thì:      

Ban Quản l  D (được sự ủy quyền của Sở G tỉnh S) có k   ợp đồng thi công 

xây dựng công trình số   9  Đ-XD ng y 2  9 2006 như ph a Công ty T trình b y  

  n c  k   ợp đồng n y l  do Ban quản l  l  đơn vị tư vấn quản l  dự án công trình 

Trường T  T Nguyễn  huy n theo  ợp đồng kinh t  số  98  Đ T-BQ  ng y 

23 9 2005 về việc tư vấn quản l  dự án đ u tư xây dựng công trình v  02 Giấy ủy 

quyền ng y  7  0 2005, ngày  9 4 2006 đ  k  với Sở G tỉnh S.   

Quá trình thi công, do khó kh n về mặt b ng xây dựng, xử l  k  thuật v  trượt 

giá nguy n vật liệu n n Ban Quản l  D v   ông ty T k   hụ lục hợp đồng số 

03    Đ-XD ngày 26/02/2010 th a thuận điều chỉnh chi ph  xây dựng th nh 

4 358 466 65  đồng (trong đó ph n phát sinh th m l    52  460 464 đồng) sau khi 

được Sở G tỉnh S ph  duyệt Dự toán chi ph  xây dựng bổ sung theo Quy t định số 

3 24 QĐ-SGD-ĐT ng y 23    2009    

Ban Quản l  dự án thừa nhận còn nợ v  đồng   trả số tiền 462 000 000 đồng 

cho Công ty T sau khi Sở G tỉnh S trình v  Ủy ban nhân dân tỉnh S chấp thuận điều 

chỉnh tổng m c đ u tư công trình v  xác nhận giá trị thanh toán;  òn số tiền l i m  

Công ty T y u c u thì không đồng   trả             

- Theo  ời tr nh b y tại biên bản hòa giải ngày 14/6/2018 đại diện theo ủy 

quyền của Sở G tỉnh S là ông Nguy n Ngọc N thì:      

Sở G tỉnh S l   hủ đ u tư công trình Trường T  T Nguyễn  huy n theo 

Quy t định ph  duyệt Báo cáo kinh t  - k  thuật số 498 QĐXD-CTUBT ngày 

3   0 2005 của  hủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh S.   

Sở G tỉnh S thừa nhận   ki n của Công ty T, Ban Quản l  D trình b y về nội 

dung  ợp đồng kinh t  số  98  Đ T-BQ  ng y 23 9 2005, các Giấy ủy quyền ng y 

 7  0 2005 v  ngày 19/4/2006, Quy t định số 3 24 QĐ-SGD-ĐT ng y 23    2009, 

 ợp đồng thi công xây dựng công trình số   9  Đ-XD ng y 2  9 2006,  hụ lục hợp 

đồng số 03    Đ-XD ngày 26/02/2010.   

Sở G tỉnh S cũng đồng   trả số tiền 462 000 000 đồng cho  ông ty T, khi được 

Ủy ban nhân dân tỉnh S điều chỉnh tổng m c đ u tư v  xác nhận giá trị thanh toán; 

ri ng số tiền l i m   ông ty T y u c u thì không đồng   trả              
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- Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Sóc Tr ng, tỉnh Sóc Tr ng cho 

r ng Thẩm phán,  ội đồng xét xử đ  thực hiện đ ng quy định của pháp luật tố tụng 

trong quá trình giải quy t vụ án v  đề nghị Tòa án chấp nhận y u c u khởi kiện của 

nguy n đơn       

- Những tình ti t, sự kiện không phải ch ng minh theo quy định t i khoản 2 

Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự:                

+ Ban Quản l  dự án thừa nhận còn nợ  ông ty T số tiền 462 000 000 đồng 

phát sinh từ  ợp đồng thi công xây dựng công trình số   9  Đ-XD ngày 21/9/2006, 

 hụ lục hợp đồng số 03    Đ-XD ngày 26/02/2010.   

   ông trình Trường T  T Nguyễn  huy n đ  được các b n nghiệm thu, b n 

giao đưa v o sử dụng từ ng y     0 20 0       

  Việc Sở G tỉnh S phê duyệt Dự toán chi phí xây dựng bổ sung theo Quy t 

định số 3 24 QĐ-SGD-ĐT ng y 23    2009; Ban Quản lý D v   ông ty T k  Phụ lục 

hợp đồng số 03    Đ-XD ngày 26/02/2010 điều chỉnh t ng th m giá trị hợp đồng khi 

chưa được  hủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh S cho phép       

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:   

Sau khi nghi n c u các t i liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét t i phi n to  

v  c n c  v o k t quả tranh tụng t i phi n to ,  ội đồng xét xử nhận định:   

[ ] Về tố tụng: Bị đơn l  Ban Quản l  D tỉnh S (nay l  Ban Quản l  D   tỉnh S - 

sau đây vi t l  Ban Quản l  D) v  người có quyền, ngh a vụ li n quan l  Sở G tỉnh S 

được cấp tống đ t hợp lệ các v n bản tố tụng theo trình tự thủ tục tố tụng dân sự, vụ 

án được đưa ra xét xử đ n l n th  hai nhưng đ i diện theo ủy quyền của Ban Quản l  

D tỉnh S và đ i diện theo ủy quyền của Sở G tỉnh S vẫn vắng mặt  N n  ội đồng xét 

xử thống nhất áp dụng điểm b khoản 2 Điều 227 v  khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố 

tụng dân sự n m 20 5 ti n h nh xét xử vắng mặt bị đơn l  Ban Quản l  D tỉnh S và 

người có quyền, ngh a vụ li n quan l  Sở G tỉnh S. 

Công ty T khởi kiện y u c u Tòa án buộc Ban Quản l  D thanh toán tiền phát 

sinh từ  ợp đồng thi công xây dựng công trình số   9  Đ-XD ng y 2  9 2006,  hụ 

lục hợp đồng số 03    Đ-XD ng y 26 02 20 0 v  Ban Quản l  D có địa chỉ t i số 

 46  ai B  Trưng, phường  , th nh phố Sóc Tr ng, tỉnh Sóc Tr ng n n vụ án thuộc 

thẩm quyền giải quy t của Tòa án nhân dân th nh phố Sóc Tr ng, tỉnh Sóc Tr ng theo 

quy định t i khoản 3 Điều 26, điểm a khoản   Điều 35, điểm b khoản   Điều 40 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự n m 20 5.     
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[2] Về nội dung: Theo các tình ti t, sự kiện không phải ch ng minh v  tài liệu, 

ch ng c  có trong hồ sơ vụ án, c n c  khoản 2 Điều 92, khoản   Điều 95 Bộ luật Tố 

tụng dân sự, Hội đồng xét xử xác định:              

[2.1] Công trình xây dựng Trường THPT Nguyễn Khuy n có tổng m c đ u tư 

được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Tr ng ph  duyệt l  4 483 976 052 đồng, trong đó chi 

ph  xây lắp l  2 996 3 2 92  đồng, giá tr ng th u l  2 837 006  87 đồng v  Sở G tỉnh 

S là chủ đ u tư, Ban quản l  D l  đơn vị tư vấn, Công ty T là nh  th u công trình  Sở 

G tỉnh S đ  k  giấy ủy quyền v o ng y 17/10/2005 cho Ban quản lý D để ký hợp đồng 

thi công xây dựng công trình số   9  Đ-XD ngày 21/9/2006 với Công ty T; ký 

nghiệm thu, thanh toán, quy t toán công trình; thay mặt  hủ đ u tư l m việc với ban 

điều h nh dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông (Trung ương) v  giấy ủy 

quyền ngày 19/4/2006 thực hiện th m công việc l  nhận vốn đ u tư xây dựng thuộc 

dự án phát triển Giáo dục Trung học phổ thông (gồm vốn trong nước, vốn  DB) do 

Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương cấp, Ban điều h nh dự án phát triển 

Giáo dục Trung học phổ thông – Bộ Giáo dục v  Đ o t o chuyển (đơn vị mở t i 

khoản: Ban quản l  dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Tr ng; thay mặt chủ đ u 

tư thanh toán trực ti p cho các nh  th u theo hợp đồng đ  k . 

[2.2] Quá trình thi công, Ban Quản l  D v   ông ty T k   hụ lục hợp đồng số 

03    Đ-XD ngày 26/02/2010 th a thuận điều chỉnh t ng chi ph  xây dựng công 

trình th nh 4 358 466 65  đồng, trong đó giá trị hợp đồng đ  k  l  2 837 006  87 

đồng, ph n phát sinh th m l    52  460 464 đồng.          

[2 3] T i khoản 7 2 Điều 7  ợp đồng kinh t  số  98  Đ T-BQ  ng y 

23 9 2005 v  các Giấy ủy quyền ng y  7  0 2005,  9 4 2006;  hoản   2  iều    ợp 

đồng thi công xây dựng công trình số   9  Đ-XD ng y 2  9 2006, Điều 3  hụ lục 

hợp đồng số 03    Đ-XD ngày 26/02/2010 thì Ban Quản l  D có ngh a vụ thanh 

toán cho  ông ty T giá trị công trình đ  được nghiệm thu. 

[2 4] Theo Bi n bản nghiệm thu, b n giao công trình ho n th nh để đưa v o sử 

dụng lập ng y     0 20 0 thì công trình Trường THPT Nguyễn Khuy n đ  được các 

bên nghiệm thu v  đưa v o sử dụng từ ng y     0 20 0, nhưng đ n nay Ban Quản l  

D chỉ thanh toán cho  ông ty T số tiền 3 896 372 000 đồng, còn nợ l i  462.000.000 

đồng l  vi ph m ngh a vụ thanh toán đ  th a thuận n u tr n; đồng thời, Ban Quản l  D 

cũng thừa nhận còn nợ  ông ty T số tiền này.  

[2.5] Vì vậy, việc Công ty T y u c u Ban Quản l  D thanh toán số tiền 

462 000 000 đồng còn nợ theo  ợp đồng số   9  Đ-XD ngày 21/9/2006 và  hụ lục 

hợp đồng số 03    Đ-XD ngày 26/02/2010 về việc thi công xây dựng công trình 

Trường T  T Nguyễn  huy n, huyện V nh  hâu, tỉnh Sóc Tr ng l  có c n c   
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[3] Đối với y u c u của Công ty T buộc Ban Quản l  dự án trả 443.520.000 

đồng tiền l i chậm trả  Tuy nhi n trong hợp đồng số   9  Đ-XD ngày 21/9/2006 giữa 

Công ty T v  Ban Quản l  D k  không th a thuận về ph n l i:  

[3.1] T i Điều 306  uật Thương m i quy định “Trường hợp bên vi phạm hợp 

đồng chậm thanh toán tiền h ng hay chậm thanh toán thù  ao dịch vụ v  các chi phí 

hợp  ý khác th  bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền  ãi trên số tiền 

chậm trả đó theo  ãi suất nợ quá hạn trung b nh trên thị trường tại thời điểm thanh 

toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp 

 uật có quy định khác”   

[3.2] Như đ  nhận định t i mục [2.3] và [2.4], Ban Quản l  D có ngh a vụ thanh 

toán giá trị công trình cho  ông ty T từ thời điểm nghiệm thu là ngày 11/10/2010. 

Nhưng do đ n nay Ban Quản l  D vẫn còn nợ Công ty T 462 000 000 đồng, Công ty T 

y u c u Ban quản l  D thanh toán số tiền còn nợ l  462 000.000 đồng v  y u c u t nh 

l i chậm trả với m c l i suất  % tháng kể từ ng y   /10/2010 đ n ng y 11/10/2018 là 

có c n c  v  phù hợp với m c l i suất nợ quá h n trung bình của các Ngân hàng 

Thương m i cổ ph n Ngo i thương Việt Nam, Ngân h ng Thương m i cổ ph n Công 

thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên 

địa bàn t i thời điểm xét xử sơ thẩm là 1.3%/tháng n n có c n c  chấp nhận.      

[3.3] Việc tính lãi cụ thể như sau: 462 000 000 đồng  x 1%/tháng  x  96 tháng 

(từ ng y 11  0 20 0 đ n ng y 11/10/2018) = 443.520 000 đồng.  

[4] Từ những nhận định như trên, có c n c  chấp nhận to n bộ y u c u khởi 

kiện của nguy n đơn v  đề nghị của Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Sóc 

Tr ng, tỉnh Sóc Tr ng  Buộc Ban quản l  dự án thanh toán số nợ  462 000 000 đồng 

và lãi 443.520 000 đồng  Tổng cộng l  905 520.000đồng cho  ông ty T.           

[5] Ban Quản l  D phải chịu án ph  dân sự sơ thẩm theo khoản 2 Điều 26 Nghị 

quy t số 326 20 6 UBTVQ  4 ng y 30  2 20 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  v  sử dụng án ph  v  lệ ph  Tòa án 

như sau: 36 000 000 đồng   3% (905.520 000 đồng - 800 000 000 đồng) = 

39.165.600đồng    

Vì các lẽ tr n,   

QUYẾT ĐỊNH: 

  n c  vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản   Điều 35, điểm b khoản   Điều 40,   

khoản 2 Điều 92, khoản   Điều 95, điểm c khoản   Điều  92, điểm b khoản 2 Điều 

227, khoản 3 Điều 228, Điều 27 , Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự n m 20 5;  hoản 

2 Điều 26 Nghị quy t số 326 20 6 UBTVQ  4 ng y 30  2 20 6 của Ủy ban Thường 
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vụ Quốc hội quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  v  sử dụng án ph  v  

lệ ph  Tòa án     

  n c  Điều 306  uật Thương m i; Điều   7 Bộ luật dân sự n m 2015; 

     hấp nhận y u c u khởi kiện của  ông ty Trách nhiệm hữu h n T:   

Buộc Ban Quản l  dự án các công trình x tỉnh S (nay l  Ban Quản l  D   tỉnh 

S) có trách nhiệm thanh toán cho  ông ty Trách nhiệm hữu h n T số tiền còn nợ là

462 000 000 đồng và tiền l i chậm trả l   443.520 000 đồng, tổng cộng l  905 520.000 

đồng phát sinh từ  ợp đồng số   9  Đ-XD ngày 21/9/2006 và  hụ lục hợp đồng số 

03    Đ-XD ngày 26/02/2010 về việc thi công xây dựng công trình Trường T  T 

Nguyễn  huy n, huyện V nh  hâu, tỉnh Sóc Tr ng. 

Kể từ ng y có đơn y u c u thi hành án của người được thi h nh án cho đ n khi 

thi hành án xong, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi h nh án theo m c l i suất nợ quá h n trung bình tr n thị trường t i 

thời điểm thanh toán tương  ng với thời gian chậm trả theo quy định t i Điều 306 

 uật Thương m i. 

2   Về án ph  dân sự sơ thẩm:  

Ban Quản l  dự án các công trình x tỉnh S (nay l  Ban Quản l  D   tỉnh S) phải 

chịu số tiền 39.165.600đồng.    

 ông ty Trách nhiệm hữu h n T không phải chịu, trả l i cho Công ty Trách 

nhiệm hữu h n T số tiền t m  ng án ph  đ  nộp l  18.540.000đồng theo bi n lai số 

0008537 ngày 13/11/2017 của  hi cục Thi h nh án dân sự th nh phố Sóc Tr ng, tỉnh 

Sóc Tr ng.  

3/.  ác đương sự có quyền kháng cáo trong thời h n  5 ng y kể từ ng y tuy n 

án; Đối với đương sự vắng mặt thì thời h n kháng cáo được t nh kể từ ng y nhận được 

bản án hoặc bản án được ni m y t công khai t i Ủy ban nhân dân nơi cư tr , để y u 

c u Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Tr ng xét xử theo trình tự ph c thẩm  

Trường hợp bản án được thi h nh theo quy định t i Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự (đ  được sửa đổi, bổ sung), thì người được thi hành án dân sự, người phải thi 

hành án dân sự có quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng ch  thi h nh án theo quy định t i các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 

Luật Thi hành án dân sự (đ  được sửa đổi, bổ sung); Thời hiệu thi h nh án được thực 

hiện theo quy định t i Điều 30 Luật Thi hành án dân sự (đ  được sửa đổi, bổ sung). 

    Nơi nhận: 
-  ác đương sự; 

- VKSND TP  Sóc Tr ng; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 
-  hi cục T 

Lý Bích Khiếm 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập – Tự  do – Hạnh phúc 

Bản án số: 31/2018/KDTM-ST 

Ngày       : 26/11/2018 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng 

thi công”. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Hiếu 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Phạm Văn Phước

2. Ông Phan Kim Mỹ

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Dung – Cán bộ Tòa án nhân dân Quận 2, 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 2 tham gia phiên tòa: Ông Phạm 

Văn Khải – Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Quận 2, Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 05/2017/TLST-

KDTM ngày 22 tháng 02 năm 2017 về việc: “Tranh chấp hợp đồng thi công”. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 569/2018/QĐXXST-KDTM 

ngày 17 tháng 10 năm 2018, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty A;

Địa chỉ: 132, Đường A, Phường B, Quận C, Thành phố D; 

Người đại diện theo pháp luật: 

Ông Lê Hữu C, chức vụ: Tổng giám đốc; 

Người đại diện theo ủy quyền: 

Ông Phạm Ngọc T, sinh năm: 1963; 

Địa chỉ: 111/8/25A, đường E, phường F, quận G, Thành phố H; 

Giấy ủy quyền ngày 01/4/2017; 

(Có đơn đề nghị vắng mặt) 

2.Bị đơn: Công ty X (vắng mặt);

Địa chỉ: 120A, Đường Y, Phường K quận L, Thành phố H; 

Người đại diện theo pháp luật: 

Ông Trịnh Quốc Toàn, sinh năm: 1986; 

Địa chỉ: C138A, khu phố B, phường L, thị xã T, tỉnh D; 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Công ty Đ; 

Địa chỉ: 1281, tổ 25, ấp H, xã P, thành phố B, Tỉnh Đ; 

Người đại diện theo pháp luật:  

Ông Nguyễn Cảnh; chức vụ: Giám đốc; 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn P; 

(Có đơn đề nghị vắng mặt) 

2. Công ty N; 

Địa chỉ: 15B, khu phố 3, phường T, Quận G, Thành phố  H; 

Người đại diện theo pháp luật:  

Bà Phạm Thị Thu T, chức vụ: Giám đốc; 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Huỳnh Ngọc P; 

(Có đơn đề nghị vắng mặt) 

3. Công ty T (vắng mặt); 

Địa chỉ: 215B, khu phố B, phường H, thị xã T, tỉnh D; 

Người đại diện theo pháp luật:  

Ông Phan Phước A, chức vụ: Giám đốc; 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 06/02/2017, đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện ngày 

15/5/2017, quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn 

có ông Phạm Ngọc T trình bày: 

Ngày 9/7/2012 Công ty A– bên nhận thầu, ký hợp đồng thi công xây dựng 

số 3244/HĐ-CTCP-KHVT với Công ty X - bên giao thầu. Theo nội dung hợp 

đồng, bên nhận thầu có nghĩa vụ thi công hạng mục đường đảm bảo giao thông 

thuộc gói thầu xây lắp công trình xây dựng cầu vượt bằng thép tại ngã tư Thủ 

Đức. Bên nhận thầu phải tự chủ trong chuẩn bị toàn bộ vật tư. Bên nhận thầu đã 

ký hợp đồng cung ứng vật tư với ba nhà cung cấp: 

- Hợp đồng kinh tế số 20/HĐKT-VT ngày 10/7/2012 với công ty N. Bên 

nhận thầu đã thanh toán số tiền 1.000.000.000đồng theo ủy nhiệm chi số U581 

ngày 8/8/2012; 

- Hợp đồng kinh tế số 24/7/HĐKT-VT ngày 24/07/2012 được ký giữa 

Bên nhận thầu và Công ty Đ. Bên nhận thầu đã thanh toán cho Công ty Đ 

1.500.000.000 đồng theo ủy nhiệm chi số U583 ngày 08/08/2012 và ủy nhiệm 

chi số U 63 ngày 20/08/2012. 

- Hợp đồng kinh tế số 23/HĐKT-VT-2012  ngày 10/07/2012 được ký giữa 

Bên nhận thầu và Công ty T. Bên nhận thầu đã thanh toán cho Công ty 

T1.680.000.000 đồng theo ủy nhiệm chi số U 60 ngày 17/08/2012 và ủy nhiệm 

chi số U 69 ngày 27/08/2012. 

Sau khi Bên nhận thầu đã thực hiện xong việc mua vật tư theo 03 hợp 

đồng nêu trên, ngày 04/10/2012, Bên giao thầu yêu cầu Bên nhận thầu ký Phụ 

lục hợp đồng số 4217/PLHĐ-CP-KHVT để điều chỉnh Điều 5 và Điều 8 của 
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Hợp đồng thi công. Theo đó, Bên nhận thầu sẽ không tự chủ trong việc cung 

ứng vật tư nữa, thay vào đó Bên giao thầu sẽ trực tiếp cung cấp những vật tư 

chính, đồng thời hình thức hợp đồng được chuyển từ hợp đồng theo đơn giá điều 

chỉnh sang hợp đồng trọn gói và giá trị hợp đồng từ 20.793.019.000 đồng được 

giảm xuống còn 9.838.109.028 đồng. Vì vậy, Bên giao thầu phải có nghĩa vụ 

thanh toán lại cho Bên nhận thầu số tiền mà Bên nhận thầu đã chi trả mua vật tư 

thực hiện hợp đồng và Bên giao thầu đã đồng ý (việc nhận nợ đã được ghi nhận 

rõ trong Biên bản làm việc ngày 14/04/2015 giữa các đại diện của Bên giao thầu 

và Bên nhận thầu). Cụ thể:  

- Hợp đồng số 20/HĐKT-VT, Số tiền mua vật tư Bên nhận thầu đã chi trả: 

1.000.000.000đồng, số tiền bên giao thầu đã cho bên nhận thầu: 

400.000.000đồng, số tiền còn lại Bên giao thầu phải trả: 600.000.000đồng; 

- Hợp đồng số 247/HĐKT-VT, Số tiền mua vật tư Bên nhận thầu đã chi 

trả: 1.500.000.000đồng, Bên giao thầu chưa trả; 

- Hợp đồng số 23/HĐKT-VT, Số tiền mua vật tư Bên nhận thầu đã chi trả: 

1.680.000.000đồng, số tiền bên giao Bên giao thầu chưa trả; 

Công ty A yêu cầu công ty X phải trả số tiền  3.780.000.000đồng và tiền 

lãi theo lãi suất cơ bản do pháp luật quy định đến thời điểm xét xử sơ thẩm. 

Nguyên đơn và bị đơn đã ký Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 

3244/HĐ-CTCP-KHVT ngày 09/07/2012 và Phụ lục Hợp đồng số 4217/PLHĐ – 

CTCP – KHVT ngày 04/10/2012. Giá trị Hợp đồng là 9.838.109.028 đồng và 

đây là giá trị trọn gói.  

Đến thời điểm hiện tại, nguyên đơn đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thi 

công theo Hợp đồng nhưng bị đơn chỉ mới thanh toán cho nguyên đơn 

2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). Ngày 21/01/2013, hai Bên đã tiến hành 

nghiệm thu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng. Trước đây, do chưa 

thống nhất được việc thanh lý hợp đồng nên công ty A yêu cầu thanh toán giá trị 

còn lại của Hợp đồng là 7.838.109.028 đồng. Tuy nhiên, do hai bên đã thống 

nhất được giá trị thanh lý hợp đồng là 3.499.218.214đồng, do đó công ty A thay 

đổi số tiền yêu cầu thanh toán từ 7.838.109.028 đồng xuống còn 

1.499.218.214đồng. 

Phía Bị đơn - Công ty X vắng mặt tại phiên tòa hôm nay. Nhưng trong 

quá trình giải quyết vụ án, công ty X có ý kiến: Công ty X chỉ đồng ý thanh toán 

cho công ty A số tiền quyết toàn còn lại 1.499.218.214đồng theo hợp đồng số 

3244/HĐ-CTCP-KHVT ngày 09/7/2012. Còn đối với số tiền 

3.780.000.000đồng, công ty X chỉ đồng ý trả sau khi đối chiếu công nợ với các 

nhà cung cấp. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Công ty Đ có Người đại diện theo 

ủy quyền là ông Nguyễn Phong trình bày:  

Ngày 24/7/2012, Công ty Đ ký hợp đồng số 24/7/HĐKT-VT với Công ty 

A về việc Công ty Đ cung cấp vật tư để công ty A thi công công trình dự án xây 
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dựng cầu vượt ngã tư Thủ Đức, giá trị hợp đồng 1.500.000.000đồng. Công ty A 

đã thanh toán đủ tiền cung cấp vật tư cho Công ty Đ. Việc tranh chấp giữa công 

ty A và công ty X, Công ty Đ không có ý kiến, đề nghị được vắng mặt trong quá 

trình giải quyết vụ án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Công ty N có Người đại diện theo 

ủy quyền là ông Huỳnh Ngọc Phước trình bày:  

Ngày 10/7/2012, công ty N ký hợp đồng số 20/HĐKT-VT với Công ty A 

về việc cung cấp vật tư để công ty A thi công công trình dự án xây dựng cầu 

vượt ngã tư Thủ Đức, giá trị hợp đồng 1.000.000.000đồng. Công ty A đã thanh 

toán đủ tiền cung cấp vật tư cho công ty N. Việc tranh chấp giữa công ty A và 

công ty X, công ty N không có ý kiến, đề nghị được vắng mặt trong quá trình 

giải quyết vụ án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Công ty Tvắng mặt trong quá 

trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay.  

Kiểm sát viên Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 2 phát biểu ý kiến 

về việc giải quyết vụ án: 

 Quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã chấp hành 

đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Do công ty X không thanh toán số tiền vật tư mà công ty A 

đã thanh toán cho ba công ty đối tác gồm: Công ty Đ, Công ty T, Công ty T theo 

thỏa thuận hai bên, do đó đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của công ty A, buộc công ty X phải thanh toán số tiền 3.780.000.000đồng, và 

tiền lãi theo quy định pháp luật. 

Đối với số tiền quyết toán của hợp đồng số 3244/HĐ-CTCP-KHVT ngày 

09/7/2012, phía bị đơn đồng ý trả, nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu 

cầu buộc công ty X phải trả số tiền còn lại 1.499.218.214đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của 

Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Nguyên đơn khởi kiện 

bị đơn tranh chấp hợp đồng thi công, vào thời điểm khởi kiện, bị đơn có trụ sở 

tại Quận 2. Do đó, căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1, Điều 35; điểm a 

khoản 1, Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án nhân dân Quận 2 thụ lý 

giải quyết là đúng thẩm quyền. 

Về tố tụng: 

Theo kết quả xác minh của Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, 

Công ty X đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/11/2017, địa chỉ trụ sở tại 120A, 

Đường Y, Phường K quận L, Thành phố H. Kết quả xác minh của công an 

Phường K, quận L cho kết quả: Công ty X không hoạt động tại địa chỉ trên. 
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Theo kết quả xác minh của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương, Công ty T có 

địa chỉ trụ sở tại: 215B, khu phố B, phường H, thị xã T, tỉnh D. Kết quả xác minh 

của công an phường H, thị xã T, tỉnh D cho kết quả: Công ty Tkhông hoạt động 

tại địa chỉ trên. 

Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn – Công ty X, Công ty Tkhông tham gia 

tố tụng để giải quyết vụ án, Tòa án đã thông báo về việc giải quyết vụ án trên 

phương tiện thông tin đại chúng cho Công ty X, Công ty Ttheo Điều 180 Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015. Do đó, căn cứ Khoản 2 Điều 227, Điều 228, Tòa án 

tiến hành xét xử vắng mặt Công ty X, Công ty T. 

Về nội dung vụ án:  

Căn cứ hợp đồng thi công xây dựng công trình số 3244/HĐ-CTCP-KHVT 

ngày 09/7/2012 và phụ lục hợp đồng số 4217/PLHĐ-CTCP-KHVT ngày 

04/11/2012 được ký kết giữa công ty A và công ty X, theo đó công ty A (bên 

nhận thầu) thi công xây dựng hạng mục đường đảm bảo giao thông thuộc gói 

thầu xây lắp công trình “Xây dựng cầu vượt bằng thép tại ngã tư Thủ Đức” theo 

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt, giá hợp đồng là 

9.839.109.028đồng.  

Theo phụ lục hợp đồng trên, ngoại trừ danh mục vật tư do bên giao thầu 

cung cấp, thì công ty A sẽ cung cấp các vật tư còn lại cho công trình theo quy 

định tại Điều 7 của hợp đồng. Công ty A đã ký kết các hợp đồng cung cấp vật tư 

và đã thanh toán cho các đối tác gồm: 

- Hợp đồng kinh tế số 20/HĐKT-VT ngày 10/7/2012 với công ty TNHH 

xây dựng thương mại dịch vụ Nam Thống. Bên nhận thầu đã thanh toán số tiền 

1.000.000.000đồng theo ủy nhiệm chi số U581 ngày 8/8/2012; 

- Hợp đồng kinh tế số 24/7/HĐKT-VT ngày 24/07/2012 được ký giữa 

Bên nhận thầu và Công ty Đ. Bên nhận thầu đã thanh toán cho Công ty Đ 

1.500.000.000 đồng theo ủy nhiệm chi số U583 ngày 08/08/2012 và ủy nhiệm 

chi số U 63 ngày 20/08/2012. 

- Hợp đồng kinh tế số 23/HĐKT-VT-2012  ngày 10/07/2012 được ký giữa 

Bên nhận thầu và Công ty T. Bên nhận thầu đã thanh toán cho Công ty 

T1.680.000.000 đồng theo ủy nhiệm chi số U 60 ngày 17/08/2012 và ủy nhiệm 

chi số U 69 ngày 27/08/2012. 

Việc công ty A ký hợp đồng cung cấp vật tư với các đối tác và thanh toán 

cho các đối tác là đúng theo thỏa thuận giữa các bên. Tại Biên bản làm việc 

ngày 14/4/2015 và Biên bản cuộc họp ngày 07/4/2017, công ty X cũng thừa 

nhận, và đồng ý thanh toán lại cho công ty A sau khi đối chiếu với các đối tác 

cung ứng vật tư. 

Các công ty gồm: Công ty Đ, Công ty T, Công ty T, xác nhận đã nhận được 

tiền của công ty A và có văn bản đề nghị công ty X thanh toán lại số tiền cho 

công ty A. Như vậy, yêu cầu khởi kiện của công ty A yêu cầu công ty X thanh 

toán lại số tiền 3.780.000.000đồng là có cơ sở chấp nhận. Tại phụ lục hợp đồng 
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quy định bên giao thầu thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi nghiệm thu 

công trình. Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để bàn giao đưa 

vào sử dụng ngày 21/01/2013, các bên đã thống nhất ký nghiệm thu công trình. 

Như vậy, từ ngày 21/01/2013 bên giao khoán - Công ty X phải thanh toán, 

nhưng không thanh toán, công ty A yêu cầu trả tiền lãi theo lãi suất cơ bản do 

chậm thanh toán từ thời điểm 21/01/2013 đến thời điểm xét xử sơ thẩm số tiền  

1.989.225.000đồng là có cơ sở chấp nhận. 

Đối với số tiền quyết toán còn lại để thanh lý hợp đồng số 3244/HĐ-CTCP-

KHVT ngày 09/7/2012 và phụ lục hợp đồng số 4217/PLHĐ-CTCP-KHVT ngày 

04/11/2012, Căn cứ Bảng tính giá trị khối lượng thi công ngày 19/4/2017, các 

bên xác nhận giá trị thi công là 3.499.218.214đồng, công ty X đã trả 

2.000.000.000đồng ý và đồng ý thanh toán cho công ty A số tiền còn lại 

1.499.218.214đồng. Công ty A yêu cầu trả số tiền 1.499.218.214đồng, không 

yêu cầu tính tiền lãi là có lợi cho công ty X. Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự 

nguyện của công ty A và công ty X. Như vậy, tổng cộng công ty X phải thanh 

toán cho công ty A là 7.268.443.214đồng. 

Về án phí:  

- Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận toàn bộ, nên không phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả tiền tạm ứng án phí cho nguyên đơn.  

Bị đơn phải chịu toàn bộ án phí sơ thẩm vì yêu cầu của nguyên đơn được 

Tòa án chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1, Điều 35; điểm a khoản 1,                  

Điều 39, Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 

Căn cứ vào Điều 305 Bộ luật dân sự năm 2005; 

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam; 

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; 

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam; 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Công ty A: Buộc bị đơn 

– Công ty X thanh toán số tiền 3.780.000.000đồng, và tiền lãi 

1.989.225.000đồng, tính đến thời điểm xét xử sơ thẩm 26/11/2018. 

Buộc bị đơn – Công ty X thanh toán số tiền quyết toán còn lại để thanh lý 

hợp đồng số 3244/HĐ-CTCP-KHVT ngày 09/7/2012 và phụ lục hợp đồng số 

4217/PLHĐ-CTCP-KHVT ngày 04/11/2012 là 1.499.218.214đồng. 
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Tổng cộng Công ty X phải thanh toán số tiền 7.268.443.214đồng cho 

Công ty A. 

Các bên Thi hành tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ngay sau 

khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với 

thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ. 

2. Án phí dân sự sơ thẩm: Công ty X phải chịu án phí dân sự sơ thẩm số

tiền 115.268.443đồng. 

Hoàn trả cho Công ty A số tiền 60.489.454đồng, theo Biên lai thu tạm 

ứng án phí, lệ phí Toà án số AE/2014/0004801 ngày 22 tháng 02 năm 2017 của 

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Công ty A được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ

ngày tuyên án Công ty X được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc được niêm yết bản án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 

9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.  

Nơi nhận: 
- Các đương sự;

- Viện kiểm sát nhân dân Quận 2; 

- Chi Cục Thi hành án dân sự Quận 2; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Ngọc Hiếu 
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Nơi nhận:                                    
- Các đương sự;                                                 
- Viện kiểm sát nhân dân Quận 2; 

- Chi Cục Thi hành án dân sự Quận 2; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 
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Nguyễn Ngọc Hiếu 
 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       

                    
           

                                                               

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
            
 

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 26/11/2018, tại Phòng nghị án Toà án nhân 

dân Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Hiếu 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Phạm Văn Phước  

2. Ông Phan Kim Mỹ 

Đã nghị án vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 05/2017/TLST-KDTM ngày 

22 tháng 02 năm 2017 về việc: “Tranh chấp hợp đồng thi công”. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 569/2018/QĐXXST-KDTM 

ngày 17 tháng 10 năm 2018, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty A; 

Địa chỉ: 132, Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Người đại diện theo pháp luật: 

Ông Lê Hữu Châu, chức vụ: Tổng giám đốc; 

Người đại diện theo ủy quyền: 

Ông Phạm Ngọc Thành, sinh năm: 1963; 
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Địa chỉ: 111/8/25A, Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

Giấy ủy quyền ngày 01/4/2017; 

(Có đơn đề nghị vắng mặt) 

2. Bị đơn: Công ty X (vắng mặt); 

Địa chỉ: 120A, Trần Kế Xương, Phường 7, quận Phú Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

Người đại diện theo pháp luật: 

Ông Trịnh Quốc Toàn, sinh năm: 1986; 

Địa chỉ: C138A, khu phố Bình Đức 1, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương; 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Công ty Đ; 

Địa chỉ: 1281, tổ 25, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai; 

Người đại diện theo pháp luật:  

Ông Nguyễn Cảnh; chức vụ: Giám đốc; 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Phong; 

(Có đơn đề nghị vắng mặt) 

2. Công ty T; 

Địa chỉ: 15B, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố                    

Hồ Chí Minh; 

Người đại diện theo pháp luật:  

Bà Phạm Thị Thu Trang, chức vụ: Giám đốc; 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Huỳnh Ngọc Phước; 

(Có đơn đề nghị vắng mặt) 

3. Công ty T(vắng mặt); 

Địa chỉ: 215B, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương; 

Người đại diện theo pháp luật:  

Ông Phan Phước An, chức vụ: Giám đốc; 

Sau khi nghiên cứu tài liệu trong hồ sơ vụ án, tranh luận và xác nhận của 

các đương sự tại phiên toà. Hội đồng xét xử đã thảo luận, biểu quyết 3/3, đạt 

100%, về từng vấn đề như sau:  

I. Về tố tụng:  

Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1, Điều 35; điểm a khoản 1,                  

Điều 39, Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 

Căn cứ vào Điều 305 Bộ luật dân sự năm 2005; 

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam; 
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Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; 

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam; 

II. Về đường lối:

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Công ty A: Buộc bị đơn

– Công ty X thanh toán số tiền 3.780.000.000đồng, và tiền lãi

1.989.225.000đồng, tính đến thời điểm xét xử sơ thẩm 26/11/2018. 

Buộc bị đơn – Công ty X thanh toán số tiền quyết toán còn lại để thanh lý 

hợp đồng số 3244/HĐ-CTCP-KHVT ngày 09/7/2012 và phụ lục hợp đồng số 

4217/PLHĐ-CTCP-KHVT ngày 04/11/2012 là 1.499.218.214đồng. 

Tổng cộng Công ty X phải thanh toán số tiền 7.268.443.214đồng cho 

Công ty A. 

Các bên Thi hành tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ngay sau 

khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với 

thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ. 

2. Án phí dân sự sơ thẩm: Công ty X phải chịu án phí dân sự sơ thẩm số

tiền 115.268.443đồng. 

Hoàn trả cho Công ty A số tiền 60.489.454đồng, theo Biên lai thu tạm 

ứng án phí, lệ phí Toà án số AE/2014/0004801 ngày 22 tháng 02 năm 2017 của 

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Công ty A được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ

ngày tuyên án Công ty X được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc được niêm yết              bản án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 

9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.  

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Nguyễn Ngọc Hiếu 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỒNG NGỰ Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 TỈNH ĐỒNG THÁP 

Bản án số: 24/2018/DS-ST 

     Ngày: 21-8-2018 

“V/v tranh chấp hợp đồng thi công 

 xây dựng công trình” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Quốc Sách. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Thành Dân.

2. Bà Võ Thị Hương Giang.

 - Thư ký phiên tòa: ông Dương Thành Tâm, Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đực, Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 25-7-2018 và ngày 21 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án 

nhân dân huyện Hồng Ngự, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ 

lý số: 307/2017/TLST-DS ngày 27 tháng 12 năm 2017, về “Tranh chấp hợp đồng 

thi công xây dựng công trình”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

47/2018/QĐXXST-DS ngày 26 tháng 6 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa 

số: 47/2018/QĐST-DS ngày 25-7-2018, giữa các đương sự: 

1/ Nguyên đơn: Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp. 

Người đại diện theo pháp luật là: ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, sinh năm: 

1968, chức vụ: Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp. 

Địa chỉ: số 5, đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp. 

Người đại diện theo ủy quyền là: ông Trần Văn Lườm, sinh năm: 1961, 

chức vụ: Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp. (Theo văn bản ủy quyền ngày 

31/01/2018),(Có mặt). 

2/. Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Lâm (Viết tắc Công Ty 

Hưng Lâm).  

Người đại diện theo pháp luật hiện nay là: ông Lâm Vũ Từ Huân, sinh 

năm: 1948, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty 

Trách nhiệm Hữu hạn Hưng Lâm. 
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Địa chỉ: số 68A2, đường A2 (Đường Lê Chân), khu dân cư 91B, phường An 

Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, (Đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 2 

vẫn vắng mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện và lời trình bày của nguyên đơn Sở Y tế tỉnh Đồng 

Tháp - người đại diện theo ủy quyền là ông Trần Văn Lườm trong quá trình 

tham gia tố tụng, thì: 

 Vào ngày 26 tháng 12 năm 2014 Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và Công ty Hưng 

Lâm đã ký hợp đồng số: 77B/HĐ-SYT gói thầu số 12 thuộc dự án đầu tư xây 

dựng Bệnh viện huyện Hồng Ngự, gồm: thi công khối ngoại trú, hành chính quản 

trị; khối dịch vụ tổng hợp; khoa dược, khoa dinh dưỡng, căn tin; khoa nhiễm; nhà 

tang lễ, giải phẫu bệnh lý, giá trị thực hiện hợp đồng là 12.074.948.000đ (Mười 

hai tỷ không trăm bảy mươi bốn triệu chín trăm bốn mươi tám nghìn đồng). Tiến 

độ thực hiện hợp đồng là 540 ngày, kể từ ngày có lệnh khởi công là ngày 02-01-

2015. 

 Trong thời gian thực hiện hợp đồng thì Sở y tế tỉnh đồng Tháp đã thanh 

toán tạm ứng cho Công ty Hưng Lâm là 1.487.227.000 đồng, nhưng trên thực tế 

Công Ty Hưng Lâm đã thực hiện được khối lượng trị giá là 2.016.128.000 đồng, 

sau đó Công Ty Hưng Lâm đã vi phạm hợp đồng về thời gian (bỏ không xây 

dựng nữa), nên đến ngày 07 tháng 12 năm 2015 Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp có quyết 

định số 1077/QĐ-SYT về việc chấm dứt hợp đồng gói thầu số 12 thuộc dự án đầu 

tư xây dựng bệnh viện huyện Hồng Ngự, do Công ty Hưng Lâm vi phạm hợp 

đồng thi công xây dựng trễ hạn, như vậy Sở y tế tỉnh Đồng Tháp còn nợ Công ty 

Hưng Lâm là 528.901.000 đồng. 

 Đến ngày 23 tháng 3 năm 2016 Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và Công ty Hưng 

Lâm (do ông Võ Phương Hùng, chức vụ: Phó Phòng thi công đại diện theo ủy 

quyền) gặp nhau và có Biên bản làm việc về việc thực hiện giải quyết việc chấm 

dứt hợp đồng thi công xây dựng nêu trên, theo đó hai bên thống nhất chấm dứt 

thực hiện hợp đồng gói thầu số 12 thuộc dự án đầu tư bệnh viện huyện Hồng 

Ngự, và thống nhất giá trị phạt khối lượng trễ hạn theo hợp đồng đã ký kết là 

1.207.058.000 đồng (gồm giá trị khối lượng còn lại là 10.058.820.000đ x 12%).  

 Ngày 05-3-2015 Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt 

Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) – Phòng giao dịch Hưng Lợi 

có Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số: 77B/HĐ-SYT gói thầu số 12 thuộc dự án 

đầu tư bệnh viện huyện Hồng Ngự gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp (bên nhận bảo 

lãnh), theo đó nội dung của Thư bảo lãnh số 1500GPB150300014 ngày 05-03-2015 

có nội dung như sau: "Ngân hàng đồng ý cấp cho bên được bảo lãnh (Công ty 

Hưng Lâm) thư bảo lãnh này và cam kết sẽ trả cho bên nhận bảo lãnh số tiền bảo 

lãnh lên đến 362.248.440 đồng (giá trị bảo lãnh hợp đồng là 3% giá hợp đồng) 

sau khi nhận được yêu cầu đòi tiền bằng văn bản của bên nhận bảo lãnh do đúng 

người có thẩm quyền ký, trong đó thông báo rằng bên được bảo lãnh đã không 

thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng". 
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Do đó Công ty Hưng Lâm và bên có nghĩa vụ bảo lãnh là Ngân hàng 

thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi 

nhánh Cần Thơ) – Phòng giao dịch Hưng Lợi có trách nhiệm trả cho Sở y tế tỉnh 

Đồng Tháp số tiền 678.157.000 đồng (bao gồm số tiền phạt vi phạm hợp đồng là 

1.207.058.000 đồng, trừ đi số tiền xây dựng chưa thanh toán 528.901.000 đồng, 

trong đó số tiền Công ty Hưng Lâm phải trả cho Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp do vi 

phạm hợp đồng là 315.908.560 đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập 

khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) chuyển trả số tiền 

bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 362.248.440 đồng theo thư bảo lãnh thực hiện 

hợp đồng số 1500GPB150300014 ngày 05-03-2015). Sau đó Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp 

có ra thông báo số: 2354/SYT-KHTC ngày 23-12-2015 và thông báo số: 526/SYT-

KHTC ngày 29-3-2016 gửi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt 

Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) – Phòng giao dịch Hưng Lợi 

về việc nhà thầu vi phạm hợp đồng xây dựng và yêu cầu Ngân hàng không 

chuyển trả số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Công ty Hưng Lâm mà 

chuyển cho Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp.  

Đến này 06-12-2017 Công ty Hưng Lâm và Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) 

chưa thanh toán số tiền vi phạm hợp đồng và chuyển trả số tiền bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng như đã nêu trên cho Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, nên Sở Y tế tỉnh 

Đồng Tháp khởi kiện đến Tòa án yêu cầu Công ty Hưng Lâm thanh toán dứt 

điểm số tiền do vi phạm hợp đồng xây dựng là 315.908.560 đồng và Ngân hàng 

thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi 

nhánh Cần Thơ) chuyển trả số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 362.248.440 

đồng theo thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số 1500GPB150300014 ngày 05-03-

2015. 

 Tuy nhiên trong quá trình giải quyết vụ án thì vào ngày 01-3-2018 Công ty 

Hưng Lâm và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi 

nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) đã chuyển trả số tiền 362.248.440 

đồng theo thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số 1500GPB150300014 ngày 05-03-

2015 cho Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã nhận được số tiền 

trên. Do đó thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số 1500GPB150300014 ngày 05-03-

2015 hết hiệu lực bảo lãnh và Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt 

Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) hết nghĩa vụ bảo lãnh theo 

thư bảo lãnh này. Do đó Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp rút phần yêu cầu khởi kiện đối 

với Ngân Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh 

Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ), không yêu cầu trả nữa. 

  Nay Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ còn yêu cầu Công ty Hưng Lâm thanh 

toán dứt điểm số tiền phạt vi phạm hợp đồng còn lại là 315.908.560 đồng cho Sở 

Y tế tỉnh Đồng Tháp, không yêu cầu tính lãi. 

Bị đơn Công ty trách nhiệm Hữu hạn Hưng Lâm – người đại diện theo 

pháp luật hiện nay là ông Lâm Vũ Từ Huân: Từ khi thụ lý vụ án cho đến khi 

mở phiên tòa thì Công ty Hưng Lâm không có văn bản ý kiến gửi Tòa án mặc dù 

đã được Tòa án tống đạt các văn bản tố tụng theo đúng quy định pháp luật. 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hồng Ngự phát biểu 

ý kiến: Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư 

ký và những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ 

lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đã chấp hành đúng quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về việc giải quyết vụ án: Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tài liệu chứng cứ đã 

được Hội đồng xét xử xem xét và qua kết quả tranh luận của những người tham gia 

tố tụng tại phiên tòa, nhận thấy: 

- Sở Y tế Đồng Tháp và Cty TNHH Hưng Lâm có ký kết hợp đồng số: 

77B/HD-SYT về việc xây dựng gói thầu số 12, thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh 

viện huyện Hồng Ngự, với tổng giá trị hợp đồng là 12.074.948.000 đồng. 

- Theo biên bản làm việc về việc giải quyết chấm dứt hợp đồng thi công xây 

dựng giữa Sở Y tế Đồng Tháp với Cty TNHH Hưng Lâm thì hai bên đã thỏa thuận 

thồng nhất giá trị phạt khối lượng trễ hạn hợp đồng là 1.207.058.000 đồng. 

- Tại biên bản thỏa thuận ngày 09-02-2018 NHTMCP xuất nhập khẩu Việt 

Nam chi nhánh Tây Đô thống nhất chi trả tiền bảo lãnh cho Sở Y tế Đồng Tháp số 

tiền 362.248.440 đồng và đã chi trả xong. 

Từ những căn cứ trên cho thấy, yêu cầu của nguyên đơn là có cơ sở chấp 

nhận. 

- Căn cứ các Điều 418, 428, 429 Bộ luật dân sự; 

- Căn cứ hợp đồng số 77B/HĐ-SYT ngày 26-12-2014, giữa Sở Y tế Đồng 

Tháp và Cty TNHH Hưng Lâm; 

- Căn cứ thư bảo lãnh số 1500 ngày 05-3-2015 của NHTMCP xuất nhập khẩu 

Việt Nam chi nhánh Tây Đô. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Sở Y tế Đồng Tháp. Buộc Cty 

TNHH Hưng Lâm chi trả cho Sở Y tế Đồng Tháp số tiền phạt còn lại là 

315.908.560 đồng. 

Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu NHTMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi 

nhánh Tây Đô với số tiền 362.248.440 đồng. 

Không yêu cầu, kiến nghị để khắc phục vi phạm tố tụng ở giai đoạn sơ thẩm.    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1]. Đây là vụ kiện tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng công trình phù 

hợp với Điều 138 của Luật xây dựng; việc ký kết hợp đồng xây dựng và địa điểm 

thi công xây dựng trên địa bàn huyện Hồng Ngự, nên vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự theo quy định tại Điều 26, Điều 

35, Điều 40 của Bộ luật tố tụng Dân sự; Bị đơn Công ty trách nhiệm Hữu hạn 

Hưng Lâm đã được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt tại phiên tòa không 

lý do, nên căn cứ vào Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt bị 

đơn; Đối với việc nguyên đơn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp rút yêu cầu không còn 
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khởi kiện đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi 

nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ), xét thấy đây là sự tự nguyện rút yêu 

cầu khởi kiện, phù hợp với pháp luật nên Tòa án đã có thông báo đưa Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi 

nhánh Cần Thơ) ra không còn tham gia vụ án với tư cách là người liên quan, do 

đó tại phiên tòa Hội đồng xét xử căn cứ vào các Điều 5, 244 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu đã rút này. 

