
CONG TY CO PilAN CAP N[J'OC BEN THANH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VLT NAM 
Dc1p—Trdo—Hinh phüc 

S ô: 1256 /CNBT-TCHC ThànhphóH Gil Minh, ngày 28 tháng 5 nám 2020 

VViC côngbthônglinkt cipãFihi dng c6 dong 
thuông niên nrn 2020 

Kinh gl'ri: 
- Uy ban Chfrng khoán Nhà nuâc; 
- Sâ Giao dch Chirng khoán Ha Ni. 

1. Ten Cong ty : CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 
(Ma chfrng khoán: BTW) 

2. Trit s& chinh : 194 Pasteur, Phung 6, Qun 3, TP. H Chi Minh 

3. Diên thoi : (08) 38 297 147 — 38 272 990 

4. Fax : (08) 38 229 778 

5. Ngtrô'i thirc hin cong bô thông tin: 

- HQ và ten : NGUYEN THAN}I PHUC — Giám dc Cong ty 

- Dja chi : 611/57E Din Biên Phü, Phi.thng 1, Qu.n 3, TP. H ChI Minh. 

-Diênthoai 

+Didông :0913926614 

+Co'quan :(08)38234723 

-Fax :(08)38229 778 

6. Loii thông tin cong b: 

LJ24h E172h E Yêu cu E1 Bt thithng LJ Djnh k' 

7. Ni dung thông tin cOng b: 

Cong ty C phn Cp nuOc Bn Thành cong b6 thông tin k& qua Di hi dng c 
dông thuOng niên näm 2020 nhix sau: 

Cuc hçp Di hi dng c dOng cüa Cong ty C phn Ctp nuâc Bn Thành din 
ra vào hc8 giO 30 phüt ngày 28/5/2020 tai  Khách sn Thang Li (VICTORY) — So 14 
VO Van Tan, PhuO'ng 6, Qun 3. 

Tharn dir Dti hi có 151 c dông, vOi s c ph.n Co quyn biu quyt là 6.960.716 
cô phân, tumg rng 74,37% tong so cô phân cUa tat cã cô dông duçic mO'i tham dir Di 
hOi. 



Di hi dä thông qua các vn d sau: 

1. Thông qua Báo cáo cüa Hi dMg quãn trj v cong tác quán trj Cong ty nàm 
2019 (theo tài liçu dInh kern), vâi các chi tiêu chU yêu nhix sau: 

Chiliêu Donv 
tInh 

Tht 
hiên 
nam 
20 

K&quãSXKD 
nm2019 

T1%thhin Sit 

Ke 
hoach 

Th 
liii 

Sovoi 

khoach 
nam 
2019 

Sovoi 

men 

2018 

1 2 3 4=3,2 5=3/1 

1 Sân1upngnumuasi Tiium3  57,52 55,082 54,258 98,50 94,33 

2 Sn1ungniñ1iêuthii Tiium3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 T&ig doanh thu ban hàig và 
cungcâpdjchvi 

Titngdo:Doanhthu1iMnu 

Triêu 
dOng 

455.556 458.830 468.650 102,14 102,87 

452.408 453.130 464.549 102,52 102,68 

4 T1thithuduongniên % 98,53 100 98,86 - - 

5 Ti lê ho dan dutt clip ni.fr 
sch 

% 100 100 100 - - 

6 T' I nuóc thlit thoát bmnh quan 
nm 

% 30,44 27 26,02 - - 

7 TngmüdutIxxâydmgcG 
bn 

Tiiu 
dong 

70.845 114.091 49.844 43,69 70,36 

-Phrinniing1uói 8.502 4.971 5.515 110,94 64,87 

-Caitnangclip; 32.153 54.012 16.851 31,20 52,41 

-Cãittbayth; 8.106 

3.739 

28.875 

18.424 

6.866 

5.417 

23,78 84,70 

144,88 -Sachüangmiic; 29,40 

-Chngthli.tthoátnu5c; 15.017 5.609 13.969 249,05 93,02 

-Muas.mccisivtchliL 3.328 2.200 1226 55,73 36,84 

8 L9inhun1iththu Triu 
dOng 

27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 

9 Clit& %/mnh 
g 

10 10 12 - - 



2. Thông qua Báo cáo cüa Ban kirn soát v vic thrn djnh tInh hInh san xut 
kinh doanh nàrn 2019 cüa Cong ty (theo tài lieu dinh kern). 

3. Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2019 dã kim toán và Báo cáo cüa kim toán 
dc 1p (theo tài lieu dinh kern,). 

4. Thông qua vic trIch 1p các qu5 và chia c ti'rc tr 1çi nhun sau thuê näm 
2019 (theo tà trinh dinh kern). Cii the, các chi tiêu trIch 1p qu7 và chia c 
t1rc nãrn 2019 nhu sau: 

1.  utixphátn 16.532.084.446 dng 

2.  Qu51thenthung 4.225.000.000 dôn 

3.  Qu5thu'&ngnguOiqun1cOngty 388.800.000 dng, 

4.  ChiacMntchocdOng 11232.000.000 dng, 

(12% rnnh gia) 

chimt1: 51,06% 

chiêmt'1: 13,05% 

chirnt'1ê: 1,20% 

chim t) 1: 34,69 % 

Cong 32.377.884.446 dông 100 

5. Thông qua Djnh hucng phát trin và K hoch san xut kinh doanh näm 2020; 
dông th?i üy quyn cho Hi dông quân tr xern xét diêu chinh các chi tiêu san 
xuât kinh doanh chü yeu va các giãi pháp cho phü hcrp vâi tInh hInh thirc té 
trong närn 2020. 

Các clii tiêu chü y&i Donv 
thih 

Th hiên 
nàm 2019 

K hoach 
nàm 2020 

T 1 Ing 
trueing nám 
2020 so vói 

näm 2019 (%) 

U 

(3) (4) = (3)7(2) 

1 Snkr9ngn S Triu rn3  54,258 53,092 97,9 

2 Tiiu m3  40,188 40,350 100,4 

3 Tng doanh thu ban hing và cung 
câpdichvci 

Triu 
dong 

468.650 522219 111,4 

TiDng do: Doanh thu tin nuO Triu 
dông 

464.549 517.919 111,5 

4 T' 1 thijc thu duong niên % 98,86 100 

5 T1hnsCrdpngnu 100 100 

6 T'1ethAtthoatnuac.bInh qnnim 26,02 24 

7 Lçi nhun tnrót thu Tiiu 39.704 40.000 100,7 

8 Ctrc %/mnh 
gia 

12 Drkiên12 



* K hoch dâu tu xây dirng co bàn nãrn 2020 nhu sau: 

Ngun v6n Quy mô 
dâutir 
(met 
Ôflg 

Tng vn 
dâutir 
(triu 
doflg 

K hoch näm 2020 

Khôi 
luçng (met 

g) 

Giá tii 
khi lining 

(triu 
dihig) 

Giá fri giãi 
ngn triu 

ding) 

'IT 

1 VnkinhdoanhCongty 20.977 139.404 16.857 109.335 99.909 

2 V&i dua vào chi phI san 
xut 

6.188 26.350 6.188 26.350 24.018 

3 Casivttchât - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168.254 23.045 138.185 126.427 

6. Thông qua vic l?a  ch9n dan vj kim toán cho Báo cáo tài chinh nàrn 2020 
(theo tà trInh dinh kern). 

7. Thông qua rnirc thu lao Hi dng quàn trj, Ban kim soát, Nguô?i phii trách 
quãn tri/ Thu k HDQT näm 2020 (theo t& trinh dinh kern), c11 the nhu sau: 

- Thành viên HDQT 5.000.000 dng/ngui/tháng. 

- Thành viên BKS 3.000.000 dng/ngui/thang. 

- Nguci phi1 trách quãn trj/Thu k HDQT: 3.000.000 dng/ngiRii1thang. 

- Riêng Chñ tich HDQT, Truâng BKS do dam nhn cong tác chuyên trách 
nên không nl4n thi lao. 

8. Thông qua vic b sung, süa di Diu 1 Cong ty theo ni dung d nghj t?i  T?i 
trInh s 04/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 cüa Hi dông quân trj (dInh 
kern tài lieu). 

9. Thông qua vic b sung, si'ra dM Quy ch quãn trj Cong ty theo ni dung d 
nghj tai  T trInh s 05/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 cüa Hi dông quãn 
trj (dInh kern tài lieu). 

10. Thông qua vic ban hành Quy ch bO phiu din ti'r cüa Cong ty theo ni dung 
d nghj tai  T trinh s 06/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 cüa Hi dông 
quãn trj (dInh kern tài lieu). 

11. Thông qua vic min nhim chirc danh Thành viên Ban kim soát cUa ông 
Nguyen Xuân Trinh (theo t& trInh dInh kern). 

12. Thông qua vic b.0 b sung bà Thch Duang Kim An lam thành viên Ban 
kiêm soát nhiêm kS'  2017 —2022. 

8. Thông tin nay dã duçc Cong b trên trang thông tin din t1r cña Cong ty C ph.n Cp 
nuâc Ben Thành vào ngày 28/5/2020 tai throng dan: www.capnuocbenthanh.com  (vao 
Miic "Di hi cô dông thuOng niên nãm 2020"). 



No'i nIzn: 
- Nhii trên; 
- Thành viên HDQT COng ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- KO toán trir&ng Cong ty; 
- Lu'u: VT, TC-HC. 

Nguyen Thành PhUc 

NiUI TH1)C HflN CBTT 
MBOC 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong bé trên day là dung sir that và hoàn toàn 
chju trách nhirn truàc pháp 1ut ye ni dung các thông tin d cong bô./. 

* DInh kern: Tài lieu, Biên ban, Nghj quyt Di hi c dông thithng niên näm 2020. 





CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH CONG HOAXAHQI CHU NGHIA V1IT NAM 
031 HOT BONG CO BONG Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

ThththphókM ChIMinh, ngày 28 thth'zg 5 nám 2020 

NGH! QUYET 
BI HO! cO BONG THU'NG NIEN 2020 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

Can cir: 

- Luat Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Diu 1 t chirc và hott dng cüa Cong ty C phn Cp nuOc Bn Thành; 

- Ni dung và két qua cuOc hçp thixing niên 2020 cUa Dti hOi  dng c dong 
Cong ty Co phân Cap nizécc Ben Thành, 

QUYET NGHJ 

Biu 1.  Thông qua Báo cáo cUa HOi  dng quán trj v cong tác quãn trj Cong ty näm 
2019 (theo tài lieu dInh kern), v1i các chi tiêu chü yêu nhix sau: 

Clutieu 
Bonvi 

tmh 

Th 
hiên 
-. nam 

K&quãSXKD 
nam2019 

Tyle%thuv 

K Th! 

Sovói 

kêhoach 

2019 

th 

nam 
2018 

: 
SIT 

1 2 3 4=3,2 5-3/1 

1 Sàn1uongnumuasi Tiium3  57,52 55,082 54,258 98,50 94,33 

2 Sãn1ungnu1iêuthii Tiium3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 Tng doanh thu ban hang t 

cungcapdjchv 

TIDngdó:Doanhthulinnu 

TIiU 

dông 
455.556 458.830 468.650 102,14 102,87 

452.408 453.130 464.549 102,52 102,68 

4 T'1êthucthuduongnian % 98,53 100 98,86 - - 

5 T' 1 h dan duçe cp nuc 
s?ch 

% 100 100 100 - - 

6 T le nu tht thoát binh quan 
nm 

% 30,44 27 26,02 - - 
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Iu1ieu 
Donvi 
tmh 

Thit 
hiên 
nani 
2018 

KetquaSXKD 
- 

nam2019 
Ty1e%thmIuen 

K 
• 

Thur 

Sovói 

khoach 

2019 

SOVOI 

thm 

nam 
2018 

Sf1' 

1 2 3 4=3t2 5=3/1 

7 Tngm1utuxâydmgco 
bân  

TIiU 
dông 

70.845 114.091 49.844 43,69 70,36 

-Phátirinmng1ut5i; 8.502 4.971 5.515 110,94 64,87 

-Gitnngcp; 32.153 54.012 16.851 31,20 52,41 

-Cáitthayth; 8.106 28.875 6.866 23,78 84,70 

-Siiachfangm; 3.739 18.424 5.417 29,40 144,88 

-Chngth.tthoátnuc 15.017 5.609 13.969 249,05 93,02 

-MuasmccisvtchL 3.328 2200 1226 55,73 36,84 

8 L9inhunfti.nthu Tiiu 
dông 

27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 

9 CMüt %'mnh 10 10 12 - - 

Diu 2. 

Diu 3. 

Diu 4. 

Thông qua Báo cáo cüa Ban kim soát v vic thm djnh tinh hinh san xut 
kinh doanh näm 2019 cüa Cong ty (theo tài liçu dInh kern). 

Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2019 dä kim toán và Báo cáo cüa kim 
toán doe lap ('theo tài lieu dInh kern,). 

Thông qua vic trIch 1p các qu và chia c tirc ti~ lqi nhun sau thu näm 
2019 ('theo tà trInh dinh kern,). Cu the, cãc chi tiêu trIch 1p qu5 và chia cô 
tirc näm 2019 nhi,r sau: 

1.  Qu5dáutxpháttiien 16.532.084.446 dng, 

2.  Qukhenthuông 4.225.000.000 dng, 

3.  Qthnngngixàiquânlcôngty 3 88.800.000 dng, 

4.  ChiacMitchocdông 

(12%mnhgia) 

11.232.000.000 dng, 

Cong 32.377.884.446 dng 

Diu 5. 

chimt'1: 51,06% 

chimtfl: 13,05% 

chimt1: 1,20% 

chimt'1: 34,69% 

100 % 

1. Thông qua Djnh huàng phát trin và K hotch san xuAt kinh doanh nãm 
2020 (theo tãi 1iu dInh kern) vâi mt so chi tiêu kê hoch kinh doanh 
chü yêu nhix sau: 

Nghj quylt DHCD thitông niên nám 2020 - Cong ' C phdn Cdp nithc BIn Thành (BTW) 2 



Cacchiueuchuycu Donvi 
twh 

Thuhiên 
nam2019 

Khoach 
nain2020 

T1ng 
tnungnám 
2020 sovol 

nm 2019 (%) 
iT 

(1) (2) (3) (4)=(3y(2) 

1 Sán1umgnuxmuasi Tiium3  54,258 53,092 97,9 

2 Sãn1umgnu1iêuthu Tiium3  40,188 40,350 100,4 

3 Ttng doanh thu ban hang và cting cp 
dichvii 

Tiiu 
dông 

468.650 522219 111,4 

Tió:Doanhthutinnu Triêu 
dông 

464.549 517.919 111,5 

4T1êthutthuduonniên %98,86 100 - 

5 T1êhôdansCrdungnusach % 100 100 - 

6 T1thiltntnhcpinnm % 26,02 24 - 

7 L9inhuntmt5cthu Tiiu 
dông 

39.704 40.000 100,7 

8 Cètiit °/fr1li 12 Dir1d& 12 - 

* K hotch dAu tu xay drng c ban näm 2020 nhir sau: 

So Nguon V0fl 

Quy mô 
dutir 
(met 

iongvon 
dutir 
(tiiêu 
d) 

Khoachnm2020 

Khoi 1U)flg 
(met ong) 

Giatiikhôi 
mg(fti 
d&ig) 

Giátijg!ãi 
ngn (tiiêu 

dng) 

1 V6nkinhdoanhCongty 20.977 139.404 16.857 109335 99.909 

2 Vnduavãochiphfsànxu.t 6.188 26.350 6.188 26.350 24.018 

3 Ccisivtch.t . - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168.254 23.045 138.185 126A27 

2. Dti hi dng c dông üy quyn cho Hi dng quãn trj xem xét diu chinh 
các chi lieu san xuât kinh doanh chü yeu và các giãi pháp cho phU hçp vâi 
tinh hInh thirc tê trong näm 2020. 

Diu 6. Thông qua vic 1ira ch9n dcm vj kim toán cho Báo cáo tãi chmnh näm 2020 
(theo t& trinh dInh kern). 

Diu 7. Thông qua miirc thu lao Hi dng quán trj, Ban kim soát, Ngithi phii trách 
quãn trj/ Thu k HDQT näm 2020 (theo tà trInh dInh kern), ci1 the nhu sau: 

- Thành viên HDQT : 5.000.000 dngInguxi/tháng. 

- Thành viên BKS : 3.000.000 dng/ngithi/tháng. 

- Ngui phii trách quãn trj/Thu k HDQT: 3.000.000 dng/ngui/tháng. 

- Riêng Chü tjch HDQT, Tmng BKS do dam nhn cong tác chuyên trách 
nên khOng nhn thU lao. 

Nghj quyt DHCD thithng nien nOm 2020 — Cong y Cáp/idn Ccp nwác BIn Thành (BTW) 3 



Diu 8.  Thông qua vic b sung, süa di Diu 1 Cong ty theo ni dung d nghj t?i 
Ti trinh so 04/TTr-CNBT-T-IDQT ngày 11/5/2020 cüa Hi dông quãn trj 
(dinh kern tài lieu,). 

Diu 9. Thông qua vic b sung, sira d& Quy ch quãn trj Cong ty theo ni dung d 
nghj tti Th trinh so 05/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 cüa Hi dông 
quãn trj ('dInh kern tài 

Diu 10.  Thông qua vic ban hành Quy ch bO phiu din ti:r ccia Cong ty theo ni 
dung dê nghj t?i  T?i trInh so 06/TTr-CNBT-HDQT ngáy 11/5/2020 cüa Hi 
dông quãn trj ('dInh kern tài lieu,). 

Diti ii. Thông qua vic rnin nhim chic danh Thãnh viên Ban kirn soát cüa ông 
Nguyen Xuãn TrInh (Theo to' trInh dInh kèrn). 

Diêu 12.  Thông qua vic bu bO sung ha Thch Duang Kim An lam thành viên Ban 
kiêm soát nhiêm k' 2017 —2022. 

Diu 13.  Nghj quy& nay dä dujc Dai  hi dng c dông thông qua và có hiu 1rc k 
tfr ngày k. Giao Hi dong quãn trj Cong ty Co phân Cp nixâc Bn Thãnh 
to chirc triên khai thirc hin Nghj quyêt cüa Dti hi. 

TM. DI HQI1 ' 9 i!ONG THTXNG NIEN 2020 
C IW I I NG QUAN Tifi ..-, . •o 

COPHAN 
cAp uác , .. 
BEN T:ANH 

Phtni Tlij Thanh Van 

Nghj quyt DHC'D rhitO'ng niên nãm 2020 — Cong Cphn c'p nitó'c Bn Thành (BTW) 4 



ii €,. 
CÔPHAN 

!* CAP NuciC 

\',% BN THANH 

3 uIHÔG 

cO PHAN CAP NIXOC BEN THANH CONG HOAXAHQI UIUNGHIAVITNAM 
/rt CMCTV

HQIBONGCOBONG Bp-Trdo-Hnhphüc 

BIEN BÀN 
BI HO! CO BONG THIJ1NG NIEN 2020 

CONG TY Co PHAN CAP NIYOC BEN THANH 

Horn nay, ffr lüc 8 gRi 19 phüt ngày 28 tháng 5 11am 2020, tui Hi trtImg Khách 
sin Thàng Lçii, so 14 VO Van Tan, Phung 6, Quan  3, TP. Ho ChI Minh, cuc h9p thung 
niên cüa Di hi ctng cô dông (DHDCD) Cong ty Co phân Cap nuOc Ben Thãnh duçic 
tiên hành vài nOi  dung chinh nhir sau: 

I. KHAI MAC CUQC HQP: 

1. Phn nghi thfrc khai mac: Gm có tuyên b l do, giói thiçu dgi bieu. 

2. Thông qua s lu'qng Va danh sách nhân sir Ban thâm tra tir each Co 
doug: 

Ong Hu'nh Dirc Thành thay mitt  Ban T chirc Dai hOi trInh bay và diu khin 
fMi hi thông qua so hrqng va danh sách nhân sir Ban thâm tra tu cách cO dOng. 

Vii 100% s phiu chip thuitn, Dti hi dä thông qua nhân sir Ban thm tra tu 
each cô dông gOm 06 thành viên nhu sau: 

1. Ong Nguyn Mii?yi 

2. Ong Nguyn Hftu CiRing 

3. Ba Vu Thanh Thão 

4. Ong Phan Thanh Hung 

5. Ong BUi Minh Ngc 

6. Ba Nguyn Phan Dung  

- Phó Giám dc, Truâng ban 

- K toán tnthng, Thành viên 

- PhO Tnthng phông TC-HC, Thành viên 

- T trtImg T CNTT, P. K thut, Thành viên 

- Nhân viên T CNTT, P. K5 thut, Thành viên 

- Chuyên viên P. KT-TC, Thành viên 

3. Báo cáo thm tra tu cách c dOng tham dir BHBCB näm 2020: 

Ong Nguyn MiRi — Tnrâng ban Thm tra tu cách c dOng báo cáo k& qua 
thm tra lii each ci dOng tham dir Dti hi, vài tOng so cô dOng tham dij và üy quyên 
tham dr tfnh tâi th?yi diem 8 gi?r 19 phüt là 105 cô dông, tOng so cô phân cüa cO dông 
tham dir là 6.561.510 cô phân, chiêm 70,10% tong so cô phân cüa cO dOng dixcc miii 
tham dir. 

Ban Thm tra tu each c dông tuyên b DHDCD thurng niên näm 2020 dU diêu 
kin dé tiên hành theo quy djnh cUa pháp luitt. 

4. Thông qua Th 1 lam vic và biu quyt ti Bi hi: ('theo tài liçu dInh 
kern). 

Ong Hu5rnh Dire Thành thay mitt  Ban T chirc Dui hi trInh bay và diu khin 
Thti hOi  thông qua The 1 lam vic và biëu quyët tti Dti hi. 

Vâi 100% s phiu chp thuitn,  Thti  hOi  d thông qua Th l lam vic và biu 
quyêt ti Di hi. 

Biên ban DHC'D 1huô'ng niên nám 2020 — C'ông ty C'd phdn Cp nirác Bn Thành (BTW) 
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5. Thông qua s ltrçvng vA danh sách nhân sir Chü t9a ctoàn: 

Ong Hu'nh fXrc Thành thay mt Ban Të chirc Thti hi trInh bay và diu khin 
Dai hOi thông qua so lucmg và danh sách nhân sir ChU tot doàn. 

Vii 100% s phiu chtp thun, Dai  hi dä thông qua nhân sir ChU t9a doàn 
gôm 02 thành viên nhu sau: 

- Ba Phm Thj Thanh Van - Chü tjch HDQT 

- Ong Nguyn Thành Phüc - Thành viên HDQT, Giám dc Cong ty 

6. Thông qua s hrqng và danh sách nhân sij Thu' k doàn và Ban kiêm 
phiêu: 

Ba Phim Thj Thanh Van trinh bay và diu khMn Di hi thông qua s luqng va 
danh sách nhân sr Thu k doàn và Ban kiêm phiêu. 

- VOi s phiu chp thun là 100%: Dai  hi dã thông qua danh sách Thu k 
doàn gôm 02 thành viên. 

- VOi s phiu chip thun là 100%: Dti hOi  da thông qua danh sách Ban kim 
phiêu gôm 06 thành viên. 

II. NO! DUNG BA! HO!: 

1. Thông qua Chirong trInh Bii hi: 

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay và diu khin Di hOi  thông qua Chucmg 
trInh Thu hôi. 

Vài 100% s6 phiu chp thun, toàn th Di hi d thông qua Chucing trinh Di 
hi (theo tài liçu dInh kern). 

2. Bão cáo cüa Hi dng quail trl v cong tác quãn trj Cong ty nàm 2019: 

Ba Ph?m Thj Thanh Van trinh bay Báo cáo cüa Hi dng quán trj v cong tác 
quàn trj Cong ty näm 2019 (theo tài liçu dInh kern), vâi các chi tiêu chi'i yêu nhu sau: 

cinie 
Bonvi 

lIflh 

Th' 
hiên 
flaIl 
2018 

Kêt qua SXKD 
nàm 2019 Tl%thhin 

Kê 
hoich hj 

SOVOI 
k 

hoch 
nm 
2019 

SOVth 
thur 
hin 
näm 
2018 

srr 

1 2 3 4=3,2 5=3/1 

SãnluçYngnuufAmuasi Tiium3  57,52 55,082 54,258 98,50 94,33 

2 Sänlungnu1iëuthii Tiium3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 T&ig doanh thu ban hang và 
anigdchvi 

Tmng 5: Doanh thu ii 
nuuSc 

Triu 
dng 

455.556 458.830 468.650 102,14 102,87 

452.408 453.130 464.549 102,52 102,68 
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STF Clutieu Donvi 
111th 

Thu 
jj 

nam 
1fl12 

KêtquãSXKD 
nam 2019 

.,,' 
Ty1e%thuhien 

Kê 
hoach 

mu 
.; bien 

SOVOI 

hoach 
nam 
2019 

SOVói 

biên 
nam 
2018 

1 2 3 4=3,2 5=3/1 

4 T'1thiitthudingniên % 98,53 100 98,86 - - 

5 T 1 h dan duoc cp nu5c 
S?Ch 

% 100 100 100 - - 

6 T' 1 nu ih& lhoát bInh 
quânnm 

% 30,44 27 26,02 - - 

7 Tng müo u tu xây dmg 
cbãii 

-Phiinmng1ut5i.; 

TIiU 

dông 
70.845 

8.502 

114.091 

54.012 

4.9715..515 

49.844 

16.851 

43,69 

110,94 

70,36 

64,87 

52,41 -Conãngcp; 32.153 31,20 

-Caitothayth; 8.106 28.875 6.866 

5.417 

23,78 

29,40 

84,70 

144,88 -Süachua&gmiic; 3.739 18.424 

1Q1L. .609 

2.200 

J3.96 

1.226 55,73 

4.......02 

36,84 -Muas&ncâvtcht 3.328 

8 L9inhunu5cthu Triu 
dng 

27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 

9 Ctüt °Almênh 
gia 

10 10 12 - - 

3. Báo cáo cüa Ban Kiêm soát v vic thâm djnh tlnh hInh san xut kinh 
doanh nàm 2019 cüa Cong ty: 

Ba Nguyn Thj Thu Hiwng — Truâng Ban kim soát trInh bay Báo cáo cüa Ban 
kiém soát ye vic thâm djnh tInh hInh san xuât kinh doanh näm 2019 cüa Cong ty 
(theo báo cáo dInh kern). 

