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DỰ THẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

THỎA THUẬN KHUNG 
Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con 
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

 
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; 
- Căn cứ Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam (NXBGDVN) ban hành theo Quyết định 170/QĐ-BGDĐT ngày 18/1/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng. 
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số...../NQ-ĐHĐCĐ ngày .... tháng .... 

năm.... của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng về việc thông qua nội dung 
Thỏa thuận khung hoạt động chung 

Thỏa thuận khung này được lập và ký kết tại…….. vào ngày…… tháng….. năm 2018 
giữa các bên: 

 
BÊN A: CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM (NXBGDVN) 
Địa chỉ giao dịch : 81 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại : (024)38221386 
Fax : (024)39422010 
Mã số doanh nghiệp   : 0100108543 
Người đại diện : Ông Nguyễn Đức Thái 
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng thành viên 

BÊN B: CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TẠI ĐÀ NẴNG  
Địa chỉ :  771 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng 
Điện thoại :  0236.3698547 
Fax :  0236.3632668 
Mã số doanh nghiệp   : 0400820102 
Người đại diện :    
Chức vụ :  Chủ tịch Hội đồng quản trị 

XÉT RẰNG: 
- Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng là đơn vị có vốn góp của 

NXBGDVN, tham gia thực hiện từng phần hoặc toàn bộ công đoạn trong quá trình xuất bản 

do NXBGDVN chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

- NXBGDVN là đơn vị chủ trì, tổ chức, chỉ đạo hoạt động xuất bản trong Tổ hợp công 

ty mẹ - công ty con NXBGDVN; thực hiện quy trình xuất bản; giữ chủ sở hữu quyền tác giả 

hoặc đại diện chủ sở hữu quyền tác giả đối với xuất bản phẩm do NXBGDVN thực hiện xuất 
bản; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động xuất bản; 

- Các Bên mong muốn xây dựng và phát triển mối quan hệ gắn bó lâu dài về lợi ích 

kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh và tự nguyện ký kết Thỏa thuận này; 
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- Các Bên mong muốn cùng xây dựng cơ chế thống nhất trong việc phối hợp quản lý, 

điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động giữa NXBGDVN và Công ty CP Dịch vụ xuất bản 

Giáo dục tại Đà Nẵng trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con nhằm nâng cao sức cạnh tranh, 

vị thế và uy tín của NXBGDVN cũng như các đơn vị thành viên trên thị trường trong nước và 
quốc tế, đảm bảo cho các doanh nghiệp trong NXBGDVN hoạt động hiệu quả và phát triển 

bền vững.  

VÌ VẬY: 
Các Bên cùng thống nhất lập và ký kết Thỏa thuận khung (Thỏa thuận) với các điều 

khoản cụ thể như sau: 

Điều 1. Mục đích và phạm vi điều chỉnh 
Thỏa thuận này quy định các nguyên tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa NXBGDVN và 

Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con 

NXBGDVN, quy định quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của các Bên trong việc phối hợp 

quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của NXBGDVN và Công ty CP Dịch vụ xuất 
bản Giáo dục tại Đà Nẵng nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vị thế và uy tín của NXBGDVN và 

Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt 

động hiệu quả giữa NXBGDVN, Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng và 

doanh nghiệp trong hệ thống NXBGDVN. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. NXBGDVN là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quyết định thành lập và nắm giữ 100% vốn điều lệ, giữ vai trò Công ty mẹ trong hệ thống 
Công ty mẹ - Công ty con NXBGDVN, bao gồm: 

a) Các phòng, ban Cơ quan Văn phòng NXBGDVN. 

b) Các đơn vị trực thuộc: Nhà xuất bản giáo dục miền, các tạp chí, Viện nghiên cứu 

Sách - Học liệu giáo dục, Trung tâm Công nghệ giáo dục. 
c) Các công ty/đơn vị do NXBGDVN giữ quyền chi phối bao gồm: công ty con và 

công ty bị chi phối. 

d) Các công ty liên kết của NXBGDVN. 

2. Điều lệ NXBGDVN là Điều lệ tổ chức và hoạt động của NXBGDVN, được ban 
hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

3. Tổ hợp công ty mẹ - công ty con là tập hợp các công ty theo hình thức công ty mẹ - 
công ty con với công ty mẹ là NXBGDVN. 

4. Công ty con của NXBGDVN là các công ty do NXBGDVN sở hữu trên 50% vốn 

điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó. 