[2]. Về nội dung vụ án:  

 - Hội đồng xét xử nhận định: yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Sở Y tế 

tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Lâm trả tiền phạt vi 

phạm hợp đồng, do thi công trễ hạn là có cơ sở chấp nhận, Vì: 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và Công ty Hưng Lâm ký hợp đồng số: 77B/HĐ-

SYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 gói thầu số 12 thuộc dự án đầu tư bệnh viện 

huyện Hồng Ngự, thi công khối ngoại trú, hành chính quản trị; khối dịch vụ tổng 

hợp; khoa dược, khoa dinh dưỡng, căn tin; khoa nhiễm; nhà tang lễ, giải phẫu 

bệnh lý; giá trị thực hiện hợp đồng là 12.074.948.000 đồng, đây là hợp đồng có 

thực, phù hợp với pháp luật và trong quá trình thi công thì khối lượng mà Công ty 

Hưng Lâm đã thực hiện đạt giá trị là 2.016.128.000 đồng, đến ngày 01-10-2015 

Sở y tế tỉnh đồng Tháp đã thanh toán cho Công ty Hưng Lâm là 1.487.227.000 

đồng (giai đoạn 1 của hợp đồng), còn lại 528.901.000đ chưa thanh toán do Công 

ty Hưng Lâm vi phạm hợp đồng xây dựng trễ hạn. Ngày 27-10-2015 Sở Y tế tỉnh 

Đồng Tháp có công văn số 1961/SYT-KHTC về việc thông báo chấm dứt hợp 

đồng và chốt khối lượng thi công xây dựng gửi Công ty Hưng Lâm, đến ngày 07 

tháng 12 năm 2015 Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp có quyết định số 1077/QĐ-SYT về 

việc chấm dứt hợp đồng gói thầu số 12 thuộc dự án đầu tư bệnh viện huyện Hồng 

Ngự, điều này phù hợp với Điều 145 Luật Xây dựng năm 2015, điểm b khoản 2 

Điều 145 quy định: "Bên giao thầu có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng trong 

trường hợp sau: Bên nhận thầu từ chối hoặc liên tục không thực hiện công việc 

theo hợp đồng dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng". Cho 

nên việc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng bệnh 

viện huyện Hồng Ngự do Công ty Hưng Lâm thi công trễ hạn là đúng quy định 

pháp luật. 

 Mặc khác tại biên bản làm việc ngày 23 tháng 3 năm 2016 giữa Đại diện 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và đại diện Công ty Hưng Lâm về việc giải quyết việc 

chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng bệnh viện huyện Hồng Ngự, theo đó hai 

bên thống nhất chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng Bệnh viện huyện Hồng 

Ngự, lý do vi phạm hợp đồng thi công trễ hạn và thỏa thuận như sau: Công ty 

Hưng Lâm thống nhất với mức tiền phạt vi phạm hợp đồng do thi công khối 

lượng trễ hạn và hoàn trả dứt điểm chi phí phạt vi phạm hợp đồng theo thông báo 

của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, số tiền phạt vi phạm hợp đồng trễ hạn khối lượng 

thi công xây dựng là 1.207.058.000 đồng (gồm giá trị khối lượng còn lại chưa thi 

công xây dựng là 10.058.820.000đ x 12%), việc hai bên thống nhất giá trị phạt vi 

phạm hợp đồng do thi công trễ hạn là 12% điều này được ghi nhận trong Điều 21 

của hợp đồng số: 77B/HĐ-SYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 và phù hợp với 
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khoản 2 Điều 146 của Luật xây dựng năm 2015, khoản 2 Điều 146 quy định như 

sau: "Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng 

không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài mức phạt theo thỏa 

thuận, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ 

ba (nếu có) theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan khác", tại 

khoản 1 Điều 418 của Bộ luật Dân sự quy định như sau "Phạt vi phạm là sự thỏa 

thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một 

khoản tiền cho bên bị vi phạm". Từ đó, nên chấp nhận sự tự nguyện của hai bên 

về mức phạt vi phạm hợp đồng do thi công khối lượng trễ hạn là 1.207.058.000 

đồng, nhưng được trừ đi số tiền 528.901.000 đồng Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chưa 

thanh toán do Công ty Hưng Lâm và số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 

362.248.440 đồng mà Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 

chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) đã chi trả, vậy số tiền bồi thường 

còn lại mà Công ty Hưng Lâm có trách nhiệm thanh toán cho Sở Y tế tỉnh Đồng 

Tháp là 315.908.560 đồng.   

[3] Vế án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, để buộc đương sự phải chịu án phí sơ 

thẩm theo quy định, theo đó:  

 Bị đơn Công ty Hưng Lâm phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm do yêu cầu 

của nguyên đơn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp được chấp nhận là 15.795.428 đồng 

(Lấy tròn 15.795.000 đồng). 

 Trả lại cho nguyên đơn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp số tiền tạm ứng án phí đã 

nộp là 15.560.000 đồng. 

      Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 5, 26, 35, 40, 147, 227, 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

các Điều 418, 419, 428 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 145, 146 của Luật xây 

dựng năm 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về lệnh án phí, lệ phí Tòa án. 

 Tuyên xử :  

 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về 

việc yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Lâm trả số tiền phạt vi phạm hợp 

đồng, do thi công xây dựng trễ hạn. 

 2. Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Lâm trả cho sở Y tế tỉnh Đồng 

Tháp số tiền phạt vi phạm hợp đồng còn lại là 315.908.560 đồng (ba trăm mười 

lăm triệu chín trăm lẽ tám nghìn năm trăm sáu mươi đồng). 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, mà người 

phải thi hành án chưa thi hành số tiền trên, thì hàng tháng người phải thi hành án còn 

phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của 
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Bộ luật dân sự năm 2015 trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm thi 

hành cho đến khi thi hành án xong. 

3. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc

yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây 

Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) chuyển trả số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 

362.248.440 đồng theo thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số 1500GPB150300014 

ngày 05-03-2015. (Do nguyên đơn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp rút yêu cầu). 

4. Về án phí dân sự sơ thẩm:

- Bị đơn Công ty trách nhiệm Hữu hạn Hưng Lâm phải chịu tiền án phí dân 

sự sơ thẩm là 15.795.000 đồng (Mười lăm triệu bảy trăm chín mươi lăm ngàn 

đồng). 

- Hoàn trả lại cho nguyên đơn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp số tiền tạm ứng án 

phí dân sự sơ thẩm là 15.560.000 đồng (Mười lăm triệu năm trăm sáu mươi 

nghìn đồng) theo biên lai thu số: BN/2013 14517 ngày 06-12-2017 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.   

5. Về quyền kháng cáo:

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án (21-8-2018). Đối với những đương sự vắng mặt tại phiên tòa 

được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

kể từ ngày được tống đạt hợp lệ.     

6. Về hướng dẫn thi hành án dân sự:

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh Đồng Tháp; THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND Huyện Hồng Ngự;

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

  Lâm Quốc Sách  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ        THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thành Dân  Võ Thị Hương Giang   Lâm Quốc Sách 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN CÁI BÈ           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 13/2018/DS-ST 

Ngày: 17-01-2018 

“V/v tranh chấp hợp đồng gia công xây dựng nhà” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Vũ 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Văn Lâu

2. Ông Lê Văn Thành

- Thư ký phiên tòa: Bà Âu Thị Thảo là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham gia 

phiên toà: Ông Nguyễn Văn Hải - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 16, 17 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái 

Bè xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 477/2017/TLST-DS ngày 24 tháng 

10 năm 2017 về “Tranh chấp đòi lại tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 249/2017/QĐXX-ST ngày 26 tháng 12 năm 2017 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Anh Hồ Thanh H sinh năm: 1971 

Địa chỉ hộ khẩu thường trú: ấp X, xã Y, huyện C, tỉnh Tiền Giang 

Chổ ở hiện nay: ấp M, xã Y, huyện C, tỉnh Tiền Giang 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn anh Hồ Thanh H: Chị Phan Thị 

Thúy H, sinh năm: 1977. Trú tại: ấp M, xã Y, huyện C, tỉnh Tiền Giang. (Văn 

bản ủy quyền ngày 18 tháng 10 năm 2017).    

2. Bị đơn: Anh Lê Minh Đ (tên thường gọi là M)  sinh năm: 1978

Địa chỉ: ấp M, xã Y, huyện C, tỉnh Tiền Giang 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Hồ Chí T, sinh năm: 1997

Địa chỉ: ấp X, xã Y, huyện C, tỉnh Tiền Giang 

(Chị H, anh Đ, anh T có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn là 

anh Hồ Thanh H trình bày: Vào năm 2016 anh có nhận xây dựng căn nhà hai 

mái lúp cho anh Lê Minh Đ, hai bên có làm hợp đồng viết tay. Anh và anh Đ 

thỏa thuận giá là 45.000.000 đồng nhưng sau đó anh Đ yêu cầu anh xây nhà nóc 

thái anh cũng đồng ý và thống nhất giá là 850.000 đồng/m
2
 với diện tích là 

87m
2
; khi nào xây dựng nhà xong, bàn giao nhà thì anh trả đủ tiền công cho anh 
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Đ. Vào ngày 11 tháng 02 năm 2017 âm lịch anh khởi công xây dựng nhà cho 

anh Đ, trong quá trình xây nhà anh có tạm ứng anh Đ số tiền khoảng 50.000.000 

đồng (không có làm giấy tờ) và anh Đ có thuê anh và con anh là Hồ Chí T xây 

thêm nhà phụ phía dưới với giá tiền công của anh là 300.000 đồng/ngày, tiền 

công của con anh là 170.000 đồng/ngày. Tổng cộng nhà phụ anh làm 15 ngày, 

con anh làm 5,5 ngày; ngoài ra lúc làm nhà phụ anh có cho anh Đ thuê lại ván để 

đổ bê tông với giá là 1.500.000 đồng. Đến ngày 18 tháng 5 năm 2017 âm lịch 

anh thực hiện việc bàn giao nhà cho anh Đ thì anh Đ còn thiếu anh tiền công xây 

dựng nhà chính, nhà phụ là 23.100.000 đồng và tiền thuê ván để đổ bê tông là 

1.500.000 đồng, tổng cộng anh Đ thiếu 24.600.000 đồng. Nay anh yêu cầu anh 

Đ trả anh số tiền 24.600.000 đồng làm 01 lần sau khi án có hiệu lực pháp luật.  

 Tại bản tự khai ngày 06 tháng 11 năm 2017 và trong quá trình giải quyết 

vụ án bị đơn là anh Lê Minh Đ trình bày: Năm 2016 anh có thuê anh H xây 

dựng nhà 02 mái lúp cho anh với giá là 45.000.000 đồng, hai bên có làm hợp 

đồng viết tay. Sau đó anh và anh H thỏa thuận lại là anh H xây nhà nóc thái cho 

anh giá 850.000 đồng/m
2
 với diện diện tích là 87m

2
; khi nào hoàn thành nhà 

xong, bàn giao anh sẽ trả đủ tiền cho anh H. Ngày 11 tháng 02 năm 2017 âm 

lịch anh H khởi công xây nhà, trong lúc xây nhà anh H có ứng trước anh nhiều 

lần tổng số tiền là 59.170.000 đồng. Đến ngày 18 tháng 5 năm 2017 âm lịch anh 

H giao nhà cho anh và yêu cầu anh trả tiền công xây nhà cho anh H nhưng anh 

không đồng ý vì nhà chưa hoàn thành. Anh H yêu cầu anh cho tạm ứng thêm 

10.000.000 đồng để tiếp tục xây nhà anh đồng ý nhưng anh H không đến nhận 

tiền để làm, sau đó anh có yêu cầu anh H làm 02 lần nhưng anh H vẫn không 

làm nên anh thuê thợ khác tiếp tục xây hoàn thành nhà cho anh. Đối với phần 

nhà phụ phía sau anh có thuê anh H và con anh Hữu là Hồ Chí T làm công ngày; 

anh H làm 10 ngày, con anh H làm 05 ngày; anh và anh H thỏa thuận số tiền làm 

ngày của cha con anh H là 5.000.000 đồng. Tiền thuê ván để đổ bê tông 

1.500.000 đồng là do anh H tự ra giá chứ anh không có thuê của anh H. Nay anh 

không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của anh H, anh chỉ đồng ý trả số tiền 

5.000.000 đồng anh thuê anh H và con anh H xây nhà phụ phía dưới.           

 Tại biên bản lấy lời khai ngày 12 tháng 12 năm 2017 và trong quá trình 

giải quyết vụ án người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Hồ Chí T trình 

bày: Ngày 28 tháng 5 năm 2017 âm lịch anh làm công xây nhà phụ cho anh Đ 

với giá là 170.000.000 đồng/ngày, anh làm được 5,5 ngày. Nay anh không yêu 

cầu anh Đ trả số tiền này. 

 Tại phiên tòa chị H là đại diện theo ủy quyền của anh H yêu cầu anh Đ trả 

số tiền 24.600.000 đồng gồm: tiền công xây dựng nhà chính 17.500.000 đồng, 

tiền công xây dựng nhà phụ 5.000.000 đồng, tiền anh Đ mượn anh H 600.000 

đồng trả tiền công nhân xây nhà phụ, tiền anh Đ thuê ván để đổ bê tông 

1.500.000 đồng. Anh Đ chỉ đồng ý trả anh H 5.000.000 đồng tiền công xây nhà 

phụ, không đồng ý đối với các yêu cầu còn lại của chị H. Anh T không có ý kiến 

yêu cầu gì.    

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận 

định:  

[1] Giữa anh Hồ Thanh H và anh Lê Minh Đ thực tế có xảy ra hợp đồng 

xây dựng nhà với nhau đều được hai bên thừa nhận thể hiện qua “Tờ hợp đồng 

làm nhà ngày 25 tháng 12 năm 2016” có chữ ký tên của anh H và anh Đ do anh 

Đ cung cấp. Hợp đồng có nội dung “Tôi tên: Lê Minh Đ ngụ tại ấp Mỹ Thị A xã 

Mỹ Trung CB Tiền gian. Nay tôi có hợp đồng làm nhà xây dán chan trí toàn bộ 

số tiên 45.00000. do anh năm thợ là Hồ thanh H lãnh ngày 11 tháng 2 khởi công 

tháng 4 lợp dao nhà xong đưa đủ nếu phát sinh thêm tính thêm”. Tuy hợp đồng 

không nêu hai bên thỏa thuận anh H nhận xây nhà cho anh Đ kiểu nhà và diện 

tích như thế nào nhưng trong quá trình xây dựng anh H và anh Đ đều thống nhất 

thỏa thuận lại anh H xây nhà cho anh Đ nhà kiểu nóc thái với giá là 850.000 

đồng/m
2
. Tại phiên tòa chị H và anh Đ đều xác định trong quá trình xây nhà anh 

H có tạm ứng anh Đ nhiều lần tổng số tiền là 59.000.000 đồng và vào ngày 18 

tháng 5 năm 2017 căn nhà chưa hoàn thành do anh H ngưng xây nhà cho anh Đ. 

Chị H cho rằng nguyên nhân anh H ngưng làm là do anh Đ không mua gạch cho 

anh H lót nền, anh Đ thừa nhận việc anh không mua gạch kịp cho anh H lót nền 

do con anh chưa gửi tiền về kịp. Do có tranh chấp trong việc xây nhà giữa anh H 

và anh Đ từ ngày 18 tháng 5 năm 2017 đã được Ủy ban nhân dân xã Y giải 

quyết bằng “Biên bản hòa giải thành” ngày 10 tháng 10 năm 2017. Nội dung 

biên bản hòa giải thành thể hiện anh H và anh Đ thống nhất: ngày 11 tháng 10 

năm 2017 anh Đ giao tiếp cho anh H 10.000.000 đồng để anh H trả tiền công 

cho công nhân, thi công xong nhà anh Đ trả tiếp phần tiền còn lại. Hội đồng xét 

xử xét thấy tuy ban đầu anh Đ có lỗi trong việc không mua vật tư cho anh H xây 

nhà nhưng sau khi hòa giải thành tại Ủy ban nhân dân xã Y là hai bên đã xác lập 

lại hợp đồng nên quyền và nghĩa vụ của anh H và anh Đ bắt đầu phát sinh kể từ 

thời điểm này. Việc anh H không đến nhận số tiền 10.000.000 đồng mặc dù anh 

Đ đồng ý giao thêm 10.000.000 đồng cho anh H và không tiếp tục xây nhà cho 

anh Đ như thỏa thuận là vi phạm hợp đồng nên anh Đ thuê người khác tiếp tục 

xây dựng hoàn thành nhà cho anh Đ cũng là phù hợp. Do đó chị H yêu cầu anh 

Đ tiếp tục trả tiền xây nhà chính 17.500.000 đồng cho anh H là không có cơ sở 

chấp nhận.  

[2] Đối với yêu cầu trả tiền công xây dựng nhà phụ: Chị H là đại diện theo 

ủy quyền của anh H yêu cầu Đ trả tiền công xây dựng nhà phụ là 5.000.000 

đồng, anh Đ đồng ý trả anh H số tiền này. Xét thấy đây là sự tự nguyện thỏa 

thuận của các đương sự phù hợp pháp luật nên Hội đồng xét xử ghi nhận.    

[3] Đối với yêu cầu đòi tiền mượn: Chị H yêu cầu anh Đ trả 600.000 đồng 

cho anh H vì chị cho rằng số tiền này anh Đ nhờ anh H đưa để trả tiền cho công 

nhân xây căn nhà phụ, anh Đ cho rằng anh không có mượn hay nhờ anh H trả 

tiền cho công nhân xây nhà phụ nên không đồng ý trả anh H số tiền này. Xét yêu 

cầu này của chị H là không có cơ sở chấp nhận vì chị không có chứng cứ gì 

chứng minh việc anh Đ mượn hay nhờ anh H trả công nhân số tiền 600.000 

đồng.       
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[4] Đối với yêu cầu trả tiền thuê ván để đổ bê tông: Anh H yêu cầu anh Đ 

trả số tiền 1.500.000 đồng mà anh Đ thuê ván của anh H để đổ bê tông xây nhà 

phụ. Anh Đ cho rằng anh không có thuê ván của anh H để đổ bê tông xây nhà 

phụ, số tiền này là anh H tự ra giá. Hội đồng xét xử xét thấy anh H có yêu cầu 

anh Đ trả tiền thuê ván để đổ bê tông thì anh H phải có nghĩa vụ chứng minh có 

việc thuê tài sản giữa anh và anh Đ, trong khi đó anh Đ không thừa nhận có 

quan hệ thuê tài sản với anh H, mặt khác anh H không có chứng cứ chứng minh 

việc anh cho anh Đ thuê ván đề đổ bê tông, số lượng thuê là bao nhiêu ván. Do 

đó anh H yêu cầu anh Đ trả số tiền thuê ván để đổ bê tông 1.500.000 đồng là 

không có cơ sở chấp nhận. 

[4] Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng 

trong quá trình giải quyết vụ án: Từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử Thẩm phán, 

Hội đồng xét xử, các đương sự và người tham gia tố tụng khác tuân thủ đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự nên không có kiến nghị gì. Về quan hệ pháp 

luật tranh chấp: Kiểm sát viên đề nghị xác định lại quan hệ pháp luật là “tranh 

chấp hợp đồng gia công xây dựng nhà” vì yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

xuất phát từ thỏa thuận giữa anh H và anh Đ trong việc anh Đ thuê anh H xây 

dựng nhà cho anh Đ. Xét đề nghị này của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở nên 

Hội đồng chấp nhận, xác định lại quan hệ tranh chấp là “hợp đồng gia công xây 

dựng nhà”. Về nội dung vụ án: Kiểm sát viên đề nghị tạm dừng phiên tòa để xác 

định ông Nguyễn Đức C là cán bộ tư pháp xã Y có thông báo qua điện thoại cho 

anh H tiếp tục xây dựng nhà cho anh Đ hay không để xác định anh H có lỗi 

trong việc thực hiện hợp đồng hay không. Hội đồng xét xử xét thấy sau khi hòa 

giải thành ở Ủy ban nhân dân xã Y vào ngày 10 tháng 10 năm 2017 anh H 

không đến nhận số tiền 10.000.000 đồng và cũng không tiếp tục xây nhà cho 

anh Đ cũng đủ cơ sở xác định lỗi nên không cần thiết phải tạm dừng phiên tòa 

để xác định thông tin này. Xét đề nghị tạm dừng phiên tòa của đại diện Viện 

kiểm sát là không có cơ sở nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

 [5] Về án phí: Anh H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần 

yêu cầu không được Hội đồng xét xử chấp nhận. Anh Đ phải chịu án phí dân sự 

sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu của anh H được Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

 

  Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào các Điều 472, 494, 542 Bộ luật dân sự năm 2015; khoản 4 

Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án; Điều 228 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015. 

 

Xử:  
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1. Không chấp nhận yêu cầu của anh Hồ Thanh H về việc anh Hồ Thanh

H yêu cầu anh Lê Minh Đ (tên thường gọi là M) trả tiền xây dựng nhà chính 

17.500.000 đồng (mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng), trả tiền mượn 600.000 

đồng (sáu trăm nghìn đồng), trả tiền thuê ván để đổ bê tông 1.500.000 đồng (một 

triệu năm trăm nghìn đồng). 

2. Ghi nhận việc anh Lê Minh Đ trả anh Hồ Thanh H tiền công xây dựng

nhà phụ là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). 

Kể từ ngày anh Hồ Thanh H có đơn yêu cầu thi hành án nếu anh Lê Minh 

Đ chậm thi hành đối với số tiền 5.000.000 đồng thì còn phải chịu thêm khoản lãi 

của số tiền và thời gian chậm thi hành án theo quy định tại điều 357 và điều 468 

của Bộ luật dân sự năm 2015. 

3. Về án phí:

- Anh Hồ Thanh H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 980.000 đồng (chín 

trăm tám mươi nghìn đồng), nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự 

sơ thẩm đã nộp là 615.000 đồng (sáu trăm mười lăm nghìn đồng) theo biên lai 

thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 07716 ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện C; anh H còn phải nộp 365.000 đồng (ba trăm sáu 

mươi lăm nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.  

- Anh Lê Minh Đ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng (ba 

trăm nghìn đồng). 

4. Về quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo bản án trong

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang 

xét xử phúc thẩm.  

Trường hợp bản án được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM   

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Tiền Giang; 

- VKSND huyện Cái Bè; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 Nguyễn Thanh Vũ 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 11/2018/KDTM-GĐT 

Ngày 19 tháng 7 năm 2018 
V/v  tranh chấp các hợp đồng xây dựng 

và hợp đồng khác 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

gồm có:   

- Chñ täa phiªn tßa: Ông Nguyễn Văn Sơn – Thẩm phán cao cấp; 

- C¸c thành viên: ¤ng Ngô Tiến Hùng – Thẩm phán cao cấp; 

 Ông Vũ Mạnh Hùng – Thẩm phán cao cấp. 

Thư ký phiên tòa: Bµ Nguyễn Bảo Thoa - Thư ký Tßa ¸n nh©n d©n cấp cao 

tại Hà N i.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: 
Ông Phạm Quốc Huy - KiÓm s¸t viªn cao cấp.  

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà N i, 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp 

các hợp đồng xây dựng và hợp đồng khác” giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH 1; địa chỉ: Số 16, B 15, khu đô thị M,

phường C, quận N, thành phố Hà N i. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: ông Trần Văn P – Giám đốc 

Công ty. 

2. Bị đơn: Công ty TNHH 2; địa chỉ: Bản N, xã N, huyện T, tỉnh Điện Biên.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: ông Võ Tiến D - Chủ tịch Công ty; địa 

chỉ: Căn h  số 1602, Tháp A, số 88 L, phường L, quận Đ, thành phố Hà N i.  

 3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Trương Xuân Q; địa chỉ:

Phòng 601, nhà C2, khu đô thị M, phường C, quận N, thành phố Hà N i. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 30/3/2016, được sửa đổi bổ sung ngày 28/7/2016 và 

quá trình tố tụng, đại diện nguyên đơn – Công ty TNHH 1 trình bày:  

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014, Công ty TNHH 2 

là bên chủ đầu tư (viết tắt là Công ty TNHH 2) đã ký kết 08 hợp đồng trong các 

lĩnh vực thi công xây dựng, thuê tài sản, dịch vụ vận chuyển hàng hóa với Công ty 
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TNHH 1 là bên nhà thầu (viết tắt là Công ty TNHH 1) để xây dựng và phục vụ dự 

án khai thác chì kẽm tại bản Nậm Bay, xã Nà Tòng, huyện T, tỉnh Điện Biện, gồm 

các hợp đồng: 

(1) Hợp đồng số 06/2013/HĐXD/CKD&VNTP ký ngày 13/7/2013, kèm 

theo Phụ lục hợp đồng số 01/2013/HĐXL-CKD ký ngày 06/8/2013; Phụ lục hợp 

đồng số 12/2013/PLHĐ-CKD & VNTP ký ngày 23/12/2013 với n i dung là thi 

công xây dựng khu nhà ở, văn phòng làm việc, thu c nhà máy khai thác và chế 

biến chì, kẽm bản N, xã N, huyện T. Tổng giá trị của hợp đồng dự tính là 

6.746.150.000 đồng. 

Ngày 31/12/2014 hai bên tiến hành đối chiếu công nợ, tính đến ngày 

30/6/2016: chủ đầu tư còn nợ tổng số 564.677.608 đồng, gồm: Tiền gốc 

460.961.313 đồng. Số tiền lãi chủ đầu tư phải trả tính từ ngày 31/12/2014 đến 

ngày 30/6/2016 là: 460.961.313 đồng x 1,25%/tháng x 18 tháng = 103.716.295 

đồng. 

(2) Hợp đồng số 07/2013/HĐXD/CKD &VNTP ký ngày 13/7/2013; Phụ lục 

hợp đồng số 07-01/2013/PLHĐ-CKD ký ngày 20/12/2013; Phụ lục hợp đồng số 

02/2013/PLHĐ-CKD & VNTP ký ngày 23/12/2013 với n i dung là thi công 

đường giao thông giai đoạn I vận chuyển quặng thu c dự án khai thác chế biến chì 

kẽm. Tổng giá trị hợp đồng dự tính 8.640.250.000 đồng. 

Tính đến ngày 30/6/2016: Còn nợ 4.116.379.335 đồng trong đó: Tiền gốc 

3.360.309.662 đồng + Số tiền lãi tính từ ngày 31/12/2014 đến ngày 

30/6/2016:3.360.309.662 đồng x 1,25%/tháng x 18 tháng = 756.069.673 đồng.  

(3) Hợp đồng số 20/02/2014/HĐXL ký ngày 20/02/2014; Phụ lục hợp đồng 

số 01/PLHĐ/SNXT ký ngày 16/3/2014 với n i dung là san lấp mặt bằng xưởng 

tuyển dự án mỏ chì kẽm Xá Nhè. 

Số tiền nợ gốc 9.707.801.172 đồng và tiền lãi tính từ ngày 31/12/2014 (theo 

biên bản đối chiếu công nợ được ký xác nhận của hai bên) đến ngày 30/6/2016: 

9.707.801.172 đồng x 1,25%/tháng x 18 tháng = 2.184255.263 đồng. Tổng cả gốc 

và lãi là 11.892.056.435 đồng.  

(4) Hợp đồng số 18/02/2014/HĐXL ký ngày 18/02/2014; Phụ lục số 

01/PLHĐ/HCQĐ ngày 16/3/2014 với n i dung là thi công hồ chứa quặng đuôi 

Nhà máy chế biến chì kẽm Hà N i Điện Biên. 

Số tiền nợ gốc 4.552.570.224 đồng và tiền lãi tính từ ngày 31/12/2014 (theo 

biên bản đối chiếu công nợ được ký xác nhận của hai bên) đến ngày 30/6/2016: 

4.552.570.224 đồng x 1,25%/tháng x 18tháng = 1.024.328.300 đồng. Tổng cả gốc 

và lãi là 5.576.898.524 đồng. 

(5) Ngày 15/01/2014 hai bên ký Hợp đồng số 15.01/HĐVC; Phụ lục hợp 

đồng số 01.10/2014/PLHĐ ký ngày 01/10/2014 với n i dung là vận chuyển quặng 

thô từ mỏ khai thác về hồ chứa quặng tại bản N, xã N. 

Giá trị hợp đồng theo khối lượng thực tế nghiệm thu. Hai bên đã nghiệm thu 

khối lượng vận chuyển thực tế trong các tháng và số tiền bên chủ đầu tư phải trả 
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cho nhà thầu là 282.863.570 đồng. Có biên bản xác nhận giá trị khối lượng công 

việc hoàn thành và hai bên đối chiếu xác nhận công nợ ngày 31/12/2014. 

Số tiền gốc chủ đầu tư còn nợ nhà thầu đến ngày 30/6/2016: là 282.863.570 

đồng và tiền lãi tính từ ngày 31/12/2014 (theo biên bản đối chiếu công nợ được ký 

xác nhận của hai bên) đến ngày 30/6/2016 là: 282.863.570 đồng x 1,25%/tháng x 

18 tháng = 63.644.303 đồng. Tổng số tiền lãi và gốc là 346.507.873 đồng. 

(6) Hợp đồng số 23-6/2014/HĐKT/TPVN-CKD ký ngày 23/6/2014 với n i 

dung là Bên chủ đầu tư thuê của bên nhà thầu 02 chiếc ô tô tải tự đổ. Giá trị thuê 

chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 là 36 ngày (từ ngày 23/6/2014 đến ngày 

31/8/2014) với giá trị thuê là là 233.330.000 đồng. Giai đoạn 2 là 47 ngày (Từ 

ngày 01/9/2014 đến ngày 17/10/2014) với giá trị là 219.322.000 đồng (Bảng xác 

nhận khối lượng và giá trị thuê ô tô ngày 17/10/2014).  

(7) Hợp đồng kinh tế số 24/6/2014/HĐKT/TPVN-CKD ký ngày 24/6/2014 

với n i dung: Bên chủ đầu tư thuê của bên nhà thầu 01 máy xúc phục vụ công 

trình với thời gian thuê thanh toán làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là 38 ngày 

(24/6/2014 đến 31/8/2016) với giá trị thuê là 189.831.000 đồng; Giai đoạn 2 là 61 

(từ 01/9/2014 đến 31/10/2014) với giá trị thuê là 170.000.000 đồng (Bảng xác 

nhận khối lượng và giá trị thuê máy xúc ngày 03/9/2014 và ngày 31/10/2014). 

(8) Hợp đồng kinh tế số 02-7/2014/HĐKT/TPVN-CKD ký ngày 02/7/2014 

với n i dung: Bên chủ đầu tư thuê bên nhà thầu 01 máy ủi phục vụ công trình với 

thời gian thuê/thanh toán làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là 59 ngày (02/7/2014 đến 

31/8/2014) giá trị thuê là 92.414.000 đồng. Giai đoạn 2 là 58 ngày (từ 01/9/2014 

đến 18/10/2014) giá trị thuê là 75.188.000 đồng (Biên bản xác nhận khối lượng và 

giá trị thuê máy ủi ngày 03/9/2014ngày 18/10/2014). 

Tổng số tiền Công ty TNHH 2 phải trả Công ty TNHH 1 từ 3 hợp đồng thuê 

tài sản là 980.085.000 đồng. Đã thanh toán là 272.110.000 đồng còn nợ 

707.975.000 VNĐ tiền gốc. Tiền lãi tính từ ngày 31/12/2014 đến ngày 30/6/2016 

là 707.975.000 đồng x 1,25%/tháng x 17 tháng = 150.444.687 đồng. Tổng c ng số 

tiền thuê tài sản từ 3 hợp đồng chủ đầu tư phải thanh toán là: 858.419.687 đồng. 

Tổng giá trị khối lượng hoàn thành từ cả 8 hợp đồng nói trên được hai bên 

nghiệm thu là 39.253.419.270 đồng. Chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu là 

20.180.938.329 đồng. Ngày 31/12/2014, đại diện hợp pháp của hai bên đã đối 

chiếu chốt số công nợ. Công ty TNHH 2 còn nợ Công ty TNHH 1 tiền gốc là: 

19.072.480.941 đồng + lãi 1,25%/tháng: 4.247.7231.151 đồng = 23.320.204.092 

đồng. Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện Biên 

bu c bị đơn phải trả nợ gốc và lãi nói trên. 

Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 2 - ông Võ Tiến D trình bày: 

 Ông là chủ tịch Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 

2 (được bổ nhiệm từ tháng 3/2016) đồng thời là Chủ tịch Công ty Cổ phần (là chủ 

sở hữu của Công ty) từ tháng 01/2016. Trong thời gian tiếp quản Công ty, ông 

không được người đại diện theo pháp luật trước bàn giao về tài sản cũng như các 

hồ sơ pháp lý của Công ty, các hợp đồng đã và đang thực hiện với các đối tác. Nay 
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Công ty TNHH 1 khởi kiện yêu cầu Công ty ông thanh toán số tiền nợ gốc và lãi 

theo 08 hợp đồng kinh tế nói trên, quan điểm của ông là: Quá trình ký kết và thực 

hiện hợp đồng, ông hoàn toàn không nắm được vì không tham gia vào công việc 

điều hành.  

Tuy nhiên ông thừa nhận: Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 đến 

12/2014, Công ty có ký kết 08 hợp đồng nói trên với Công ty TNHH 1. Do những 

năm gần đây, giá kim loại trên thị trường xuống thấp, chất lượng quặng tại mỏ 

thấp, việc khai thác không hiệu quả nên H i đồng thành viên đã quyết định dừng 

việc khai thác tại mỏ ngày 14/02/2015. Do đó, Công ty không có tiền chi trả các 

khoản nợ. Ông xin được vắng mặt tại buổi hòa  giải, việc giải trình khoản nợ ông 

đề nghị người tiền nhiệm đã trực tiếp ký và thực hiện các hợp đồng trên giải trình 

trước tòa. Ngoài ra, việc thanh toán nợ cho nhà thi công sẽ được các nhà đầu tư 

mới quyết định vì Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Việt đang 

làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – ông Trương Xuân Q trình bày: 

Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty TNHH 2 từ ngày 07/5/2013, ông trực 

tiếp ký 08 hợp đồng như nguyên đơn đã trình bày. Ông khẳng định khoản nợ phát 

sinh từ các hợp đồng nói trên là hoàn toàn chính xác. Công trình thi công thu c 

miền núi cao hiểm trở nên việc vận chuyển máy móc, vật liệu, nhân công vô cùng 

gian khổ, mặc dù thi công trong điều kiện khó khăn nhưng bên nhà thầu đã thực 

hiện rất tốt về yêu cầu kỹ thuật và khối lượng, tiến đ  công trình, hoàn tất các thủ 

tục thanh toán theo quy định. Do bên chủ sở hữu của Công ty yêu cầu tạm dừng 

hoạt đ ng khai thác nên hai bên chấm dứt hợp đồng, xác nhận khối lượng công 

việc và đối chiếu công nợ làm cơ sở thanh toán. 

Tổng giá trị khối lượng hoàn thành từ các hợp đồng nói trên được hai bên 

nghiệm thu là 39.253.419.270 đồng. Chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu là 

20.180.938.329 đồng. Ngày 31/12/2014, đại diện hợp pháp của hai bên đã đối 

chiếu chốt số công nợ còn phải trả từ các hợp đồng là 19.072.480.941 đồng, yêu 

cầu chủ sở hữu công ty (Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Việt) 

phải có trách nhiệm liên đới để trả khoản nợ trên vì Công ty TNHH 2 là đơn vị 

trực thu c của chủ sở hữu, trên danh nghĩa là hạch toán đ c lập còn về bản chất là 

hạch toán phụ thu c.   

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 01/2016/KDTM-ST ngày 

29/11/2016, Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện Biên quyết định:  

Bu c Công ty TNHH 2 (có chủ sở hữu là Công ty cổ phần khai thác và chế 

biến khoáng sản Việt, tên viết tắt VMPco) phải trả cho Công ty TNHH M t thành 

viên ĐTXD&TM Tiên Phong – Vi Na 23.320.204.092 đồng, trong đó nợ gốc là: 

19.072.408.941 đồng và tiền lãi là 4.247.723.151 đồng.  

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, Công ty TNHH 1 – Vi Na có đơn  yêu 

cầu thi hành án mà Công ty TNHH 2 không thi hành thì hàng tháng Công ty 

TNHH 2 còn phải chịu lãi suất trên tổng số tiền phải thi hành theo lãi suất nợ quá 

hạn của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm thi hành tương ứng với thời 

gian chậm thi hành án.  
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Ngoài ra Tòa án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, Công ty TNHH 2 có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối 

với bản án sơ thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị số 04/2018/KN-KDTM ngày 16/5/2018, Chánh 

án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà N i kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại 

sơ thẩm số 01/2016/KDTM-PT ngày 29/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện T, 

tỉnh Điện Biên; đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà N i 

xét xử giám đốc thẩm hủy bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm nêu trên; giao 

hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện Biên để xét xử sơ thẩm lại theo 

quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà N i đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà N i chấp nhận 

kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà N i. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về hình thức, n i dung và nguyên tắc ký kết các hợp đồng thi công xây 

dựng, thuê tài sản, dịch vụ vận chuyển hàng hóa các bên đã thực hiện đúng theo 

qui định tại Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/10/2010 về hợp đồng trong xây 

dựng và Điều 107, 108 Luật xây dựng năm 2003 và quy định tại các Điều 535, 

536, 538, 480, 481, 482 của B  luật dân sự nên các hợp đồng này có hiệu lực thi 

hành.   

Quá trình thực hiện hợp đồng, các bên đã thanh toán cho nhau m t số khoản 

tiền theo tiến đ  thực hiện hợp đồng. Hiện nay, Công ty TNHH 1 – Vi Na khởi 

kiện yêu cầu Công ty TNHH 2 thanh toán số tiền chưa trả theo hợp đồng và tiền 

lãi chậm thanh toán.  

[2] Về việc áp dụng lãi suất cho các khoản tiền chậm thanh toán: Trong các 

hợp đồng ký kết có 04 hợp đồng thi công xây dựng các bên có thỏa thuận về mức 

lãi suất chậm thanh toán, 04 hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa và thuê tài sản 

các bên không thỏa thuận về lãi suất chậm thanh toán. Cụ thể: 

Hợp đồng số 06 và 07 các bên ký ngày 13/7/2013 đều quy định lãi suất 

chậm thanh toán là 150% lãi suất cho vay ngắn hạn của Vietcombank. 

Hợp đồng số 18/02/2014/HĐXL ký ngày 18/02/2014 và Hợp đồng số 

20/02/2014/HĐXL ký ngày 20/02/2014 đều quy định về lãi suất chậm thanh toán: 

Bên A chậm thanh toán 30 ngày sau thời hạn theo quy định thì phải bồi thường 

cho nhà thầu theo lãi suất quá hạn áp dụng cho ngày đầu tiên chậm thanh toán do 

Ngân hàng mà nhà thầu mở tài khoản công bố kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán 

cho đến khi Bên A thanh toán đầy đủ cho nhà thầu. 

Như vậy, tại các hợp đồng xây dựng nêu trên các bên có thỏa thuận về mức 

lãi chậm thanh toán nên Tòa án phải áp dụng mức lãi suất các bên đã thỏa thuận tại 

hợp đồng để tính tiền lãi do chậm thanh toán. Trong trường hợp này, Tòa án phải 

làm rõ mức lãi suất cho vay ngắn hạn của Vietcombank (đối với hợp đồng áp dụng 

thỏa thuận lãi suất chậm thanh toán bằng 150% lãi suất cho vay ngắn hạn của 
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Vietcombank) và mức lãi suất quá hạn của Ngân hàng mà nhà thầu mở tài khoản 

(đối với hợp đồng thỏa thuận lãi suất quá hạn của nhà thầu mở tài khoản) để xác 

định khoản tiền lãi chậm thanh toán. 

Đối với hợp đồng vận chuyển quặng và 03 hợp đồng thuê tài sản hai bên 

không thỏa thuận về lãi suất chậm thanh toán thì Tòa án cần áp dụng Điều 306 

Luật thương mại năm 2005 để tính tiền lãi do chậm thanh toán: “Trường hợp bên 

vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ 

và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền 

lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại 

thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả 

thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”. Do đó, Tòa án cần phải lấy mức lãi 

suất quá hạn trung bình trên thị trường tại địa phương để tính tiền lãi do chậm 

thanh toán mới đúng quy định của pháp luật.  

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân huyện T lại áp dụng mức lãi suất chậm trả là 

1.25%/tháng tương đương 15%/năm theo đề nghị của Công ty TNHH 1 – Vi Na để 

áp dụng chung cho cả 8 hợp đồng trên và bu c Công ty TNHH 2 phải trả tiền lãi là 

4.247.723.151 đồng là không đúng quy định. 

[3] Về thời điểm tính lãi phải căn cứ vào thỏa thuận chốt nợ cuối cùng của 

các bên để tính số tiền lãi mà Công ty TNHH 2 phải trả.  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định Công ty TNHH 2 “phải chịu 

lãi suất trên tổng số tiền phải thi hành theo lãi suất nợ quá hạn của Ngân hàng Nhà 

nước quy định tại thời điểm thi hành tương ứng với thời gian chậm thi hành án” là 

không đúng vì Ngân hàng nhà nước Việt Nam không công bố loại lãi suất này nên 

gây khó khăn cho việc thi hành án, không đúng quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 343, khoản 2 Điều 345 B  luật Tố tụng dân sự năm 

2015. 

[1]. Hủy toàn b  Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 

01/2016/KDTM-ST ngày 29/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện 

Biên về vụ án “Tranh chấp các hợp đồng xây dựng và hợp đồng khác” giữa nguyên 

đơn là Công ty TNHH 1 với bị đơn là Công ty TNHH 2; người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan là ông Trương Xuân Q.   

[2]. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Điện Biên xét xử 

lại theo thủ tục sơ thẩm.  
 Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- VKSNDCC tại Hà N i (để biết); 

- TAND huyện T, tỉnh Điện Biên  

(02 bản kèm hồ sơ vụ án); 

- Chi cục THADS huyện T, tỉnh  

Điện Biên; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VT, P. HCTP-VP, P. GĐKTII; HSGĐT. 

  Tm. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - chñ täa phiªn tßa 

Nguyễn Văn Sơn 
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     TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 07/2018/KDTM-PT 

Ngày: 09-8-2018 

Về việc: Tranh chấp đấu thầu dịch vụ. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Huệ 

Các Thẩm phán: Ông Trịnh Hoàng Anh 

Ông Cao Minh Vỹ 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh – Thẩm phán sơ cấp, Tòa án nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Ông Nguyễn Thành 

Lê – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.  

Trong các ngày 03-8-2018 và ngày 09-8-2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 

08/2018/TLPT-KDTM ngày 30-3-2018 về việc “Tranh chấp đấu thầu dịch vụ”; Do Bản 

án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2018/KDTM-ST ngày 12-02-2018 của Tòa án 

nhân dân huyện T bị kháng cáo; Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 

13/2018/QĐ-PT ngày 06-7-2018; Quyết định hoãn phiên tòa số 15/2018/QĐ-PT ngày 24-

7-2018; Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng số 16/2018/QĐ-PT ngày 25-7-2018, 

giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Tổng Công ty xây dựng Đ. 

Địa chỉ: Đường H, phường H, quận H, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Văn T-Chủ tịch Hội đồng quản trị (vắng 

mặt). 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Trọng L, sinh năm 1983-là người đại diện 

theo ủy quyền, giấy ủy quyền ngày 28-5-2018; Địa chỉ: Đường N, phường S9, thành phố 

V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư Trương Xuân T- Đoàn Luật sư 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (có mặt). 

Bị đơn: Công ty TNHH Cảng Quốc Tế T. 

Địa chỉ: Thị trấn P, huyện T, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Katsuyuki K1 - Tổng Giám đốc (vắng mặt). 
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Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Minh K2, sinh năm 1978-là người đại diện 

theo ủy quyền, giấy ủy quyền ngày 27-7-2018; Địa chỉ: Công ty TNHH Cảng Quốc Tế T 

(có mặt). 

Người kháng cáo: Bị đơn là Công ty TNHH Cảng Quốc Tế T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai tại Tòa án, nguyên đơn là Tổng Công ty 

xây dựng Đ thông qua người đại diện trình bày:  

Vào lúc 8h10’ ngày 17-10-2017, Tổng Công ty xây dựng Đ (gọi tắt là Công ty Đ) 

nộp hồ sơ dự thầu để tham gia đấu thầu do Công ty TNHH Cảng quốc tế T (gọi tắt là 

Công ty T) làm bên mời thầu đối với 02 gói thầu, gồm: Gói thầu PK1A-1 thi công bến sà 

lan 2000DWT và kè sau bến sà lan; Gói thầu PK1B-1 nạo vét khu vực bến sà lan 

2000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng T – giai đoạn 1. Hình thức tham gia đấu 

thầu là 1 giai đoạn hai túi hồ sơ, đó là hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ tài chính. 

Vào lúc 9h05’ ngày 17-10-2017, Công ty T tiến hành mở túi hồ sơ đề xuất kỹ thuật 

gói thầu PK1A-1 và vào lúc 14h05’ phút cùng ngày tiếp tục mở túi hồ sơ đề xuất kỹ thuật 

gói thầu PK1B-1. 

Đến ngày 28-10-2017, Công ty Đ nhận Công văn số 113 và 114 đề ngày 28-10-

2017 của Công ty T có nội dung “Thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về 

mặt kỹ thuật gói PK1A-1 và PK1B-1”. Tại 02 Thông báo này không có tên của Công ty 

Đ. Hồ sơ tham dự thầu của Công ty Đ đã bị loại với lý do không đáp ứng được yêu cầu về 

đề xuất kỹ thuật.  

Tuy nhiên, Công ty Đ nhận thấy: Hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu PK1A-1 

và gói thầu PK1B-1 của Công ty Đ đã đáp ứng được các tiêu chí trong các nội dung của 

hồ sơ mời thầu do Công ty T phát hành. Do vậy, ngày 29-10-2017, Công ty Đ đã phát 

hành công văn số 1173/2017/KHTT-TCTXDĐT yêu cầu Công ty T phải thông báo rõ lý 

do hồ sơ dự thầu của Công ty Đ không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với cả 02 gói 

thầu PK1A-1 và PK1B-1.  

Đến ngày 20-11-2017, Công ty T ban hành công văn số 001/2017/PMU-PK1A-1 

gửi Công ty Đ trả lời lý do nhà thầu không được lựa chọn sẽ được chủ đầu tư thông báo 

đến tất cả các nhà thầu trong kết quả lựa chọn nhà thầu. Nhưng thực tế Công ty Đ vẫn 

không nhận được bất kỳ công văn nào phản hồi.   

Xét thấy, quyền lợi của mình bị xâm phạm, nên Công ty Đ khởi kiện Công ty T với 

yêu cầu cuối cùng được nêu cụ thể tại phiên tòa sơ thẩm như sau:  

- Buộc Công ty T phải công nhận: Công ty xây dựng Đ là một trong các các nhà 

thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật gói thầu PK1A-1 thi công bến sà lan 2000DWT và 

kè sau bến sà lan; là một trong các Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật gói thầu 
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PK1B-1 nạo vét khu vực sà lan 2000DWT thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng T – Giai 

đoạn 1 của Công ty T.  

      - Buộc Công ty T phải tiếp tục mở túi hồ sơ tài chính của Công ty Đ và xem xét kết 

quả đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu.  

Bị đơn là Công ty T thông qua người đại diện trình bày: 

Công ty T có gửi hồ sơ mời thầu 2 gói thầu PK1A-1 và PK1B-1 cho Công ty Đ, 

hình thức tham gia đấu thầu, thời gian nhận được hồ sơ dự thầu của Công ty Đ, thời gian 

mở túi thầu đúng như Công ty Đ trình bày. 

Công ty T đã đánh giá túi hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Công ty Đ như sau: Hồ sơ 

ban đầu của Công ty Đ đầy đủ; tuy nhiên tại thời điểm xem xét điều kiện về năng lực kỹ 

thuật, về năng lực tài chính thì Công ty Đ không đáp ứng được điều kiện tham gia dự án. 

Do đó, Công ty T đã loại hồ sơ dự thầu của Công ty Đ khỏi danh sách các nhà thầu đáp 

ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật gói PK1A-1 và PK1B-1.  

Lý do loại hồ sơ cụ thể như sau:  

Thứ nhất, Công ty Đ đã bị khởi kiện bởi nhiều nhà thầu phụ do không thực hiện 

việc thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Hiện nay đang bị khởi kiện yêu cầu thanh toán công 

nợ cho thầu phụ là Công ty cổ phần Đầu tư, xây dựng và nạo vét ĐT với số tiền là 

53.492.884.242 đồng và lãi chậm trả theo Thông báo thụ lý số 54/2017/TB-TLVA ngày 

17-11-2017 tại Tòa án nhân dân quận H, thành phố Hà Nội;  

Thứ hai, căn cứ theo thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

nhiều cán bộ lãnh đạo của Công ty Đ hiện đang bị khởi tố, điều tra và xét xử về các hành 

vi đưa, nhận hối lộ, thông thầu. Với bản chất là một dự án đầu tư lớn, có sử dụng vốn đầu 

tư từ Nhật Bản, Công ty T không thể chấp nhận các nhà thầu có nghi vấn về hành vi đưa, 

nhận hối lộ và thông thầu; 

Thứ ba, căn cứ theo Công văn số 1503/BQLDAHH-QLDA2 ngày 17-9-2015 của 

Ban Quản lý dự án hàng hải thuộc Bộ Giao thông vận tải, Công ty Đ đã nhiều lần bị nhắc 

nhở về chậm hoàn thành tiến độ thi công cũng như thiếu năng lực và kỷ luật với nhiều gói 

thầu mình phụ trách; Vì vậy việc cho Công ty Đ tham gia vào dự án sẽ không đảm bảo 

tiến độ thực hiện dự án được xác định trên Khoản 8 Điều 1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư của Công ty T, tiến độ thực hiện dự án xây dựng Cảng Quốc tế T giai đoạn 2 là từ 

tháng 7/2016 cho đến tháng 6/2018; 

Thứ tư, Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Đ còn nhiều điểm nghi vấn, không 

rõ ràng;  

Thứ năm, có biểu hiện của sự thông thầu là hành vi bị cấm trong hoạt động đấu 

thầu, cụ thể như sau: Ngày 01-12-2017, Công ty T nhận được Công văn số 

1211/2017/VINAWACO-KHTT của Công ty Đ, theo đó phản đối kết quả đấu thầu vòng 1 

và giải trình các lý do phản bác nội dung đánh giá Hồ sơ dự thầu của Công ty Đ tại Báo 
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cáo 22, Báo cáo 23 và Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của gói PK1A-1 và PK1B-

1 (Báo cáo kỹ thuật). Tại thời điểm này, Công ty T chưa hề công bố nội dung Báo cáo 22 

và Báo cáo 23 cho Công ty Đ. Cùng ngày 01-12-2017, Công ty T tiếp tục nhận được 

Công văn số 619/CV-VTS từ Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải biển V (gọi tắt Công ty 

V), theo đó thừa nhận các nội dung sau: Công ty V đã có được Báo cáo 22 và Báo cáo 23 

cùng với Báo cáo kỹ thuật từ ông Phan Thành C – Phó Giám đốc thứ nhất của Công ty T 

và là thành viên của Tổ chuyên gia phụ trách đánh giá Hồ sơ dự thầu do Công ty T bổ 

nhiệm và trước đó vào ngày 21-11-2017, Công ty V đã tổ chức cuộc họp riêng mà không 

có sự tham gia của đại diện theo pháp luật của Công ty T nhằm thảo luận về kết quả lựa 

chọn nhà thầu tại Báo cáo 22, Báo cáo 23 và Báo cáo kỹ thuật; Công ty V cũng tự ý nêu 

rõ các nội dung đề xuất về điều khoản thanh toán và giải trình lý do Công ty Đ có đủ điều 

kiện dự thầu gói thầu PK1A-1 và PK1B-1. 