4. Báo cáo tài chInh näm 2019 cia kim toán và Báo cáo cila kiêm toán dc 
1p: 

Ong Nguyn H&u Cng — K toán tru1ng Cong ty trmnh bay Báo cáo tài chInh 
nãm 2019 dâ kiêm toán và Báo cáo cüa kiêm toán doe lap (Theo tài lieu dInh kern,). 
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5. V vic trich 1p các qu5 Va chia di tfrc tfr lyi nh4n sau thu nAm 2019: 

Ong Nguyn Thành PhUc trInh bay Th trInh v vic trIch 1p  cãc qu và chia c 
trc tir igi nhun sau thuê nAm 2019 (theo tài liçu dInh kern). Ci the, các chi tiêu trIch 
1p qu va chia c t1rc nAm 2019 nhu sau: 

1.  QudAutuphattrin 16.532.084.446 dMg, chim t 1: 5 1,06 % 

2.  Qukhenthuôiig 4.225.000.000 ctng, chim t' 1: 13,05 % 

3.  Qu'thngngiquin1côngty 388.800.000dng, chimtfl: 1,20% 

4.  Chiactücchocdông 

(12%ménhgia) 

11.232.000.000 dng, chimt1: 34,69% 

Cong 32.377.884.446 c11ng 100 % 

6. Báo cáo djnh hiró'ng phát trin va K hoch san xut kinh doanh nAm 
2020: 

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay Báo cáo djnh huOng phat trin và K hotch 
san xuât kinh doanh näm 2020 ('theo tài lieu dInh kern,); dông thai dê nghj Dai  hi dông 
c dong üy quyn cho Hi dông quãn trj xem xét diêu chinh các chi tiêu san xuât kinh 
doanh chñ yeu và các giãi pháp cho phü hçip v9i tInh hinh thirc tê trong näm 2020. 

Các chi tiêu chU yu trong Báo cáo djnh huàng phát trin và k hoach san xut 
kinh doanh näm 2020 nhix sau: 

So ., . Cac chi tieu chu yeu 
Don vi 

tinh 
Thuhiên 
nam 2019 

Kêhoach 
nam 2020 

Ttäng 
tningnm 
2020 so voi 

11Am 2019 (%) 
lIT 

(1) (2) (3) (4)=(3y(2) 

97,9 1 Sãn1uçmgnu5cmuasi Trium3  54,258 53,092 

2  

3 

San1nu5ciiêuthii —. 
T&g doanh thu ban hang và cung cp 
djchvii 

Tiium3 40188 

468.650 

40,3O 

522219 111,4 Tiiu 
dông 

TIt)ngdó:Doanhthu1i&inuóc Triêu 
dông 

464.549 517.919 111,5 

4 T'1thiritthuduongniên % 98,86 100 - 

5 % 100 100 - 

6 T1ththonin5cbhihnnäm % 26,02 24 - 

7 Lçithuithu TIiêU 
d&ig 

39.704 40.000 100,7 

8 C tüc %fmnh 
gia 

12 Dirkin 12 - 
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* K hotch du tu xay drng cci bàn näm 2020 nhi.r sau: 

So A 

Quymô 
dautir 
(met 
ong) 

Tngvn 
dautu 
(tncu 

Khochnäm2020 

Giátnkhi 
pj 

Giátlig!ãi 
ân(tijêu 
doflg) 

1 Vn1dnhdoanhCôngly 20.977 139A04 16.857 109.335 99.909 

2 V&i dua vào chi phI sin 
xuãt 

6.188 26.350 6.188 26.350 24.018 

3 Câvtcht - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168.254 23.045 138.185 126.427 

7. V viêc hra chon do'n vi kim toán Báo cáo tài chInh nám 2020: 

Ba Nguyn Thj Thu Huang — tnrOng Ban kim soát trInh bay T? trInh v vic 
1a ch9n dcn vl kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2020 (theo tài lieu dInh kern). 

8. ye mfrc thu lao Hi ding quãn trj, Ban kiêm soát, Ngiroi phu trách quán 
trV Thu k HDQT nãm 2020: 

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay T?i trInh v mirc thu lao Hi ctng quán trj, 
Ban kiêm soát, Ngu?ñ phii trách quãn trV Thu k HDQT näm 2020 (theo Ta trInh dInh 
kern). 

9. V vic sfra di, b sung Diu l Cong ty: 

Ong HuS'nh  Due Thành trinh bay d nghj sira di, b6 sung Diu l Cong ty theo 
ni dung dê nghj tui Ti trinh so 04/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 cüa Hi dông 
quàn trj (theo tài liçu dInh kern). 

10. V vic sfra di, b sung Quy ch quail trj Cong ty: 

Ong Hurnh Dirc Thành trInh bay d nghj sira di, b sung Quy ch quãn trj 
Cong ty theo ni dung dê nghj tai  T& trInh so 05/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 
cüa Hi dông quàn trj (theo tài lieu dInh kern). 

11. Ye vic ban hành Quy ch bö phiu din tu cüa Cong ty: 

Ong Hu'nh Dirc Thành trInh bay d nghj ban hành Quy ch hO phiu din tü 
eüa Cong ty theo nOi  dung dê nghj tti T? trInh so 06/TTr-CNBT-HDQT ngày 
11/5/2020 cüa Hi dong quãn trj (theo tài liçu dmnh kern). 

12. V vic min nhim và bu b sung thành viên Ban kiin soát: 

Ba Phtm Thj Thanh Van trInh bay Th trInh v vic min nhim chirc danh 
thành viên Ban kiêm soát cüa ông Nguyn Xuân TrInh và bâu bô sung thành viên Ban 
kiêm soát (theo Ta trinh dInh kern). 

Biên ban DHCD hu&ng nien nám 2020 — Cong ty Ciphdn Cdp nu'&c Bn Thành (BTW) 
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13. Dai hi thão 1un: 

Di hi không có kin. 

14. Cp nht báo cáo thm tra tu' cách c dông tru'ó'c khi biêu quyt: 

Ong Nguyn Muii — Tmng ban Thm tra tu each c dông báo cáo cp nht 
kêt qua thâm tra tu each eô dông tham dir tnrOc khi biêu quyêt vâi tong so cô dông 
tham du va uy quyên tham du tinh trn thcn diem 10 gm 00 phut la 151 cô dông, tong 
so cô phân cüa cô dông tham dir là 6.960.716 co phân, chiêm 74,37% tong so cô phân 
cüa tat cá cô dong dirge mi tham dr. 

15. Ong Pham Hông Thãng — Trtröng Ban kiêm phiu trmnh bay mt s lu'u 
khi biêu quyêt các ni dung thrçrc trinh bay ti Dai hi. 

16. Cong b kt qua biu quyt các ni dung duyc trInh bay ti Di hi 
(bang The biêu quyêt): 

Ong Pham Hng Thtng — Tru&ng ban kim phiu cong b k& qua biu quy& 
các nOi  dung duçxc trInh bay tui Dai  hi. 

- Vâi 99,91% tng s ci phn eüa tht cã c dông tham dir Di hOi  dng , Di 
hi dä thông qua Báo cáo cüa Hi dOng quán trj ye cOng tác quán trj COng ty näm 
2019. 

- VOi 99,91% téng s c phn cüa tht Ca c dông tham d? Di hi dOng, Dai 
hi dã thông qua Báo cáo eüa Ban kiêm soát ye vic thâm djnh tInh hInh san xuât kinh 
doanh nãm 2019. 

- VOi 99,91% tng s c phn cüa tht cá c6 dông tham dr Dai  hi dng , Dti 
hOi dã thông qua Báo cáo tài chInh näm 2019 dä kiêm toán và Báo cáo cüa kiêm toán 
dc lap. 

- Vâi 99,91% tng s cëi phn cüa tht cãcë dông tham dir Dai  hi dng ), Dui 
hi da thông qua vic trIch ltp các qu5 và chia cô tirc ti'r lçri nhun sau thuê näm 2019. 

- Vâi 99,91% tng s c phn cüa tAt cã c dông tharn dr Dii hi dng , Dti 
hi da thông qua Djnh huàng phát triên và Ké hoeh san xuât kinh doanh nãm 2020; 
dông thri Uy quyên cho HOi  dông quãn trj xem xét diêu chinh các chi tiêu san xuât 
kinh doanh ehü yêu và các giãi pháp cho phü hçip vâi tinh hInh thrc tê trong näm 
2020. 

- Vài 99,78% tng sé c ph&n cUa tAt cá c dông tham dir Dai hOi dng , Di 
hOi dã thông qua vic lija chçn dan vj kiêm toán Báo cáo tài chInh nãm 2020. 

- VOi 99,81% tng s c phn cüa tAt cã c dông tham dr D?i hOi dng , Di 
hOi dã thông qua mirc thu lao Hi dông quãn trj, Ban kiem soát, NgixOi phii trách quãn 
tn! Thu k HDQT näm 2020. 

- Vâi 99,91% tng s6 c phn cüa t&t cit c dông tham dir Dti hi dng , Dti 
hi dä thông qua vic bô sung, süa dOi Diêu l Cong ty. 

- Vâi 99,91% tng s c phn cüa tAt cit c dong tham dir Dai  hi dng Di 
hi dit thông qua vic bô sung, sua dôi Quy chê quitn trj Cong ty. 

Biên ban DHCD thzthng niên nám 2020 — Cong ' Cophdn c'4 nztác BIn Thành (BTW) 

6 



- Vâi 99,85% thng s c phn cüa tht ca c dông tham di,r Dai  hi dông , Dti 
hi dä thông qua vic ban hành Quy chê bö phiêu din tü cüa Cong ty. 

- Vâi 99,85% tng s c phn cüa tht cã c dông tham di,r Di hi dng , Dti 
hi dà thông qua vic mien nhim chi'rc danh thành viên Ban kiêm soát cüa ông 
Nguyn Xuân TrInh và bâu bô sung thành viên Ban kiêm soát. 

17. V vic ban b sung thành viên Ban kim soát nhim k' 2017 — 2022: 

17.1 Thông qua Quy ch tham gia dé cü, frng cir thành viên Ban kiém soát: 

Ong Nguyn Thành PhUc trInh bay Quy ch tham gia ct eCi, rng ci'r thành viên 
Ban kiêm soát Cong ty Co phân Cap rnrâc Ben Thành nhim k' 2017 - 2022 ('Quy chê 
dinh kern). 

VOi 100% s phiu chip thun, toàn th Dti hi dã thông qua Quy ch tham gia 
dë ci'r, t'rng cir thành viên Ban kim soát. 

17.2 Thông qua Th I bu b sung 01 thành viên Ban kiêm soát: 

Ong Ph?m Hng Thing — Trmirng ban kim phiu (bu cü) trInh bay Th l bu 
bô sung 01 thành viên Ban kiêm soát nhim kS'  2017 — 2022 (The l dInh kern). 

V6i 100% s phiu chip thun, toàn th Dii hi dã thông qua Th 1 bu b 
sung 01 thành viên Ban kiêm soãt nhim k' 2017 — 2022. 

17.3 Thông qua danh sách üng cfr viên Ban kiêm soát: 

Ba Pham Thj Thanh Van trInh bay và diu khin Dti hi thông qua danh sách 
frng Cu viên Ban kiêm soãt. 

VOi 100% s phiu chp thun, Dti hi cia thông qua danh sách d cir, 11mg cili 
thành viên Ban kiêm soãt nhim k 2017 — 2022 gôm 01 ing ci:r viên là bà Th?ch 
Ducmg Kim An — T' l dê cir dtt 53,15% lyon diêu 1. 

17.4 Thông qua vic bu b sung bà Thch Dtro'ng Kim An lam thành viên 
Ban kiêm soát nhim k5 2017 — 2022: 

Ba Pham Thj Thanh Van trInh bay và diu khin Di hi thông qua vic bu b 
sung bà Thch Duimg Kim An lam thành viên Ban kiêm soát nhim k' 2017 - 2022. 

Do danh sách irng ci:r viên Ban kim soát chi CO 01 irng cir viên, trong khi s 
luçmg thành viên bj khuyêt, can bâu ho sung cUng là 01 ngui. VI vy, Di hi cia th?c 
hin bâu bô sung thành viên Ban kiêm soát thim k' 2017 — 2022 bang Phiêu biêu 
quyêt thay cho phiêu bâu theo The l bâu bô sung 01 thành viën Ban kiêm soát nhim 
k' 2017-2022 cIa duçc Dui hi dông cO dông thông qua. 

Vi 100% 5 phiu chip thun, Dti hi cia thông qua vic btu b sung bà 
Thtch Duo'ng Kim An lam thành viên Ban kiêm soát nhim kST 2017 —2022. 

18. Thông qua Biên ban và Ngh quyt cuc hQp thu*ng niên 2020 cüa Diii 
hidôngcôdông: 

18.1 Ba Phm Thj Thanh Van trInh bay Nghj quyt Dti hi dông c dông 
thing niên 2020. 

Vâi 100% s phiu chp thun, toàn th Dui hOi cia thông qua Nghj quy& cuc 
hçp thrning niên näm 2020 cilia Dti hi dong cô dong. 
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18.2 Ong Lru ChI Quc thay mt Thi.r k doàn trInh bay Biên bàn cuc hçp fMi 
hi dông cô dong thung niên 2020. 

Vâi 100% s phiu chip thun, toàn th Di hi da thông qua Biên bàn cuc 
h9p Dai hOi dông cô dông thi.thng niên 2020. 

Di hi kt thüc lüc 11 gii 25 phüt cüng ngày./. 

TM. THIf KY DOAN 

THIX KY HDQT 

Lu'u ChI Qu& 

TM. CHU TQA JJOAN 

CHU TICH HDQT/CHU TQA DAd HQI 

Pham Thj 1anh Van 

Biên ban DHCD thithng nien ná,n 2020 - cong ty Cphcn Cp nu-ác BIn Thành (BTH7 
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CONG TY cO PHAN CAP NIIOC BEN THANH 
Dja chi : S 194 Pasteur, Phtrng 6, Qun 3, Thãiih ph H Chi Minh 

Diii thoai : (028) 38 297 147 — Fax : (028) 38 229 778 
E-mail : capnuocbenthanh@.vnn.vn Website : www.capnuocbenthanh.com  

 

TAILIIU 
A 

BA! HQI Co BONG 
THU'ONG NIEN 2020 

(Quj ci dông vui lông mang theo tài lieu nay khi ham dr Dcii  hfl) 

Thãnh phô Ho ChI Minh, ngày 28 tháng 5 nãm 2020 





DANH MVC  TA! LIEU 

DI HO! CO DONG THIXUNG NIEN NAM 2020 

S TT Danh mllc tài 1iu Trang 

1. Chi.rcing trInh Dti hi. 3 

2. Th 1 lam vic và biu quyt tai Dai hi. 5 

3. Báo cáo cüa Hi dong quãn trj ye cong tác quãn trj 7 
Cong ty nàm 2019. 

4. Báo cáo cüa Ban kim soát v vic thm djnh tInh 17 
hinh hott dng san xuât kinh doanh näm 2019 cüa 
Cong ty. 

5. Báo cáo cüa Ban Giám dc; Báo cáo kim toán; Bang 27 
can dôi kê toán; Báo cáo kêt qua hott dng kinh 
doanh; Báo cáo liru chuyên tiên t. 

6. T& trInh v vic trIch 1p các qu và chia c tirc tir 1çi 43 
nhun sau thuê näm 2019. 

7. Báo cáo djnh hurng phát trin vã Ké hotch san xuât 45 
kinh doanh näm 2020. 

8. Th trInh v vic liia chon don vi kim toán Báo cáo 51 
tài chInh näm 2020. 

9. T? trInh v mirc thU lao cUa Hi dng quán trj, Ban 53 
kiém soát và Ngui phii trách quán trj/ Thu k HDQT 
Cong ty näm 2020. 

10. T? trInh v vic b sung, sra di Diu 1 Cong ty. 55 

11. Th trinh v vic b sung, sira di Quy ch quãn trj 95 
Cong ty. 



12 Ti trInh v vic ban hành Quy ch bô phiu din ti'r 
cüa Cong ty. 

139 

13 T trInh v vic min nhim và bu b sung thành 
viên Ban kiêm soát. 

145 

14 Quy ch tham gia d cir, 1rng cir thành viên Ban kim 
soát nhim kS'  2017 — 2022. 

147 

15 Th le bu cr thành viên Ban kirn soát nhim k' 149 
2017-2022. 
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CHIfNG TRINH 

BA! HQI CO BONG THIING NIEN NAM 2020 

1. Tuyên b 1 do và gi6i thiu dti biu. 

2. Báo cáo kt qua thm tra tu each c dông. 

3. Thông qua Th 1 lam vic vâ biu quyët tui Dai  hi. 

4. Thông qua danh sách Chü t9a doàn, Thu k doàn và Ban kim phiu. 

5. Thông qua Chucrng trInh lam vic cüa Di hi. 

6. Báo cáo cüa HOi  dng quán trj v cong tác quãn trj Cong ty nAm 2019. 

7. Báo cáo cüa Ban kim soát v vic thm djnh tInh hInh san xut kinh doanh 
näm 2019. 

8. Bão cáo tài chInh näm 2019 dä kim toán và Báo cáo cüa kim toán dc lap. 

9. TrInh bay v vic trIch ltp các qu5 và chia c tirc tr lçii nhun sau thuê näm 
2019. 

10. Báo cáo Djnh huàng phát trin và K hotch san xut kinh doanh näm 2020. 

11. TrInh bay vic 1ira ch9n dan vj kim toán Báo cáo tãi chInh nãm 2020. 

12. Trinh bay mirc thu lao cüa Hi dng quãn tr, Ban kim soát và Ngu&i phii 
trách quân trj/ Thu k HDQT Cong ty näm 2020. 

13. TrInh bay vic b sung, sira dôi Diêu 1 Cong ty. 

14. TrInh bay vic b sung, stira di Quy ch quán tr Cong ty. 

15. TrInh bay vic ban hành Quy ch bO phiu din tü cüa Cong ty. 

16. Trinh bay vic min nhim vã bu b sung thành viên Ban kim soát (Thông 
qua Quy ché tham gia dê cir, 1rng ci'r thãnh viên Ban kiêm soát nhim k' 2017 
— 2022; thông qua The l bâu cir thành viên Ban kiêm soát nhim k' 2017 — 
2022). 

17.Dai hi thão 1utn. 

18. Dai hOi bu b sung thành viên Ban kim soát vá bó phiu biu quyêt 
nhüng van dê chü yéu cüa Dui hOi. 

Nghi giãi lao (dung bánh ngQt, trái cay, trã, cà phê,...). 

19. Ban kim phiu cong h kt qua biu quyt nhng vn d thu yu cüa Di 
hi. 

20. Thông qua Nghj quyt Dti hi. 

21. Thông qua Biên ban Dii hi. 

22. Tng kt và b mc Dti hi. 
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CONG TV CO PHAN CAP NIIOC BEN THANH CQNG HOA XAHQI cnU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p—Tirdo—Hnh phüc 

ThththpháfM ChiMinh, ngày 11 tháng5 ncon 2020 

THE L LAM VIC vA BIEU QUYET 
T41 OiI HQI co DONG TH!XONG NIEN NAM 2020 

CONG TY CO PHAN CAP NIXC BEN THANH 

D Dti hôi c dong thithng niên närn 2020 cüa Cong ty Co phân Cap nuâc 
Ben Thành dirçic tiên hành trong không khI trang tr9ng, hgp 1 và thành cong tot dçp, 
kfnh dê nghj Qu cô dông tharn dir thirc hin nghiem tue các quyên han  và nghia vii cüa 
mInh duci day: 

1. Tt cã c dông sâ hthi c phn cUa Cong ty C phn Cp nuâc 
Ben Thành theo danh sách cO dông chôt den ngày 11/5/2020 duçic quyên tham dix Dai 
hOi cô dông thuing niên näm 2020. 

2. C dông hoc dai  din c dông dä lam thu tic däng k' tham dir Dai  hi dng 
c dông thi.thng niên 11am 2020 duçic quyên tham gia phát biêu kiên và biêu quyêt tai 
Dai hi. 

3. Cuc hp Dai  hi dng c dông do Chü tça doàn diu khin. C dong tham 
gia Dai  hi phãi tuân thu theo sir dieu khiên cUa Chu t9a doàn nhäm tao  diêu kin cho 
Dai hi diên ra môt each thun lqi, nhanh chóng và hçip 1. 

4. Khi tin hành dàng k tham dir Dai  hi, Cong ty cp cho t1rng c dông hoc 
dai din duçrc üy quyên Phiêu biêu quyêt và The biêu quyêt, trên do ghi ma so dàng 
k, ten cüa cô dông và so phiêu biêu quyêt cüa cô dông do. 

4.1 Phk4u bku quylt: C dong biu quy& b&ng Phiu biu quyt d6i vâi cac ni 
dung: Thông qua nhân sir ChU t9a doàn, Thu k doàn, Ban kiêm phieu; The l làmvic 
và biêu quyêt tai Dai hi; Chucmg trinh lam vic cUa Dai hOi; Quy chê tham gia dê cir, 
ing cü thành viên Ban kim soát nhim k' 2017 - 2022; The 1 bâu cr thành viên Ban 
kiêm soát nhim k' 2017 — 2022; Biên bàn và Nghj quyêt Dai  hi và rnt sO ni dung 
thao luân phat sinh ngay tai Dai hôi can thông nhât trucic khi biêu quyêt thông qua Co 
dOng biêu quyêt bang each gior Phiêu biêu quyêt theo sr diêu khiên cüa Chu t9a doàn dé 
lay kiên biêu quyêt, bao gOm: Dóng 35,  Khóng dong , Khóng có kiên hoác Co j kiên 
khác. 

4.2 The bku quylt: 

- C dông biu quyt bang The biu quyt di vâi các nOi  dung chinh cüa Dai 
hi (trr các van dê da ducc biêu quyêt bang Phiêu biêu quyêt nêu trên) bang each dánh 
dâu chéo (X) vào 0 Dóng , Không dông hoçc Khóng có kiên cua ttrng nOi  dung 
duçic nêu trong The biêu quyêt. 

- The biu quyt không hçip 1 là the biu quyt không do Cong ty phát hành; 
ghi them nOi  dung, thông tin, k hiu khác... khi khOng duçc Chü t9a yêu câu; the 
biêu quyêt bj gach xóa, sua cha, rách, khOng con nguyen vçn. The biêu quyêt không 
the hin rO rang kiên cüa CO dOng, không dánh dâu kiên nào hoc dánh dâu ffr 2 
kien tth len dOi vi mt ni dung can lay kiên biêu quyêt. 
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- Trong rnt The biu quyt, the ni dung cn thy kin duçc biu quyt dc 
1p vii nhau. Sir không hgp 1 cüa phân biêu quyêt ni dung nay së không ãnh huâng 
den tInh hçp 1 cüa các ni dung khác. 

- Tru?mg hqp c dông biu quyt nhrn hoc The biu quyt không con nguyen 
vn, cô dong CO the lien h vOi Ban to chirc Di hi dê duçic cap 'a  The biêu quyêt 
m1i và phãi np 1ti The biêu quyêt cu. 

- Trung hçp c dong dà dang k tham d1r Di hi nhirng không th co mt dn 
hêt chiwng trInh Di hi, co dông dO phài gi'ri 1i The biêu quyêt d biêu quyêt các van 
dê can lay kiên cho Ban to chcrc tnrâc khi ra ye. 

- Thii gian bt du và kt thüc vic bO phiu do Chü t9a doàn hoc Truâng ban 
kiêm phiêu thông báo ti Di hi. 

5. Ban kim phik có trách nhim 1p Biên bàn th6ng kê s phiu Dng , 
Klióng dtng Khong có j kiên cUa Dti hi dong cô dOng dôi vOi trng van dê biêu 
quyêt dê báo cáo Chü t9a doàn. Chü tQa sê cong bô két qua kiêm phiêu tirng van dê 
sau khi tiên hành biêu quyêt. 

