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eeddaayyssaarrEEttCCeemm¬¬aaHHrrvvaaggrraaCCvvggßßkkßß®®ttEExxµµrr  EEddllccgg''eessaayyrraaCC¥¥  eeTTIIbbbbNN††aa  
ll[[mmaannkkaarree®®CCoottEE®®CCkkBBIIbbrreeTTssCCiittxxaagg  EEddllccUUllmmkkCCYYyycc∫∫SSggddeeNNII††mmrraaCC¥¥
[[kkßß®®ttEExxµµrr  rrYYcceehhIIyyTTaarryykkssrrKKuuNN  eeddaayyssMMuuyykkeexxtt††eennHH--eexxtt††eennaaHHeeTTAACCaa
rrbbss''eessoomm……rrbbss''yyYYnn  ..  ®®bbeeTTssEExxµµrrkk~~¨̈ggssttvvttßßTTII1188--1199  VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa®®BB
llaannccMMVVMMggrrvvaaggTT&&BBeessoommnniiggTT&&BByyYYnn  ..  ®®bbCCaarraaÂÂss††ss¬¬aabb''hhiinneehhaacc®®JJtt''bbgg
bbÌÌËËnn  kkUUnneeccAAKKµµaanneeBBllEEll˙̇  ..  eeBBlleessoommffyyeeTTAA®®ssuukkvviijj  eessoommEEttggEEtteeKKoorr
yykk®®KKYYEExxµµrr  bb¬¬nn''®®bbmmUUllyykkeePPaaKK®®TTBB¥¥EExxµµrrmmiinnEEddllxxaann  ..  kk~~̈̈ggGGttIIttkkaall  rraaÂÂss††
EExxµµrrmmiinnEEddllssaall''ssnnii††PPaaBBeessaaHH  ..

eeddaayyssaarr®®BBHHrraaCCaaGGggccnnÊÊccggssııaanneemm®®ttIInnwwggyyYYnn  eeTTIIbbnnSS[[®®BBHHGGnnuuCCGGggGGiiuumm
nniigg®®BBHHGGggddYYggeePPoossrrtt''eeTTAA®®bbeeTTsseessoomm  ..  ®®BBHHeeccAAGGFFiirraaCCyyYYnnmmiijj--mm""aaggVVnn
ccaatt''eemmTT&&BBeeQQµµaaHHee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  nnSSTT&&BBccUUllmmkkttSSggeennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ttaammeess
cckkII††ssMMuurrbbss''eess††ccEExxµµrrGGggccnnÊÊ  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrGGMMNNaacceess††cceennHHEE®®kkggTT&&BB´́ffccUUllmmkk
yyaayyII  ..

®®BBHHeeccAAyyYYnnmmaannbbMMNNggnnwwggyykk®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUlleeFFII√√CCaaEEddnnddIIyyYYnn  TTuukkCCaa
rrnnSSggeeddIImm∫∫IITTbb''TTll''CCaammYYyyeessoomm  EEddllkkaalleeNNaaHHkk**CCaaGGaaNNaacc®®kkxx¬¬SSggBBUUEEkkmmYYyy
EEddrr  eennAAkk~~̈̈ggGGaassIIuuPPaaKKGGeeKK~~yy__  ..  mmiinn®®KKaann''EEttmmaannEEkkaallbbMMNNggccgg''yykk®®ssuukkEExxµµrr
bb""uueeNNˆ̂aaHHeeTT  eess††ccyyYYnnVVnneerroobbccMMEEppnnkkaarr  eeFFII√√yyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeellII®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  bbMM
VVtt''vvbb∫∫FFmm··  GGaarriiyyFFmm··  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeffrrvvaaTT  GGkkßßrrssaaÂÂss††  rreebboobbeess¬¬øøkkJJkk''
eeJJllKKWWyyYYnn®®ttUUvvEEttbbMMVVtt''nnUUvvGGII√√@@TTSSggGGss''EEddllCCaaEExxµµrreeccaalleeccjj  eehhIIyybbgg≈≈MM[[
EExxµµrrssiikkßßaaPPaassaayyYYnnEEffmmeeTToott  eeddIImm∫∫IIssMMrrYYllddll''kkaarrTTaakk''TTgg  ..  kk~~̈̈gg‰‰kkssaarryyYYnn
eeKKeehhAAEExxµµrrffaa  GGaannaarr¥¥CCnn  ((  Barbarians ))  KKWWCCnnEEddllmmiinnssaall''GGaarr¥¥FFmm··rruuggeerrOOgg
……  CCnn´́®®BB´́ppßß  ..

kkaarreellIIkkyykk®®bbvvttii††ssaaÂÂss††®®ttgg''vvKKeennHHmmkkPPÇÇaabb''CCaabbzzmmeehhttuukk~~¨̈ggkkaarrssrreessrr
eennHH  KKWWxxMM∆∆̈̈mmaanneeKKaallbbMMNNggccgg''[[EExxµµrrTTSSggGGss''  yyll''nniiggVVnnddwwgg[[cc∫∫aass''ffaa  yyYYnn
VVnneerroobbccMMnniiggbbMMVVtt''CCaattiiEExxµµrr  eellbb®®ssuukkEExxµµrr  rrMMllaayyvvbb∫∫FFmm··EExxµµrrcc∫∫aass''NNaass''  ..
eehhIIyyEEffmmBBIIeellIIeennHHeeTToott  xxMM∆∆̈̈ccgg''bbgg˙̇aajjffaa  yyYYnneeKKVVnnssiikkßßaa  eeFFII√√vviiPPaaKKnnUUvvkkaarrbbrraa
CC&&yyrrbbss''ddUUnnttaaeeKK  kk~~̈̈ggkkaarrEEddlleeFFII√√yyYYnnUUbbnniiyykkmmµµmmiinnssMMeerrcc  mmkkeellII®®bbeeTTssEExxµµrr
kk~~̈̈ggqq~~SS11884400  ..  eehhttuueennHHeehhIIyy  eeTTIIbbeemmddwwkknnSSyyYYnnhhUU--CCIImmiijj  VVnneerroobbccMMEEppnnkkaarr
eeFFII√√yyYYnnUUbbnniiyykkmmµµ®®bbeeTTssEExxµµrrssaarrCCaaffIIµµmm††ggeeTToott  EEddllmmaannEEccggeennAAkk~~̈̈ggbbNN††SShhUU--
CCIImmiijj    ((  Ho's testament ))  kk~~̈̈ggeeKKaalleeddAA®®ttYYtt®®ttaaGGaassIIuuGGeeKK~~yy__TTSSggmmUUll  ..

eehhttuuEEddllxxMM∆∆̈̈eellIIkkyykk®®bbvvttii††ssaaÂÂss††®®ttgg''eeNNHHmmkkrrMMllwwkk  ee®®JJHHccgg''bbgg˙̇aajjBBII
eeKKaallbbMMNNggBBiitt®®VVkkddrrbbss''yyYYnnmmkkeellII®®ssuukkEExxµµrr  ..  kkaalleennaaHH®®BBHHeeccAAyyYYnnVVnn
eeccjjrraaCCbbJJÇÇaa[[eemmTT&&BByyYYnnGGnnuuvvtt††EEppnnkkaarryyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeellII®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr nniigg  
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®®bbeeTTssEExxµµrr  EEddll‰‰kkssaarryyYYnnVVnnssrreessrrBBII®®BBHHrraaCCbbJJÇÇaammiijj--mm""aaggeeTTAATT&&BB®®BBHH
GGgg  ((11)) ffaa  ––

BBYYkkGGnnaarr¥¥CCnn  ((kk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ))  VVnnkk¬¬aayymmkkCCaakkUUnneeccAArrbbss''eeyyIIggeehhIIyy≤≤LLËË
vveennHH  eehhIIyyeellaakk®®ttUUvvEEttCCYYyyBBYYkkeeKK  eehhIIyybbee®®ggoonneeKKGGMMBBIITTMMeennoommTTmm¬¬aabb''rrbbss''eeyyII
gg˘̆˘̆˘̆  CCaaååTTaahhrrNN__,,  eeyyIIggVVnnææmmkkffaa  ddII((kkssiikkmmµµ))ssMMbbUUrreehhIIyymmaannCCIIrrCCaattiiNNaa--
ss''  eehhIIyyssMMbbUUrreeKKaa((ssMMrraabb''PPÇÇÁÁrr))˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††®®bbCCaaCCnnKKµµaannkkaarreeccHHddwwggBBIIkkssiikkmmµµ((TTaann''ss
mm&&yy))eessaaHH,,  eeKKee®®bbIIEEttccbb®®tteessHH  ccbbkkaabb''  CCaaCCaaggee®®bbIIkkmm¬¬SSggeeKKaa  ..  eeKKeeFFII√√EE®®ssEEdd
ll®®KKbb''®®KKaann''[[eeKKbbrriieePPaaKKBBIIrrddggkk~~̈̈ggmmYYyy´́ff©©  EEtteeKKmmiinnss††̈̈kk®®ssUUvvTTuukkeeTT  ..  vvttƒƒ̈̈EEddll
®®ttUUvvkkaarrccSSVVcc''rraall''́́ ff©©ddUUccCCaa  ssMMBBtt''GGaavv,,  ssUU®®tt,,  TTaa  nniigg®®CCUUkk´́ff¬¬xx¬¬SSggNNaass''̆̆ ˘̆˘̆..  vvttƒƒ̈̈
kkMMrrGGss''eennHH  KKWWbbNN††aallmmkkBBIIEExxµµrrxxiiÇÇll˘̆˘̆˘̆  eehhIIyybbJJÇÇaarrbbss''eeyyIIggccMMeeJJHHeellaakkKKWW  bb
ee®®ggoonnBBYYkkeeKK[[eeccHHee®®bbIIeeKKaa,,  bbee®®ggoonnBBYYkkeeKK[[eeccHHbbeeggII̊̊nnppll®®ssUUvv[[VVnnee®®ccIInn,,  bb
ee®®ggoonnBBYYkkeeKK[[eeccHHddSSeeddIImmmmnn,,  eeccHHcciiJJççwwmm®®CCUUkknniiggTTaa˘̆˘̆˘̆..  eehhIIyyccMMeeJJHHPPaassaavviijj
eellaakk®®ttUUvvEEttbbee®®ggoonnBBYYkkeeKK[[eeccHHnniiyyaayyPPaassaaeevvoottNNaamm  ..  ((rreebboobb))eess¬¬øøkkJJkk''
nniiggee®®bbIIttuuttaammTTMMeennoommeeyyIIgg  kk**®®ttUUEEttBBYYkkeeKKeeFFII√√ttaammEEddrr  ..  eebbIIssiinnCCaammaannTTMMeennoommTTMM--
llaabb''NNaahhYYssssmm&&yy  ……CCaaTTMMeennoommTTMMllaabb''EEddll´́®®BB´́ppßß  kk**KKYYrrEEttEEkkssMMrrYYll  ……kk**bb--
®®gg˚̊aabbkkMMuu[[eeggIIbbrrYYcc (1) ..

yYnUbniykmµ 
…dMeNIreqıaHmkTisxaglic

ee®®kkaayyEEddll®®BBHHGGggccnnÊÊssuuKKtteeddaayyeerraaKKccuuHHmmYYllkk~~̈̈ggqq~~SS11883344((22)) eellII®®BBHHTTII
nnSSggnnaavvaakkMMBBgg''eekkaaHHss¬¬aaEEkkttmmkk  eemmTT&&BByyYYnnGGuuggeellAA……ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  VVnneellIIkk
kkßß®®ttIIGGggmmIIuu  CCaabbuu®®ttIIbbnnÊÊaabb''[[eeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥  eeddaayymmiinnyykkkkßß®®ttIIEEbbnnbbuu®®ttIITTII11
eeTT  ee®®JJHHeeKKeeccaaTTffaakk∫∫tt''  eeddaayy®®BBHHmmaattaarrtt''eeTTAAeessoommCCaammYYyy®®BBHHGGggGGiiuummnniigg®®BBHH
GGggÌÌddYYgg  ..