Từ đó, Công ty T nhận thấy rằng: Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 76 Luật 

Đấu thầu, các thành viên của Tổ chuyên gia có trách nhiệm bảo mật các tài liệu liên quan 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; Theo quy định tại Khoản 7 Điều 89 Luật 

Đấu thầu, hành vi tiết lộ kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi được công khai 

theo quy định là hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu; Trong quá trình lựa chọn nhà 

thầu, Công ty V với tư cách là thành viên Hội đồng thành viên của Công ty T không hề có 

công văn gửi đến Công ty T, cũng như Tổ chuyên gia để yêu cầu cung cấp kết quả lựa 

chọn nhà thầu với gói thầu PK1A-1 và PK1B-1; Tổ chuyên gia là một đơn vị được thành 

lập bởi Công ty T, có trách nhiệm thẩm định và đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu, 

có người đại diện hợp pháp là Tổ trưởng. Như vậy, các yêu cầu cung cấp tài liệu nếu được 

phép theo quy định của Luật đấu thầu phải được gửi đến Tổ chuyên gia để Tổ trưởng xem 

xét, quyết định. Các thành viên của Tổ không được tự ý cung cấp các tài liệu nói trên cho 

bất kì đơn vị nào khác. 

Như vậy, Công ty Đ với tư cách nhà thầu nhưng thông đồng với các cá nhân, tổ 

chức có liên quan nhằm thu thập kết quả lựa chọn nhà thầu, từ đó vi  phạm điều cấm của 

Luật đấu thầu. 

Nay, Công ty T không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Đ.  

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện cho Công ty T và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp cho Công ty T yêu cầu Tòa án triệu tập Công ty cổ phần xây dựng công trình 5 và 

Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại TV vào tham gia vụ án với tư cách 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đồng thời khẳng định việc Công ty T loại hồ sơ 

dự thầu của Công ty Đ là có căn cứ, khách quan.   

Người làm chứng: 

- Công ty V thông qua người đại diện là bà Vũ Thiều H trình bày tại phiên tòa 

sơ thẩm: Trên cơ sở hồ sơ Tổ chuyên gia chuyển cho các thành viên Công ty xem xét lại 

và phê duyệt kết quả đấu thầu thì Công ty V đã trích lý do Công ty Đ bị đánh giá không 
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đáp ứng về kỹ thuật đối với gói thầu PK1A-1 và PK1B-1. Sau đó, Công ty Đ cung cấp các 

văn bản giải trình và gửi đến Công ty V; Để đảm bảo tính minh bạch, khách quan, Công 

ty V đã ban hành công văn số 619/CV-VTS ngày 01-12-2017 gửi Công ty T để xem xét 

và đánh giá toàn diện. Đây không phải là hành vi thông thầu hay vi phạm pháp luật về đấu 

thầu.  

- Ông Phan Thành C trình bày tại phiên tòa sơ thẩm: Ông là Phó giám đốc thứ 

nhất của Công ty T và cũng là đại diện cho phần vốn góp của Công ty V là thành viên 

Công ty T. Sau khi công bố danh sách nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật thì ông C mới báo 

cáo lại cho Công ty V để kiểm tra, xem xét trước khi tiến hành phiên họp phê duyệt, ông 

không có hành vi tiết lộ thông tin đấu thầu như ý kiến của Công ty T. 

Bản án sơ thẩm số 08/2018/KDTM-ST ngày 12-02-2018 của Tòa án nhân dân 

huyện T đã tuyên xử:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Đ khởi kiện Công ty T về việc “Tranh 

chấp đấu thầu dịch vụ”; 

Công nhận Công ty Đ là nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật gói thầu PK1A-

1: Thi công bến sà lan 2000DWT và kè sau bến sà lan; là nhà thầu đáp ứng yêu cầu về 

mặt kỹ thuật gói thầu PK1B-1: Công tác nạo vét khu vực sà lan 2000DWT thuộc Dự án 

đầu tư xây dựng Cảng T - Giai đoạn 1 của Công ty T do Công ty T làm chủ đầu tư.  

Buộc Công ty T phải mở túi hồ sơ đề xuất về tài chính của Công ty Đ đã nộp đối 

với gói thầu PK1A-1: Thi công bến sà lan 2000DWT và kè sau bến sà lan và gói thầu 

PK1B-1: Công tác nạo vét khu vực sà lan 2000DWT thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng 

T - Giai đoạn 1 của Công ty T, do Công ty T làm chủ đầu tư để đánh giá, lựa chọn nhà 

thầu giữa Công ty Đ với các nhà thầu khác theo đúng quy định tại hồ sơ mời thầu và quy 

định của pháp luật về đấu thầu.    

Ngoài ra Bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo. 

Kháng cáo: Ngày 26-02-2018, bị đơn là Công ty TNHH Cảng Quốc Tế T nộp đơn 

kháng cáo Bản án sơ thẩm nêu trên, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ Bản 

án sơ thẩm để xét xử lại theo quy định. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

 - Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện; Bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo. Các đương sự không thỏa thuận được việc giải quyết vụ án. Những người làm 

chứng trình bày như đã trình bày ở Tòa án cấp sơ thẩm. 

- Quan điểm của Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu: 

Thẩm phán và Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp hành đúng quy định pháp luật. Các 

đương sự có mặt tại phiên tòa phúc thẩm chấp hành tốt quyền và nghĩa vụ tố tụng. 
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Theo quy định của pháp luật đấu thầu thì bên mời thầu phải căn cứ vào hồ sơ mời 

thầu để đánh giá, lựa chọn nhà thầu. Công ty T đánh trượt Công ty Đ vì hai tiêu chí về 

năng lực tài chính và kinh nghiệm, nhưng đối chiếu với tiêu chí mời thầu thì đánh giá này 

là sai vì Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải và văn bản của Ban quản lý dự án hàng 

hải không phải là các hợp đồng không hoàn thành. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có 

quyết định thay thế về đánh giá năng lực nhà thầu, theo đó Công ty Đ là nhà thầu đạt yêu 

cầu. Văn bản của Ban quản lý dự án hàng hải chỉ là nhắc nhở về tiến độ. Công ty T cho 

rằng báo cáo tài chính của Công ty Đ không rõ ràng nhưng không có gì chứng minh, trong 

khi đó Báo cáo tài chính có kết quả là dương, đúng với yêu cầu của bên mời thầu. Các 

tiêu chí khác do nhà thầu đưa ra không nằm trong tiêu chí mời thầu. 

Đối với yêu cầu mở túi hồ sơ đề xuất tài chính của Công ty Đ thì nay không còn 

đảm bảo về tính bảo mật nên không thể tuyên như Bản án sơ thẩm mà Công ty T phải 

chịu trách nhiệm thực hiện các giai đoạn tiếp theo, theo quy định của Luật đấu thầu. 

Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử sửa một phần Bản án sơ thẩm theo hướng công 

nhận Công ty Đ là nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đối với hai gói thầu PK1A-1 và 

PK1B-1; Công ty T có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật về đấu 

thầu đối với hồ sơ dự thầu của Công ty Đ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa và 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: 

Về tố tụng:  

[1] Đơn kháng cáo của bị đơn là Công ty T trong thời hạn luật định, đã thực hiện 

việc nộp tiền tạm ứng đúng quy định nên được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm.  

[2] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Tòa án nhân dân huyện T đã 

xác định đúng quy định của pháp luật. 

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, Công ty T đề nghị hủy Bản án sơ thẩm vì Tòa án cấp 

sơ thẩm không đưa những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia vụ án, cụ 

thể:  

[3.1] Tại Tòa án cấp sơ thẩm, Công ty T và Công ty cổ phần xây dựng công trình 5 

(gọi tắt là Công ty 5), Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại TV (gọi tắt 

là Công ty TV) đều cho rằng Công ty 5 và Công ty TV phải được tham gia vụ án. Hội 

đồng xét xử thấy rằng: Công ty Đ chỉ yêu cầu Tòa án xem xét công nhận hồ sơ đề xuất về 

mặt kỹ thuật của Công ty đáp ứng điều kiện về tiêu chí đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật 

và buộc Công ty T phải tiếp tục mở túi hồ sơ về mặt tài chính đối với gói thầu PK1A-1 và 

PK1B-1 của Công ty Đ. Tuy các nhà thầu cùng tham gia quy trình đấu thầu của Công ty T 

nhưng việc chấm thầu là cho từng nhà thầu riêng biệt, chỉ riêng Công ty Đ cho rằng kết 

quả chấm thầu đối với mình là không đúng. Vì vậy các nhà thầu khác có liên quan đến 
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quy trình đấu thầu nhưng không liên quan về quyền lợi và nghĩa vụ đối với các đương sự 

trong vụ án này. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu này của Công ty T, 

Công ty 5 và Công ty TV là phù hợp.  

[3.2] Yêu cầu Tổ chuyên gia chấm thầu phải được tham gia vụ án. Thấy rằng Tổ 

chuyên gia là của Công ty T thành lập ra để giúp cho Công ty T thực hiện cho đúng hồ sơ 

mời thầu, không có quyền lợi nghĩa vụ riêng đối với các nhà thầu, chỉ thực hiện công việc 

dưới danh nghĩa của Công ty T. Do vậy, không cần thiết đưa họ vào làm người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Về nội dung vụ án:  

[1] Về phương thức lựa chọn nhà thầu của Công ty T; Hình thức hợp lệ của hồ sơ 

đề xuất về kỹ thuật của đơn vị tham dự thầu là Công ty Đ thì các đương sự đều thống nhất 

và không tranh chấp nên không xem xét.  

[2] Xét việc Công ty T cho rằng Công ty Đ không phải là nhà thầu đáp ứng yêu cầu 

về mặt kỹ thuật gói thầu PK1A-1 và PK1B-1: Thấy rằng, Công ty T đã phát hành công 

khai hồ sơ mời thầu cho hai gói thầu nêu trên, trong hồ sơ mời thầu đã đề ra các tiêu 

chuẩn để chấm hồ sơ dự thầu rất cụ thể (BL 2011-2158 và BL 2159-2308). Theo quy định tại 

Điều 39 Luật đấu thầu, Khoản 2 Điều 12 và Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26-6-2014 thì nguyên tắc chấm thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và 

các yêu cầu khác có trong hồ sơ mời thầu. Có nghĩa là Công ty T không được căn cứ vào 

các tiêu chuẩn nằm ngoài hồ sơ mời thầu để chấm đối với hồ sơ dự thầu. Do vậy, Hội 

đồng xét xử sẽ xem xét như sau: 

[2.1] Khi mở túi hồ sơ đề xuất về kỹ thuật cho 02 gói thầu PK1A-1 và PK1B-1 của 

Công ty Đ thì Công ty T chấm và đánh giá Công ty Đ chính thức không đạt hai tiêu chí về 

năng lực tài chính và kinh nghiệm (BL 1366, 1374, 1375). Cụ thể: 

 - Tiêu chí về lịch sử không hoàn thành hợp đồng: Theo bảng tiêu chí đánh giá về 

năng lực tài chính và kinh nghiệm của hồ sơ mời thầu xác định tại trang 45 mục 1: Từ 

ngày 01-01-2014 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu phải không có hợp đồng không hoàn 

thành, bao gồm: “Hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận thầu không hoàn thành mà nhà thầu 

không phản đối và hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không 

được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất 

lợi cho nhà thầu. Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết 

định của chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Hợp đồng không 

hoàn thành phải dựa trên tất cả các thông tin về tranh chấp của hợp đồng tương ứng và 

khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại” (BL 2112, 2264). Công ty T cho 

rằng Công ty Đ không đạt tiêu chí này do Công ty Đ là nhà thầu bị xếp loại “chưa đáp ứng 

yêu cầu” theo Quyết định 1483/QĐ-BGTVT ngày 13-5-2016 của Bộ giao thông Vận tải 

và bị cảnh cáo tiến độ tại Công văn số 1503/BQLDAHH-QLDA2 ngày 17-9-2015 của 
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Ban quản lý dự án hàng hải. Đối chiếu các tiêu chí của hồ sơ mời thầu thì hai văn bản 

Công ty T làm căn cứ loại nhà thầu như trên không phải là hợp đồng không hoàn thành.  

Mặt khác, sau đó Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản khác là Quyết định số 

1643/QĐ-BGTVT ngày 27-5-2016 để điều chỉnh, thay thế Quyết định 1483 nêu trên về 

kết quả xác định mức độ đáp ứng yêu cầu của nhà thầu năm 2015, theo đó thì Công ty Đ 

là nhà thầu đáp ứng yêu cầu (BL 1950, 1951); Còn Công văn số 1503 nêu trên chưa phải là 

kết luận có hợp đồng không hoàn thành (BL 1412).  

Do vậy, Công ty Đ là nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành trong thời 

gian hồ sơ mời thầu yêu cầu. 

- Tiêu chí về kết quả hoạt động tài chính: Theo bảng tiêu chí đánh giá về năng lực 

tài chính và kinh nghiệm của hồ sơ mời thầu xác định tại trang 46 mục 3.1 “Nộp báo cáo 

tài chính năm 2014, năm 2015, năm 2016 để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh 

của nhà thầu. Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương” (BL 

2111, 2263). Công ty T cho rằng Công ty Đ không đạt tiêu chí này do nghi ngờ không 

trung thực trong Báo cáo tài chính của Công ty Đ. Đối chiếu với tiêu chí của hồ sơ mời 

thầu thì Báo cáo tài chính của Công ty Đ năm 2016 (năm gần nhất) đã qua kiểm toán độc 

lập, có giá trị tài sản ròng là dương 302.548.106.821 đồng (BL 2371), không có tiêu chí bên 

mời thầu được quyền đánh trượt nhà thầu nếu có nghi ngờ nội dung Báo cáo tài chính kể 

cả đã qua kiểm toán, nhưng Công ty T vẫn tự phân tích nội dung Báo cáo tài chính của 

Công ty Đ, cho rằng trong Báo cáo có nêu Công ty Đ chưa bàn giao vốn nhà nước sang 

công ty cổ phần, chưa lập một số quỹ theo quy định. Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 

số 63/2014/NĐ-CP thì bên dự thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của 

bên mời thầu. Trường hợp này, Công ty Đ cho rằng hồ sơ dự thầu đã đủ, đã rõ nên không 

thể tự yêu cầu được làm rõ, còn Công ty T nghi ngờ nhưng không yêu cầu Công ty Đ làm 

rõ là chưa phù hợp. 

Vì vậy, Công ty Đ là nhà thầu đáp ứng tiêu chí về kết quả hoạt động tài chính theo 

yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 

[2.2] Ngoài ra, quá trình vụ án được giải quyết thì Công ty T còn đưa ra một số lý 

do để khẳng định loại hồ sơ dự thầu của Công ty Đ là đúng quy định, cụ thể: 

[2.2.1] Công ty Đ đang bị đơn vị khác kiện đòi tiền: Công ty T cung cấp Thông báo 

thụ lý vụ án số 54/2017/TB-TLVA ngày 17-11-2017 của Tòa án nhân dân quận H, thành 

phố Hà Nội, theo đó Công ty Đ là bên bị kiện (gọi tắt là vụ án số 54). Thấy rằng hồ sơ 

mời thầu có tiêu chí “Trường hợp nhà thầu có kiện tụng đang giải quyết thì vụ kiện sẽ bị 

coi là có kết quả giải quyết theo hướng bất lợi cho nhà thầu và các khoản chi phí liên 

quan đến các kiện tụng này không được vượt quá 50% giá trị tài sản ròng của nhà thầu”. 

Tiêu chí này trong kết quả chấm thầu thì Công ty T đã chấm đạt cho Công ty Đ, nay mới 

nêu ngược lại là không thỏa đáng. Hơn nữa tiêu chí này rất khó đánh giá vì vụ kiện chưa 

giải quyết xong thì không thể xác định được tổng nợ và chi phí cụ thể để trừ vào giá trị tài 
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sản ròng của nhà thầu. Mặt khác, Tòa án nhân dân quận H thụ lý vụ án số 54 là sau thời 

điểm chấm thầu một tháng, nên lý do này không phù hợp (BL 1414). 

[2.2.2] Công ty Đ có thông tin báo chí không tốt về tình hình sử dụng vốn, về các 

cá nhân lãnh đạo chủ chốt dính líu đến các vụ án tham nhũng, hối lộ. Công ty T đã tìm 

kiếm các thông tin trên mạng và nộp cho Tòa án các bài viết được in trên các trang báo 

thông tin điện tử như báo Tiền Phong, báo Đấu thầu và một số bài báo khác. Thấy rằng 

những tài liệu này nếu là xác thực thì đã diễn ra ở giai đoạn trước và là trách nhiệm của 

các cá nhân, không phải của pháp nhân Công ty Đ. Điều này không liên quan, không 

thuộc tiêu chí của hồ sơ mời thầu. Do vậy, không có cơ sở để chấp nhận. 

[2.2.3] Công ty Đ có biểu hiện của sự thông thầu – là hành vi bị cấm trong hoạt 

động đấu thầu: Thấy rằng thành viên Tổ chuyên gia chấm thầu của Công ty T là Ông Phan 

Thành C, đồng thời ông C cũng là người đại diện cho phần vốn góp của Công ty V góp 

vào Công ty T. Ông C không cung cấp lý do loại Công ty Đ ở giai đoạn chấm hồ sơ đề 

xuất kỹ thuật cho Công ty Đ mà chỉ báo cáo cho Công ty V là đơn vị chủ quản của mình 

là phù hợp. Hơn nữa việc cung cấp thông tin này thực hiện sau khi Công ty T đã công 

khai thông báo, gửi cho tất cả các nhà thầu Bản danh sách kết quả lựa chọn nhà thầu đáp 

ứng yêu cầu về kỹ thuật, được tiếp tục vào vòng mở thầu hồ sơ đề xuất tài chính (BL 1468, 

1652, 1701-1707). Như vậy, việc lựa chọn nhà thầu đã xong ở giai đoạn chấm thầu về mặt 

kỹ thuật, lúc này Công ty Đ đã bị loại khỏi cuộc đấu thầu và khi Tổ chuyên gia loại Công 

ty Đ thì chưa xảy ra hành vi tiết lộ thông tin, nên đây không phải hành vi tiết lộ các tài 

liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 76, không 

phải là hành vi thông thầu hay vi phạm pháp luật về đấu thầu theo Điều 89 Luật đấu thầu 

để làm ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn nhà thầu. Còn Công ty Đ có kiến nghị yêu cầu 

Công ty T làm rõ lý do loại hồ sơ dự thầu của mình là đúng luật, hồ sơ mời thầu của Công 

ty T ở mục 42 trang 38 cũng cho phép nhà thầu khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình bị xâm phạm thì được kiến nghị đến chủ đầu tư về các vấn đề trong quá trình lựa 

chọn nhà thầu, phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 92 Luật Đấu thầu. Do vậy, ý kiến 

của Công ty T là không phù hợp.  

[2.2.4] Công ty T có giải trình rằng các tiêu chí đã nêu tại mục [2.2.1], [2.2.2], 

[2.2.3] nêu trên được dùng để đánh giá nhà thầu là hợp lệ, bởi vì hồ sơ mời thầu có quy 

định ở mục 26 trang 22 về các “sai khác”, “đặt điều kiện”, “bỏ sót nội dung” nên Tổ 

chuyên gia có quyền áp dụng để đánh giá nhà thầu. Giải thích này không có cơ sở bởi vì 

chính ở mục 26 cũng đã giải thích các “sai khác”, “đặt điều kiện”, “bỏ sót nội dung” là 

dành cho bên nhà thầu trong bước lập hồ sơ dự thầu phải không được có những điểm “sai 

khác”, “đặt điều kiện”, “bỏ sót nội dung” so với hồ sơ mời thầu (BL 2135, 2286). Như vậy, 

nêu hồ sơ mời thầu phạm vào những điều này thì không được chấp nhận, không phải các 

quy định đó là được dành cho Tổ chuyên gia để có quyền đưa các tiêu chí khác với hồ sơ 

mời thầu vào việc đánh giá nhà thầu. 
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[2.3] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định Công ty Đ 

là nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho cả 02 gói thầu PK1A-1 và PK1B-1, nên 

không chấp nhận kháng cáo của Công ty T.  

[3] Xét yêu cầu của Công ty Đ về việc buộc Công ty T phải tiếp tục mở túi hồ sơ đề 

xuất về tài chính của Công ty Đ đối với 02 gói thầu PK1A-1 và PK1B-1, thấy rằng:  

Yêu cầu của Công ty Đ trong hồ sơ vụ án cụ thể là: Buộc Công ty T cho phép Công 

ty Đ được tiếp tục tham gia vào quá trình đấu thầu tiếp theo, theo quy định của Luật đấu 

thầu. Tại phiên tòa sơ thẩm, Công ty Đ yêu cầu cụ thể là buộc Công ty T phải mở túi hồ 

sơ đề xuất về tài chính của Công ty Đ đã nộp để xem xét kết quả đấu thầu theo đúng quy 

định của pháp luật về đấu thầu và được Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận. Hội đồng xét xử 

phúc thẩm thấy quyết định này của Tòa án cấp sơ thẩm không phù hợp với quy định pháp 

luật vì các lý do sau: 

Hiện nay túi hồ sơ đề xuất về tài chính của Công ty Đ đối với cả 2 gói thầu tuy đã 

được Công ty Đ niêm phong nộp tại Công ty T, nhưng do việc chấm thầu không phù hợp 

như đã nêu trên, nên quy trình mở túi hồ sơ đề xuất về tài chính sau khi xong giai đoạn 

mở túi hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đã không đúng với quy định. Bởi vì theo Điểm đ Khoản 

4 Điều 26 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 và tiết đ tiểu mục 31.2 trang 27 

của hồ sơ mời thầu thì: Hồ sơ đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu phải được bên 

mời thầu niêm phong trong một túi riêng biệt và được bên mời thầu, các nhà thầu tham dự 

lễ mở thầu cùng ký niêm phong trước khi mở (BL 2130, 2281). Tuy nhiên thực tế thì túi hồ 

sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu khác là Công ty 5 và Công ty TV đã được mở 

công khai từ ngày 30-10-2017 và túi hồ sơ của Công ty Đ cũng không còn được niêm 

phong với đầy đủ chữ ký của tất cả các nhà thầu. Nếu nay mới mở túi hồ sơ đề xuất về tài 

chính của Công ty Đ là không đúng quy trình, thủ tục của pháp luật đấu thầu, liên quan tới 

tính bảo mật của hồ sơ. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm buộc Công ty T phải mở riêng túi hồ 

sơ đề xuất về tài chính của Công ty Đ là không phù hợp. Việc đấu thầu thực hiện tiếp theo 

như thế nào thì Công ty T phải có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về 

đấu thầu. Do vậy Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa lại phần quyết định này của Bản án sơ 

thẩm. 

[4] Những vấn đề khác giữ nguyên như Bản án sơ thẩm. 

[5] Án phí phúc thẩm: Do sửa một phần Bản án sơ thẩm nên Công ty T không phải 

chịu.  

 ì các lẽ trên: 

QU  T ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 39, 89, Khoản 1 Điều 92 Luật đấu thầu; Khoản 2 Điều 12, Điều 

15, Điều 26 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014; Điều 26, Điều 35, Điều 39, 

khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26, khoản 1 Điều 29 
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Nghị quyết 326/2017/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

án phí, tuyên xử: 

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của Công ty TNHH Cảng Quốc Tế T, sửa 

một phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2018/KDTM-ST ngày 18-01-

2018 của Tòa án nhân dân huyện T (nay là thị xã P), như sau: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty xây dựng Đ đối với Công ty 

TNHH Cảng quốc tế T: 

1.1. Công nhận Tổng Công ty xây dựng Đ là nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ 

thuật đối với 02 gói thầu, gồm: Gói thầu PK1A-1 thi công bến sà lan 2000DWT và kè sau 

bến sà lan; Gói thầu PK1B-1 nạo vét khu vực bến sà lan 2000DWT thuộc dự án đầu tư 

xây dựng Cảng T – giai đoạn 1 của Công ty TNHH Cảng quốc tế T, do Công ty TNHH 

Cảng Quốc tế T là chủ đầu tư. 

1.2. Công ty TNHH Cảng Quốc tế T có trách nhiệm thực hiện quy trình đấu thầu 

theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. 

2. Án phí kinh doanh thương mại: 

2.1. Án phí sơ thẩm:  

- Công ty TNHH Cảng Quốc tế T phải chịu 3.000.000đ (Ba triệu đồng). 

- Tổng Công ty xây dựng Đ không phải chịu, được trả lại tiền tạm ứng án phí đã 

nộp là 3.000.000đ (Ba triệu đồng) theo Biên lai thu số 0007928 ngày 29-12-2017 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện T (nay là thị xã P). 

2.2. Án phí phúc thẩm: Công ty TNHH Cảng Quốc tế T không phải chịu, được trả 

lại tiền tạm ứng án phí đã nộp là 2.000.000đ (Hai triệu đồng) theo Biên lai thu số 

0000640 ngày 27-02-2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T (nay là thị xã P).  

3. Trường hợp Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự, người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

4. Bản án này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (09-8-2018). 

Nơi nhận:                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh BR-VT;                         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND TX P; (đã ký và đóng dấu) 

- Chi cục THADS TX P; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ.       
 

                                                                               ĐÀO THỊ HUỆ 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH TÂY NINH 

Bản án số: 160/2017/DS-PT 

Ngày: 12 – 9 – 2017  

V/v “Tranh chấp hợp đồng gia công”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - H phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

Với tHnh phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Son. 

        Các Thẩm phán:  Ông Lâm Văn Be 

        Bà Phạm Thị Hồng Vân 

        Thư ký phiên tòa: Bà Lâm Thị Nguyện - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh. 

       Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 
Ông Trần Văn Sự – Kiểm sát viên. 

Ngày 12/9/2017 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án thụ lý số 138/2017/TLPT –DS  ngày  21 tháng 8 năm 2017 về việc 

“tranh chấp hợp đồng gia công”. Do bản án dân sự sơ thẩm số 31/2017/DS-ST 

ngày 17/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Tân Biên bị kháng cáo. Theo quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 151/2017/QĐPT-DS ngày 24/8/2017 giữa các đương 

sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Ngụy Khắc C, sinh năm 1974; địa chỉ cư trú: Tổ

15,khu phố c, thi trấn T, huyện TB, tỉnh N. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

2. Bị đơn:

2.1 Bà Võ Thị H, sinh năm 1988; địa chỉ cư trú: Ấp T, xã Th, huyện TB, 

tỉnh N. Có mặt 

2.2 Ông Võ Thanh Giang, sinh năm 1980; địa chỉ cư trú: Ấp T, xã Th, huyện 

TB, tỉnh N. Vắng mặt 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1977; địa chỉ cư trú: Ấp T, xã Th, huyện TB, 

tỉnh N Tòa không triệu tập. 
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4. Người kháng bị đơn bà Võ Thị H. 

 

NỘI  DUNG VỤ ÁN 

Theo án sơ thẩm nguyên đơn ông Ngụy Khắc C trình bày: Vào ngày 

18/8/2015 ông có ký hợp đồng thi công xây nH cho bà Võ Thị H tại ấp T, xã Th, 

huyện TB, tỉnh N với giá 650.000 đồng/1m
2
; diện tích xây dựng là 5,4m x 20m; 

tHnh tiền là 70.200.000 đồng. Trong đó yêu cầu xây nH gồm có 04 phòng: 01 

phòng khách, 02 phòng ngủ và 01 phòng bếp; tường ốp tường lên 1,6m, lót gạch 

nền, lăn bê, la phông, đặt đường dẫn điện và ống nước âm tường, làm tường; thời 

gia xây dựng là 03 tháng. Vật tư do anh Giang và chị H chịu, ông đã ứng tiền trong 

thời gia thi công, tổng cộng là 61.000.000 đồng, còn lại 9.200.000 đồng chưa 

thanh toán. Ngoài ra, bà H yêu cầu dán gạch thêm ngoài hợp đồng với diện tích 

50m
2
, giá nhân công dán gạch là 60.000 đồng/1m

2
, tHnh tiền là 3.000.000 đồng. 

Tổng cộng hai khoản là 12.200.000 đồng, yêu cầu vợ chồng bà H, ông Giang hoàn 

trả, không yêu cầu tính lãi. 

 Bị đơn bà Võ Thị H trình bày:  

  Bà thống nhất có yêu cầu ông C xây nH, bà tự soạn “Hợp đồng xây nH ngày 

18/8/2015” như ông C trình bày với các nội dung nêu trên, ông C ký thi công. Tuy 

nhiên bà không thống nhất với ông C về chất lượng và giá tiền công sơn bê và giá 

tiền lát gạch thêm. Cụ thể như sau: Sau khi giao nH, ông C không hoàn tHnh 

đường điện thắp sáng trong nH; nH bị dột bà tự kêu thợ khắc phục hết 700.000 

đồng, giá tiền công sơn bê là 25.000 đồng/1m
2
; không phải 20.000 đồng/1m

2
; giá 

tiền công dán gạch men lên tường là 50.000 đồng/1m
2
; không phải 60.000 

đồng/1m
2
 như ông C trình bày. Do xây nH không đạt chất lượng theo yêu cầu nên 

bà H không đồng ý trả 12.200.000 đồng. 

 Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan – ông Võ Thanh Giang trình bày: 

Ông thống nhất với lời trình bày của bà H. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan – ông Nguyễn Văn H trình bày: 

Ngày 15/10/2015 ông có hợp đồng bán sơn và thi công sơn tường nH cho bà H, giá 

thỏa thuận là 85.000 đồng/1m
2
 đã bao gồm cả tiền nhân công sơn. Giữa bà H và 

ông chưa thanh toán xong hợp đồng bán sơn nhưng ông xác định không khởi kiện 

trong vụ án này. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 31/2017/DS-ST ngày 17/7/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện Tân Biên đã xử: 

Căn cứ vào các Điều 651 và 688 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 27 Luật 

hôn nhân và gia đình; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016. 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Ngụy Khắc C. Buộc bà Võ 

Thị H, ông Võ Thanh Giang có trách nhiệm liên đới hoàn trả cho ông Ngụy Khắc 

C số tiền 7.900.000 đồng (bảy triệu chín trăm nghìn đồng). 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Ngụy Khắc C đối với số tiền 

4.300.000 đồng. 
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Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên án phí, quyền, nghĩa vụ thi Hnh án và quyền 

kháng cáo của các đương sự. 

Sau khi xử sơ thẩm ngày 25/5/2017 bà H có đơn kháng cáo với nội dung: 

Diện tích xây dựng chỉ có 5,4m x 19,7m không phải 5,4m x 20m, giá xây dựng 

giảm, tính tiền trừ công sơn bê 3.100.000 đồng, trừ tiền bà kêu thợ sửa nH bị dột 

700.000 đồng, tiền thuê làm điện 300.000 đồng, tiền công lăn bê 25.000 đồng/1m
2
 

không phải 20.000 đồng/1m
2
, tiền bà ứng cho ông C là 63.000.000 đồng, không 

phải 61.000.000 đồng như ông C khai nên khấu trừ đi thì bà chỉ phải trả 4.547.000 

đồng, yêu cầu xem xét việc ông C giao nH cho bà trễ hạn, không đảm bảo chất 

lượng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bà H giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và không cung 

cấp chứng cứ gì. 

Ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

Về tố tụng: Thủ tục thụ lý, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Hội 

đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng đã đảm bảo theo 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của bà Võ Thị H giữ y án sơ thẩm Bản án dân sự sơ thẩm số 31/2017/DS-ST ngày 

17/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Nguyên đơn và bị đơn khai thống nhất nhau bà H thuê ông C xây nH cấp 

4 gồm 4 phòng (phòng khách, 2 phòng ngủ, phòng bếp), diện tích xây dựng 

5,4mx20m, xây tường ốp gạch cao 1,6m, lót gạch nền, lăn bê, la phông, đặt đường 

điện nước âm tường, giá xây 650.000 đồng/1m
2
 = 70.000.000 đồng, thời gian thi 

công 3 tháng. Hợp đồng được ông C ký ngày 18/8/2015. Sau 3 tháng bà H đã nhận 

nH sử dụng, ông C khởi kiện yêu cầu trả tiền xây còn thiếu 9.200.000 đồng tiền 

làm ngoài hợp đồng là dán gạch 50m
2
 = 3.000.000 đồng. Tổng cộng là 12.200.000 

đồng. 

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của ông C, kháng cáo của bà H thấy rằng: Diện 

tích xây dựng theo hợp đồng là 5,4m x 20m nên bà H kháng cáo nêu xây 5,4m x 

19,7m là không có căn cứ vì ngoài hợp đồng thi công thì trong biên bản thẩm định 

bà H ký tên xác định diện tích xây dựng thực tế là 5,4m x 20m. Giá xây hai bên đã 

thống nhất là 70.000.000 đồng, tiền công sơn được tính cho ông C nhưng bà H lại 

tự thuê ông H làm, bà H khai giá lăn bê là 25.000 đồng/1m
2
 còn ông H khai giá là 

20.000 đồng/1m
2
. Việc khai của ông C được ông H chứng kiến xác nhận giá 

20.000 đồng/1m
2
 để tính cho ông C trong khi bà H và ông C không ghi giá lăn bê 

cụ thể trong hợp đồng. Cấp sơ thẩm chấp nhận giá ông C khai 20.000.000 

đồng/1m
2
 là có căn cứ. Đối với tiền thuê làm điện sáng 300.000 đồng theo ông C 

thì ông đã làm điện nước đầy đủ theo hợp đồng nhưng do bà H không mua dây 

điện kéo từ cột điện vào nH nên chưa sáng được, không phải do lỗi của ông C, tiền 

bà H thuê sửa nH bị dột 700.000 đồng ông C đồng ý, cấp sơ thẩm đã tính nên 

không xem xét. Ở cấp sơ thẩm bà H khai đã đưa 63.000.000 đồng tiền công cho 
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ông C nhưng không cung cấp được đủ biên nhận, giấy tờ gì, ông C thừa nhận chỉ 

ứng của bà H 61.000.000 đồng tiền công nên cấp sơ thẩm chấp nhận số tiền bà H 

đã đưa cho ông C 61.000.000 đồng là có căn cứ. Bà H kháng cáo cho rằng đã ứng 

cho ông C 63.000.000 đồng nhưng không cung cấp được căn cứ nên không có cơ 

sở chấp nhận kháng cáo của bà H, giữ y án sơ thẩm. 

Đề nghị giữ y án sơ thẩm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh 

được chấp nhận. 

[3] Do kháng cáo của bà H không được chấp nhận nên bà H phải chịu án phí 

dân sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng Dân sự. 

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Võ Thị H. Giữ y 

án sơ thẩm bản án dân sự số 31/2017/DS-ST ngày 17/7/2017 của Tòa án nhân dân 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

Căn cứ vào các Điều 651 và 688 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 27 Luật 

hôn nhân và gia đình; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016. 

2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Ngụy Khắc C. Buộc 

bà Võ Thị H, ông Võ Thanh Giang có trách nhiệm liên đới hoàn trả cho ông Ngụy 

Khắc C số tiền 7.900.000 đồng (bảy triệu chín trăm nghìn đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

Hnh án có quyền chủ động ra quyết định thi Hnh án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 

cầu thi Hnh án của người được thi Hnh án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi Hnh án) cho đến khi thi Hnh án xong, tất cả các khoản tiền, Hng 

tháng bên phải thi Hnh án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi Hnh 

án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2, Điều 428 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

3. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Ngụy Khắc C đối với số 

tiền 4.300.000 đồng. 

4. Về án phí: 

4.1 Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Võ Thị H phải chịu 395.000 (ba trăm chín 

mươi lăm nghìn) đồng. 

Ông Ngụy Khắc C phải chịu 300.000 (ba trăm nghìn) đồng phần yêu cầu 

không được chấp nhận, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm 

ông C đã nộp 305.000 (ba trăm lẻ năm nghìn) đồng theo biên lai thu số 0003828 

ngày 09/02/2017 của Chi cục Thi Hnh án dân sự huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

Ông Ngụy Khắc C được nhận lại số tiền chênh lệch 5.000 (năm nghìn) đồng 

4.2  Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Võ Thị H phải chịu 300.000 (ba trăm 

nghìn) đồng tiền án phí dân sự phúc thẩm, được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí 

đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu số 0004380 ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 

Chi cục Thi Hnh án dân sự huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 
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Trường hợp bản án, được thi Hnh theo quy định tại Điều 2 Luật Thi Hnh 

án dân sự thì người được thi Hnh án dân sự, người phải thi Hnh án dân sự có 

quyền thoả thuận thi Hnh án, quyền yêu cầu thi Hnh án, tự nguyện thi Hnh án dân 

sự hoặc bị cưỡng chế thi Hnh án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi Hnh 

án dân sự; thời hiệu thi Hnh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

Hnh án dân sự. 

 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 
Nơi nhận: 

- TAND.HTB; 

- VKSND.TTN; 

- Chi cục THADS.HTB; 

- Phòng KTNV.TAT; 

- Các đương sự; 

- Lưu tập án; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

 

 

    Nguyễn Văn Son 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

Bản án số: 113/2017/DS-PT 

Ngày: 15 - 8 - 2017 

V/v tranh chấp hợp đồng 

xây dựng nhà ở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Thanh Hùng 

Các Thẩm phán:    Bà Bùi Thị Phương Loan 

    Ông Hồ Minh Tấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Hồng Xuyên là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Cà Mau. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông 

Trương Minh Bạch - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 335/2016/TLPT-DS ngày 30/12/2016 về việc 

“Tranh chấp hợp đồng xây dựng nhà ở”.   

  Do bản án dân sự sơ thẩm số: 04/2016/DS-ST ngày 18/11/2016 của Tòa án 

nhân dân huyện Thới Bình bị kháng cáo. 

  Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 41/2017/QĐ-PT ngày 

01/03/2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Hữu Hoàng P - sinh năm 1978 (có mặt) 

Địa chỉ: Ấp Đ, xã K, huyện B, tỉnh Cà Mau. 

- Bị đơn: Bà Trần Thị N - sinh năm 1956  (có mặt) 

Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Cà Mau. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư Lê Minh C 

thuộc Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau. 

- Người kháng cáo: Bà Trần Thị N là bị đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ông Hữu Hoàng P trình bày: Vào tháng 4/2015 ông có hợp đồng xây dựng 

cho bà N một căn nhà tại khóm 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Cà Mau, tiền công xây 

dựng thỏa thuận là 700.000 đồng/m
2
. Ông P xây dựng được 110m

2
 và phần hàng 

rào. Tổng cộng tiền công là 120.000.000 đồng. Công trình gần hoàn thành nhưng 

bà N chỉ trả cho ông P được 51.000.000 đồng còn lại bà N không thanh toán. Nay 
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ông yêu cầu bà N thanh toán cho ông số tiền xây dựng nhà bà N còn thiếu là 

69.000.000 đồng. 

Bà Trần Thị N trình bày: Bà thống nhất vào ngày 25/5/2015 bà có hợp đồng 

với ông P xây dựng cho bà một căn nhà tại khóm 2, thị trấn B, huyện B, tỉnh Cà 

Mau (chiều ngang 4,3m, chiều dài 23m). Giá thỏa thuận là 700.000 đồng/m
2
, quá 

trình xây dựng bà đã thanh toán cho ông P 52.100.000 đồng, ngày 23/7/2015, ông 

P thỏa thuận tạm dừng hai ngày đi nhận thêm công trình khác. Nhưng thực tế sau 

khi nghỉ ông P không trở lại xây dựng tiếp. Đồng thời bà cho rằng khi xây dựng 

nhà, ông P thi công không đảm bảo kỹ thuật và bị các lỗi như sau: Nhà bị nghiêng; 

phần nền lát gạch không bằng phẳng; dán gạch tường bị sai sọc; cắt gạch bếp 

không bằng, vách bị nứt ở phòng ngủ và phòng khách; nhà vệ sinh bị đọng nước; 

mái lợp bị dột; cổng chính bị nghiêng; hành lang chưa hoàn chỉnh. Do nhà chưa 

bàn giao, ông P đã bỏ công trình không xây dựng, nên bà không đồng ý hoàn trả 

tiền công theo yêu cầu của ông P, bà yêu cầu ông P sửa chữa các phần lỗi nêu trên. 

 Tại bản án dân sự sơ thẩm số 04/2016/DS-ST ngày 18 tháng 11 năm 2016 

của Tòa án nhân dân huyện Thới Bình quyết định: 

 Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hữu Hoàng P về việc yêu cầu 

bà Trần Thị N thanh toán tiền công xây dựng nhà ở. Buộc bà Trần Thị N thanh 

toán cho ông Hữu Hoàng P số tiền 69.000.000 đồng (sáu mươi chín triệu đồng). 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí, lãi suất chậm thi hành án và quyền 

kháng cáo theo quy định. 

 Ngày 30/11/2016, bà Trần Thị N kháng cáo bản án sơ thẩm. Yêu cầu Tòa 

án tiến hành trưng cầu Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau giám định căn nhà để xác định 

lỗi kỹ thuật xây dựng và định giá phần thiệt hại để bồi thường cho bà. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Trần Thị N giữ nguyên yêu cầu kháng cáo;  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận một phần kháng cáo của bị đơn, sửa một phần bản án sơ thẩm, chấp nhận 

theo sự thay đổi yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu bị đơn thanh toán tiếp 

39.000.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Hợp đồng xây dựng nhà giữa bà N và ông P là thực tế, được các bên 

thừa nhận, song đôi bên không làm hợp đồng xây dựng bằng văn bản, không có lập 

bản vẽ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật, khi xây dựng nhà, việc xây dựng được thực 

hiện theo yêu cầu của chủ nhà. Thực tế việc xây nhà đã cơ bản hoàn thành, nên cấp 

sơ thẩm xác định bà N có nghĩa vụ tiếp tục thanh toán tiền công xây dựng nhà còn 

lại cho ông P là có căn cứ.  

[2] Xét kháng cáo của bà Trần Thị N về việc yêu cầu Tòa án tiến hành trưng 

cầu cơ quan chức năng giám định căn nhà xác định lỗi kỹ thuật và định giá phần 

thiệt hại để bồi thường cho bà. Tại phiên toà phúc thẩm ông P thừa nhận nhà bà N 

xây dựng chưa hoàn thành và có những lỗi kỹ thuật, ông đã đồng ý để hai bên thoả 

thuận, sửa chữa, nhưng không thoả thuận và thực hiện được. Nhận thấy, khi xét xử 

sơ thẩm do bà N không thực hiện các điều kiện để giám định nên đã không tiến 
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hành để xác định số tiền thiệt hại và yêu cầu nghĩa vụ đối trừ. Cấp sơ thẩm đã giải 

thích nhưng bà N không thực hiện và không tham gia phiên toà, điều đó cho thấy 

có một phần lỗi của bà N. Tuy nhiên, việc tiến hành giám định thiệt hại là cần thiết 

và đảm bảo giải quyết toàn diện vụ án, ông P cũng đồng ý thi công lại những phần 

có lỗi. Do đó, cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu bà N tiến hành giám định chất 

lượng công trình, định giá thiệt hại và các khoản chi phí khắc phục, sửa chữa. 

Tại bản Báo cáo kết quả kiểm định số 08/2017/KQ-KĐ ngày 23/6/2017 của 

Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng đã xác định:  

- Cột rào 1/A, 3/A, 3/B độ nghiêng không đạt yêu cầu; 

- Có các vết nứt ở tường trục 1-2/A; 2/C-D; 1-2/C; 1`/D-E;1-1`/D; 1`/E-F; 

2-3/F; 1/E-F; 1/C-D; 

- Tol sóng vuông lợp mái không kín sáng là nguyên nhân gây thấm, dột khi 

trời mưa; 

- Hầu hết gạch ốp tường không khớp hình hoa văn với gạch viền; 

- Toàn bộ gạch chèn (14.53m
2
) được lát không cùng phương với gạch lát 

chính. Có 21 gạch ceramit 50 x 50cm bị vỡ cần thay thế. 

Kết luận: Kiến nghị các bên có liên quan xem xét, xử lý để đảm bảo công 

trình được sử dụng lâu dài. Giá trị dự toán cải tạo, sửa chữa là 14.389.000 đồng. 

[3] Tại phiên toà phúc thẩm, ông P thừa nhận quá trình xây dựng đã thi công 

có một số lỗi kỹ thuật, ông chấp nhận đối trừ thêm các khoản và thay đổi chỉ yêu 

cầu bà N thanh toán tiếp là 39.000.000 đồng. 

Thấy rằng, nguyên và bị đơn thống nhất số tiền thuê theo thỏa thuận khi 

hoàn thành là 120.000.000 đồng, đã thanh toán 52.100.000 đồng, như vậy số tiền 

còn lại là 67.900.000 đồng. Khoản tiền thiệt hại chấp nhận theo kết quả giám định 

để đối trừ là 14.389.000 đồng, đồng thời do yêu cầu giám định của bà N được chấp 

nhận và có thiệt hại là thực tế nên ông P phải hoàn trả khoản tiền chi phí giám định 

cho bà N là 7.992.000 đồng. Như vậy, sau khi đối trừ bà N còn phải thanh toán tiếp 

là 45.519.000 đồng. Tuy nhiên tại phiên tòa, ông P thay đổi yêu cầu và chấp nhận 

sau khi đối trừ các khoản chỉ yêu cầu bà N thanh toán tiếp là 39.000.000 đồng; yêu 

cầu của nguyên đơn thấp hơn nghĩa vụ bị đơn phải thanh toán nên được chấp nhận. 

[4] Đối với yêu cầu kháng cáo của bà N yêu cầu ông P phải bồi thường thiệt 

hại. Như nhận định trên, phần sửa chữa và làm thêm để hoàn thành phần việc theo 

hợp đồng, theo kết quả giám định ít hơn nghĩa vụ của bà N phải thanh toán tiếp và 

thực tế đã được chấp nhận đối trừ, đối những thiệt hại khác không thể hiện yêu cầu 

cụ thể, khi xét xử sơ thẩm bà N không yêu cầu phản tố và sơ thẩm không xem xét 

nên cấp phúc thẩm không xem xét. 

[5] Từ những phân tích, đánh giá trên Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận 

một phần yêu cầu kháng cáo của bị đơn, sửa một phần bản án sơ thẩm. Án phí dân 

sự phúc thẩm bà N không phải chịu. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Pháp 
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lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy điṇh về án phí, lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bà Trần Thị N.  

Sửa  bản án dân sự sơ thẩm số 04/2016/DS-ST ngày 18 tháng 11 năm 2016 

của Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

Buộc bà Trần Thị N thanh toán cho ông Hữu Hoàng P số tiền 39.000.000 

đồng (Ba mươi chín triệu đồng). 

Kể từ ngày ông P có đơn yêu cầu thi hành án nếu bà N chưa thi hành xong 

thì phải trả thêm khoản lãi phát sinh theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật Dân sự, tương ứng với thời gian và số tiền chậm thi hành. 

Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Hữu Hoàng P không phải chịu, ngày 13/6/2016 

ông đã dự nộp 1.725.000 đồng theo biên lai số 03421 tại Chi cục thi hành án dân 

sự huyện Thới Bình được nhận lại. Bà N phải nộp 1.950.000 đồng (chưa nộp). 

Án phí dân sự phúc thẩm bà Trần Thị N không phải chịu. Bà N đã dự nộp 

200.000 đồng theo Biên lai số 0018241 ngày 30/11/2016 tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Thới Bình được đối trừ trong giai đoạn thi hành án. 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực từ ngày hết hạn kháng cáo kháng nghị. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân huyện Thới Bình; 

- Chi cục THADS huyện Thới Bình; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu án văn; 

- Lưu VT(TM:TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 
Hà Thanh Hùng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 102/2017/KDTM-ST 

Ngày 27-7-2017 
V/v tranh chấp hợp đồng thi công. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Thị Hoàng Mai. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

Ông Nguyễn Văn Bình. 

Bà Nguyễn Thị Lương. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Phương là Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Ông Huỳnh Thanh Thành - Kiểm sát viên.  

Ngày 27 tháng 7 năm 2017, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 

127/2015/TLST-KDTM ngày 03 tháng 11 năm 2015 về tranh chấp hợp đồng thi 

công theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 67/2017/QĐXXST-KDTM ngày 04 

tháng 7 năm 2017 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng H có địa 

chỉ trụ sở chính tại Đư ng M  phư ng N  quận P, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lưu Hữu P; cư trú tại Đư ng 

M  phư ng N  quận P, Thành phố Hồ Chí Minh là ngư i đại diện theo pháp luật 

của nguyên đơn (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng H). 

(Có mặt). 