6. Vic bu thành viên Ban kim soát nhim k' 2017 — 2022 (bu b sung 1 
thành viên BKS) duqc thirc hin bang hinh thirc bO phiêu theo phuang thüc bâu don 
phiêu (trong trt.rang hGp co tu 02 ung cix viên tro len) hoäc ducie thuc hiên theo 
phuong thirc biêu quyêt bang Phiêu biêu quyêt thay cho Phiêu bâu và duçc to chiTrc 
thirc hin theo Quy chê tham gia dê cCr, Ung cir và The i bâu cix thành viên Ban kiêm 
soát duçc Di hi dông cô dOng thông qua. 

7. C dOng d&n dir hQp muon cO quyn dang k và sau dO có quyn tham gia và 
biêu quyêt cac nôi dung tiêp theo tai dai hôi Chu toa khOng co traCh nhiêm dung Dai 
hi dê cho cO dOng den muon dang k và hiu 1irc cüa CáC dct biêu quyêt d tiên hành 
truOc khi CO dong den tham dir muon không bj ành huâng. 

8. Quyt djnh cüa Dai  hi dng c dông duc thông qua khi có s c dông di 
din It nhât 65% tOng so phiêu biêu quyêt cüa tat ca cO dông dr h9p chap thun. 

9. Ni dung cuOc hçp Di hi dng c dong duçc Thu k doàn ghi chép dy dü 
vào Biên bàn Di hi và thông qua £i hi truâc khi be mac. 

10. Th l lam vic và biu quy&t nay duc dQc truOc Dihi c1ng c dông Va 

lay kiên biêu quyêt cüa the cô dông. Nêu duqc 0ai  hi dOng cO dông thông qua vói 
t' l tr 65% tong so phiêu biêu quyêt cüa tat cá cO dông dir h9p tr& len sê có hiu h.ic 
thi hành bat buôc dOi vâi tat cà các cO dông./. 

ft' 

/ 

f;  co'J' 
* CAPNÔC 

BNTH,NH 

 

QUAN TRI 
CH 

 

    

    

Phim Th1 Thanli Van 
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CONG TY CO PHAN CAP NTJ'OC BEN THANH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V11T NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S& 05/CNBT-HDQT T/üzhpMHChIMfriJi, ngàyll thth'ig5nárn2020 

BAO CÁO YE CONG TAC QUAN TRJ CONG TY NAM 2019 

KInh glri: Dui hi dng c dông Cong ty 

Can Cu': 

- Lust Doanh nghip nàrn 2014; 

- Nghj djnh s 71/2017/ND-CP ngày 06/6/20 17 cUa Chinh phü; 

- Diu l Ti chi.'rc và hoat dng cüa Cong ty; 

- Quy ch Hoat dng cUa Hi dng quàn trj Cong ty; 

- Báo cáo tài chInh närn 2019 (da kim toán) cüa Cong ty; 

- Tinh hinh thirc tin thirc hin k hoach SXKD näm 2019 cüa Cong ty, 

Hi dMg quãn trj Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành báo cáo truâc Dai  hi 
dong cô dông ye dánh giá thirc trang cong tác quãn 1 kinh doanh cüa Cong ty näm 

.2019 nhu sau: 

-LI. DAC DIEM TNH H!NH 

Nãm 2019, tinh hInh kinh t - xà hii Ca ni1c va Thành ph Co nhiu du hiu 
khO'i sac, nhirng vn tiêm an nhiêu yeu to khó khän, thách thirc bi diên biên phüc tp 
cüa thii tiêt, biên dôi khI hu, cüng vâi nhttng ton tai  cUa nên kinh tê. 

Ngoai nhim vi dam bão cp nuOc dáp 1mg nhu cu khách hang, Cong ty cOn 
có trách nhim dam bão hiu qua san xuât kinh doanh dOi vOi cô dOng. Giá rnrâc ban 
ra do UBND thành phO quy djnh, dông thi giá mua ban si nuc sach  thông qua hp 
dong mua ban si mrâc sach  vâi Tong Cong ty Cap nuâc Sài GOn — TNHH MTV 
(SAWACO) ducic xác djnh qua trng nam nên có sir han  chê nhât djnh ye tInh chU 
dng diêu tiêt can dOi kê hoach tài chInh hang nàm. 

Dja bàn quãn l cp nithc cüa dcn vj Quân 1, Qun 3 l khu virc trung tam 
thành phO, dOng thñ hin trên rnng hxâi cOn 12% Ong cii m11c, dan xen các cong trInh 
ngâm hoá thuc các lTnh virc khác rat chàng chjch nên có khó khan trong dâu tis slra 
chfta chông that thoát nrnc. Chi phi dâu tii cho cong tác chOng that thoát nuâc rat lan 
Va phai duorc thuc hin lien tçic, ben bi nén ãnh huang trirc tiêp den hiu qua kinh 
doanh. 

Tuy tInh hInh hInh kinh t - xã hi noi chung và nganh cp nuâc nói riêng trong 
nàm 2019 gp nhieu khó khan, song Hi dông quãn trj và Ban diêu hành Cong ty da 
tp trung chi dao  diêu hành Cong ty barn sat nhim vii, de ra nhiêu giái pháp phii hçp 
nhám thirc hin tot các chi tiêu do Dai  hi dong cô dOng dé ra, dtc bit là các chi tiêu 
ye doanh thu, lçii nhun và t' l giãm nuOc không doanh thu. 
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II. KET QUA THLfC HI1N NAM 2019 

1. TInh hlnh hott dng san xuât kinh doanh: 

STI' Clu '' 
Donvi 
tmnh 

Thiv 
hiên 
flafli 

2018 

KêtquãSXKD 
nain2019 

Tyle/othutluen 

K 
hoach 

Th 
men 

Sovói 

k hoach 

2019 

SOVOI 

hin 

2018 

1 2 3 4=3,2 5=3/! 

1 Sn1ungnutmuasi Tiium3  57,52 55,082 54,258 98,50 94,33 

2 Sn1ugnutiiêuthi Triêum3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 Tng doanh thu ban hang và 
cungcapdichvu 

Tiungdó:Doanhthuiinnut5c 

Triu 
dông 

455.556 458.830 468.650 102,14 102,87 

452.408 453.130 464.549 102,52 102,68 

4 T1thiitthudutgnién % 98,53 100 98,86 - - 

5 T' 1 h dan dic cp nu 
s?ch 

% 100 100 100 - - 

6 T 1 nu tht thoát bInh quan 
näm 

% 30,44 27 26,02 - - 

7 Tngmñdutixxâydmgco 
ban: 

Tiiu 
dông 

70.845 114.091 49.844 43,69 70,36 

-Pháttiinmn1u5i; 8.502 4.971 5.515 110,94 64,87 

-Cãitnãngcp; 32.153 54.012 16.851 31,20 52,41 

-Citthayt1; 8.106 28.875 6.866 23,78 84,70 

-Schaéngmc; 3.739 18.424 5.417 29,40 144,88 

-Chéngthtthoatnuc; 15.017 5.609 13.%9 249,05 93,02 

-Muasrncothvtcht 3.328 2200 1226 55,73 36,84 

8 L9inhun1Iuthu Triu 
dông 

27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 

9 Cte %fmnh 10 10 Dirkián 
12 

- - 
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a. V quãn l kinh doanh và thrc hin phân phôi nu*c: 

Nàm 2019, Cong ty tip tiic duy trI chi tiêu 100% khách hang trên dja bàn drçc 
cung cap và si:r diing nuâc sachtrên  dja bàn quãn l; vic cung cap nuâc sach  an toàn, 
lien tiic, dam bão tiêu chuân chat lucng cho phép theo quy djnh. 

Vic ap diing các bin pháp quãn 1 t& giüp Cong ty dat  và vuçYt các chi tiêu ye 
hoat dng san xuât kinh doanh dã dixçic Dai  hi dong cô dông thông qua, cii the nhu 
sau: 

+ San luqng nuâc Cong ty rnua si nuOc sach  tir Tng Cong ty là 54,258 triu m3  
giãm 1,5% so vó'i kê hoach  (55,082 triu m3), so vâi näm 2018 giãm 3,262 triu m3  
(5,7%). 

+ San krçmg nuâc tiêu thii dtt 40,188 triu m3  tang 0,22% so v&i k hoach 
(40,1 triu m3), so vâi näm 2018 tang 0,3 17 triêu m3  (0,8%). 

+ Doanh thu tin nuOc dat  464.549 triu dng tang 2,52% so vri k hoach 
(453.130 triu dông), so vri näm 2018 tang 12.141 triu dông (2,7%). 

+ Giá ban nuâc bInh quân 12 k' dat  11.559 dng/m tang 259 dng/rn so vó'i 
kê hotch (11.300 dông/m3), tang 213 dông/m3  so vâi näm 2018 (11.346 dông/m3), 
tiêp tic là mfrc giá cao nhât so voi cac cong ty khác cüa SAWACO. 

+ Cong ty là don vj dAu tiên cüa SAWACO dà trin khai thirc hin vic áp diing 
hoádcm din tir tr tháng 10/20 17, không thu tiên nuOc tai  nba khách hang tir tháng 
01/2018; và thu?mg xuyên day manh  cOng tác nhäc nçi, khóa nuâc kêt hçp vâi vic 
tuyên truyên các hInh thirc thanh toãn tiên nuOc tin Ich den khách hang si'r ding nuâc. 
fMn nay cOng tác nay a di vào On djnh, t' 1 thrc thu duong niên thrc hin näm 2019 

dat 98,86%. 

+ Lçi nhuan  kinh doanh cUa Cong ty näm 2019 chü yu dira trên doanh thu 
cung cap nuâc: giá ban bInh quân tang 259 dônglm3, hrçng nir&c tiêt kim thong 
throng 10,249 triu m3, tang gn 2 ln so vói 7,515 triu m3  lirçrng nir&c tiêt kim 
trong nàm 2018. Lci nhun truâc thuê dat  39.704 triu dông, tang 44,38% và vtrqt 
chi tiêu Dai  hi dông cô dông dltt  ra là 27.500 triu dông. 

b. V quãn l k5 thut và ch6ng that thoát nithc: 

Näm 2019, khi luçing thi cong các cOng trInh xây dirng co bàn chua dat  k 
hoach dê ra, giãrn so vâi cUng k' nãm20 18 vOi nhiêu l do khách quan khác nhau lam 
cho vic thoã thuan huOng tuyên và cap phép thi cOng luôn bj chm trê. Dc bit, vic 
th?c hin Nghj dnh 68/ND-CP cüa ChInh phü y  quãn l chi phi dâu tu xây dçrng 
phân nào tn hoàn vic phe duyt dir toán, bàn v thiêt ke thi cOng cOng trinh. 

Tuy nhiên, Cong ty luOn dam bão thrc hin t6t các quy djnh Nba nucc ye yiêc 
trien khai cOng tác xây drng co bàn, cong tãc dâu thâu. Tinh tr dâu nam, các dir an 
di.rçc triên khai di.rài hInh thirc dâu thâu rng räi qua mng, dat  77,00% tong so các 
cong trInh thrc hin. 

* Két qua cOng tác chng that thoát ntr&c nàm 2019: 

Närn 2019, bang nhiu n l%rc Cong ty dà kéo giàm t' l nuOc không doanh thu 
xuong cOn 26,02% \'uçTt kê hoach Dai  hi dOng cô dông dê ra (27%), vâi lucing nuâc 
tiêt kirn tucmg duorng 10,249 tniu m3  (tuong duong yâj so tiên 53.466 triu dOng), 
gop phân yào két qua san xuât kinh doanh dt hiu qua chung trong näm. 
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Trong 5 nãm qua (giai doan 2015 — 2019), trong diu kin nguôn von vay han 
hçp, han  rn1rc von vay ngân hang dä vut 1/3 von diêu 1, Cong ty dã cãi tao  nâng cap 
dixqc 37.627 met, sira chüa thay the dugc 48.133 met dithng ông cü, phát triên them 
duçc 16;967 met dng ông phan phôi tai  cãc hem chInh cUa DMA và lap dt ông 
phân phôi song song trên các tuyên dung rng kêt hp cong tác chong that thoát nuàc 
hang näm. 

I.p trung dà tim si'ra b ng.m, coi van quãn l mng luâi, di dô'i dng h nuOc, 
thay ong ngánh m1ic. T' l that thoát nuàc th?i diem chuyên giao tháng 10/2014 t1r h 
thông dông ho tong xác djnh là 42,37%. Sau 5 näm (giai doan 2015 — 2029), Cong ty 
d kéo giàm t l nuâc không doanh thu xuông cOn 26,02% (giâm 16,35%). 

2. TInh hInh thirc hin các chi tiêu tài chInh: 

a. flnh hInh tài chin/i: 

Chiliêu 
Nãm 2018 

(Triu dong) 
Nãm 2019 

(Triu dông) 
%tnggiãm 

Tnggá1rjtàisn 261.656 276.655 5,73% 

Doanhthuthun 455.556 467.526 2,63% 

L9i nhun ffr hoat dng kinh doanh 25 .936 42.960 65,64% 

Linhunkhác 1.096 (3256) -197,08% 

Lçñnhuuthu 27.034 39.704 46,87% 

Loinhuânsaiithu 22.064 32.378 46,75% 

TS' 1 19i nhun tth c c 34,69% 

b. Các chi tiêu tài chinh chü ytu: 

Các clii lieu Ghi chü 

1. Chitiuvkhánángthaith todn 

+ Hthnhtonngnhn: 1,09ln 1,31ln 

TSLD/Nçi ngn hn 

+ Hsthanhtoánnhanh: 0,97In 1,19ln 

1ST]) - Hang ton kho 

Ncingn hcn 

2. Chuveccciun 

+ H s Nci/Tng tai san 36,14% 32,77% 

+ HsNç'AT&ichüsâhuu 56,59% 48,75% 
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Các clii lieu Ghi chü 

3. C/h/eu vnâng4ic hoiMông 

+ Vgquayhângtnkho: 26,49 37,91 

Giá vó'n hông ban 

Hông tn Itho bmnh quán 

+ Doanhthu thu&i/Tng tài san 1,74 1,69 

4. C/iitiêuvkhánangsinh1ôi 

+ He s Loi nhuan sau thu1)oaith thu thun 4,84% 6,93% 

+ Hêthuânsuthu&V&ichüsâhüu 13,20% 17,41% 

+ Hinhuncuiithu&Tngtáisàn 8,43% 11,70% 

+ HêsLoithurhoatdongkinhdoanhDoanhthuthun 5,69% 9,19% 

III. VE CONG TAC QUAN L, DIEU HANH 

1. Dánh giá kt qua hot dng san xut kinh doanh: 

a. Dánh giá kt qua hoit ct3ng: 

Näm 2019, rnc dU con gp nhiu kho khãn trong san xu&t kinh doanh, nhung 
Cong ty dä cô gang vut qua khó khän thir thách, n 1?c  hoàn thành các miic tiêu dê 
ra. Vic thrc hin kê hoach san xuât kinh doanh cUa Cong ty cO tInh ké thira và phát 
triên ben vüng. 

Vic cung i:rng, kinh doanh nuOc sch cho nhu cu tiêu dung và san xutt cüa 
nhân dan và khách hang trên dja bàn luôn dam bào, on djnh chat lircing, dáp irng thrçic 
100 % nhu cau sü diing nuOc sach,  gop phân vào cong tác dam bão an sinh xä hi trên 
dja bàn. 

Cong tác quãn 1, cãi tao, phát trin mng hrâi cp nuâc và cong tác giàrn ni.rOc 
không doanh thu luôn duqc quan tam dâu tix, thrc hin thu?ing xuyên, gop phân dua 
hott dng san xuât kinh doanh ngày càng hiu qua. 

Nang lirc di ngfl can b lam cong tác quãn l ngày càng nâng cao, barn sat và 
dam bão yeu câu cong tác dê ra; kinh nghim thirc th tIch lüy ngày càng nhieu. 

Cong ty luôn hoàn thành nghia vi np thug di vâi Nhà nuâc; viêc chäm lo ch 
d, chInh sách cho ngui lao dng duc dam bão và nâng cao, di song ngithi lao 
dng duçxc cai thin clang kê. 

b. Nhfrng uI,, b3 Cong ty dã d(it dw9c: 

Hoàn thành vuçit mi'rc hu ht cac chi tiêu k hoach san xut kinh doanh trong 
diêu kiin giá nuâc vn chua dirçic diu chinh; dam bão duy tn chi tiêu 100% t' l h 
dan duçc cung cap nuâc sach  trên dja bàn. 

Nhiu giãi pháp dng b duçic trin khai mang 1i hiu qua san xut kinh doanh 
cho dan vi ye doanh thu tiên nuOc, li nhun truâc thuê,... 
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Cong ty vn tip tiic xây dirng, ban hành và ap ding nhiu quy djnh, quy ch 
quàn l ni bdä giüp nâng cao hiu qua cong tác quãn l; các hoat dng hgp the trao 
di k thut, dâu tu, 1rng diing tin Ich cüa cong ngh thông tin dã duqc triên khai ngày 
càng có chat lung và di vào chiêu sâu. 

Cong tác câi cách hành chInh, nâng cao chit luqng phic vi khách hang dang 
duc tIch circ triên khai; vic irng diing tiên b khoa hQc k thut, tin Ich cong ngh 
thông tin cia buOc dâu h trçY hiu qua cho cong tác quãn l, phiic vii khách hang. 

2. Tlnh hlnh tài chInh: 

a. flnh hlnh tài san: 

Tng giá trj tài san näm 2019 là 261.657 triu dng, tang 14.971 triudng 
tuang 1rng vâi t l 5,73% so vâi näm 2018. Vê cci câu, tài san ngãn han  chiêm t' 
tr9ng 30,71%, chñ yu là tin và các khoãn tuong duGng tiên, các khoãn phãi thu ngän 
han, hang tn kho,... Nãm 2019, tài san c dinh mâi tang 27.934 triu dong; trong do, 
26.709 triu dng là du tu xay drng Co bàn hoàn thành các h thông Ong cap nuc, 
dng ho tong và phát triên mng luâi cap nuâc nhäm dam bão nhu câu cung cap nuâc 
sach cho sinh hoat và san xuât kinh doanh trên dja bàn dông thai lam giàm t l that 
thoãt nuOc trong khu v1rc quan l; cOn lai  1.226 triu dông là tài san tang do mua sam. 

Hang tn kho cui näm 2019 giãm 4,11% 50 vâi näm 2018 và vOng quay hang 
ton kho tang tir 26,49 lan len 37,9 1 lan, giá trj hang ton kho cüa Cong ty khá cao nhäm 
rnijc dIch cung cap kjp thii vt tu thi cong các cong trInh trong 6 tháng cuôi nãm 2019 
và dâu näm 2020, thrc hin kê hoach dâu tu, phát triên rnng lui, nâng cap h thông 
cap nuâc, si.'ra chUa ông miic, chong that thoát nithc. 

b. flnh hlnh nçtphdi trá: 

-Hsthanhtoãnngnhn: 1,31 ln 

- H s thanh toán nhanh: 1,19 In 

- H 5é Nc/Tng Tài san: 32,77% 

- H s Nç/Vn Chü sO hUu: 48,75% 

Di&u nay th hin Cong ty sü diing nguM vn hiu qua, dng vn duçc báo 
toàn, dam bão kha näng chi trã cho các khoàn nq den han. 

3. Nhü'ng cal tin v co' cu t chfrc, chInh sách, quãn 1: 

- Cong ty dã rà soát tht cã các van bàn, quy djnh, quy trinh nghip vi, dc bit 
là các quy trinh nghip v11 lien quan den djch v,i khách hang dê diêu chinh, bô sung, 
hotc soan thão mâi phü hcp vâi diêu kin th1rc tê va huàng den mic tiêu giãi quyêt 
nhanh gçn, chInh xác các yeu câu cüa khách hang. 

- Cong ty ap dicing cOng ngh thông tin trong cong tác quãn 1 d xir 1 nghip 
vi,i chuyên mOn, kêt nôi, chia se d lieu, thông tin gifla các phOng ban di và nâng cao 
riäng suât, hiu qua quãn l nhu phân mêm ké toán, quãn l xuât nhp vt tir, quàn l 
khách hang, bang giá djch viii khách hang, chuong trinh quân l BENTHANHGIS, 
quàn l dang ngân, quàn l sr cô cap nuàc Call Center — GIS, quãn l cong tác d9c so 
kêt hcp vOi sir ding din thoai thông rninh và nhän tin thông báo tiên nithc trên Zalo 
qua din thoai cho khãch hang. 
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- U'ng diing hOa dan din tr trong hoat dng thu np tin nuâc d giãrn thiu 
rüi ro, giãm các chi phi in an, bão quãn, hiu trir hóa dan, giãm các thu tiic hành chInh, 
thun tin cho vic hach toán kê toán, dôi chiêu di lieu và tao  thun lçii cho khách 
hang trong vic thanh toán, sao ké, truy xut thông tin. 

- M rng cac kênh thanh toán tin nuc qua Ngân hang và các dan vj thu h 
nhàm tang tin Ich cho khách hang trong vic thanh toán tin nuâc k& hp vOi vic t 
chi[xc lien tic các dçt truyên thông ion den khách hang ye các phuang thirc thanh toán 
tiên nuoc hin dai, tiên 1i cUng nhu các dim thu tin nuâc trén dja bàn. Bt du ti.'r 
näm 2018 Côngty dà ap diing hInh thire không thu tiên nuâc tai  nhà, khách hang có 
the thanh toãn tiên rnrâc trirc tuyên hotc den các ngân hang, các c1ra hang tin lçi ngay 
gân nba. Ti I th1rc thu tiên nuâc hang k' là khoãng 83% doanh thu và t i thre thu 
nàm 2019 là 98,86%. Day là no lijc rat iOn cUa don vj trong diêu kin Cong ty da thay 
dôi each thi'rc thanh toán tiên nirOc eüa khãch hang. 

- Trin khai deh vi Tng dài din thoai Call Center (dch v11/trung tam ehäm 
soc khách hang) de hru giu và quãn 1 thông tin phãn ánh cüa kháeh hang qua din 
thoai mt each khoa h9c và hiu qua. To chirc thu thp thông tin và kiên eUa khách 
hang cüng nhu truyên tãi thông tin các ehuang trInh sij kin cüa Cong ty den khách 
hang mt each nhanh chOng, thun tin. Dông thOi trung tam chãm sOc kháeh hang sê 
tiêp nhn, xir l ni dung thông tin phãn ánh sir eô qua h thông tong dài 1022 do SO 
Thông tin và truyén thông TP. HCM quãn i vn hành. 

- Cong ty d hoàn thành phân chia l trinh d9c s theo tt'rng khu virc DMA, ti'r 
do xac djnh duçic lucmg nuOc that thoát mt each chInh xác. 

- Cong ty d có sir diu chinh ljch d9c s nhà khách hang tr 20 dçit/k' xuông 
con 12 dqt/k' nhäm tang thOi gian th?c hin cong tãc thu nhn tiên nuOc cüa khách 
hang trong k' hóa dan. 

- Nâng cp website, dang tãi dy dü the hinh ãnh, hoat dng và thông tin lien 
quan den hoat dng cung cap và str diving nuOc, the djch vi1 theo yêu câu khách hang 
nham tao  thun tin cho khãch hang trong vic tra ciru thông tin, tiên dO,  thOi gian 
thirc hin. Tat Ca các quy trinh, nOi  dung, ho so yeu câu dôi vOi các dch v1i khách 
hang, thông tin tiên nirOc, chi sO nuOc, ngày d9c so và thanh toán tiên nuOc dêu duqc 
Cong ty dang tãi cong khai trên website tai  dja chi: www.capnuocbenthanh.com. 

- Tr du näm 2019, Cong ty dä trin khai chuang trInh "Nhn và giãi quyt các 
yeu cau djch vii cüa khãch hang trirc tuyen" qua cong thông tin din tfr cUa Cong ty 
www.eapnuocbenthanh.com. Chuong trinh gôm các djeh vi: gan mOi, tái l.p, nâng 
dOi, dôi cO dOng ho nuOc, thay ông ngánh dông ho nuOc. 

- Cong tác giãi quyt khiu nai  duc giãi quy&, xir l ngay khi kháeh hang lien 
h Cong ty. Xây di,rng quy trinh tiêp nhn và x1r 1 nhüng thäc mac khieu nai  eña 
khách hang. Giãi quyêt hp tinh hp l nhüng khieu nai  ye khôi 1uçng tiêu thii, giá 
nuOc, tiên nuOc eUng nhu cac tranh chap hp dông sir ding nuOc cUa nhüng Ca nhân 
cO lien quan, dáp ung mi nhu câu sang ten, dang k djnh mirc, giá bieu theo d nghj 
cUa khach hang. Song song vOi vOi vic rut ngan thOi gian xir l ho s khách hang, 
Cong ty dA m rng và b trI 'a phOng tiêp kháeh hang tai  tang trt dë tiêp nhân tat cà 
cáe yeu câu ye ditch vii cap nuâc cUa khãeh hang vâi phuong châm "mOt  cüa  mOt  dâu", 
khOng d khách hang di lai  nhieu ian hoc phãi tiep xüe vOi nhieu phOng, ban. 
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- Cong ty thrc hin nghiêm ch d kim toán dc lap, ch d báo cáo djnh ki 
ye tài chInh dôi vâi U ban ching khoán Nhà nuàc và S giao djch chirng khoán Ha 
Ni. Các thông tin chInh cüa Cong ty cüng du?c cong khai tai  website. 