eellaakk  David P. Chandler VVnn®®ssgg''‰‰kkssaarryyYYnnEEddllssII††BBIIkkaarreellIIkkkkßß®®ttII
GGggmmIIuueennHH  ®®ttgg''TTMMBB&&rr112255ffaa  ––  ««  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√CCaaGGFFiibbttIIkk~~̈̈ggkkaarrEEttggttSSggkkßß®®ttIIGGggmmIIuu
eennHH  eess††ccyyYYnnmmiiuujjmm""aagg  VVnnbbJJÇÇËËnnmmÂÂnnII††yyYYnnmmkkBBII®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  eehhIIyyeennAAkk~~̈̈gg
eerraaggBBiiFFIIEEddlleeKKssgg''eeLLIIggeeddIImm∫∫II®®VVrrBB√√kkaarrEEttggttSSggeennaaHH  kkßß®®ttIIGGggmmIIuu®®BBmmTTSSggGGaa
nnuuCCTTSSggGGss''®®ttUUvvQQrrEEbbrr®®BBHHPPÂÂkk††eeqqııaaHHeeTTAATTiissxxaaggeeCCIIgg  ®®bbQQmmnniigg®®BBHHrraaCCssaarr
rrbbss''eess††ccyyYYnnEEddllGGnnuuJJÔÔaatt[[®®BBHHnnaaggeessaayyrraaCC¥¥  ..  kk~~̈̈ggeeBBlleennaaHHttMMNNaaggnnii
ggGGss''mmÂÂnnII††yyYYnnQQrrEEbbrrmmuuxxeeTTAATTiissxxaaggtt∫∫ËËgg  ddUUccEEddll®®BBHHeeccAAGGFFiirraaCCyyYYnnEEttgg
eeFFII√√yy""aaggeennHH  eennAAkk~~̈̈gg®®BBHHrraaCCvvSSgg®®BBHHGGgg‰‰®®kkuuggeehh√√eennaaHH  »»  ..

kkaallVVnneeLLIIggeessaayyrraaCCkk~~̈̈ggqq~~SS11883355  eennaaHH®®BBHHnnaaggKKµµaannGGMMNNaaccGGII√√eessaaHH
((11)) GG~~kk®®bbvvttii††ssaaÂÂss††bbssççwwmm®®bbeeTTssssaall''ffaa  eeQQµµaaHHee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  EEtt‰‰kkssaarrEExxµµrrssaall''ffaaeeQQµµaaHH

eegg√√oogg--yyuuSSggFFuuyy  ((  Nguyen Van Thuy ))  eehhAAee®®kkAAffaa  GGuuggeellAA@@  ..

((22)) ‰‰kkssaarrmmhhaabbuurrssEExxµµrrTTMMBB&&rr11004488  ‰‰eessoovveePPAAeellaakkeeddvvIIdd--qqaann''ll&&rrffaa  qq~~SS11883355  ..
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kkaarrccaatt''EEccggkkiiccççkkaarrEEppnnddII  KKWWBBYYkkeessnnaabbttIIEEddllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''
ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggTTSSggGGss''  ..  ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggVVnnttSSggbbnnÊÊaayy®®ttYYtt®®ttaaeennAAPP~~MM--
eeBBjj  eehhIIyy®®ttiiHHrriiHHrrkkEEtt{{kkaassllÌÌeeddIImm∫∫IIyykk®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaeeTTAAeeFFII√√CCaa®®ssuukkrrbbss''
yyYYnnbb""uueeNNˆ̂aaHH  (2) ..

GGuuggeellAAkk**ccaabb''GGnnuuvvtt††EEppnnkkaarryyYYnnUUbbnniiyykkmmµµrrbbss''®®BBHHeeccAAmmiijj--mm""aagg  ..  eeddIImm∫∫II
ssMMeerrcckkiiccççkkaarreennHH  eess††ccyyYYnnVVnnddaakk''TT&&BByyYYnnccMMnnYYnn5500,,000000((®®VVMMmmWWuunn))nnaakk''®®ttYYtt®®ttaa
eellII®®ssuukkEExxµµrr  mmaannbbnnÊÊaayyFFMMeennAAPP~~MMeeBBjj  nniiggeennAAeexxtt††eeJJFFiissaatt''  ..

kkaalleebbIIddUUeecc~~HH  GGMMNNaaccEEppnnddIITTSSggmmUUllkk**FF¬¬aakk''mmkkeellIIkkNN††aabb''́́ ddyyYYnnTTSSggGGss''
((33))..  yyYYnnVVnnbbeeJJççjjGGMMNNaaccyy""aaggeeXXaarreeXXAAmmkkeellIIrraaÂÂss††EExxµµrr  KKWWbbgg≈≈MMmmÂÂnnII††EExxµµrr[[
eess¬¬øøkkJJkk''CCaayyYYnn  [[rraaCCkkaarrEExxµµrrrrkkeess∫∫øøggGGaahhaarrcciiJJççwwmmTTaahhaannyyYYnn  yyYYnnVVnn
eebbootteebboonnyyaayyII®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  eeddjj®®BBHHssggÙÙEExxµµrr[[ccuuHHeeccjjBBIIvvtt††  (3) [[®®BBHH
ssggÙÙEExxµµrreess¬¬øøkkJJkk''ddUUcc®®BBHHssggÙÙyyYYnn  [[kkaabb''eeddIImmeeJJFFii  rrMMllaayyvvtt††GGaarraammEExxµµrryykk
eeTTAAssgg''vviihhaarryyYYnn  bbMMpp¬¬aajj®®BBHHBBuuTTÏÏbbddiimmaakkrr  [[rraaÂÂss††EExxµµrrmmÂÂnnII††EExxµµrreerroonnPPaassaayyYYnn
nniiggeess¬¬øøkkJJkk''ttaammyyYYnn  ((  CCaaååTTaahhrrNN__  KKWWssMMNNll''GGaavvbbMMBBgg''EEvvgg  EEddll®®ssIIEExxµµrr
mmiinnvvHHccMMeehhooggddUUccCCaaGGaavvppaayy®®ssIIyyYYnneeTT  EEbbrrCCaaeeddrrPPÇÇiittCCaabb''KK~~aaeeTTAAvviijj  EExxµµrrxx¬¬HHyy
ll''®®ccLLMMffaaCCaaGGaavvEExxµµrrbbUUrraaNN  ))  yyYYnnpp¬¬aass''eeQQµµaaHHTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  [[eehhAAffaa  ««  NNSS
yy""aagg  »»  (4) KKWWyyYYnneerroobbccMMrrMMllaayyvvbb∫∫FFmm··  GGkkßßssaaÂÂss††  TTMMeennoommTTMMllaabb''EExxµµrr  nniiggssaa
ssnnaaEExxµµrrCCaammuunn  ee®®JJHHvvaaCCaa®®KKwwHHEEddll®®TT®®TTgg''nnUUvvkkaarrrrss''rraann´́nn®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrrnniigg®®bb--
eeTTssEExxµµrr  ..

kk~~̈̈ggkkaarrGGnnuuvvtt††nn__EEppnnkkaarreennHH  yyYYnnVVnnbbJJÇÇËËnnss~~ggkkaarrnneeyyaaVVyyddbb''®®VVMMmmYYyy
nnaakk''  ®®kkmmkkaarrcciittssiibbnnaakk''  nniigg®®KKUUddbb''nnaakk''mmkkPP~~MMeeBBjj  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMMss~~ËËll´́nnEEpp~~kkrrddΩΩ
VVll®®ttYYtt®®ttaa®®ssuukkEExxµµrr  ..  eeKKEEcckkEEppnnkkaarreeKKCCaabbYYnnvvKK  ––

vvKKTTII11--  KKWWeerroobbccMMeexxtt††EExxµµrrCCaaffIIµµ  eeddaayyddkkeeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrreeccjj  rrYYccddaakk''eeccAA
hh√√aayyeexxtt††CCaayyYYnn  ..  ®®ssuukkEExxµµrrkk¬¬aayyeeTTAACCaaeexxtt††yyYYnneehhAAffaa  ®®ttaann''  ttaayyffaajj''  ..  eexx
tt††TTSSggGGss''®®ttUUvvddUUrreeQQµµaaHHEExxµµrreeccjj  eehhIIyyddaakk''eeQQµµaaHHCCaaJJkk¥¥yyYYnnCCMMnnYYssvviijj  ..  kk~~̈̈gg
kkaarreerroobbccMMeennHH  yyYYnn®®ttUUvvrrkk[[mmaannss~~ggkkaarrff~~aakk''TTaabbxxÊÊgg''́́ mm∏∏nnaakk''  EEddllmmaannccMMeeNNHHxxaa
ggeeFFII√√EE®®ss  nniiggxxaaggvviiCCÇÇaaCCaannaayyTTaahhaann  eeddIImm∫∫IIddwwkknnSSrraaÂÂss††EExxµµrr  nniiggddwwkknnSS®®ttYYtt®®ttaa
eexxtt††EExxµµrrTTSSggGGss''  ..

vvKKTTII22--  KKWWeebbIIkkEEppnnkkaarrvvaayyssMMrruukkBB®®ggIIkkbbgg˚̊bbeeggII̊̊nnppll,,  bbgg˙̇aatt''BBllTTaahhaann
EExxµµrr[[VVnnee®®ccIInnssMMrraabb''TTbb''nnwwggeessoomm  nniiggss††¨̈kk®®ssUUvvTTuukk[[VVnnee®®ccIInneeddIImm∫∫IIcciiJJççwwmm
kkggTT&&BByyYYnn  ..

vvKKTTII33--  kkaarrbbee®®ggoonnEExxµµrr[[eeccHHPPaassaayyYYnn  eeddIImm∫∫IIssMMrrYYllddll''kkaarrTTaakk''TTggKK~~aa  ..
vvKKTTII44--  KKWWCCaakkaarrCCMMrruujjEEppnnkkaarreeFFII√√GGaaNNaanniiKKmm®®ssuukkEExxµµrr  eeddaayyyykknniiKKmmCCnn

cciinn  nniiggGG~~kkeeTTaassyyYYnn  [[mmkkttSSggTTIIllMMeennAA@@eellIITTwwkkddIIEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIbbee®®ggoonnTTMMeennoommTTMM
llaabb''yyYYnnddll''®®bbCCaaCCnnEExxµµrr[[eeFFII√√ttaamm  ..
((33)) ttaammeessoovveePPAAsseegg≈≈bbBBggßßaavvttaa®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaarrbbss''eellaakkrr˘̆eeKKaavviiTT  ffaaeemmTT&&BByyYYnnFFMM@@mmaannbbIInnaakk''KKWW

ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg,,  ppSS--vv¥¥""aaggyy""aagg  nniigg  vv¥¥""aagg--NNgg  ..
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GGuuggeeFFooggKKuunn  ((  ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  ))  GGKKeemmbbJJÇÇaakkaarryyYYnn  kkaallVVnnCCaaFFMMeennAA  
®®ssuukkEExxµµrreehhIIyy  VVnneerroobbccMMKKMMeerraaggkkaarryy""aaggcc∫∫aass''®®VVkkddNNaass''  kk~~̈̈ggkkaarryykk®®ssuu
kkEExxµµrreeFFII√√CCaa®®ssuukkyyYYnn  ..  vvtt††mmaann®®BBHHååbbrraaCC((GGiiuumm))  nniigg®®BBHHGGggddYYggeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbb
gg  CCaaååbbss&&KKmmYYyyrraarrSSggddll''KKMMeerraaggkkaarrNN__eemmTT&&BByyYYnneennHH  (5) ..  kkaalleennaaHH®®BBHH
eeccAAeessoommVVnnccaatt''[[®®BBHHGGggGGiiuummmmkkKKgg''eennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  nniigg®®BBHHGGggddYYggmmkkKKgg''
eennAAeexxtt††mmggllbbUUrrII  ..  ee®®TToogg--mmiijjyy""aaggkk**rrkkååVVyykklleeppßßgg@@  nniiggyykkyyYYnnccMM--
NNgg®®BBHHhhssƒƒEEddlleess††ccyyYYnnVVnnff√√aayymmkk®®BBHHGGggccnnÊÊeennaaHHCCaaPP~~aakk''ggaarrnnSSlliixxiitt
nniiggnniiyyaayyeeVVkk®®BBHHGGggGGiiuummCCaassmm©©aatt''  ffaa[[®®BBHHGGggGGiiuummrrtt''ccUUlleeTTAA®®ssuukkEExxµµrrccuuHH
yyYYnnnnwwggff√√aayyrraaCCssmm∫∫ttii††  ..  eeddaayyccgg''eessaayyrraaCC¥¥  ®®BBHHGGggGGiiuummkk**TTUUllbbgg˚̊aacc''®®BBHHGG
ggddYYggffaa  ®®bbuuggkk∫∫tt''bbMMrruuggrrtt''ccUUllyyYYnn  ..  ®®BBHHeeccAAeessoomm  ®®BBHHBBuuTTÏÏLLiittLLaannPPaall&&yy  kk**
ccaabb''®®BBHHGGggddYYggddaakk''kkII††yykkeeTTAA®®kkuuggeeTTBB  ((®®kkuuggVVggkkkk))  ..  eeddIImm∫∫IIrrtt''eeTTAA®®ssuukkEExxµµrr
eennaaHH  ®®BBHHGGggGGiiuummVVnnccaabb''yykk®®kkmmkkaarreexxtt††VVtt''ddMMbbgg  KKWWeellaakkVVLLaatt''rrss''eeTTAACCaa
mmYYyyppgg  kk~~̈̈ggqq~~SSrrkkaannBB√√ss&&kkKK˘̆ss˘̆11883377  ..  ®®BBHHGGggeekkoorryykk®®KKUUEExxµµrrttaammpp¬¬ËËvveerroogg
mmkkddll''eeJJFFiissaatt''  ..  eennAATTIIeennaaHHyyYYnnkk**ccaabb''XXMMuu®®BBHHGGggGGiiuumm®®BBmmTTSSggrraaCCvvggßßaannuu--
vvggßßnnSSmmkkPP~~MMeeBBjj  ddll''eeBBllyybb''ss©©aatt''kk**nnSS®®BBHHGGggGGiiuummnniigg®®BBHHjjaattiiccuuHHeeTTAA´́®®BBnnKKrr
rrYYccbbnn††yykkeeTTAAXXMMuuTTuukkeennAA®®kkuuggeehh√√eeTTAA  ..  eess††ccyyYYnneeFFoovv--®®TTII  VVnneeccjjrraaCCssaarrmmkk
ee®®TTOOggmmiijjyy""aaggeennAAPP~~MMeeBBjjbbJJÇÇËËnnsseemm††cceeccAAhh√√aaTTll˙̇:LL¨̈gg11sseemm††cceeccAABBjjaahhflflUU11
ååkkjjaa®®kkLLaaeehhaammmmaann''11  [[ccuuHHeeTTAAKKaall''eess††cceennAA®®kkuuggeehh√√  rrYYccXXMMuueessnnaabbttIIEExxµµrr
TTuukkeennAATTIIeennaaHH  ..  ee®®kkaayymmkkee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggccaatt''eessnnaaTTaahhaann[[XXMMuuxx¬¬ÁÁnnkkßß®®ttIIGG
ggmmIIuu  GGggEEbbnn  GGggeeBBAA  nniiggGGggss©©ÁÁnn  nnSSyykkeeTTAA®®ssuukkyyYYnnCCaassmm©©aatt''eeTToott  ..  eeTTAA
ddll''®®kkuuggllgg''eehhaarr  GGuuggdduuggdduukkeeccAAhh√√aayyeexxtt††@@llgg''eehhaarr  ((  Vinh Long ))  bbJJççËËnn
EEttkkßß®®ttbbIIGGggeeTTAA®®kkuuggeehh√√  XXaatt''TTuukk®®BBHHGGggEEbbnnee®®JJHHvvaaeeccaaTTffaakk∫∫tt''vvaa  eehhIIyykk**
eeFFII√√KKtt®®BBHHGGggEEbbnn  eeddaayy®®CCmmuuCCTTwwkkssmm¬¬aabb''eennAA®®ssuukkllgg''eehhaarreennaaHHeeTTAA  (6) ..

EEppnnkkaarrddkkeeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrr  nniiggkkaarrccaabb''kkßß®®ttIIGGggmmIIuu  ®®BBmmTTSSggrraaCCvvggßßEExxµµrr
yykkeeTTAAXXMMuuTTuukkeennAATTII®®kkuuggeehh√√  CCaabbuuBB√√eehhttuueeFFII√√[[EExxµµrrkkaann''EEttyyll''cc∫∫aass''ffaa  yyYYnn®®bbuu
ggrrMMllaayy®®bbeeTTssEExxµµrrEEmmnnEETTnneehhIIyy  ..  eesscckkII††eekk††AA®®kkhhaayykk**eekkIIttmmaanneeLLIIggTTUU--
TTSSgg®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  rraaÂÂss††EExxµµrr®®KKbb''eexxtt††  nniiKKmmCCnnbbTTCCMMnnMMuuKK~~aakkCCaassµµ&&®®KKbbkkßßBBYYkk  BBIÍ́ mm∏∏
hhaassiibb  ……mmYYyyrryynnaakk''  ddwwkknnSSeeddaayyeemmEEddlleeKKTTuukkcciitt††  bbHHeeVVrr®®ccYYll®®ccbbll''kk~~̈̈
ggkkMMLL¨̈ggEExxkkJJÔÔaanniiggttuullaa11884400  ..  kk~~̈̈ggkkaarrbbHHeeVVrreennHH  eemmssµµ&&®®KKbbkkßßBBYYkkEEttgg®®bbCCMMuu
TTaakk''TTggKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ..  kkaarrbbHHeeVVrrCCaaddMMbbUUgg  eellcceeccjjmmkkBBIImmMM††̈̈eexxtt††PPaaKKxxaagg
eekkIItt®®kkuuggåådduugg  ttaammCCYYrrmmaatt''TTeenn¬¬  mmaanneexxtt††ll√√aa‰‰mm,,  ®®ssIIssQQrr,,  eexxtt††kkNN††aallssÊÊwwgg
eexxtt††eeKKoonnss√√aayy,,  eexxtt††xxßßaacc''kkNN††aall,,  eexxtt††PP~~MMeeBBjjCCaaeeddIImm  ..  eennAAeeBBllEEddllVVnn
ddMMNNwwggffaa  yyYYnnVVnnccaabb''eessnnaabbttII  kkßß®®ttIIGGggmmIIuu  ®®BBmmTTSSggrraaCCvvggßßEExxµµrrVVtt''eeTTAAeehhII--
yy  ..  ddMMNNwwggeennHHVVnnppßßBB√√ppßßaayyyy""aaggrrhh&&ss  BBII®®ssuukkmmYYyyeeTTAA®®ssuukkmmYYyy  BBIIeexxtt††mmYY
yyeeTTAAeexxtt††mmYYyyeeTToott  ..  kk~~¨̈ggkkMMLL¨̈ggEExxååssPPaa11884411  kkaarrbbHHeeVVrrVVnneeLLIIggddll''kkMMrrii
ttCCaaGGttiimmrriimmaa..  eemmssµµ&&®®KKbbkkßßBBYYkkkk**ssnnµµtt''KK~~aabbHHeeLLIIgg®®BBmm@@KK~~aakk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggeevvllaa88´́ff©©
eellIIkkKK~~aaeeTTAAeeLLaammBB&&TTÏÏbbnnÊÊaayyyyYYnnnnaannaa®®KKbb''®®ssuukkeexxtt††XXMMuuttMMbbnn''  kkaabb''ssmm¬¬aabb''yyYYnnTTSS
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ggssIIuuvviillTTSSggTTaahhaann  eennAA®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggEEddlleeKKCCYYbb®®bbTTHH  ..  KKmmnnaaKKmmnn__rrvvaaggTTII®®kkuu
gg®®ttUUvvddaacc''  ..  BBYYkkEExxµµrrbbHHVVnneeLLaannBB&&TTÏÏTT&&BByyYYnn  EEddllGGaacc®®ttYYtt®®ttaaEEttTTII®®kkuugg  ‰‰kkgg
TT&&BByyYYnnttSSggeennAAddaacc''®®ssyy""aall  mmaanneesscckkII††PPiittPP&&yyCCaaxx¬¬SSgg  ..  ®®kkuummEExxµµrrbbHHxx¬¬HHmmaann
TTSSgg®®BBHHssggÙÙCCaaeemmddwwkknnSSppgg  (7) ccMMnnYYnnEExxµµrrbbHHeeVVrrkkaalleennaaHHeeLLIIggddll''CCaaggbbIImmWWuunn
nnaakk''  EEddlleeFFII√√[[eennTT&&BBee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  mmiinnddwwggrrkkvviiFFIINNaaeeddIImm∫∫IITTbb''TTll''nnwwggEExxµµrr
bbHHeeVVrr[[VVnnss©©bb''eeTTAAvviijjVVnn  ..  (8) yyYYnnEEddllrrYYccCCIIvviittBBIITT&&BBEExxµµrrbbHHeeVVrr  kk**nnSSKK~~aa
rrtt''mmkk®®CCkkCCaammYYyyTT&&BBFFMMkk~~̈̈ggbbnnÊÊaayyeexxtt††eeJJFFiissaatt''  nniiggbbnnÊÊaayyFFMMeennAAPP~~MMeeBBjj  ..

eeddaayyssMMNNUUmmBBrrBBIImmÂÂnnII††EExxµµrrnniiggeeccAAhh√√aayyeexxtt††eeJJFFiissaatt''  (9) ssMMuu[[®®BBHHeeccAA
eessoomm®®BBHHNNSSggkk¬¬aavvbbJJÇÇËËnn®®BBHHGGggddYYgg  mmkkee®®ssaacc®®ssgg''®®ssuukkBBIIkkNN††aabb''´́ddyyYYnn
eennaaHH®®BBHHeeccAAkk**bbJJÇÇaa[[BBjjaabb::DDiinneetteeCCaannSSTT&&BBeessoomm  1155,,000000nnaakk''  ddEEgg˙̇rr®®BBHHGGgg
ddYYggccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr  ttaammrryy:VVtt''ddMMbbgg  nniiggeekkNNÎÎrraaÂÂss††EExxµµrrbbJJççËËllCCaammYYyyTT&&BB
eessoomm  VVnn3355,,000000nnaakk''  eellIIkkccUUlleeTTAAeeLLaammbbnnÊÊaayyeexxtt††eeJJFFiissaatt''VVnneeddaayy
mmWWuunnccaabbeeccHHeeFFII√√®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggFFMMVVjj''eepp¬¬aaggccUUllkk~~̈̈ggeeqqHHbbnnÊÊaayyyyYYnn  eemmTT&&BByyYYnnkk**ssMMuu
ccuuHHccaajj''  mmiinnhhflflaannTTTTYYllcc∫∫SSgg  ®®TTgg''kk**eellIIkkTT&&BBEExxµµrr--eessoommbbnn††mmkkvvaayykkMMccaatt''yyYYnn
eeccjjBBII®®kkuuggåådd††̈̈ggnniiggPP~~MMeeBBjjeeTToott  ..