- Bị đơn: Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại N có địa chỉ trụ 

sở chính tại đư ng    phư ng B  quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Ngô Văn H là ngư i đại diện theo 

ủy quyền của bị đơn (Văn bản ủy quyền ngày 12 tháng 9 năm 2016). (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Trong đơn    i  iện ngày 18 tháng 8 năm 2015 và trong quá trìn  giải quyết 

vụ án, nguyên đơn là Công ty TNHH T ương mại - Dịc  vụ - Xây dựng H do ông 

Lưu Hữu P là người đại diện  ợp p áp trình bày: Ngày 13/8/2014, Công ty 

TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng H (sau đây viết tắt là Công ty H) và 

Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại N (sau đây viết tắt là Công ty 

N) có ký Hợp đồng kinh tế số 1308/HĐKT/2014 về việc đóng nhổ cừ thép Larsen. 

Thực hiện hợp đồng  nguyên đơn đã đóng và nhổ cừ cho bị đơn nhiều lần với tổng 

giá trị đã thi công và xuất hóa đơn là 715.815.000 đồng. Bị đơn đã chuyển khoản 

cho nguyên đơn 07 lần với tổng số tiền đã thanh toán là 689.475.000 đồng  số tiền 

còn lại 26.340.000 đồng nguyên đơn nhiều lần yêu cầu bị đơn hợp tác đối chiếu 

công nợ  thanh lý hợp đồng và thanh toán nhưng bị đơn không thực hiện. Tại đơn 

khởi kiện ngày 18/8/2015  nguyên đơn có yêu cầu bị đơn thanh toán số tiền 

26.340.000 đồng và tiền lãi chậm trả tạm tính từ ngày 21/01/2015 đến ngày 

18/8/2015 là  2.726.190 đồng  tổng cộng: 29.066.190 đồng. Quá trình tố tụng  

nguyên đơn xác nhận chỉ yêu cầu bị đơn trả số tiền còn thiếu là 26.340.000 đồng 

một lần ngay khi bản án của Tòa có hiệu lực pháp luật  không yêu cầu tiền lãi. 

Trong văn bản số 18/TC-2016 ngày 08/9/2016, bị đơn là Công ty N và trong 

quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp của bị đơn là ông Ngô Văn H 

đều trình bày: Bị đơn thống nhất với nội dung trình bày của nguyên đơn về quá 

trình thực hiện hợp đồng  nguyên đơn đã triển khai công việc đúng tiến độ, bị đơn 

đã thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng quy định. Do bị đơn bận nhiều 

công trình nên hai bên chưa có điều kiện đối chiếu công nợ và thanh lý hợp đồng, 

số tiền còn thiếu tạm tính 22.000.000 đồng bị đơn sẽ thanh toán cho nguyên đơn 

bằng cách trả dần mỗi tháng 5.000.000 đồng cho đến khi hết nợ với điều kiện hai 

bên tiến hành đối chiếu xong công nợ và thanh lý hợp đồng.  

Tại phiên tòa hôm nay:  

Nguyên đơn vẫn giữ nguyên ý kiến.   

Ông Ngô Văn H - Đại diện theo ủy quyền của bị đơn vắng mặt không lý do.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình phát biểu:  

- Về tố tụng: Việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán  Hội đồng xét xử là 

đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Tòa án thụ lý vụ án là đúng thẩm 

quyền  xác định đúng tư cách pháp lý của những ngư i tham gia tố tụng  quan hệ 

pháp luật tranh chấp. Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định 

của Bộ luật Tố tụng Dân sự về phiên tòa sơ thẩm như: nguyên tắc xét xử  thành 

phần Hội đồng xét xử  sự có mặt của các thành viên Hội đồng xét xử  thư ký phiên 

tòa  sự có mặt của những ngư i tham gia tố tụng tại phiên tòa. 

- Về nội dung: Căn cứ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và l i trình bày 

của nguyên đơn tại phiên tòa đã đủ cơ sở chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn  buộc bị đơn thanh toán công nợ gốc còn thiếu theo yêu cầu của 

nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Căn cứ vào các tài liệu  chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, được xem xét tại 

phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về áp dụng pháp luật tố tụng:  

- Về t ẩm quyền giải quyết: Căn cứ khoản 1 Điều 30  khoản 1 Điều 35  khoản 

1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự (sau đây viết tắt là BLTTDS) thì Công ty 

TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng H (sau đây viết tắt là Công ty H) có đơn 

khởi kiện tranh chấp hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và 

Thương mại N (sau đây viết tắt là Công ty N) tại Tòa án nhân dân quận Tân Bình 

là phù hợp quy định của pháp luật về thẩm quyền. 

- Về việc t am gia p iên Tòa của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân 

Bình: Trong vụ án này  Tòa án có thu thập chứng cứ bằng hình thức xác minh tình 

trạng hoạt động của Công ty N nên Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Bình tham 

gia phiên Tòa sơ thẩm theo quy định tại Điều 21 BLTTDS. 

- Về sự có mặt của đương sự tại p iên tòa: Nguyên đơn Công ty H do ông 

Lưu Hữu P là ngư i đại diện theo pháp luật có mặt. Ngày 12/9/2016, bị đơn Công 

ty N ủy quyền cho ông Ngô Văn H đại diện. Việc ủy quyền của bị đơn là phù hợp 

theo quy định của pháp luật. Quá trình tố tụng  ông H có đến Tòa làm việc. Th i 

điểm Tòa án tiến hành thủ tục mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 

khai chứng cứ và hòa giải, ông H vắng mặt. Đến giai đoạn xét xử, ông H đã được 

Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa xét xử vụ án hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng 

mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 227 BLTTDS, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị 

đơn. 

[2] Về áp dụng pháp luật nội dung:  

- Xét yêu cầu đòi thanh toán 26.340.000 đồng của Hợp đồng kinh tế số 

1308/HĐKT/2014 thấy: Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn không phản đối yêu cầu 

trên của nguyên đơn. Căn cứ khoản 2 Điều 92 BLTTDS, Hội đồng xét xử khẳng 

định bị đơn còn nợ nguyên đơn số tiền 26.340.000 đồng từ Hợp đồng kinh tế số 

1308/HĐKT/2014. Tuy nhiên, bị đơn chỉ đồng ý thanh toán cho nguyên đơn với 

điều kiện hai bên phải đối chiếu xong công nợ và tiến hành thanh lý hợp đồng. Do 

bị đơn không hợp tác nên việc đối chiếu công nợ và thanh lý hợp đồng giữa hai 

bên không thực hiện được. Căn cứ các hóa đơn giá trị gia tăng số 0000041 ngày 

22/8/2014 (số tiền 115.635.000 đồng), 0000050 ngày 03/9/2014 (số tiền 

81.405.000 đồng), 0000062 ngày 20/9/2014 (số tiền 342.435.000 đồng) và 

0000067 ngày 06/10/2014 (số tiền 176.340.000 đồng) thì tổng giá trị khối lượng 

công việc nguyên đơn đã thi công và xuất hóa đơn là 715.815.000 đồng. Căn cứ 

Bảng kê giao dịch của nguyên đơn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu từ 

ngày 01/01/2014 đến ngày 30/12/2016 thể hiện bị đơn đã thanh toán cho nguyên 

đơn: Ngày 27/8 chuyển khoản 50.000.000 đồng, ngày 04/9 chuyển khoản 

30.000.000 đồng, ngày 11/9 chuyển khoản 80.000.000 đồng, ngày 24/9 chuyển 

khoản 250.000.000 đồng, ngày 16/10 chuyển khoản 129.475.000 đồng, ngày 18/12 

chuyển khoản 100.000.000 đồng và ngày 21/01 chuyển khoản 50.000.000 đồng, 
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tổng cộng là 689.475.000 đồng. Số tiền nguyên đơn đã thi công là 715.815.000 

đồng - 689.475.000 đồng bị đơn đã thanh toán = 26.340.000 đồng. Như vậy, 

nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả 26.340.000 đồng là có căn cứ nên được Hội đồng 

xét xử chấp nhận. 

- Về thời hạn thanh toán: Nguyên đơn đề nghị thanh toán ngay một lần  bị 

đơn đề nghị thanh toán dần mỗi tháng 5.000.000 đồng cho đến khi hết nợ nhưng 

không được nguyên đơn chấp nhận. Xét  bị đơn đã nhiều lần trình bày sẽ thanh 

toán tiền cho nguyên đơn với điều kiện hai bên tiến hành đối chiếu công nợ, thanh 

lý hợp đồng nhưng bị đơn không hợp tác thực hiện với nguyên đơn. Để đảm bảo 

quyền lợi cho nguyên đơn, Hội đồng xét xử buộc bị đơn thanh toán ngay theo đề 

nghị của nguyên đơn là phù hợp.      

- Về yêu cầu tính lãi: Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa  nguyên đơn 

rút lại yêu cầu buộc bị đơn thanh toán tiền lãi do chậm thanh toán nên Hội đồng 

xét xử đình chỉ giải quyết yêu cầu này của nguyên đơn theo quy định tại khoản 2 

Điều 244 BLTTDS. 

 [3] Về ý kiến của Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Bình  Thành phố Hồ Chí 

Minh: Yêu cầu của nguyên đơn là phù hợp theo quy định pháp luật  đề nghị Tòa án 

chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. Hội đồng xét xử nhận thấy quan điểm 

của Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Bình  Thành phố Hồ Chí Minh là đúng quy 

định pháp luật nên chấp nhận.  

[4] Về án phí sơ thẩm: Nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả 26.340.000 đồng  được 

Tòa án chấp nhận toàn bộ  nên theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh án 

phí  lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH 12 ngày 17/3/2009 của Ủy ban Thư ng 

vụ Quốc hội  bị đơn phải chịu toàn bộ án phí kinh doanh thương mại với mức thu 

là 2.000.000 đồng. Hoàn 2.000.000 đồng tạm ứng án phí cho nguyên đơn. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào Điều 306 Luật Thương mại; 

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh án phí  lệ phí Tòa án số 

10/2009/UBTVQH 12 ngày 17/3/2009 của Ủy ban Thư ng vụ Quốc hội;  

- Căn cứ vào Điều 26 Luật Thi hành án Dân sự (sửa đổi  bổ sung năm 2014). 

Tuyên xử:
 

1. Buộc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại N có trách 

nhiệm thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng H số tiền 

26.340.000 (Hai mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi ngàn) đồng ngay khi bản án có 

hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngư i được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong khoản tiền nêu trên  hàng tháng bên phải thi hành còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn trung 
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bình trên thị trư ng tương ứng với th i gian và số tiền chậm trả tại th i điểm thanh 

toán.  

Thi hành toàn bộ bản án tại Cơ quan thi hành án Dân sự có thẩm quyền. 

2. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 

- Xây dựng H về việc buộc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại N 

trả tiền lãi.  

3. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch 

vụ và Thương mại N phải chịu 2.000.000 (Hai triệu) đồng. Hoàn tạm ứng án phí 

cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng H số tiền 2.000.000 (Hai 

triệu) đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí  lệ phí Tòa án số 0004708 ngày 

26/10/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình. 

4. Về quyền kháng cáo  kháng nghị: Nguyên đơn có mặt được quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt được quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp  Viện kiểm sát nhân dân cấp trên được quyền 

kháng nghị theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

5. Trư ng hợp bản án  quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án Dân sự thì ngư i được thi hành án dân sự  ngư i phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6  7  7a  7b và 9 Luật 

Thi hành án Dân sự (sửa đổi  bổ sung năm 2014); th i hiệu thi hành án được thực 

hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự (sửa đổi  bổ sung năm 

2014). 

Nơi nhận: 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- VKSND quận Tân Bình; 

- Chi cục TH DS quận Tân Bình; 

- Các đương sự; 

- Lưu văn phòng  hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trƣơng Thị Hoàng Mai 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 91/2017/KDTM-ST 

Ngày:  11-7-2017 

V/v “Tranh chấp hợp đồng thi công” 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Hương 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.Ông Đặng Văn Quý 

2.Ông Nguyễn Văn Bình 

Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Ngọc Lữ là Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Lê Thị Vân – Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 07/2015/TLST-KDTM ngày 14 

tháng 01 năm 2015 về việc: “Tranh chấp hợp đồng thi công” theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số: 60/2017/QĐXXST-KDTM ngày 23 tháng 6 năm 2017 giữa các đương sự: 

1.Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1985 

Thường trú:  thôn 3, xã C, huyện X, tỉnh Hà Tĩnh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Vy Trọng T, sinh năm 1988, địa 

chỉ: đường T, phường Đ, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh là người đại diện theo ủy 

quyền (hợp đồng ủy quyền ngày 09/12/2014). 

2.Bị đơn: Công ty TNHH E 

Trụ sở: 39 đường S, Phường B, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Kim Y, sinh năm 1965, chức vụ: Giám 

đốc là người đại diện theo pháp luật. 

3.Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Kim Y, sinh năm 1965 

         Tạm trú: đường 2, phường B, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Ông Bùi Quang Tr, sinh năm 1985 

Địa chỉ: đường 53, phường H, quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Ông T có mặt, ông Kim Y vắng mặt, ông Tr đề nghị xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 09/12/2014 và trong quá trình xét xử, người đại diện theo 

ủy quyền của nguyên đơn là ông Vy Trọng T trình bày: năm 2013 Công ty TNHH E (sau 

đây gọi là Công ty E) thuê ông Nguyễn Văn H thực hiện việc lắp ráp thi công công trình 

Tòa nhà LC Hà Nội với các hạng mục: Thi công sắt hộp, hộp đèn, máng đèn, cửa chống 

cháy, hai bên thỏa thuận bằng lời nói về giá cả, khối lượng, chất lượng các hạng mục với 
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tổng giá trị là 2.150.044.029 đồng, mỗi lần hoàn thành các hạng mục hai bên đều lập 

bảng khối lượng và số tiền phải thanh toán. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông H 

đã thực hiện đầy đủ, đúng theo thỏa thuận giữa hai bên về khối lượng và chất lượng 

công trình. Công ty E đã thanh toán cho ông H số tiền là 1.892.000.000 đồng, còn nợ lại 

số tiền 258.044.029 đồng. Ngày 31/10/2014, đã ký Biên bản đối chiếu và xác nhận công 

nợ với nội dung Công ty E còn nợ ông H số tiền 258.044.029 đồng và hẹn thanh toán 

trước ngày 30/11/2014, tại biên bản nêu trên ông Bùi Quang Tr là nhân viên giám sát 

của công ty E có xác nhận công trình đã hoàn thành và đi vào hoạt động ngày 11/9/2014. 

Sau đó, ông H nhiều lần yêu cầu Công ty E thanh toán tiền nhưng Công ty E không thực 

hiện. 

Nay ông T đại diện theo ủy quyền của ông H yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công 

ty E phải trả cho ông H số tiền 258.044.029 đồng (hai trăm năm mươi tám triệu không 

trăm bốn mươi bốn ngàn không trăm hai mươi chín đồng) và tiền lãi phát sinh từ ngày 

30/11/2014 cho đến ngày Tòa án xét xử theo mức lãi suất 1%/tháng. Ông H yêu cầu 

Công ty E thanh toán một lần sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

 Bị đơn là công ty E: năm 2013 có trụ sở tại đường V, Phường K, quận T, Thành 

phố Hồ Chí Minh do ông Lê Anh T1 là người đại diện theo pháp luật. tại bản khai ngày 

28/01/2015 ông T1 trình bày: Do công trình ở Hà Nội nên ông Kim Y là nhân viên của 

Công ty E trực tiếp làm việc và giao dịch với ông H, do vậy, ông đề nghị Tòa án triệu 

tập ông Kim Y đến Tòa án làm việc. 

 Ngày 02/3/2015 Công ty E thay đổi đăng ký kinh doanh về trụ sở tại đường S, 

Phường B, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh và thay đổi người đại diện theo pháp luật là 

ông Kim Y.  

Tòa án đã triệu tập Công ty E có đại diện theo pháp luật là ông Kim Y nhưng bị 

đơn không trình bày ý kiến. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Quang Tr trình bày: ông là nhân 

viên của công ty E, với chức danh giám sát công trình. Khoảng 8 năm 2013, Công ty E 

thuê ông Nguyễn Văn H thi công công trình Tòa nhà LC Hà Nội với các hạng mục như 

nguyên đơn đã trình bày. Ông Tr là người trực tiếp giám sát kỹ thuật, sắp xếp vật tư, tính 

toán khối lượng các hạng mục cơ khí công trình, còn về đơn giá và thanh toán cho ông H 

do ông Kim Y trực tiếp làm việc. Quá trình thực hiện ông H đã đã hoàn thành hạng mục 

về chất lượng và khối lượng như thỏa thuận. Ngày 31/10/2014, Công ty E, ông H và ông 

đã ký biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ với nội dung công ty E còn nợ ông H số 

tiền 258.044.029 đồng và hẹn thanh toán trước ngày 30/11/2014, tại biên bản ông xác 

nhận công trình đã hoàn hành và đi vào hoạt động từ ngày 11/9/2014 nhưng Công ty E 

vẫn không thực hiện như cam kết, ông đề nghị Tòa án căn cứ quy định của pháp luật để 

giải quyết vụ án và ông có đơn đề nghị Tòa án giải quyết vắng mặt ông. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Kim Y không trình bày ý kiến. 

Tòa án đã triệu tập các đương sự đến để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao 

nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, tuy nhiên chỉ có ông Thành đại diện  

nguyên đơn có mặt, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Bùi Quang Tr có đơn 

đề nghị giải quyết vắng mặt, phía bị đơn công ty E và người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan là ông Kim Y vắng mặt không có lý do mặc dù đã được Tòa án tống đạt  thông báo 

về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và giấy 

triệu tập đương sự hợp lệ nên Tòa án không thể tiến hành hòa giải được. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

- Ông Vy Trọng T là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn yêu cầu Tòa án 

giải quyết: 
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 Buộc Công ty E phải trả cho ông Nguyễn Văn H số tiền 258.044.029 đồng và tiền 

lãi phát sinh từ ngày 30/11/2014 cho đến ngày Tòa án xét xử theo mức lãi suất 1%/tháng 

là 80.939.801 đồng, tổng cộng là 338.983.830 đồng, yêu cầu Công ty E thanh toán một 

lần sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Bị đơn Công ty TNHH E vắng mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa liên quan ông Kim Y vắng mặt, ông Bùi Quang Tr có 

đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu ý kiến:  

-Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa trong 

quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị 

án: thẩm phán, hội đồng xét xử, thư ký tòa án đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự , tuy nhiên  kiến nghị Tòa án khắc phục vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử 

theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

- Việc tuân theo pháp luật của người tham gia tố tụng: nguyên đơn đã thực hiện 

đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan vắng mặt nên đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt theo quy định. 

-Về nội dung: căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời trình 

bày của đương sự tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu của 

nguyên đơn. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Về thẩm quyền giải quyết: Ông Nguyễn Văn H khởi kiện Công ty E về việc “tranh 

chấp hợp đồng thi công”. Do Công ty E có trụ sở tại quận T, Thành phố Hồ Chí Minh, 

do vậy, căn cứ vào khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Về thời hiệu: Ngày 31/10/2014 Công ty E và ông H lập biên bản đối chiếu và xác 

nhận công nợ với nội dung công ty E sẽ thanh toán trước ngày 30/11/2014 nhưng không 

thực hiện nên ngày 09/12/2015 ông H khởi kiện Công ty E là còn trong thời hiệu khởi 

kiện theo quy định tại Điều 319 Luật thương mại năm 2015.  

Toà án tiến hành thu thập chứng cứ nên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015.  

Do ông Bùi Quang Tr và ông Kim Y là người ký tên trên các bảng xác nhận khối 

lượng và biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ nên Tòa án đưa ông Bùi Quang Tr và 

ông Kim Y vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

trong vụ án. 

Tại phiên tòa hôm nay, ông T là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có 

mặt, bị đơn là Công ty E có ông Kim Y đại diện theo pháp luật vắng mặt, người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Bùi Quang Tr có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, ông 

Kim Y vắng mặt, căn cứ vào khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015 Tòa án tiến hành xét xử vụ án theo quy định. 

Về yêu cầu của đương sự: ông T đại diện cho ông H yêu cầu Công ty E thanh toán 

số tiền: 258.044.029 đồng (hai trăm năm mươi tám triệu không trăm bốn mươi bốn ngàn 

không trăm hai mươi chín đồng). Hội đồng xét xử xét thấy căn cứ vào các tài liệu, chứng 

cứ có trong hồ sơ vụ án, lời trình bày của đương sự tại phiên tòa cũng như tại biên bản 

đối chiếu và xác nhận công nợ ngày 31/10/2014 giữa công ty E và ông Nguyễn Văn H 
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thì có đủ cơ sở xác định Công ty E còn nợ ông Nguyễn Văn H số tiền là 258.044.029 

đồng (hai trăm năm mươi tám triệu không trăm bốn mươi bốn ngàn không trăm hai 

mươi chín đồng) nên yêu cầu của đại diện nguyên đơn là có cơ sở chấp nhận. 

Về yêu cầu tính lãi: Tại phiên tòa sơ thẩm ông T yêu cầu tính lãi từ ngày 

30/11/2014 đến ngày Tòa án xét xử (ngày 11/7/2017) theo mức lãi suất 1%/tháng. Hội 

đồng xét xử xét thấy tại Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ ngày 31/10/2014 các 

bên có thỏa thuận về thời hạn trả nợ trước ngày 30/11/2014 tuy nhiên công ty E không 

thực hiện. Theo quy định tại Điều 306 Luật thương mại năm 2005 thì: “trường hợp bên 

vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và 

các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số 

tiền chậm trả đó  theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh 

toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật 

có quy định khác”. Tại thời điểm xét xử mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị 

trường là 1,125%/tháng, ông T yêu cầu công ty E thanh toán tiền lãi 1%/tháng thấp hơn 

mức lãi suất quy định tại Điều 306 Luật thương mại 2005 nên có cơ sở chấp nhận. 

Tiền lãi tính từ ngày 30/11/2014 đến ngày Tòa án xét xử (ngày 11/7/2017) là 31 

tháng 11 ngày với mức lãi suất 1%/tháng: 

   Tiền lãi được tính như sau: 258.044.029  đồng x 31 tháng 11 ngày x 1%/1 tháng 

= 80.939.801 đồng. 

Tổng cộng, Công ty E phải trả cho ông H số tiền 258.044.029 đồng + 80.939.801 

đồng = 338.983.830 đồng (ba trăm ba mươi tám triệu chín trăm tám mươi ba ngàn tám 

trăm ba mươi đồng). 

Về thời gian trả nợ: Tại phiên tòa hôm nay ông T đại diện cho ông H yêu cầu 

Công ty E phải trả tiền cho ông H ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. Hội đồng xét 

xử xét thấy, các đương sự thỏa thuận về thời hạn trả nợ là trước ngày 30/11/2014 nhưng 

đến nay chưa thực hiện là vi phạm nghĩa vụ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của ông H, do 

vậy ông T yêu cầu trả ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật là có cơ sở chấp nhận. 

Về án phí: Công ty TNHH E phải thanh toán tiền cho ông Nguyễn Văn H nên phải 

nộp tiền án phí theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án là 

16.949.192 đồng. 

 Hoàn lại toàn bộ số tiền tạm ứng án phí là 6.452.954 đồng (sáu triệu bốn trăm 

năm mươi hai ngàn chín trăm năm mươi bốn đồng) cho ông H theo biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí, lệ phí Tòa án số: AB/2014/0003285 ngày 06/01/2015 của Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.  

 

        Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

- Căn cứ vào Điều 21, khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228, khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015; 

- Căn cứ vào các Điều  306, 319 Luật thương mại năm 2005; 

- Căn cứ vào Điều 26 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014; 

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.  

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 48 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

135



5 
 

1.Buộc Công ty TNHH E có trách nhiệm thanh toán cho ông Nguyễn Văn H số 

tiền: 258.044.029 đồng và tiền lãi: 80.939.801 đồng, tổng cộng là 338.983.830 đồng (ba 

trăm ba mươi tám triệu chín trăm tám mươi ba ngàn tám trăm ba mươi đồng) ngay sau khi 

bản án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày ông Nguyễn Văn H có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Công ty TNHH E 

chậm thanh toán các khoản tiền nêu trên thì hàng tháng Công ty TNHH E phải trả lãi 

chậm trả cho ông H theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm 

thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả. 

2.Về án phí dân sự sơ thẩm: Công ty TNHH E phải nộp tiền án phí là 16.949.192 

đồng (mười sáu triệu chín trăm bốn mươi chín ngàn một trăm chín mươi hai đồng). 

Hoàn lại số tiền tạm ứng án phí là 6.452.954 đồng (sáu triệu bốn trăm năm mươi 

hai ngàn chín trăm năm mươi bốn đồng) cho ông Nguyễn Văn H theo biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí, lệ phí số: AB/2014/0003285 ngày 06/01/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.  

3.Về quyền kháng cáo: Ông Nguyễn Văn H được quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Công ty TNHH E, ông Kim Y, ông Bùi Quang Tr được quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.   

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải 

thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014. 

 

Nơi nhận:                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;                      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

-Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình; 

- Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình; 

- Các đương sự;                                                                                                (Đã ký) 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu văn phòng. 

 
                                                                                           Nguyễn Thị Lan Hƣơng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 64/2017/KDTM - PT 

Ngày:  04-8-2017 
V/v: Tranh chấp hợp đồng xây dựng. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đình Tiến 

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Minh Thành 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Thư ký phiên toà: Ông Ninh Việt Hoàng – Thư ký Toà án 

nhân dân thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hà Nội: 

Bà Nguyễn Thị Hoa – Kiểm Sát viên 

tham gia phiên toà. 

Trong  các ngày 02 và 04 tháng  8 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân Thành 

phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 

09/2017/KTPT ngày 09 tháng 01 năm 2017 về việc Tranh chấp hợp đồng xây dựng.  

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 12/2016/KDTM-ST ngày 

22/09/2016 của Toà án nhân dân quận CG, thành phố Hà Nội kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 160/2017/QĐXX - PT ngày 

01/7/2017 giữa các đương sự:  

 Nguyên đơn: Công ty Cổ phần E. 

Trụ sở: Lô 15 khu công nghiệp QM, huyện ML, thành phố Hà 

Nội.  

Đại diện theo uỷ quyền: ông Nguyễn Minh C., bà Mai Thị Nha 

T., bà Lưu Thị Thanh H. theo Giấy uỷ quyền số 8563/UQ-EW 

ngày 29/11/2016.  

 Bị đơn: Công ty CP Đầu tư & Xây lắp T. 

Trụ sở: Số 487, đường HQV, phường NT, quận CG, thành phố 
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Hà Nội. 

Đại diện theo uỷ quyền: Ông Hoàng Ngọc Thanh B.  

(Theo Giấy uỷ quyền số 328/UQ-TH ngày 24/7/2017). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bị đơn: Luật sư 

Nguyễn Ngọc H1. – Văn phòng Luật sư KN, Đoàn Luật sư 

thành phố Hà Nội 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN  

 Theo bản án sơ thẩm thì vụ án có nội dung như sau: 

 Theo đơn khởi kiện Công ty Cổ phần E. trình bày: 

 Ngày 01/04/2011, Công ty cổ phần  CA (nay là công ty cổ phần E.) và Công ty cổ 

phần Đầu tư  và Xây lắp T. ký Hợp đồng mua bán hàng hóa số 1113111/1010373/DA 

về việc cung cấp lắp đặt cửa sổ, cửa đi và vách ngăn bằng vật liệu  UPVC cho công 

trình Trung tâm nhiệt đới V-N, tại địa chỉ đường NVH, quận CG, thành phố Hà Nội. 

 Sau khi kiểm tra thực tế và xem xét lại số liệu khối lượng thực hiện Công ty cổ 

phần  E. đã lắp đặt tổng diện tích là 348,87m2 trên tổng số 117 bộ cửa sổ, cửa đi, vách 

ngăn cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp T. tương ứng với số tiền là: 922.840.675 

VNĐ (Chín trăm hai mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi nghìn, sáu trăm bảy lăm đồng). 

Giá trị Hợp đồng phải thanh toán sau tính thuế VAT 10% là 1.015.224.743 đồng . 

 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp T. đã thanh toán cho Công ty cổ phần E. là 

540.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng)  

 Do vậy, Công ty cổ phần E. yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp T. phải 

thanh toán cho Công ty cổ phần E. số tiền còn lại là: 1.015.224.743 đồng – 540.000. 

000 đồng  = 475.124,743 đồng. Ngoài ra, công ty cổ phần đầu tư & xây lắp T. còn phải 

thanh toán cho công ty cổ phần E. lãi chậm thanh toán từ ngày 10/10/2011 đến ngày 

30/04/2016 là 431.348.796  đồng. 

 Sau ngày 30/04/2016, Công ty cổ phần E. không yêu cầu công ty cổ phần đầu tư  và 

xây lắp T. phải thanh toán tiền lãi chậm trả cho đến ngày xét xử sơ thẩm. 

  Về phía bị đơn, bị đơn xác nhận ngày 01/4/2011 ký kết hợp đồng 

1113111/1010/373/DA về việc cung cấp lắp đặt cửa sổ cửa đi và vách ngăn kính UPVC 

cho công trình trung tâm nhiệt đới V-N đường NVH, quận CG, Hà Nội. 

  Bị đơn cũng xác nhận khối lượng công việc mà nguyên đơn đã thực hiện đúng 

như nguyên đơn đã trình bày. 
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 Tuy nhiên, bị đơn cho rằng cả hai bên chưa thực hiện việc đối chiếu công nợ và 

thanh lý hợp đồng nhưng trên thực tế bị đơn đã trả cho nguyên đơn số tiền là 

540.000.000 đồng. 

  Nay nguyên đơn  khởi kiện bị đơn thanh toán số tiền là: 475.124.743 đồng và tiền 

lãi chậm thanh toán tính từ ngày 10/10/2011 đến ngày 30/4/2016 trên số tiền chậm trả 

475.124.743 đồng là 432.411.608 đồng. Bị đơn không đồng ý thanh toán số tiền trên 

bởi vì nguyên đơn chưa trừ đi số tiền chiết khẩu 17% trên tổng giá trị thực hiện  (tính 

trước thuế) và 05 % tiền bảo hành sản phẩm theo khoản 2,3 điều 2 hợp đồng mua bán 

số 1113111/1010373/DA ngày 01/04/2011. Mặt khác, các bên chưa thực hiện việc đối 

chiếu công nợ nên bị đơn không đồng ý thanh toán số tiền trên. 

 Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với 

nhau về việc giải quyết vụ án nhưng các bên không thỏa thuận được.  

 

  Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 12/2016/KDTM-ST ngày 

22/09/2016 của TAND quận CG, thành phố Hà Nội đã xử: 

  - Căn cứ Điều 24, Điều 50, Điều 306 và Điều 319 Luật thương mại; 

  Xử: 

  1. Chấp nhận đơn khởi kiện yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền của Công ty cổ 

phần Erowidow đối với công ty cổ phần đầu tư và xây lắp T.. 

  2.  Buộc  Công ty cổ phần đầu tư & xây lắp T.  phải thanh toán cho Công ty cổ 

phần E. số tiền là: 475.124.743 (Bốn trăm bảy mươi lăm triệu một trăm hai mươi tư 

nghìn bảy trăm bốn mươi ba nghìn) đồng và lãi chậm thanh toán từ ngày 10/10/2011 

đến ngày 30/04/2016 là 431.348.796 (Bốn trăm ba mươi mốt triệu ba trăm bốn mươi 

tám nghìn bảy trăm chín mươi sáu) đồng. 

 Ghi nhận sự tự nguyện của công ty cổ phần E. không yêu cầu tính lãi chậm thanh 

toán từ ngày 30/4/2016 cho đến ngày xét xử sơ thẩm.   

  Ngoài ra án còn tuyền về án phí và quyền kháng cáo của các bên đương sự.   

Không đồng ý với nội dung Bản án sơ thẩm, ngày 03/10/2016, Công ty CP Đầu 

tư  và Xây lắp T. có Đơn kháng cáo đối với Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

12/2016/KDTM-ST ngày 22/09/2016 của TAND quận CG, thành phố Hà Nội và đề 

nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.  

Tại phiên tòa Phúc thẩm:  

Bị đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình bày như sau: 

- Liên quan đến giá trị bảo hành 5%, cần phải đưa chủ đầu tư là Trung tâm nhiệt 

đới V-N tham gia tố tụng với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. 
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- Trong biên bản đối chiếu công nợ, bị đơn đã yêu cầu hoàn thiện lại nhưng 

nguyên đơn không hoàn thiện nên không có cơ sở đòi nợ. 

- Trong biên bản nghiệm thu ghi nhận diện tích thi công là 291,39 m2 nhưng 

nguyên đơn lại đòi theo giá trị Hợp đồng là 348,87 m2 là không đúng thực tế. Thực tế 

thi công chỉ có 83 bộ cửa chứ không phải 117 bộ như Hợp đồng khởi kiện đòi bị đơn 

thanh toán. 

- Lãi phát sinh: Do hai bên chưa đối chiếu công nợ, chưa thống nhất số liệu thi 

công cũng như giá trị thực tế phải thanh toán nên chưa phát sinh thời hiệu để tính lãi do 

nguyên đơn chưa phát hành văn bản nghiệm thu chưa xuất hoá đơn VAT. 

- Về khối lượng thi công phát sinh, nguyên đơn lý giải do bị đơn và chủ đầu tư 

yêu cầu thay kính trắng bằng kính xanh nhưng không đưa ra được căn cứ bị đơn hay 

chủ đầu tư có yêu cầu này. Số lượng kính thu hồi chưa được tính như biên bản nghiệm 

thu mà ông Đoàn Đ. đã nêu. Nguyên đơn không thực hiện nghĩa vụ bảo hành nên đề 

nghị giữ lại số tiền bảo hành trị giá 5% giá trị hợp đồng. Bên cạnh đó, bị đơn cho rằng 

việc xuất hoá đơn VAT của nguyên đơn là không đúng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC 

của Bộ Tài chính. 

Nguyên đơn trình bày như sau: 

- Khoản tiền bảo hành trị giá 5% giá trị hợp đồng chỉ là giá trị tạm giữ trong thời 

gian bảo hành, đến nay, thời gian bảo hành cũng đã hết từ lâu nên bị đơn không có 

quyền yêu cầu giữ lại. Hơn nữa, tại cấp sơ thẩm, đại diện của bị đơn đã thừa nhận tại 

buổi hoà giải và tại phiên toà sơ thẩm về số lượng thực tế thi công là 348,87m2 , tuy có 

thắc mắc về giá trị 5% bảo hành và giá trị 17% chiết khấu nhưng không có yêu cầu 

phản tố về vấn đề này. Nay đưa ra ý kiến về giá trị 5% bảo hành là vượt quá yêu cầu 

kháng cáo. 

- Khối lượng thi công thực tế 117 bộ đơn, tuy nhiên khi thi công thì có những vị 

trí cần phải lắp đặt những bộ ghép gồm có nhiều bộ đơn. Tuy nhiên tổng diện tích thi 

công vẫn đảm bảo đủ 348,87m2. Tại phiên toà sơ thẩm, đại diện của bị đơn cũng là 

người trực tiếp tham gia vào quá trình thi công đã tự tính và thừa nhận diện tích này, 

chỉ còn thắc mắc về nội dung giá trị 17% chiết khấu. 

- Về nghĩa vụ bảo hành, do bị đơn không có yêu cầu nào bảo hành và thực tế 

công trình được đưa vào sử dụng không có hỏng hóc. Thời gian bảo hành là 01 năm và 

đã hết từ lâu. Trong suốt quá trình sử dụng từ khi bàn giao công trình cho đến nay đã 

kéo dài hơn 6 năm, chủ đầu từ không có ý kiến phản hồi gì về chất lượng. Việc phát 

sinh do chủ đầu tư và bị đơn có yêu cầu thay đổi từ kính trắng sang kính xanh an toàn, 

nguyên đơn đã báo giá và bị đơn đã chấp nhận. 

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà có quan 

điểm như sau: 

- Về thủ tục tố tụng tại cấp phúc thẩm: 
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Đơn kháng cáo của bị đơn làm trong thời hạn luật định, người kháng cáo đã nộp 

tạm ứng án phí phúc thẩm. Như vậy, việc kháng cáo đúng thời hạn theo quy định và 

hợp lệ 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong suốt quá 

trình thụ lý và giải quyết vụ án. Thư ký phiên toà thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình. 

Những người tham gia tố tụng đã chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật 

trong suốt quá trình thụ lý, giải quyết vụ án cũng như tại phiên toà ngày hôm nay. 

- Về nội dung vụ án: 

Tại cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là tranh chấp hợp đồng 

mua bán hàng hoá. Việc xác định quan hệ pháp luật như vậy là không đúng. Căn cứ vào 

khoản 1 điều 3 Nghị định 48/2010/NĐ-CP và Điều 107 Luật Xây dựng 2003, cần phải 

xác định Hợp đồng được giao kết giữa nguyên đơn và bị đơn là hợp đồng xây dựng, vì 

thế, quan hệ pháp luật tranh chấp là tranh chấp hợp đồng xây dựng. 

Bị đơn kháng cáo với lý do Toà án cấp sơ thẩm xét xử không phù hợp với tình 

tiết khách quan của vụ án. 

Bị đơn thắc mắc nguyên đơn chưa trừ đi số tiền chiết khấu 17% và số tiền bảo 

hành 5%. Đối với khoản tiền chiết khấu 17% thì không có căn cứ các bên đã thoả thuận 

về nội dung này nên không có căn cứ để xem xét. Đối với khoản tiền 5% bảo hành, do 

đã hết thời hạn bảo hành từ lâu nên không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu giữ lại 5% 

số tiền bảo hành của bị đơn. 

Việc bị đơn không đồng ý thanh toán vì chưa đối chiếu công nợ, hồ sơ vụ án thể 

hiện các bên đã nghiệm thu quyết toán công trình từ 29/9/2011 và đại diện của cả 

nguyên đơn và bị đơn cùng ký. Bị đơn đã xác nhận khối lượng 348,87m2 cửa sổ, cửa đi, 

vách ngăn. Sau khi thi công xong, bị đơn vẫn thanh toán tiền cho nguyên đơn đến ngày 

14/2/2015 và hoàn toàn không có khiếu nại gì về số lượng hàng hoá và chất lượng công 

trình nên Toà án cấp sơ thẩm đã xử buộc bị đơn trả nguyên đơn số tiền còn thiếu là 

đúng. 

Về số tiền lãi các bên thoả thuận lãi suất 0,05%/ngày là phù hợp với quy định 

của Bộ luật dân sự 2005. 

Tại phiên toà phúc thẩm, bị đơn dẫn chiếu thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 

31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về Hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ 

nhưng trong hợp đồng các bên có thoả thuận thời gian thanh toán cụ thể và hợp đồng 

các bên ký trước khi thông tư có hiệu lực thi hành. 

- Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm: 

+ Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn. 

+ Sửa bản án sơ thẩm về quan hệ pháp luật tranh chấp. 
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+ Do sửa bản án sơ thẩm nên người kháng cáo không phải chịu án phí phúc 

thẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp: 

   Nguyên đơn và bị đơn ký kết Hợp đồng số 1113111/1010/373/DA ngày 

01/4/2011 về việc cung cấp lắp đặt cửa sổ cửa đi và vách ngăn kính UPVC cho công 

trình trung tâm nhiệt đới V-N, đường NVH, quận CG, Hà Nội.  

Toà án cấp sơ thẩm xác định hợp đồng này là hợp đồng mua bán hàng hoá là 

không đúng vì nội dung hợp đồng là cung ứng hàng hoá và thi công một bộ phận của 

công trình xây dựng. Cụ thể, hợp đồng số 1113111/1010/373/DA thể hiện bị đơn thoả 

thuận với nguyên đơn về việc mua cửa sổ, cửa đi và vách ngăn, kèm theo các phụ kiện 

kim khí, thông số kỹ thuật của các loại cửa và vách ngăn do bị đơn yêu cầu (Điều 1). 

Bên canh đó, giữa nguyên đơn và bị đơn còn có các thoả thuận về số lượng, giá cả và 

phương thức thanh toán (Điều2); thời hạn, địa điểm giao hàng, phương thức giao nhận 

(Điều 3); lắp đặt và nghiệm thu (Điều 4); bảo hành sản phẩm (Điều 5); lãi suất chậm 

thanh toán (Điều 7).  

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 3 Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng và Điều 107 Luật Xây dựng 2003 

thì cần phải xác định Hợp đồng số 1113111/1010/373/DA ngày 01/4/2011 về việc cung 

cấp lắp đặt cửa sổ cửa đi và vách ngăn kính UPVC là Hợp đồng xây dựng. Do vậy, 

tranh chấp phát sinh trong vụ án này là tranh chấp hợp đồng xây dựng và cần sửa bản 

án sơ thẩm về các điều luật áp dụng. 

[2] Về nội dung: 

Bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tại Toà án cấp sơ thẩm thẩm, bị đơn 

chỉ xác nhận có nợ nguyên đơn 302.553.536 đồng và không đồng ý trả số nợ lãi quá 

hạn, bên cạnh đó, bị đơn không thanh toán số tiền còn nợ cho nguyên đơn vì cho rằng 

giữa hai bên chưa tiến hành nghiệm thu đối chiếu công nợ. 

Căn cứ mà bị đơn đưa ra để xác định số tiền còn nợ là 302.553.536 đồng đó là 

giá trị phải thanh toán theo hợp đồng là 922.840.675 đồng (chưa tính VAT), trừ đi chiết 

khấu 17% là 156.882.915 đồng còn lại là 765.957.760 đồng, thuế VAT 10% là 

76.595.776  đồng. Giá trị đã bao gồm VAT là 842.553.536 đồng. Bị đơn đã thanh toán 

540.000.000 đồng. Hiện còn nợ  302.553.536 đồng. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, bị 

đơn không xuất trình được bất kỳ tài liệu, chứng cứ nào liên quan đến việc xác định có 

thoả thuận về số tiền chiết khấu 17% giữa hai bên.  

Tại cấp sơ thẩm và tại phiên toà phúc thẩm, bị đơn thừa nhận đã được Toà án yêu 

cầu thực hiện phản tố theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự nhưng đã khẳng định 
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không thực hiện yêu cầu phản tố nên Toà án cũng không có căn cứ để xem xét yêu cầu 

này. 

Về các căn cứ bị đơn đưa ra tại phiên toà phúc thẩm: 

- Đối với yêu cầu đưa thêm người tham gia tố tụng là Trung tâm nhiệt đới V-N 

liên quan đến giá trị 5% bảo hành thì thấy rằng các bên đã ký kết hợp đồng số 

1113111/1010/373/DA có nội dung thoả thuận cung ứng hàng hoá và thi công một 

phần công trình xây dựng. Trong hợp đồng không có thoả thuận nào về quyền và nghĩa 

vụ ba bên trong thi công công trình. Theo bị đơn thì Trung tâm nhiệt đới V-N là chủ 

đầu tư và bị đơn là nhà thầu thi công phần xây dựng. Do vậy không có căn cứ xác định 

Trung tâm nhiệt đới V-N có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án để đưa vào 

tham gia tố tụng như Luật sư của bị đơn đề nghị. 

- Luật sư của bị đơn cho rằng nguyên đơn chưa hoàn thiện biên bản nghiệm thu 

như yêu cầu của bị đơn và số lượng thi công thực tế chỉ là 291,39m2 tương ứng với 83 

bộ khung nhôm kính chứ không phải 348.87m2 và 117 bộ như nguyên đơn đã khởi 

kiện. Bên cạnh đó, bị đơn cho rằng giữa các số liệu trên chưa có sự thống nhất nên 

nguyên đơn chưa có căn cứ đòi nợ. Tuy nhiên, các tài liệu trong hồ sơ thể hiện hai bên 

đã cùng ký kết biên bản nghiệm thu, đối chiếu công nợ nên việc nguyên đơn khởi kiện 

là có căn cứ phù hợp quy định của pháp luật. Khối lượng thi công 348,87m2 đã được 

đại diện của bị đơn là ông Đoàn Đ. cũng đồng thời là người trực tiếp tham gia ký kết 

bản báo giá và biên bản nghiệm thu đối chiếu công nợ công nhận tại biên bản hoà giải 

ngày 28/8/2016 (Bút lục 175) và tại biên bản phiên toà sơ thẩm (Bút lục 225). Ngoài ra, 

số liệu thi công 348,87m2 diện tích thi công phù hợp so với các phần trong bản báo giá 

mà các bên ký kết trước đó thể hiện phù hợp nên không có căn cứ để chấp nhận nội 

dung này của Luật sư và đại diện bị đơn trình bày. 

- Về khối lượng phát sinh cũng như việc chuyển từ loại kính màu trắng sang màu 

xanh giữa hai bên thì trong báo giá thể hiện sự đồng ý chuyển đổi này và số lượng kính 

thu hồi chưa được tính nhưng bị đơn cũng không đưa ra yêu cầu cụ thể và không thực 

hiện yêu cầu phản tố trước khi Toà án cấp sơ thẩm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử 

nên không có căn cứ để xem xét. 

- Về giá trị bảo hành 5% của công trình thì theo quy định của Luật Xây dựng chỉ 

là giá trị được tạm giữ để đảm bảo trong thời gian bảo hành chứ không phải khoản đối 

trừ như nguyên đơn yêu cầu. Mặt khác, thời gian bảo hành các bên thoả thuận kể từ 

thời điểm bàn giao đến nay đã hết từ lâu, công trình đã được đưa vào sử dụng hơn 06 

năm mà không có yêu cầu bảo hành, sửa chữa nào từ phía bị đơn cũng như chủ đầu tư 

nên yêu cầu của Luật sư của bị đơn về việc giữ lại 5% bảo hành là không có căn cứ 

chấp nhận. 

 [3] Như vậy, có căn cứ để khẳng định:  
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 Hợp đồng số 1113111/1010373/NR ngày 01/4/2011 ký kết giữa bị đơn và 

nguyên đơn được các bên tự nguyện ký kết có hình thức và nội dung không trái với các 

quy định của pháp luật nên có giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành đối với các bên.   

 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, sau khi kiểm tra và xem xét thực tế, nguyên 

đơn đã tiến hành lắp đặt tổng số 117 bộ cửa sổ, cửa đi và vách ngăn kính UPVC với 

diện tích lắp đặt là 348,87m2. Bị đơn cũng đã xác nhận khối lượng thực hiện công việc 

như trên. Bên cạnh đó, bị đơn đã thanh toán cho Công ty Cổ phần E. theo hợp đồng này 

số tiền 540.000.000 đồng. Giữa hai bên đã tiến hành nghiệm thu căn cứ vào Biên bản 

nghiệm thu khối lượng thực tế lắp đặt ngày 28 tháng 7 năm 2011, Biên bản nghiệm thu 

và bàn giao sản phẩm lắp đặt số 01/02, số 02/02 ngày 1/4/2011, các Hóa đơn tài chính. 

 Việc bị đơn không thanh toán số tiền còn nợ theo hợp đồng xây dựng số 

1113111/1010373/NR là vi phạm nghĩa vụ thanh toán của các bên trong hợp đồng cũng 

như quy định của Bộ luật Dân sự.  

 Toà án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và buộc bị đơn 

trả nợ số tiền 475.124.743 đồng theo hợp đồng  là có căn cứ và đúng pháp luật. 

Do xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là tranh chấp hợp đồng xây dựng, thời 

điểm ký kết hợp đồng là ngày 01/4/2011, vì vậy, việc tính lãi suất cần áp dụng theo quy 

định của Bộ luật Dân sự 2005. 

+ Trong hợp đồng thoả thuận mức lãi suất chậm thanh toán là 0,05%/ngày tương 

đương với 18%/năm. Mức lãi suất này không vi phạm quy định của pháp luật, phù hợp 

với lãi suất ngân hàng bên bị vi phạm và lãi suất chung tại thời điểm vi phạm. Toà án 

cấp sơ thẩm chấp nhận số tiền lãi chậm thanh toán 431.348.796 đồng mà bị đơn phải trả 

cho nguyên đơn là đúng quy định pháp luật. 

 Với các phân tích nêu trên, thấy kháng cáo của bị đơn là không có căn cứ nên 

không được chấp nhận, và chỉ cần phải sửa quan hệ pháp luật để phù hợp với tính chất 

của vụ án. Do không chấp nhận kháng cáo nên người kháng cáo phải chịu án phí phúc 

thẩm.  

 [4] Thời điểm Toà án xét xử sơ thẩm và bị đơn kháng cáo thì mức án phí, lệ phí 

toà án được tính theo Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 quy định về 

Án phí, lệ phí toà án của Uỷ ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực pháp luật nên Toà án 

cấp sơ thẩm đã thông báo cho bị đơn nộp tạm ứng án phí phúc thẩm là 200.000 đồng là 

đúng quy định. 

 Thời điểm Toà án cấp phúc thẩm thụ lý vụ án là ngày 09/01/2017, Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 điều chỉnh mức án phí 

kinh doanh thương mại phúc thẩm là 2.000.000 đồng. Tuy nhiên, do thời điểm kháng 

cáo và nộp tạm ứng án phí phúc thẩm của bị đơn khi quy định cũ về án phí còn hiệu 

lực. Vì vậy, Hội đồng xét xử xác định mức án phí phúc thẩm đối với bị đơn trong vụ án 

này được áp dụng theo Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày27/02/2009 quy định về 
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Án phí, lệ phí toà án của Uỷ ban thường vụ Quốc hội với mức án phí phúc thẩm phải 

chịu là 200.000 đồng được khấu trừ vào tạm ứng án phí đã nộp. 

 Kết luận của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại phiên toà 

hôm nay phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ và nhận định của Hội đồng xét xử. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 38, Điều 147, 148 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015. 

- Áp dụng khoản 2 Điều 305 Bộ luật Dân sự 2005. 

- Áp dụng  Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ của Chính 

phủ về quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng.  

- Áp dụng điều 27, khoản 2, Pháp lệnh án lệ phí Tòa án năm 2009  

Xử: 

1. Sửa một phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 12/2016/KDTM-ST 

ngày 22/09/2016 của TAND quận CG, thành phố Hà Nội về quan hệ pháp luật tranh 

chấp 

  2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần E. đối với Công ty cổ phần 

Đầu tư và Xây lắp T.. 