IV. HOAT BONG CUA HQI BONG QUAN TRI VA CAC THANH VIEN HQI 
BONG QUAN TR! 

1. Cong tác quãn 1, diu hành cüa Hi dng quãn tr và các thành viên Hi 
dông quán trl: 

Trong nAm 2019, Hi dng quàn trj (nhim kS'  2017 — 2022) dã diêu hành hot 
dng cUa Cong ty thông qua 03 phiên h9p Hi dng quãn trj và các kiên biu quyêt 
bang van bàn giüa các phiên h9p (bao gOm 14 lan lay kiên biêu quyêt bang van bàn). 
Các h so th chiirc ly kin biêu quyêt nay duç'c thrc hin theo dung thu t11c quy djnh 
cüa Lut Doanh nghip va các van bàn huâng dn cO lien quail, dung Quy chê TO chuc 
và hoat dng cüa Hi dOng quãn trj và có sir giám sat cüa Ban kiêm soát Cong ty (các 
h so ly kiên Hi dng quàn trj dêu duçc g1ri cho các thành viên Ban kiêm soát theo 
dung th thic, ni dung và thi han  nhu dôi vài cac thành viên Hi dông quàn trj). 

NOi dung chü yu cüa các phiên hQp và các h so thy kin biu quyt cUa Hi 
dông quân trj bao gôrn: 

- Các ni dung lien quan dn vic thirc hin các chi tiêu k hoach san xut kinh 
doanh trong närn; 

- Các ni dung lien quan dn hqp dng mua bàn si nirOc sach  giüa Cong ty vâi 
Tong Cong ty Cap nuâc Sài GOn; 

- Các ni dung lien quan dn luong, thu&ng, phi'ic igi cho ngthi lao dng; 

- Các ni dung lien quan dn cong tác quàn l, diu hành khác. 

Näm 2019, Hi dng quãn trj dä ban hành 38 nghj quyt lien quan dn cong tác 
quãn 1, diêu hành thuc thâm quyên cüa Hi dông quãn tr. 

Hoat dng cüa Hi dng quãn trj trong nãm 2019 dam bão tuân thu theo quy 
djnh tai  Diêu l TO chüc va hoat dng Cong ty, Quy chê TO ch.'rc yà hoat dng cüa Hi 
dong quàn trj dã ban hành, các quy dnh khác cüa pháp lust trong vic quãn l, diêu 
hành don vj va duâi six giám sat cña Ban kiêm soát Cong ty. Các van dê thuc thâm 
quyên cüa Hôi dOng quãn trj dêu duqc Chü tjch Hi dOng quãn trj yà Giám dOc Cong 
ty báo cáo Hi dOng quãn trj xern xét và quyêt djnh duâi sr giárn sat cua Ban kiêrn 
soát Cong ty. Các thành viên Hi dông quail trj, Ban kiêm soát dêu duçc thông tin kjp 
thai ye tInh hinh hoat dng cüa COng ty. 

Vic cOng b thông tin luOn tuân thu quy djnh cua pháp 1u.t, dam bão tinh minh 
bach, khách quan, phan ánh trung thirc tInh hinh hoat dng cua Cong ty. 

Hi dng quàn trj d cung Ban Giám dc t chuc Dai  hi c dông thung niên 
theo dung quy djnh, trên co s& dO d tOng két hoat dng san xuât kinh doanh (SXKD) 
nãm 2018 và dê ra dnh huâng cho hoat dng Cong ty trong näm 2019. 
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2. Hot cIng giám sat cüa Hi dông quãn trj d6i vó'i Giám dôc và các can 
b quãn I5 khác: 

Hi dng quãn trj giám sat dydü Giárn dc và các can b quãn 1)2 khác trong 
vic triên khai thirc hin cac nghj quyêt, quyêt djnh cüa Di hi dông cô dông và Hi 
dông quãn trj. Hang qu)2, Giárn doe 1p  báo cáo rnt so chi tiêu tài chInh gi Hi dông 
quãn trj; dông thai, qua các buôi h9p cüa Hi dông quãn trj, Giám doe Cong ty báo 
cáo tInE hInh san xuât kinh doanh den thi diem hin ti cüng nhu phumig hi.râng 
trong thi gian tâi dê Hi dông quãn trj cO )2 kiên chi dto. 

Thông qua vic thirc hin chüc näng giárn sat trén, cho thy Giám d6c và cac 
can b quãn 1)2 khác dã thirc hin cong tác diêu hành, quãn 1)2 dung chüc nàng, nhim 
viii, quyên hn theo quy dnh; dông thOi có s1r phôi hçip cht chë giUa Giám doe và các 
can b quán 1)2 khác nhäm hoàn thành chi tiêu do Dai  hi dong cô dong giao; chü dng 
xir 1)2 kjp thai các van dê phát sinh trong cong tác quãn 1)2, diêu hành; dê ra nhttng bin 
pháp, giái pháp tfch circ dé thc hin t6t nhât nhim v san xuât kinh doanh. 

3. Thu lao cüa Hi dng quail tn: 

* Di v&i thñ lao: 

Ti Dti hi c dOng thuing nien nãm 2019, Di hi dng c dOng biu quyt 
thông qua mirc thu lao cho các thành viên HDQT, BKS trong näm 2019 nhu sau: 

- Thành viên HDQT 5.000.000 dng/ngithi/tháng 

- Thành viên BKS : 3.000.000 dng/ngithi/tháng. 

(Riêng Chü tjch HDQT, Tnthng BKS do dam nhn cong tác chuyên trách nên 
không nhn thu lao). 

* Dôi vi tiên 1trong: 

- ChU tjch HDQT, TruO'ng BKS (khOng huâng thu lao) huing hrnng chuyên 
trách theo h thông thang bang lucxng cüa doanh nghip (ap di1ng Thông tu 
17/2015/TT-BLDTBXH ngày 22/4/2015 vã Thông tu 28/2016/TT- BLDTB)(H ngày 
01/9/2016). 

- Các thành viên trong Ban Giám doe hithng luong ngithi quãn 1)2 chuyên trách 
theo h thng thang bang luang cüa doanh nghip (áp diing Thông tu 17/2015/TT-
BLDTBXH ngày 22/4/2015 và Thông tu 28/2016/TT- BLETBXH ngày 01/9/2016). 

* Di vói tiên thtthng: 

Can ctr lçii nhun sau thu vã sau khi dä trIch các qu theo quy djnh, Dai  hi 
dèrng cO dOng s quyêt djnh qu thuing cii the cho Ban quân l)2,diêu hành. Can cur qu5 
thithng do Dai  hi dông cô dOng thông qua, Cong ty sê phân phOi cho các thành vien. 

* Các lçri Ich khác: 

Ngoài tin hwng, thu lao, tin thuOng dä trInh bay trên, ngithi quán 1)2 cong ty 
du.rçic trang b các phung tin và diing cii lam vic d phiic vi cOng tác theo quy djnh. 
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CÔNGTy 

CO PHAN 
cAp UÔc 

BEN TA 

V. DANH GIA CHUNG: 

Näm 2019 tInh hinh kinh t xä hi va môi tru?mg kinh doanh cOn nhiu kho 
khän, tuy nhiên Hi dông quãn trj cüng Ban Giám doe và tp the CB-CNV Cong ty dä 
c gang vuç't qua khó khän thu thách, n luc dê thirc hin các chi tiêu kê hoach do Di 
hi cô dong và Tong Cong ty Cap nuàc Sài GOn dê ra; dam bào thirc hin vic cap 

nuâc an toàn, chat h.rcrng on djnh; dáp 1rng 100% nhu câu sir ditng nuâc sach,  gop phân 
vào cong tác dam bâo an sinh xã hi trên dja bàn; dam bão thirc hin các nghTa vii vOi 
ngân sách Nba nuàc, quyên 1?i  cho khách hang, cô dông và nguii lao dng. 

Trân trQng kmnh trInh Di hi dng c dông./. 

No'i nhân: 
- Co dOng Cong ty; 
- Thành vién HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Liru: VT, HDQT. , 

Phim Th Thanh Van 
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CONGTY CO PHAN cA NIJOC BEN THANH CQNG HOA XA HQI CHU NGHL& VIT NAM 
BAN KIIM SOAT Bc 1p — Tir do — Hinh phüc 

S: 23/CNBT-BKS ThthzhpMHáChIMbih, ngày20thang4nán2020 

BAO CÁO THAM B!NH 
TINH HINH HOAT BONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2019 

CONG TY cO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

KInh gi:ri: Di hi dng c dông Cong ty 

Can ct'r: 

- Lust Doanh nghip nàrn 2014; 

- Diu 1 t chirc và hot dng cüa Cong ty C phn Cp nrâc Bn Thành; 

- Quy ch hoat dng cüa Ban kim soát; 

- Báo cáo tài chInh näm 2019 (dã kim toán) cUa Cong ty; 

- Báo cáo cüa Hi dng quãn trj v cOng tác quãn trj Cong ty näm 2019. 

Ban Kim soát kInh báo cáo Di hi dng c dong tInh hmnh hot dng cüa Ban 
Kiêm soát và kêt qua hoat dng san xuât kinh doanh cUa Cong ty Co phân Cap nuOc 
Ben Thành nám 2019 nhu sau: 

I. HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2019. 

1. Co cu thành viên cüa Ban Kim soát: 

1. Ba Nguyn Thj Thu Hucng — Tri.thng ban 

2. Ong Nguyn Xuân TrInh — Kim soát viên 

3. Ba Phm Thj Phuong Linh — Kim soát viên 

(Riêng Truâng Ban kim soát dam nh.n cOng tác chuyên trách t.i Cong ty) 

2. TInh hInh hoat  dng cüa Ban Kim soát: 

Trên co sâ chirc näng, nhiêm v11 dugc quy dnh tai Diu 1 và Quy chë quãn trj 
Cong ty, Quy chê to chirc và hoat dng cüa Ban kiêm soát, Ban Kiêm soát dã tiên 
hành thirc hin mt so cOng tác trong näm 2019 nhu sau: 

- Kim tra tInh hInh hoat dng SXKD và Báo cáo tài chInh näm 2018 da duc 
kiêm toán dê chuân bi Du thão Báo cáo cüa Ban Kiêm soát trInh Dai  hi dOng cO dông 
thu?ing niên nám 2019. 

- D xut Cong ty kim toán dc 1p kim toán báo cáo tài chInh näm 2019 cUa 
Cong ty trInh Hi dOng quán trj thông qua. 
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- Giám sat gop trInh tr, thu t1ic cOng tác t chirc Dai  hi c dông thu?mg niên 
näm 2019 dam bäo tuân thñ theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diêu 1 Cong ty. 

- Xây dirng chung trmnh cOng tác näm dê thirc hin các nhim vii cüa Ban 
kirn soát; t chirc phân cong nhim v11 cho các thành viên Ban kiêm soát phü hp vi 
dc thu tInh hInh hoat dng cüa Cong ty. 

- Giám sat cOng tác quán 1 cüa Hi dng quãn trj và cOng tác diu hành san 
xut kinh doanh cüa Ban Giám dôc Cong ty. 

- Tham dr các phiên hQp cüa Hi dng quán trj v dnh huâng, quyt djnh các 
v.n d lien quan den hoat dng san xuât kinh doanh näm 2019; giám sat vic thirc hin 
1y kin bik quyt cüa các thành viên Hi dông quãn trj bang van ban. 

- Giám sat vic thirc hin Nghj quyt cüa Dai  hi dng c dong và Nghj quyt 
cüa Hi dhng Quãn trj. 

- Thirc hin ch d báo cáo cho Hi dng thành viên, Kim soát viên TMg 
Cong ty theo quy djnh. 

- Kim tra các báo cáo tài chInh cUa Cong ty. 

- Ciing vâi doàn kim tra cüa Dãng Uy COng ty kim tra vic länh do, chi do 
thrc hin cong tác giãm rnlàc that thoát, that thu; cong tác cái each thu tiic hành chInh 
va nâng cao chat hr'ng phiic v khách hang. 

- Phi hgp vái các b phn lien quan giám sat vic kim kê tài san, vt tu phiic 
v11 cOng tác 1p Báo cáo tài chInh näm 2019 cUa COng ty; giám sat cOng tác kiêrn kê 
tiên nuâc tOn thu cüa COng ty. 

* Tng kt các cuc h9p cüa Ban Kim soát: 

- Phiên h9p 1.n 1: Thông qua Dir tháo Báo cáo cüa Ban Kirn soát v thm djnh 
tInh hInh SXKD 11am 2018 cüa Cong ty trInh Di hi dOng cô dOng thuing niên näm 
2019; Dê xuât COng ty kiêm toán dc 1p kiêrn toán báo cáo tài chInh näm 2019 cüa 
Cong ty trInh Hi dOng quán trj thông qua. 

- Phiên hçp 1n 2: K hoch hot dng cüa Ban Kim soát trong näm 2019; 
Thông qua Báo cáo tài chInh qu I nãm 2019, thirc hin chê d báo cáo cho Hi dng 
thành viên, Kiém soát viên Tong Cong ty theo quy djnh. 

- Phiên hçp In 3: Thông qua Báo cáo tài chinh 6 tháng du nám 2019; Thông 
qua các ni dung hp Hi dông quãn trj COng ty vào ngãy 06/8/2019, thirc hin chê d 
báo cáo cho Hi dOng thành viên, Kiêm soát viên Tong Cong ty theo quy djnh. 

- Phiên h9p 1n 4: Thông qua Báo cáo tài chInh qu III näm 2019; chun bj 
phOi hcp vâi các b phn lien quan giám sat vic kiêm kê tài san, vt tu phiic v1 cOng 
tác 1p Báo cáo tai chInh näm 2019 cüa COng ty, thirc hin chê d báo cáo cho Hi 
dOng thanh viên, Kiêm soát viên Tong COng ty theo quy djnh. 

Trong qua trInh lam vic, Ban Kim soát thung xuyên trao di cong vic qua 
các phucng tin email, din thoi dê nam bat thông tin kjp thai, lien t1jc. 

* Mt s6 ni dung hot dng cüa Ban Kirn soát qu I narn 2020, grn: 

- Thông qua Báo cáo tai chInh nam 2019 dã dugc kim toán d chun bj dr 
tháo Báo cáo cüa Ban Kiêm soát trInh Di hi dOng cô dông thuO'ng niên nain 2020; 
Be xuât Cong ty kiêm toán dc 1p kiêrn toán báo cáo tài chInh närn 2020 cua Cong ty 
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trInh Hi dng quãn trj trong phiên h9p qu 1/2020; Giám sat trInh tr, thu tic chun bj 
cong tác to chrc Di hi cô dông thithng niên nãm 2020 dam báo tuân thu theo quy 
djnh cüa pháp lust và Diêu 1 Cong ty. 

- Chun bj xay dirng k hotch hoat dng cüa Ban Kim soát nàm 2020. 

- Thixc hin ch dO báo cáo cho HOi  dng thành viên, Kim soát viên Ting 
Cong ty theo quy djnh. 

3. Tin hro'ng, thu lao cüa Ban Kim soát: 

Tui Di hôi dng c dông thung niên nãm 2019 dã biu quyt thông qua mirc 
thu lao cho các thành viên Ban kiêm soát trong näm 2019 nhu sau: 

+ Kirn soát viên : 3.000.000 dng/ngi.thi/tháng. 

(Riêng Tru&ng Ban kim soát do dam nhan cong tác chuyên trách nên không 
nhân thu lao). 

Tmng Ban kim soát hu6ng hrcing chuyên trách theo h thng thang bang 
Iucng cüa doanh nghip (áp diing Thông tu 17/2015/TT-BLDTBXH ngày 22/4/2015 
và Thông tu 28/2016/TT- BLDTBXH ngày 01/9/2016). 

Cong ty cia chi va htch toán tin krcing, thuâng và các lci Ich khác cho Trung 
Ban kiêm soát và tiên thu lao, tiên thithng cho các kiêm soát viên theo dung quy djnh. 

II. TINH H!NH HOiT BONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2019 

Trên co si djnli huOng phát trin kinh doanh näm 2019 thông qua ti Dai hOi 
dong cô dông thung niên ngày 18 tháng 4 nam 2019, kêt qua thirc hin mOt so chi 
tiêusãn xuât kinh doanh chü yeu cüa Cong ty nhu sau: 

K hoach 
nm 2019 

Thut hii 
nm 2019 

T lé % 

thuthin 

1 2 3 4 5=43 

1.Sãn1ungnuOcmuasi Trium3  55,082 54,258 98,50 

2. San 1ucmg nuâc tiêu thi Triu m3  40,100 40,188 100,22 

3. Doanh thu ban hang va cung cp djch vi Triu 
dông 

458.830 468.650 102,14 

Trong do: Doanhthu tiên nrnc 453.130 464.549 102,52 

4. Tr 1 tht thoát nuóc binh quân näm 2019 % 27 26,02 - 

5. T' l thc thu tin nixic diwng niên % 100 98,86 - 

6. T l h dan sir ding ni.rOc sch % 100 100 - 

7. Lçi nhun truâc thu Triêu 
dông 

27.500 39.704 144,38 

8. C tue %Imênh Dir kin Dix kin - 
giá 10 12 
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Ban Kim soát tMng nht vth cac kt qua dt duc nhu trên cüa Cong ty C 
phn Cp nuâc Ben Thành và có mOt so kiên nhn xét sau: 

- V san luçng nuâc mua si nrâc sach  tir Tng Cong ty: dã giãm duc 1,5% so 
vâi kê hoach näm 2019, giàm c1uçc 3,262 triu m3  so vó'i nãm 2018 (57,520 triu m3). 

- V san hrcng nuOc tiêu thi: tang 0,22% so vâi k hoch näm 2019, tang 0,3 17 
triu rn3  so vOi näm 2018 (39,871 triu m3). 

- V doanh thu tin rnrOc: tang 2,52% so vâi k hoch näm 2019, tang 12.141 
triu dông so vâi näm 2018 (452.408 triu dong), giá ban bInh quân tang 259 dông/m3  
so vâi k hoach là 11.300 dng/m tiêp t11c là mi'rc giá cao nhât so vri các cong ty khác 
cüa Tong Cong ty. 

- V cong tác giãrn tht thoát nuâc: t 1 tht thoát nuâc bInh quân näm 2019 
xung con 26,02% visçrt kê hoach giao 27%, SO vó'i cüng k' näm 2018 (30,44%) dã 
kéo giãm thrpc 4,42%, lucing nuâc mua si giâm tiêt kim duçc trên 3 triu m3  tuong 
throng khoàng 17 t' dOng, gop phân nâng cao hiu qua san xuât kinh doanh trong nãrn. 
Day là cOng tác trçng tam nhiêu näm và duc Cong ty tp trung dâu tu vOn dê cãi tao, 
thay th và tIch ci,rc dO tIm diem be, tang ctthng them các don vj ngoài tharn gia thirc 
hin do tim và sira be. Qua 05 näm chü dng giãm that thoát nijâc kê tr sau thi diem 
mua ban nuc si qua dOng ho tOng, Cong ty dã giàm duc 16,35% vOi hrng nuâc tiêt 
kim duçc 10,249 triu m3  thong throng vth so tiên 53.466 triu dông. Két qua dt 
duc nhu trên cüng dä the hin 51r n lirc và quyêt tam cüa Cong ty nhãm gOp ph.n 
mang 'ai  hiu qua kinh doanh. 

- V thirc hin chi tiêu t l h dan duçc cp nuâc sach:  Cong ty dã hoàn thãnh 
100% h dan trên dja bàn duçc cung cap nuâc sach  tir näm 2013 và tip t11c duy trI t& 
chi tiêu nay. 

- Li nhun tnrâc thud thrc hin duc 39,704 t dng, dat  144,38% so vth k 
hoach, vâi ket qua nay Cong ty cO the dam bão thrc hin các nghTa vii vOi Ngân sách 
nhà nuOc, quyên lçii cüa cO dong và ngui lao dng. 

- Các ch d phic lvi, quyn lgi cüa ngui lao dng duc th?c hin dung Lust 
lao dng, thOa uâc lao dng; vic chi trà luong hang tháng duc thirc hin dung han; 
các ché d thi dua khen thuing cüng nhu các khoan phüc lqi dLrVc thrc hin dy dü 
theo kê hoch dê ra, dam bào tiên luong và thu nhp cüa ngui lao dng tang hang 
nàrn ttrong ing vâi nãng suât lao dng và kêt qua sxK1D. 

III. THAM DINH BAO CÁO TA! CH!NH NAM 2019 

Ban Kim soãt thng nht vi các ni dung cüa Báo cáo tài chInh näm 2019 cüa 
COng ty dã duçc kiêm toán bi COng ty TNHH Kiem toán AFC Vit Nam vi nhn 
djnh chung nhu sau: Báo cáo tài chInh dã phàn ánh trung thirc và hcp l, trên các khIa 
canh tr9ng yéu, tlnh hinh tài chInh cüa COng ty tai  th?i diem 3 1/12/2019, cüng nhu kêt 
qua hoat dng kinh doanh va tInh hInh km chuyên tiên t cho nãm tài chInh kt thñc 
cüng ngày; phü hp vOi chuân mirrc kê toán, chê d ké toán doanh nghip Vit Nam V 
các quy djnh pháp l có lien quan den vic 1p va trInh bay báo cáo tài chInh. 

Dánh giá khái quát thirc trng tài chInh và két qua hoat dng kinh doanh cüa 
COng ty thông qua mt sO chi tieu tài chInh co ban tai  thai dim 3 1/12/2019 nhu sau: 
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TT Chi tiêu Nàm 2018 Näm 2019 

1Chitiêuvkhãnängthanhtoan: 

99 1,31 1n 

.... P7J !J 
2 Chi tiêu v ca c.0 vn: 

-Nqphãi trátrên tng tài san 

- Nçphai trãtrên vé,n chü sO' hU'u 6.. 

Chitieu..nän luch....... ....... 

Y...n.qu th VH )................................................................ 49................ .7....1.. 

.: Doanh thu thun trên tn tài san 74 

4Chitiêuv .ãnangsinhRi: * 
- T' su.t tu t hu&n -  

- Ty suât lrn nhuân sau thuê trên tong taisan  43% 11,70% 

 Ty suât lcn nhuân sau thuêtrênvônchuscyhthj - - - 13,20% 17,41% 

- suit lçii nhun ti.ir hoat dng kinh doanh trên doanh thu 
thuân 

5,69% 9,19% 

- Chi tiêu v khã nãng thanh toán cao hcn so vâi näm 2018 th hin Cong ty dä 
dam bão nguôn von khi thirc hin các nghia vii tài chInh. 

- Chi tiêu v c cu vn du giãm hcm so vi näm 2018 do Cong ty trong näm 
chi tp trung nguôn lirc cho các hoat dng cãi tao  nâng cap, thay the, pháttriên mng 
hxâi du6ng ông nên chi phi sira chüa ông mc tam  thi không phát sinh nhiêu. 

- Chi tiêu vông quay hang tn kho tang 11,42 1n cho thy giá trj hang tn kho 
nàm 2019 CO chiêu huâng tot dä giãm 4,11% so vOi näm 2018 vi Cong ty da day 
nhanh vic thanh quyêt toán vat  tu khi th?c hin dâu tu chi phi cho các dir an xây dirng 
c ban trong näm, tuy nhiên giá trj hang ton kho vn cOn ton cao nhäm chU dng phiic 
vi nhu câu san xuât kinh doanh cung cap kjp thi vat  tu thi cong các cong trinh 
XDCB, dam bão cap nithc an toàn. Tuy nhiên Cong ty can dam bão thirc hin dung 
quy djnh ye quãn 1 tài chInh, duy tn dir tri hang tn kho theo han mirc Hi dông quãn 
trj dã thông qua (Nghj quyêt so 401NQ-CNBT-HDQT ngày 16/8/20 18). 

- Chi tiêu v khã nàng sinh 1?yi du cao hcm so vâi näm 2018. Thông qua dánh 
giá mOt so chi tiêu tài chInh ca ban nêu trên the hin trong näm 2019 Cong ty dä bão 
toàn và phãt triên dong vOn cO hiu qua, gop phân dam bão hoàn thành kê hoach lçii 
nhuan, dam bão khã nang chi trã cho các khoãn nçi den han. 

Tng kt và so sánh các chi tiêu cüa Cong ty có lien quan dn kt qua kinh 
doanh cho näm tài chInh 2019 duçc the hin nhu sau: 
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Dan vf tInh: dng 

Chi tiêu 
Kt qua 

nam 2018 

Kêt qua 

nam 2019 

T 1 

/o 

A 1 2 3=2/1 

1. Doanh thu bàn nufic sch và cung cp DV 455.556.623.735 467.525.681.128 102,63 

2. Giá vn hang bàn 325247.089.190 318.335.220.546 97,87 

3. DoanJa thu hoat dng tài chInh 171.684.312 875.373.865 509,87 

4. Chi phi tài chinh 917.458.420 2.309.684.597 251,75 

5. Chi phi bàn hang 64.364.036.189 66.498.994.413 103,32 

6. Chi phi quãn 1 doanh nghip 39262.12.966 38296.989.342 97,54 

7. Thu nhp khác 1.572.849.904 248.767.087 15,82 

8. Chi phi khác 476.355.406 3.505.064275 735,8 1 

9. Tng Igi nhun truâc thug 27.034.025.780 39.703.868.907 146,87 

10. T6ng lçii nhun sau thu 22.064.698245 32.377.884.446 146,74 

11. Lài ca bàn trên c phik 1.916 2.966 154,80 

- Doanh thu bàn hang tang 2,63%, doanh thu tin nuâc tang 12,141 t' dng so 
vOi nàrn 2018 do tác dng cüa 2 yêu to giá bàn bInh quân và san lugng nuâc tiêu th 
tang. 