5. Công ty bị chi phối của NXBGDVN là công ty có vốn góp của NXBGDVN dưới 
mức chi phối hoặc công ty không có vốn góp của NXBGDVN tự nguyện tham gia tổ hợp 

công ty mẹ-công ty con của NXBGDVN và do NXBGDVN giữ quyền chi phối thông qua 

thỏa thuận ký kết giữa hai bên phù hợp với quy định của pháp luật. 
6. Công ty liên kết của NXBGDVN là công ty có vốn góp của NXBGDVN dưới mức 

chi phối và không do NXBGDVN giữ quyền chi phối. 

7. Quyền chi phối là quyền của NXBGDVN đối với một doanh nghiệp khác, bao gồm 

ít nhất một trong các quyền sau đây: 
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a) Quyền của chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp; quyền của cổ đông, thành viên 

góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối của doanh nghiệp. 

b) Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng 

quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc của doanh nghiệp. 
c) Quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp. 

d) Các quyền chi phối khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp bị chi phối và được ghi 

vào Điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối. 
8. Người đại diện theo uỷ quyền đối với phần vốn góp của NXBGDVN tại đơn vị (sau 

đây gọi tắt là "Người đại diện theo uỷ quyền") là cá nhân được NXBGDVN hoặc Công ty con 

của NXBGDVN uỷ quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở 

hữu tại doanh nghiệp. 
9. Chức danh quản lý chủ chốt bao gồm: Người đại diện theo uỷ quyền (hội đồng 

thành viên/hội đồng quản trị/chủ tịch công ty), Ban quản lý và điều hành công ty (tổng giám 

đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) và kiểm soát viên/thành 
viên ban kiểm soát công ty. 

10. Pháp luật là các quy định pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao 

gồm các luật/bộ luật và các văn bản dưới luật do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành. 

Các thuật ngữ không được định nghĩa trong Thỏa thuận này được giải thích theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Nguyên tắc ký kết Thỏa thuận 
Việc ký kết Thỏa thuận được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc sau đây: 

1. Các Bên tự nguyện ký kết Thỏa thuận này trên cơ sở tôn trọng, đảm bảo quyền và lợi 

ích hợp pháp của Các Bên và đồng thuận nhất trí đối với các quy định về mối quan hệ giữa các 

Bên trong hoạt động quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát của NXBGDVN đối với Công ty CP 
Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng 

2. NXBGDVN và Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng có các quyền 

và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; hoạt động trên cơ sở tuân thủ quy 

định pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức và hoạt động của các Bên; tự chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình; chịu sự ràng buộc 

về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên theo Thỏa thuận này. 

3. Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng phải tuân thủ các quy chế hoạt 
động chung do NXBGDVN ban hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của NXBGDVN trong 

quản lý, điều hành NXBGDVN quy định tại Điều lệ NXBGDVN và thỏa thuận giữa 

NXBGDVN và Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng tại Thỏa thuận này hoặc 

các thỏa thuận khác có liên quan; tuân thủ định hướng phân công lĩnh vực hoạt động và 
ngành, nghề sản xuất kinh doanh đối với Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng 

với tư cách là doanh nghiệp trong hệ thống NXBGDVN, đồng thời phải đảm bảo để các công 

ty con của mình định hướng phát triển, định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu 

sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị 
trường, xuất khẩu,... xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như 

các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với định hướng hoạt động và chiến lược phát 

triển của NXBGDVN. 
4. NXBGDVN đại diện cho các doanh nghiệp thành viên, trong đó có Công ty CP 

Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng, thực hiện các hoạt động chung của NXBGDVN 
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trong quan hệ với bên thứ ba trong và ngoài nước hoặc các hoạt động khác nhân danh 

NXBGDVN; 

5. Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng căn cứ vào các quy định của 

pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của mình, Điều lệ NXBGDVN và Thỏa thuận này để 
xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý nội bộ 

của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng và trình các cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý nội bộ của Công ty CP Dịch 
vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng không được trái với Điều lệ NXBGDVN và các quy định tại 

Thỏa thuận này. 

Điều 4. Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của NXBGDVN 
NXBGDVN có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ như sau: 

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước đã đầu tư vào 

CTCP... theo quy định của pháp luật và Thỏa thuận này; hoặc quyền và nghĩa vụ của 

NXBGDVN với tư cách là doanh nghiệp nắm giữ quyền chi phối đối với CTCP...; hoặc thực 
hiện quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN theo Thỏa thuận này đối với CTCP... mà 

NXBGDVN không góp vốn và không nắm quyền chi phối. Hội đồng thành viên NXBGDVN 

ban hành quy chế/quy định phân công, phân cấp cho Người đại diện theo uỷ quyền của 

NXBGDVN tại CTCP... thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước trực 
tiếp tại doanh nghiệp mà NXBGDVN góp vốn, hoặc quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN với 

tư cách là doanh nghiệp nắm giữ quyền chi phối đối với CTCP..., hoặc quyền và nghĩa vụ của 

NXBGDVN đối với CTCP... phù hợp với quy định tại Thỏa thuận này và quy định của pháp 
luật. 