  3. Buộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp T. thanh toán cho Công ty Cổ phần 

E.  theo Hợp đồng số 1113111/1010373/NR ngày 01/4/2011  tổng số tiền tính từ ngày 

10/10/2011 đến ngày 30/4/2016 là 906.473.539 đồng, trong đó: 

  - Số tiền còn thiếu theo hợp đồng: 475.124.743 đồng (Bốn trăm bảy mươi lăm 

triệu một trăm hai mươi bốn nghìn bảy trăm bốn mươi ba đồng); 

  - Số tiền lãi chậm thanh toán:   431.348.796 đồng (Bốn trăm ba mươi mốt triệu 
ba trăm bốn mươi tám nghìn bảy trăm chín mươi sáu đồng). 

 4. Về án phí: 

 - Án phí sơ thẩm: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp T. phải chịu 39.194.206 

đồng (ba mươi chín triệu một trăm chín mươi tư nghìn hai trăm linh sáu đồng). 

 - Án phí phúc thẩm: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp T. phải chịu 200.000 

đồng (Hai trăm nghìn đồng). 

 Được trừ số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu tiền số 

0001120 ngày 18   tháng 11 năm 2016 tại Chi Cục thi hành án Dân sự quận CG, thành 

phố Hà Nội.  
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 Hoàn trả Công ty Cổ phần E. số tiền 19.613.000 đồng (Mười chín triệu sáu trăm 

mười ba nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số  số 

0813 ngày 14 tháng 7 năm 2016 tại Chi cục thi hành án dân sự quận CG.   

 Kể từ khi người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, hàng tháng bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi 

suất cơ bản do ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chưa thi hành án.    

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực từ ngày tuyên án là ngày 04/8/2017./ 

 

Nơi nhận:  
- Các đương sự; 

- VKS ND TP Hà Nội; 

- TAND quận CG; 

- Chi Cục THA DS quận CG; 

- Lưu. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

  

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 63/2017/KDTM - PT 

Ngày: 03-8-2017 
V/v Tranh chấp hợp đồng xây dựng. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Các Thẩm phán:  Bà Chu Thị Nga 

Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh 

Thư ký phiên tòa: Ông Ninh Việt Hoàng – Thư ký Tòa 

án nhân dân thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hà Nội tham gia phiên toà:  

 Bà Nguyễn Thị Hường – Kiểm sát 

viên. 

Ngày 03 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Nội 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 31/2017/TLPT-KDTM ngày 

13/4/2017 về việc Tranh chấp hợp đồng xây dựng. 

Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2017/KDTM-ST ngày 

23/01/2017 của Tòa án nhân dân quận Đ1, thành phố Hà Nội bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 165/QĐXX-PT ngày 

28 tháng 6 năm 2017 giữa các đương sự:  

1.Nguyên đơn: Công ty Cổ phần S. 

Trụ sở: Thôn X, xã C, huyện Đ, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Ông Nguyễn Viết C, chức 

vụ: Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Đồng Trung K, sinh 

năm 1980 (theo giấy ủy quyền ngày 17/5/2017). 

2.Bị đơn: Công ty Cổ phần X. 

Trụ sở: Số 243A đường T, phường L, quận Đ1, thành phố Hà Nội. 
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Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông Trần Xuân H, chức vụ: 

Tổng Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Đậu Thị Thúy H1 và bà 

Nguyễn Thị Bích H2 (theo quyết định ủy quyền số 309/ICON4- TCLĐ ngày 

03/5/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần X). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

   - Theo Đơn khởi kiện và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đại diện 

nguyên đơn - Công ty Cổ phần S. (sau đây gọi tắt là Công ty S.) trình bày:  

Ngày 05/4/2010, Công ty S ký hợp đồng thuê, ép nhổ tĩnh cừ Lasen thi 

công xây dựng cống hộp và các công việc liên quan đến tuyến cống hộp RD-01 

số 20/HĐKT/Ecopack/2010 với Chi nhánh Công ty Cổ phần X – Xí nghiệp xây 

dựng G. Tổng giá trị hợp đồng tạm tính là 5.973.000.000đ. Ngày 10/4/2010, 

giữa hai bên ký kết phụ lục hợp đồng kinh tế số 01 bổ sung giá trị phụ lục của 

Hợp đồng kinh tế số 20/HĐKT/Ecopark/2010 là 2.694.000.000 đồng.  

 Công ty S đã thi công và hoàn thiện các hạng mục đúng bản vẽ, thiết kế, 

đúng thỏa thuận theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng. Căn cứ khối lượng thi 

công thực tế, các bên đã cùng ký biên bản nghiệm thu khối lượng thanh toán 3 

đợt tương ứng vào các ngày 18/5/2010, 20/6/2010 và 18/8/2010. Công ty S đã 

xuất hóa đơn VAT cho Chi nhánh Công ty X theo đúng quy định của pháp luật. 

Theo khối lượng nghiệm thu thực tế, tổng giá trị khối lượng hoàn thành là 

6.642.000.000 đồng. Tổng số tiền Chi nhánh Công ty X đã thanh toán cho Công 

ty S là 5.050.000.000đ, còn nợ 1.592.000.000 đồng. 

 Công ty S đã nhiều lần có văn bản yêu cầu Công ty X trả nợ nhưng Công ty 

X không trả nên ngày 10/3/2016, Công ty S khởi kiện yêu cầu Công ty X thanh 

toán tổng số tiền tính đến ngày 23/01/2017 là 2.453.360.000 đồng, trong đó: Nợ 

gốc: 1.592.000.000 đồng; Số tiền trả lãi là 9%/năm tính đến hết tháng 9 năm 

2016 là: 861.360.000 đồng. Về án phí: Công ty X phải chịu toàn bộ án phí theo 

qui định của pháp luật.       

  - Bị đơn - đại diện Công ty Cổ phần X (sau đây gọi tắt là Công ty X) 

trình bày: 

  Công ty X không phải là đơn vị ký hợp đồng kinh tế với Công ty S mà 

ông T – nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần X – Xí nghiệp xây dựng 

G với Công ty S. 

  Về tổ chức hoạt động, các chi nhánh trong Công ty X có quyền tự chủ về 

tổ chức thực hiện thi công công trình được giao theo hợp đồng giao khoán nội 

bộ ký kết với Công ty, đồng thời chi nhánh có trách nhiệm hạch toán công trình 
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theo như bản cam kết đã ký khi được giao nhiệm vụ thi công. Do vậy, việc tổ 

chức thi công cũng như tập hợp hóa đơn, chứng từ trong quá trình thi công là do 

xí nghiệp tự chịu trách nhiệm, Giám đốc xí nghiệp có trách nhiệm báo cáo kết 

quả sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về việc thanh toán, giải quyết 

công nợ với nhà cung cấp. 

 Quá trình thi công, ông Đào Mạnh T đã giao cho ông Vũ Mạnh T1 (đội 

trưởng) thi công công trình này. Sau khi kiểm tra và xem xét các tài liệu có tại 

Công ty thì thấy: Từ ngày 01/01/2013 đến nay, Công ty không nhận được bất kỳ 

một yêu cầu đề xuất thanh toán nào của ông T; ông T và ông T1 chưa thực hiện 

quyết toán nội bộ công trình với Công ty để có cơ sở giải quyết các vấn đề công 

nợ tồn tại; Công ty không có bất kỳ một biên bản xác nhận công nợ nào của ông 

T và ông  T1 về việc nghiệm thu xác nhận khối lượng thi công hoàn thành cũng 

như công nợ thực đối với Công ty S. Vì vậy, Công ty X không có đủ tài liệu để 

xác nhận số công nợ thực tế với Công ty S nên không có đủ cơ sở để thanh toán 

cho Công ty S như đơn khởi kiện đã yêu cầu. Việc Công ty S có yêu cầu thanh 

toán công nợ là chưa đủ điều kiện. 

  Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2017/KDTM-ST ngày 

26/9/2016 của Tòa án nhân dân quận Đ1, thành phố Hà Nội đã xử: 

  1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty S. 

  2. Công ty X phải thanh toán cho Công ty S, tính đến ngày 23/01/2017 là 

1.904. 532.710 đồng  (một tỷ chín trăm linh bốn triệu năm trăm ba mươi hai 

ngàn bảy trăm mười ngàn đồng), trong đó:  

  - Nợ gốc: 1.592.000.000 đồng.   

  - Số tiền trả lãi là 9%/năm: 312.532.710 đồng (ba trăm mười hai triệu, 

năm trăm ba mươi hai ngàn, bảy trăm mười ngàn đồng);  

  Số tiền lãi phát sinh tiếp tục được tính từ ngày 24/01/2017 cho đến khi tất 

toán toàn bộ khoản nợ theo Hợp đồng kinh tế số 20/HĐKT/Ecopack/2010. 

  Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các bên 

đương sự.   

Ngày 06/02/2017, Công ty X có đơn kháng cáo toàn bộ bản án kinh 

doanh thương mại sơ thẩm số 01/2017/KDTM - ST ngày 23/01/2017 của Tòa án 

nhân dân quận Đ1, thành phố Hà Nội và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giải 

quyết vụ án theo quy định của pháp luật.  

Tại cấp phúc thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện theo ủy quyền của 

bị đơn có ý kiến cho rằng đơn khởi kiện của nguyên đơn đòi nợ bị đơn là hết 

thời hiệu khởi kiện. 
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Tại phiên tòa hôm nay, Công ty S đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ 

nguyên bản án sơ thẩm và bác kháng cáo của Công ty X. Công ty X vẫn giữ 

nguyên nội dung và yêu cầu kháng cáo.  

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà 

Nội trình bày quan điểm: 

          - Về tố tụng: Thẩm phán đã chấp hành đúng các qui định của Bộ luật tố 

tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án. Hội đồng xét xử đã tíến hành xét 

xử vụ án theo trình tự luật định. Các đương sự đã đựơc thực hiện đầy đủ các 

quyền, nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

- Về nội dung: Bản án sơ thẩm xét xử có căn cứ, đúng pháp luật, yêu cầu 

kháng cáo của bị đơn là không có cơ sở chấp nhận. Tuy nhiên, hợp đồng mà hai 

bên ký kết là hợp đồng xây dựng. Do vậy, cần phải áp dụng Luật xây dựng để 

giải quyết tranh chấp nhưng cấp sơ thẩm chỉ áp dụng Bộ luật dân sự để làm căn 

cứ để giải quyết vụ án là chưa chính xác, cần sửa án sơ thẩm về căn cứ áp dụng 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ do các bên đương sự xuất trình và Toà án 

thu thập được, căn cứ kết quả hỏi và tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử 

nhận định:  

 - Xét yêu cầu kháng cáo của Công ty X:  

Hợp đồng kinh tế số 20/2010 ký kết giữa Chi nhánh Công ty X và Công ty 

S có nội dung: Công ty X giao khoán cho Xí nghiệp G - Chi nhánh Công ty X tổ 

chức thi công gói thầu: “thi công xây dựng hệ thống cống hộp thoát nước dọc 

đường RD-01 và hệ thống thoát nước mưa khu biệt thự Vườn Tùng 1A-02”, đây 

là hợp đồng xây dựng, nội dung không trái pháp luật.   

Về chủ thể: Hợp đồng kinh tế số 20/2010 do ông T – Giám đốc Chi nhánh 

Công ty X và ông Nguyễn Viết C – Giám đốc Công ty S ký. Theo tài liệu do Sở 

kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cung cấp thì Chi nhánh Công ty Cổ phần 

X - xí nghiệp xây dựng giao thông và hạ tầng được đăng ký lần đầu từ ngày 

03/5/2006 (chuyển đổi từ đơn vị kinh tế trực thuộc doanh nghiệp tư nhân xây 

dựng giao thông và hạ tầng, có GCN ĐKKD số 315773 cấp ngày 21/5/2002 tại 

Hà Nội), hoạt động theo ủy quyền của Công ty X. 

Ngày 15/12/2009, Công ty X và Chi nhánh Công ty X - Xí nghiệp G giao 

khoán nội bộ số 56/HĐGK-2009/XD4-XNGTHT, nội dung: Công ty X giao 

khoán cho Chi nhánh Công ty X tổ chức thi công gói thầu: “thi công xây dựng 

hệ thống cống hộp thoát nước dọc đường RD-01 và hệ thống thoát nước mưa 

khu biệt thự Vườn Tùng 1A-02”, để thực hiện hợp đồng giao nhận thầu thi công 
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xây lắp số 162/09/HĐXL/Vihajico-ICON4 ký ngày 11/12/2009 giữa Công ty X 

và Công ty Cổ phần V. Giá trị công trình tạm tính 27.200.000.000đ; giá trị giao 

khoán là: 23.563.636.364đ. Giá trị giao khoán là mức chi phí tối đa mà đơn vị 

nhận khoán được chi một cách hợp lý để thi công và hoàn thành công việc giao 

khoán.  

Để thực hiện Hợp đồng giao khoán trên, ngày 05/4/2010, Giám đốc Chi 

nhánh Công ty X là ông T đã ký với Công ty S hợp đồng kinh tế số 

20/HĐKT/Ecopack/2010 thuê, ép nhổ tĩnh cừ larsen thi công lắp dựng cống hộp 

và các công việc liên quan đến hạng mục tuyến cống hộp RD-01.  

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014; Điều 91, 

92 Khoản 1 Điều 93 Bộ luật dân sự năm 2005 và Điều 84, Điều 85, Khoản 1 

Điều 87 Bộ luật dân sự  năm 2015 thì: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp 

nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân. 

Người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân 

trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự 

phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh xác lập, thực hiện.  

Hồ sơ vụ án không có tài liệu xác định nội dung ủy quyền của Công ty X 

cho Chi nhánh Công X - Xí nghiệp G. Tuy nhiên, sau khi đại diện Chi nhánh 

khi ký kết và thực hiện Hợp đồng số 20, Công ty X đều biết và không có ý kiến 

gì về việc này. Thực tế, tại sổ phụ tài khoản thanh toán của Ngân hàng liên 

doanh N thể hiện và tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của bị đơn đã 

thừa nhận: Công ty X đã thanh toán hợp đồng kinh tế số 20/2010 cho Công ty S 

tính đến ngày 27/10/2014 số tiền 5.050.000.000đ căn cứ vào đề xuất của Chi 

nhánh Công ty X và biên bản nghiệm thu khối lượng thanh toán và hóa đơn 

chứng từ. Như vậy, căn cứ khoản 2 mục I Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP 

ngày 27/5/2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì hợp đồng 

nêu trên ký kết giữa hai bên là hợp pháp và không bị coi là vô hiệu do Công ty 

X đã biết và chấp nhận nghĩa vụ thanh toán đối với hợp đồng kinh tế số 20/2010 

ký kết giữa Chi nhánh Công ty X và Công ty S. 

Việc Công ty X cho rằng Chi nhánh Công ty X tự ký hợp đồng, tự tổ chức 

thi công nên phải tự chịu trách nhiệm thanh toán, giải quyết công nợ với Công 

ty S là không có căn cứ. Đối với bản cam kết của ông T với Công ty X sẽ tự 

chịu trách nhiệm đối với phần chi phí vượt trội (nếu có) so với mức giao khoán 

đã được quy định là cam kết nội bộ của Công ty. Đối với trách nhiệm cá nhân 

của ông T đối với Công ty, Công ty có thể khởi kiện vụ án dân sự khác. Như 

vậy, khi người đứng đầu Chi nhánh Công ty X ký hợp đồng kinh tế với Công ty 

S để thực hiện hợp đồng giao khoán nội bộ giữa Công ty X và Chi nhánh Công 

151



ty trong phạm vi và thời hạn ủy quyền thì Công ty X phải có nghĩa vụ thanh 

toán cho Công ty S.  

Thực hiện hợp đồng, Công ty S đã thi hành xong công trình với giá trị sản 

lượng là 6.642.000.000đ. Hai bên đã có biên bản nghiệm thu khối lượng thanh 

toán và hóa đơn 03 đợt với tổng giá trị phải thanh toán là 6.642.000.000đ. Công 

ty X đã thanh toán cho Công ty S tính đến ngày 09/02/2013 số tiền 

5.050.000.000đ, còn phải thanh toán 1.592.000.000đ. Do Công ty Xây dựng  số 

4 vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo khoản 2 Điều 2 hợp đồng. Theo Điều 4 Hợp 

đồng số 20 thì nếu Công ty X chậm thanh toán quá 15 ngày thì phải bồi thường 

chi phí phát sinh liên quan. Mặc dù Hợp đồng số 20 các bên  không quy định về 

lãi suất chậm thanh toán nhưng căn cứ theo Điều 81 Luật Xây dựng 2003(sửa 

đổi bổ sung năm 2009) thì Công ty S có quyền yêu cầu Công ty X phải thanh 

toán khoản lãi chậm trả. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 305 Bộ luật dân sự 

năm 2005 quy định: “trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó 

phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà 

nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán, trừ 

trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”. Tại cấp sơ 

thẩm Công ty S chỉ yêu cầu thanh toán số tiền lãi tính từ 17/11/2014 đến 

23/01/2017 và áp dụng mức lãi suất cơ bản 9%/năm theo quy định tại Quyết 

định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Công ty X không có ý kiến gì về mức lãi suất mà Công ty S đề nghị. Như vậy, 

việc xác định Công ty X phải trả lãi đối với số tiền chậm trả 1.592.000.000đ 

tính từ ngày 17/11/2014 đến 23/01/2017(ngày xét xử sơ thẩm) là phù hợp. Do 

đó số tiền lãi được tính như sau:(1.592.000.000đồng  9%  786 ngày)/360 

ngày = 312.828.000đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn chỉ yêu cầu bị đơn 

thanh toán số tiền lãi 312.532.710đ, ít hơn số tiền lãi phải chịu 312.828.000đ, 

xét đây là sự tự nguyện của đương sự nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Như vậy, 

Công ty X phải trả Công ty S tổng số: 1.592.000.000đồng + 312.532.710đồng = 

1.904.532.710đồng. 

 - Về thời hiệu khởi kiện:  

Ngày 05/4/2010, Chi nhánh Công ty X ký kết Hợp đồng số 

20/HĐKT/Ecopark/2010 với Công ty S. Ngày 10/4/2010, hai bên ký phụ lục 

hợp đồng số 01 về việc bổ sung giá trị phụ lục của Hợp đồng kinh tế số 

20/HĐKT/Ecopark/2010 là 2.694.000.000 đồng. 

Công ty S đã thi công và hoàn thiện các hạng mục đúng thỏa thuận theo 

hợp đồng và phụ lục hợp đồng. Căn cứ khối lượng thi công thực tế, ông T đã 

cùng ký biên bản nghiệm thu khối lượng thanh toán 3 đợt với Công ty S, tổng 

giá trị khối lượng hoàn thành là 6.642.000.000 đồng. Công ty X đã thanh toán 
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cho Công ty S tổng số là 5.050.000.000đ, lần thanh toán cuối cùng vào ngày 

09/02/2013. Do Công ty X không trả nợ số tiền còn thiếu, ngày 12/11/2014, 

Công ty S có Công văn số 40/CV- SH đề nghị Công ty X thanh toán công nợ 

hợp đồng nêu trên. 

 Ngày 19/11/2014, Công ty X có Công văn số 863/XD4 trả lời công văn 

đề nghị thanh toán công nợ của Công ty S về “Khu đô thị thương mại và dịch vụ 

Văn Giang” trong đó bao gồm cả phần thi công lắp dựng cống hộp và các công 

việc liên quan đến hạng mục tuyến cống hộp RD01. Căn cứ Điều 162 Bộ luật 

dân sự năm 2005, việc Công ty X có văn bản phúc đáp Công ty S về khoản 

thanh toán công nợ được coi là sự thừa nhận một phần nghĩa vụ đối với Công ty 

S. Vì vậy, thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau 

ngày xảy ra sự kiện bị đơn thừa nhận nợ là ngày 20/11/2014. Ngày 10/3/2016, 

Công ty S có đơn khởi kiện Công ty X gửi Tòa án nhân dân quận Đ1 yêu cầu 

thanh toán khoản nợ theo hợp đồng. Như vậy, đơn khởi kiện của Công ty S còn 

thời hiệu, Tòa án nhân dân quận Đ1 thụ lý giải quyết là đúng theo quy định của 

pháp luật.  

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử nhận thấy bản án sơ thẩm số 

01/2017/TLST-KDTM ngày 23/01/2017 của Tòa án nhân dân quận Đ1 xét xử 

có căn cứ, yêu cầu kháng cáo của Công ty X là không có cơ sở chấp nhận.  

Tuy nhiên, Hợp đồng số 20 là Hợp đồng xây dựng, do vậy cần phải áp 

dung Luật xây dựng  để giải quyết tranh chấp nhưng cấp sơ thẩm chỉ áp dung 

Bộ luật dân sự để làm căn cứ để giải quyết vụ án là chưa chính xác.    

 Ngoài ra, Tòa án sơ thẩm khi giải quyết vụ kiện có một số sai sót cần rút 

kinh nghiệm như sau: 

 - Về thu tiền tạm ứng án phí của nguyên đơn: Tại Đơn khởi kiện đề ngày 

10/3/2016, nguyên đơn yêu cầu bị đơn thanh toán số tiền gốc là 1.592.000.000 

đồng; tiền lãi phát sinh từ 17/11/2014 đến ngày Tòa án xét xử sơ thẩm là 

312.532.710đ, tổng số 1.904.532.710đ . Số tiền tạm ứng án phí phải thu là 

34.567.980đ. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm chỉ thu số tiền tạm ứng án phí 

18.000.000đ là chưa đúng với quy định tại Khoản 4 Điều 25  Pháp lệnh số 

10/UBTVQH ngày 29/02/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ 

phí Tòa án.  

- Về xác định quan hệ pháp luật tranh chấp: Tranh chấp theo Đơn khởi 

kiện của Công ty S đối với Công ty X theo Hợp đồng kinh tế số 

20/HĐKT/Ecopark/2010 ngày 05/4/2010 là Tranh chấp hợp đồng xây dựng. 

Tòa án sơ thẩm khi giải quyết vụ án đã xác định quan hệ tranh chấp là Tranh 

chấp hợp đồng kinh tế là chưa cụ thể, chưa chính xác. 
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 - Về tư cách tham gia tố tụng: Chi nhánh Công ty X - Xí nghiệp G là đơn 

vị phụ thuộc của Công ty X không có tư cách pháp nhân. Tòa án cấp sơ thẩm 

xác định Xí nghiệp G là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là không đúng.  

Kết luận của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại 

phiên toà hôm nay phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ và nhận định của 

Hội đồng xét xử. 

 Về án phí: Công ty X kháng cáo toàn bộ bản án, do sửa án sơ thẩm nên 

Công ty X không phải chịu án phí phúc thẩm. 

 Vì các lẽ trên, 

Căn cứ Khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2017/KDTM-ST ngày 

23/01/2017 của Tòa án nhân dân quận Đ1, thành phố Hà Nội về căn cứ áp dụng 

pháp luật: 

  Áp dụng: Điều 30, Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điều 148, Điều 271, Điều 

273, Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Luật Xây dựng năm 2003 (sửa đổi 

bổ sung năm 2009); Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27/5/2003 của Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Điều 91, Điều 92, Điều 93 Bộ luật 

dân sự năm 2005; Pháp lệnh số 10/UBTVQH ngày 29/2/2009 của UBTV Quốc 

hội về án phí, lệ phí Tòa án; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử: 

  1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần S .   

  2. Buộc Công ty cổ phần X phải trả cho Công ty cổ phần S tính đến ngày 

23/01/2017 bao gồm nợ gốc: 1.592.000.000 đồng và số tiền trả lãi 9%/năm là 

312.532.710 đồng. Tổng cộng gốc và lãi là 1.904.532.710 đồng (một tỷ chín 

trăm linh bốn triệu, năm trăm ba mươi hai ngàn, bảy trăm mười đồng). 

  3. Về án phí: Công ty Cổ phần X phải chịu 69.135.960 đồng  án phí kinh 

doanh thương mại sơ thẩm, không phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc 

thẩm. Đối trừ số tiền 2.000.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo 

Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0005198 ngày 13/2/2017 và 

Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0005270 ngày 2/3/2017 tại 

Chi cục thi hành án dân sự quận Đ1, thành phố Hà Nội thì Công ty Cổ phần X 

còn phải chịu là 67.135.960 đồng. 

154



  Hoàn trả Công ty S số tiền 18.000.000 đồng (mười tám triệu đồng chẵn) 

đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0003912 ngày 29/3/2016 tại Chi 

Cục thi hành án dân sự quận Đ1, thành phố Hà Nội. 

  Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu lãi suất của 

số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công 

bố tương ứng với thời gian chưa thi hành án tại thời điểm thanh toán.  

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

 4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:  

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- TAND quận Đ1, thành phố Hà Nội; 

- Chi cục THADS quận Đ1, thành phố 

Hà Nội; 

- Các đương sự; 

- Lưu Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

(Đã ký) 

 

 

 

  

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

 

 

155



1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN TÁNH LINH  Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án: 26/2017/DS - ST. 
Ngày: 27/07/2017.  
V/v “Tranh chấp hợp đồng gia công”. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH TỈNH BÌNH THUẬN 

 Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Yến. 

Các hội thẩm  nhân dân:  1. Ông Mai Thế Hải. 

2. Ông Nguyễn Hữu Phước.

Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Văn Khánh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 
Tánh Linh tỉnh Bình Thuận.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận tham gia 
phiên toà: Bà Đinh Thị Vân Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 7 năm 2017 tại phòng xử án, Tòa án nhân dân huyện Tánh 
Linh tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 38/2017/TLST-
DS, ngày 27 tháng 03 năm 2017 về việc: “Tranh chấp hợp đồng gia công”. Theo 
quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2017/QĐST – DS, ngày 07/07/2017 giữa 
các đương sự: 

Nguyên đơn: 

- Ông Trần Đắc Long (tên gọi khác: Dương), sinh năm 1979; trú tại: Thôn 
2 – Bắc Ruộng – Tánh Linh – Bình Thuận: Có mặt. 

Bị đơn: 

- Ông Phạm Minh Sơn, sinh năm 1977 - đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thị 
Thu An, sinh năm 1979; cùng trú tại: Thôn 1 - Huy Khiêm – Tánh Linh – Bình 
Thuận: Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Ngô Thị Thuẩn, sinh năm 1985; trú tại: Thôn 2 – Bắc Ruộng – Tánh 
Linh – Bình Thuận: Có mặt. 
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- Bà Nguyễn Thị Thu An, sinh năm 1979; trú tại: Thôn 1 - Huy Khiêm 
– Tánh Linh – Bình Thuận: Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 
[1] Trong đơn khởi kiện ngày 22/3/2017 và các tài liệu, chứng cứ được thu 

thập trong hồ sơ vụ án cũng như tại phiên toà hôm nay, nguyên đơn ông Trần 
Đắc Long trình bày như sau: 

Vào khoảng tháng 9/2017 giữa ông Trần Đắc Long và ông Phạm Minh Sơn 
thỏa thuận xây dựng một căn nhà cấp 4 có diện tích 200m2 với số tiền công là 
600.000đ/m2 x 200m2 = 120.000.000đ. Các bên thỏa thuận đến thời hạn ngày 
20/12/2016 (âm lịch) ông Long phải có trách nhiệm giao nhà cho gia đình ông 
Sơn. Ông Long có trách nhiệm thi công căn nhà, trả tiền công sơn nước, tiền công 
bắt điện nước. Các bên có viết và ký kết hợp đồng xây nhà với nhau. Sau đó, phía 
bên vợ chồng ông Sơn, bà An có phát sinh một một số hạng mục khác ngoài hợp 
đồng nhưng ông Long vẫn đồng ý xây dựng căn nhà này. Trong quá trình thi công 
các bên đã thực hiện theo đúng thỏa thuận. Tuy nhiên, ông Long xác định sau khi 
hoàn thành căn nhà giao cho vợ chồng bà An, ông Sơn thì ông Long chỉ nhận 
được số tiền là 80.000.000đ cộng với các chi phí mà bà An đã trả gồm tiền sơn 
nước: 12.000.000đ; tiền bắt điện: 4.000.000đ; tiền công bắt ống nước: 750.000đ. 
Ông Long khấu trừ tiền công đóng la phông bằng tôn lạnh cho bà An là 
3.000.000đ. Như vậy, tổng số tiền bà An đã thanh toán cho ông Long liên quan 
đến tiền công xây dựng nhà là 99.750.000đ. Còn lại 20.250.000đ  bà An, ông Sơn 
chưa trả nên ông Long đề nghị vợ chồng bà An, ông Sơn phải có trách nhiệm trả 
số tiền 20.250.000đ cho vợ chồng ông Long, bà Thuẩn.  

[2] Thể hiện trong các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như tại phiên toà 
hôm nay, bị đơn ông Phạm Minh Sơn đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thu An 
trình bày:  

Vào khoảng tháng 8 - 9/2016 (âm lịch) giữa vợ chồng bà An, ông Sơn có 
thỏa thuận xây dựng một căn nhà cấp 4 với diện tích 200m2; tiền công 
600.000đ/m2 x 200m2 = 120.000.000đ với ông Trần Đắc Long. Các bên thỏa 
thuận, ông Long có trách nhiệm xây dựng nhà và chịu các chi phí liên quan đến 
tiền công thợ xây nhà, tiền bắt điện nước, tiền công sơn nước. Đến ngày 
20/12/2016 ông Long phải hoàn thành và giao nhà cho vợ chồng bà An. Bà An 
thỏa thuận với ông Long xây dựng theo đúng kết cấu được ghi trong bản hợp 
đồng mà các bên đã ký kết. Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng thì phía 
bà An có thay đổi, phát sinh thêm một số hạng mục khác ngoài hợp đồng. Trong 
quá trình thi công ông Long đã xây dựng theo đúng yêu cầu của bà An, ông Sơn. 
Các bên thỏa thuận bà An, ông Sơn có trách nhiệm thanh toán tiền công xây dựng 
nhà cho ông Long với số tiền 120.000.000đ chia làm 3 lần: Lần thứ 1: Sau khi 
hoàn thành xong phần móng nhà giao 40.000.000đ; lần thứ 2: Sau khi lợp tôn 
xong giao: 40.000.000đ; lần thứ 3: Sau khi hoàn thành và giao nhận thanh toán 
40.000.000đ. Bà An xác định đã thực hiện việc thanh toán tiền theo đúng thỏa 
thuận. Tổng số tiền bà An đã giao cho ông Long là 100.000.000đ. Do bà An trực 
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 3 
tiếp thanh toán tiền công sơn nước 12.000.000đ; tiền công bắt điện 
5.000.000đ; tiền bắt ống nước: 750.000đ. Đồng thời trước kia ông Long và bà 
An, ông Sơn thỏa thuận đóng la phông bằng tôn lạnh nhưng sau đó phía bà An 
thay đổi làm la phông bằng thạch cao nên ông Long đồng ý khấu trừ cho bà An 
3.000.000đ, tiền công làm la phông.  Như vậy, tổng số tiền bà An đã thanh toán là 
120.750.000đ. Cho nên, bà An không còn nợ ông Long tiền xây dựng nhà. Do đó, 
bà An không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Long. 

 [3] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Ngô Thị Thuẩn trình bày: 

 Thống nhất như lời khai của ông Trần Đắc Long. Bà Thuẩn xác định hiện 
nay vợ chồng bà An, ông Sơn còn thiếu tiền công xây dựng nhà là 20.250.000đ. 
Cho nên, yêu cầu vợ chồng bà An, ông Sơn phải trả số tiền 20.250.000đ cho bà 
Thuẩn, ông Long. 

 [4]. Những chứng cứ  khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án: 

- Ông Trần Đắc Long cung cấp những chứng cứ sau: 01 bản hợp đồng thể 
hiện nội dung thỏa thuận xây dựng nhà giữa các bên; giấy ghi nội dung theo dõi 
trả tiền công cho thợ xây dựng; một số họ tên, địa chỉ của những người làm chứng 
liên quan trong vụ án. 

- Bà Nguyễn Thị Thu An cung cấp các chứng cứ sau:  01 bản hợp đồng  thể 
hiện nội dung thỏa thuận xây dựng nhà giữa các bên, trang thứ 2 có chữ ký màu 
đỏ ghi nội dung “Dương ứng 40 triệu” và ký tên Dương; bà An cung cấp một số 
họ tên, địa chỉ của người làm chứng trong vụ án. 

- Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Tòa án đã thu thập những chứng cứ như 
sau: Tiến hành lấy lời khai của những người làm chứng liên quan trong vụ án. 

- Ông Trần Đắc Long và bà Nguyễn Thị Thu An đều thống nhất: Vào 
khoảng tháng 9/2016 (Al) giữa vợ chồng bà An, ông Sơn có thỏa thuận với ông 
Long để xây dựng một căn nhà cấp 4 có diện tích 200m2 với số tiền công là 
120.000.000đ. Nội dung thỏa thuận được thể hiện trong “Bản hợp đồng” mà các 
đương sự đã cung cấp. Các bên thống nhất các chi phí mà bà An đã trực tiếp chi 
trả là: Tiền công sơn nước 12.000.000đ; tiền bắt đường ống nước: 750.000đ. 
Khấu trừ tiền công đóng la phong bằng tôn lạnh là 3.000.000đ. 

- Các vấn đề liên quan đến vụ án các đương sự không thống nhất: Ông 
Long xác định chỉ nhận từ bà An số tiền mặt là 80.000.000đ. Ông Long chấp 
nhận trả tiền công bắt điện là 4.000.000đ. Bà An trình bày đã giao cho ông Long 
tổng số tiền là 100.000.000đ. Tiền công bắt điện bà An đã trả cho ông Thịnh là 
5.000.000đ. Ông Long cho rằng hiện nay bà An còn nợ tiền công xây dựng nhà là 
20.250.000đ. Bà An không đồng ý mà xác định đã trả toàn bộ chi phí xây dựng 
nhà là 120.750.000đ nên bà An không còn nợ ông Long số tiền nào liên quan đến 
tiền công xây nhà. 

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh 
phát biếu ý kiến như sau:  
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- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán: Trong quá trình giải quyết 

vụ án Thẩm phán đã tuân thủ theo đúng các quy định về pháp luật tố tụng dân sự. 

 - Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa: Tại 
phiên tòa Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 
về phiên tòa sơ thẩm. 

 - Việc chấp hành pháp luật của các đương sự trong vụ án: Từ khi thụ lý vụ 
án cũng như tại phiên tòa hôm nay các đương sự đã thực hiện đúng các quy định 
về quyền và nghĩa vụ của đương sự. 

 Ý kiến về việc giải quyết vụ án: 

 Đề nghị xem xét áp dụng khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35 và các Điều 
146, 147, 203 của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

 Điều 542, 547, 549, 552 Bộ luật dân sự năm 2005. 

 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa 
án. 

 Đề nghị chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trần Đắc Long. 

 Buộc vợ chồng ông Phạm Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Thu An phải liên đới 
trả cho ông Trần Đắc Long số tiền công từ hợp đồng gia công xây nhà là 
19.250.000đ. Chia phần ông Phạm Minh Sơn phải trả 9.625.000đ; bà Nguyễn Thị 
Thu An phải trả 9.625.000đ 

 Bà Nguyễn Thị Thu An, ông Phạm Minh Sơn phải liên đới nộp 962.500đ; 
ông Trần Đắc Long phải nộp 300.000đ án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại cho 
ông Long số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 700.000đ. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp: 

Tại phiên tòa, nguyên đơn ông Trần Đắc Long vẫn giữ nguyên yêu cầu 
buộc vợ chồng ông Phạm Văn Sơn, bà Nguyễn Thị Thu An phải có trách nhiệm 
thanh toán số tiền còn thiếu trong quá trình ông Long thi công xây dựng căn nhà 
cho vợ chồng ông Sơn, bà An. Bà Nguyễn Thị Thu An cho rằng đã thanh toán 
toàn bộ số tiền xây dựng nhà cho anh Long nên bà An không chấp nhận yêu cầu 
này. Do đó, Hội đồng xét xử xác định quan hệ pháp luật tranh chấp của vụ án này 
là tranh chấp hợp đồng gia công là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 26 
BLTTDS; Điều 547 BLDS năm 2005. Cho nên, vụ án này thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh theo quy định tại khoản 1 Điều 35 
BLTTDS. 

[2[ Xét về yêu cầu khởi khiện của ông Trần Đắc Long: 

Hội đồng xét xử xét thấy: Vào khoảng tháng 9/2016 giữa ông Trần Đắc 
Long (Trần Đắc Dương) và ông Phạm Văn Sơn đã thỏa thuận xây dựng một căn 
nhà cấp 4 có tổng diện tích là 200m2 với số tiền là 120.000.000đ (600.000đ/1m2 x 
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200m2); xung quanh nhà xây tường gạch 20cm; giữa nhà xây tường 10cm; 
đổ trụ cột xung quanh cao 4m;  tường ốp gạch men cao 1.6m; sơn nước mặt tiền + 
mặt bên hông; lợp tôn 1 mái; đỗ mê hiên chữ L; trần nhà đóng la phông bằng tôn 
lạnh; điện âm tường và ông Long có trách nhiệm bắt đường ống vệ sinh. Các bên 
thỏa thuận đến ngày 20/12/2016 âm lịch thì ông Long phải có trách nhiệm giao 
nhà cho vợ chồng ông Sơn, bà An. Tuy nhiên, trong quá trình thi công phía bên 
vợ chồng bà An, ông Sơn có thay đổi một số kết cấu so với thỏa thuận ban đầu 
như ốp thêm đá hoa cương phần mặt tiền và bên hông chữ L của căn nhà; làm la 
phông bằng thạch cao chứ không làm bằng tôn lạnh; sơn giả đá phần mái hiên 
mặt tiền nhà và bắt thêm đèn Led, đèn chùm trên phần la phông thạch cao. Tất cả 
những chi phí liên quan đến phần phát sinh này thì phía vợ chồng bà An, ông Sơn 
phải chịu. Ông Long đã đồng ý với phần phát sinh này. Trong quá trình thi công 
các bên đã thực hiện theo đúng thỏa thuận.  

Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay, ông 
Long đều xác định: Sau khi thi công phần móng nhà xong thì phía bà An đã thanh 
toán cho ông Long số tiền 40.000.000đ. Ông Long có viết ký nhận đã ứng số tiền 
40.000.000đ này. Sau đó, ông Long đã ứng thêm nhiều lần với số tiền là 
40.000.000đ. Tổng số tiền mà ông Long đã ứng liên quan đến tiền công xây dựng 
căn nhà từ bà An là 80.000.000đ. Ngoài ra, do trong thời gian làm nhà, bà An đã 
trả những chi phí liên quan đến tiền công bắt điện, tiền công thợ sơn nước. Do lúc 
đầu các bên thỏa thuận làm la phong bằng tôn lạnh nhưng sau đó phía vợ  chồng 
bà An làm la phong bằng thạch cao nên ông Long khấu trừ tiền công làm la 
phông cho bà An là 3.000.000đ. Anh Long đồng ý khấu trừ những chi phí này 
vào tiền công xây dựng nhà cụ thể: Tiền công bắt điện: 4.000.000đ; tiền bắt 
đường ống nước 750.000đ; tiền công thợ sơn nước: 12.000.000đ; tiền công đóng 
la phông 3.000.000đ. Như vậy, tổng số tiền ông Long đã nhận và thanh toán các 
chi phí này là 99.750.000đ (80.000.000đ + 12.000.000đ + 4.000.000đ + 750.000đ 
+ 3.000đ). Còn lại số tiền 20.250.000đ bà An chưa thanh toán cho ông Long. Tuy 
nhiên, bà An không chấp nhận phần trình bày của ông Long mà cho rằng đã trực 
tiếp thanh toán cho ông Long tổng số tiền liên quan đến phần công xây dựng căn 
nhà là 100.000.000đ. Cụ thể: Lần thứ nhất: Ông Long làm xong phần móng bà 
An đã giao số tiền 40.000.000đ; lần thứ hai: Sau khi lợp xong phần tôn mái nhà 
bà An đưa thêm số tiền 40.000.000đ; lần thứ ba: Khoảng cuối tháng 12/2016 (Al) 
giao thêm số tiền 20.000.000đ. Ngoài ra, bà An còn thanh toán các khoản chi phí 
như: Tiền công sơn nước: 12.000.000đ; tiền công bắt điện: 5.000.000đ; tiền bắt 
đường ống nước 750.000đ; khấu trừ tiền đóng la phông là 3.000.000đ. Như vậy, 
tổng số tiền bà An đã thanh toán liên quan đến phần thi công căn nhà cho ông 
Long là 120.750.000đ. 

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử cũng như tại phiên tòa, ông Long cho 
rằng trong lần ứng tiền 40.000.000đ có ký nhận nhưng những lần ứng tiền tiếp 
theo thì các bên không có ký nhận, nhưng bà An có ghi vào sổ theo dõi thanh toán 
tiền công cho ông Long. Tại phiên tòa, bà An đã cung cấp được một chứng cứ 
chứng minh đã giao cho ông Long được 40.000.000đ và xác nhận số tiền này đã 
thanh toán sau khi ông Long xây móng nhà xong. Còn những lần giao tiền sau khi 
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lợp tôn đưa ông Long 40.000.000đ; đến thời điểm tháng 12/2016 (Al) đưa thêm 
20.000.000đ thì bà An không cung cấp được chứng cứ gì chứng minh ông Long 
đã nhận những số tiền này. Trong khi đó, ông Long chỉ xác định đã nhận từ bà An 
tổng số tiền là 80.000.000đ; còn số tiền 20.000.000đ mà bà An cho rằng đã thanh 
toán cho ông Long vào thời điểm tháng 12/2016 (Al) thì ông Long cho rằng 
không nhận được khoản tiền này. Do bà An không cung cấp được chứng cứ ông 
Long đã nhận số tiền 20.000.000đ này. Cho nên, việc bà An cho rằng đã thanh 
toán cho ông Long tổng số tiền công xây nhà là 100.000.000đ là không có cứ để 
chấp nhận. 

Đối với số tiền công bắt điện, bà An cho rằng thanh toán cho ông Trần 
Ngọc Thịnh số tiền công bắt điện là 5.000.000đ. Ông Long không đồng ý vì ông 
Long cho rằng khi thỏa thuận với ông Nguyễn Trần Việt Anh về tiền công bắt 
điện các bên đã thống nhất phía ông Long phải chi trả 20.000đ/1m2 x 200m2 = 
4.000.000đ. Sau đó, ông Long cũng thỏa thuận với ông Thịnh sẽ trả tiền công bắt 
điện là 4.000.000đ. Nên ông Long chỉ chấp nhận thanh toán lại cho bà An số tiền 
4.000.000đ.  Tại biên bản lấy lời khai ông Trần Ngọc Thịnh, ngày 18/5/2017 (bút 
lút 46) thể hiện “…..Giữa ông Long, ông Thịnh và ông Phạm Minh Sơn thỏa 
thuận thống nhất tiền công bắt điện là 5.000.000đ. Ngoài ra, tiền công bắt thêm 
phần điện trần trên la phông thạch cao là 1.500.000đ. Thỏa thuận ông Long có 
trách nhiệm trả tiền điện nhà cho ông Thịnh là 5.000.000đ….”. Do đó, việc ông 
Long cho rằng đã thỏa thuận với ông Thịnh tiền công bắt điện là 4.000.000đ là 
không có căn cứ chấp nhận mà có căn cứ chấp nhận số tiền công bắt điện âm 
tường (không tính tiền công bắt điện trần la phông thạch cao) là 5.000.000đ theo 
như thỏa thuận giữa ông Long và ông Thịnh là phù hợp. 

Xét thấy: Do không có căn cứ chứng minh bà An đã giao cho ông Long số 
tiền 20.000.000đ vào thời điểm tháng 12/2016 (Al) và ông Long cũng không thừa 
nhận đã nhận số tiền này. Cho nên, yêu cầu của ông Long buộc vợ chồng bà An, 
ông Sơn phải thanh toán số tiền xây nhà còn thiếu là có căn để chấp nhận. Căn cứ 
vào kết quả thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ căn cứ xác 
định, ông Long đã nhận từ bà An tổng số tiền là 80.000.000đ và chấp nhận những 
khoảng chi phí khấu trừ vào số tiền thi công mà bà An đã chi trả bao gồm: Tiền 
công sơn nước: 12.000.000đ; tiền công bắt điện: 5.000.000đ; tiền bắt ống nước: 
750.000đ; khấu trừ tiền công phần la phông tôn lạnh: 3.000.000đ. Tổng số tiền bà 
An đã chi trả cho ông Long là: 80.000.000đ + 12.000.000đ + 5.000.000đ + 
750.000đ + 3.000.000đ = 100.750.000đ. Do số tiền công xây dựng căn nhà các 
bên thỏa thuận là 600.000d0/1m2 x 200m2 = 120.000.000đ. Như vậy, số tiền bà 
An chưa thanh toán cho ông Long là: 120.000.000đ - 100.750.000đ = 
19.250.000đ. Do đó, cần buộc vợ chồng bà An, ông Sơn phải có trách nhiệm 
thanh toán cho vợ chồng ông Long, bà Thuẩn số tiền xây dựng nhà còn thiếu là 
19.250.000đ là phù hợp với quy định tại Điều 547, khoản 3 Điều 549, khoản 3 
Điều 552 BLDS năm 2005. 

Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của ông Long được chấp nhận một phần do 
đó cần xử buộc bà An, ông Sơn  phải nộp án phí DS/ST theo quy định của pháp 
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luật là phù hợp với Điều 147 BLTTDS và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH, 
ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án. 

Ông Trần Đắc Long, bà Ngô Thị Thuẩn yêu cầu vợ chồng bà An, ông Sơn 
phải trả số tiền công xây nhà còn thiếu là 20.250.000đ. Tuy nhiên, Hội đồng xét 
xử xem xét chấp nhận yêu cầu buộc bà An, ông Sơn phải trả số tiền là 
19.250.000đ. Do đó, ông Long, bà Thuẩn phải có trách nhiệm nộp tiền án phí 
DS/ST đối với phần không được chấp nhận là 1.000.000đ, sung công quỹ nhà 
nước là phù hợp. 

Vì các lẽ trên: 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 Căn cứ vào: 

 - Khoản 3 Điều 26; khoản 1 điều 35, các điều 147, 273 của Bộ luật tố tụng 
Dân sự. 

- Các Điều 547, khoản 3 Điều 549; khoản 3 Điều 552 Bộ luật dân sự năm 
2005; khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015. 

- Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 
vụ Quốc hội khóa IV về án phí, lệ phí. 

 Tuyên xử: 

 - Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trần Đắc Long 

 - Xử buộc ông Phạm Văn Sơn, bà Nguyễn Thị Thu An phải có trách nhiệm 
liên đới trả cho ông Trần Đắc Long, bà Ngô Thị Thuẩn số tiền: 19.250.000đ 
(Mười chín triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng). 

Chia phần: 

- Ông Phạm Văn Sơn phải có nghĩa vụ trả cho ông Trần Đắc Long, bà Ngô 
Thị Thuẩn số tiền 9.625.000đ (Chín triệu sáu trăm hai mươi làm ngàn đồng). 

- Bà Nguyễn Thị Thu An phải có nghĩa vụ trả cho ông Trần Đắc Long, bà 
Ngô Thị Thuẩn số tiền 9.625.000đ (Chín triệu sáu trăm hai mươi lăm ngàn đồng). 

Kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có 
đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chậm trả số tiền nêu trên thì 
hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi 
như sau: 

+ Trường hợp các bên có thỏa thuận thì mức lãi suất không được vượt quá 
20%/năm. 

+ Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì mức lãi suất là 10%/năm 

 - Về án phí DSST: Buộc bà An, ông Sơn phải liên đới nộp 962.500đ án phí 
DSST, sung công quỹ Nhà nước. 

 Buộc ông Long, bà Thuẩn phải liên đới nộp số tiền 300.000đ án phí DSST, 
sung công quỹ Nhà nước nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí mà anh 
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Long đã nộp là 1.000.000đ theo biên lai số N. 0011829, ngày 27/3/2017 của Chi 
cục Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh.  

Ông Trần Đắc Long được hoàn trả lại số tiền 700.000đ tạm ứng án phí đã 
nộp. 

 Án xử sơ thẩm công khai; nguyên đơn, bị đơn; người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày tuyên án 27/7/2017 (đã giải thích). 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 
Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 
án Dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 
thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 
Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 
điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 Nơi nhận:            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
- Các đương sự……….;               Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND huyện; 
- C.C thi hành án DS huyện; 

- Lưu HS, VP. 
                                                                                      
              

      Nguyễn Thị Yến 
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      TÒA ÁN NHÂN DÂN 

        TỈNH ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 11 /2017/KDTM-PT 

  Ngày 06 tháng  9  năm 2017 

V/v “Tranh chấp hợp đồng gia công” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Thanh Tấn 

Các Thẩm phán:   Ông    Hồng N  c 

  Ông Tr n Ph  c H i 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n Th   i u Oanh - Th     Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Ông B i Văn Thân - Kiểm sát vi n.  

Hôm nay ngày 06/9/2017, tại trụ sở TAND tỉnh Đồng Tháp mở phi n tòa 

xét xử phúc thẩm công  hai vụ án thụ l  số 09/2017/TLPT-KDTM ngày 

29/6/2017 v  việc “Tranh chấp hợp đồng gia công”. 

Do bản án  inh doanh th  ng mại s  thẩm số 02/2017/KDTM-ST ngày 

16/5/2017 của Tòa án nhân dân thành phố S, tỉnh Đồng Tháp b   háng cáo. 

Theo Quyết đ nh đ a vụ án ra xét xử phúc thẩm số 186/2017/QĐ-PT ngày    

26/7/2017 và Quyết đ nh ho n phi n tòa số 200/QĐ-PT ngày 24/8/2017 giữa các 

đ  ng sự: 
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1. Nguyên đơn: Công ty cổ ph n A. 

Trụ sở: Ph ờng N, Quận A, Tp. Hồ Chí Minh. 

Ng ời đại diện theo pháp luật là ông Phạm Hàng H - Giám đốc. 