- Giá vn hang bàn giãm 2,13% so nàm 2018 do giãm san lucmg mua Si nuOc 
sach, giãrn chi phi di di dông ho nuàc ra khOi bat dng san, chi phi thay dong ho 
nuâc dinh ks'. 

- Doanh thu hoat dng tài chinh tang do thu khoãn lài dáo hn tir tin gri tit 
kiêm có ki htn. 

- Chi phi tài chInh tang do khoân lài vay phát sinh không dü diu kin vn hóa 
vào giá trj tài san cô djnh hInh thành tü nguôn von vay dê dâu tu xay drng co ban 
chong tht thoát nuâc. 

- Chi phi bàn hang tang 3,32% chü yu do tang chi phi trich khu hao tài san c 
djnh là di.thng ông cap rnrcc hinh thành tir xây drng co bàn. 

- Chi phi quãn 1 doanh nghip giãm 2,46% do ct giàrn các khoán chi phi d 
dung van phOng, thiêt bj van phông, chi phi xir 1 cong ng, 

- Thu nhp khác giãrn do Cong ty không có các thu nhp khác tr vic thanh 1 
tài san và nhugng ban vt ti.r ngành ni.râc. 

- Chi phi khác tang do hoàn trâ tin cho Ban Quân 1 dung st Do thj theo yêu 
câu cüa Kiêm toán Nhà nuàc dôi vâi dir an xây drng tuyên dithng sat Ben Thành-
Suôi Tiên. 
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- Tng 1çi nhun truâc thud tang 46,87% so näm 2018, vâi kt qua nay Cong ty 
dam bão thuc hin các nghia vii vi Ngân sách nhà nuó'c, quyên li cUa cô dông và 
nguYi lao dng. 

Qua kt qua trên cho thy, t.p th CB-CNV Cong ty C phn Cap nuOc Ben 
Thành da phân dâu thirc hin nhUng chi tiêu kê hoach do Dai hOi cô dông và Tong 
Cong ty Cap rnioc Sài Gôn de ra vâi tinh than tIch ci,rc và näng dng. Vic cung üng, 
kinh doanh nuOc sach cho thu câu tiêu dung và san xuât cüa nhân dan và khãch hang 
trên dia bàn luôn dam bão, n djnh chat krçing, dáp rng duc 100% nhu câu sü diing 
nrnc s?ch,  gOp phân vào cong the dam bão an sinh xã hi cüa Thành phô. 

IV. T!NH H!NH QUAN L VA DIEU HANH CONG TY 

i. Cong tác quãn 1 cüa Hi dIng quãn tr: 

Hi dng quàn tn Cong ty hot dng dung quy djnh theo Diu 1 t chirc va 
hoat dông cua Cong ty, thixc hiên day du chê do hop dinh ky hang quy tal tru so Cong 
ty và tO chic lay kiên các thành viên Hi dông quãn trj bang van bàn giüa các phiên 
hop dôi vâi các van de cap bach lien quan den hoat dng san xuât kinh doanh duOi si,r 
giám sat cüa Ban Kiêrn soát Cong ty. Các ngh quyêt cUa Hti dong quàn tr phU hçp 
vâi Lut Doanh nghip, Diêu i Cong ty. 

Trong näm 2019, Hi dng quãn trj áä kjp th?yi thông qua các ni dung lien 
quan den vic thi,rc hin cac chi tiêu kê hoach san xuât kinh doanh, lien quan den hçp 
dông mua bàn si nuâc sch vi Tong Cong ty Cap nuóc Sài GOn, lien quan den tiên 

luang, thuOng va cac khoãn phüc li cüa ngu&i lao dng, các ni dung lien quan den 
cOng tác quãn 1, diêu hành cüa Cong ty. 

NhIn chung, HOi  dng quàn trj dä kjp th?ii chi do giài quyt tháo gi các vithng 
rn khó khän trong san xut kinh doanh, to diêu kin cho Ban Giám doe diêu hành 
san xut kjp thai, hoàn thành các chi tiêu tài chInh theo kê hoch de ra. 

2. Cong tác diu hành cüa Ban Giám dc Cong ty: 

Ban Giám d& Cong ty dä trin khai th1rc hin dy dü và nghiem tüc cãc Nghj 
quyêt cña Hi dOng Quàn trj, chap hành nghiêm chinh chInh sách, quy djnh cüa Nba 
nuâc trong diêu hành san xuât kinh doanh. Chü dng 1p ké hoach quãn l, diêu hành, 
sir ditng vOn, tài san, lao dng, thirc hin day dU nghia vi dOi vOi Nhà rnrOc và chê d, 
chInh sách dôi vâi ngithi lao dng. 

Ban Giám dc Cong ty dà thirc hin t& rnt s cOng the chü yêu sau: 

- Tip tc Ong ding nhüng tin Ich cüa cong ngh thông tin d phiic vit cOng tác 
quàn 1 và san xuât kinh doanh dt hiu qua cao, Cong ty cO nhUng cài tiên ye c câu 
to chrc, chInh sách, quan 1 nhu: irng diing cong ngh mi trong quan 1câp nuOc, cO 
nhüng bisOc dt phá trong chung trInh cãi each hành chInh, nâng cao chat 1ung phic 
vi khách hang. 

- Thirc hin nghiêrn ehinh cOng the kim tra djnh kS'  và dt xuât tiên nuàc tOn 
thu có si,r tham gia giárn sat cüa dai  din Ban Giárn dôc và Ban Kiêm soát COngty; cO 
sir luân chuyn, thay di nhân sir tham gia cOng tác kiém tra. 
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- Duy trI tt chi tiêu 100% h dan duçc cung cp nuc sach  trên dja bàn Cong 
ty quán 1. 

- Thuông xuyên thirc hin ch d tir kim tra vic mua srn vt tu, trang thi& 
bj; kiêrn kê vt tir, tài san và xir 1 vt tu, tài san sau kiêm kê; to chi'rc dâu thâu mua 
sam vt tir, may mOe thiêt bj diling quy djnh. 

- Thirc hin nghiêm ch d kim toán dc lap, báo cáo djnh kST theo quy djnh 
d& vâi cong ty dai  chiing; th1rc hin chê d cong bô thông tin djnh k' và bat thung 
trên thj truOng ching khoán nhanh chóng, kjp th?yi, dam bão tInh minh bach tInh hInh 
hoat dng cüa Cong ty. 

3. Sr phi hçp hot dng cüa Ban Kim soát vói Hi DIng quãn trj, Ban 
Giám clôc ctiêu hành và các can b quãn 1 khác: 

Trong nãrn qua, trên ca sO' nhim vi dirçc phân công, các thành viên Ban Kim 
soát thirc hin chrc näng giám sat cong tác quãn 1, diêu hành cüa Hi dOng quãn trj, 
Ban Giám dc và hot dng san xut kinh doanh cüa Cong ty thông qua các báo cáo 
hot dng san xut kinh doanh và du tu xay dirng, báo cáo tài chInh hang qu, näm 
cüa Cong ty và giám sat vic thijc hin lay kiên biêu quyêt cUa các thành viên Hi 
dng quãn trj bang van bãn.Vic kiêm soát dirçc Hi dông quãn trj và Ban Giám doe 
Cong ty tto diu kin thun 1çi. 

Các cuc h9p cüa Hi dng quân trj du mO'i dai  din Ban kim soát tham di.r, 
HDQT dã cung cap day dü thông tin các Nghj quyêt, Quyet djnh cüa Hi dông quãn trj 
cho Ban kiêm soát. 

Ban kim soát cfing dã trao di, tham khão kin cüa Hi dng quãn trj tru6c 
khi trInh các báo cáo cüa Ban kiêm soát theo quy djnh. 

Ban Giám d& diu hành dã tao diu kiên thuân lcii cho Ban kim soát thirc hiên 
nhirn v1i duac giao trong vic thu thp thông tin, tài lieu lien quan den hott dng 
SXKD cüa Cong ty. 

Trong näm 2019, các thành viên Hi dMg quàn trj, Ban Kim soát, Ban Giám 
doe, Ké toán trirng và Thu k cOng ty da tham dir mt so Hi thão và Hi nghj tp 
huân bôi disthig ye kiên thirc nâng cao nang 1irc chuyên mon nghip vii nham dáp 11ng 
nhim vi1 dirge giao. 

Tuy nhiên, trong diu kin môi truô'ng kinh doanh luOn thay di, hot dng kinh 
doanh cOn tiêrn an nhüng rüi ro ngoài tam kiêm soát thI cOng tác kiêm soát cflng khOng 
tránh khOi nhtng ton ti ma Ban Kim soát can phái quan tam, n lirc và hoàn thin 
han nUa trong thO'i gian tâi. 

D dam báo cong tác quàn 1 diu hãnh cüa COng ty dirge t& han trong thO'i 
gian tO'i, can tiêp t11c duy tn và phát huy han nüa sir phôi hgp chat chë giva Ban Kiêm 
soát vâi Hi dOng quãn trj, Ban Giám doe diêu hành Cong ty. 

V. NHN XET CHUNG VA KIEN NGH! 

Trong nám 2019, vâi sir n 1rc và quyt tam Cong ty dä thrc hin dat  và vugt 
mic hâu hêt các chi tiêu kê hoach dä dê ra. Cong tác quàn 1 tài chInh hiu qua, tirng 
buâc tich lüy von dê dâu tu phát triên tao  ra các giá trj ben vUng cho Cong ty. 
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Trong thai gian ti, Cong ty cn tip tiic dy mnh cong tác thanh quy& toán 
vat tu kjp thyi không ãnh hrnng den chi tiêu dánh giá näng 1irc hot dng cüa Cong ty; 
chü dng xây drng kê hoch rnua sam vat  tu tir dâu näm theo dung ke hoach san xuãt 
kinh doanh phü hp tiên dO xay dirng ca ban dé tránh ton kho nhiêu ánh huâng den 
tinh hInh tài chInh Cong ty. 

Chun bj s 1iu ph1ic v11 dçrt hau  kim djnh k' näm 2020 cüa Doàn Kiêm toán 
Nha nuâc Khu vrc IV, tang cixO'ng cOng tác rã soát ap diing diêu chinh dung giá biêu 
tiên nuàc khách hang kjp thyi trong näm, tránh tlnh trng phãi diêu chinh hôi to theo 
kiên nghj cUa Kiêm toán Nhà nuâc Khu vrc IV lam gia tang các khoãn nç xâu. 

D tang cung cOng tác kim tra, giám sat phiic vii cong tác quán 1 duçc chat 
ch hcm, nghien ci'ru chuân bj nhan sir thirc hin kiêm toán nOi bO tti Cong ty theo quy 
dinh hin hành tai  Nghj djnh so 05/2019/ND-CP ngày 22/01/2019 cüa ChInh phU Co 
hiu lirc kê tU ngãy 01/4/2021. 

Trân tr9ng báo cáo Di hOi  dông c dông./. 

Noinhin: 
- Co dông Cong ty; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Li.ru: VT, BKS. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRIfNG BAN 

Nguyn Th Thu Hurong 
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CONG TY cO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 

Báo cáo tãi chInh dã dtroc kiêm toán 
cho nãm tài chInh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 
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BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 

Ban Giám doe cüa Cong ty C phn Cp nuOc Bn Thành (g9i tt là "Cong ty") han 
hnh d trinh báo cáo nay cüng vâi Báo cáo tài chfnh dã duc kiêm toán cho nám tài 
chInh két thüc ngày 31 tháng 12 nãrn 2019. 

Thông tin chung 

Cong ty C phn Cp nuOc Bn Thành là doanh nghip dixçc c phn hóa tr doanh 
nghip Nhà nuOc — Chi nhánh Cap nuOc Ben Thành, don vj hach  toán phi thuc cüa 
Tong Cong ty Cap rnthc Sài Gôn - TNHH MTV theo Quyet djnh so 6652/QD-UBND 
ngày 30 tháng 12 näm 2005 cüa Uy ban Nhân dan thành phô Ho ChI Minh. Cong ty 
hoat dng theo Giây chiirng nhn dang k doanh nghip so 4103005880 dàng k lan 
dâu ngày 08 tháng 01 näm 2007, theo Giây chirng nhn däng k cong ty cô phân so 
0304789925 (duc dôi tr so 4103005880) dang k thay dôi lan 3 ngày 08 tháng 05 
näm 2012 do Sâ Kê hoach và Du tu thành phô Ho ChI Minh cap. 

Vn diu l cüa Cong ty tai  thai dim 31/12/2019 và 01/01/2019 là 93.600.000.000 
VND tixcing throng vâi 9.360.000 cô phiêu vâi mnh giá 10.000 VND/cO phiêu. 

Co phiêu cüa Cong ty dixcrc chp nhn niêm yt tai  S Giao djch Chrng khoán Ha Ni 
vâi ma chirng khoán là BTW và ngày giao djch dâu tiên là ngày 14 tháng 11 näm 
2017. 

Theo giAy ching nhan däng k kinh doanh, ngành ngh kinh doanh cüa Cong ty là: 

Quãn l, phát trin h th6ng cp nuâc, cung i1ng, kinh doanh nuOc sach  cho nhu cu 
tiêu dung và san xuât; 

- Tis vAn xây d1rng các cong trinh cAp nuc, cOng trInh dan d1ing - cOng nghip (trtr thit 
kê, khão sat, giám sat cong trInh); 

Xây &çrng cOng trinh cAp nithc; 

Tái 1p rnt durng d6i vâi các cOng trinh chuyên ngành cAp ni.râc và các cong trInh 
khác; 

Thit k xây dirng cOng trInh cAp, thoát ni.râc; 

- Thit k xây dirng cOng trInh ha t&ng k thut do thj; 

- Lp d%r an, quàn l dir an cOng trInh cAp, thoát ni.ràc và cOng trInh ha thng k thut do 
thj; 

Giám sat thi cOng xây dirng cOng trInh cAp - thoát nuâc; 

Khào sat da hInh xây dirng cOng trInh; 

- Ban buôn thi& bj và ding ci do lu?yng ngành cAp nirâc; 

Ban buôn 4t lieu, thit bj lAp dt trong xây dung; 

Kinh doanh bAt dng san; 

Cho thuê xe có dng co; 

- Cho thuê may mOe thit bj xày dirng. 
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Trong närn, hoat dng chInh cia Cong ty là quân 1, phat trin h thng cap nuâc, 
cung irng, kinh doanh nithc sach  cho nhu câu tiêu dung va san xuât; Xây drng cong 
trInh cp rnric; Tái 1p mt thrOng dôi vó'i các cong trinh chuyên nganh cap nrnc và 
các cOng trinh khác. 

Trii sO chInh cüa Cong ty dixçrc dt tai  194 Pasteur, Phithng 06, Qun 3, Thành ph H 
ChI Minh, Vit Narn. 

2. Các thành viên cüa Hi dông Quãn trl,  Ban kiêm soát và Ban Giám dc 

Các thành viên Hi dng Quán trj, Ban kim soát và Ban Giám dc Cong ty trong näm 
tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 và cho den ngày 1p báo cáo nay bao 
gOrn: 

Hi &ing Quán trj: 

HQ ten Chirc vu 

Ba Pham Thj Thanh Van Chü tjch 

Ong TrAn Quang Minh Thành viên 

Ong Nguyn Thành Phüc Thành viên 

Ong Nguyn Thanh Tüng Thành viên 

Ong Ta Chi.rong Lam Thành viên 

Ong Hunh Di'ic Thành Thành viên 
Ban kiêm soát: 

HQ ten Chirc v11 

Ba Nguyn Thj Thu Huo'ng TruOng ban 

Ong Nguyn Xuân TrInh Thành viên 

Ba Pham Thj Phtrnng Linh Thành viên 

Ban Giám d6c: 

Hç ten Chi'rc vu 

Ong Nguyn Thành Philic Giám dc 

Ong Phim Hng Th.ng Phó Giám dc 

Ong Nguyn MuOi PhO Giám dc 

NgirO'i dai  din theo pháp 1ut 

NguOi dai  din theo phap 1ut cüa Cong ty trong näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 
12 närn 2018 và cho den thOi diem lap báo cáo nay nhu sau: 

HQ ten Quc tich Chrc vV 
Ong Nguyen Thành Phüc Vit Nam Giárn doe 
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3. Dánh giá tInh hInh kinh doanh 

Kt qua hot dng kinh doanh cüa Cong ty cho näm tãi chInh k& thUc ngày 31 thãng 
12 näm 2019 và tInh hInh tài chInh ti ngày 31 tháng 12 näm 2019 dirge the hin trong 
Báo cáo tài chInh dInh kern. 

4. Các sçr kin phát sinh sau ngày kt thüc nám tài chInh 

Không có s1r kin quan tr9ng nào xay ra k tr ngày k& thüc narn tài chfnh dua den yêu 
câu phãi diêu chinh hoc cOng bô trong thuyêt rninh Báo cáo tài chInh. 

5. Kiêm toán viên 

Cong ty TNHH Kirn toán AFC Vit Nam dirge chi dnh kim toán báo cáo tài chInh 
cho näm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 närn 2019 cUa Cong ty. 

6. Cong b trách nhim cüa Ban Giám dc di vói Báo cáo tài chInh 

Ban Giám d6c Cong ty chju trách nhim 1p Báo cáo tài chInh d phãn ánh trung thrc 
và hgp 1 tInh hInh tài chInh, kêt qua hot dng kinh doanh và kru chuyên tiên t trong 
närn tài chInh ket thiic ngày 31 tháng 12 näm 2019. Trong vic 1p Báo cáo tài chinh 
nay, Ban Giám dôc phãi: 

Ch9n 1ira các chInh sách k toán thIch hcp và áp diing các chinh sách nay mt each 
nhât quán. 

Thrc hin cac xét doán và các uâc tInh rnt each hgp 1 và then tr9ng. 

Nêu rO eác chun rnirc k toán áp ding cho Cong ty Co thrgc tuân thii hay không va tht 
cá eác sai 1ch tr9ng yêu dä dirge trInh bay và giãi thIch trong Báo cáo tài chInh. 

Lp Báo cáo tài chinh trên ca sâ hot dng lien tiic tth trung hgp không th cho r&ng 
Cong ty sê tiép tiic hot dng lien tiic. 

Thit 1p va th?c hin h th6ng kim soát ni b rnt cách hüu hiu nhm htn ch rUi 
ro CO sai sot tr9ng yêu do gian lan  hotc nhâm 1n trong vic 1p và trinh bay Báo cáo 
tái chInh. 

Cong b trách nhim cüa Ban Giám dc d6i vri Báo cáo tài chInh 

Ban Giám dc darn bão các s k toán cO lien quan dugc luu gi d.y dU d phãn ánh 
tInh hInh tài chInh, tinh hInh hott dng cüa COngty vâi mirc d chmnh xác hçip 1 ti 
bat k' thO'i diem nào và các so kê toán tuân thU chê dO kê toán ap diing. Ban Giám doe 
cUng chju trách nhim quán 1 các tài san cUa Cong ty và do dO d thirc hin các bin 
pháp thIch hgp dë ngn chan và phát hin các hành vi gian lan  và các vi phm khác. 

Ban Giám dc cam kt d tuân thU các yêu cu nêu trén trong vic 1p Báo cáo tài 
chInh. 
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7. Cong b báo cáo tài chinh 

Ban Giám déc cong b Báo cáo tài chinh dinh kern. Báo cáo tài chInh dã pl1ãn ánh 
trung thirc vã hcp 1 tInh hinh tài chInh cüa Cong ty ti thOi diem ngày 31 tháng 12 
näm 2019, cüng nhu kêt qua hoat dng kinh doanh và các luông li.ru chuyên tien t cho 
narn tãi chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019, phü hcip vó'i các chuân m1rc ké 
toán, ch d kê toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp 1 có lien 
quan dn vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh. 

(Dâ k) 

NGUYEN THANH PHUC 
Giám dc 
TP. Ho ChI Minh, ngày 25 tháng 03 näm 2020 
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Se1: 193/2020/BCKT-HCM.00333 

BAO CÁO KIEM TOAN DQC LAP 

Kinh gui: Qu Ce1 dông, Hi de1ng Quàn trj và Ban Giám dôc 
cUa Cong ty Co phân Cap nithc Ben Thành 

Chüng toi dä kim toán báo cáo tài chInh kern theo cüa Cong ty Ce1 ph&n Cp 
nuó'c Ben Thành (g9i tat là "Cong ty"), duc 1p ngày 25 tháng 03 näm 2020, tü 
trang 6 den trang 36, bao gOm Bang can dôi kê toán t.i ngày 31 tháng 12 näm 
2019, Báo cáo kêt qua hott dng kinh doanh, Báo cáo liru chuyên tiên t cho 
näm tài chInh kêt thüc cüng ngày và Bàn thuyêt minh báo cáo tài chmnh. 

Trách nhiêm cüa Ban Giám dôc 

Ban Giám de1c Cong ty chju trách nhirn 1p và trInh bay trung thirc và hqp l 
báo cáo tài chInh cUa Cong ty theo chuân mirc kê toán, chê d kê toán doanh 
nghip Vit Narn và các quy djnh pháp l có lien quan den vic 1p và trInh bay 
báo cáo tài chInh và chju trách nhirn ye kiêm soát nOi bO ma Ban Giám doe 
xác djnh là can thiêt dê darn bão cho vic lap và trinh bay báo cáo tài chInh 
không có sai sot tr9ng yêu do gian lan  hoac nhârn lan. 

Trãch nhiêm cüa Kim toán viên 

Trách nhim cUa chüng tôi là dua ra kik v báo cáo tài chInh dira trên kt qua 
cUa cuc kim toán. Chüng tôi dä tiên hành kiêm toán theo các chuân mirc kiêrn 
toán Vit Narn. Các chuân rnijc nay yêu câu chüng tôi tuân thu chuân rnirc và 
các quy djnh ye dao  duc nghê nghip, lap  kê hoach và th1rc hin cuc kiêrn toán 
dê dt dugc sr darn bão hp l ye vic 1iu báo cáo tài chInE cüa Cong ty có 
cOn sai sot tr9ng yêu hay không. 

Cong vic kim toán bao ge1m thirc hin các thu tic nhm thu thp các b.ng 
chüng kiêm toán ye các so 1iu và thuyêt rninh trén báo cáo tài chInh. Các thU 
tuc kiêm toán duc kra chon dira trên xét doán cUa kiem toán viên, bao gOm 
dánh giá rUi ro có sai sot tr9ng yeu trong báo cáo tài chInh do gian lan  hoac 
nhâm 1n. Khi thirc hin dánh giá các rUi ro nay, kiêm toán viên dã xem xét 
kiêm soát ni b cUa Cong ty lien quan den vic 1p và trinh bay báo cáo tài 
chInh trung thc, hçp l nhm thiêt k các thu t11c kiêm toãn phU hp vâi tinh 
hinh thirc tê, tuy nhien không nhärn rnijc dIch dira ra kiên ye hiu qua cUa 
kiêm soát ni b cUa COng ty. Cong vic kiêm toán cüng bao gOm dánh giá tInh 
thIch hcp cUa các chInh sách k toán diiçc ap ding và tInh hp l cUa các uOc 
tInh k toán cUa Ban Giám dOe cUng nhu dánh giá vic trinh bay tOng the báo 
cáo tài chInh. 

ChUng tOi tin turng rang các bang chiirng kim toán ma chung tOi d thu thap 
ducic là day dU và thIch hcp lam c sâ cho kien kiei toán cUa chUng tOi. 
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\ kin cüa Kim toán viên 

Theo kin cüa chi'ing tôi, báo cáo tài chinh dâ phàn ánh trung thirc Va hçp l, trên 
các khIa cn1i trong yêu, tmnh hjnh tài chInh cüa Cong ty Co phân Cap nuàc Ben 
Thành ti ngày 31 tháng 12 nãm 2019, cflng nhu kêt qua hot dng kinh doanh va 
tInh hInh luu chuyên tiên t cho näm tài chInh kêt thiic cüng ngày, phü hcp vâi 
chun mirc kê toán, chê d kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 
l cO lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài chmnh. 

Van dé can nhn mtnh 

Nhu dã nêu tai  miic 5.6 cüa Thuyt minh báo cáo tài chInh, Cong ty d trIch 1p dir 
phông phãi thu khó dôi dôi vOi các khoãn phãi truy thu do áp sai dcrn giá nuâc vOi 
s tiên là 2.055.205.128 VND (ngay 31/12/2018 là 1.383.749.176 \TND); và Cong 
ty cfing d trfch l.p d1r phông dôi vâi khoãn tiên nuOc bj biên thu tr näm 2013 vOi 
t' l là 100% s du phãi thu nay. Tuy nhien, giá trj các khoãn dr phông nay có th 
khác vài giá trj không the thu hôi thrc tê. 

