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Kính gửi: Công ty Cổ phần phát triển dịch vụ Quốc tế 
 
 

Công ty Cổ phần quốc tế đã nghiên cứu đề xuất phương án về việc cung ứng dịch vụ 

vệ sinh làm sạch thường xuyên Tòa nhà Quốc tế của quý Công ty. 

Trên tinh thần hợp tác, cùng phát triển bền vững giữa các Công ty trong Tập đoàn 

Quốc tế nói chung và thúc đẩy sự hợp tác giữa Công ty Cổ phần quốc tế và Công ty Cổ phần 

phát triển dịch vụ Quốc tế nói riêng, Công ty chúng tôi nhất trí với đề xuất ký kết hợp đồng 

dịch vụ vệ sinh giữa hai bên.  

Hiện nay Công ty Cổ phần Quốc tế đã tiến hành các bước thanh lý hợp đồng với Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Sơn Minh, đơn vị đang cung ứng dịch vụ vệ sinh Tòa nhà 

Quốc tế. Vì vậy, thời gian dự kiến ký kết hợp đồng còn tùy thuộc vào tiến độ thanh lý hợp 

đồng với đối tác. Theo dự kiến chúng tôi đã trao đổi với Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch 

vụ Sơn Minh, hợp đồng sẽ được thanh lý muộn nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2010. 

Sau khi thanh lý hợp đồng, Công ty cổ phần Quốc tế sẽ thông báo chính thức để hai 

bên sớm thương thảo và ký kết hợp đồng. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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