2. Cử người đại diện theo uỷ quyền tham gia quản lý, điều hành ở CTCP...; quyết 

định/giới thiệu/chấp thuận để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen 

thưởng, kỷ luật đối với chức danh quản lý chủ chốt tại CTCP... theo đề nghị của Chủ tịch 
HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ NXBGDVN, Điều lệ của CTCP... và 

Thỏa thuận này; ban hành và thực hiện quy chế cử, thay thế, giám sát, đánh giá hoạt động của 

Người đại diện theo uỷ quyền; quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của 

CTCP...; quy định những vấn đề phải được NXBGDVN thông qua trước khi Người đại diện 
theo uỷ quyền quyết định hoặc tham gia quyết định tại CTCP.... 

3. Sử dụng quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn nhà nước, quyền của cổ đông, thành 

viên và/hoặc Quyền chi phối của NXBGDVN đối với CTCP..., và quyền, nghĩa vụ của 
NXBGDVN được quy định trong Thỏa thuận này để phối hợp định hướng hoạt động của 

CTCP... trong khuôn khổ hoạt động của NXBGDVN, cụ thể: 

a) Định hướng chiến lược phát triển của CTCP... theo chiến lược phát triển chung, kế 

hoạch phối hợp kinh doanh chung của NXBGDVN theo nguyên tắc phân công lĩnh vực hoạt 
động và ngành nghề sản xuất kinh doanh. 

b) Định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân 

công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu, chiến 
lược phát triển và sử dụng thương hiệu NXBGDVN, dịch vụ thông tin, nghiên cứu và ứng 

dụng khoa học công nghệ, đào tạo và các hoạt động khác của CTCP... theo chính sách chung 

của NXBGDVN. 
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c) Định hướng xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng 

như các quy chế, quy định quản lý nội bộ của CTCP... trình các cơ quan có thầm quyền phê 

duyệt trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của CTCP... 

không được trái với Điều lệ NXBGDVN. 
d) Yêu cầu CTCP... đảm bảo để các công ty con của mình định hướng phát triển, định 

hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên 

môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu,... xây dựng nội dung 
Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ 

phù hợp với định hướng hoạt động và chiến lược phát triển của NXBGDVN. 

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế hoạt động, điều hành, quy chế quản lý 

nội bộ và tiêu chuẩn, định mức chung áp dụng thống nhất trong phạm vi NXBGDVN và làm 
cơ sở để CTCP... xây dựng quy chế hoạt động của doanh nghiệp. 

5. Xây dựng Quy chế quản lý thương hiệu và sử dụng nhãn hiệu NXBGDVN áp dụng 

chung cho toàn bộ NXBGDVN và yêu cầu CTCP... sử dụng thương hiệu NXBGDVN phải 
tuân thủ các quy định của Quy chế này trong hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng về 

thành tố chung trong tên gọi riêng của CTCP... theo quy định của NXBGDVN. 

6. Yêu cầu CTCP... báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu 

quả sử dụng vốn NXBGDVN (nếu có), kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh 
nghiệp với tư cách là chủ sở hữu phần vốn hoặc cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, 

vốn góp chi phối hay quyền chi phối tại CTCP... để phục vụ công tác quản lý, điều hành chung 

của NXBGDVN; tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất và đánh giá kết quả hoạt 
động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục 

tiêu, nhiệm vụ được giao của CTCP... theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ áp dụng chung 

do NXBGDVN ban hành và CTCP... đã đồng ý tuân thủ thực hiện khi ký kết Thỏa thuận này.  

7. NXBGDVN tổ chức và chỉ đạo CTCP... thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định 
của Bộ Tài chính nhằm phục vụ cho công tác điều hành giám sát, kiểm tra, thanh tra định 

kỳ/đột xuất và đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, 

thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Khoản 7 Điều 

này. 
8. Thực hiện và cung cấp dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiếp thị, xúc tiến 

thương mại và các dịch vụ khác cho CTCP...; làm đầu mối tập hợp các nguồn lực của CTCP... 

và các doanh nghiệp trong NXBGDVN để thực hiện đấu thầu và triển khai thực hiện các dự 
án chung do các doanh nghiệp này cùng thỏa thuận và thực hiện. 