(Dã kj) (Dã kj5) 

TRANG DAC NHA PHLM THI NGQC LIEN 
Phó Tng Giám dôc Kiém toán viên 
SôGCNf)KlHNkiêmtoán2lll-2018-009-1 SOGCNDKHNkiêmtoán 1180-2018-009-1 

CONG TY TNHH KIEM TOAN AFC VIT NAM 
Thành ph H ChI Minh, ngày 25 tháng 03 nãm 2020 
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BANGCANJJOIKETOAN 
Tti ngày 31 tháng 12 nàm 2019 

Thuyêt 
Maso 

minh 
3 1/12/2019 

VND 

01/01/2019 
VND 

TAI SAN 

A - TAI SAN NGAN HN 100 84.951.049.750 77.683.420.700 

I. Tiên và các khoãn tiro'ng throng tin 110 5.1 55.113.034.325 39.038.292.874 
1. Tiên 111 40.113.034.325 39.038.292.874 
2. Các khoãn tirong thrcmg tin 112 15.000.000.000 

II. Du ttrtài chInh ngn han 120 1.100.000.000 1.000.000.000 
1. Ching khoán kinh doanh 121 
2. Dr phông giám giá chtrng khoán kinh 
doanh 

122 - 

3. Dâu tix näm gitt den ngày dao han 123 5.2 1.100.000.000 1.000.000.000 

III. Các khoãn phãi thu ngán han 130 11.207.193.095 17.719.971.970 
1. Phái thu ngän han  cüa khách hang 131 5.3 10.979.750.555 14.066.491.536 
2. Trãtmic cho nguOi ban ngän han 132 5.4 1.740.240.377 4.558.945.065 
3. Phãi thu ni b ngän han 133 
4. Phái thu theo tiên do kê hoach hqp 
dông xây drng 

134 

5. Phài thu ye cho vay ngän han 135 
6. Phãi thu ngän han  khác 136 5.5 976.03 5.275 983.344.005 
7. Dr phong phái thu ng&n han  kho dôi 137 5.6 (2.488.833.112) (1.888.808.636) 
8. Tài san thiêu ch xcr ! 139 

IV. Hàngtôn kho 140 5.7 8.221.151.790 8.573.126.621 
1.Hangtonkho 141 8.221.151.790 8.573.126.621 
2. Dir phông giám giá hang tn kho 149 

V. Tài san ngn han  khác 150 9.309.670.540 11.352.029.235 
1. Chi phItrátnrócnganhan 151 5.8 2.397.800.000 2.171.600.004 
2. Thuê GTGT duac khau tr1r 152 6.787.170.656 8.704.474.234 
3. Thuêvàcác khoãn khac pháithuNhà 
nuóc 

153 5.15 124.699.884 475.954.997 

4. Giao djch mua ban lai  trái phiêu ChInh 
phU 

154 

5. Tài san ngän han  khác 155 
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BANG CAN DO! KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

Maso 
Thuyét 
minh 

31/12/2019 

VND 
01/01/2019 

VND 

B - TAI SAN DAI HN 200 191.704.036.691 183.973.105.145 

I. Các khoãn phãi thu dài hn 210 386.897.346 402.390.725 
1. Phái thu dài han  cüa khách hang 211 
2. Trã tn.róc cho ngithi ban dài han 212 
2. Von kinh doanh ö' don vi tnrc thuôc 213 
4. Phái thu nôi bô dài han 214 
5. Phái thu ye cho vay dài han 215 
6. Phâi thu dài han khác 216 5.5 1.544.866.431 1.212.969.085 
7. Dir phOng phãi thu dài han  khó dOi 219 5.6 (1.157.969.085) (810.578.360) 

II. Tài san c dinh 220 142.653.728.313 137.883.122.993 
1. Tài san cô dinh hOu hInh 221 5.9 141.793.213.504 136.858.915.427 
- Nguyen giá 222 286.727.677.176 258.985.351.502 
- Giá trj hao mOn 1u5' kê 223 (144.934.463.672) (122. 126.436.075) 
2. Tài san cô dinh thuê tài chInh 224 
-Nguyéngiá 225 
- Giá trj hao mOn 1u5 ke 226 
3. Tài san cô dinh vô hinh 227 5.10 860.5 14.809 1.024.207.566 
- Nguyen giá 228 3.787.423.520 3.595.423.520 
- Giá trj hao mOn 1u5' ke 229 (2.926.908.711) (2.57 1.215.954) 

III. Bt dng san du tr 230 
- Nguyen giá 231 
- Giá trj hao mOn 1u5 ké 232 

IV. Tài san d& dang dài hn 240 46.008.143.938 42.650.585.623 
1. Chi phi san xuât, kinh doanh d dang 
dài han 

241 

2. Chi phi xây dmg co ban d dang 242 5.11 46.008.143.938 42.650.585.623 

V. Dâu ttr tài chInh dài han 250 
1.Dautirvàocôngtycon 251 
2. Dâu tu vào cong ty lien doanh, lien ket 252 
3. Dâu tix gop von vào don vi khác 253 
4. Dir phOng dâu tix tài chInh dài han 254 
5. Dâu tu näm giü den ngày dáo han 255 

VI. Tài san dài han khác 260 2.655.267.094 3.037.005.804 
1. Chi phi trá tnxc dài han 261 
2. Tài san thuê thu nhap hoãn lai 262 
3. Thiêt bj, vt tir, ph t1ng thay the dài 
han 

263 5.12 2.655.267.094 3.037.005.804 

4. Tài san dài han  khác 268 

TONG CONG TAI SAN 270 276.655.086.441 261.656.525.845 
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BANG CAN DOI KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 näm 2019 

Maso 
Thuyêt 
minh 

31/12/2019 
VND 

01/01/2019 
\TND 

NGUON VON 

C - NO iiAi TRA 300 90.668.289.812 94.560.863.662 

I. Nq ngn h3n 310 64.663.373.290 71.007.184.399 
1. Phãitrãngi.thi bánnganhan 311 5.13 32.297.448.448 37.657.272.043 
2.Ngthimuatratientnro'cnganhan 312 5.14 2.376.957.530 1.838.849.368 
3. Thuê va các khoãn phái np Nhà nuâc 313 5.15 4.3 78.494.826 7.722.379.750 
4. Phâitrâ nglJxi lao dng 314 9.469.470.017 12.877.987.245 
5. Chi phIphãitrãngänhan 315 5.16 7.352.183.806 5.294.560.372 
6.Pháitránibngänhn 316 
7. Phâi trá theo tiên d ké hoach hp dong xây 
dirng 

317 

8. Doanh thu chiia thirc hin ngãn hn 318 - 
9.Phãitrânganhankhác 319 5.17 764.826.014 699.215.668 
10. Vay va no thuê tài chInh ngän han 320 5.18 4.031.843.468 2.218.263.468 
11. Du phông phãi trã ngãn han 321 
12. Qu5'khenthir&ng, phüc lçi 322 5.19 3.992.149.181 2.698.656.485 
13. Qu5 bInh on giá 323 
14. Giao djch mua ban lai  trái phiêu Chinh phü 324 

II. Ncr dài han 330 26.004.916.522 23.553.679.263 
1. Phái trá ngirOi ban dài han 331 
2. Ngthi mua trá tién truóc dài han 332 
3. Chi phi phãi trá dãi han 333 
4. Phãi trà nôi b ye vOn kinh doanh 334 
5. Phãi trã nôi b dài han 335 
6. Doanh thu chi.ra thuc hin dài han 336 
7. Phái trã dài han  khác 337 
8. Vayvànqthuêtài chInh dài han 338 5.18 26.004.916.522 23.553.679.263 
9. Tthi phiéu chuyén dôi 339 
10. Co phiêu .ru däi 340 
11. Thué thu nhp hoãn iai  phài trã 341 
12. Du phOng phái trà dài han 342 
13. Qu5 phát triên khoa hQc và cong ngh 343 
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BANG CAN DO! KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

Ma Thuyt 
so minh 

31/12/2019 
VND 

01/01/2019 
VND 

D - VON CHU sc HUU 

I. Von chü s& hfru 
1.Vongópcüachüsâhtu 

400 

410 5.20 
411 

185.986.796.629 

185.986.796.629 
93.600.000.000 

167.095.662.183 

167.095.662.183 
93.600.000.000 

- Co phiOu phô thông có quyên biêu quyêt 41 la 93.600.000.000 93.600.000.000 
- Co phiêu uudãi 41 lb 
2.Thngduvôncôphân 412 - 
3. Quyen ch9n chuyên dôi trái phiêu 413 - 
4. Von khác cüa chü s htu 414 
5. C phiêu qu (*) 415 
6. Chênh 1ch dánh giá lai tài san 416 
7. Chênh 1ch t' giá hôi doái 417 
8. Qu5 dâu tu pháttriên 418 52.041.291.485 43.463.343.240 
9. Qu' ho trçv sap xêp doanh nghip 419 - 
10.QuS'khácthuocvonchus&httu 420 - - 
11. Lçi nhun sau thuê chi.raphân phoi 421 40.345.505.144 30.032.318.943 

- Lçi nhun sau thuê chua phân phôi !üy 
kê den cuôi kS'  tri.nrc 

421a 7.967.620.698 7.967.620.698 

- Lçi nhun sau thuê chua phân phôi k' 
nay 

421b 32.377.884.446 22.064.698.245 

12. Nguôn von dâu tu' XDCB 422 - 

II. Ngun kinh phi và qu5 khác 430 
1.NguonkinhphI 431 
2. Nguôn kinh phi dã hInh thành TSCD 432 

TONG CONG NGUON VON 440 276.655.086.441 261.656.525.845 

(Dã k) (Dã k3) (Dã k) 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HUt C1X5NG NGUYEN THANH PHUC 

Ngirô'i 1p biu Kê toán tru'&ng Giám dc 

TP. H ChI Minh, ngãy25 tháng 03 näm 2020 
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BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANH 
Cho nám tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 

Ma Thuyt Nãm 2019 Nàm 2018 
so minh VND VND 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 
2. Các khoãn giám trr doanh thu 
3.Doanh thu thun ye ban hang và cung 
cap dich v (10= 01-02) 
4. Giá vn hang ban 

5. Lqi nhun gp v ban hang và cung cp 
djchvi,i (20=10 - 11) — ............................ 

01 

02 

10 

11 

20 

6.1 

6.2 

467.525.681.128 

467.525.681.128 

318.335.220.546 

149.190.460.582 

455.556.623.735 

455.556.623.735 

325.247.089.190 

130.309.534.545 

6. Doanh thu hoat dng tài chinh 21 6.3 875.373.865 171.684.312 

7. Chi phi tài chinh 22 6.4 2.309.684.597 917.458.420 

- Trong do: Chi phi Mi vay 23 2.309.684.597 917.458.420 

8. Chi phi ban hang 25 6.5 66.498.994.413 64.364.036.189 

9. Chi phi quãn 1' doanh nghip 26 6.6 38.296.989.342 39.262.192.966 
10. Lo'i nhun thun tr hoat  dng kinh 
doanh{3.0= 20 +(21- 22)-....(2.5+26)) 

30 42.960.166.095 25.937.531.282 

11. Thu nhp khác 31 6.7 248.767.087 1.572.849.904 

12. Chi phi khác 32 6.8 3.505.064.275 476.355.406 

13. Lo' nhuân khác (40 =31 - 32) 40 (3.256.297.188) 1.096.494.498 
14. Tong Içi nhun k toán trtthc thu 
(50 = 30 + 40) 

50 39.703.868.907 27.034.025.780 

15. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin 
hành 

51 5.15 7.325.984.46 1 4.969.327.53 5 

16. Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hoan 

laj 
52 - 

17. Loi nhun sau thu thu nhp doanh 
nghip (60=50 —51 - 52) 

60 32.377.884.446 22.064.698.245 

18. Lãi co bàn trên c phiu 70 6.9 2.966 1.916 

(Dä kj) (Dã k) (Dã k5) 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HU CU'UNG NGUYEN THANH PHUC 

Ngu'ôi 1p biu K toán trirô'ng Giám dôc 

TP. H 011 Minh, ngày 25 tWing 03 näm 2020 
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BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T 
(Theo phiro'ng pháp gian tip) 
Cho näm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2019 

Ma 
so 

Nàm 2019 
VND 

Nàm 2018 
VND 

I. LUU CHUYEN TIEN TU' HOAT BONG 
KINH DOANH 

    

1. Lo'i nhuân trithc thud 01 39.703.868.907 27.034.025.780 
2. Biêu chinh cho các khoãn 
- Khâu hao tài san cô djnh và BDSDT 02 23.163.720.354 19.649.916.221 
- Các khoán dr phông, (hoàn nhp) 03 947.415.201 635.163.080 
- (Lãi)/Lô chênh 1ch t' giá hoi doái do dánh giá 04 

1i các khoán miic tiên t có gôc ngoi t 
- Lãi, lô tr hot dtng dâu tu 05 (875.373.865) (830.320.676) 
- Chi phi !ai vay 06 2.309.684.597 917.458.420 
- Các khoãn diêu chinh khác 07 
3. Lqi nhun tfr hot dng kinh doanh trithc 
thaydôivôn hrudng 08 65.249.315.194 47.406.242.825 

- (Tang)! Giãm các khoân phài thu 09 7.885.203.874 (3.835.155.658) 
- (Tang), giãm hang ton kho 10 733.713.541 7.253.311.624 
- Tang! (giam) các khoân phâi trà (khong ké 

lãi vay phai trá, thuê TNDN phãi np) 
11 (6.589.233.556) 5.771.232.492 

- (Tang)! giãm chi phi trãtru'àc 12 (226.199.996) 1.077.769.748 
- Tang, giãm chIrng khoán kinh doanh 13 - 
- Tién lãi vay dã trá 14 (2.286.253.326) (9 15.209.504) 
-Thuêthunhp doanhnghipdanp 15 (10.340.916.732) (3.571.815.951) 
-Tiênthukháctirhoatdngkinhdoanh 16 105.830.000 59.890.000 
-Tiênchikhácchoh.oat dông kinh doanh .17 .(2.939.087.304)(2.226.326.135) 

Liru chuyn tin thuAn tfr hotdng kinh doanh 20 5L592.37L695 51.019.939.441 

II. LUt CHUYEN TIEN Tf HOT BONG 
BAU TLY 
1. Tin chi d mua sam, xay dijng tài san c djnh 

và các tài san dài han khác 
21 (31.291.883.989) (53.770.111.130) 

2. Tiên thu ti'r thanh 1, nhuçing ban TSCD và 
các tâi san dài han khác 

22 658.636.364 

3. Tiên chi cho vay, mua các cong cii n cüa dan 
vi khác 

23 (100.000.000) - 

4. Tiên thu hôi cho vay, ban lai các cong ci ng cüa 
dan vi khác 

24 - 5.000.000.000 

5. Tiên chi dau tu gop von vao don vj khác 25 
6. Tiên thu hôi dâu ti.r gop vOn vào &rn vj khác 26 
7.Tiên thu lãi cho vay, c ttrc va 1çi nhun thrçc 

chia 
27 839.585.736 

307.459.311 

uyii t thuân tfr hot dng tIu tir _1cL (30.552.298.253) (47.804.015.45) 

III. LU'U CHUYEN TIEN TX HOAT BONG 
TAI CHINH 
1. Tin thu tü phát hành c phiu, nhn vn gop 

cüa chu sO' htu 
31 

2. Tiên trá lai von gop cho các chü s hüu, mua 'ai 32 
CO phiêu cUa doanh nghip da phát hành 
3. Tiên thu tir di vay 33 6.483.080.727 12.659.004.998 
4. Tiên trã nq gôc vay 34 (2.218.263.468) 
5. Tiên trá ng gôc thué tài chInh 35 
6. Co tirc, lçii nhun dã tra cho chü sO' httu 36 (9.230.149.250) (6..7ç6...430) 
Liru chuyn tin thuân tu hot dng tài chInh 40 (4.965.331.991) 5.688.314.568 
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BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TI 
(Theo phtrong pháp gián tip) 
Cho nãm tài chInh kêt thuic ngày 31 tháng 12 nám 2019 

Ma Näin2019 Nàm2018 
so VND VND 

LUU CHUYEN TIEN THUAN TRONG NAM 
(50 = 20 + 30 + 40) 
TIEN vA TU1NG D1YNG TIEN DAU NAM 
Anh huOng cüa thay di t giá hi doái quy di 
ngoait  
lIEN vA TTONG DuaNG TIEN CUOI NAM 
(70 = 50 + 60 + 61)  

50 16.074.741.451 8.904.238.554 

60 39.038.292.874 30.134.054.320 

61 

70 55.113.034.325 39.038.292.874 

(Dã k)) (Da kj) (Dã kj) 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HOU CI1NG NGUYEN THANH PHUC 

Ngu*i 1p  biu K toán trirc.rng Giám dc 

TP. H ChI Minh, ngày25 tháng 03 nm 2020 
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CONG TY cO PHAN CAP NTJ BEN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip — Tir do — Hanh phüc 

S& 02/TTr-CNBT-HDQT ThânhpMHâChIMfrili, ngàyl] th6ng5náin2020 

TO TR!NH 
Vé vic trich 1p các qu5 và chia cô tfrc tfr lqi nhun sau thuê 11am 2019 

KInh gui: Di hi dng c dông Cong ty 

Kt thüc niên d k toán ngày 3 1/12/2019, Cong ty C 
Thành d dt duçc kêt qua san xuât kinh doanh nhu sau: 

phn Cp nuâc Bn 

1. tmicthunm2019 39.703.868.907 dng 

2.  ThuTNDNnärn2019 7.325.984.461 dng 

3.  Linhuânsauthunm2019: (4)=(2)—(3) 32.377.884.446 dng 

4.  dch1âqu5vàchiacc 32.377.884.446 dông 

Sau khi can Mi tài chInh, Cong ty Co phân Cap nu*c Bn Thành diy kin 
phân phôi dê trIch 1p các qu5 và chia cô tire tir Içri nhun sau thuê nàm 2019 nhtr 
sau: 

1. Qudutizphátirin 16.532.084.446dng, 

2. Qu5khenthuing 4.225.000.000 dng, 

3. Qu5thuôngnguoiquan!côngty 388.800.000 dông, 

4. Chiactrcchocdong 11.232.000.000 dng, 

(12% imnh giá) 

Cong 32.377.884.446 dông 

Trân tr9ng kInh trInh Dti hi dng Co dông./. 

chim t' 1: 51,06% 

chimt1: 13,05% 

chimtS'1: 1,20% 

chimt'1:34,69% 

100 % 

Ncri nhmn: 
- Nhtr trén; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Kê toán trtrcng Cong ty; 
- Liiu: VT, HDQT. 

 

Pham Thi Thanh Vn 
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CONG HOA XA HOT CHIJ NGHIA VItT NAM 
Dc  1p  — Tiy do — Htnh phüc  

S& 06/CNBT-HDQT ThhpháHChiMinJi, ngàyll ththig5nám2020 

BAO CÁO D!NH  HIXNG PHAT TRIEN 
VA KF HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2020 

KInh g11i: Di hi dng c dong Cong ty 

Trên cci sâ kt qua thirc hiên k hoch san xut kinh doanh näm 2019, Hi dng 
quãn trj Cong ty kInh trInh Di hi dông cô dông Báo cáo djnh huóng phát trién và dr 
kiên kê hoach san xuât kinh doanh nàm 2020 nhu sau: 

I. NHN DINH VE TINH HINH KINH DOANH NAM 2020 

Trên co sô nhUng k& qua dt duçc trong nàm 2019, di,r báo trong nám 2020 
tInh hInh kinh tê nOi chung có nhiêu chuyn biên tIch circ. Tuy nhiên, dôi vâi ngành 
nuoc thành phô nói chung và Cong ty nói riêng thI miic tiêu hin dai,  phát triên ben 
vUng van con nhiêu thách thIrc. 

Trung tam Thành ph së tip tiic duçic chinh trang theo hixàng hin dai,  nhiêu 
cOng trInhmâi dixçc xay dung và hInh thành. Là don v cap nuOc trên dja bàn có nhiu 
chuyên biên nhu v.y, hoat dng kinh doanh cüa Cong ty cüng phâi theo kjp và gop 
phân vào sr phát triên cüa Thành phô trong th?i gian tâi. Ben canh  do, vài dOi tuçing 
khách hang tp trung & nhüng khu vrc trung tam dOi hOi chat hicmg djch vi.1 cap mthc 
cüa don vj cüng phài ngày càng cao. Cong ty cOn phãi dáp i1ng si,r mong dçi cUa cô 
dong thông qua hiu qua hoat dng san xuât kinh doanh trong diëu kin co ché kinh 
doanh cüa ngành nuOc tüng buâc hInh thành, rnOi quan h mua ban si fluâC sach  chrçic 
thiêt lap hoàn chinh. 

Nàm 2020, Cong ty tip tuc n dnh va tp trung cho rnçi hoat dng nhm dáp 
rng nhim vii chInh trj dOng thai là nhim vii san xuât kinh doanh chü yêu. Xác djnh 

trên vUng phiic vii Qun 1 và Qun 3 là trung tam Thành phô HO ChI Minh së tiêp tic 
hoàn thin theo huOng hin dai  phü hp xu the do tM thông minh trên mi hoat dng, 
dtc bit là phát triên ha tang k thut, trong do ngành cap nuâc phài dáp 11ng dixçic yeu 
cau dtt ra. Hin dai  và nâng cao chat 1ung djch vi khách hang gàn vói vic cap nuc 
an toàn, lien tyc, bão dam các tiêu chf chat hxçmg, dong thai dam bào hoat dng san 
xuât kinh doanh ngày càng hiu qua, là miic tiêu gän lien sir phát triên ben vng cüa 
Cong ty. 

Vic Thành ph tip titc duy tn chInh sách thu hit von dâu tu, djnh huong thrc 
hin chü truong phát triên thuong mai  din tr quOc gia cüa ChInh phü và miic tiêu xây 
dung dê an "Xây dung thành phô HO ChI Minh tth thành do thj thOng minh" là co hi 
thuan lçii gop phân cho sir tang tnrng cüa don vj, tao  tiên de cho di ngU lanh dao, 
can b quàn l va toàn the cong than lao dng cüa Cong ty Co phân Cap niróc Ben 
Thành tiêp tiic CO nhüng bithc di vüng chãc, phân dâu thc hin tot nhüng chi tiêu kê 
hoach do Dai  hi dOng c dông dê ra. 

CTCP Cá'p nzthc Bé'n Thành — Tài liçu DHCD thit&ng niên nàrn 2020 45 

CONG TY CO PHAN CAP NIIOC BEN THANH 



II. MJC TIEU VA D!NH  HUO'NG KINH DOANH NAM 2020 

D hot dng san xut kinh doanh cüa Cong ty trong närn 2020 dt hiu qua 
cao, Cong ty dé ra các rriiic tiêu nhu sau: 

- Cung cp nuOc sch an toàn, lien tiic, dam bão tiêu chun cht lucrng cho phép 
theo quy djnh. 

- Dáp irng rnQi nhu cu sü dirng nuâc sch cüa khách hang, darn bào chi tiêu 
100% khách hang trên dja bàn dugc cung cap và sir dicing nuâc sach. 

- Quãn 1 và hoàn thin mang luOi cp rnrâc trên dja ban; duy trI và kéo giãm t 
l nuOc không doanh thu theo l trinh cO hiu qua nhat tr närn 2020 con duâi 24%, 
den näm 2025 dirâi 18,5%, dt diem hoà von và thu hôi von dâu tix dt hiu qua kinh 
tê cao. 

- Phn du dt 100% t 1 thirc thu duong niên; dam bão cong tác däng ngân 
giài trách dung quy dnh. 

- Phn du dt san hrcrng nuâc cung cp, doanh thu, lqi nhun và t l chi trá c 
tirc theo chi tiêu k hoach dê ra. 

- Bão toàn, sir diing hiu qua và phát trin ngun vn cüa don vj; dam bão ho?t 
dng tài chmnh lành rninh. 

- Dy mnh thi,rc hin cãi each hành chInh, nâng cao cht 1ung djch vi, phic 
vi khãch hang; luôn n 1rc chäm sOc khách hang mt each tot nhât vOi djch viii tn 
tarn, hithng tOi inic tiêu là don vj dn dâu cUa ngành nuâc Thành phô trong vic dem 
'a nhiu tin Ich cho khách hang. 

- T chüc, quãn l lao dng, dào to ngun nhân hrc theo huó'ng chuyên nghip, 
hin dai;  dy rnnh irng diing khoa hQc cong ngh trong san xuât, quãn l, diêu hành 
và thuong mai  din tir. 

- Xây dirng Cong ty C phn Cp nuOc Bn Thành là doanh nghip phát triM 
bM vüng, bào v rnôi trithng và thirc hin trách nhirn xä hi, nghia vii vOi Nhà nu&c; 
darn bão hài hôa quyên lqi cüa cô dong, dOi tác, khách hang, ngu?i lao dng va cong 
dMg. 