eeddaayyGGss''ssggÙÙwwmmnnwwggeeFFII√√yyYYnnUUbbnniiyykkmmµµ®®ssuukkEExxµµrr  nniiggbbrraaCC&&yykk~~̈̈ggkkaarrbb""uunnbb""gg
ddaakk''®®BBHHGGggGGiiuumm[[eessaayyrraaCC¥¥vviijjeennaaHH  ((  ee®®JJHHEExxµµrrEEllggeeCCOO  ))  eennAAccuuggqq~~SS11884411
ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggkk**ddkkffyyTT&&BByyYYnn  yykk®®BBHHGGggGGiiuumm  kkßß®®ttIIGGggmmIIuu  nniigg®®BBHHrraaCCvv--
ggßßaannuuvvggßß  ®®BBmmTTSSggeeKKoorr®®KKYYEExxµµrrCCaagg®®VVMMmmYYyyJJnn''nnaakk''  ccuuHHeeTTAAEEddnnkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  rrYYcc
eehhIIyyeePPppII∆∆lliixxiitteeTTAA®®kkuuggeehh√√  ssMMuuTTTTYYlleeTTaassEEddlleeFFII√√kkaarrmmiinnVVnnssMMeerrcc  rrYYcceehhII
yyee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggkk**ppwwkkff~~SSbbMMBBuulleeFFII√√GGtt††XXaattxx¬¬ÁÁnnss¬¬aabb''eeTTAA  (10) ..

eess††ccyyYYnnkk**bbJJÇÇËËnneemmtt&&BBeeQQµµaaHH  GGuugg  xxSSssaayy  ddaayyffaann''  nnSSTT&&BBCCaaee®®ccIInnnnSS
yykkeeTTAA®®BBHHGGggGGiiuumm  nniiggkkßß®®ttIIGGggmmIIuu  ®®BBmmTTSSggrraaCCvvggßßEExxµµrr  BBIIeexxtt††mmaatt''®®CCUUkk  mmkkTTuukk
eennAAbbnnÊÊaayyPP~~MMeeBBjj  ..  ccMMVVMMggrrvvaaggEExxµµrrnniiggyyYYnn  kkaalleennaaHHmmiinnccaajj''mmiinnQQ~~HH  eeTTIIbbeemm
tt&&BByyYYnnnniiggBBjjaabb::DDiinnssuuMMccrrccaaKK~~aaQQbb''cc∫∫SSgg  eehhIIyyTTTTYYllssaall''®®BBHHGGggddYYggCCaa
kkßß®®ttEExxµµrrTTSSggGGss''KK~~aa  eehhIIyyssMMuu[[yyYYnn®®bbKKll''kkßß®®ttIIGGggmmIIuu  ®®BBmmTTSSggrraaCCvvggßßaannuuvvggßß
EExxµµrrmmkkvviijjCCaaff~~ËËrr  nniiggeeQQII¬¬yysswwkkyyYYnn--ccaammEEddlleessoommXXMMuuTTuukkCCaaeeQQ¬¬IIyykkaallmmuunn
eennaaHH  ..  eeddIImm∫∫IIeesscckkII††ssuuxxddll''bbNN††aarraaÂÂss††  ®®BBHHGGggddYYggkk**ssuuxxcciitt††yykkeessoommnniigg
yyYYnneeFFII√√CCaaGGaaNNaaBB¥¥aaVVlleellII®®ssuukkEExxµµrr  ..

EEppnnkkaarryyYYnnUUbbnniiyykkmmµµ®®ttUUvvbbrraaCC&&yy  eeddaayyEExxµµrrVVnnddwwggxx¬¬ÁÁnnTTaann''  EEtteeddIImm∫∫IIkkMMuu[[
xxaattTTnn''xx¬¬SSggeeBBkk  yyYYnnkk**ffyyeeTTAA  EEtteeTTAAttSSggTT&&BBssgg''bbnnÊÊaayykkaann''kkaabb''rrkkßßeexxtt††EExxµµrr
EEddnnkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  CCaammSSmmYYnn  ttSSggBBII®®TTSSggee®®ttIIyytt∫∫ËËgg  mmaatt''®®CCUUkk  ®®kkmmYYnn--ss  JJmm  TTwwkk
eexxµµAA  BBllllaavv  ®®BBHH®®ttJJMMgg  EE®®BBkkÚÚssßßIĬ̆ ˘̆˘̆  CCaaeeddIImm  ..

mmuunnnnwwggccUUllddll''EEppnnkkaarryyYYnnUUbbnniiyykkmmµµ  xxMM∆∆̈̈ssUUmmrrMMllwwkk®®ttYYss@@EEddrr  GGMMBBIIccllnnaa
ttssflflUUrrbbss''EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  EEddll®®bbqqSSggnnwwggnneeyyaaVVyybbMMVVtt''TTMMeennoommTTMMllaabb''EExxµµrr
bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrrmmççaass''®®ssuukkeennAAEEddnnddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..
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viFankarEdlyYne®bIsm¬ab'Exµre®kam
nigkarts~Urbs'Exµre®kam

kk~~̈̈ggqq~~SS11777766  EExxµµrreennAAPPaaKKxxaaggee®®kkaamm´́nnEEddnnkkUUssSSggssIIuunnVVnnbbHHeeVVrreeLLIIgg  vvaa
yykkMMccaatt''yyYYnnEEddllee®®bbIIvviiFFIIeeXXaarreeXXAAssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ((  eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  ))  ..  eeqq¬¬øøtt{{kkaa
sseennaaHH  ®®BBHHGGggnnnn''kk**eellIITT&&BBEExxµµrrccUUlleeTTAAvvaayyddeeNNII††mmyykkeexxtt††vviijjLL¨̈gg  ((  LL¨̈gg--
eehhaarr  ))  nniiggeexxtt††mmIIuuffUU  ((  eemm--ss  ))  mmkkvviijj  (11) ..

kk~~̈̈ggrrCCÇÇkkaall®®BBHHGGggccnnÊÊTTII22  ((11880066--11883344  ))  ®®ssbbeeBBllEEddll®®BBHHGGggmmççaass''
eegg√√øøgg--GGaann  ®®bbkkaassxx¬¬ÁÁnnCCaaeess††ccyyYYnn  eehhIIyycc∫∫SSggCCaammYYyyBBYYkkyyYYnnbbHHeeVVrr´́ttssWWnn
eennaaHH  eeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrreennAAeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggeeQQµµaaHHååkkjjaassYYss  VVnnee®®kkaakkeeLLIIgg
eekkNNÎÎTT&&BBcc∫∫SSggbbeeNN††jjyyYYnnQQ¬¬aannJJnn  ‰‰eess††ccEExxµµrrEEbbrrCCaabbJJÇÇËËnnTT&&BBeeTTAACCYYyyeess††
ccyyYYnneeTTAAvviijj  ..

ee®®kkaayymmkkkk~~̈̈ggrrCCÇÇkkaallkkßß®®ttIIGGggmmIIuu  ((11883344--11884411  ))  eeddaayyQQWWcciitt††nnwwggyyYYnn
EEddllyyaayyIIbbMMpp¬¬aajjTTMMeennoommTTmm¬¬aabb''  nniigg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  eennAA
eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggVVnnee®®kkaakkeeLLIIggeekkNNÎÎTT&&BBcc∫∫SSggbbeeNN††jjyyYYnneeTToott  eeddaayymmaann
eessnnaaCCMMnniitt®®VVMMnnaakk''KKWW  PPUUQQYYyyKKgg'',,  hhWWµµnn‰‰kk,,  ttaamm""gg'',,  eeTTssaaeessaamm  nniiggmmeennaarrss''  ..
TT&&BBeellaakkttSSggTTIIeennAAttMMbbnn''pp~~ËËrrddUUgg  ..  kkaarrttssflflUUrrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy®®ttUUvvbbrraaCC&&yy
ee®®JJHHPPUUQQYYyyKKgg''kk∫∫tt''ccUUll´́ddnnwwggGGuuggllUUvv  eemmTT&&BByyYYnnEEddllssnn¥¥aaffaannwwgg[[PPUUQQYY
yyKKgg''eeLLIIggTTIICCaaååkkjjaaCCMMnnYYsseeccAAhh√√aayyKKuuyy  ..  PPUUQQYYyyKKgg''VVnn®®VVbb''kkiiccççkkaarrGGaaff··
kkMMVVMMggTT&&BBeeccAAhh√√aayyKKuuyyddll''yyYYnnGGss''KKµµaannssll''  rrhhUUttrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyssmm¬¬aabb''ss--
hhkkaarrIIrrYYmmttssflflUUCCaammYYyyKK~~aa  mmaannhhµµWWnn‰‰kk,,  ttaamm""gg'',,  eeTTssaaeessaamm  nniiggmmeennaarrss''GGss''
eeTToott  ..  eeccAAhh√√aayyKKuuyy®®ttUUvvyyYYnnccaabb''  rrYYccvvaaEEttggttSSggCCaaPPUUQQYYyyvvaa  ..  eeBBllEEddll®®BBHH
eeccAAyyYYnnmmiijj--mm""aaggeeccjjbbJJÔÔaattii[[EExxµµrree®®kkaammeeVVHHbbgg''TTMMeennoommTTmm¬¬aabb''  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaass
nnaaeeffrrvvaaTT  eennaaHHeellaakkeeccAAhh√√aayyVVnnTTaammTTaarr®®bbqqSSggnnwwggkkaarrEEkkEE®®bbeennHH  eellaakkssuuxx
cciitt††[[yyYYnnssmm¬¬aabb''eellaakkccuuHH  [[EEttyyYYnn®®BBmmssnn¥¥aarrkkßßaaTTuukkTTMMeennoommTTMMllaabb''®®BBHHBBuuTTÏÏ--
ssaassnnaa[[EExxµµrree®®kkaamm  ..  GGuuggllUUvvVVnn®®bbhhaarrCCIIvviittååkkjjaaKKuuyyeennAAmmuuxxssaallaaXXMMuubbiinn
DDwwkk  ..  ®®bbCCaarraaÂÂss††VVnnyykkssBBååkkjjaaKKuuyy  mmkkeeFFII√√bbuuNN¥¥bbJJçç̈̈HHkk~~̈̈ggeeccttiiyymmuuxxvvtt††
eeJJFFiissaallrraaCC  kk~~̈̈ggeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  ..  ‰‰PPUUQQYYyyKKgg''EEddllkk∫∫tt''eeccAAhh√√aayyKKuuyy  kk**
®®ttUUvveemmTT&&BByyYYnnccaabb''ddaakk''®®TTuuggssmm¬¬aabb''eeccaallEEddrr  ..  (12)

kk~~̈̈ggqq~~SS11884477  rrCCÇÇkkaall®®BBHHGGggddYYgg  EExxµµrreexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggkk~~̈̈gg®®ssuukkccaabb''eePPII¬¬ggmm~~aa
kk''eeQQµµaaHHeeLLaamm--eessaammVVnnee®®kkaakkeeLLIIggddwwkknnSSkkaarrttssflflUU®®bbqqSSggnnwwggyyYYnn  ssggsswwkkCCYY
sseellaakkååkkjjaaKKuuyyppgg  nniiggeeddjjyyYYnneeccjjBBIIkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammppgg  ..  eellaakkmmaanneess
nnaa‰‰kk  eessnnaaee®®VVjj  nniiggeemmOOgg--eessaammCCaaCCMMnnYYyy  ..  eeLLaamm--eessaammVVnnvvaayyQQ~~HH
yyYYnneehhIIyyVVnnTTSSggssmm¬¬aabb''eeccAAhh√√aayyeexxtt††yyYYnnGGuuggbbUUppgg  ..  TT&&BBeellaakkeeLLaamm--eessaa
mmvvaayyccUUllddll''pp~~ËËrrddUUgg  eehhIIyyVVnnssmm¬¬aabb''yyYYnnCCaaee®®ccIInnppgg  ..  EEttyyYYnnVVnnbbJJÇÇËËnn
TT&&BByy""aaggee®®ccIInnmmkkBBIIeexxtt††xxaaggeekkIItt  mmkkTTbb''TT&&BBeeLLaamm--eessaamm  ..  yyYYnnccaabb''eeLLaamm--  
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eessaammVVnnddaakk''®®TTuuggyykkeeTTAA®®kkuuggeehh√√  eehhIIyyeess††ccyyYYnneeFFoovv--®®TTII  kk**bbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aa
bb''eellaakkeeTTAA  ..  (13)