9. Thay mặt CTCP... quan hệ với bên đối tác thứ ba trong trường hợp đại diện cho 

quyền lợi của NXBGDVN hoặc được CTCP… ủy quyền thực hiện các hoạt động chung của 

NXBGDVN hoặc các hoạt động khác nhân danh NXBGDVN. 
10. Tham vấn CTCP... trong việc thực hiện các hoạt động chung; làm đầu mối phối 

hợp, xây dựng cơ chế phối hợp, điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh giữa CTCP... và các 

doanh nghiệp trong NXBGDVN; phối hợp với CTCP... cũng như các doanh nghiệp trong 
NXBGDVN thực hiện nhiệm vụ công ích và các công việc do Nhà nước giao cho 

NXBGDVN phù hợp với quy định hiện hành.  

Điều 5. Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của CTCP...  
CTCP... có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ như sau: 
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1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của CTCP... được quy định tại Thỏa thuận này, Điều 

lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty và theo quy định Pháp luật. 

2. Thực hiện quy chế cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, 

khen thưởng, kỷ luật đối với Chức danh quản lý chủ chốt tại CTCP..., cũng như việc thay thế, 
giám sát, đánh giá hoạt động của Người đại diện theo uỷ quyền theo đúng quy của pháp luật, 

Điều lệ NXBGDVN, Điều lệ của CTCP... và Thỏa thuận này. 

3. Quyết định lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp trên cơ sở định hướng phân công của NXBGDVN về lĩnh vực hoạt động và ngành, 

nghề sản xuất kinh doanh của CTCP... trong khuôn khổ hoạt động của NXBGDVN. 

4. Quyết định chiến lược phát triển theo chiến lược phát triển chung, kế hoạch phối 

hợp kinh doanh chung của NXBGDVN; xác định mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản 
xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và chia sẻ thị 

trường, xuất khẩu, chiến lược phát triển và sử dụng thương hiệu NXBGDVN, dịch vụ thông 

tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo và các hoạt động khác theo chính 
sách chung của NXBGDVN. 

5. Xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp 

trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở đảm bảo Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức 

và hoạt động của CTCP... không được trái với Điều lệ NXBGDVN, Thỏa thuận này và quy 
định Pháp luật. 

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế hoạt động, điều hành, quy chế quản lý nội bộ 

của doanh nghiệp phù hợp với quy chế hoạt động, điều hành, quy chế quản lý nội bộ và tiêu chuẩn, 
định mức chung do NXBGDVN ban hành và áp dụng thống nhất trong phạm vi toàn NXBGDVN. 

7. Đảm bảo để các công ty con của mình định hướng phát triển, định hướng về mục 

tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, 

tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu,... xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy 
chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với định 

hướng hoạt động và chiến lược phát triển của NXBGDVN. 

8. CTCP... sử dụng thương hiệu NXBGDVN phải tuân thủ thực hiện các quy định tại 

Quy chế quản lý thương hiệu và sử dụng nhãn hiệu NXBGDVN áp dụng chung cho toàn bộ 
NXBGDVN trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc đặt tên viết tắt, tên thương mại 

của doanh nghiệp. 

9. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử 
dụng vốn NXBGDVN, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp khi 

NXBGDVN yêu cầu với tư cách là chủ sở hữu phần vốn hoặc cổ đông, thành viên góp vốn 

nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối hay quyền chi phối tại CTCP...; chịu sự giám sát, kiểm tra, 

thanh tra định kỳ/đột xuất của NXBGDVN để đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, quản lý điều hành, thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao 

theo quy định tại các quy chế quản lý nội bộ áp dụng chung cho NXBGDVN và CTCP... đã 

đồng ý tuân thủ thực hiện khi ký kết Thỏa thuận này. 
10. Được NXBGDVN áp dụng các chính sách ưu đãi về quản lý thương hiệu, phân 

luồng đề tài, hợp tác phân công, giao nhiệm vụ qua các hợp đồng.  

11. Được NXBGDVN cung cấp dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiếp thị, 

xúc tiến thương mại và các dịch vụ khác. 
12. Kiến nghị NXBGDVN bảo vệ các lợi ích hợp pháp của CTCP... 
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13. Tham vấn cho NXBGDVN trong việc thực hiện các hoạt động chung; phối hợp với 

NXBGDVN cũng như các doanh nghiệp trong NXBGDVN thực hiện nhiệm vụ công ích và các 

công việc do Nhà nước giao cho NXBGDVN Việt Nam phù hợp với quy định hiện hành. 