Ng  i đại diện h p pháp của nguyên đơn: Ch  Phạm Th  H, sinh năm 

1989. Đ a chỉ: đ ờng B, Quận K, Tp. Hồ Chí Minh, là ng ời đại diện theo ủy 

quy n của nguy n đ n  văn bản ủy quy n ngày 28/8/2017 .  c  m t  

2. B  đơn: Công ty cổ ph n thuỷ sản B. 

Trụ sở: ph ờng Đ, thành phố S, tỉnh Đồng Tháp. 

Ng ời đại diện theo pháp luật là ông Võ Minh   - Giám đốc. 

Ng  i đại diện h p pháp của    đơn: Ông Đ ng Hi n S, sinh năm 1964. 

Đ a chỉ: đ ờng P, Ph ờng A, thành phố S, tỉnh Đồng Tháp là ng ời đại diện theo 

ủy quy n của b  đ n  văn bản ủy quy n ngày 12/4/2017 .  c  đ n xin v ng m t  

Ông    Thành T, sinh năm 1978. Đ a chỉ: th  trấn Q, huyện N, tỉnh B nh 

Đ nh, là ng ời đại diện theo ủy quy n của b  đ n  văn bản ủy quy n ngày 

31/7/2017 .  c  m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguy n đ n Công ty cổ ph n  , ng ời đại diện theo ủy quy n là ch  

Phạm Th  H tr nh bày: 

Ngày 14/01/2013, Công ty cổ ph n      hợp đồng số 01/GCNL v i Công 

ty cổ ph n thuỷ sản H ng Hậu), theo hợp đồng Công ty cổ ph n B nhận nuôi gia 

công cá tra cho Công ty cổ ph n thủy sản B sản l ợng mỗi tháng  hoảng 1.500 

tấn, giá 5.200đ/ g  tính gia công . 

Số l ợng cá Công ty cổ ph n   giao cho Công ty cổ ph n thủy sản B 
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khoảng 1.100 tấn, tổng số ti n nợ gia công nuôi cá từ ngày 14/01/2013 đến ngày 

31/12/2013 là 5.509.000.000 đồng. Công ty cổ ph n thủy sản B thanh toán cho 

Công ty cổ ph n   nhi u l n   hông rõ mấy l n), l n thanh toán cuối c ng vào 

ngày 30/10/2014 số ti n 200.000.000 đồng và  hông thanh toán tiếp. 

Đến ngày 31/12/2014 giữa Công ty cổ ph n   v i Công ty cổ ph n thủy 

sản B đối chiếu xác nhận công nợ thống nhất Công ty cổ ph n thủy sản B còn nợ 

Công ty cổ ph n   số ti n 1.144.213.009 đồng  c  bi n bản đối chiếu công nợ). 

Từ khi xác nhận công nợ đến nay Công ty cổ ph n thủy sản B  hông c  

thanh toán cho Công ty cổ ph n A. 

N n, Công ty cổ ph n A y u c u Công ty cổ ph n thuỷ sản B thanh toán số 

ti n nợ gia công nuôi cá 1.144.213.009 đồng và l i phát sinh tạm tính từ ngày 

01/01/2015 đến ngày 01/12/2016 là 23 tháng, mức l i 1,125%/tháng cụ thể: 

1.144.213.009đ x 1,125% x 23 tháng = 296.065.116 đồng. 

Tổng c ng vốn và l i: 1.440.278.125 đồng. Ngoài ra  hông còn y u c u g  

 hác. 

- B  đ n Công ty cổ ph n thuỷ sản B, ng ời đại diện theo ủy quy n ông 

Đ ng Hi n S tr nh bày: 

Công ty cổ ph n thuỷ sản B c     hợp đồng số 01/GCNL ngày 14/01/2013 

v  việc gia công nuôi cá tra v i Công ty cổ ph n A, theo hợp đồng  hông thỏa 

thuận thời gian nuôi bao lâu, chỉ thỏa thuận trọng l ợng cá, hệ số thức ăn  c  

nghĩa là Công ty B cung cấp thức ăn cho Công ty cổ ph n A trong suốt thời gian 

nuôi,  hi cá đủ trọng l ợng sẽ cân số l ợng t  ng đ  ng v i số l ợng thức ăn đ  

cung cấp), ti n công nuôi mỗi    là 5.200 đồng, số l ợng cá mà Công ty cổ ph n 

A giao cho Công ty cổ ph n thủy sản B mỗi tháng  hoảng 1.500 tấn. 

Tổng số l ợng cá mà Công ty cổ ph n   giao cho Công ty cổ ph n thủy sản 

B bao nhi u th   hông nh  rõ, nh ng tổng kết đến ngày 11/6/2014 th  Công ty cổ 
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phàn thủy sản B phải trả cho Công ty cổ ph n   số ti n gia công là 2.889.015.156 

đồng. 

Sau khi tổng kết Công ty cổ ph n thủy sản B đ  thanh toán cho Công ty cổ 

ph n A nhi u đợt nh  sau: 

- Ngày 11/6/2014 thanh toán 595.125.3l0 đồng. 

- Ngày 27/6/2014 thanh toán 593.889.846 đồng. 

- Ngày 04/7/2014 thanh toán 700.000.000 đồng. 

Theo bi n bản đối chiếu và xác nhận công nợ ngày 31/12/2014 th  xác đ nh 

Công ty cổ ph n thủy sản B còn nợ ti n gia công của Công ty cổ ph n   là 

1.144.213.009 đồng. 

Ông Đ ng Hi n S đại diện theo ủy quy n của Công ty cổ ph n thủy sản B 

đồng   trả cho Công ty cổ ph n   số ti n nợ là 1.144.213.009 đồng, nh ng y u 

c u Công ty cổ ph n    hông tính l i. Ngoài ra,  hông còn    iến g   hác. 

Tại bản án  inh doanh th  ng mại s  thẩm số 02/2017/KDTM-ST ngày 

16/5/2017 của Tòa án nhân dân thành phố S, tỉnh Đồng Tháp đ  quyết đ nh: 

Chấp nhận y u c u của nguy n đ n Công ty cổ ph n A v  việc y u c u 

Công ty cổ ph n thuỷ sản B thanh toán nợ ti n gia công 1.144.213.009 đồng và l i 

phát sinh tạm tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 01/12/2016 là 23 tháng, mức l i 

1,125%/tháng cụ thể: 1.144.213.009 đồng x 1,125% x 23 tháng = 296.065.116 

đồng. Tổng c ng vốn, l i là: 1.440.278.125 đồng. 

Bu c Công ty cổ ph n thuỷ sản B trả cho Công ty cổ ph n A số ti n nợ gia 

công 1.144.213.009 đồng và ti n l i 296.065.116 đồng. Tổng c ng vốn, l i là: 

1.440.278.125 đồng. 

Ngoài ra bản án còn tuy n nghĩa vụ ch u án phí  inh doanh th  ng mại s  

thẩm, quy n và thời hạn  háng cáo. 
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Ngày 31/5/2017 Công ty cổ ph n thủy sản B  háng cáo toàn b  bản án s  

thẩm, cho r ng: Tòa án s  thẩm áp dụng pháp luật  hông đúng; Thời hiệu  hởi 

 iện đ  hết;  hông đồng   trả ti n cho Công ty cổ ph n   1.440.278.125 đồng. 

Tại phi n tòa phúc thẩm ông    Thành T là ng ời đại diện theo ủy quy n 

của Công ty cổ ph n thuỷ sản B rút m t ph n  háng cáo, đồng   trả nợ cho Công 

ty cổ ph n   số ti n là 1.144.123.009 đồng, nh ng v n giữ nguy n  háng cáo đối 

v i bản án s  thẩm v   hông đồng   trả l i theo y u c u của Công ty cổ ph n A.  

 iểm sát vi n tham gia phi n tòa phúc thẩm phát biểu    iến, quan điểm 

của Viện  iểm sát v  tuân theo pháp luật trong quá tr nh giải quyết vụ án: 

- V  tố tụng: Việc tuân theo pháp luật trong quá tr nh thụ l , giải quyết vụ 

án của Thẩm phán và H i đồng xét xử phúc thẩm đ  thực hiện đúng quy đ nh. Tại 

phi n tòa H i đồng xét xử phúc thẩm tiến hành xét xử công  hai, đúng tr nh tự 

thủ tục tố tụng, các đ  ng sự chấp hành đúng quy n và nghĩa vụ theo quy đ nh 

của B  luật tố tụng dân sự. 

- V  n i dung và quan điểm giải quyết vụ án: Sau  hi đánh giá các chứng 

cứ, tài liệu c  trong hồ s  vụ án đ ợc thẩm tra, tranh luận tại phi n tòa,  iểm sát 

vi n tham gia phi n tòa phúc thẩm n u quan điểm nh  sau: 

Tại phi n tòa ông    Thành T, đại diện cho Công ty cổ ph n thủy sản B rút 

m t ph n  háng cáo và đồng   trả số ti n nợ 1.144.213.009 đồng cho Công ty cổ 

ph n  , đây là sự tự nguyện của đ  ng sự  hông trái v i quy đ nh của pháp luật, 

n n đ  ngh  H i đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận. 

Đối v i việc  hông đồng   trả l i của Công ty cổ ph n thủy sản B là  hông 

ph  hợp v i quy đ nh tại Đi u 306 của  uật Th  ng mại, n n y u c u của Công 

ty cổ ph n   là c  căn cứ theo quy đ nh tại Đi u 468 của B  luật dân sự,  háng 

cáo của Công ty cổ ph n thủy sản B là  hông c  c  sở, n n đ  ngh  H i đồng xét 

xử phúc thẩm  hông chấp nhận  háng cáo của Công ty cổ ph n thủy sản B. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Sau  hi nghi n cứu các tài liệu, chứng cứ c  trong hồ s  vụ án đ  đ ợc 

xem xét tại phi n tòa, căn cứ vào  ết quả tranh luận tại phi n tòa, tr n c  sở xem 

xét đ y đủ    iến của các b n đ  ng sự, quan điểm của đại diện Viện  iểm sát 

Tỉnh, H i đồng xét xử nhận đ nh nh  sau: 

 2  V  thẩm quy n: Tòa án nhân dân thành phố S xác đ nh y u c u của 

Công ty cổ ph n A tranh chấp hợp đồng gia công v i Công ty cổ ph n thuỷ sản B 

theo  hoản 6 Đi u 31 của B  luật tố tụng dân sự là đúng quy đ nh của pháp luật. 

V   háng cáo của Công ty cổ ph n thủy sản B cho r ng: Tòa án s  thẩm áp 

dụng pháp luật  hông đúng; Thời hiệu  hởi  iện đ  hết;  hông đồng   trả nợ cho 

Công ty cổ ph n   là 1.440.278.125 đồng, y u c u Tòa án cấp phúc thẩm  hông 

chấp nhận y u c u của Công ty cổ ph n  , H i đồng xét xử xét thấy là  hông c  

c  sở, Bởi lẽ: 

[3] Ngày 14/01/2013 Công ty cổ ph n thuỷ sản B c     hợp đồng nuôi gia 

công cá tra nguy n liệu số 01/GCNL v i Công ty cổ ph n  . Trong quá tr nh thực 

hiện hợp đồng Công ty cổ ph n   đ  chuyển giao cá tra thành phẩm và Công ty 

cổ ph n thuỷ sản B đ  chuyển trả ti n cho Công ty cổ ph n   là 1.889.015.156 

đồng mà các b n đ  ng sự đ  thừa nhận, theo bi n bản đối chiếu xác nhận công 

nợ ngày 31/12/2014, hai b n thống nhất các đi u khoản trong hợp đồng cũng nh  

n i dung bi n bản đối chiếu xác nhận công nợ, Công ty cổ ph n thuỷ sản B đồng 

  thanh toán cho Công ty cổ ph n A số ti n nợ gia công nuôi cá là 1.144.213.009 

đồng. Nh  vậy, đ  chứng minh đ ợc hợp đồng nuôi gia công cá tra nguy n liệu 

giữa Công ty cổ ph n thuỷ sản B v i Công ty cổ ph n A là c  thật và còn nợ 

 hoản ti n n i tr n ph  hợp theo quy đ nh tại Đi u 91 của B  luật tố tụng dân sự. 

Tại phi n tòa s  thẩm ng ời đại diện theo ủy quy n của Công ty cổ ph n 

thuỷ sản B đồng   trả số ti n còn nợ theo bi n bản đối chiếu công nợ ngày 
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31/12/2014 là 1.144.213.009 đồng, nh ng y u c u Công ty cổ ph n    hông tính 

l i, nh ng  hông đ ợc Công ty cổ ph n   chấp nhận, c  nghĩa là các b n đ  ng 

sự còn tranh chấp v  l i suất chậm thanh toán. 

[4] Đối v i Công ty cổ ph n A y u c u Công ty cổ ph n thuỷ sản B phải trả 

l i do chậm thanh toán ti n nợ gia công theo quy đ nh tại Đi u 306 của Luật 

Th  ng mại 2005, tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 01/12/2016 là 23 tháng, mức 

l i 1,125%/tháng cụ thể: 1.144.213.009 đồng x 1,125% x 23 tháng = 296.065.116 

đồng.  ét thấy, việc y u c u của Công ty cổ ph n   c  m t ph n c  sở, v  y u 

c u trả l i trong tr ờng hợp b n c  nghĩa vụ chậm trả ti n, nh ng phải áp dụng 

theo quy đ nh tại Đi u 357 và Đi u 468 của B  luật dân sự năm 2015 m i đúng, 

đối v i việc tính l i suất của các b n đ  ng sự phải đ ợc xem xét đi u chỉnh lại 

 hông v ợt quá 20% năm, trong tr ờng hợp này các b n  hông xác đinh rõ l i 

suất và c  tranh chấp, th  đ ợc xác đ nh b ng 50% mức l i suất đ ợc gi i hạn, c  

nghĩa là 10%/năm của  hoản ti n nợ t  ng đ  ng 0,83%/tháng cụ thể nh  sau: 

1.144.213.009 đồng x 0,83% x 23 tháng = 218.430.263 đồng. Nh  vậy, Công ty 

cổ ph n thuỷ sản B c  nghĩa vụ trả l i cho Công ty cổ ph n A v i số ti n là 

218.430.263 đồng, c ng v i số ti n nợ 1.144.213.009 đồng, tổng c ng 

1.362.643.272 đồng là c  căn cứ. Do đi u chỉnh lại số ti n l i theo quy đ nh, n n 

H i đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án  inh doanh th  ng mại s  thẩm của Tòa 

án nhân dân thành phố S. 

 5  Ngoài ra, Công ty cổ ph n thuỷ sản B còn  háng cáo cho r ng thời hiệu 

 hởi  iện vụ án đ  hết theo quy đ nh tại Đi u 319 của  uật Th  ng mại là hai 

năm  ể từ thời điểm quy n và lợi ích của m nh b  xâm phạm, nh ng tại phi n tòa 

s  thẩm các b n đ  ng sự  hông tranh chấp v  thời hiệu, cũng nh  các b n đ  ng 

sự đ  thừa nhận còn nợ v i nhau ch a thanh toán và theo hợp đồng gia công hai 

b n     hông quy đ nh v  thời hạn. Công ty cổ ph n   y u c u trả số ti n còn nợ 

và l i mà Công ty cổ ph n thuỷ sản B đ  thừa nhận, n n  háng cáo của Công ty cổ 
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ph n thuỷ sản B  hông c  căn cứ để H i đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận. 

Tại phi n tòa hôm nay, ông    Thành T đại diện của Công ty cổ ph n thủy 

sản B rút m t ph n  háng cáo, giữ nguy n ph n  háng cáo  hông đồng   trả l i 

cho Công ty cổ ph n  , xét thấy việc rút m t ph n  háng cáo của Công ty cổ 

ph n thủy sản B là hoàn toàn tự nguyện,  hông trái v i quy đ nh của pháp luật, 

n n H i đồng xét xử chấp nhận. 

Tại phi n tòa phúc thẩm hôm nay,  iểm sát vi n tham gia phi n tòa phát 

biểu    iến đ  ngh  chấp nhận việc rút m t ph n đ n  háng cáo của Công ty cổ 

ph n thủy sản B là c  căn cứ, n n H i đồng xét xử chấp nhận. 

Từ những phân tích tr n, H i đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận m t ph n 

 háng cáo của Công ty cổ ph n thuỷ sản B, sửa bản án  inh doanh th  ng mại s  

thẩm số 02/2017/KDTM-ST ngày 16/5/2017 của Tòa án nhân dân thành phố S, 

tỉnh Đồng Tháp. 

Do bản án s  thẩm b  sửa, n n Công ty cổ ph n thuỷ sản B  hông phải ch u 

án phí  inh doanh th  ng mại phúc thẩm theo quy đ nh tại  hoản 2 Đi u 148 của 

B  luật tố tụng dân sự và ph n án phí  inh doanh th  ng mại s  thẩm đ ợc đi u 

chỉnh lại theo quy đ nh tại Đi u 147 của B  luật tố tụng dân sự. 

Các ph n còn lại của bản án s  thẩm  hông b   háng cáo,  háng ngh  c  

hiệu lực  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng ngh . 

V  các lẽ tr n, 

    T ĐỊNH: 

Căn cứ Đi u 147;  hoản 2 Đi u 148 và  hoản 2 Đi u 308 của B  luật tố 

tụng dân sự; 

Căn cứ Đi u 179; 180; 181; 182; 183 của  uật Th  ng mại;  
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Căn cứ Đi u 357; 468; 688 của B  luật dân sự 2015; 

Căn cứ Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban 

Th ờng vụ Quốc h i quy đ nh v  mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản l  và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận m t ph n  háng cáo của Công ty cổ ph n thủy sản B. 

Sửa bản án  inh doanh th  ng mại s  thẩm số 02/2017/ DTM-ST ngày 

16/5/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

Chấp nhận m t ph n y u c u của nguy n đ n Công ty cổ ph n A đối v i 

Công ty cổ ph n thuỷ sản B phải thanh toán ti n nợ gia công và l i phát sinh tạm 

tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 01/12/2016 là 23 tháng, tổng c ng 

1.362.643.272 đồng  trong đ  nợ là 1.144.213.009 đồng, l i 218.430.263 đồng . 

Bu c Công ty cổ ph n thuỷ sản B trả cho Công ty cổ ph n A số ti n nợ gia 

công 1.144.213.009 đồng và l i 218.430.263 đồng. Tổng c ng là 1.362.643.272 

đồng. 

Kể từ ngày Công ty cổ ph n   c  đ n y u c u thi hành án mà Công ty cổ 

ph n thuỷ sản B chậm thực hiện nghĩa vụ trả ti n th  phải trả l i đối v i số ti n 

chậm trả t  ng ứng v i thời gian chậm trả theo quy đ nh tại Đi u 357; 468 của B  

luật dân sự. 

V  án phí  inh doanh th  ng mại: 

Công ty cổ ph n thuỷ sản B phải ch u 52.879.298 đồng án phí  inh doanh 

th  ng mại s  thẩm.  

Công ty cổ ph n thuỷ sản B  hông phải ch u án phí  inh doanh th  ng mại 

phúc thẩm, đ ợc nhận lại ti n tạm ứng án phí  inh doanh th  ng mại phúc thẩm 

là 300.000 đồng theo bi n lai số 13642 ngày 01/6/2017 của Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố S. 
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Công ty cổ ph n A đ ợc nhận lại ti n tạm ứng án phí  inh doanh th  ng 

mại s  thẩm là 27.604.000 đồng, theo bi n lai thu số 06462 ngày 02/3/2017 của 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố S. 

Các ph n còn lại của bản án s  thẩm  hông b   háng cáo,  háng ngh  c  

hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng ngh . 

Tr ờng hợp bản án, quyết đ nh đ ợc thi hành theo quy đ nh tại Đi u 2 Luật 

thi hành án dân sự th  ng ời đ ợc thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành án dân 

sự c  quy n thỏa thuận thi hành án, quy n y u c u thi hành án, tự nguyện thi hành 

án ho c b  c ỡng chế thi hành án theo quy đ nh tại các Đi u 6, 7, 7a, 7b và Đi u 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy đ nh tại 

Đi u 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm c  hiệu lực thi hành  ể từ ngày tuy n án. 

  
                                                   

Nơi nhận:                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND Tỉnh;                                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                            
- T ND thành phố S; 

- Chi cục Thi hành án dân sự TP.S; 

- Các đ  ng sự;                                                                       

-   u hồ s  vụ án.                                               
 

 

 

                                                                                          Huỳnh Thanh Tấn 
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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRẢNG BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH TÂY NINH 

Bản án số: 04/2017/KDTM-ST. 

Ngày 13-9-2017. 
V/v tranh chấp hợp đồng  

thi công xây dựng công trình. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Văn Trưởng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Cao Hoài Hiêm; 

Ông Lê Đình Nhung. 

- Thư ký phiên toà: Bà Hà Như Thủy là Thư ký Toà án nhân dân huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thướng -  Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 9 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 

08/2017/TLST-KDTM ngày 05 tháng 6 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng thi công 

xây dựng công trình theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 05/2017/QĐXXST- 

KDTM ngày 14 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty cổ phần N. 

Địa chỉ: khu phố L, phường K, thị xã T, huyện T, tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Thuỳ T, sinh năm 

1989; địa chỉ cư trú: Ấp B, xã Đ, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh là đại diện theo 

ủy quyền của nguyên đơn (Văn bản ủy quyền ngày 12/5/2017). Có mặt. 

- Bị đơn: Công ty TNHH A. 

Địa chỉ: Khu công nghiệp C, xã A, huyện T, tỉnh Tây Ninh. 
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- Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông D K là đại diện theo pháp luật của 

bị đơn (Chủ tịch kiêm tổng giám đốc). Vắng mặt. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ông Trần Minh T là Luật 

sư thuộc Văn phòng luật sư Trần Minh T, Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 25 tháng 5 năm 2017 và các lời khai trong quá trình 

giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm đại diện hợp pháp của nguyên đơn 

chị Nguyễn Thị Thuỳ T trình bày: 

Ngày 03/3/2015, Công ty cổ phần N (sau đây viết tắt là Công ty N) và công ty 

TNHH A (sau đây viết tắt là Công ty A) đã ký hợp đồng số CBC.TN.15/01 thi công 

xây dựng nhà máy A tại Khu công nghiệp C thuộc xã A, huyện T, tỉnh Tây Ninh với 

trị giá hợp đồng 32.600.000.000 đồng.  

Theo điều khoản thanh toán tại hợp đồng CBC.TN.15/01, Công ty  N nghiệm 

thu hoàn thành từng giai đoạn thi công công trình và Công ty A có nghĩa vụ thanh 

toán tương ứng theo từng giai đoạn, hoàn thành 100% giá trị thanh toán khi nghiệm 

thu đưa công trình vào sử dụng. Tuy nhiên, ngày 21/12/2015 nhà thầu đã hoàn thành 

công trình và tiến hành nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng nhưng Công ty A chỉ 

thanh toán được 29.829.000.000 đồng còn nợ lại 2.771.000.000 đồng. 

Trong quá trình thi công công trình, có phát sinh một số công tác cần thi công 

thêm, hai bên đã ký Phụ lục hợp đồng số: PL01.CBC.TN.15/01 ngày 20 tháng 03 

năm 2016 trị giá 664.868.692 đồng. Công ty  N đã thi công hoàn thiện các công tác 

phát sinh. Công ty A đã thanh toán xong đối với số tiền 664.868.692 đồng theo phụ 

lục hợp đồng nhưng vẫn không thanh toán số nợ 2.771.000.000 đồng. 

Trong quá trình vận hành nhà máy, Công ty A đã yêu cầu nhà thầu sửa chữa 

một số hạng mục trong “Punch list”. Trong trách nhiệm bảo hành công trình, nhà 

thầu đã thực hiện sửa chữa xong toàn bộ và đã được đại diện chủ đầu tư ký xác nhận 

hoàn thành ngày 10/08/2016.  

Công ty  N đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu Công ty A trả số nợ còn lại nhưng 

Công ty A vẫn không trả. 

Nay Công ty N yêu cầu Tòa án buộc Công ty A  trả nợ gốc 2.771.000.000 đồng 

và tiền lãi suất chậm trả trong năm 2016 và 04 tháng trong năm 2017 với lãi suất 

13,5%/năm.  

Bị đơn Công ty A đã được Tòa án tống đạt các văn bản tố tụng hợp lệ, đại diện 

theo pháp luật của Công ty A chỉ nộp đơn xin gia hạn mà không có văn bản trình 

bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đại diện hợp pháp của Công 
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ty A không đến Toà án trình bày ý kiến, không tham gia phiên họp, phiên hòa giải 

và phiên tòa sơ thẩm. 

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh:  

Về tố tụng: Việc tuân thủ pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, từ 

khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án của Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và đương sự thực hiện đầy đủ về quyền và nghĩa vụ 

tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Riêng bị đơn chưa thực hiện đầy 

đủ về quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Căn cứ Điều 138, 144 của Luật Xây dựng; Điều 476 của Bộ luật 

dân sự 2005 đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét 

tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Đại điện hợp pháp của Công ty A đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt không có lý do, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của bị đơn có đơn xin vắng mặt nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 228 của Bộ 

luật tố tụng dân sự tiến hành xét xử vụ án. 

[2] Về nội dung vụ án:  

Qua xem xét các tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ nhận thấy thực tế 

ngày 03/3/2015, giữa Công ty N và Công ty A đã ký hợp đồng số CBC.TN.15/01 thi 

công xây dựng nhà máy A tại Khu công nghiệp C thuộc xã A, huyện T, tỉnh Tây 

Ninh với trị giá hợp đồng 32.600.000.000 đồng và ngày 20 tháng 03 năm 2016, hai 

bên ký Phụ lục số: PL01.CBC.TN.15/01 trị giá 664.868.692 đồng. Sau quá trình thi 

công ngày 21/12/2015 Công ty  N đã hoàn thành công trình và tiến hành nghiệm thu 

công trình đưa vào sử dụng. Công ty A đã thanh toán cho Công ty  N được 08 đợt 

tổng cộng 30.493.868.692 đồng (trong đó đã thanh toán số tiền 664.868.692 đồng 

theo phụ lục hợp đồng) còn nợ lại 2.771.000.000 đồng. Mặc dù giữa hai bên không 

có ký đối chiếu công nợ nhưng bên bị đơn không có ý kiến phản đối về yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn. Ngoài ra theo các biên bản nghiệm thu từng hạng mục, nghiệm 

thu công trình, số tiền theo các hoá đơn mà Công ty  N cung cấp phù hợp với những 

phiếu báo có của Ngân hàng thương mại cổ phần Q - chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh về số tiền chuyển từ tài khoản Công ty A sang cho Công ty N. Do đó, Hội 

đồng xét xử có cơ sở xác định Công ty A đã thanh toán cho Công ty N tổng cộng 

30.493.868.692 đồng, còn nợ lại 2.771.000.000 đồng. Nay Công ty N khởi kiện 

Công ty A yêu cầu thanh toán số nợ gốc 2.771.000.000 đồng là có căn cứ chấp nhận 

theo quy định tại Điều 144 của Luật Xây dựng.  

176



Về tiền lãi chậm thanh toán: Theo Hợp đồng thi công số CBC.TN.15/01 thỏa 

thuận bên chủ đầu tư phải thanh toán 100% giá trị công trình cho nhà thầu khi đưa 

công trình vào sử dụng. Ngày 21/12/2015, nhà thầu đã hoàn thành công trình, bên 

chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng nhưng Công ty A 

thanh toán còn nợ lại số tiền 2.771.000.000 đồng là vi phạm nghĩa vụ thanh toán.  

Do Công ty A chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán nên Công ty  N yêu cầu tính 

lãi chậm thanh toán với lãi suất 13,5%/năm từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2017 

là 16 tháng x 13,5%/năm x 2.771.000.000 đồng = 498.780.000 đồng.  

Căn cứ vào Điều 306 của Luật Thương mại nguyên đơn có quyền yêu cầu bị 

đơn trả lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trên thị trường tại thời điểm 

thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả nhưng do nguyên đơn chỉ yêu cầu bị 

đơn phải chịu tiền lãi theo mức thấp hơn lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường 

tại thời điểm xét xử sơ thẩm. Hội đồng xét xử xét thấy phù hợp nên chấp nhận. 

Như phân tích trên có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc 

bị đơn trả cho nguyên đơn số tiền 3.269.780.000 đồng (trong đó số tiền nợ gốc là 

2.771.000.000 đồng và tiền lãi là 498.780.000 đồng). 

[3] Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tại phiên tòa là có căn cứ nên chấp nhận. 

[4] Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Tòa án chấp nhận toàn bộ nên bị đơn 

phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 về án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 144 của Luật Xây dựng; 

Điều 306 của Luật Thương mại; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 về án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng công 

trình của Công ty cổ phần N đối với Công ty TNHH A. 

Buộc Công ty TNHH A có nghĩa vụ trả cho Công ty cổ phần N số tiền 

3.269.780.000 (ba tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm tám mươi nghìn) đồng. 

2. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 
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chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn 

trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả. 

3. Án phí: Công ty TNHH A phải chịu tiền án phí kinh doanh thương mại sơ 

thẩm là 97.395.600 (chín mươi bảy triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn sáu trăm) 

đồng. 

Hoàn trả cho Công ty cổ phần N số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 49.290.000 

đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0008926 ngày 05/6/2017 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

4. Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

5. Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên toà thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận 

được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

     Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 - TA T. Tây Ninh; THẨM PHÁN  - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 - VKS H. Trảng Bàng;  

 - Chi cục THADS H. Trảng Bàng;  

 - Lưu hồ sơ;  

 - Lưu án văn; (đã ký) 
 - Các đương sự. 

 

  Trần Văn Trưởng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 02/2017/KDTM-PT 

Ngày: 30.5.2017 
V/v “Tranh chấp hợp đồng kinh tế” 

 (Hợp đồng cung cấp-Thi công) 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Thái 

Các thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu 

Bà Hồ Thị Hồng 

- Thư ký phiên tòa Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thùy 
Dung - Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: Bà Nguyễn Thị Thuỳ 
Dương - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng  5 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét 
xử phúc thẩm công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 05/2017/TLPT- 
KDTM ngày 23 tháng 02 năm 2017, về việc “Tranh chấp hợp đồng kinh tế”. 

Do bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 06/2016/DS-ST ngày 
17/11/2016 của Tòa án nhân dân thành phố PT bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2017/QĐXX-PT ngày 05 tháng 4 
năm 2017; Thông báo về việc thay đổi thời gian xét xử số 04/TB-TA ngày 19 
tháng 4 năm 2017; Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 02/2017/QĐ-PT ngày 
09 tháng 5 năm 2017, giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Công ty QT 
Địa chỉ: Lô 3/2, khu Công nghiệp PT, xã PN, thành phố PT, tỉnh Bình 

Thuận. 
Do ông Trần Thanh H - Chức vụ: Tổng giám đốc đại diện theo pháp luật. 
Ông Trần Thanh H ủy quyền cho ông Trương Hồng V –sinh năm 1957 
Địa chỉ: Khu phố 01, phường ĐT, thành phố PT, tỉnh Bình Thuận. 
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư Thái 

Quang Thượng N - Văn phòng luật sư TN, thuộc đoàn luật sư Bình Thuận. 
Bị đơn: Công ty LCT 
Địa chỉ: 39/01 TN, phường 11, quận GV, thành phố Hồ Chí Minh. 
Người đại diện theo pháp luật: Bà Hà Lê Thùy Q - Chức vụ Giám đốc 
Bà Hà Lê Thùy Q ủy quyền cho: Ông Trần Cao Đại Kỳ Q – sinh 1976 
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Địa chỉ: Số 322/57, khu phố 01, phường TD, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai. 
Người kháng cáo: Công ty QT, là nguyên đơn trong vụ án. 
Tại phiên tòa có mặt: ông V, bà Q, ông Q và luật sư N. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo hồ sơ án sơ thẩm, nội dung vụ án như sau: 
Đại diện nguyên đơn trình bày: 
Ngày 11/12/2014 Công ty QT và Công ty LCT đã tiến hành ký kết hợp đồng 

kinh tế số 63/HĐKT-LCT/2014. Theo đó, Công ty LCT là đơn vị cung cấp và thi 
công lưới cho sân tập golf Quản Trung, do Công ty QT làm chủ đầu tư với giá trị 
hợp đồng là 436.317.200 đồng. Việc thanh toán chia làm 4 đợt, mỗi đợt là 30%, 
40%, 15%, 15% giá trị của hợp đồng. 

Sau khi thi công, trong quá trình thực hiện nghiệm thu thì phát hiện các tấm 
lưới ở những vị trí số 3 bị rách thủng 2 lỗ; tấm lưới ở vị trí số 4 bị rách thủng 1 lỗ; 
lưới số 8 lũng 1 lỗ, lưới số 18 lũng 1 lỗ, lưới số 22 lũng1 lỗ, lưới số 24 lũng 3 lỗ, 
ngoài ra các tấm lưới 22, 23 bị rách dưới chân. 

Căn cứ biên bản làm việc ngày 11/3/2015, qua xem xét thực tế, công ty LCT 
ghi nhận và đề xuất khắc phục bằng cách vá lại những lỗ bị thủng, rách. Tuy nhiên, 
Công ty QT không đồng ý và yêu cầu: 

- Công ty LCT tiếp tục thi công hoàn thành như yêu cầu của hợp đồng; thay 
thế lăp đặt mới các tấm lưới bị rách thủng cụ thể là các tấm lưới ở các vị trí số 03, 
04, 08, 18, 22, 23, 24. 

- Công ty LCT chịu trách nhiệm phạt vi phạm hợp đồng theo điều VII hợp 
đồng: 8% x 436.317.200 đ = 34.905.376 đồng. 

Đại diện bị đơn trình bày: 
Ngày 11/12/2014 Công ty LCT ký HĐKT số 63/HĐKT-LCT/2014 với Công 

ty QT về việc cung cấp và thi công lưới sân tập golf Quản Trung - Phan Thiết. 
Công ty LCT cung cấp lưới golf chuyên dùng được nhập khẩu từ Hàn Quốc, thi 
công căng chỉnh theo từng mắt lưới, đảm bảo độ vuông và đúng yêu cầu kỹ thuật 
cho Công ty QT. 

Tổng giá trị theo hợp đồng là 436.317.200 đồng. Sau đó vào ngày 
05/01/2015 hai bên ký biên bản xác nhận thay đổi giá trị Hợp đồng là 452.643.824 
đồng do phát sinh thêm khối lượng lưới và kích thước bước trụ.  

Ngày 23/01/2015 Công ty LCT đã thực hiện xong nghĩa vụ theo Hợp đồng 
và lập biên bản nghiệm thu số 26/NTCV/AB/MTL. 

Ngày 28/01/2015 Công ty LCT đã xuất hóa đơn, nộp bảo lãnh bảo hành hoàn 
tất thủ tục  thanh toán và đã gởi cho Công ty QT. Tính đến ngày 28/01/2015 Công 
ty QT đã thanh toán được 2 lần là 305.422.040 đồng, còn lại 147.221.784 đồng vẫn 
không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Công ty LCT. 

Nay Công ty LCT phản tố đề nghị Tòa án buộc Công ty QT phải trả số tiền 
còn lại theo Hợp đồng là 147.221.784 đồng và tiền phạt 8% /phần nghĩa vụ Hợp 
đồng bị vi phạm cho 2 tháng là 23.555.485 đồng. Tổng cộng: 170.777.269 đồng. 
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Sau khi hòa giải không thành, ngày 17 tháng 11 năm 2016, Tòa án nhân dân 
thành phố PT đưa vụ án ra xét xử tại bản án số 06/2016/KDTM-ST, quyết định: 

Áp dụng: 
Điều 30; điểm b, khoản 01, Điều 35; khoản 01, Điều 39; Điều 147 của Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015; 
Khoản 03, Điều 4; khoản 03, Điều 317 Luật Thương mại; 
Điều 428; Điều 429; Điều 430; Điều 438; Điều 445 của Bộ luật dân sự; 
Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 về án phí, lệ phí 

Toà án và Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 hướng dẫn áp dụng 
một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Toà án.  

Tuyên xử: 
Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty QT: Về việc yêu cầu Công 

ty LCT tiếp tục thi công hoàn thành công trình như yêu cầu của hợp đồng; thay thế 
các tấm lưới bị rách thủng và buộc Công ty LCT phạt 8% trên giá trị hợp đồng là 
34.905.376 đồng. 

Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của Công ty LCT.  
Buộc Công ty QT trả cho Công ty LCT 147.221.784 đồng. 
Không chấp nhận yêu cầu phản tố là phạt Công ty QT 8 %/ phần nghĩa vụ 

hợp đồng bị vi phạm. 
Buộc Công ty LCT khắc phục các tấm lưới bị rách thủng ở các vị trí số 

03,04,08,18,22,23,24 tại sân tập golf của Công ty QT theo quy định về bảo hành 
của hợp đồng số 63/HĐKT-LCT/2014 ngày 11/12/2014. 

Về án phí: 
Công ty QT nộp 9.106.000 đồng. Ngày 08/5/2015 Công ty QT đã nộp 

8.508.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai số 0002520 tại Chi cục Thi hành 
án dân sự thành phố PT. Tiền tạm ứng án phí chuyển thành tiền án phí. Công ty 
QT phải nộp thêm 598.000 đồng án phí thương mại sơ thẩm. 

Công ty LCT nộp 1.177.000 đồng. Ngày 09/7/2015 Công ty LCT nộp 
4.269.000 đồng tiền tạm ứng án phí phản tố theo biên lai số 0004796 tại Chi cục 
Thi hành án dân sự thành phố PT. Số tiền tạm ứng án phí phản tố được chuyển 
1.177.000 đồng thành tiền án phí thương mại sơ thẩm, trả lại cho Công ty LCT 
3.092.000 đồng. 

Bản án sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo, quyền thi hành án, nghĩa vụ thi 
hành án và thời hiệu thi hành án của các đương sự. 

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ngày 24/11/2016 nguyên đơn Công ty QT 
kháng cáo bản án sơ thẩm. 

Ngoài ra bị đơn không kháng cáo,Viện kiểm sát nhân dân không kháng nghị. 
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay:  
Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo, yêu cầu 

Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu 
khởi kiện của nguyên đơn Công ty QT về việc yêu cầu Công ty LCT tiếp tục thi 
công hoàn thành công trình như yêu cầu của hợp đồng; thay thế các tấm lưới bị 
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rách thủng và buộc Công ty LCT phạt 8% trên giá trị hợp đồng là 34.905.376 
đồng.Với lý do cho rằng: việc thi công của Công ty LCT không đảm bảo độ kỹ 
thuật, yêu cầu của hợp đồng và phải chịu trách nhiệm thay mới số lưới bị thủng, 
biên bản nghiệm thu của công ty LCT không có giá trị pháp lý vì ông Q ký vào 
biên bản trên không được ủy quyền của Tổng giám đốc là ông Trần Thanh H. 

Bị đơn Công ty LCT không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, đề nghị 
Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm. Với lý do Công ty đã thực 
hiện đầy đủ như hợp đồng đã ký kết, phía công ty QT đã cử người giám sát là ông 
Nguyễn Đức Q xuyên suốt quá trình thi công và chính ông Q cũng ký vào biên bản 
nghiệm thu phần thi công, trước khi nghiệm thu công ty LCT đã thông báo thời 
gian, địa điểm cho công ty QT cho nên Công ty không vi phạm hợp đồng đã ký. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu nhận xét về việc 
tuân thủ pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm đảm bảo 
đúng pháp luật và kháng cáo của nguyên đơn là không có căn cứ để chấp nhận. Đề 
nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn kháng cáo của nguyên đơn và các tài liệu có 
trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại 
phiên tòa, nghe Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn phát 
biểu tranh luận và nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát 
biểu. 

Luật sư bảo vệ quyền lợi của nguyên đơn và là người kháng cáo cho rằng 
Tòa án nhân dân thành phố PT xét xử vụ án trên là không đúng thẩm quyền vì trụ 
sở của Công ty QT đặt tại huyện HTB, phải do Tòa án nhân dân huyện HTB xét 
xử. Xét kháng cáo thấy rằng : Công ty QT khởi kiện Công ty LCT yêu cầu tiếp tục 
thi công hoàn thành công trình như yêu cầu của hợp đồng; thay thế các tấm lưới bị 
rách thủng và buộc Công ty LCT chịu phạt 8% trên giá trị hợp đồng là 34.905.376 
đồng. Do đó, cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật về “Tranh chấp hợp đồng 
kinh tế - hợp đồng cung cấp thi công” là đúng quy định tại Điều 30; điểm b, khoản 
01, Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự , hợp đồng các bên ký kết thể hiện địa chỉ trụ sở 
chính và theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp năm 2014 bên A là 
Lô 3/2 Khu công nghiệp PT, xã PN, thành phố PT cho nên thuộc thẩm quyền giải 
quyết sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố PT theo quy định tại khoản 01 Điều 
39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 là đúng luật định. 

Về tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa Công ty QT và Công LCT:  Ngày 
11/12/2014 Công ty QT (bên A) ký hợp đồng kinh tế về việc cung cấp – thi công 
lưới sân tập golf số 63/HĐKT-LCT/2014 với Công ty LCT (bên B). Giá trị toàn bộ 
theo hợp đồng là 436.317.200 đồng. Sau đó, do có phát sinh về khối lượng lưới và 
kích thước bước trụ nên hai bên có biên bản xác nhận ngày 05/01/2015 là 
452.643.824 đồng. Mặc dù theo phần thực tế thi công có tăng so với hợp đồng 
tương đương số tiền 16.272.624 đồng như tại biên bản hòa giải ngày 31/8/2015  đã 

182



5 

 

xem xét yêu cầu phản tố của phía bị đơn (thể hiện tại bút lục 94-97) các bên đều 
thống nhất khối lượng đã thi công. Vậy tổng giá trị công trình là 452.643.824 
đồng, tại biên bản hòa giải ngày 31/8/2015 các bên không có ý kiến gì về giá trị 
thực tế này. Cũng như các bên thừa nhận Công ty QT đã thanh toán cho Công ty 
LCT 305.422.040 đồng. Vậy giá trị còn lại đang tranh chấp là 147.221.784 đồng 

Xét về chất lượng: Trước khi ký hợp đồng số 63/HĐKT-LCT ngày 
24/11/2014 các bên đã cùng ký biên bản xác nhận mẫu lưới golf chuyên dùng và 
sử dụng lưới này thi công theo bản vẽ được thể hiện tại hợp đồng. Khi thực hiện 
hợp đồng các bên ghi nhận về tình trạng, chất lượng lưới được lắp như sau: Khoản 
5, điều III hợp đồng quy định ... Bên A được quyền gửi mẫu lưới đến Trung tâm 
kiểm nghiệm trước khi nghiệm thu lưới cho bên B và tại Khoản 6, điều III hợp 
đồng quy định: Thời gian thi công công trình trong vòng 15-20 ngày kể từ ngày 
bên A nghiệm thu lưới, bàn giao mặt bằng... 

Sau khi nhận lưới từ phía Công ty LCT, Công ty QT không tiến hành lấy 
mẫu lưới gửi đến trung tâm kiểm nghiệm để kiểm tra chất lượng của lưới theo 
đúng hợp đồng đã ký. Hơn nữa, tại chấm đen thứ 3, điều IV của hợp đồng về 
nghiệm thu bàn giao thể hiện: Bên B sẽ cung cấp cho bên A CO-CQ, bản kiểm tra 
kiểm định về độ chịu lực mẫu lưới thi công tại công trường của trung tâm III.  

Theo điều khoản ký kết này Công ty LCT không thực hiện, Công ty QT 
cũng không yêu cầu công ty LCT cung cấp CO-CQ, bản kiểm tra kiểm định về độ 
chịu lực mẫu lưới và vẫn để cho phía công ty LCT tiếp tục thi công. Do đó, mặc 
nhiên công ty QT đồng ý chất lượng lưới được treo lên theo hợp đồng được ký kết.  

Về vấn đề nghiệm thu: Xét tính pháp lý của Biên bản nghiệm thu số 
26/NTCV/AB/MTL ngày 23/01/2015 phía nguyên đơn cho rằng ông Nguyễn Đức 
Q là cán bộ giám sát công trình và là người của Công ty HL (là công ty con của 
QT), chỉ có nhiệm vụ nghiệm thu còn đồng ý nghiệm thu hay không thì chủ đầu tư 
chưa có ý kiến. Mặc dù các bên không cung cấp quyết định phân công ông Nguyễn 
Đức Q giám sát như tại thời điểm thi công ông Q là người do Công ty QT cử ra để 
thực hiện việc giám sát tiến độ công trình – vấn đề này thể hiện tại hợp đồng là 
bên A cử giám sát bên B và cũng được thể hiện ông Q ký tên vào biên bản nghiệm 
thu công trình. Sau khi tiến hành nghiệm thu phía công ty LCT đã gởi văn bản cho 
công ty QT và tại công văn số 17/QT/2015-LSG ngày 04/3/2015 Công ty QT đã 
xác nhận “…ngày 23/01/2015 các bên tiến hành nghiệm thu...” và “ mặc dù giám 
sát kỷ thuật của chủ đầu tư có tham gia và có ký vào biên bản, nhưng sau đó chủ 
đầu tư kiểm tra lại và đã phát hiện...” cũng như tại bản tự khai của ông Trần 
Thanh H khai (Bút lục 32) Ngày 23/01/2015 theo yêu cầu của công ty LCT các bên 
tiến hành nghiệm thu công trình, buổi nghiệm thu đại diện chủ đầu tư phát hiện 
công trình có nhiều lỗi, khiếm khuyết…..các chứng cứ trên phù hợp lời trình bày 
của nguyên đơn tại phiên tòa phúc thẩm xác nhận về thời gian, địa điểm nghiệm 
thu công ty QT đã biết như để ông Q ký sau đó xem lại mới ký biên bản thì phát 
hiện lưới bị rách. 
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Như vậy, Công ty QT đã biết được nội dung của biên bản nghiệm thu, nhưng 
sau hơn 20 ngày Công ty mới kiểm tra thì phát hiện lưới bị rách, thủng phía Công 
ty QT không báo cho LCT để khắc phục, mãi đến ngày 04/3/2015 Công ty QT mới 
có văn bản số 17 và ngày 11/3/2015 các bên mới tiến hành làm việc. Phía Công ty 
LCT thống nhất vá Lưới nhưng các bên cũng không thống nhất được các hình thức 
khắc phục.  

Hội đồng xét xử xét thấy đây là biên bản hợp pháp, phía nguyên đơn đã nhận 
đầy đủ thông tin ngày giờ nghiệm thu và các bên đã thực hiện đúng thời gian 
nghiệm thu, thể hiện đầy đủ nội dung nghiệm thu, đại diện các bên đã ký biên bản 
nghiệm thu. Hơn nữa hợp đồng ghi rõ tại Điều IV : “Nếu trong vòng 15 ngày, kể từ 
ngày nhận thông báo đề nghị nghiệm thu của bên B mà bên A không tổ chức 
nghiệm thu và không ký kết quả nghiệm thu (có thể đạt hoặc không đạt) thì coi như 
công trình đã được nghiệm thu” . Như vậy tính từ ngày nhận thông báo của công 
ty LCT, ngày tiến hành nghiệm thu đến khi công ty QT có ý kiến đã quá 15 ngày 
kể từ ngày nghiệm thu mà không có ý kiến gì thì coi như công trình đã được 
nghiệm thu.  

Sau khi các bên đã tiến hành nghiệm thu tại biên bản số 26/NTCV/AB/MTL 
ngày 23/01/2015 và Công ty LCT đã xuất hóa đơn, sau thời gian này đã được đưa 
vào giai đoạn bảo hành tại văn bản Bảo lãnh bảo hành số NN 060728 ngày 
28/1/2015 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 
Agribank Bắc Sài Gòn. Tại biên bản làm việc ngày 11/3/2015 phía Công ty LCT 
thừa nhận việc lưới rách là thuộc trách nhiệm của công ty, có thể hiện cầu thị là vá 
lại lưới nhưng đến nay phía Công ty không thực hiện được bởi hai công ty phát 
sinh tranh chấp, hậu quả rách lưới đã gây thiệt hại cho Công ty QT, đáng lẽ ra khi 
tiến hành giải quyết vụ án cần xem xét hậu quả của đơn vị thi công đã gây ra cho 
Công ty QT để tính trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết 
phía Công ty QT không yêu cầu xem xét thẩm định hiện trạng và giá trị thiệt hại 
trên nên Tòa án cấp sơ thẩm không thể tính phần thiệt hại mà Công ty LCT đã gây 
ra. Do đó, cấp sơ thẩm không xem xét là có cơ sở. 

Việc nguyên đơn yêu cầu Công ty LCT tiếp tục thực hiện thi công hoàn 
thành công trình như hợp đồng, thay thế lắp đặt mới các tấm lưới bị rách thủng ở 
các vị trí trí số 03, 04, 08, 18, 22, 23, 24 và phạt Công ty LCT vi phạm hợp đồng 
34.905.376 đồng là không có cơ sở để chấp nhận. Cũng như không chấp nhận một 
phần yêu cầu phản tố của bị đơn là buộc Công ty QT phải chịu phạt 8% phần nghĩa 
vụ hợp đồng bị vi phạm là 23.555.485 đồng. Do hai bên đều có lỗi trong quá trình 
thực hiện hợp đồng.  

Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc Công ty QT phải tiếp tục trả số tiền 
còn lại theo hợp đồng số 63/HĐKT-LCT, ngày 24/11/2014  là 147.221.784 đồng 
cho Công ty LCT, đồng thời Công ty LCT có nghĩa vụ khắc phục các vị trí bị rách 
theo quy định về bảo hành của hợp đồng là có căn cứ chấp nhận. Đối với yêu cầu 
của bị đơn về việc xem xét thời hạn bảo hành đã quá hạn vấn đề này phía bị đơn 
không kháng cáo nên không có cơ sở xem xét. 
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Đối với các nội dung khác của bản án không có kháng cáo, kháng nghị Hội 
đồng xét xử không xét.  

Với những nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm nghĩ nên giữ nguyên 
bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm như đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh Bình Thuận tại phiên toà hôm nay.  