kk~~̈̈ggKKMMeerraaggkkaarrvvaattTTIIccuuHHmmkkTTiissxxaagglliicc  nniiggBB®®ggwwggssƒƒaannPPaaBByyYYnnppgg  kk~~̈̈ggqq~~SS
11885566  yyYYnnssgg''bbnnÊÊaayyyy""aaggmmSSeennAATTIIrrYYmmeexxtt††XX¬¬SSggVVssaakk''((Soctrang ))  ..  eellaakk
eeccAAhh√√aayy®®ssuukkssuukkVVnnee®®kkaakkeeLLIIggeekkNNÎÎTT&&BBvvaayykkMMccaatt''yyYYnnyy""aaggkk¬¬aahhaann®®KKbb''
TTIIkkEEnn¬¬ggkk~~̈̈ggttMMbbnn''TTMMnnbb''nniiggkkMMBBgg''®®ttbb''  ((  Thuan Hoa ))  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11885599  eellaakkeessnnaassYYss  eennAAeexxtt††XX¬¬SSggVVnnee®®kkaakkeeLLIIggttssflflUUvvaayykkMM--
ccaatt''yyYYnneennAAmmhhaaTTbb''  ((Hoa Thuan))  nniiggccuuggVVLLaagg  ((  An Ninh ))  ..  kk~~̈̈ggkkaarrttssflflUU
CCaaggbbIIqq~~SS  EExxµµrrVVnnssmm¬¬aabb''åått††mmeemmbbJJÇÇaakkaarryyYYnnBBIIrrnnaakk''ppgg  mmYYyyeeQQµµaaHHGGuuggLLaann''--
ssmm  nniiggmmYYyyeeTTootteeQQµµaaHHGGuuggLLaann''--bbiinnssIIuu  ..  EEttee®®kkaayymmkkeellaakkeessnnaassYYssVV
nn®®ttUUvvBBYYkkccaamm  EEddllCCaassmmıınnÏÏmmiitt††yyYYnnllYYccbbMMBBuulleellaakkss¬¬aabb''eeTTAA  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11886600  kk~~̈̈ggeexxtt††XX¬¬SSggVVssaakk''  (( Soctrang ))  mmaannbbggbbÌÌËËnnBBIIrrnnaakk''eeQQµµaaHH
eessnnaaTTaa  eessnnaammaann''  eennAAeeLLaamm  BBUUyy""aa  ((  Nhu Gia ))  VVnnee®®kkaakkeeLLIIggeekkNNÎÎTT&&BBtt
ssflflUU  EEtteeddaayyTT&&BByyYYnnee®®ccIInnssnnÏÏwwkkeeBBkk  eellaakk®®ttUUvvbbgg≈≈MMnnSSTT&&BBffyyeeTTAAPPUUmmiiLL¨̈gg  ffaann''
kk~~̈̈ggttMMbbnn''®®ttaa  xxaa  eexxtt††BBllllaavv  ((  Baclieu ))  rrYYcceellaakkVVnnnnSSTT&&BBvvaayy®®ccaannyyYYnnrrhhUU
ttddll''JJmmbbUU  llIIvv  ..  eeddaayyyyYYnnVVnnCCMMnnYYyyTT&&BBccaamm  CC√√aarr  EEffmmmmkkCCaaee®®ccIInneeTToott
eellaakkeessnnaaTTaakk**®®ttUUvvBBYYkkCC∆∆aarrVVjj''eellaakkeeddaayykkSSeePPII¬¬ggss¬¬aabb''CCIIvviitteeTTAA  ..  BBllTTaahhaa
nnVVnnyykkssBBeellaakk  eeTTAAbbJJçç̈̈HHeellIIkkUUnneekkaaHHmmYYyyEEkk∫∫rrvvtt††EExxµµrreennAAEExx√√gg  bbbbiill  kk~~̈̈gg
eexxtt††BBllllaavv  ..

ssmm&&yyee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg®®ttYYtt®®ttaa®®ssuukkEExxµµrreennaaHH  EExxµµrrnniiggyyYYnn®®ttUUvvkkaarrCCaaccSSVV
cc''nnUUvv  EE®®BBkkvviijjeett  eeddaayyCCIIkkPPÇÇaabb''BBIImmaatt''ssmmuu®®TT  ccUUllmmkkccmm©©aayy5533KK˘̆mm˘̆  ..  kk~~̈̈ggkkaarr
CCIIkkEE®®BBvviijjeetteennHH  eemmTT&&BByyYYnnVVnnTTTTYYllddaavvGGaaCC∆∆aasswwkkmmYYyy  nniigg®®BBHHssgg˙̇aarr®®ttaaBBII
eess††ccEExxµµrr®®BBHHGGggccnnÊÊ  eeddIImm∫∫II®®ttYYtt®®ttaakkaarrCCIIkkEE®®BBkkeennaaHH  ..  mmnnuussßßCCaabb''kkMMEENNnnmmaann
EExxµµrr  nniiggyyYYnnllaayyKK~~aa  ..  eeKKEEcckkCCaa®®kkuummeeddIImm∫∫IIEErrkkGGaaccmm__ddIIeeccjjBBIIkk~~̈̈ggVVttEE®®BBkk  ..
kk~~̈̈gg®®kkuummnniimmYYyy@@mmaannyyYYnnmm~~aakk''eeddIIrrmmuuxx  yyYYnnmm~~aakk''eeddIIrree®®kkaayy  nniiggyyYYnnmm~~aakk''eeTTootteeddIIrr
kkNN††aallCCYYrr  eeddIImm∫∫IIKKkk''……ttbb''[[EExxµµrreeddIIrreeTTAAmmuuxx[[eellOOnn  ..  yyYYnnEEttggrrkkeerrOOggeeccaaTT
EExxµµrrffaaccgg''rrtt''eeKKcc  ……mmiinneeFFII√√kkaarrCCaaeeddIImm  rrYYccEExxµµrreennaaHH@@kk**®®ttUUvveeTTaass  eehhIIyyyykkeeTTAA
kkbb''ddII®®ttwwmmkkbbII@@nnaakk''  eeFFII√√CCaammuummeeCCIIgg®®kkaannddSSEEttGGuugg  ..  eeBBllEEddllyyYYnnvvaadduutteePPII¬¬ggddSS
EEtteennaaHH  EExxµµrrGG~~kkeeTTaasseerrIIbbMMrrHHeeddaayyeekk††AAnnwwggeePPII¬¬gg  yyYYnnvvaaEE®®sskkffaa  kkMMuukkMMeerrIIkk  ««  ®®bbyy&&tt~~
kkMMBBbb''EEttGGuugg  »»  KKWWddSSEEtt[[eellaakkFFMMyyYYnn  ..

eennHHCCaarreebboobbssmm¬¬aabb''EExxµµrryy""aaggssaahhaavv´́®®BB´́ppßß  EExxµµrr®®KKbb''@@KK~~aaEEttggrrMMllwwkkeerrOOgg
eennHH®®VVbb''ttkkUUnntteeccAA  CCaabbuuBB√√eehhttuueeFFII√√[[EExxµµrrssÌÌbb''yyYYnnrrhhUUttddll''≤≤LLËËvv  ..  ddll''eeBBll
CCIIkkEE®®BBkkrrYYcceehhIIyy  yyYYnneeKKllYYcc®®VVbb''KKII~~KK~~aaeeKKTTSSggGGss''[[ddwwggCCaammuunn  ‰‰EExxµµrreeKKmmiinn[[
ddwwggeessaaHHeeTT  ..  eeKKyykkXX~~aaggEEvvggmmkkddaakk''KKaabbkkEExxµµrrbbnn††KK~~aaddbb''nnaakk''  ´́mm∏∏nnaakk''  ……rraabb''
rryynnaakk''eeddaayyyykkeellssffaa  kkMMuu[[EExxµµrrrrtt''eeccaallkkMMEENNnnCCIIkkEE®®BBkk  ..  rrYYcceehhIIyyeemmTT&&
BByyYYnnkk**bbJJÇÇaa[[TTmm¬¬aayyddIImmuuxxTTMMnnbb''  [[TTwwkkssmmuu®®TThhUUrrccUUllEE®®BBkkCCIIkklliiccllgg''ss¬¬aabb''
EExxµµrrvviinnaassGGnn††rraayyGGss''KKµµaannssll''  ee®®JJHHkkCCaabb''XX~~aaggeerrIImmiinnrrYYcc  ..  eeddaayyssaarrkkaarr  
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ssmm¬¬aabb''EExxµµrryy""aaggeeXXaarreeXXAAEEbbbbeennaaHHeehhIIyy  eeTTIIbbEExxµµrreennAAttMMbbnn''EE®®BBkkCCIIkkvviijjeett  nniigg
eennAAttMMbbnn''CCYYrrPP~~MM®®VVMMBBIIrr  mmaannPP~~MMBBJJll  PP~~MMGGkkyyMMCCaaeeddIImmeekkIItteesscckkII††QQWWccaabb''eekk††AA®®kkhhaa
yynnwwggyyYYnnEEddlleeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµkkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrryy""aaggssaahhaavv´́®®BB´́ppßßddUUeecc~~HHeennaaHH  kk**
ee®®kkaakkeeLLIIgg®®bbmmUUllKKII~~KK~~aattssflflUUvvaayyssggsswwkknnwwggBBYYkkyyYYnn  rrhhUUttssmm¬¬aabb''VVnneemmTT&&BByyYY
nn  nniiggeessnnaaTTaahhaannCCaaee®®ccIInnnnaakk''  EEddllVVkk''TT&&BBrrtt''ccuuHHBBII®®ssuukkEExxµµrreeTTAA  ..

kkaarrttssflflUUrrbbss''EExxµµrree®®kkaammmmaannmmkkCCaahhUUrrEEhhrrhhUUttmmkkddll''eeBBllffIIµµ@@eennHH  CCaaåå--
TTaahhrrNN__́́ nnkkaarrttssflflUUmmYYyykk~~̈̈ggccuuggqq~~SS11994455  nniiggeeddIImmqq~~SS11994466CCaaeeddIImm  EEddllyyYYnnkkuu
mmµµ̈̈yynniiss††hhUU--CCIImmiijj  VVnnee®®KKaaggssmm¬¬aabb''EExxµµrree®®kkaammeeTToott  ..  kkaarrttssflflUUeennHHVVnneekkIItt
eeLLIIggeennAAkk~~̈̈ggEEddnnddIIss~~††  kk~~̈̈ggeexxtt††XX¬¬SSgg  nniiggkk~~̈̈ggPPUUmmiieekkaaHH®®bbhhaattkk~~̈̈ggeexxtt††BBllllaavv  ..
kk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggEExxFF~~ËË  11994455  yyYYnneeyyookkmmiijjVVnnbbeeJJœœaatt®®bbCCaaCCnnEExxµµrr®®bbuuss@@kk~~̈̈ggPPUUmmii
eekkaaHH®®bbhhaatt  yy""aarr""aayy  eepp~~aaGGEENN††tt  ddSSKKiinn  ddSSyyIIuuyy  EE®®BBkkhhUUrrppuugg  ffaayykkeeTTAATTTTYY
lleellaakkFFMM  ……ffaayykkeeTTAAhhaatt''hh√√wwkkhh√√WWnn  eehhIIyybbJJççËËllkk~~̈̈ggeerraaggddaakk''®®ssUUvvCCbb""uunndduutt
ssmm¬¬aabb''TTSSggrrss''GGss''rraabb''rryynnaakk''  ®®KKaann''EEttGG~~kkPPUUmmiieepp~~aaGGEENN††ttEEttmmYYyymmaannss¬¬aabb''ccMMnnYY
nnEEssssiibbnnaakk''eeTTAAeehhIIyy  (14) xx¬¬HHeeTToottBBYYkkvvaabbeeJJœœaatt[[eeLLIIggeellIITTUUkkssmmuu®®TT  rrYYcc
vvaaeeccaaHHBBnnii¬¬ccTTUUkkssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ..