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt Thỏa thuận 

1. Sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận: 

Mọi sửa đổi, bổ sung đối với nội dung của Thỏa thuận này phải được Các Bên thống 

nhất bằng văn bản. Các Bên có thể cụ thể hoá, sửa đổi, bổ sung, thay thế một phần các quy 

định của Thỏa thuận này bằng các phụ lục và các phụ lục này là phần không thể tách rời của 

Thỏa thuận này. 

2. Thỏa thuận này chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

a) Các Bên thỏa thuận chấm dứt Thỏa thuận này trước thời hạn (bao gồm cả trường 
hợp CTCP... không còn là Công ty liên kết của NXBGDVN). 

b) Một trong Các Bên đơn phương chấm dứt Thỏa thuận theo quy định tại Thỏa thuận 

này. 
c) Trường hợp một trong Các Bên tuyên bố phá sản, giải thể, chuyển đổi, hợp nhất, 

sáp nhập hay chia tách doanh nghiệp. 

d) Các trường hợp khác mà pháp luật quy định Thỏa thuận phải chấm dứt hiệu lực. 

3. Đơn phương chấm dứt Thỏa thuận: 

Các Bên có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Một trong Các Bên vi phạm các cam kết trong việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa 
vụ của Thỏa thuận này. 

b) Trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được Thỏa thuận này. Bất khả 

kháng được hiểu là sự kiện xảy ra không lường trước được và nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý 

của Các Bên theo quy định của Pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, bão, lũ, 
động đất, bệnh dịch, chiến tranh, quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc sự thay đổi 

pháp luật… Khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra, bên bị ảnh hưởng của sự kiện này phải 

thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng kèm theo các chứng cứ hợp pháp để 

chứng minh và phải tìm mọi biện pháp để khắc phục hoặc biện pháp thay thế khác để làm 
giảm thiểu tối đa hệ quả phát sinh do sự kiện bất khả kháng đó và để thực hiện nghĩa vụ quy 

định trong Thỏa thuận này. Các Bên không phải chịu trách nhiệm trước bên còn lại về việc 

không thực hiện nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng quy định tại Điều này. 

Trường hợp mong muốn đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này trước thời hạn, Bên 

muốn đơn phương chấm dứt Thỏa thuận phải gửi thông báo bằng văn bản cho bên còn lại 
trước thời điểm chấm dứt Thỏa thuận 30 ngày làm việc (không kể ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật). 

Điều 7. Thông báo 

Mọi thông báo liên quan đến Thỏa thuận này phải được Các Bên làm thành văn bản, 

do Người đại diện có thẩm quyền của mỗi bên ký, được gửi trực tiếp hoặc theo hình thức thư 

bảo đảm, hoặc bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, fax hay e-mail tới địa chỉ của các Bên (hoặc 
địa chỉ khác được các Bên thông báo cho nhau nhằm thực hiện quy định tại Điều này).  
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Điều 8. Hiệu lực của Thỏa thuận 
Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tại thời điểm ký Thỏa thuận này, Các Bên 

xác nhận đã đồng thuận thống nhất hoàn toàn và hiểu biết đầy đủ giữa các Bên đối với các 

quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên được quy định trong Thỏa thuận này để cùng 
thực hiện. Các Bên cam kết tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của mỗi Bên 

và các quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo Thỏa thuận này có hiệu lực sau khi các 

Bên ký kết. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Thỏa thuận này không còn 
hiệu lực hay trở thành không có hiệu lực theo thỏa thuận của Các Bên thì các điều khoản còn 

lại không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. 

Điều 9. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp 
Thỏa thuận này được hiểu, điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Các nội 

dung không được quy định trong Thỏa thuận này sẽ được các bên thực hiện theo quy định của 

pháp luật Việt Nam 

Mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan tới việc ký kết, hiệu lực, vi phạm hay chấm 
dứt Thỏa thuận này được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải giữa các bên. 

Điều 10. Điều khoản thi hành 
Các bên cùng thống nhất nội dung các điều khoản của Thỏa thuận này và cam kết đã 

nhận được sự phê duyệt, cho phép cần thiết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp 
luật khi ký kết Thỏa thuận này. 

Thỏa thuận này được ký kết bởi người đại diện hợp pháp của các bên. 

Thỏa thuận này được lập và ký thành 06 bản, mỗi bên giữ 03 bản và có giá trị pháp lý 
như nhau. 

CÔNG TY TNHH MTV 
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
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