III. CAC CHI TIEU SAN XUAT KINH DOANH vA TAI CHNH NAM 2020 

Tr nhüng khO khãn va thun li nêu trên, Cong ty d ra các chi tiêu kinh doanh 
chü yM trong närn 2020 nhu sau: 

U Cac chi Ueu chu ycu Donsi 
. tinh 

Thuvhiên 
-. nam 2019 

Kêhoach 
nam 2020 

T'1thng 
tniingnäm 
2020 so vol 

nin 2019 (%) 

Tiium3  54,258 53,092 Sãnlunignutfcmuasi 97,9 

SnÜêuthii Triêum3  40,188 40,350 . 

3 Tng doanh thu bn hang và cung cp 
dichvu 

Tiiu 
dôrig 

468.650 522219 111,4 

TnngdO:1)anhthu1innu5c Tiiu 
dong 

464.549 517.919 111,5 
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s 
Các clii lieu chü y&i 

Donj 
linh 

Thur bin 
nm 2019 

Kê hoach 
nm 2020 

TItng 
ftM nn 
2020sov6i 

nAm2019(%) 

(1) (2) (3) (4) = (3)/(2) 

4 Ti1êthutthudutigni& % 98,86 100 

5 T1êdugnu5csach % 100 100 

6 T1êthl1iátnubInhquânnm % 26,02 24 

7 nhunUuthu Tiiêu 39.704 40.000 100,7 

8 Ctác %tmênh 
gia 

Dr112 Dr1d&i12 

* K hoch du tu xay dçrng c bàn näm 2020 nhu sau: 

So 
IT 

N guonvon 

Quymô 
duttr 
(et 
oj 

T&igvn 
daUtir 
(tiiu 
dông) 

Khoachnm2020 

Khoiliçng 
(met ong) 

Giatiikhi Giatiigjai 

&'IIJ 

1 Vn1dnhdoanhCôngty 20.977 139.404 16.857 109.335 99.909 

2 VnduavàochiphIsnxut 6.188 26.350 6.188 26.350 24.018 

3 Cosvtchãt - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168254 23.045 138.185 126.427 

IV. NHIM VU TRQNG TAM VA GIAI PHAP CHU YEU 

1. Nhim vii tr9ng tam: 

Thi nhá't, trin khai th?c hin the Nghj quyt Dai  hi dng c dông thu6ng 
niên 2020, trong do tp trung hoàn thành tot nhim vi cap niiâc trên da bàn, dam bão 
Cong ty phát triên theo dnh huo'ng d ra. 

Thi hai, quãn l va hoàn thin mng luâi cp nixOc trên dja bàn; duy tn và kéo 
giãm t 1 nixâc khOng doanh thu theo 1 trinh có hiu qua nhât tr näm 2020 cOn duOi 
24%, den näm 2025 duài 18,5%, dt dim hoà von và thu hôi von dâu tu dt hiu qua 
kinh té cao. 

Thü' ba, dy manh th?c hin cãi each hành chInh, nâng cao cht lucmg djch vi1, 

phiic vii khãch hang; luôn n 1irc chAm soc khách hang mt each tot nhât vâi dieh vi 
tan tam, hung to'i inic tiêu là do'n vj dn dâu cüa ngành nuâc Thành phô trong vic 
dem lai nhiêu tin I ch cho khách hang. 

Tht tu', tip tiic nghiên ciru, tnin khai irng diing khoa h9c k5 thut, tin Ich 
cong ngh thông tin trong cong tác quân 1 mng 1ui cap nuc, quân l ni b và 
phiic vi khách hang. 

Thi näm, nâng cao näng hrc quãn trj cOng ty niëm yt trên c s vn diing và 
tuân thU các quy djnh pháp 1ut hin hanh; dào tao  bOi duO'ng nguOn can b quãn I, 
diêu hành; minh bach  thông tin, tInh hinh hoat dng cUa don vj. 
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2. Giãi pháp chfl yu: 

- Thithng xuyên phéi hç'p vci chInh quyn dja phuong, khách hang trên dja bàn 
quân 1 dê närn bat và dáp i'rng kjp thi nhu câu sir dirng nuó'c cüa khách hang; tip tiic 
duy trI t 1 100% h dan thrçic cung cap nuoc sch. 

- Theo dOi chat chë tinh trang str diing nuó'c cüa khách hang c1 kjp thO'i diu 
chinh djnh imirc tiêu thi,i nixOc, áp diing dung giá biêu nhäm nâng cao hiu qua v 
doanh thu và giá ban bInh quân; thi.thng xuyên kiêm tra cong tác dc so, dc bit ti 
nhung no'i Co biên dng san lucmg, nhUng noi tiêu thij nuâc IOn dê kjp thi phát hin 
và CO bin pháp xfr l. 

- Tip can,  khai thác nhu cu si:r ding nuOc cUa các khách hang tim nang (co 
nhu câu si'r diing iOn và lâu dài); kjp thai tu van, ho trç' dôi cc va gan rnOi dông ho 
nrn5c khi khách hang có yêu câu thay dôi quy rnô sir diing nuOc nhäm gia tang san 
luqng nixOc tiêu thi và doanh thu. 

- Hoàn thin rnô hInh th chic kinh doanh trong cOng tác dQc s và thu tiên 
tucing 1rng vOi mô hInh cãi tiên, nâng cao chat luqng phic vi khách hang và nâng cao 
hiu qua quail l. 

- Thirc hin hoat dng du thu, cong tác rnua sm hang hoá, 4t tir, rn?ñ thu, 
lira ch9n nhà thâu dung quy djnh cUa ca quan quân l nhà nuOc; darn bão dt t' l dâu 
thâu qua rnang theo quy djnh. 

- Tip tVc  trin khai ap diing cãc giãi pháp giâm nuOc không doanh thu nhm 
darn báo vic quãn l, 4n hành té)t các DMA dé giãm t l that thoát trong trng 
DMA; tang cuOng cong tác kiêm tra giám sat chat hrçmg thi cong xây lap; kp thai 
phát hin và xü i các truO'ng hçp gian ln và sir di1ng nuOc bat hqp pháp; day manh 
cOng tác kiêrn tra van buOc de cô 1p và xác djnh duc khu vrc rO ri, kjp thai süa b. 

- Tp trung ngun vn d sua chüa, thay th ng niçic, kt hcip du tu nâng cp 
cài tao  theo tuôi thQ va s,r phát triên tirng vüng DMA theo quy hoach phát triên. 

- Nghiên cCru, tirng d1ing nhtng cong ngh và các vt tu, trang thit bj rnOi cO 
tInh nang ixu vit trong cOng tác thi công, duy tu báo duO'ng, quàn l vn hành h thông 
cap nuOc; dong thji tl'rng buOc dông b vt tu, thiêt b sir diing trên toàn h thông. 

- TMp tiic trin khai chuang trInh nâng cao chit lucng dch vii, phiic vi khách 
hang thông qua vic phát huy tôi da hiu qua phân rnrn Van phOng din t1r (Online 
Office); hoat dng cüa Trung tarn charn soc khách hang (Call Center); hoàn thin vic 
triên khai áp diing Hóa dan din tr trong thanh toán tiên nixOc; day rnanh vic thanh 
toán din t1r qua các thiêt bj cong ngh thông tin; rnO rng các kênh thanh toan tiên 
nuOc cho khách hang; h thông hoã dü lieu, thông tin thu thp tr khách hang d tao 
kênh thông tin lien lac  online 24/7 trong qua trInh cung cp nuOc; dOi mOi phuang 
thuc biên d9c chi so thông qua i.'rng diing din thoai thông rninh và 1rng ditng dông h 
nuOc d9c so thông rninh, tiirng buOc nhân rng rnO hinh. 

- Trin khai hiu qua üng ding phn mrn Quãn l khách hang, SAWAGIS, 
WebgisBENTHANH trong cong tác quãn 1 rnng luOi cap nuOc; dOng thôi thu&ng 
xuyên phát triên üng diving cüa GIS theo nhu câu dc thu sir ding cña tung phOng, ban, 
di trên co sO ArcGIS Engine và hiu chinh dü lieu GIS theo huOng ngày càng chinh 
xác han. Tiêp tiic nghiên ciru phát triên thut toan trên Ca sO nên tang cüa GIS dê giüp 
theo dOi cac dOng hO tOng duqc chat chê, dua ra nhüng cânh báo kjp thi khi cO bin 
dng ye hiu hrqng và áp iijc, phc Virl hiu qua cOng tác chOng that thoát nuOc. 
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- Dy mnh thrc hin cãi each hành chInh thông qua vic rà soát, chuân hóa, 
câi tiên các quy trInh nghip vii, quy trinh cung cap djch vii cho khách hang theo ca 
chê "met cira" nhanh gç11, dan giãn hóa thu tiic. 

- Dam bào tinh hinh hot dng tài chInh lành mnh, tuân thu các tiêu chI, chun 
mic kê toán tài chInh; can di chi tiêu hqp l, darn bão sir dicing hiu qua nguôn von 
kinh doanh. 

- Th?chiên nghiêm ch do kim toán dc lip; cong b thông tin và báo cáo ye 
tInh hInh tài chInh, kêt qua hot dng san xuât kinh doanh cüa dan vj theo quy dinE 
dôi vó'i cong ty niêm yet; xây dirng các quy djnh, quy chê quàn trj ni b phü hçp vi 
quy djnh cUa pháp luat ye chrng khoán. 

- T chi:rc dào tao, tham gia các lap tp hun ye quân trj cho can b quãn l, 
diêu hành; dào tto các chi'rng chi chuyên ngành cho can b quãn l, diêu hành theo 
quy djlth cüa Lut Doanh nghip, Lut Chirng khoán và các van bàn huOng dn thi 
hành. 

- Dào tao, trang bj nhng k5 nang cn thi& cho di ngfl quãn l và nhân viên 
chäm soc khách hang, huóng den mic tiêu lay khách hang lam trung tam trong hot 
dng san xuât kinh doanh cüa dan vj; dào to dOi  ngü caretaker vttng kiên thirc, giàu 
kinh nghim dê dam chrnng thirc hin cOng tác quãn 1 DMA. 

- Ap ding h thng dánh giá k& qua th?c hin KPIs di vai tirng CB-CNV; 
th?c hin vic chi trã lirong, thuO'ng cho ngithi lao dng dung quy djnh, darn bão tiên 
hrang và thu nhp cüa nguO'i lao dng tuong ung vâi näng suât lao dng và kêt qua san 
xuât kinh doanh. 

Trên day là djnh huOng phát trin va k hoch san xut kinh doanh chInh cüa 
COng ty trong närn 2020. D CO ca sâ cho Hi dong quàn trj và Ban quãn 1, diêu hành 
triên khai th?c hin; dông thii dê có the diêu chinh các chi tiêu kinh doanh chü yêu 
(nhu doanh thu, lçci nhun,...) trong näm 2020 phü hqp vâi tmnh hInh th11c tê, Hii dông 
quãn trj kInh de nghj Dti hOi  dông cO dOng xem xét: 

1. Chp thun thông qua K hoach san xut kinh doanh näm 2020, bao gm các 
m11c tiêu djnh huOng, chi tiêu và giãi pháp chU yêu nêu trên. 

2. Uy quyn cho Hi dng quàn tr xern xét diu chinh các chi tiêu san xuât 
kinh doanh chü yeu và các giài pháp (neu co) cho phü hcip vài tinh hInh thirc tê trong 
näm 2020. 

Trân tr9ng kinh trinh Di hi dng c dOng./. 

Noi n/ian: 
- Co dông Cong ty; 
- Thành viên FIDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dOe Cong ty; 
- Liiu: VT, HDQT. 

Phim Thj Thanh Van 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH 
BAN KIEM SOAT 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  — Ttr do — Hanh phüc 

S: 24/TTr-CNBT-BKS ThànhpMH ChIMinh, ngày 11 tháng5 näm 2020 

T TR1NH 
V viêc lira chçn drn vj kim toán cho báo cáo tài chinh nàm 2020 

KInh gi'ri: Di hi dng c dông Cong ty 

Can cir: 

- Lut Doanh nghip närn 2014; 

- Diu 1 t chirc và hott dng Cong ty C phn Cp nuóc Bn Thanh; 

- Nghj djnh s6 71/2017/ND-CP cüa ChInh phU huOng dn ye quail trj cong ty 
dôi vài cong ty dai  chüng có hiu 1irc tir ngày 01/8/2017, 

Thirc hin theo Diu 45 — khoán 1 Diu 1 T chirc và hoat dng cUa Cong ty 
Co phân Cap ni.rOc Ben Thành quy dinh ye Kim toán, Ban Kiêm soát kInh trInh Di 
hi dông cô dông: 

1. Thông qua danh sách 03 cong ty kim toán dc1p duOi day d ch9n thn v 
kiêm toán báo cáo tài chInh nãrn 2020 cüa Cong ty Co phân Cap nuOc Ben Thành: 

TENCONGTY DIACHI 

1 Cong ty TNHH Hang kirn toán 
AASC 

2 Cong ty TNHH Kim toán AFC Nba Indochina - Tng 2, SO 4 thông Nguyen Dkth Chi&i, 
phi.rôngD.aKao,qnLthanhphôHôChiMinh. 

3 CôngtyTNHHKirntoánvãtuvn 
A&C 

S 02 thông Tnrông Son, phi.rOng 02, qun Tan BInh, 
thinhphôHôChIMinh. 

2. Uy quyn cho Hi dng Quãn tri Cong ty Iira chQn Cong ty kirn toán trong 
danh sách trên dê kiêrn toán Báo cáo tài chjnh näm 2020 cüa Cong ty CO phân Cap 
nufyc Ben Thành. 

3. V m1rc phi kirn toán, giao Giám dc Cong ty thucing thão vri Cong ty 
kiêm toán duçc ch9n dam báo müc phi kiêm toán hqp 1. 

KInh trInh D.i hi dng c dông xem xét và thông qua.!. 

Nrinhân: 
- Nhi.r trén; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành vin BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Ké toán tri.rOng Cong ty; 
- Liru: VT, BKS. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRTJNG BAN 

Nguyn Thj Thu Hirong 
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T .':-' 
c ?  C9 

COPHAN 
* CA'NIJÔC 

9.  B THA 

4789>.. 

? I QUAN TR! 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do Hanh phüc 

S: 03/TTr-CNB T-HD QT Thànhphó'H ChIMinl'i, ngày 11 thdng5 nám 2020 

TU TRINH 
V mü thñ lao cila Hi dung quãn tr, Ban kiêm soãt 

và Ngui phui tnch quail trjiThtr k I1DQT Cong ty nám 2020 

KInh gUi: Di hi dung c dông Cong ty 

Can cU Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 duçic Quc hi nu6c Cong hôa xa 
hi chU nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/20 14, có hiu 1irc thi hành kê tU ngày 
01/7/20 15; 

Can CU Diu l T chUc và hot dng cUa Cong ty Cu phtn Cp ni.râc Bn 
Thành (Diêu l Cong ty) duçc Dai  hi dông cô dông thông qua ngày 12/4/20 16; 

Can CU kt qua hot dng san xut kinh doanh närn 2019 cUa Cong ty C phAn 
Cap nucc Ben Thành, 

Ti phiên h9p thU 10 (Nhirn k' 2017 - 2022) vào ngày 19/3/2020, Hi dung 
quãn trj Cong ty thông nhât kInh trInh Dti hi dOng cô dông thông qua mUc thU lao 
cUa thânh viên Hi dông quãn tr (HDQT), Ban kiêm soát (BKS) va Ngui phii trách 
quãn trj/Thu k HDQT trong närn 2020 (bang nhu näm 2019), cii the nhu sau: 

- Thành viên HDQT 5.000.000 dung/ngu?i/thang. 

- Thành viên BKS 3.000.000 dung/ngui/thang. 

- Ngithi phi,i trách quãn trj/Thu k HDQT: 3.000.000 dung/ngui/thang. 

- Riêng ChU tich HDQT, Tnthng BKS do dam nhn cong tác chuyên trách nên 
khOng nhn thU lao. 

Can cU quy dnh ti dim e khoãn 2 Diu 14 cUa Diu l Cong ty, vic xác djnh 
thU lao cUa HDQT và BKS thuc thm quyên cUa Di hi dông cô dông, do dO Hi 
dông quãn trj kInh dé nghj Dai  hi dung c dông biêu quyêt thông qua van dê trên. 

Trân trQng kInh trInh Di hi dung cu dông./. 

No'i n/ian: 
- Nhix trên; 

Thành viOn HDQT Cong ty; 
- Thành viOn BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Luu: VT, HDQT. 

Phtm Thj Thanh Van 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC  BEN THANII CONG HOA xA 1101 CHIJ NGHIA VI1T NAM 
Dc 1p — Tiy do — Hnh phüc 

S& 04/TTr-CNBT-HDQT TWethpháHChIMinh, ng11 ththig5nm2020 

T TRiNH 
V thông qua vic b sung, sfra di Diu l Cong ty 

Kmnh gl'ri: Di hi dng c dông Cong ty 

Can cu:  

- Lugt Doanh nghip so' 68/2014/QH13 du'crc QuO'c h51 nzt&c Cong  hda Xã h3i 
Chi nghza Viçt Nain thông qua ngày 26/11/2014, có hiçu ltc thi hành kê tii' ngày 
01/7/2015; 

- Lugt Chz'ng khoán sd 70/2006/QHJJ du'çrc Quc hi7i nzthc C5ng hOa Xd hi 
Chi nghTa Viçt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luat  tha dôi, bô sung m77 so diêu 
cia Luçt Chi'ng khoán sO 62/2010/QHJ2 du'crc Quôc hçi nu'O'c Cong hOa Xã ht7i Chz 
nghta Vit Nam thông qua ngày 24/11/2010, 

- Nghj djnh s 71/201 7/ND-CP ngày 06/6/ 2017 cia ChInh phi hzthng dan ye 

quán trj cOng ty áp diing dOi vái cOng ty dgi chzng; 

Thông tw 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 cza Bó Tài chInh hzi&ng dan mt s 
diêu cüa Nghj dinh sO 71/201 7/ND-CP ngày 06/6/2017 cza ChInh phi hu'áng dan ye 

quOn trj cOng ty áp dung dOt vO'i cong ty dci ching, 

- Diu l Td chtc và hoçit d5ng cia Cong ty C phn Cá'p nzthc BIn Thành, 

Diu 1 T chc và hot dng hin hành cüa Cong ty C phn Cap nuâc Bn 
Thành (sau day gçi tat là Diêu l Cong ty) duqc Dai  hi cô dông thông qua ngày 
12/4/2016, trên co' s tuàn thu quy djnh cüa Lut Doanh nghip 2014, Thông tu so 
121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 cüa B Tài chInh quy djnh ye quãn trj cong ty áp 
diing cho cãc cOng ty di chüng va diêu kin th1rc té cüa dcm vj. 

Ngày 06/6/2017, Chinh phü ban hành Nghj djnh s 71/2017/ND-CP (co hiu 
hrc ti,'r ngày 0 1/8/2017, thay the cho Thông tu so 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/20 12 
cüa B Tài chInh quy djnh ye quãn trj cong ty áp diing cho các cong ty dai  chüng) 
huâng dn ye quail tri cong ty ap diing dôi vO'i cong ty di chüng, trong do quy djnh 
"Bç3 Tài chinh htthng dOn Diêu lé mOu dê cong ty dgi ching tham chiêu xOy dyng Diêu 
lc cOng ty". 

Trên co sâ dO, tai Diu 3 Thông tu s 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/20 17 cüa B 
Tài chInh hixâng dn mt so diêu cUa Nghj djnh so 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 
cüa Cliinh phü huàng dn ye quãn trj cong ty áp diing dôi vâi cong ty dii chung thI: 

"Cong ty dqi chOng tham chilu Diu l mu ti Ph hc so 01 Thông tu' nay dl 
xOy dii'ng Diêu lç cOng ty, dam bOo phii hQp vó'i quy djnh cza Luçt Doanh nghip, Luát 
Ch&ng khoOn, Ngh djnh sO 71/2017/ND-CT ngày 06/6/2017 cia C'hInh phi hzthng 
dOn ye quOn trj cOng ty Op dung dOi yO'j cOng ty dqi ching và quy djnh phOp luat  hiçn 
hành ". 
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TM. I ONG QUANTRJ 
TICH 

D Diu 1 Cong ty tuân thCi quy djnh ti Nghj djnh s6 71/2017/ND-CP ngày 
06/6/2017 cUa ChInh phü và Thông tir so 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 cüa B Tài 
chinh, dOng thñ tuân thu quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Lut Chrng khoán, Hi 
dong quãn trj trong phiên hQp ngày 19/3/2020 d thông qua ni dung d%r thão ni dung 
b sung, si'ra dOi (Diêu 1 to chirc và hot dng) dê trInh Dai  hi dông cô dOng (dinh 
kern). Qua trinh son tháo dir thâo ni dung bô sung, sira dôi Diêu 1 to chic — hot 
dng Cong ty nói trén cüng duqc Cong ty TNI-IH MTV Chng khoãn Ngân hang 
Dông A thirc hin djch vi tu van nhäm darn bão tuân thu theo dung các quy djnh cüa 
Nhà rnr1c. 

Can c1r khoán 2 Diu 14 iu 1 COng ty hin hành quy djnh vic b sung, süa 
dôi Diêu 1 Cong ty phâi duçc Dti hi dOng cô dông xem xét quyêt djnh nên Hi dOng 
quãn trj d nghj Qu cô dOng biu quyêt chap thun thông qua ni dung bO sung, s'Cra 
dôi Diêu 1 Cong ty dinh kern. 

Trân tr9ng kInh trinh Di hi dng c dOng./. 

Noi n/ian: 
- Nhix trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
-BanGiámdocCôngty; 
- Li.ru: VT, HDQT. 

Ph,m Thi Thanh Van 
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CONG TY CO PHAN CAP NTJ'OC BEN THANH CONG HOA XA HO! CIIU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Ti do — Hnh phüc 

BANG TONG HP NOI DUNG SIYA BI BO SUNG BIEU L TO CII(J'C VA HOT BQNG 
CUA CONG TY CO PHAN CP NTXOC BEN THANH 

DUC THONG QUA T41 BI HQI CO BONG THtJ'NG MEN NAM 2020 

DIEU 
NOI DUNG DIEU L 

Hh1N HANTI 
GOP Y STIA DO!, BO SUNG 

LY DO 

SIIA 1)01 

Diu 1 

Dnh nghia 

Trong Diu l nay, nhtng thut ngu 
di.r&i day së dirge hiêu nhu sau: 

a. 'Vê'n diu l" là s vn do tt eá eác 

Trong DiuI nay, nhng thut 
ng dirài day s dirge hiêu nhir 
sau: 

a. tIV,n  diu l" là tng giá tn 
Bô sung phü 
hcrp vái Dku 1 
Diêu l mdu 
ban hành kern 
theo Thông tu 

95/2017/TT- 
BTC ngày 
22/09/2017 
hwáng dcin 
Nghj dinh s 
71/2017/ND- 
CF ngày 
06/06/2017 
cia ChInh phz 
hidrng dan ye 
quOn trj cong 
ty áp dyng dOi 

äqi 
ching ("TT 
95/2017/TT-
BTC"). 

Ba sung them 
"các van ban 
tha ddi, ha 
sung, hogc 
thay the (néu 
co)" nhm phü 
hçrp vái thirc 
té, tránh phOi 
tha di Dthu 
lê khi Ludt 
Chth'zg khoán 
2019 có hiêu 
lu'c. 

c dong dónggóp và quy djnh tai  Diu ménh giá c phn dã bàn hoäe dã 
5 Diu l nay; 

d. "Can bô quàn li" là Giám dc diu 

duac däng k' mua khi thành 1p 
doanh nghiêp và quy djnh tai  Diu 
5 Diu i nay; 

d. "Ngui diu hành doanh hành, Phó Giám doe, Ké toán tri.ràng, 
và eáe vi trI ciuân l kháe trong COng nghiep" là Giám de diu hành, 

dirge Hi dng quàn tn phé ehun; Phó Giám d6c, K toán trirO'ng 
ngiri diu hành khác dime Hôi 

e. "Nguri eó lien quan" là eá nhân 
hoae to ehire dirge quy djnh ti Khoãn 
17 Diu 4 Lut Doanh nghip; 

Chira có 

dng quãn tn b nhiêm; 

e. "Ngirai eó lien quan" là cá 
nhân, tO ehirc dirge quy djnh tai  
khoàn 17 Diu 4 Lust  doanh 
nghip, Khoàn 34 Diu 6 Luât 
ehángkhoán; 

h. "Cong ty" là Cong ty C phn 
Cp ni.rót Ben Thành 

i. "Cs dông lan" là c dông dime 
quy dinh tai khoàn 9 Diu 6 Luât 
ehüng khoán; 

j. "Luât ehimng khoán" là Luât 
ehüng khoán ngày 29 tháng 6 näm 
2006, Luât süa dôi. bô sung môt 
s diêu cüa Luât ehü'ng khoán 
ngày 24 thang 11 nãm 2010 và 
eác van bàn scra di, b sung, 
hoãc thay th (nu eo). 
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DIEU 
NO! DUNG BIEU L1 

HIN IIANH 
GOP Y SUA DO!, BO SUNG 

LY DO 

SIA DO! 