eeyyIIggeeXXIIjjffaa  ®®KKbb''vviiFFaannkkaarrNN__  yyYYnneeFFII√√kkaarrssmm¬¬aabb''EExxµµrrCCaanniiccççKKµµaannQQbb''QQrr
eessaaHHeeLLIIyy  ..  bbuuBB√√eehhttuueeddIImmKKWWmmkkEEttBBIIeess††ccEExxµµrreekkIIttvviivvaaTTKK~~aaddeeNNII††mmrraaCCbbll¬¬gg˚̊
ddeeNNII††mmGGMMNNaaccKK~~aarrvvaaggrraaCCvvggßß‰‰gg  eeTTIIbbeeTTAABBwwggyyYYnn[[mmkkCCYYyy  yyYYnnkk**VVnneellss
eennHH‰‰ggccUUllmmkkkkaann''kkaabb''eexxtt††EExxµµrrTTSSggLLaayyeennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  nniiggeeFFII√√kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aa
bb''rrggaall®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  EEttGGkkuussllEExxµµrrmmiinneeccHHppßßaayykkaarrEEddllyyYYnnssmm¬¬aabb''EExxµµrreennHH
ddll''BBiiPPBBeellaakkeessaaHH  ..

eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm
eeddaayyeeFFII√√yyYYnnnnUUbbnniiyykkmmµµkkmmıı̈̈CCaaeellIImmiinnVVnnssMMeerrcc  yyYYnnVVnnccUUlleeTTAA®®ttYYtt®®ttaa  

EEddnnddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammCCaammSSmmYYnnmmYYyyrryy::  eeBBllEEddllEExxµµrrkkMMBBuuggEEttssaaggxx¬¬ÁÁnn  ss††aarr®®bbeeTT
ssEEddlleeTTIIbbnnwwggrrYYccBBIImmhhnn††rraayyeeddaayyssÂÂggaamm  ..  ttSSggBBII®®BBHHeeccAAmmiijj--mm""aaggrrhhUUtt
®®BBHHeeccAAyy""aa--LL¨̈gg  eess††ccyyYYnnVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[EExxµµrree®®kkaammeeVVHHbbgg''eeccaallTTMMeennoommTTMMllaa
bb''  GGkkßßrrssaaÂÂss††  kkaarreess¬¬øøkkJJkk''CCaaEExxµµrr  ®®BBmmTTSSgg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeffrrvvaaTTppgg  ..  CCaa
ddMMbbUUggeeKKccaabb''EEkkEE®®bbeeQQµµaaHHeexxtt††CCaaEExxµµrr  ddaakk''CCaaPPaassaayyYYnnvviijj  ..  eexxtt††EExxµµrreennAAkkmmıı̈̈CCaa
ee®®kkaammTTSSggGGss''mmaann1177eexxtt††  EEtteennAACCMMnnaann''GGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  eeKKVVnnEEkkEE®®bbeeTTAACCaa
2211eexxtt††  ..  eexxtt††TTSSggLLaayyEEddllyyYYnnVVnnEEkkEE®®bbmmaannddUUcctteeTTAA  ––
eeQQµµaaHHCCaaEExxµµrr eeQQµµaaHHEEkkEE®®bbCCaaPPaassaayyYYnn
11--  eexxtt††kkMMBBbb''®®sskkaa®®ttII EEkkCCaa  Bien Hua rrYYcc  Phuoc Thanh rrYYcc

……ccgg√√aarr®®ttJJMMgg                                Phuoc Long

22--  eexxtt††eerraaggddMMrrII EEkkCCaa  Tay Ninh

33--  eexxtt††́́ ®®BBnnKKrr EEkkCCaa  Saigon rrYYcc  Gia Dinh Cholo rrYYcc
Ho Chi Minh
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44--  eexxtt††ppßßMMGGMMeebbIIss EEkkCCaa  Ben Tre rrYYcc  Kien Hoa

55--  eexxtt††eemm--ss EEkkCCaa My Tho rrYYcc  Dinh Tuong

66--  eexxtt††eekkaaHHKKgg EEkkCCaa  Go Cong rrYYcc  Long An

77--  eexxtt††EE®®BBkkÚÚssßßII EEkkCCaa  Can Tho rrYYcc  Phong Dinh

88--  eexxtt††llgg''eehhaarr EEkkCCaa  Vinh Long

99--  eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg EEkkCCaa  Tra Vinh rrYYcc  Vinh Binh

1100--  eexxtt††ppßßaarrEEddkk EEkkCCaa Sadec rrYYcc  Kien Phong

1111--  eexxtt††mmaatt''®®CCUUkk EEkkCCaa  Chau Doc

1122--  eexxtt††XX¬¬SSgg  ((VVssaakk'')) EEkkCCaa Soctrang rrYYcc  Khanh Hung rrYYcc
Ba Xuyen

1133--  eexxtt††TTwwkkeexxµµAA EEkkCCaa  Camau rrYYcc  Quan Long rrYYcc  An

Xuyen

1144--  eexxtt††JJmm EEkkCCaa  Hatien

1155--  eexxtt††®®kkmmYYnnss EEkkCCaa Rachgia rrYYcc  Kien Giang,

Chuong Thien

1166--  eexxtt††BBllllaavv EEkkCCaa  Baclieu rrYYcc  Baclien

1177--  eexxtt††JJmmVVrr""aaCC EEkkCCaa  Long Xuyen rrYYccCCaa  An Giang

1188--  eexxtt††ttaaeemmaakk EEkkCCaa  Thudomot rrYYcc  Binh Duong, 

Binh Long

1199--  ®®BBHHssYYKK··aa EEkkCCaa  Baria rrYYcc  Phuoc Le, Phuoc Tuy,

Binh Tuy

2200--  GGUUkkaabb'' EEkkCCaa  Cap St. Jacques rrYYcc  Vung Tau

2211--  ((eeQQµµaaHHffIIµµ  )) EEkkCCaa  Tan An

®®ssuukknniiggTTIIkkEEnn¬¬ggxx¬¬HHeeTToott  EEddllyyYYnnVVnnEEkkEE®®bbCCaaeeQQµµaaHHyyYYnnKKWW  ––
vvaall®®BBUUss EEkkCCaa  Dong Nai

ååkkjjaaDDiinn EEkkCCaa  Gia Dinh

eekkaaHH®®ttLLaacc EEkkCCaa  Con Son

eekkaaHH®®ttll'' EEkkCCaa  Phu Quoc

®®ssuukkGGNN††ËËggTTwwkk EEkkCCaa  Long Phu

ssgg˚̊aatt''EE®®BBkkKKyy EEkkCCaa  Rachgoi

ssgg˚̊aatt''EE®®BBkkccaakk EEkkCCaa  Chac Vang

ssgg˚̊aatt''eepp††AAeeBBnn EEkkCCaa  Lo Vieng

ssgg˚̊aatt''ddggeekk††aagg EEkkCCaa  Bai Gi

ssgg˚̊aatt''kkUUnnEEkkÌÌkk EEkkCCaa  Ngang Ho

ssgg˚̊aatt''eeddIImmeeJJFFii EEkkCCaa  Lam Vo

ssgg˚̊aatt''xxii√√nnttaagg EEkkCCaa  Dinh My

ssgg˚̊aatt''́́ ddnngg EEkkCCaa  Lieu Tu
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ssgg˚̊aatt''ttaannaavv EEkkCCaa  Bang Lang

ssgg˚̊aatt''bbwwggGGnnßßaa EEkkCCaa  Bung Sa

ssgg˚̊aatt''TTeenn¬¬‰‰tt∫∫ËËgg EEkkCCaa My Than

ssgg˚̊aatt''‰‰lliicc EEkkCCaa  Lich Hoi Thuong

ssgg˚̊aatt''eepp~~aaGGEENN††tt EEkkCCaa  Giang Noi ..ll..

EEppnnTTIIEEddnnddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammccMMnnYYnn1177eexxtt††  EEddllkk¬¬aayyeeTTAACCaaeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ccMM--  
eeJJHHEEpp~~kkxxaaggtt∫∫ËËgg´́®®BBnnKKrr  ssPPaaGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggVVnnssMMeerrcc®®bbKKll''eeTTAA[[®®BBHH
eeccAAee◊◊ddaayykk~~¨̈ggyybb''́́ ff©©TTII2211  ååssPPaa  qq~~SS11994499  ..  ((  ddkk®®ssgg''eeccjjBBIIssaarrBBtt··mmaa
nnGGggrrbbUUrrII  rrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aa  GGttƒƒbbTTrrbbss''eellaakkffaacc''--bbflfluunneerrOOgg  ´́ff©©TTII1155  mmiinnaa  8877))

eeddaayyssaarrxx√√HH‰‰kkssaarr  xxMM∆∆̈̈KKµµaannllTTÏÏPPaaBBnnwwggeerroobbrraabb''nnUUvveeQQµµaaHH  ®®ssuukk  XXMMuu  ssgg˚̊aa
tt''TTSSggGGss''eennAAEEddnnddIIkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  EEddllyyYYnnVVnnEEkkEE®®kkCCaaPPaassaayyYYnneennaaHHeeLLIIyy..

yYnUbniykmµ®bCaraRs†Exµre®kam
kk~~̈̈ggssmm&&yyee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  EEddllyyYYnnVVnnGGnnuuvvtt††EEppnnkkaarryykk®®ssuukkEExxµµrreeFFII√√  

CCaa®®ssuukkyyYYnneennaaHH  ‰‰kkssaarreessoommVVnneehhAAEExxµµrrffaa  ««®®bbCCaaCCnnyyYYnnffIIµµ»»  ..  bbEEnnƒƒmmeellII
kkaarrbbgg≈≈MM[[EExxµµrreeVVHHbbgg''TTMMeennoommTTMMllaabb''  GGkkßßrrssaaÂÂss††  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeffrrvvaaTTeeccaall  
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nniigg[[EExxµµrreerroonnPPaassaayyYYnn  eess††ccyyYYnnVVnnbbJJÔÔaatt††[[EExxµµrree®®kkaammTTSSggGGss''  yykkEEss®®tt
kkUUlleeTTAAttaammJJkk¥¥  EEddlleess††ccyyYYnnddaakk''[[ssMMrraabb''eexxtt††nniimmYYyy@@  ..  eennHHCCaammeeFF¥¥aaVV--
yyeeddIImm∫∫II[[yyYYnneeKKssaall''ÚÚssKKll''́́ nn®®bbCCaarraaÂÂss††  ««yyYYnnkkMMeeNNIIttEExxµµrr»»GGss''eennaaHHEEtt
bb""uueeNNˆ̂aaHHee®®JJHHEExxµµrreexxtt††nniimmYYyy@@EEttggmmaannccrriittxxuussBBIIeexxtt††mmYYyyeeTToott  CCaaååTTaahhrrNN__
EExxµµrrEEddllmmaann®®ttkkUUllffaacc''  ee®®ccIInnmmaanncciitt††EE®®bb®®bbYYll  yykkssuuxxyykkrrYYccxx¬¬ÁÁnn  ‰‰EExxµµrrEEdd--
llmmaann®®ttkkUUllssWWnnee®®ccIInnmmaanncciitt††kk¬¬aahhaann  mmaann::rrwwggttÌÌwwgg  mmiinneeGGaannkk∫∫aall[[yyYYnn®®ttYYtt
®®ttaa  hhflflaannbbHHeeVVrr  ..ll..  ®®BBHHeeccAAmmiijj--mm""aaggVVnnbbJJÔÔaattii[[EExxµµrree®®kkaammyykkEEss®®ttkkUU
llCCaayyYYnnmmaannCCaagg´́mm∏∏EEss  EEttccaabb''BBIIrraaCC¥¥®®BBHHeeccAAyy""aaLL¨̈ggmmkk  eeKKVVnnrraabb''yykkEEtt
EEss®®VVMMmmYYyyeeTTAAvviijj  ..  KKWWffaaEEssEExxµµrrdd´́TTeeTToott  VVnn®®ttUUvvyyYYnnbbMḾ́ PP¬¬eeXXaassnnaabbMMVVtt''ddaa
nnffaaCCaaCCaattiiyyYYnnssuuTTÏÏ  EEttEExxµµrrTTSSggGGmm∫∫aallmmaaNNeennaaHH  eennAAEEttrrkkßßaaTTMMeennoommTTmm¬¬aabb''CCaa
EExxµµrr  nniiggnniiyyaayyPPaassaaEExxµµrreennAAeeLLIIyy  ..  EEssTTSSgg®®VVMMmmYYyyeennaaHHKKWW  ffaacc'',,  ssWWnn,,  KKIImm,,
KKaagg,,  yy""aajj  nniiggeeccAA  ..  EExxßßeeKKaatt††®®ttkkUUllEEddlleess††ccyyYYnnbbJJÔÔaattiiddaakk''[[rraaÂÂss††EExxµµrr
eennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammmmaannddUUcctteeTTAA  ––
‹‹  EExxµµrreennAAeexxtt††BBllllaavv              ®®ttUUvvEEttyykkEEssCCaa            ssWWnn,,  ffaacc'',,  KKIImm,,  KKaagg˘̆˘̆˘̆ååTTaahhrrNN__  ––