Do kháng cáo không được chấp nhận nên Công ty QT phải chịu án phí Kinh 
doanh thương mại phúc thẩm theo Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên; 
Căn cứ khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự, Điều 30 

pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án. 
QUYẾT ĐỊNH: 

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn Công ty QT, giữ nguyên bản 
án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 06/2016/KDTM-ST ngày 17/11/2016 của 
Tòa án nhân dân thành phố PT. 

Áp dụng: 
Điều 30; điểm b, khoản 01, Điều 35; khoản 01, Điều 39; Điều 147của Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015.  
Khoản 03, Điều 4; khoản 03, Điều 317 Luật Thương mại;  
Điều 428; Điều 429; Điều 430; Điều 438; Điều 445 Bộ luật dân sự. 
Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 về án phí,lệ phí 

của tòa án và Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 hướng dẫn áp 
dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí của Tòa án. 

Tuyên xử: 
Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty QT: Về việc yêu cầu 

Công ty LCT tiếp tục thi công hoàn thành công trình như yêu cầu của hợp đồng; 
thay thế các tấm lưới bị rách thủng và buộc Công ty LCT phạt 8% trên giá trị hợp 
đồng là 34.905.376 đồng. 

Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của Công ty LCT 
Buộc Công ty QT trả cho Công ty LCT 147.221.784 đồng. 
Không chấp nhận yêu cầu phản tố là phạt Công ty QT 8 %/ phần nghĩa vụ 

hợp đồng bị vi phạm. 
Buộc Công ty LCT khắc phục các tấm lưới bị rách thủng ở các vị trí số 

03,04,08,18,22,23,24 tại sân tập gofl của Công ty QT theo quy định về bảo hành 
của hợp đồng số 63/HĐKT-LCT/2014 ngày 11/12/2014. 

Về án phí sơ thẩm : 
Công ty QT phải nộp 9.106.000 đồng án phí sơ thẩm. Ngày 08/5/2015 

Công ty QT đã nộp 8.508.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai số 0002520 
tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố PT. Tiền tạm ứng án phí chuyển thành 
tiền án phí. Công ty QT phải nộp thêm 598.000 đồng án phí thương mại sơ thẩm. 

Công ty LCT phải nộp 1.177.000 đồng án phí sơ thẩm. Ngày 09/7/2015 
Công ty LCT nộp 4.269.000 đồng tiền tạm ứng án phí phản tố theo biên lai số 
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0004796 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố PT. Số tiền tạm ứng án phí 
phản tố được chuyển 1.177.000 đồng thành tiền án phí thương mại sơ thẩm, trả 
lại cho Công ty LCT 3.092.000 đồng.  

Về án phí phúc thẩm:  
Công ty QT phải chịu 200.000 đồng án phí kinh doanh thương mại phúc 

thẩm nhưng được khấu trừ tạm ứng phí kháng cáo 200.000 đồng đã nộp theo biên 
lai số 0012108 ngày 15/12/2016 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố PT. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
đã phát sinh hiệu lực pháp luật. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 
Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 
sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 
hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 
Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 
30 Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án (ngày 30/5/2017) 

 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 
- TAND thành phố Phan Thiết; 
- Chi cục THADS tp Phan Thiết; 
- Các đương sự; 
- Lưu: HS;Tòa KT;HCTP. 

 

TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 
(đã ký) 

 
 

Lê Thị Thanh Thái 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH

Bản án số 02/2017/KDTM-PT 

Ngày 19-9-2017 
V/v Tranh chấp hợp đồng xây 

dựng công trình giao thông. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Văn Vinh. 

Các Thẩm phán:  + Ông Phạm Văn Khôi. 

 + Bà Nguyễn Thị Hoa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Huyền – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Bình. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình: Bà Bùi Thị Thúy - Kiểm 

sát viên. 

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 02/2017/TLPT-KDTM ngày 10 tháng 

5 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng xây dựng công trình giao thông.  

Do bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2017/KDTM-ST ngày 05 

tháng 4 năm 2017 của Toà án nhân dân huyện KS bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 02/2017/QĐPT-KDTM 

ngày 10 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty cổ phần SV; địa chỉ: Phố KĐ, phường NKh, TP. NB,

tỉnh Ninh Bình. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lương Văn K - Tổng giám đốc 

2. Bị đơn: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT; địa chỉ: xóm 2, xã CT,

huyện KS, tỉnh Ninh Bình; địa chỉ văn phòng giao dịch: Tòa nhà VĐ, 71 LVL, TP. 

Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đoàn Văn Q - Tổng giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Th – Trưởng phòng kế hoạch 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bị đơn: Ông Vũ Công D - luật sư 

thuộc văn phòng luật sư BH - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: ngõ x, HQV, CG, Hà Nội. 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Công ty cổ phần xây

dựng X; địa chỉ: Xóm X, xã KC, huyện KS, tỉnh Ninh Bình. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Duy Tr - Giám đốc. 

4. Người kháng cáo: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT.

Tại phiên tòa có mặt: Ông Lương Văn K, ông Vũ Công D. Ông Nguyễn Văn 

Th có đơn xin xét xử vắng mặt. Ông Nguyễn Duy Tr vắng mặt không có lý do. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

 

Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Ngày 31/12/2009, Liên danh Công ty C Th Th - Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng ĐT ký hợp đồng số 29/HĐ-XD với Trung tâm tư vấn quản lý và giám sát 

dự án các công trình giao thông tỉnh LC để xây dựng gói thầu số 5, đường từ xã 

TCT, bản L huyện BH đến xã TT huyện BY của tỉnh Lào Cai với tổng số tiền là 

49.154.245.470đ. 

Ngày 10/8/2014, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT ký hợp đồng số 

668/2014/HĐXL với Công ty cổ phần SV thi công gói thầu trên với tổng số tiền là 

25.146.865.000đ. 

Ngày 10/8/2014, Công ty cổ phần SV ký hợp đồng số  89/2014/HĐXD với 

Công ty cổ phần xây dựng X để Công ty cổ phần xây dựng X xây dựng hạng mục 

cống hộp Km13+953 thuộc gói thầu trên với giá trị của hợp đồng là 

1.686.306.000đ. 

Quá trình thi công sau hai đợt nghiệm thu Công ty cổ phần SV và Công ty cổ 

phần xây dựng X hoàn thành khối lượng công việc trị giá 8.017.188.000đ. Theo 

giải trình của Công ty cổ phần SV trừ đi phần nghiệm thu trùng là 1.632.000.000đ 

thì thực tế giá trị khối lượng làm được là 6.385.000.000đ; Công ty cổ phần SV đã 

nhiều lần đề nghị nhưng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT mới thanh toán 

cho Công ty cổ phần SV 800.000.000đ, Công ty cổ phần xây dựng X là 

2.000.000.000đ. Do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT không thanh toán hết 

số tiền theo khối lượng đã làm nên Công ty cổ phần SV hủy bỏ và chấm dứt hợp 

đồng mà hai bên đã ký kết. 

Quá trình giải quyết vụ án Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT cho rằng 

hai quyển sổ nghiệm thu trước khi giảm giá; hai đợt nghiệm thu này trùng khối 

lượng với số tiền là 2.484.265.000đ, như vậy giá trị thực tế Công ty cổ phần SV 

làm được là 5.679.878.000đ, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT đối trừ vào 

các khoản chi phí thanh toán số tiền 6.330.092.000đ thì Công ty cổ phần SV còn 

phải thanh toán cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT 650.213.000đ. 

Tại bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2017/KDTM-ST ngày 05 

tháng 4 năm 2017, Toà án nhân dân huyện KS đã quyết định:  

Áp dụng: Các Điều 306, 319 Luật thương Mại; Điều 290, 304, 251 Bộ luật 

dân sự năm 2005; Các Điều 141, 144, 145 Luật xây dựng; Điều 144, 147, 264, 266 

Bộ luật tố tụng dân sự.   

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần SV. 

- Buộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ĐT phải thanh toán cho Công ty cổ 

phần SV số tiền gốc 2.329.443.309đ và 419.229.796đ lãi, tổng cộng 

2.748.743.105đ (hai tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm bốn ba nghìn một 

trăm linh năm đồng). 

- Buộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ĐT phải thanh toán cho Công ty cổ 

phần xây dựng X số tiền 824.072.000đ gốc và 148.332.960đ lãi, tổng cộng 
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972.404.960đ (chín trăm bảy mươi hai triệu bốn trăm linh bốn nghìn chín trăm sáu 

mươi đồng).  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong khoản tiền phải thanh toán, hàng tháng 

người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tương ứng thời gian chưa thi hành án theo quy định tại 

điều 306 Luật Thương mại. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm và quyền 

kháng cáo cho các bên đương sự. 

Ngày 15/4/2017, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ĐT có đơn kháng cáo với 

nội dung: Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do bản án tuyên buộc Công ty 

cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT phải trả cho Công ty cổ phần SV số tiền hơn 2,957 

tỷ đồng và trả cho Công ty cổ phần xây dựng X số tiền hơn 932 triệu đồng và 120 

triệu đồng tiền án phí là không đúng sự thật khách quan của vụ án, không đúng quy 

định của pháp luật, cụ thể: Phía Nguyên đơn không đưa ra được chứng cứ đã đối 

chiếu công nợ và cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng cứ theo hợp đồng thi công xây 

dựng công trình; luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tòa án sơ thẩm 

không xem xét đề nghị phản tố của Bị đơn để đối trừ nghĩa vụ với Nguyên đơn theo 

quy định tại khoản 4 Điều 72 Bộ luật tố tụng dân sự. Các tài liệu chứng cứ Nguyên 

đơn cung cấp không phản ánh đúng bản chất và những công việc Công ty cổ phần 

SV đã thực hiện tại công trường; tài liệu được ký không tuân theo quy định; khối 

lượng công việc không có thực và chồng chéo lên khối lượng của đơn vị khác cùng 

thi công trên công trường. Giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT và Công 

ty cổ phần SV chưa đối chiếu công nợ theo quy định, chưa làm thủ tục thanh lý hợp 

đồng nên các số liệu do Công ty cổ phần SV cung cấp chưa phải là căn cứ phát sinh 

nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT. Yêu cầu Tòa án cấp 

phúc thẩm: Cho đối chiếu công nợ và đối trừ nghĩa vụ với Nguyên đơn để xác định 

đúng nghĩa vụ phải thanh toán giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT và 

Công ty cổ phần SV. Trường hợp không làm rõ được thì đề nghị Hủy án sơ thẩm 

đình chỉ việc giải quyết vụ án hoặc hủy án sơ thẩm chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án 

cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

Ngày 06/6/2017, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT có đơn kháng cáo 

bổ sung với nội dung: Hai hồ sơ thanh toán nghiệm thu là tài liệu hợp thức nhằm đề 

xuất với Chủ đầu tư xem xét cho ứng trước tiền của dự án; do hợp thức nên tài liệu 

này không có giá trị pháp lý vì: Khối lượng không đúng với thực tế, bị ghi trùng 

khối lượng và lấy khối lượng của Doanh nghiệp khác đưa vào; người ký xác lập 

không được người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 

ĐT cho phép và ủy quyền; theo quy định của pháp luật thì biên bản nghiệm thu 

phải có chữ ký xác nhận của tư vấn giám sát nhưng do đấy là tài liệu hợp thức nên 

bên Tư vấn giám sát không được mời tham gia ký xác nhận theo đúng quy định. 

Tòa án cấp sơ thẩm không đưa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tham gia tố tụng với 

tư cách người có quyền lợi liên quan là không đúng quy định của pháp luật. Trong 

quá trình tố tụng tại cấp sơ thẩm người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần 
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đầu tư và xây dựng ĐT đã tự mình lập đơn phản tố vượt quá nội dung ủy quyền; 

Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT có đơn phản 

tố nhưng không nộp tiền tạm ứng án phí nên không chấp nhận là không đảm bảo 

quyền lợi cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT về nội dung phản tố để đối 

trừ công nợ với Công ty cổ phần SV. 

Tại phiên tòa Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ĐT vẫn giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa phát biểu 

ý kiến về vụ án như sau:  

Về tố tụng: Thư ký, Thẩm phán và Hội đồng xét xử trong quá trình giải quyết 

vụ án ở cấp phúc thẩm cũng như tại phiên tòa phúc thẩm đã thực hiện đúng quy 

định của pháp luật. Các đương sự chấp hành đúng quy định của pháp luật. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 148, khoản 2 Điều 308 

Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chấp nhận một phần đơn kháng 

cáo của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ĐT; sửa bản án Kinh doanh thương mại 

sơ thẩm số 01/2017/KDTM-ST ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Toà án nhân dân 

huyện KS đối với phần nghiệm thu trùng. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ĐT 

không phải nộp án phí phúc thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà; Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT kháng cáo trong thời hạn luật định 

nên vụ án được xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Ngày 15/9/2017, người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần đầu tư 

và xây dựng ĐT có đơn xin xét xử vắng mặt; Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty cổ phần xây dựng X đã được Tòa án triệu tập đến lần thứ hai nhưng vắng 

mặt không có lý do. Theo quy định tại Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án tiến 

hành xét xử vụ án. 

[3] Xét đơn kháng cáo của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT nhận thấy: 

Ngày 06/12/2016, Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn tổ chức phiên họp để kiểm 

tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ. Ngày 13/12/2016 Công ty cổ phần 

đầu tư và xây dựng ĐT có đơn phản tố đề nghị Tòa án đối trừ số tiền 

6.330.092.000đ của các khoản chi phí thanh toán mà Công ty cổ phần SV còn nợ 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT. Tuy nhiên, đơn phản tố của Công ty cổ 

phần đầu tư và xây dựng ĐT được làm sau khi Tòa án nhân dân huyện KS tổ chức 

phiên họp để kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ. Sau khi Công ty 

cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT có đơn phản tố, Tòa án cấp sơ thẩm đã có thông 

báo để Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT nộp tiền tạm ứng án phí đối với yêu 

cầu phản tố nhưng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT không thực hiện. Theo 

quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật tố tụng dân sự thì đơn phản tố của Công ty 
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cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT không được chấp nhận để giải quyết trong cùng vụ 

án. Nếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT khởi kiện thì sẽ được giải quyết 

thành vụ án khác. Vì vậy yêu cầu kháng cáo của Công ty cổ phần đầu tư và xây 

dựng ĐT về việc phản tố để bù trừ nghĩa vụ đối với Công ty cổ phần SV không có 

căn cứ chấp nhận. 

[4] Đối với khối lượng công việc mà Công ty cổ phần SV và Công ty cổ phần 

xây dựng X đã thực hiện: 

Theo yêu cầu kháng cáo của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT, ngày 

22/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức buổi làm việc để Công ty cổ 

phần đầu tư và xây dựng ĐT và Công ty cổ phần SV thực hiện việc đối chiếu công 

nợ và hòa giải nhưng các bên không thực hiện được việc đối chiếu công nợ và vẫn 

giữ nguyên quan điểm của mình. 

Xét thấy: Ngày 09/02/2015 đại diện Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT 

và Công ty cổ phần SV đã tiến hành nghiệm thu đợt 1 với giá trị khối lượng hoàn 

thành theo hợp đồng là: 2.818.598.000 đồng. Ngày 19/6/2015 đại diện Công ty cổ 

phần đầu tư và xây dựng ĐT và Công ty cổ phần SV đã tiến hành nghiệm thu đợt 2 

với giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng là: 5.293.880.832 đồng. Cả hai đợt 

nghiệm thu thanh toán đều có đầy đủ chữ ký của đại diện các bên và đóng dấu của 

Công ty. Sau khi nghiệm thu lần 2, do không thống nhất được việc thanh toán nên 

Công ty cổ phần SV đã đơn phương chấm dứt hợp đồng. Quá trình giải quyết vụ án 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT đều thừa nhận khối lượng công việc mà 

Công ty cổ phần SV và Công ty cổ phần xây dựng X đã thực hiện trên thực tế như 

trong biên bản nghiệm thu đợt 2 ngày 19/6/2015 với số tiền 5.293.880.832đ và số 

tiền 385.997.263đ ở quyển nghiệm thu số 1. Công ty cổ phần SV và Công ty cổ 

phần xây dựng X không có sự tranh chấp về khối lượng công việc mà Công ty cổ 

phần xây dựng X đã làm. Tại cuộc họp ngày 07/10/2015, Công ty cổ phần đầu tư 

và xây dựng ĐT, Công ty cổ phần SV và Công ty cổ phần xây dựng X đều thừa 

nhận Công ty cổ phần xây dựng X đã thực hiện khối lượng công việc ở quyển 

nghiệm thu số 1 và quyển nghiệm thu số 2 với tổng số tiền là 2.824.072.000đ. Như 

vậy, các bên đương sự đều đã thừa nhận số tiền nghiệm thu ở quyển số 2. Theo quy 

định tại khoản 2 Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự thì các tình tiết, tài liệu này các bên 

đương sự không phải chứng minh và là căn cứ để giải quyết vụ án. 

Quá trình giải quyết vụ án, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT và Công 

ty cổ phần SV đều thừa nhận hạng mục cống hộp KM 13 + 953.89 có sự nghiệm 

thu trùng giữa quyển nghiệm thu số 1 và quyển nghiệm thu số 2. Công ty cổ phần 

đầu tư và xây dựng ĐT cho rằng giá trị hạng mục cống hộp KM 13 + 953.89 ở 

quyển số 2 với số tiền 1.632.712.537đ mới đúng thực tế nhưng Công ty cổ phần SV 

lại cho rằng giá trị hạng mục cống hộp KM 13 + 953.89 ở quyển số 1 với số tiền 

1.686.306.323đ là chính xác. Xét thấy: Tại Hợp đồng số 89/2014/HĐ-XD ngày 

10/8/2014 được ký kết giữa Công ty cổ phần SV và Công ty cổ phần xây dựng X 

thì giá trị cống hộp Km 13 + 953.89 là 1.686.306.000đ. Tại cuộc họp ngày 

07/10/2015, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT, Công ty cổ phần SV và Công 

ty cổ phần xây dựng X đều thừa nhận Công ty cổ phần xây dựng X là người thi 
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công toàn bộ khối lượng công việc của cống hộp Km 13 + 953.89; đồng thời các 

bên đều xác nhận giá trị khối lượng mà Công ty cổ phần xây dựng X đã thực hiện 

là 1.632.712.537đ. Tại phiên tòa Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ 

phần SV đã xác định giá trị cống hộp Km 13 + 953.89 là 1.632.712.537đ. Do đó có 

căn cứ chấp nhận yêu cầu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT cho rằng 

cống hộp Km 13 + 953.89 là 1.632.712.537đ. 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT cho rằng trong 2 quyển nghiệm thu 

một số mục không có thực, bị trùng hoặc chỉ có một phần còn lại là do Đơn vị khác 

thi công cụ thể: Cống hộp Km 11 + 568.27 quyển 1 thực tế là 385.997.263đ do 

công ty cổ phần xây dựng X thực hiện giá trị còn lại do công ty HV thực hiện do 

Công ty cổ phần SV ngừng thực hiện hợp đồng. Cống thoát nước lần 1 là 

402.440.528đ, lần 2 là 623.058.427đ, thực tế Công ty cổ phần SV thực hiện là 

623.058.427đ. Lán trại không có nhưng quyển nghiệm thu lần 1 là 8.084.880đ. 

Xét thấy: Theo dự toán của hợp đồng 668/2014/HĐXL ngày 10/8/2014, thì 

Cống hộp Km 11 + 568.27 có trị giá là 1.706.372.102đ nhưng trong quyển nghiệm 

thu số 1 thể hiện giá trị công việc đã hoàn thành là 771.627.944đ, chưa được một 

nửa giá trị công việc theo hợp đồng. Mặt khác Công ty HV có văn bản xác nhận 

Công ty có làm hạng mục cống hộp Km 11 + 568.27 sau khi Công ty cổ phần xây 

dựng X không làm nữa nhưng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT và Công ty 

HV không có tài liệu gì chứng minh Công ty HV đã thực hiện với khối lượng cụ 

thể là bao nhiêu. Việc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT cho rằng Cống hộp 

Km 11 + 568.27 có giá trị thực tế là 385.997.263đ là không có căn cứ chấp nhận. 

Đối với mục Cống thoát nước, bù nhiên liệu, lán trại: Căn cứ vào dự toán của 

hợp đồng 668/2014/HĐXL ngày 10/8/2014 thì tất cả các mục này đều có trong dự 

toán của hợp đồng, không có sự nghiệm thu trùng giữa lần một và lần hai; giá trị 

khối lượng đã thực hiện đều phù hợp với dự toán của hợp đồng. Mặt khác, tại biên 

bản họp giữa các bên ngày 07/10/2015 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT đã 

xác định và chấp nhận thanh toán mục lán trại cho Công ty cổ phần xây dựng X với 

số tiền là 7.239.910đ. Ngoài lời khai, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT 

không có tài liệu chứng cứ gì chứng minh, do đó không có căn cứ chấp nhận. 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT cho rằng hai hồ sơ thanh toán nghiệm 

thu là tài liệu hợp thức nhằm đề xuất với Chủ đầu tư xem xét cho ứng trước tiền 

của dự án; do hợp thức nên tài liệu này không có giá trị pháp lý nhưng ngoài lời 

khai Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT không có tài liệu chứng cứ gì chứng 

minh hai hồ sơ nghiệm thu là tài liệu hợp thức cho việc ứng trước tiền của dự án. 

Nội dung mà Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT nêu ra hoàn toàn mâu thuẫn 

với nội dung của cuộc họp ngày 07/10/2015, bởi tại cuộc họp này Công ty cổ phần 

đầu tư và xây dựng ĐT, Công ty cổ phần SV và Công ty cổ phần xây dựng X đều 

thừa nhận Công ty cổ phần xây dựng X là người thi công toàn bộ khối lượng công 

việc của cống hộp Km 13 + 953.89 và một phần công việc tại cống hộp 

Km11+568.27; đồng thời khẳng định tổng giá trị mà Công ty cổ phần xây dựng X 

đã thực hiện là 2.824.072.000đ. Nếu hai hồ sơ nghiệm thu này là giả tạo, không có 

giá trị pháp lý thì Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT, Công ty cổ phần SV và 
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Công ty cổ phần xây dựng X căn cứ vào tài liệu nào để xác định khối lượng công 

việc mà Công ty cổ phần xây dựng X đã thực hiện. Mặt khác, theo quy định của 

hợp đồng số 29/HĐ-XD, ngày 31/12/2009 thì Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 

ĐT được tạm ứng 10% sau khi hợp đồng có hiệu lực thi hành. Việc Công ty cổ 

phần đầu tư và xây dựng ĐT rằng hai hồ sơ nghiệm thu là tài liệu hợp thức nhằm 

đề xuất với Chủ đầu tư xem xét cho ứng trước tiền của dự án là không có căn cứ. 

[5] Số tiền mà Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT đã thanh toán cho 

Công ty cổ phần SV và Công ty cổ phần xây dựng X: Trong quá trình giải quyết vụ 

án cả Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT, Công ty cổ phần SV và Công ty cổ 

phần xây dựng X đều xác nhận Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT đã thanh 

toán cho Công ty cổ phần SV số tiền 915.000.000đ; Công ty cổ phần xây dựng X 

số tiền 2.000.000.000đ; tiền Công ty cổ phần xây dựng X thuê máy móc, mua đá 

dăm của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT là 345.350.000đ. Như vậy, tổng 

số tiền mà Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT đã thanh toán cho Công ty cổ 

phần SV và Công ty cổ phần xây dựng X là 3.260.350.000đ. 

[6] Số tiền mà Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT còn phải thanh toán 

cho Công ty cổ phần SV và Công ty cổ phần xây dựng X: 

Sau khi trừ đi giá trị khối lượng nghiệm thu trùng là 1.686.306.000đ, số tiền 

giảm giá 1,8% và số tiền mà Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT đã thanh toán 

thì Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT còn phải trả cho Công ty cổ phần SV 

và Công ty cổ phần xây dựng X là: 3.100.886.574đ. 

Do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT chậm thanh toán nên tiền lãi được 

tính từ ngày 07/10/2015 đến ngày xét xử phúc thẩm. Số tiền mà Công ty cổ phần 

đầu tư và xây dựng ĐT còn phải thanh toán cho Công ty cổ phần xây dựng X và 

cho Công ty cổ phần SV cụ thể như sau: 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT phải thanh toán cho Công ty cổ phần 

xây dựng X số tiền còn nợ là 824.072.000đ và lãi tính đến ngày xét xử phúc thẩm 

là 192.832.655đ; tổng cộng là 1.016.904.655đ. 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT phải thanh toán cho Công ty cổ phần 

SV số tiền còn nợ là 2.276.814.574đ và lãi tính đến ngày xét xử phúc thẩm là 

532.774.077đ; tổng cộng là 2.809.588.651đ. 

[7] Về việc không đưa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vào tham gia tố tụng với 

tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Xét thấy, ngày 

31/12/2009 Trung tâm tư vấn quản lý và giám sát dự án các công trình giao thông 

tỉnh Lào Cai chỉ ký hợp đồng xây dựng gói thầu số 5, đường từ xã TCT, bản L 

huyện BH đến xã TT huyện BY của tỉnh Lào Cai với Liên danh Công ty CThTh và 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT. Sau đó Công ty cổ phần đầu tư và xây 

dựng ĐT mới ký hợp đồng với Công ty cổ phần SV. Việc thanh toán được thực 

hiện giữa Trung tâm tư vấn quản lý và giám sát dự án các công trình giao thông 

tỉnh Lào Cai với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT; sau đó Công ty cổ phần 

đầu tư và xây dựng ĐT mới thanh toán với Công ty cổ phần SV. Trong các hợp 

đồng không thể hiện việc ký kết và thanh toán giữa Công ty cổ phần SV với chủ 

đầu tư là Trung tâm tư vấn quản lý và giám sát dự án các công trình giao thông tỉnh 
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Lào Cai. Việc tranh chấp về khối lượng giữa Công ty cổ phần SV với Công ty cổ 

phần đầu tư và xây dựng ĐT không liên quan đến việc thanh toán giữa Công ty cổ 

phần đầu tư và xây dựng Đồng Tâm với chủ đầu tư là Trung tâm tư vấn quản lý và 

giám sát dự án các công trình giao thông tỉnh Lào Cai. Theo quy định của Luật xây 

dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật xây dựng thì Công ty cổ phần SV 

không phải là nhà thầu phụ. Tòa án cấp sơ thẩm không đưa chủ đầu tư là Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan trong vụ án là đúng quy định của pháp luật. 

Từ những nội dung trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận một phần 

kháng cáo của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT, sửa án sơ thẩm về phần 

nghiệm thu trùng theo quy định tại khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự.  

[8] Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty cổ phần đầu tư và xây 

dựng ĐT phải nộp số tiền là 108.529.866đ. 

[9] Án phí dân sự phúc thẩm: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT không 

phải nộp. 

Vì các lẽ trên; 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ Điều 148; khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 29 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu tiền án phí, lệ phí Tòa án; xử: 
 

1. Sửa bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2017/KDTM-ST ngày 05 

tháng 4 năm 2017 của Toà án nhân dân huyện KS cụ thể như sau: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần SV. 

- Buộc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT phải thanh toán cho Công ty 

cổ phần xây dựng X số tiền còn nợ và lãi tính đến ngày xét xử phúc thẩm là 

1.016.904.655đ (một tỷ không trăm mười sáu triệu chín trăm linh tư nghìn sáu trăm 

năm mươi lăm đồng) trong đó số tiền còn nợ 824.072.000đ (tám trăm hai tư triệu 

không trăm bảy hai nghìn đồng); tiền lãi là 192.832.655đ (một trăm chín hai triệu 

tám trăm ba hai nghìn sáu trăm năm mươi lăm đồng). 

- Buộc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ĐT phải thanh toán cho Công ty 

cổ phần SV số tiền còn nợ và lãi tính đến ngày xét xử phúc thẩm là 2.809.588.651đ 

(hai tỷ tám trăm linh chín triệu năm trăm tám tám nghìn sáu trăm năm mươi mốt 

đồng) trong đó số tiền còn nợ là 2.276.814.574đ (hai tỷ hai trăm bảy sáu triệu tám 

trăm mười bốn nghìn năm trăm bảy mươi tư đồng); tiền lãi là 532.774.077đ (năm 

trăm ba hai triệu bảy trăm bảy tư nghìn không trăm bảy mươi bảy đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong khoản tiền phải thanh toán, hàng tháng 

người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tương ứng thời gian chưa thi hành án theo quy định tại 

Điều 357 Bộ luật dân sự. 
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2. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty cổ phần đầu tư và xây

dựng ĐT phải nộp số tiền là 108.529.866đ (một trăm linh tám triệu năm trăm hai 

chín nghìn tám trăm sáu mươi sáu đồng). 

Công ty cổ phần SV không phải nộp được trả lại số tiền tạm ứng án phí 

56.348.000đ (năm sáu triệu ba trăm bốn tám nghìn đồng) đã nộp theo biên lai số 

AA0002669 ngày 28/10/2016 của Chi cục thi hành án dân sự huyện KS.  

3. Án phí Kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty cổ phần đầu tư và xây

dựng ĐT không phải nộp, được trả lại số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tạm 

ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Toà án số 

AA/2010/04225 ngày 17/4/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện KS, tỉnh 

Ninh Bình.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự; người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi 

hành bản án, tự nguyện thi hành bản án hoặc bị cưỡng chế thi hành bản án theo 

quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật thi hành án; thời hiệu thi hành bản án 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.  

Nơi nhận:          

- TAND Tối Cao.     

- VKSND tỉnh Ninh Bình(2) 

- Toà cấp sơ thẩm(2) 

- Phòng KT-THA(2) 

- Chi cục thi hành án. 

- Các đương sự 

- Lưu(2)  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

  Tạ Văn Vinh 
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   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRẢNG BÀNG 

     TỈNH TÂY NINH 

   Bản án số: 01/2017/KDTM-ST 

   Ngày: 17-7-2017 
   V/v tranh chấp Hợp đồng xây 

dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BÀNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ  phiên toà: Ông Nguyễn Tấn Đạt 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Trần Ái Hòa; 

Ông Hồ Văn Khang. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Phú, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Trảng Bàng tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Văn Thướng  - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 21/2011/TLST ngày 

15 tháng 12 năm 2011 về tranh chấp Hợp đồng xây dựng theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số: 85/2017/QĐXX-ST ngày 20 tháng 6 năm 2017 giữa các đương 

sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty cổ phần C(tên cũ: Công ty cổ phần A);

Địa chỉ trụ sở chính: ấp A, xã A, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Hồng A, chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị. 

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Trần Văn T, sinh năm 1985 (có mặt). 

Địa chỉ: Khu công nghiệp C, ấp A, xã A, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

196



2 
 

2. Bị đơn: Công ty Cổ phần H; 

Địa chỉ cuối cùng: số 29/1 đường T, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Hoài G, sinh năm 1962, chức vụ: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị (vắng mặt).  

Địa chỉ: số 54/2 đường Q, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như 

tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, Anh Trần Văn T trình bày: 

Ngày 27 tháng 7 năm 2010 Công ty cổ phần A (nay là Công ty cổ phần Khu 

công nghiệp C) ký kết Hợp đồng kinh tế số 16/2010/HĐXD với Công ty Cổ phần H 

thi công Gói thầu 1 Khu dân cư – tái định cư KCN Bourbon An Hòa, giá trị Hợp 

đồng là 17.850.000.000 đồng với các hạng mục thi công xây lắp công trình gồm: 

Hệ thống đường, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước bẩn. Thực hiện 

hợp đồng ngày 12 tháng 8 năm 2010 Công ty cổ phần A phát lệnh khởi công. Ngày 

10 tháng 9 năm 2010 Công ty cổ phần A thanh toán cho Công ty Cổ phần H 10% 

giá trị Hợp đồng như thỏa thuận thành tiền là 1.785.000.000 đồng. Đến ngày 13 

tháng 10 năm 2010 Công ty cổ phần A phát hiện chứng thư bảo lãnh của Công ty 

Cổ phần H cung cấp là giả, Công ty cổ phần A đã nhiều lần gửi văn bản thông báo 

làm lại chứng thư bảo lãnh nhưng Công ty Cổ phần H vẫn tiếp tục vi phạm và cung 

cấp cho Công ty cổ phần A các chứng thư bảo lãnh không có giá trị pháp lý, vì vậy 

Công ty cổ phần A quyết định chấm dứt hợp đồng. Tại biên bản làm việc ngày 25 

tháng 11 năm 2010 đại diện Công ty cổ phần A và đại diện của Công ty Cổ phần H 

xác nhận chấm dứt hợp đồng và tiến hành thanh lý hợp đồng, ngày 09 tháng 12 

năm 2010 hai bên thống nhất thực hiện việc kiểm kê tài sản và xác định khối lượng 

vật liệu mà Công ty Cổ phần H vận chuyển đến công trình là 263.383.000 đồng, tuy 
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nhiên đến nay Công ty Cổ phần H chỉ mới ký tắc, không ký chính thức Biên bản 

thanh lý hợp đồng và không trả lại cho Công ty cổ phần A số tiền 1.521.617.000 

đồng tạm ứng sau khi đã trừ đi tiền vật liệu xây dựng là 263.383.000 đồng như đã 

thỏa thuận.  

Nay Công ty cổ phần Ckhởi kiện yêu cầu hủy Hợp đồng kinh tế số 

16/2010/HĐXD được ký kết giữa Công ty cổ phần A với Công ty Cổ phần H. Buộc 

Công ty Cổ phần H trả số tiền 1.521.617.000 đồng, không yêu cầu tính lãi.  

Tại biên bản lấy lời khai ngày 13 tháng 4 năm 2012 (do Tòa án nhân dân 

quận Tân Bình thực hiện theo Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ số 

01/2012/QĐ-UTTA ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Tòa án nhân dân huyện Trảng 

Bàng) ông Đinh Xuân Plà người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần H 

được ủy quyền đến Tòa án nhân dân quận Tân Bình trình bày:  

Thừa nhận Công ty Cổ phần H có ký kết Hợp đồng kinh tế số 

16/2010/HĐXD với Công ty cổ phần A, giá trị Hợp đồng là 17.785.000.000 đồng, 

tiến độ thi công là kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2010. Công ty cổ phần A đã ứng 

trước số tiền 1.785.000.000 đồng cho Công ty Cổ phần H. Thực hiện hợp đồng 

Công ty Cổ phần H đã triển khai thực hiện các công việc như làm lán trại, làm 

đường tạm, làm hố ga, nhập vật tư...đều thể hiện trong nhật ký công trình. Do quá 

trình thực hiện hợp đồng có nhiều lý do khách quan và chủ quan nên ngày 25 tháng 

11 năm 2010 hai bên có buồi làm việc thống nhất chấm dứt và thanh lý hợp đồng, 

ngày 09 tháng 12 năm 2010 hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng trước thời hạn, 

biên bản thanh lý hợp đồng chỉ là bản dự thảo chưa có đóng dấu xác nhận của hai 

bên mà chỉ ký nháy vì do đang trong quá trình thương lượng khấu trừ số tiền đã thi 

công trước đó. Ngoài ra ông P không còn trình bày gì thêm. 

Quá trình giải quyết vụ án ông Nguyễn Hoài G là người đại diện theo pháp 

luật của Công ty Cổ phần H đã được triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng vắng mặt có 

198



4 
 

lý do, không gửi văn bản nêu ý kiến nên không ghi nhận được ý kiến của ông 

Giang.  

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân thủ pháp luật tố 

tụng trong quá trình giải quyết vụ án, từ khi thụ lý đến trước thời điểm Hội đồng 

xét xử nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa và các đương sự thực 

hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung giải quyết vụ án: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Buộc Công ty Cổ phần H trả số tiền 1.521.617.000 đồng cho Công ty cổ phần Khu 

công nghiệp C. Công ty cổ phần Ckhông yêu cầu tính lãi.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Tòa án nhận định:
 

[1] Về tố tụng: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015 nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án nơi hợp đồng được thực hiện để 

giải quyết. Do đó Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng thụ lý và giải quyết vụ án tranh 

chấp Hợp đồng xây dựng giữa Công ty cổ phần Cvà Công ty Cổ phần H là có cơ sở. 

Đối với Công ty Cổ phần H có địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh là 139I đường Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Tuy nhiên Công ty Cổ phần H nhiều lần thay đổi địa chỉ mà không 

thông báo cho Công ty cổ phần A và Tòa án biết được xem là trường hợp cố tình 

giấu địa chỉ theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05 

tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Qua xác minh 

và các tài liệu cung cấp của Công ty cổ phần A có cơ sở để xác định địa chỉ cuối 

cùng của Công ty Cổ phần H là số 29/1 đường T, phường 2, quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Do đó Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng tiếp tục giải quyết vụ 

án. 
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Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần H đã được Tòa án tống 

đạt hợp lệ nhưng vắng mặt phiên tòa lần thứ hai mà không có lý do. Căn cứ vào 

điểm a, b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự Hội đồng xét xử vẫn tiến hành 

xét xử theo thủ tục chung.
 

 [2] Về nội dung: Hợp đồng kinh tế số 16/2010/HĐXD ngày 27/7/2010 giữa 

Công ty cổ phần A và Công ty Cổ phần H được ký kết đúng thẩm quyền, trình tự 

thủ tục theo luật định nên phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa hai bên. Quá trình thực 

hiện hợp đồng Công ty Cổ phần H đã vi phạm Điều 6 của Hợp đồng, cụ thể Công 

ty Cổ phần H đã cung cấp chứng thư bảo lãnh không có hiệu lực pháp luật cho 

Công ty cổ phần A dẫn đến việc hai bên chấm dứt hợp đồng được thể hiện tại Biên 

bản làm việc ngày 25 tháng 10 năm 2010. Các bên chưa hoàn tất thủ tục thanh lý 

hợp đồng bàn giao lại công việc nhưng tại biên bản kiểm kê và bàn giao khối lượng 

công trình hai bên đã xác định giá trị nghiệm thu tại công trình là 263.383.000 đồng 

được ký tên xác nhận của đại diện hai bên, quá trình giải quyết vụ án đại diện của 

Công ty Cổ phần H không đến Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng để trình bày ý 

kiến nhưng tại biên bản lấy lời khai ngày 13 tháng 4 năm 2012 do Tòa án nhân dân 

quận Tân Bình thực hiện, đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần H ông Đinh 

Xuân Pthừa nhận việc ký kết, thực hiện, nghiệm thu công trình và số tiền 

1.785.000.000 đồng Công ty cổ phần A đã ứng trước như đại diện của nguyên đơn 

trình bày. Như vậy, có căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn cần 

hủy Hợp đồng kinh tế số 16/2010/HĐXD ngày 27/7/2010 được ký kết giữa Công ty 

cổ phần A và Công ty Cổ phần H. Buộc Công ty Cổ phần H phải trả cho Công ty cổ 

phần C 1.521.617.000 (một tỷ năm trăm hai mươi mốt triệu sáu trăm mười bảy 

nghìn) đồng.  

 [4] Về tiền lãi: Công ty cổ phần C không yêu cầu nên cần ghi nhận.  
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 [5] Về án phí: Công ty Cổ phần H phải chịu theo quy định tại khoản 2 Điều 

27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 

2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 
 

Vì các lẽ trên,
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ:  Điều 280, 281,290, 302 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 311, 314 

Luật Thương mại năm 2005; Điều 107, 110 Luật xây dựng năm 2003 và khoản 2 

Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 

năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Khu công nghiệp C. Hủy 

Hợp đồng kinh tế số 16/2010/HĐXD ngày 27/7/2010 được ký kết giữa Công ty cổ 

phần A và Công ty Cổ phần H. Buộc Công ty Cổ phần H phải trả cho Công ty cổ 

phần C 1.521.617.000 (một tỷ năm trăm hai mươi mốt triệu sáu trăm mười bảy 

nghìn) đồng. Ghi nhận Công ty cổ phần Ckhông yêu cầu tính lãi.  

Kể từ Công ty cổ phần Ccó đơn yêu cầu thi hành án, nếu Công ty Cổ phần H 

không chịu trả số tiền nêu trên thì hàng tháng Công ty Cổ phần H còn phải trả cho 

Công ty cổ phần Csố tiền lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm 

trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Về án phí: Công ty Cổ phần H phải chịu 57.648.510 (năm mươi bảy triệu 

sáu trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm mười) đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

Hoàn trả lại cho Công ty cổ phần Csố tiền tạm ứng án phí đã nộp 28.824.000 

(hai mươi tám triệu tám trăm hai mươi bốn nghìn) đồng theo biên lai số 

0006873 ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Trảng 

Bàng. 

Báo cho các đương sự có mặt tại phiên tòa biết, có quyền kháng cáo lên Tòa 

án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án. Riêng 
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đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.  

Trong trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND huyện Trảng Bàng; 

- THADS huyện Trảng Bàng; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

                                                                              Nguyễn Tấn Đạt 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH KONTUM  

Bản án số: 01/2017/KDTM-PT 

Ngày: 31-8-2017 

V/v tranh chấp hợp đồng xây lắp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đỗ Thị Kim Thư . 

Các thẩm phán: Ông Trần Năm 

Ông Huỳnh Nguyên. 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Dương Thị Tuyết Trinh – Thư ký Tòa 

án nhân dân tỉnh KonTum. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh KonTum: Ông Lê Văn Việt – Kiểm 

sát viên tham gia phiên tòa.   

Trong ngày 31 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 01/2017/TLPT-KDTM ngày 08 tháng 6  

năm 2017 về “Tranh chấp hợp đồng xây lắp”. 

Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 04/2017/KDTM-ST ngày 

27/4/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum bị kháng cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 48/2017/QĐ-PT ngày12 

tháng 7 năm 2017, giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên V

Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Bà Trần Thị Kim H; Chức 

vụ: Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Phi H; Chức 

vụ: Phó giám đốc (Có mặt). 

Địa chỉ: đường A, phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn : Luật sư Nguyễn 

Hữu T , thuộc văn phòng luật sư Hữu T - Đoàn luật sư tỉnh Gia Lai (Có mặt). 

Địa chỉ trụ sở: đường L, phường D, thành phố P, tỉnh Gia Lai. 

203



2 

 

 2. Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn T 

 Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn D; Chức vụ: Giám đốc. 

 Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Trần Xuân Phúc Đ; Chức vụ: 

Cán bộ phòng Kế toán – Tài chính, phụ trách công trình ADB An Khê – Đăk Pơ 

(Có mặt). 

 Địa chỉ: đường H, thành phố K, tỉnh Kon Tum. 

 3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

 - Ông Đào Minh C (Có đơn xin xét xử vắng mặt).
 

 Địa chỉ: Thôn L, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi. 

 - Ông Nguyễn Văn L (Có mặt). 

 Địa chỉ: Tổ x, phường T, thành phố P, tỉnh Gia Lai. 

 4. Người kháng cáo: Nguyên đơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên V. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Phi H trình bày: 

 Giữa công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) T và công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên (TNHH MTV) V có ký kết hợp đồng kinh tế số 01/HĐ-XD 

ngày 20/4/2013 về việc thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp An Khê, Gia 

Lai.  

 Trong quá trình quyết toán, tôi phát hiện có nhiều chênh lệch trong quá trình 

cấp phát vật tư, cụ thể: công ty T đã có hành vi gian dối, ghi khống thêm vào chứng 

từ giao nhận vật tư hàng hóa mà ông Đào Minh C (cấp phát vật tư) đã thừa nhận. 

Số lượng vật tư và biên bản giao nhận vật tư ngày 19/5/2014 có trị giá 

1.289.190.750 đồng nhưng chúng tôi thực nhận 380.400.750 đồng. Như vậy, công 

ty T đã ghi khống thêm 908.790.000 đồng.Tại biên bản kiểm tra và giao nhận vật tư 

21/2 ngày 19/5/2014 do công ty T lưu giữ được ghi số vật tư giao nhận và thực 

nhận là 05 hạng mục. Trong khi đó, biên bản do chúng tôi lưu giữ chỉ có 04 hạng 

mục. Như vậy, công ty T đã ghi thêm 01 hạng mục là: “cáp ABC 4x70 là 9.810 

mét” và hạng mục tấm móc khóa ghi thêm 01 số “0” thành “200 cái” trong khi biên 

bản của chúng tôi chỉ là “20 cái”. 

 Sau một thời gian thỏa thuận, đến ngày 21/7/2016, hai công ty đã tiến hành 

quyết toán và xác nhận khối lượng vật tư thi công. Theo đó, công ty V đã xuất hóa 

đơn theo hồ sơ quyết toán cho công ty T, hai công ty xác nhận chỉ còn nợ số tiền 

bảo hiểm công trình là 69.421.000 đồng. 

 Sau khi quyết toán, hai công ty có làm việc về số lượng vật tư chênh lệch tại 

hai biên bản giao nhận ngày 19/5/2014 nhưng không thống nhất được với nhau. Do 
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đó, ngày 04/11/2016 Công ty TNHH MTV V khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công 

ty TNHH T trả số tiền 908.790.000 đồng, số tiền do chênh lệch vật tư giao nhận 

ngày 19/5/2014. 

 Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông Trần Xuân Phúc Đ trình bày: 

 Công ty TNHH T và Công ty TNHH MTV V có ký kết hợp đồng số 01/HĐ-

XD ngày 20/4/2013. Công ty T giao cho ông Đào Minh C chịu trách nhiệm cấp 

phát vật tư cho Công ty V thi công công trình. Công ty V giao cho ông Nguyễn 

Văn L, Nguyễn Hồ Quang H và Cao Minh T nhận vật tư trực tiếp. Số vật tư giao 

nhận trực tiếp có ký nhận vào phiếu, sổ tay của bên giao. 

 Sau khi thực hiện xong hợp đồng, hai bên tiến hành đối chiếu công nợ, quyết 

toán công trình. Công ty V đã đồng ý khối lượng vật tư thi công và đối chiếu, quyết 

toán; đồng thời hai bên xác nhận không còn nợ gì nhau, mà chỉ còn tiền bảo hành 

công trình là 69.421.000 đồng.  

 Sau khi quyết toán và đối chiếu công nợ, Công ty V đưa ra 01 bản sao phiếu 

giao nhận vật tư ngày 19/5/2014, công ty chúng tôi không xem xét vì hai bên đã 

thống nhất quyết toán và đối chiếu công nợ. Ông Đào Minh C nhận sai sót là cấp 

vật tư mà không thu lại phiếu này và cam đoan nội dung, chữ ký người giao và 

người nhận là chính xác trong phiếu gửi về công ty để phục vụ quyết toán. Do vậy, 

Công ty T không đồng ý với việc khởi kiện của nguyên đơn. 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Đào Minh C trình bày: 

 Tôi là công nhân của Công ty TNHH T làm công việc cấp phát vật tư trong 

quá trình thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV V. Trong quá trình giao 

nhận vật tư, ông L có yêu cầu nhận thêm vật tư vì công trình đang thi công gấp, nên 

tôi đã giao thêm vật tư cho ông L và đã được ông L ký xác nhận. Việc có hai biên 

bản giao nhận là do tôi cấp phiếu mới mà không thu lại phiếu cũ. Ông C khẳng 

định có giao vật tư và có nhận thì ông L mới ký nhận trong biên bản. 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn L trình bày: 

 Tôi được Công ty TNHH MTV V giao nhiệm vụ thi công xây lắp công trình 

đường dây và trạm biến áp thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Trong quá trình giao 

nhận vật tư, ông Đào Minh C và tôi có giao nhận vật tư để thi công. Tại phiếu giao 

nhận vật tư ngày 19/5/2014 do tôi lưu giữ, ông C ký giao thì số vật tư tôi thực nhận 

là 04 hạng mục: Cáp ABC 4x50 là: 5.635 mét; khóa đỡ cáp ABC: 140 cái; kẹp 

ngưng: 150 cái; tấm móc khóa: 20 cái. 

 Nhưng sau khi đối chiếu quyết toán, Công ty V phát hiện biên bản do ông C 

giữ có chênh lệch vật tư so với biên bản do tôi giữ (tôi nghi ngờ ông C tự ý ghi 

thêm vào). Tại mục 04 số tấm móc khóa thực tế là 20 cái nhưng ông C điền thêm số 

0 vào sau chữ số 20 thành 200 cái. Ông C điền thêm vào dòng cuối thêm số cáp 

ABC 4x70 là 9.810 mét. Tôi khẳng định khi giao, trước khi ký biên bản tôi đã xem 
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kỹ và gạch chéo phần chống phía dưới rồi mới ký xác nhận, nhưng tôi không để ý 

gạch có tới dòng ghi hay không (biên bản giao nhận vật tư ngày 19/5/2014 mà hai 

Công ty giữ là do ông C viết, tôi xác nhận là tôi ký xác nhận trong hai biên bản 

này). Tôi khẳng định là tôi không nhận chỗ dây cáp 9.810 mét như biên bản của 

ông C giao cho Công ty T. 

 Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 04/2017/KDTM-ST ngày 27 

tháng 4 năm 2017, Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã quyết 

định: 

 Căn cứ khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng 

dân sự 2015; 

 Áp dụng Điều 4 Luật thương mại 2005; khoản 1 Điều 688 Bộ luật dân sự 

năm 2015; Điều 374, Điều 402, Điều 405, Điều 414 Bộ luật dân sự năm 2005. 

 Xử: Không chấp nhận đơn khởi kiện về việc “Tranh chấp hợp đồng xây lắp” 

của Công ty TNHH MTV V, đơn đề ngày 04/11/2016. 

 Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần án phí, quy định về thi hành án 

và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

 Ngày 04/5/2017 nguyên đơn Công ty TNHH MTV V kháng cáo toàn bộ bản 

án sơ thẩm. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông 

Nguyễn Phi H giữ nguyên đơn khởi kiện và yêu cầu kháng cáo. Các bên đương sự 

không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. Ông Nguyễn Phi H đề 

nghị cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của nguyên đơn cho rằng cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố 

tụng vì không đưa ông Nguyễn Hồ Quang H, ông Cao Minh T vào tham gia tố tụng 

với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; không đưa Ban quản lý dự án 

điện nông thôn miền T vào tham gia tố tụng với tư cách là nhân chứng trong vụ án; 

chưa xác minh, thu thập chứng cứ hoặc ủy thác thu thập chứng cứ đối với Ban quản 

lý dự án điện nông thôn miền T và thiếu nhiều tài liệu chứng minh đã tống đạt hợp 

lệ các văn bản tố tụng cho đương sự. Do đó, đề nghị Tòa án cấp sơ thẩm hủy toàn 

bộ bản án sơ thẩm. 

 Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông Trần Xuân Phúc Đ không chấp 

nhận yêu cầu của nguyên đơn và đề nghị cấp phúc thẩm giữ nguyên quyết định của 

bản án sơ thẩm. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn L đề nghị Hội đồng 

xét xử cấp phúc thẩm xem xét tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đồng thời đề 

nghị triệu tập thêm ông Đào Minh C, Cao Minh T và ông Nguyễn Hồ Quang H để 

giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.  
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 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum có ý kiến: Hội đồng xét xử 

và những người tham gia tố tụng khác đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy 

định của pháp luật. Tuy nhiên, biên bản ghi lời khi của các đương sự tại cơ quan 

Công an là bản phô tô, không phải bản sao y hoặc chứng thực và cuốn sổ tay được 

hai bên ký xác nhận  khi giao nhận vật tư là hiện vật liên quan đến vụ án nhưng Tòa 

án cấp sơ thẩm không thu thập là vi phạm quy định tại mục 1, Điều 3, Nghị quyết 

04/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Điều 95 

của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Đối với yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn 

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cho rằng: thỏa thuận giữa hai công ty đã thể 

hiện tại hồ sơ quyết toán là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm pháp 

luật, không trái đạo đức xã hội, sự chênh lệch về hạn mục và con số trong biên bản 

giao nhận vật tư đã được hai bên thống nhất và chấp nhận nên nghĩa vụ hợp đồng 

giữa hai công ty đã chấm dứt kể từ thời điểm hai bên thực hiện quyết toán. Do đó, 

đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận đơn kháng cáo của nguyên 

đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

 Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ vào kết quả hỏi và tranh luận tại phiên tòa,  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Ngày 20/4/2013, Công ty TNHHH MTV V và Công ty TNHH T có ký 

kết với nhau Hợp đồng kinh tế số 01/HĐ-XD về việc thi công xây lắp đường dây 

và trạm biến áp An Khê, Gia Lai. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty 

TNHH MTV V giao cho ông Nguyễn Văn L, ông Nguyễn Hồ Quang H và ông Cao 

Minh T chịu trách nhiệm nhận vật tư; Công ty TNHH T giao cho ông Đào Minh C 

chịu trách nhiệm cấp vật tư.  

 [2] Sau khi thực hiện xong hợp đồng, hai công ty đã tiến hành đối chiếu việc 

cấp phát vật tư trong khoảng thời gian 45 ngày. Người đại diện theo ủy quyền của 

công ty V khai rằng, trong quá trình đối chiếu, phát hiện nhiều vật tư bị trùng lặp, 

chồng chéo trong đó có cả số lượng vật tư chênh lệch ngày 19/5/2014, sau đó hai 

bên đã thống nhất công ty T giảm trừ cho công ty V giá trị vật tư khoảng 600 triệu, 

đối với khối lượng vật tư chênh lệch tại biên bản giao nhận ngày 19/5/2014 thì 

không được giảm trừ. Đến ngày 21/7/2014, hai bên công ty tiến hành lập biên bản 

đối chiếu công nợ để làm căn cứ quyết toán. Tại biên bản đối chiếu công nợ, công 

ty V đã đồng ý tính giá trị số lượng vật tư chênh lệch ngày 19/5/2014 để xác định 

công nợ và các bên thống nhất chỉ còn nợ nhau 69.421.000 đồng. Đồng thời, hồ sơ 

quyết toán thể hiện rõ số vật tư mà công ty V đã nhận có 200 tấm móc khóa và 

9.810 mét dây cáp ABC 4x70 đúng với số lượng vật tư tại biên bản giao nhận ngày 

19/5/2014 mà công ty T xuất trình. Sau khi quyết toán ngày 22/7/2014, công ty V 

đã xuất hóa cho công ty T. 
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 [3] Tại phiên tòa phúc thẩm, công ty V cho rằng chỉ thi công 3.596,2 mét thì 

công ty T không thể giao số lượng vật tư 13.848 mét nhiều như vậy. Tuy nhiên, 

công ty T cho rằng theo hồ sơ dự toán thì số lượng vật tư được cấp là 15.208 mét, 

việc cấp phát vật tư được thực hiện theo hồ sơ dự toán, nếu thiếu thì cấp bổ sung, 

nếu thừa thì trả lại. Và thực tế, công ty V nhận 13.848 mét nhưng chỉ thi công 

3.596,2 mét nên số lượng vật tư còn thừa là 10.252 mét đã được hai bên xác nhận 

công ty V phải trả lại cho công ty T. 

 Như vậy, biên bản đối chiếu công nợ và hồ sơ quyết toán là căn cứ để các 

bên xác định nghĩa vụ, tất toán công nợ và thanh lý hợp đồng. Các bên đã thống 

nhất ký vào hồ sơ quyết toán, biên bản đối chiếu công nợ và xác nhận không còn 

nợ gì nhau, chỉ còn số tiền 69.421.000 đồng là tiền bảo hành công trình. Do đó, đơn 

kháng cáo của công ty V buộc công ty T phải trả 908.790.000 đồng là giá trị của 

9.810 mét dây cáp ABC 4x70 và 180 tấm móc khóa không có căn cứ để chấp nhận. 

 [4] Đối với ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên 

đơn cho rằng: cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng vì không đưa ông Nguyễn Hồ Quang H, 

ông Cao Minh T vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan, không đưa Ban quản lý dự án điện nông thôn miền T vào tham gia tố 

tụng với tư cách là người làm chứng và tống đạt văn bản tố tụng không hợp lệ. Hội 

đồng xét xử thấy rằng: Công ty T ký hợp đồng với công ty V theo hợp đồng kinh tế 

số 01/HĐ-XD ngày 20/4/2013, việc thực hiện hợp đồng của hai công ty không liên 

quan đến Ban quản lý dự án điện nông thôn miền T. Mặt khác, giữa công ty V và 

công ty T chỉ tranh chấp số lượng vật tư chênh lệch tại biên bản giao nhận vật tư 

ngày 19/5/2014. Theo biên bản giao này thì việc giao nhận vật tư được thực hiện 

giữa ông Nguyễn Văn L và ông Đào Minh C; còn ông H và ông T không phải là 

người ký nhận vật tư cùng ông Nguyễn Văn L vào biên bản giao nhận vật tư ngày 

19/5/2014, lời khai của ông L và ông C có trong hồ sơ vụ án cũng thể hiện ngày 

19/5/2014 ông C giao vật tư cho một mình ông L. Do đó, Ban quản lý dự án điện 

nông thôn miền T không phải là nhân chứng, ông Nguyễn Hồ Quang H và ông Cao 

Minh T không có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gì trong vụ án. Với nội dung này, 

Tòa án cấp sơ thẩm không vi phạm tố tụng.Việc tống đạt các văn bản tố tụng của 

cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, tại cấp sơ thẩm, các đương 

sự không ai có khiếu nại gì về việc cấp, tống đạt văn bản tố tụng. Do đó, không có 

cơ sở để chấp nhận yêu cầu hủy án sơ thẩm của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của nguyên đơn. 

 [5] Ngoài ra, tại đơn kháng cáo và bản án sơ thẩm có ghi hợp đồng ký ngày 

20/3/2013 nhưng trên thực tế hợp đồng được ký ngày 20/4/2013, tại phiên tòa phúc 

thẩm, nguyên đơn thừa nhận đây là do nhầm lẫn. Vì vậy, hội đồng xét xử cấp phúc 

thẩm sẽ ghi đúng với thời gian ký kết hợp đồng theo tài liệu chứng cứ trong hồ sơ 

và sự thừa nhận của nguyên đơn. 
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 Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy không có 

cơ sở để chấp nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn, bản án sơ thẩm tuyên xử bác 

đơn khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ, đúng pháp luật. 

 Do đơn kháng cáo của nguyên đơn không được chấp nhận, bản án sơ thẩm 

được giữ nguyên nên nguyên đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm 

và phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; 

 Giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 04/2017/KDTM-ST 

ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum. 

 Căn cứ khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng 

dân sự 2015; 

 Áp dụng Điều 4 Luật thương mại năm 2005; khoản 1 Điều 688 Bộ luật dân 

sự năm 2015; các Điều 374, Điều 402, Điều 405, Điều 406 và Điều 414 Bộ luật dân 

sự năm 2005; 

 Xử: Không chấp nhận đơn khởi kiện về việc “Tranh chấp hợp đồng xây lắp” 

của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên V, đơn đề ngày 04/11/2016. 

 Về án phí:  

 Căn cứ Điều 144; khoản 1 Điều 147; khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015; điểm c khoản 1 Điều 24; khoản 1 Điều 29; khoản 1 Điều 48 của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về án phí, lệ phí Tòa án và Danh mục án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm 

theo Nghị quyết và Điều 5, Điều 18, khoản 1 Điều 24, khoản 3 Điều 27 của Pháp 

lệnh án phí, lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội.  

 Buộc: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên V phải chịu 39.263.700 

đồng (Ba mươi chín triệu hai trăm sáu mươi ba nghìn bảy trăm đồng) án phí kinh 

doanh thương mại sơ thẩm nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

19.631.850 đồng (Mười chín triệu sáu trăm ba mươi mốt nghìn tám trăm năm mươi 

đồng) theo biên lai thi tiền số 0000241 ngày 18/11/2016 của Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố Kon Tum. Công ty nhiệm hữu hạn một thành viên V còn phải nộp 

tiếp 19.631.850 đồng (Mười chín triệu sáu trăm ba mươi mốt nghìn tám trăm năm 

mươi đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. 

 Buộc: Công ty nhiệm hữu hạn một thành viên V phải chịu 2.000.000 đồng 

(Hai triệu đồng) án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm nhưng được trừ vào số 
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tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số AA/2010/0008305 ngày 01/6/2017 của 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum. Công ty nhiệm hữu hạn một thành 

viên V đã nộp đủ án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

    Nơi nhận:       T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Kon Tum;     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND T.P Kon Tum;                 (Đã ký) 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

         

 

               Đỗ Thị Kim Thư 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    TỈNH LONG AN 

Bản án số: 19/2016/KDTM-PT                            

Ngày: 27/9/2016 

V/v Tranh chấp hợp đồng  

giao nhận thầu xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Quốc Dũng 

- Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hoàng Lan 

Ông Trần Văn Quán 

Th     T a án ghi  iên  ản phiên t a: Bà Nguyễn T  ng Vi  Th     Toà án 

nhân dân tỉnh Long An. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An: Bà Lê Thị Hồng Hạnh  

Kiểm sát viên tham gia phiên t a. 

Ngày 27/9/2016  tại trụ sở T a án nhân dân tỉnh Long An xét xử phúc thẩm 

công  hai vụ án  inh doanh th ơng mại thụ l  số 18/2016/TLPT-KDTM ngày 

01/08/2016 về việc “Tranh chấp hợp đồng giao nhận thầu xây dựng” 

Do  ản án  inh doanh th ơng mại sơ thẩm số 03/2016/KDTM-ST, ngày 

28/6/2016 của T a án nhân dân huyện C  tỉnh Long An  ị  háng cáo.  

Theo quyết định đ a vụ án ra xét xử số 16/2016/QĐ-PT ngày 15 tháng 8 

năm 2016 giữa các đ ơng sự: 

1/- Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Xây dựng C; 

Địa chỉ: Đ  ng L  Ph  ng 5  quận G  Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Man Đức V  sinh năm 

1974; Trú tại: Đ  ng C  ph  ng S  quận T, Thành phố Hồ Chí Minh là ng  i đại 

diện theo ủy quyền của nguyên đơn (Văn  ản ủy quyền ngày 08/3/2016). 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê D  Luật 

s  của Văn ph ng luật s  V thuộc Đoàn luật s  Thành phố H. 

2/- Bị đơn: Công ty TNHH N; 

Địa chỉ: Đ  ng số 7  Khu công nghiệp L  xã L  huyện C  tỉnh Long An. 

- Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Huỳnh Chính T  sinh năm 1979; 

Trú tại: Đ  ng L  xã P  huyện N  Thành phố Hồ Chí Minh là ng  i đại diện theo 

ủy quyền của  ị đơn (Văn  ản ủy quyền ngày 19/9/2016).  

3/- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty Cổ phần xây lắp điện H; 

Địa chỉ: Đ  ng H, Ph  ng 7  quận P  Thành phố Hồ Chí Minh. 
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- Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 

Hồ Mỹ T  sinh năm: 1969; Trú tại: Đ  ng B, Ph  ng 10, Quận 8, Thành phố Hồ 

Chí Minh là ng  i đại diện theo pháp luật (Chủ tịch hội đồng quản trị công ty). 

4/- Người kháng cáo: Công ty Cổ phần Xây dựng C, nguyên đơn.  

(Các đương sự có mặt, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt) 

 

NHẬN THẤY: 

- Theo đơn khởi kiện ghi ngày 25/9/2015 và ngày 26/01/2016 của nguyên 

đơn và trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn 

trình bày: 

Ngày 06/8/2013, giữa Công ty TNHH N (gọi tắt là Công ty N) với Công ty 

Cổ phần Xây dựng C (gọi tắt là Công ty C)    Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. 

Theo thỏa thuận  Công ty N giao cho Công ty C thi công xây dựng nhà x ởng công 

trình “Công ty TNHH N” tại Lô S  Đ  ng số 7  Khu công nghiệp L  xã L  huyện C  

tỉnh L với tổng giá trị là 5.896.483.836 đồng, sau đó    phụ lục hợp đồng tăng lên 

thành 6.331.190.076 đồng. Th i gian hoàn thành xong công trình là 120 ngày  ể từ 

ngày  àn giao mặt  ằng ( hông tính ngày chủ nhật). Việc thanh toán tiền chia ra 

làm nhiều đợt. Đợt cuối  sau khi Công ty C hoàn thành xong 100% hạng mục công 

trình thì Công ty N phải thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận  chỉ tạm giữ lại chi 

phí  ảo hành công trình là 3% giá trị hợp đồng trong th i gian 12 tháng và sẽ thanh 

toán lại cho Công ty C  hi hết th i hạn  ảo hành. 

 Quá trình thực hiện hợp đồng, do Công ty N có sự thay đổi thiết  ế thi công 

so với  ản vẽ  an đầu nên cần th i gian điều chỉnh thiết  ế lại và phải ch  đơn vị 

thi công lắp đặt thiết  ị điện thi công tr ớc  Công ty C mới tiếp tục thi công nên 

đến ngày 12/8/2014 mới nghiệm thu bàn giao công trình. Tại th i điểm  àn giao 

công trình, Công ty N c n nợ số tiền 455.906.076 đồng. Công ty N giữ lại 3% chi 

phí  ảo hành là 189.000.000 đồng  số tiền c n lại phải thanh toán cho Công ty C là 

266.906.076 đồng.   

Tại  ản đối chiếu công nợ ngày 30/01/2015, Công ty N cũng đã xác nhận số 

tiền c n ch a thanh toán cho Công ty C là 455.906.076 đồng. Sau đó  Công ty N có 

thanh toán 155.906.076 đồng tiền giữ lại để  ảo hành công trình  c n lại 

33.093.924 đồng ch a thanh toán. Tr ớc T a  Công ty C yêu cầu Công ty N phải 

có nghĩa vụ thanh toán số tiền là 336.032.320 đồng. Cụ thể  ao gồm: Tiền c n nợ 

của hợp đồng ch a thanh toán là 266.906.076 đồng cùng với  hoản tiền lãi chậm 

trả phát sinh  ể từ ngày 12/8/2014 đến ngày 12/8/2015 là 36.032.320 đồng 

(266.906.076 đồng x 1,125%/tháng x 12 tháng) và 33.093.924 đồng tiền  ảo hành 

c n lại ch a thanh toán. 
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- Trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp theo ủy quyền 

của bị đơn trình bày:  

Công ty N thống nhất với l i trình  ày của Công ty C về nội dung hợp đồng 

giao nhận thầu xây dựng số 07/HDXD/2013 ngày 06/8/2013 giữa Công ty N với 

Công ty C. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng  Công ty C không bàn 

giao công trình đúng th i hạn  nhiều lần cam  ết nh ng  hông thực hiện đ ợc. 

Theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng thì th i hạn  àn giao công trình là 120 

ngày  ể từ ngày  àn giao mặt  ằng ( hông tính ngày chủ nhật). Sau đó  tại Công 

văn số 14/CVĐ/NG/2014 ngày 08/5/2014, Công ty C cam  ết đến ngày 31/5/2014 

sẽ  àn giao  hối nhà x ởng văn ph ng và đến ngày 06/6/2014 sẽ  àn giao đ  ng 

nội  ộ  nếu  hông đúng tiến độ  àn giao thì Công ty C sẽ  ị phạt theo hợp đồng hai 

 ên đã thỏa thuận, nh ng thực tế Công ty C vẫn  hông  àn giao công trình theo 

đúng cam  ết. Ngày 20/6/2014, Công ty C gửi công văn số 18/CVĐ/NG/2014 yêu 

cầu đ ợc tạm ứng số tiền 590.000.000 đồng để tiếp tục triển  hai phần nhựa đ  ng 

và máy lạnh  lắp hệ thống  áo cháy và thiết  ị vệ sinh của công trình và cam  ết, 

nếu sau ngày 29/6/2014 Công ty C ch a  àn giao công trình thì sẽ chịu phạt 

300.000.000 đồng. Công ty N đáp ứng yêu cầu của Công ty C thanh toán tiếp số 

tiền 590.000.000 đồng. Tính đến ngày 20/6/2014, Công ty N đã thanh toán cho 

Công ty C tổng số tiền là 5.875.284.000 đồng  số tiền c n lại ch a thanh toán là 

455.906.076 đồng.   

Đến ngày 29/6/2014, Công ty C vẫn  hông  àn giao công trình theo đúng 

cam  ết, cho đến ngày 12/8/2014 mới  àn giao công trình. Tại th i điểm  àn giao 

công trình, nếu các  ên thực hiện theo thỏa thuận thì, Công ty N giữ lại số tiền  ảo 

hành công trình là 189.000.000 đồng và phải thanh toán tiếp cho Công ty C số tiền 

là 266.906.076 đồng. Tuy nhiên  do phía Công ty C đã  hông  àn giao công trình 

đúng th i hạn ngày 29/6/2014 nên theo cam  ết tại công văn số 18/CVĐ/NG/2014 

ngày 20/6/2014, Công ty C phải chịu phạt số tiền là 300.000.000 đồng và đ ợc 

 hấu trừ vào các  hoản tiền  ảo hành 189.000.000 đồng, Công ty N đã thanh toán 

155.906.076 đồng  c n lại 33.093.924 đồng cộng với số tiền 266.906.076 đồng 

ch a thanh toán  tổng cộng 300.000.000 đồng. 

Đối với  ảng đối chiếu công nợ ngày 30/01/2015 và xác nhận của Công ty 

Kiểm toán C là nhằm để xác định tổng chi phí liên quan đến giá trị công trình phục 

vụ mục đích xuất hóa đơn chứ  hông có giá trị trong việc thanh toán. Công ty N 

 hông đồng   thanh toán  hoản tiền theo yêu cầu  hởi  iện của Công ty C vì  hoản 

tiền nợ đã  hấu trừ vào tiền Công ty C  ị phạt do chậm  àn giao công trình. 

- Tại bản tự khai ngày 15/4/2016 và biên bản lấy lời khai ngày 15/4/2016 

người đại diện hợp pháp theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trình bày:  

Giữa Công ty C với Công ty Cổ phần xây lắp điện H (gọi tắt là Công ty H) 

có    Hợp đồng thi công số 0110-13/HĐTC-HLVN ngày 29 tháng 10 năm 2013 để 
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thi công các hạng mục gồm hệ thống trạm điện 160KVA  hệ thống điện n ớc  hệ 

thống ph ng cháy chữa cháy  hệ thống chống sét tại công trình Nhà máy N. Công 

ty H thực hiện các hạng mục trong hợp đồng nêu trên là hoàn toàn độc lập và 

 hông ảnh h ởng gì đến tiến độ xây dựng công trình của Công ty C, thậm chí có 

những lúc Công ty C chậm trễ nên Công ty H phải ch  Công ty C xây dựng xong 

mới thi công hệ thống điện đ ợc. Công ty H  hông có yêu cầu gì. 

Tại  ản án  inh doanh th ơng mại sơ thẩm số 03/2016/KDTM-ST, ngày 

28/6/2016 của T a án nhân dân huyện C đã quyết định: 

Áp dụng Điểm g Khoản 1 Điều 29, Điểm b Khoản 1 Điều 33, Điểm a Khoản 

1 Điều 35, Khoản 1 Điều 131, Khoản 1 Điều 202 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2004, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011; các Điều 388, 389, 401, 402, 405 Bộ 

luật dân sự năm 2005; các Điều 300, 301  uật thương mại năm 2005; các Điều 75, 

76, 82, 107, 108, 110  uật  ây dựng năm 2003 và Khoản 3 Điều 27 của  háp lệnh 

án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

- Không chấp nhận toàn  ộ yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn Công ty Cổ 

phần Xây dựng C đối với  ị đơn Công ty TNHH N về việc yêu cầu  ị đơn trả số 

tiền là 336.032.320 đồng (Ba trăm  a m ơi sáu triệu  hông trăm  a m ơi hai nghìn 

 a trăm hai m ơi đồng)  gồm tiền c n nợ của Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 

số 07/HDXD/2013 ngày 06 tháng 8 năm 2013 là 266.906.076 đồng  tiền chi phí 

 ảo hành 33.093.924 đồng và tiền lãi của số tiền 266.906.076 đồng tính  ể từ ngày 

12/8/2014 đến ngày 12/8/2015 là 12 tháng với mức lãi suất là 1 125%/tháng thành 

tiền 36.032.320 đồng. 

- Án phí: Nguyên đơn Công ty Cổ phần Xây dựng C phải chịu 16.801.616 

đồng (M  i sáu triệu tám trăm lẻ một nghìn sáu trăm m  i sáu đồng) án phí  inh 

doanh th ơng mại sơ thẩm. Tạm ứng án phí Công ty Cổ phần Xây dựng C đã nộp 

tổng cộng là 8.398.074 đồng gồm 7.570.726 đồng theo  iên lai thu số 0005499 

ngày 08/10/2015 và 827.348 đồng theo  iên lai thu số 0005993 ngày 29/01/2016  

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C  tỉnh Long An đ ợc chuyển sang án phí  

Công ty Cổ phần Xây dựng C c n phải nộp tiếp 8.403.542 đồng án phí  inh doanh 

th ơng mại sơ thẩm.  

Ngoài ra  án sơ thẩm c n tuyên quyền và th i hạn  háng cáo  quyền và nghĩa 

vụ thi hành án đối với các đ ơng sự. 

Ngày 12/7/2016, nguyên đơn  háng cáo toàn  ộ  ản án sơ thẩm. 

XÉT THẤY: 

Tại toà phúc thẩm  nguyên đơn  hông rút yêu cầu  hởi  iện   ị đơn  hông 

rút đơn  háng cáo; các  ên đ ơng sự cũng  hông có thoả thuận đ ợc với nhau về 

việc giải quyết vụ án.  
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Nguyên đơn  háng cáo và trong quá trình tranh tụng tại phiên t a phúc thẩm, 

ng  i  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn cho rằng  do Công ty N có 

sự thay đổi thiết  ế thi công so với  ản vẽ  an đầu nên cần có th i gian để điều 

chỉnh thiết  ế lại và phải ch  đơn vị thi công lắp đặt thiết  ị điện thi công tr ớc nên 

ngày giao công trình chậm trễ hơn so với thỏa thuận ghi trong hợp đồng. Việc 

Công ty C gởi cho Công ty N công văn số 18/CVĐ-NG/2014 ngày 20 tháng 6 năm 

2014 tạm ứng số tiền là 590.000.000 đồng và cam  ết nếu sau ngày 29 tháng 6 năm 

2014 ch a  àn giao công trình sẽ  ị phạt 300.000.000 đồng. Tuy nhiên  giao  ết 

này  hông phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng chính và trái với quy định về 

mức phạt vi phạm hợp đồng của Luật Th ơng mại. Do đó  nếu có chịu phạt thì 

nguyên đơn chỉ chấp nhận mức phạt  hông quá 8% tính trên số tiền tạm ứng là 

590.000.000 đồng. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét sửa  ản án sơ thẩm. 

Tại phiên t a phúc thẩm  ng  i đại diện hợp pháp theo ủy quyền của  ị đơn 

cũng đã tranh luận lại rằng  do phía Công ty C đã  hông  àn giao công trình đúng 

th i hạn cam  ết theo công văn số 18/CVĐ/NG/2014 ngày 20/6/2014 nên phải chịu 

phạt số tiền là 300.000.000 đồng. Khấu trừ vào các  hoản gồm: Tiền  ảo hành c n 

lại 33.093.924 đồng và số tiền 266.906.076 đồng ch a thanh toán nên giữa Công ty 

N với Công ty C  hông c n nợ gì với nhau. Bảng đối chiếu công nợ ngày 

30/01/2015 và xác nhận của Công ty Kiểm toán C là nhằm để xác định tổng chi phí 

liên quan đến giá trị công trình để làm căn cứ xuất hóa đơn chứ  hông có giá trị 

thanh toán.  

Đại diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên t a có    iến 

nhận xét về thủ tục giải quyết vụ án đã đảm  ảo theo đúng qui định của pháp luật. 

Về nội dung tranh chấp: Theo công văn số 18/CVĐ-NG/2014 ngày 20/6/2014, 

Công ty C tạm ứng số tiền là 590.000.000 đồng và cam  ết nếu sau ngày 29/6/2014 

ch a  àn giao công trình sẽ  ị phạt 300.000.000 đồng. Nội dung này là do phía 

Công ty C tự nguyện cam  ết nên sau  hi nhận tiền tạm ứng  Công ty C không bàn 

giao công trình theo đúng th i hạn phải chịu chế tài phạt vi phạm là 300.000.000 

đồng. Công ty N  hấu trừ  hoản tiền  ảo hành 33.093.924 đồng và tiền nợ hợp 

đồng là 266.906.076 đồng vào tiền phạt 300.000.000 đồng. Công ty C kháng cáo 

nh ng  hông cung cấp chứng cứ gì mới nên  hông đ ợc chấp nhận  đề nghị giữ 

nguyên  ản án sơ thẩm. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa và ý kiến phát biểu của Đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  ong An. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định:  

- Về thủ tục tố tụng: Công ty C  hởi  iện tranh chấp hợp đồng giao nhận 

thầu xây dựng với Công ty N  T a án nhân dân huyện C đã căn cứ vào các Điều 29  

Điều 33 và Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 thụ l  giải quyết vụ án theo 

thủ tục sơ thẩm là đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định tại các Điều 30, 35 và 

39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  
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- Về nội dung tranh chấp: 

Căn cứ vào l i  hai thống nhất giữa nguyên đơn và  ị đơn cùng với các 

chứng cứ đã đ ợc các  ên cung cấp và thừa nhận tr ớc t a  Hội đồng xét xử phúc 

thẩm có đủ căn cứ  ết luận: Ngày 06/8/2013  Công ty N    hợp đồng giao cho 

Công ty C thi công xây dựng nhà x ởng công trình “Công ty TNHH N” tại Lô S, 

Đ  ng số 7  Khu công nghiệp L  xã L  huyện C  tỉnh L với tổng giá trị là 

5.896.483.836 đồng  sau đó    phụ lục hợp đồng tăng lên thành 6.331.190.076 

đồng. Tính đến ngày 20/6/2014  Công ty N đã thanh toán cho Công ty C tổng số 

tiền là 5.875.284.000 đồng  số tiền c n lại ch a thanh toán là 455.906.076 đồng. 

Ngày 12/8/2014, hai  ên tiến hành nghiệm thu và  àn giao công trình tiếp tục thống 

nhất số tiền Công ty N c n nợ Công ty C là 455.906.076 đồng. Trong đó  chi phí 

 ảo hành Công ty N giữ lại là 189.000.000 đồng; tiền nợ hợp đồng ch a thanh toán 

là 266.906.076 đồng. Sau đó  Công ty N hoàn trả một phần chi phí  ảo hành là 

155.906.076 đồng  c n lại  hoản tiền  ảo hành 33.093.924 đồng và tiền nợ hợp 

đồng là 266.906.076 đồng. 

Xét sự thỏa thuận giữa hai Công ty về th i gian thi công là 120 ngày  ể từ 

ngày  àn giao mặt  ằng là ngày 09/12/2013 ( hông tính ngày chủ nhật). Thực tế 

việc  àn giao nghiệm thu công trình có chậm trễ hơn so với th i gian thỏa thuận  

nh ng phía Công ty N  hông áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng nên không 

xem xét giải quyết. Tuy nhiên  căn cứ vào Công văn số 18/CVĐ-NG/2014 ngày 

20/6/2014, Công ty C tạm ứng số tiền là 590.000.000 đồng để triển  hai phần nhựa 

đ  ng và máy lạnh  lắp hệ thống  áo cháy và thiết  ị vệ sinh của công trình và cam 

 ết nếu sau ngày 29/6/2014 ch a  àn giao công trình sẽ  ị phạt 300.000.000 đồng. 

Nội dung này là do phía Công ty C tự nguyện cam  ết   hông có căn cứ cho rằng  ị 

ép  uộc nên có giá trị thực hiện. Mặc  hác  Công ty C cam  ết  àn giao toàn  ộ 

công trình với tổng giá trị đầu t  là 6.331.190.076 đồng chứ  hông phải cam  ết 

 àn giao phần hạng mục nhựa đ  ng và máy lạnh  lắp hệ thống  áo cháy và thiết  ị 

vệ sinh của công trình nên mức chịu phạt 300.000.000 đồng thấp hơn 8% theo quy 

định tại Điều 301 Luật Th ơng mại. Do đó  sau  hi nhận tiền Công ty C không bàn 

giao công trình theo đúng cam  ết nên phải chịu chế tài phạt vi phạm là 

300.000.000 đồng. Công ty N  hấu trừ  hoản tiền  ảo hành 33.093.924 đồng và 

tiền nợ hợp đồng là 266.906.076 đồng vào tiền phạt 300.000.000 đồng là thực hiện 

đúng theo cam  ết của Công ty C. Do đó,  ản án sơ thẩm xử  hông chấp nhận yêu 

cầu  hởi  iện của Công ty C là có căn cứ. Công ty C kháng cáo nh ng  hông cung 

cấp chứng cứ gì mới nên  hông đ ợc chấp nhận. L i phát  iểu của Đại diện Viện 

 iểm sát nhân dân tỉnh Long An tại phiên t a đề nghị giữ nguyên  ản án sơ thẩm là 

có căn cứ và phù hợp với các tình tiết  hách quan của vụ án. 

Công ty C phải chịu án phí  inh doanh th ơng mại phúc thẩm theo qui định 

của pháp luật. 

Các  hoản  hác  hông  ị  háng cáo   háng nghị có hiệu lực pháp luật. 
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Vì các lẽ trên;  

Căn cứ Khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng Điều 30, Điều 35 và Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Các 

Điều 388, 389, 401, 402, 405 Bộ luật dân sự năm 2005; Các Điều 300, 301  uật 

thương mại năm 2005; Các Điều 75, 76, 82, 107, 108, 110  uật  ây dựng năm 

2003 và Khoản 3 Điều 27 của  háp lệnh án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1/- Không chấp nhận toàn  ộ yêu cầu  hởi  iện của Công ty Cổ phần Xây 

dựng C về việc yêu cầu Công ty TNHH N thanh toán  hoản tiền nợ trong hợp đồng 

giao nhận thầu xây dựng là 336.032.320 đồng. 

2/- Án phí: Công ty Cổ phần Xây dựng C phải chịu 16.801.616 đồng án phí 

 inh doanh th ơng mại sơ thẩm và 200.000 đồng án phí  inh doanh th ơng mại 

phúc thẩm nh ng đ ợc  hấu trừ tiền tạm ứng án phí sơ thẩm và phúc thẩm đã nộp 

là 8.598.074 đồng theo các  iên lai thu số 0005499 ngày 08/10/2015;  iên lai thu số 

0005993 ngày 29/01/2016 và  iên lai thu số 0008028 ngày 12/7/2016 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện C. Số tiền án phí c n phải nộp tiếp là 8.403.500 đồng.  

Trong tr  ng hợp  ản án  quyết định đ ợc thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì ng  i đ ợc thi hành án dân sự  ng  i phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguyện thi 

hành án hoặc  ị c ỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6  7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; th i hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

Án xử phúc thẩm xử công  hai có hiệu lực pháp luật ngay sau  hi tuyên án.  

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh Long An; 

- TAND huyện C; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- Các đ ơng sự; 

- L u HS  AV. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

Lê Quốc Dũng 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
________________ 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 15/2016/KDTM-GĐT 

Ngày 07/09/2016 
V/v tranh chấp hợp đồng xây dựng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 13 (mười ba) thành viên tham gia xét 

xử, do ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tọa 

phiên tòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Phương 

Hữu Oanh, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hà, Thẩm tra viên 

Tòa án nhân dân tối cao. 

Ngày 07/09/2016, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao,  đã mở phiên tòa giám 

đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng xây dựng, 

giữa các đương sự: 

 Nguyên đơn: Công ty Cổ phần dịch vụ và kỹ thuật A; có trụ sở tại đường 

C, phường D, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Bị đơn: Công ty B; có trụ sở tại khu A, phường B, quận C, thành phố D, 

Trung Quốc). Địa chỉ liên hệ: số 151 phố T, quận T, thành phố Hà Nội.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn H; trụ sở tại phố T, quận T, thành phố

Hà Nội. 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn K; trụ sở tại tòa nhà T, phố N, phường

S, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN THẤY: 

Tại Đơn khởi kiện đề ngày  17/02/2012  và các lời khai tại Tòa án, nguyên 

đơn là Công ty Cổ phần dịch vụ và kỹ thuật A (sau đây viết tắt là Công ty A) 

trình bày: 

Ngày 02/5/2007, Công A và Công ty B ký Hợp đồng thầu phụ số H0207 

A01 dựa trên ý định thư  ngày 13/02/2007 của Chủ đầu tư là Công ty trách 

218



nhiệm hữu hạn H (gọi tắt là Công ty H) và Quản lý dự án là Công ty trách 

nhiệm hữu hạn K (sau đây viết tắt Công ty K). Theo hợp đồng, Công ty A cung 

cấp gói thầu 3B “Dịch vụ cơ điện” cho Dự án G tại số 151 phố T, quận T, 

thành phố Hà Nội do Công ty H làm chủ đầu tư và Công ty B là nhà thầu 

chính, giá trị hợp đồng: 5.146.969,30 USD; Thời gian thi công kết thúc tháng 

5/2008.  

Thực hiện hợp đồng, Công ty A đã thực hiện gói thầu 3B – Dịch vụ cơ 

điện (ACMV/Thủy lực) theo đúng thiết kế, số lượng, chất lượng và tiêu 

chuẩn cho các hạng mục công trình tại Công trình Dự án G.  

Ngày 20/11/2009, các bên đã tiến hành lập nghiệm thu hoàn thành 

hạng mục công trình để đi vào sử dụng.  

Sau khi đã hoàn thành tất cả các hạng mục công trình, Công ty A đã 

gửi thông báo đến Chủ đầu tư yêu cầu cấp Chứng chỉ nghiệm thu công trình. 

Căn cứ theo khoản 10.1 Điều 10 và khoản 8.2 Điều 8 trong phần các Điều 

kiện chung của Hợp đồng đã ký, trong nhiệm vụ và quyền hạn của mình, 

Công ty K đã cấp Giấy chứng nhận nghiệm thu toàn bộ công trình, theo đó 

Công trình đạt tiêu chuẩn nghiệm thu để đưa vào sử dụng từ ngày 16/6/2010.   

Trong thời gian thi công, gói thầu 3B có phát sinh tăng, tổng cộng: 

604.324,21 USD, cụ thể như sau: 

- Gói thầu VO No.07: phát sinh 295.665,00 USD.  

- Gói thầu VO No.12: phát sinh 32.360,92 USD.  

- Gói thầu VO No.19: phát sinh 159.053,00 USD.  

- Gói thầu VO No.22: phát sinh 117.246,21 USD.  

Vì vậy, tổng giá trị hợp đồng sau khi phát sinh tăng là 5.751.294,33 

USD. Tuy nhiên, đến nay Công ty B mới chỉ thanh toán cho Công ty A số 

tiền 5.201.315,79 USD, còn nợ lại 549.978,54 USD (tương đương 

11.549.549.340 đồng). 

Ngày 17/02/2012, Công ty A đã khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty 

B phải thanh toán 17.782.155.340 đồng, (trong đó: nợ gốc là 11.549.549.340 

đồng; tiền lãi tạm tính đến ngày 15/02/2012 là 6.232.606.000 đồng). Trong 

trường hợp Công ty B không thanh toán, buộc Công ty H phải thanh toán toàn 

bộ khoản nợ nêu trên.  

 Bị đơn là Công ty B trình bày: Công ty  B  xác nhận có ký hợp đồng, 

các phát sinh tăng, số tiền đã thanh toán như Công ty A trình bày. Tuy 

nhiên, tổng số phát sinh tăng chỉ là 545.702,03 USD chứ không phải là 

604.327,61 USD vì hạng mục VO No.22 trị giá 117.246,21 USD (theo hồ sơ 

của Công ty B là VO No.29), Công ty A đã đồng ý giảm trừ 50% chỉ còn 

58.623,11 USD (theo Email ngày 24/10/2011 của Công ty A). Tổng số tiền 

sau khi phát sinh tăng là 5.692.671,33 USD (5.146.969,30 USD + 

545.702,03 USD). Đối trừ với số tiền đã thanh toán thì Công ty B còn nợ 

Công ty A là 491.355,54 USD. 
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 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, do Công ty A vi phạm hợp đồng 

nên đã bị phạt các khoản về vi phạm an toàn, chất lượng thi công, tiến độ thi 

công tổng cộng là 357.988,47 USD. Đối trừ giữa số tiền còn nợ và số tiền 

Công ty A bị phạt (491.355,54 USD - 357.988,47 USD), thì Công ty B còn 

chỉ nợ lại là 133.367,07 USD (tương đương 2,5% giá trị hợp đồng). Số tiền 

này là tiền phí bảo hành. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 16/4/2013, Tòa án đã 

ghi nhận việc Công ty B đồng ý trả Công ty A phí tiền bảo hành này. 

Những khoản Công ty A bị phạt gồm: 

1. Bị phạt do vi phạm an toàn và vấn đề chất lượng thi công với tổng 

số tiền 100.640,00 USD gồm: 

- Công ty K phạt Công ty A các khoản do vi phạm về an toàn là 7.950 USD 

(có 15 thư của Công ty K gửi trên mạng ACONEX chỉ thị phạt Công ty A);  

- Điều hòa của Công ty A rò rỉ nước gây hư hỏng, Công ty H phạt 

Công ty A: 40.000,00 USD (căn cứ vào biên bản đã được bên Công ty A là 

giám đốc ký nhận);  

- Công ty K thu phí quản lý công việc dọn dẹp của Công ty A: 

3.288,00 USD (căn cứ vào điều 4.23 hợp đồng chính bảng tính toán do Công 

ty K cung cấp);  

- Công ty Achậm tiến độ nên Công ty K thu phí quản lý tăng thêm: 

24.055,00 USD (căn cứ điều 5 cam kết của hợp đồng thầu phụ);  

- Công ty H thu phí dọn dẹp là: 21.000,00 USD (căn cứ vào Điều 

13.05 hợp đồng thầu phụ, Điều 4.23 hợp đồng – Bảng phân chia phí dọn dẹp 

vệ sinh);  

- Phí sử dụng cầu thang máy tạm: 2.599,00 USD (căn cứ vào Điều 

11.02 Hợp đồng thầu phụ, điều 3.3 điều khoản chung hợp đồng, điều 4.25 

điều khoản riêng hợp đồng, chỉ thị Công ty K – Bảng phân chia phí sử dụng 

cầu thang máy);  

- Phí sử dụng cửa tạm: 1.788,00 USD (căn cứ vào điều 13.06 Hợp đồng 

thầu phụ, điều 3.3 điều khoản chung của hợp đồng, điều 4.25 điều khoản riêng 

hợp đồng, chỉ thị Công ty K – Bảng phân chia phí sử dụng cửa tạm);  

Tất cả những khoản phát sinh giảm nêu trên, Công ty A đều biết và 

đồng ý với việc này thể hiện: trong các báo cáo quyết toán do A đưa ra gửi 

cho Công ty H và Công ty BUCG, phía Công ty A đều đã tự trừ những 

khoản phát sinh giảm này vào.  

2. Bị phạt do vi phạm tiến độ thi công là 5% giá trị hợp đồng tương 

đương với 257.348,47 USD: 

Theo quy định của hợp đồng, thời hạn hoàn thành công việc của Công 

ty  A là tháng 05/2008. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, giữa Công ty H, 

Công ty K, Công ty B đã có cuộc họp về việc thay đổi tiến độ hoàn thành dự 

án là 31/8/2009. Đây là thời gian hoàn công cuối cùng (ngày 02/6/2009, 
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Công ty B đã công bố Bảng tiến độ số 7 thể hiện thời hạn hoàn thành là 

31/8/2009). Biên bản nghiệm thu ngày 20/11/2009 chỉ là biên bản nghiệm 

thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy của dự án, công việc chính của Công ty 

A là cấp thoát nước và điều hòa vẫn chưa hoàn thành. 

Thời gian hoàn thành công việc thực tế của Công ty A là ngày 

15/6/2010, thể hiện ở chứng chỉ nghiệm thu của Công ty K cấp cho Công ty 

A. Như vậy, Công ty A chậm 288 ngày theo với tiến độ đề ra. Tuy nhiên, 

Công ty B chỉ phạt Công ty A 5% giá trị hợp đồng là 257.348,47 USD theo 

quy định tại khoản 8.7 phụ lục hợp đồng thầu phụ. Công ty A cũng đã biết 

và đồng ý với khoản tiền phạt 5% này thể hiện tại các Báo cáo quyết toán do 

Công ty A đưa ra gửi cho Công ty H và Công ty B, Công ty A đều tự trừ 

khoản tiền 5% này.  

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty H và Công ty K thống 

nhất với lời trình bày của Công ty B về số tiền của hợp đồng, phát sinh tăng, 

các khoản phạt Công ty A đều biết và đồng ý, số tiền đã thanh toán, số tiền 

còn nợ lại 133.367,07 USD là khoản tiền phí bảo hành. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 142/2012/KDTM-ST 

ngày 24-25/9/2012, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Dịch vụ và 

Kỹ thuật A về việc yêu cầu Công ty thanh toán số tiền còn nợ 17.837.659.252 

đồng của Thỏa thuận Hợp đồng thầu phụ ký giữa hai bên ngày 02/5/2007.  

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ 

thuật  Avề việc yêu cầu Công ty H phải thanh toán số tiền 17.837.659.252 đồng 

trong trường hợp Công ty B không thanh toán.  

Bác các yêu cầu khác của các đương sự.  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo của 

các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 11/10/2012, Công ty A kháng cáo bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 62/2013/KDTM-PT ngày 

16/4/2013, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội quyết định giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

Sau khi xét xử phúc thẩm, Công ty A có đơn đề nghị xem xét lại bản án phúc 

thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Tại Quyết định kháng nghị số 15/2016/KDTM-KN ngày 13/4/2016, 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại 

phúc thẩm số 62/2013/KDTM-PT ngày 16/4/2013 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân 

dân tối cao tại Hà Nội.  Đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 

62/2013/KDTM-PT ngày 16/4/2013  của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao 

tại Hà Nội và Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 142/2012/KDTM-ST 
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ngày 24 - 25/9/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; giao hồ sơ vụ án cho 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm.   

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất 

trí với kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

XÉT THẤY: 

Về tiền phạt hợp đồng 5%: Theo quy định tại khoản 8.7 của các điều 

kiện chung đối với Hợp đồng về phạt do chậm trễ tiến độ, các bên thỏa 

thuận: “Nếu nhà thầu không tuân thủ khoản 8.2 (thời gian hoàn thành), thì 

nhà thầu theo khoản 2.5 (khiếu nại của chủ đầu tư) sẽ phải chi trả cho chủ 

đầu tư đối với những thiệt hại do lỗi này gây ra…”;  

Tại khoản 3.5 quy định “Mỗi khi các điều kiện này quy định rằng 

Quản lý dự án sẽ tiến hành quyết định theo khoản 3.5 để thỏa thuận hay 

quyết định một vấn đề, Quản lý dự án phải trao đổi ý kiến với từng Bên để 

cố gắng đạt được sự thỏa thuận. Nếu thỏa thuận không đạt được, Quản lý dự 

án sẽ đưa ra một quyết định công bằng phù hợp với hợp đồng, có xem xét 

thích đáng mọi trường hợp có liên quan. Quản lý dự án sẽ thông báo cho hai 

bên về mỗi thỏa thuận hoặc quyết định với các chi tiết chứng minh. Mỗi bên 

phải thực hiện mọi thỏa thuận hoặc quyết định, trừ phi và cho tới khi được 

sửa lại theo điều 20 (khiếu nại, tranh chấp và trọng tài)”. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, Chủ đầu tư và Quản lý dự án cho rằng sau 

khi đưa ra Bảng tiến độ số 7 ấn định thời hạn hoàn công đối với Công ty A là 

31/8/2009 nhưng Công ty A đã không hoàn thành đúng tiến độ này. Theo quy 

định tại khoản 2.5 (thực tế là khoản 2.4) về khiếu nại của Chủ đầu tư, thì “Chủ 

đầu tư chỉ được quyền trừ hoặc giảm số tiền từ tổng số được xác nhận trong 

Chứng chỉ thanh toán hoặc theo một khiếu nại nào khác đối với nhà thầu theo quy 

định của điều khoản này”. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án không có tài liệu, chứng cứ thể 

hiện từ sau ngày phải hoàn công 31/8/2009 cho đến ngày các bên ký nghiệm thu 

công trình (ngày 20/11/2009), Chủ đầu tư có thực hiện việc khiếu nại Công ty A 

chậm trễ tiến độ và Quản lý dự án có trao đổi với từng bên về việc phạt chậm trễ 

tiến độ của Công ty A theo đúng thỏa thuận tại khoản 2.4 và 3.5 nêu trên hay 

không. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ vào Bảng quyết toán 

ngày 20/5/2011 và ngày 28/9/2011 do Công ty A lập có nội dung về khoản phạt 

5% để cho rằng Công ty A chấp nhận khoản phạt này và đối trừ vào số tiền Công 

ty B đã thanh toán mà không xem xét, đánh giá và làm rõ Công ty B đã thực hiện 

đúng trình tự, thủ tục để được trừ hoặc giảm số tiền theo quy định viện dẫn ở trên 

hay chưa. Hồ sơ cũng không thể hiện có Chứng chỉ thanh toán xác nhận số tiền 

Công ty A bị giảm trừ và Công ty B đã thanh toán số tiền còn nợ lại Công ty A. 

Trong khi đó, theo 02 Bảng quyết toán này thì Công ty A chỉ đồng ý chấp nhận 

giảm trừ tiền phạt chậm tiến độ 5% là 125.000 USD/ 257,348.47 USD, tức là hai 

bên chưa thống nhất được số tiền giảm trừ do bị phạt. 

Mặt khác, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa xem xét, 

đánh giá làm rõ tính đến thời điểm ngày 31/8/2009 (ngày Chủ đầu tư và Quản lý 

dự án yêu cầu Công ty A phải hoàn thành công trình), Công ty A đã thực hiện 
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được bao nhiêu phần trăm khối lượng, giá trị công việc, Công ty A còn phải thực 

hiện là bao nhiêu để có cơ sở xác định giá trị hợp đồng bị vi phạm mà đã buộc 

Công ty A phải chịu phạt 5% giá trị toàn bộ hợp đồng là không đúng.  

Về tiền lãi chậm thanh toán: Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án phúc thẩm căn cứ 

vào Bảng quyết toán ngày 20/5/2011 và ngày 28/9/2011cho rằng Công ty B đã 

thanh toán cho Công ty A số nợ gốc còn lại thông qua việc đối trừ các khoản 

Công ty A bị phạt giảm trừ trong khi chưa xem xét, đánh giá làm rõ việc Công ty 

A bị phạt giảm trừ có được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo thỏa thuận của 

các bên không? các bên có thực hiện việc đối chiếu công nợ không? có thỏa 

thuận số tiền Công ty A bị phạt giảm trừ được thực hiện trước hay sau khi các 

bên đối chiếu công nợ? Nếu không có thỏa thuận, thì về nguyên tắc, đối trừ số 

tiền Công ty A đã thanh toán, số tiền Công ty A còn nợ đến hạn phải thanh toán 

mà chưa thanh toán thì phải chịu lãi chậm thanh toán kể từ sau ngày đến hạn 

phải thanh toán, sau đó mới xem xét đối trừ số tiền Công ty A bị phạt giảm trừ”. 

 Bởi các lẽ trên, căn cứ vào khoản 2 Điều 337, khoản 3 Điều 343, Điều 345 

của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 

25/11/2015 về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 15/2016/KDTM-KN ngày 13/4/2016 của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án kinh doanh, thương mại phúc 

thẩm số 62/2013/KDTM-PT ngày 16/4/2013 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân 

tối cao tại Hà Nội. 

2. Hủy Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 62/2013/KDTM-PT 

ngày 16/4/2013 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội và Bản án 

kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 142/2012/KDTM-ST ngày 24 - 25/9/2012 của 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội  xét xử lại theo 

thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ  

vụ án để xét xử lại); 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 

- VKSNDTC (Vụ 10); 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 
- Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: PCATT, Vụ II (2b), VP TANDTC, HSVA 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Ngọc Hòa 
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