XX¬¬SSgg  nniigg®®BBHH®®ttJJMMgg                                                              ssWWnn--jjii¨̈ll,,  KKaagg,,  rriinnCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆

‹‹  EExxµµrreennAAeexxtt††mmaatt''®®CCUUkk              ®®ttUUvvEEttyykkEEssCCaa            eeccAA˘̆˘̆ååTTaahhrrNN__  ::  eeccAA--eessaamm

‹‹  EExxµµrreennAAeexxtt††®®kkmmYYnnss          ®®ttUUvvEEttyykkEEssCCaa          yy""aajj,,  ddaajj''̆̆ ˘̆˘̆  ååTTaa˘̆  ––ddaajj''--®®kkUUcc˘̆˘̆˘̆

‹‹  EExxµµrreennAAeexxtt††eerraaggddMMrrII              ®®ttUUvvEEttyykkEEssCCaa          kkaavv˘̆˘̆˘̆ååTTaahhrrNN__  ––  kkaavv--nnUU˘̆˘̆˘̆

‹‹  EExxµµrreennAAeexxtt††EE®®BBkkÚÚssßßII      ®®ttUUvvEEttyykkEEssCCaa          ddaavv˘̆˘̆˘̆åå˘̆  ––  ddaavv--kkaann  (15)

‰‰EEssdd´́TTeeTTootteennAAJJsseeBBjjkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammkk**ssuuTTÏÏCCaaEExxµµrrEEddrr  EEttyyYYnnmmiinnrraabb''bb  JJççËËllKKWW

––  yyWWbb,,  llII,,  LLwwmm,,  TTiinn,,  ttSS,,  jj""aagg,,  hhuugg,,  vviinn,,  ®®ttwwgg,,  eeggaa,,  ddUU,,  ttUU,,  KKII,,  eeyyOOgg,,  GGuugg  (16) ..
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CMBUkTI2

sµartIP∆ak'rÆk
kkaarrEEddllxxMM∆∆̈̈eellIIkkyykkvvKK®®ttgg''eennHHmmkk  ee®®JJHHCCaabbzzmmeehhttuuEEddllbbNN††aall[[mmaa

nnCCaaccllnnaaeess~~hhaaCCaattiiPP∆∆aakk''rrÆÆkk  ee®®kkaakkeeLLIIggttssflflUU  nniiggkkaarrCCiiHHCCaann''́́ nnGGaaNNaanniiKKmm
VVrrSSgg  rrhhUUttbbeeggII̊̊ttCCaaccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr:,,  EExxµµrreessrrII,,  EExxµµrreeyyookkmmiijj,,  EExxµµrr®®kkhhmmtt
@@mmkk  ..

kk~~̈̈ggKK˘̆ss˘̆11885577  ®®BBHHGGggddYYggVVnnBBwwgg®®BBHHssggÙÙkkaattUUlliikknnaamm  mm""uuggEEssggjj&&rr
mmIIss˙̇  (( Monseigneur Miche))  nnSS®®BBHHrraaCCssaarreeTTAAssMMuuCCMMnnYYyykkggTT&&BBVVrrSSgg  mmkkvvaayy
®®ssuukk´́®®BBnnKKrr  eebbIIVVnnssMMeerrccrraaCCkkaarr®®kkuuggkkmmıı̈̈CCaannwwggeeccjjCCaa®®VVkk''550000EENNnn  CCUUnn
rraaCCkkaarrVVrrSSgg  ..  ‰‰eexxtt††®®TTSSggee®®ttIIyytt∫∫ËËgg  VVssaakk''((XX¬¬SSgg))  ®®BBHH®®ttJJMMgg  ®®kkmmYYnnss  mmaa
tt''®®CCUUkkmm≈≈aaggTTll''nnwwggmmaatt''ssmmuu®®TT  mm≈≈aaggTTll''nnwwgg®®ssuukkEE®®BBnnKKrreennaaHH  rraaCCkkaarr®®kkuuggkkmmıı̈̈--
CCaannwwggccaatt''kkggTT&&BBeeTTAAvvaayyBB&&TTÏÏvvaaggeeTTAATTll''nnwwggEEddnn´́®®BBnnKKrr  ..  ®®BBHHeeccAANNaabb""UUeeLLGGuu
ggTTII33  kk**®®TTgg''eemmtt††aaee®®VVssttaamm®®BBHHrraaCCssaarr®®KKbb''®®bbkkaarr  ..  ®®BBHHeeccAAnneerraatt††mmVVnnccaatt''
ååkkjjaaeerr  CCaaeessddΩΩIIEEkkbb  eeccAAhh√√aayyeexxtt††@@JJmmCCaaeemmTT&&BBnniiggeessnnaaTTaahhaann  ®®BBmmeeddaa
yyssaaÂÂss††aavvuuFFbbMMrruuggee®®sscc  ccaatt''ååkkjjaayymmrraaCCmm""uukk  CCaaGG~~kkbbJJÇÇËËnneess∫∫øøggGGaahhaarrbbMMrruu
ggccSSkkggTT&&BBBBII®®kkuuggVVrrSSggEEssssmmkkddll''  nniiggvvaayyppÊÊbb''KK~~aa  (1) ..  ddll''qq~~SSmmmmIIssMMrriiTTiiÏÏ--
ss&&kkKK˘̆ss˘̆11885588  ®®BBHHeeccAANNaabb""UUeeLLGGuuggVVnnccaatt''åått††mmnnaavvII‰‰kk  Admiral Doudart

de Lagrée nnSSeessnnaaTTaahhaannccuuHHkkVV""ll''eeTTAAvvaayy®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  ..  ‰‰rraaCCkkaarr®®kkuuggkkmmıı̈̈
CCaakk**eellIIkkTT&&BBeeTTAAvvaayyeexxtt††®®TTSSggee®®ttIIyytt∫∫ËËgg,,  VVssaakk'',,  ®®BBHH®®ttJJMMgg,,  ®®kkmmYYnnss,,  mmaatt''
®®CCUUkk  (2) EEttTT&&BBEExxµµrr®®ttUUvveeTTIIeennAA®®ttgg''EE®®BBkkCCIIkkvviijjeett  kk**ttSSggVVjj''kkSSeePPII¬¬ggFFMM--ttUUcceeTTAA
vviijjeeTTAAmmkk  EEttCCaaGGkkuussll®®BBHHGGggddYYggssuuKKtteennAA´́ff©©TTII1199ttuullaa11886600  ‰‰ååkkjjaaEEkk
bbkk**®®ttUUvv®®BBHHnneerraatt††mmttMMeeLLIIggggaarrCCaaååkkjjaacc®®kkII ((11)) eehhIIyy[[eellIIkkTT&&BBeeTTAAvvaayyeexxtt††  
®®TTSSggtt∫∫ËËggtteeTTAAeeTToott  ..  ®®VVMMbbIIEExxee®®kkaayy®®BBHHGGggddYYggssuuKKtteeTTAAeennaaHH  ®®BBHHssIIuussuuvvttƒƒaa
CCaaGGnnuuCC  ®®BBHHeerraatt††mmVVnnccaatt''[[ss~~ggssUUrr  mmeennaaEEkkvv  CCaajjaattiixxaaggmmaattaaeekkNNÎÎTT&&BBBBII
ttMMbbnn''VVPP~~MM  ssgg˚̊tt''eexxtt††ee®®ttIIyyxxaaggeekkIItt  eeddIImm∫∫IIcc∫∫SSggddeeNNII††mmrraaCC¥¥BBIInneerraatt††mmttaammkkaarr
BBnn¥¥¨̈HHKKSS®®TTrrbbss''eessoomm  ..  kk~~̈̈ggEExxmmiinnaa11886611  mmeennaaEEkkvv®®ttUUvveeKKccaabb''VVnn  ‰‰ss~~ggssUUrr
nniiggbbkkßßBBYYkkrrtt''eeTTAABBwwggVVrrSSggeennAAbbnnÊÊaayyeexxtt††eerraaggddMMrrII  ((  Tai Ninh ))  VVrrSSggkk**nnSSddaakk''

((11))  kk~~̈̈ggEEpp~~kkrrddΩΩVVllEExxµµrr  mmaann®®BBHHmmhhaakkßß®®ttCCaaFFMM  rrYYccbbnnÊÊaabb''mmkkKKWWmmhhaaååbbrraaCC  ((CCYYnnmmaann--CCYYnnKKµµaann))  rrYYccKKWW  

sseemm††cceeccAAhh√√flflaaTTll˙̇::  ……CCYYnnkkaalleehhAA  GGKKmmhhaaeessnnaabbttII  EEddllmmaannmmuuxxggaarreessIIµµnnwwggnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  ((

Prime Monister ))  ..  ee®®kkaammsseemm††cceeccAAhhflfl√√aa  mmaanneessnnaabbttII((rrddΩΩmmÂÂnnII††))bbYYnnnnaakk''KKWW  ååkkjjaacc®®kkII  CCaaeessnnaa

xxaaggkkggTT&&BBeeCCIIggeeKKaakk  nnwwggddwwkknnSSeeCCIIggeeKKaakk,,  ååkkjjaa®®kkLLaaeehhaamm  CCaaeessnnaaxxaaggkkggTT&&BBeeCCIIggTTwwkknnwwggddwwkk

nnSSpp¬¬ËËvvTTwwkk,,  ååkkjjaayymmrraaCC  CCaaeessnnaabbttII®®kkssYYggttuullaakkaarr,,  ååkkjjaavvSSgg  CCaaeessnnaabbttIIxxaaggkkiiccççkkaarr®®BBHHrraaCC

vvSSggnniigghhiirrJJÔÔvvttƒƒ̈̈  ((  ssUUmmGGaanneessoovveePPAA  ««kkaall®®bbvvttii††vviiTT¥¥ËË́́ nnkkmmıı̈̈CCaa»»  rrbbeessµµrr®®ttgg''vvKKTTII11  EEddllEEccggcc∫∫aass''

llaass''BBIIrrddΩΩVVll®®kkuugg  eexxtt††  eeKKaarrmm¥¥ggaarr,,  zzaannnn††rrss&&kkii††mmÂÂnnII††,,  eeccAAhh√√aayyeexxtt††,,  eess††cc®®ttaajj''TTSSgg®®VVMM,,  kkMMEENNnn

kkggTT&&BB´́nnrrbbbbsskkii††PPUUmmiibbUUrraaNNEExxµµrr  ))  ..
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''kkVV""ll''yykkeeTTAAbbMMbbrrbbgg''eeccaall‰‰eekkaaHH®®ttLLaacceeTTAA  ..  
kk~~̈̈ggEExxeemmssaa11886622  sseemm††ccssuuTTssVV""bbHHeeVVrreekkNNÎÎTT&&BBeennAAeexxtt††ssMMeerraaggTTgg

((eexxtt††kkMMBBgg''ssWWıı))  EEtt®®ttUUvvbbrraaCC&&yyccaabb''VVnnssmm¬¬aabb''eeccaall  ..
kk~~¨̈ggqq~~SSkkuurrbbJJççss&&kk11886644  VVvveellaakkååkkjjaaeetteeCCaassuukk,,  eexxtt††kkMMBBgg''ss√√aayy,,

eeQQµµaaHHss√√aa  rrtt''eeTTAAeexxtt††®®TTSSggee®®ttIIyytt∫∫ËËgg  ttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaaGGggPPwwmm  ((22)) bbJJçç̈̈HHbbJJççËËllrraaÂÂss††
[[VVnnTT&&BBee®®ccIInn  eellIIkkmmkkttSSggeennAA®®ssuukkeeCCIIggkkJJççMM̈̈ssgg˚̊tt''yykkeexxtt††JJmm  bbnnÊÊaayymmaa--
ss  ®®TTSSgg  ´́®®BBkkbb∫∫aass  ..  eevvllaayybb''ss©©aatt''  eemmbbHHeennHHnnSSeessnnaalluukkååkkjjaacc®®kkIIEEkkbb
GGnniiccççkkmmµµeennAAeexxtt††®®TTSSggeeTTAA  ..

eeccAAhh√√aayyeexxtt††yyYYnneennAAeexxtt††mmaatt''®®CCUUkk  ((  Chaudoc ))  VVnnKKSS®®TTccllnnaabbHHeeVVrr
eennHH  (3) ..  eeddaayyVVrrSSggeeFFII√√kkaarrKKMMrraammxx¬¬SSgg  eeTTIIbbååbbrraaCCyyYYnn®®BBmm®®bbKKll''xx¬¬ÁÁnnGGaaccaarr¥¥
ss√√aaeennAAEExxssIIhhaa11886666  ..  EEtteennAAEExxmmkkrraa  mmuunn®®bbKKll''xx¬¬ÁÁnnGGaaccaarr¥¥ss√√aa  yyYYnnbbeeggII̊̊tt
ccllnnaabbHHeeVVrrmmYYyyeeTToott  eeddaayybbeeJJççHH[[®®KKUUGGaaKKmmeeQQµµaaHHeeddIImmnnUU  ttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaaeeJJrr
kkMMeeVVrr  eekkNNÎÎTT&&BBttMMbbnn''eerraaggddMMrrIIcc∫∫SSggddeeNNII††mmrraaCC¥¥  ..  ‰‰eeJJrrkkMMeeVVrrBBiitteennaaHH  CCaabbuu®®ttaa
®®BBHHGGggcc&&nnÊÊTTII22  VVnnssuuKKtteennAA®®kkuuggåått††̈̈ggttSSggBBII®®BBHHCCnnµµ88EExxeemm""¬¬HH  (4) ..  ååbbrraaCCyyYYnn
eexxtt††llgg''eehhaarrVVnnKKSS®®TTccllnnaabbHHeeVVrreennHH  (5) ..  ccMMVVMMggeennHHssIIuueeBBllGGss''CCiitt22qq~~SS
TTMMrrSSssmm¬¬aabb''eeJJrrkkMMeeVVrrVVnneennAAEExxFF~~ËË11886677  eennAATTYYllbbgg''bbtt''  PPUUmmiiss√√aayyeePPII¬¬gg  ttSSgg
eeKKaakk  eeddaayyååVVyyrrbbss''eellaakkååkkjjaaeetteeCCaaGGIIeexxtt††kkMMBBgg''ss√√aayy  ‰‰mmÂÂnnII††rraaCCkkaarr
®®bbCCaarraaÂÂss††ss¬¬aabb''vviinnaassGGss''CCaaee®®ccIInnnnaakk''  ..  

eeyyIIggVVnneeXXIIjjffaa  ®®BBHHGGggDDYYggVVnn[[ååkkjjaarraaCCaaeessddIIΩΩEEkkbbvvaayyyykkeexxtt††kk--
mmıı̈̈CCaaee®®kkaammvviijj  EEtteeddaayy®®TTgg''ssuuKKttkk~~̈̈ggqq~~SS11886600eeTTAA  ååkkjjaaEEkkbbkk**ppÌÌaakkssÂÂggaamm
eennaaHHssiinn  ee®®kkaayymmkkhh¬¬ÁÁggnneerraatt††mmVVnntteemmII¬¬ggggaarrååkkjjaaEEkkbb  CCaaeessnnaabbttIITTaahhaann
eeCCIIggeeKKaakkCCaaTTIIcc®®kkIIeeBBjjyyss  rrYYcc[[eellIIkkTT&&BBeeTTAAvvaayyeexxtt††®®TTSSggee®®ttIIyytt∫∫ËËggeeTToott..
eehhttuueennHHeehhIIyy  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[EExxµµrreeTTAAvvaayyyykkeexxtt††kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammVVnn  mmhhaaååbbrraaCCyyYY
nnEEddllttSSggeennAAeexxtt††llgg''eehhaarr  ((  Vinh Long ))  eennaaHHkk**rrkkmmeeFF¥¥aaVVyyKKSS®®TTeemmbbHH
eeVVrrGGaaccaarr¥¥ss√√aa  [[eeTTAAlluukkssmm¬¬aabb''ååkkjjaacc®®kkIIEEkkbbTTaall''EEttVVnn  ..  ee®®kkaayymmkkeeTToo
ttyyYYnnKKSS®®TTccllnnaabbHHeeVVrreeJJrrkkMMeeVVrreeTToott  KKWWkk~~̈̈ggeeKKaallbbMMNNggeeFFII√√[[EExxµµrrmmaannccllaa
ccllkk~~̈̈gg®®ssuukk  eehhIIyyKKµµaann{{kkaassnnwwggvvaayyyykkeexxtt††kkUUssSSggssIIuunnmmkkvviijj  ..  EExxµµrrkk**FF¬¬aa
kk''kk~~̈̈ggååVVyykkllyyYYnn  EEddllee®®bbIIkkll∫∫yykkFF¥¥ËËggllaabbmmuuxxmmaann''[[CCll''KK~~aa  EExxµµrrkk**cc∫∫SS
ggkkaabb''ssmm¬¬aabb''EEttKK~~aa‰‰gg  eehhIIyyKKµµaann{{kkaassnnwwggvvaayyyykkeexxtt††  EEddllyyYYnnbb¬¬nn''yykk
eennaaHHmmkkvviijjeeLLIIyy  ..  ccMMVVMMggkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrssBB√√́́ ff©©  ((  11997799--11999900  ))  kk**CCaanneeyyaa
VVyyddEEddllEEddllyyYYnnyykkmmkkee®®bbII[[EExxµµrrssmm¬¬aabb''EEttKK~~aa‰‰gg  ..

((22)) GGggPPwwmmCCaabbuu®®ttaarrbbss''ååbbrraaCCGGggGGwwuumm  EEddllllYYcceePPoosseeccjjBBIIVVtt''ddMMbbgg  ((eessoomm))  eeddaayyccaajj''ååVVyy

kkllyyYYnn  ®®ttUUvvee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggXXMMuuTTuukkeennAAeexxtt††llgg''eehhaarr  ‰‰GGggPPwwmmBBiitt®®VVkkddeennaaHHVVnnssuuKKttrrYYcceeTTAA

eehhIIyyeennAATTIIeennaaHH  ..
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GaNaB¥aVlVraMg
eeddIImm∫∫II[[rrYYccccaakkBBIICCMMeerroottCCMMEErrkkbbrreeTTssCCiittxxaagg  ®®BBHHnneerraatt††mmkk**ddaakk''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈  

CCaaee®®kkaammGGaaNNaaBB¥¥aaVVllVVrrSSgg  eeddaayyssnniiÏÏssJJÔÔaaccuuHH´́ff©©TTII1111  EExxssIIhhaa  qq~~SS11886633
..  eeddaayyssaarrkkaarrbbHHeeVVrrTTSSggBBIIrreellIIkkeennaaHH  VVrrSSggVVnneeff˚̊aalleeTTaassffaa  mmkkBBIIEEpp~~kk
rrddΩΩVVllEExxµµrreexxßßaayy  ..  VVrrSSggyyll''eeXXIIjjffaa  rreebboobbrrddΩΩVVllrrbbss''®®BBHHnneerraatt††mmmmiinn
llÌÌ  kk**mmaannbbMMNNggeessIIeerrIIEEkkEE®®bbrrddΩΩVVllEEbbbbffIIµµ  ..  eennAAqq~~SS11888833  eellaakk  Charles

ThomsonVVnnmmkkCCaaGGPPiiVVll≤≤NNÎÎËËcciinnEEpp~~kkrrddΩΩVVllssIIuuvviill  ..  eellaakkssMMeerrccffaa®®ttUUvv
EEttbbgg≈≈MM[[®®BBHHnneerraatt††mmLLaayy®®BBHHhhttƒƒeellxxaakk~~¨̈ggkkaarr®®bbKKll''kkiiccççkkaarrEEppnnddIIEExxµµrreeTTAAVV
rrSSggkkaann''kkaabb''TTSSggGGss''  ..  eeKKVVnnee®®KKaaggTTuukkffaa    eebbII®®BBHHnneerraatt††mmmmiinn®®BBmmeeTTeennaaHH  eeKK
nnwwggbbgg≈≈MM[[®®BBHHGGggddaakk''rraaCC¥¥  rrYYcceehhIIyyeellIIkk®®BBHHssIIuussuuvvttiiƒƒEEddllKKSS®®TTVVrrSSggeennaaHH[[
eeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥vviijj  ..  ttSSggBBIIyybb''eebboottPP¬¬WẂ́ nn´́ff©©TTII1177mmiiffuunnaaqq~~SS11888844  eeddIImm∫∫IIGGnnuu--
vvtt††kkaarreennaaHH  eellaakkFFuummssuunnVVnneebbIIkkkkaaVV""ll''eeQQµµaaHHssIIuullUUEEGGttmmkkcctteennAAccMMmmuuxxvvSSgg
PP~~MMeeBBjj  (6) ..  ddll''eemm""aagg®®bbEEhhll1100yybb''  eellaakkkkaann''ssMMNNMMuulliixxiittccUUlleeTTAACCYYbb
®®BBHHnneerraatt††mm  eeddaayymmaannTTaahhaann®®bbddaabb''GGaavvuuFFssMMLL¨̈tt  ((  TT√√aarrVVllnniiggååkkjjaavvSSggmmiinn
[[ccUUllee®®JJHHeess††cckkMMBBuuggppÊÊMM  eellaakkFFuummssuunnyykkeeCCIIggQQUUssTT√√aarr®®kkLLaabbnnÊÊMMeeLLIIgg®®KKSSgg
))  ..  eebbII®®BBHHnneerraatt††mmmmiinn®®BBmmccuuHH®®BBHHhhttƒƒeellxxaaeeTTeennaaHH  ®®TTgg''®®ttUUvvEEttddaakk''rraaCC¥¥  ®®BBHH
nneerraatt††mmkk**®®BBmmccuuHHhhttƒƒeellxxaaTTSSggeeTTIIssTTaall''nniiggBBiieerraaFF (7) eeddaayyssuuxxcciitt††®®bbKKll''
GGmmNNaacckkiiccççkkaarrEEppnnddIIeeTTAArraaCCkkaarrVVrrSSggccaatt''EEccggeerroobbccMM  ..  ®®VVMMmmYYyyEExxee®®kkaayymmkk
®®TTgg''kk**tteemmII¬¬ggggaarrPPkkII††QQUUkk  CCaammhhaattllwwkk[[®®KKggggaarrCCaaååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkk  CCaa
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kkVV""ll''eeQQµµaaHH  ssaall¬¬ËËEEGGtt  EEddllVVrrSSggVVnnCCiiHHmmkkbbgg≈≈MM®®BBHHkkrruuNNaa®®BBHHVVTTnneerraatt††mm  [[LLaayy

®®BBHHhhttƒƒeellxxaaeellIIGGnnuussJJÔÔaaqq~~SS11888844  ..