II. TEN, HINM THI5C, TRU Sf1, 
CIII NHANH, VAN PHONG DI 
DIN VA THOI HAN HOAT 
BQNGCUACONGTY 

II. TEN, HINH TH15C, TRV 
sO, CHI NIIANH, VAN 
PHONG BA! DIN VA TH1I 
IIN HOT BONG VA 

Bd sung phü 
hp Myc H 
Diêu l mu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

NG1O! BA! DIN THEO 
PHAP LUAT CUA CONG TV 

Biêu 2 

Ten, hlnh 
thirc, trti 
s&, chi 
nhánh, van 
phông di 
diên và 
thô'i hn 
hoit ding 
cüa Cong 
ty 

4. Giám dc diu hành là di din theo 
pháp lust  cña Cong ty. 

4. Giám dc diu hành là dai  din 
theo pháp lust cüa Cong ty. 
Ouyn han và nghia vu cña ngu?i 

B sung phI 
hçrp Diêu 3 
Dieu lé incu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dai dién theo pháp luât thire hién 
theo quy dinh pháp luât và Quy 
chê quân tn nôi bô. quy dinh nôi 
bô cUa Cong ty. 

6. Trir khi chm dirt hoat dng trirâc 
thi han  theo Khoân 2 Diu 47, thi 

6. Trir khi chm dut hoat dng 
tnrâc thO'i han  theo khoàn 2 Diôu 

S&a do'i diu 
khoán tham 
chiu phi hp 
dr tháo Diu 
lê sra di. 

han hoat dông cüa Cong ty bt du tr 
ngày thành 1p va là vo thai han. 

., thai han  hoat dng cüa Cong 
ty bt du tir ngày thành lap và là 
vô thOi han. 

Diu 3 

Muc tiêu 
ho3t dông 
cüa Cong 
tY 

1. Linh virc kinh doanh cña Cong ty là: 1. Ngành, ngh kinh doanh cña Süa ddi phü 
hcip Khoán 1 
Diêu 4 Dieu lé 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC, Dién2 b 
Khoán 1 Diêu 
25 LDN 2014. 

... 
Cong ty là: 

Diu 4 

Pham vi 
kinh 
doanh và 
ho3t dng 

1. Cong ty dircrc phép 1p k hoach và 
tin hành tht cà các hoat dng kinh . 
doanh theo Giây chrng nhân dang k' 

1. Cong ty duçic phép 1p k 
hoach và tiên hành tat ca các hoat 
dng kinh doanh theo ngành nghê 

Si'ra ddi phi 
hcrp Dku 5 
Dieu l môu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Theo LDN 
2014, ngành 
nghe KD 
không con 
du'cic ghi nhan 
vào n5i dung 
Giáy chthig 
nhç2n dàng kj5 
DN ma së 
ducrc cong 
khai trén Cng 
thông tin Quoc 
gia ye dOng kj 
Doanh nghip. 

(Dku 29, 
Dkm a Khoán 
2 Dku 33 
LDN 2014) 

doanh nghiêp và Diéu l nay, phü hp cüa Cong ty dä dirac cong bô trên 
vói quy djnh pháp luat hin hành và 
thirc hiên các bién pháp thIch hp d 
dat dirqc cáe miic tiéu cña Cong ty. 

Cng thông tin däng k doanh 
nghiêp quôc gia và Diu l nay, 
phü h9p vci quy djnh pháp luat 
hin hành và thirc hiên the biên 
pháp thIch h d dat  dircc các 
mi,ic tiéu cüa Cong ty. 

CTCP CO'p nzthc Bn Thành — TOi lieu DHCD thzthng niên nOni 2020 58 



DIEU 
NOI DUNG ]MEU LE 

Hh1N HANH 

. 
GOP Y SIIA 1)0!, BO SUNG 

LY DO 

SIIA DO! 

Diêu 5 

Von dti 
lê 
phan, CO 

dong sang 
• p 

2. Cong ty có th tang vn diu l khi 2. Cong ty có th thay di vn Sia di phi' 
hcxp Khoán 2, 
3 Diéu6 Dku 
lê máu TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 2 
Dku 131 LDN 
2014. 

&rcic Dai hOi  dông Co dOng thông qua 
và phü hap vói cáo quy djnh cüa pháp 
luât. 

diêu l khi duQc Dai  hi dông Co 
dông thông qua và phü hap vó'i 
các quy dinh cUa pháp luât. 

3. Các ci phn cüa Cong ty vào ngày 
thông qua Diéu l nay là c phân ph 
thông. Cáo quyên va nghia vii cüa 
phân phô thông thrqc quy djnh tai  Diêu 

3. Cáo c phn cüa Cong ty vao 
ngày thông qua Diu 1 nay là c 
phân phô thOng. Các quyên và 
nghia viii cUa cô dong duo quy 

11 Diêu lé nay. dinh tai  Diéu 11, Diéu 12 Diêu lé 
nay. 

Diêu 7 

Chum chi 
chirn g 
khoán 
khác 

Chüng chi trái phiu hoc cáo chirng 
chi chüng khoán khác cüa Cong ty (tth 

Chirng chi trái phiu hotc ching 
chi chirng khoán khác cüa Cong 
ty duc phát hành có ch k' cüa 

Sia ddi phü 
hap Diêu 8 
Diêu l mdu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

các thu chào ban, cáo ohrng chi tam 
thai va cáo tài lieu tuang tu) ducc phát nguOi dai dién theo pháp luât và 
hành Co dâu và chli k' mâu cüa dai  dâu cüa Cong ty. 
din theo pháp lust cüa Cong ty. 

Diéu 8 

Chu 
nhtrcrn 
p hn g 

2. C phn chua thrcic thanh toán dy 
dü không ducyc chuyén nhuçng và 
hu&ng cáo quyên lçii lien quan nhu 
quyên nhân cô tüc, quyên nhan  oô 
phiêu phát hành dé tang von cô phân tir 
nguOn von chU sâ hUu, quyên mua cô 
phiêu mói chào ban. 

2. C phn chi.ra duçic thanh toán 
day dü không ducic chuyen 
nhixcing va huâng cáo quyên !ci 
lien quan nhu quyen nhn cô t(rc, 
quyên nhn cO phiéu phát hành dê 
tang von cô phân ti.'r nguôn von 
chU s hu, quyên mua oô phieu 
mâi chào ban và các quyen lai 

Ba sung phà 
hçrp Khoán 2 
Diêu 9 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

lien quan theo uy dinh pháp Iuât. 

Diêu 9 

Thu hi 
p han 

4. C phn bj thu hi thrcc coi là cáo 
cO phân thxçc quyen chào ban. HOi  
dông quãn trj có the trirc tiep hoc Oy 
quyên ban, tái phân phOi hoàc giái 

4. C phn bj thu hi di.rqc coi là 
cáo cô phân duçrc quyen chao ban. 
Hi dOng quán trj có the trijc tiep 
ho.o Oy quyên ban, tái phân phôi 
theo nh&ng diêu kin và each thrc 
ma I4i dong quán trj thây là phü 
hap. 

Sith daj phà 
hap Khoán 
Diêu 10 Diêu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

quyêtcho ngirOi dãs hüu cO phân bi 
thu hOi hoäc cáo dOi tuongkhac theo 
nhU'ng diêu kin và cách thüc ma Hi 
dông quán trj thây là phñ hap. 

5. C dong nm giü cph.n bj thu hi 
phài tfr bO ttr cách cO dong dôi vói 
nhftng 00 phân do, nhtrng van phài 
thanh toán tat cacao khoãn tiên có lien 
quan cong vi tien läi theo t l khOng 
qua 1,5 lan läi suât buy dng cüa mt 
ngân hang do COng ty ma tài khoán 
vào thai diem thu hôi theo quyet djnh 
cüa Hi dOng quán trj k tfr ngày thu 
hOi cho den ngày thixc hin thanh toán. 
H5i dông quàn trj có toàn quyen quyet 
djnh viêc cuông chê thanh toán toàn b 
giá trj cO phieu vào thai diem thu hôi. 

5. C dOng nm gift c phn bj 
thu hôi phái tfr bO tu each cô dOng 
doi vói nhung Co phân d, nhung 
van phái thanh toán tat cá các 
khoán tiên cO lien quan1  cong vâi 
tiên lãi theo t' l khOng qua 1,5 
lan lãi suât huy dng oOa mt 
ngân hang do Cong ty ma tài 
khoãn vào thai diem thu hôi theo 
quyet djnh oüa Hi dOng quãn trj 
va dam báo phü hop vri quy dinh 

Theo quy dinh 
tçzi Diêu 356, 
Diêu 468 B 
luat dan sy 
2015, Mi suát 
do cham trá 
tiên không 
vupi qua 
20%/nám cüa 
khoán tiên 
cliam thanh 
toán > Bô 
sung thêni 
doin gcwh 
chân dé DN 
lulA j5 trong 

pháp luât k tr ngày thu hOi cho 
den ngày th?c hin thanh toán. 
Hi dOng quán trj có toàn quyen 
quyet djnh vic cuftng chethanh 
toán toàn b giá trj cO phieu vào 
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thOi dirn thu hi. qua trinh thyv 
hiên. 

Diu 11 

Quyen cua 
codong 

2. Ngri nm gilt c phn ph thông 
có các quyên sau: 

... 

d. Xem xét, tra cCru và trIch 1ic các 
thông tin lien quan den c dong trong 

2. NgixO'i n.m gilt c phn ph 
thông có các quyên sau: 

d. Xem xét, tra ciru và trIch !ic 
các thông tin lien quan den cô 

Dkm d Khoán 
1 Diêu 114, 
Khoan 3 Dieu 
121, Khoán 3 
Diu 137 LDN 
2014; Dkm e, 
f Khoán 2 
Diu 12 Diu 
le nuu TT 
95/2017/TT-
BTC 

Sith ddi phIi 
hp Dim h 
Khoán 2 Diu 
12 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Danh sách Co dong dü ttx cách tham gia dông và yêu câu sira dOi các thông 
Dai hôi dông cô dông và yêu câu sira tin không chInh xác; tiêp can 
dOi các thông tin không chInh xác; 

g. Trirong hgp Cong ty giai the hoac 
phá san, duac nhn môt phân tài san 
cOn lai  tuang (mg vi so cô phân gop 

thông tin ye danh sách cô dông dO 
ti.r each tham gia Dai hôi dOng CO 
d ong, 

g. Tri.rO'ng hqp Cong ty giái the 
hoc phá san, dirge nhn mt 
phân tài san cOn lai  tuong (mng vO'i 
t lé s hltu cO phân tai cong ty 

vOn vào Cong ty sau khi Cong ty da 
thanh toán cho chO no và cac cO dông 
näm gilt loai cô phân khác cOa Cong ty 
theo quy djnh cüa pháp 1ut; sau khi Cong ty dã thanh toán các 

khoãn no (bao gOm cac nghia vu 
no' dOi vi Nha nithc. thuê, phi) và 
thanh toán cho cô dông näm gilt 
các cô phân imu dãi khác cOa Cong 
ty theo quy djnh efia pháp 1ut; 

3. D c(r hotc (mg cu ngi.thi vào Hi 
dOng quán trj và Ban kiêm soát theo 
các quy djnh sau day: 

a. C dOng hoc nhOm c dông sO' hltu 
tlr 5% tr len so cô phân ccia Cong ty 
trong thi han  lien tic It nht 6 thang 
dirac (mng ccr hoc d c(m ngi.rOi vào 
HDQT cOa Cong ty. 

3. D c(m hoc (mng c(m ngithi vào 
Hi dOng quàn trj và Ban kiêm 
soát theo các quy djnh sau day: 

a. C dOng hotc nhóin c dông s& 
hltu tir 5% tró' len so cô phân cOa 
Cong ty trong thai han  lien tiic It 
nht 6 thang dirge (mng c(m hoc dê 
c(m ngimO'i vào HOi dông quãn tn 

Vit rö ra do 
ti "HDQT", 
"BIg" chu'a 
dmric d,inh 
nghia hoc 
gial thich viet 
tat truvc do. 

b. Co dong hoac nhom co dong so hiru 
tir 3% trâ len sO CO phân cOa COng ty 
trong thi han  lien ti,ic It nhât 6 tháng 
dirge (mg dr hoc de dr nguImi vào 
BKS cOa Cong ty. 

cOaCOngty. 

b. CO dông hoc nhóm cO dông sO' 
hltu tIm 3% trà len sO CO phân clia 
Cong ty trong thai han  lien tic It 
nhât 6 thang dirge (mg elm hoc dê 
cir ngir?mi vào Ban kiêm soát ella 
COngty. 

4. C dOng hoc nhóm c dOng nm 
gilt tIm 10% tOng so cO phân phO thông 
trong thmi han  lien tc tIm sáu (06) 
tháng trà len cO cáe quyen sau: 

b. Kiem tra va nhan ban sao hoac ban 
trIch dn danh sách eac c dOng cO 
quyên tharn di,r va bO phiêu tai Dai  hi 

4. C dOng hoc nhóm cO dOng 
närn gilt tIm 10% tong SO CO phân 
phO thông tth len trong thmi hn Sza dói phà 

hç'p Diem c 
Khoán 3 Diêu 

95/2017/TT-
BTC 

Sma dói phü 
h D 2 d 

,
iem 

Khoan 3 Dieu 
12 TT 

lien tiic tIm sáu (06) thang tr len 
có các quyên sau: 

b. Kim tra ''a nhn bàn sao hoc 
bàn trich dan danh sách CáC cO 
dOng có quyen tham dir và biéu dOng cO dOng. 

e. Yeu cau Ban kiem soat kiem tra 
tlmng van dé cu the lien quan den quan 
ly, dieu hanh hoat d9ng cua Cong ty 
khi xét thây can thiét. Yéu câu phài the 

quyt tai Dai hOi dOng cO dOng. . 
c. Yeu câu Ban kiém soát kiém 
tra tl.mng van de ci,i the lien quan 
den quàn l', dieu hành hoat dng 
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hin bang van bàn; phài có hp, ten, dja 
chi thuOng tth, quôc tjch, s Giây 
chüng minh nhân dan, H chiu hoc 
ching thc Ca nhân hp pháp khác di 
vói cô dông là ca nhân; ten, dia chi 

cüa cong ty khi xét thy cn thit. 
Yêu cu phài th hin bAng van 
bàn; phài có h9, ten, dja chi 
thuO'ng trü, quc tjch, so The can 

95/201 7/TT-
BTC. 

cithc cong dan, Giay chi'rng minh 
thi.rmg trñ, quc tich, s quyt djnh nhân dan, H chiêu hoc chrng 

thijc cá nhân hçrp pháp khác dôi 
vâi c dong là cá nhân; tên,4j 

thành lap hoãc s dang k' kinh doanh 
dôi vó'i co dông là t chirc; ... 

chi tru si chInh, s quyt djnh 
thành lap hoäc ma so doanh 
nghiép dôi vài c dông là t 
ch(rc; 

Diêu 12 

Nghia vi 
cüa cô 
dông 

C dông cO các nghia vii sau: 

2. Tham gia các cuc hop Dai  hi dng 
c dông và thirc hin quy&n biu quyt 
trirc tiêp hoc thông qua dai  din duçic 
üy quyên hoc thrc hin bO phiu tü 
xa. Co dông có th üy quyn cho thành 
viên Hi dông quãn trj lam di din 
cho mInh tai Dai hi dng c dông. 

Chira có 

C dong có các nghia vi sau: 

2. Tham gia the cuc hop Di hi 
dng c dông và thrc hin quyn 
biu quy& trirc tiêp hoc thông 
qua dai  din thrqc üy quyn hoc 
thrc hin bô phiêu tr xa (hop truc 

Ba sung phü 
hcip KhoOn 2 
Diêu 13 Diu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 2 
Diu 140 LDN 
2014. 

Bó sung 
them ccr s& 
thc hiên 
trong tru'&ng 
hcrp Cong ty to 
ch&c DHDCD 
theo hInh thOv 
hi nghj trl!c 
tuyn, bO 

t/hmnh thá'c 
diên ti'rkhác. 

tuyn, bô phieu diên tr hoäc hInh 
thi.rc diên tr khác, giri phiu biu 
quyt dn cuôc hop thông qua 
thu. fax. thu diên tr). C dông CO 
th üy quyn cho thành viên Hi 
dng quân trj lam dai  din cho 
mInh tai Dai hi dng c dông. 

TruOng hop Cong ty t chic Dai 
hOi dông c dông/lây kin c 
dông bAng van bàn thông qua hInh 
thirc bO phiu diên tir hoäc hInh 
thirc diên tr khác, c dông có 
trách nhiêm tuan thU the nghia vu 
lien quan dn viêc thuc hiên bô 
phiu theo quy dinh tai Ouy ch 
ciuãn tn nôi bô và các quy dinh 
khác có lien quan. 

Diêu 13 

Dai hôi c 
dOng 

2. ... Dai hi dng c dông thu&ng niên 
quyt dinh nhUng vn d theo quy dinh 
cUa pháp lust  và Diu 1 Cong ty, dc 
bit thông qua các báo cáo tài chInh 
näm và dr toán cho näm tài chInh tip 
theo. Các kim toán vien doe lap cO 
th ducc miii tham dr dai  hOi dA tx 

2....Dai hi dng c dông 
thuOng nien quy& djnh nhng 
vAn d theo quy djnh cUa pháp 
1ut và Diu l Cong ty, dc bit 
thông qua các báo cáo tái chInh 
nam và du toán cho näm tài 
chInh tip theo. Trithng hop Báo 

Ba sung phI. 
hcip Khoán 2 
Diêu 14 Diêu 
l indu TT 
95/2017/TT- 
BTC. 

vAn cho viec thông qua các báo cáo tài cáo kim toán báo cáo tài chInh 
chInh nãm. nam cUa cong ty CO các khoàn 

ngoai trü trong yu, các kiem 
toán viên doe 1p có th duoc 
mOi tham du di hôi d giái thIch 
các nôi dung lien quan. 

3. Hi dng quãn trj phâi triu tp Dai  
hi dOng cô dOng bat thuOiig trong cac 

3. Hi dng quãn trj phái triu tp 
D?i hi dOng c dông bAt thuO'ng 
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tnrèng hop  sau: 

b. Bang can di k toán nám, càc báo 

trong các trlrông hcrp sau: 

b. Báo cáo tài chInh qu, sáu tháng 

Sita ddi phü 
hcip Dim b 
Khoán 3 Diu 
14 Dku l 
niu TT 
95/2017/TT 
BTC. 

Bó sung,  phü 
hcrp Diem c 
Khoán 3 Diu 

rnáu TT 
95/2017/TT 
BTC. 

Sia ddi phi 
hcip Dim d 
Khoán 3 Diêu 
14 Diêu l 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Sn'ra dói phii 
hcp quy djnh 
thay dói khái 
nim "can b5 
quán lj" thành 
"flU'&j thêu 
hành doanh 
nghip ". 

Bd sung phü 
hcrp Diem ,f 
Khoán 3 Diêu 
14 Diêu l 
máu TT 
95/2 01 7/TT-
BTC. 

cáo sáu (06) tháng hoãc qu hoc báo hotc báo cáo kim toán cüa nàm 
tài chInh phàn ành vén chü s hUu 
dã bi mat môt nia(1/2) so v&i so 
du ks'; 

c. Khi s thành viên cia Hi dng 
quàn tn, thành viên doe lap Hôi 

cáo kim toán cüa nãm tài chInh phán 
ành vn chü s hüu dã bi mt môt nira 
(1/2) so v&i s dAu kS'; 

c. Khi s thành viên cüa Hi d6ng 
quàn trj It hon s thành viên ma 1ut 
phàp quy djnh hoc bj giàm qua mt 
phn ba s thành viên quy djnh trong 
Di&u l; 

d. ... Yêu c.0 triu tp Dai  hi dng 
c dông phài nêu rO 1 do và miic dich 
cuc hop, có dü chü k cia cac c 
dông lien quan hoc van bàn yêu cu 
diic 1p thành nhiu bàn, trong do 

dông quàn tn, Kim soát viên It 
hon so thành viên ma 1ut pháp 
quy djnh hoc bj giàm qua mt 
phân ba so vói so thành viên quy 
djnh trong Diu l; 

d. ... Yêu cu tniu tp Dai  hi 
dng c dong phài nêu rö 1' do và 
mic dich cuc hop, có dü ch k 
cüa càc c dông lien quan hoc 
van bàn yêu cu duoc 1p thành 
nhiu bàn vá tap hop dñ ch k' 

mi bàn phài cO chü' k' cüa ti thiu 
môt c dôn cO lien quail; 

e. Ban kim soàt yêu cu triêu tap cuôc 
hop nu Ban kiin soát có !' do tin 
tuóng ring các thành viên Hi dng 
quàn trj hoc can bô quàn 1' cp cao vi 

ca càc c dông có lien quail; 

e. Ban kim soát yêu cu triu tp 
cuc hop  nu Ban kim soát có l 
do tin thOng ring các thành vién 
Hi dng quán trj hoäc ngixOi diu 

pham nghiern trong cac nghia vii cüa 
hç theo Diu 160 Lust Doanh nghip 
hoc Hi dng quàn trj hành dng 
hoe có ' djnh hành dng ngoài pham 
vi quyn han  cüa minh; 

f. Càc truOng hcp khác theo quy djnh 
cüa pháp Iuât. 

hành vi pham nghiêm trong cac 
nghia vu cüa h theo Diu 160 
Lut Doanh nghip hoc Hi 
dng quán tn hành dng hoc cO 

djnh hành dng ngoài pham vi 
quyên han  cüa mInh; 

f. Các trithng hp khác theo quy 
djnh cña pháp luàt và Diu ie nay. 

4. Triu tp hop Dai hi dng c dOng 
bt thhOng 

a. Hi dng quàn tnt phài tniu tp hp 
Dai hi dng c dông trong thai han  ba  
muai (30) ngày k tr ngày s thành 
viên Hi ding quán trj con lai  nhi.r quy 
djnh tai  dim c khoàn 3 Diêu 13 hoc 
nhn duqc yêu cAu quy djnh tai  dim d 
và dim e khoãn 3 Diêu i; 

4. Tniu t.p hop  Dai hi dng c 
dong bt thnrng 

a. Hi dng quail trj phái triu tp 
hop Dai hi dng cô dông trong 
thO'i han  ba mi.rai (30) ngay k tr 
ngày so thành viên Hi dOng quàn 
tn, thành vién dOe lap Hôi dông 

Bd sung phü 
hp Diem a 
Khoán 4 Diu 
14 Diu l 
máu TT 
95/2 01 7/TT-
BTC; Khoán 4 
Diu 136 LDN 
2014. 

quàn tni hoãc Kim soát viên cOn 
lai nhi.r quy djnh tai  dim c khoàn 
3 Diu nay hoc nhn duvcyêu 
cu quy djnh tai  dim d và diem e 
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L DO 

S1A oOi 
b. Tnrô'ng hçp Hi dng quán trj 
không triu tp h9p Dai  hi dng cô 
dong theo quy djnh tai  dim a khoân 
Diu i.  thI trong th&i han  ba muoi 
(30) ngày tip theo Ban kim soát 
phãi thay th Hi dOflg quan tr triu 
t.p h9p Dai  hi dng co dông theo quy 
dinh khoàn 5 Diu 136 Luât Doanh 
nghip, 

c. Tnring hpp Ban kim soát không 
triu tp h9p Dai  hi dng c dông 
theo quy djnh tai  dim b khoãn 4 Diêu 
i. thI trong thai han  ba muoi (30) 
ngày tip theo, c dông, nhóm c dong 
có yeu cau quy djh tai  dim d khoan 
Diéu nay có quyên thay th Hi dng 
quãn tr, Ban kiêm soát triu tp hçp 
Dai hi dtng c dong theo quy djnh 
khoàn 6 Diu 136 Lust Doanh nghip. 

khoãn 3 Diu p; 

b. Tnrèng hcip Hi dông quãn trj 
không triu tp hçp Dai  hi dng 
c dong theo quy djnh tai  dim a 
khoàn 4 Diu nay thI trong thi 

Si'ta dói nhäm 
darn báo 
khóng 14 nháy 
diu khoán 
tharn chiu. 

han ba mrai (30) ngày tip theo, 
Ban kim soát phài thay the HOi 
dong quân tn triu tp h9p Dai 
hi dong c dông theo quy djnh 
khoàn 5 Diu 136 Lust Doanh 
nghip; 

c. TriiOng hçp Ban kim soát 
không triu tp hQp Dai  hi dong 
c dong theo quy djnh tai  dim b 
khoán 4 Diu nay thI trong th?i 
han ba mu'oi (30) ngày tip theo, 
c dông, nhóm c dong có yêu 
cu quy djnh tai  dim d khoãn 3 
Diu nay có quyn thay th Hi 
dng quàn tn, Ban kim soát tniu 
tp h9p Dai  hi dng c dông 
theo quy djnh khoàn 6 Diu 136 
Lut Doanh nghip. 

Diu 14 

Quyn V 

nhim vi 
cüa Di 
hii dlng 
cô dông 

2. Di hi dng c dong thuing niên 
và bt thixO'ng thông qua quyt djnh v 
cac vn d sau: 

m. Quyt djnh du tir hoc ban s tài 
san có giá trj bang hoc lan hcm 35% 
tr& len tong giá trj tài san ecia Cong ty 

2. Dai  hi dng c dông thuOng 
niên và bt thtrmg thông qua 
quyt djnh v các van d sau: 

m. Quyt djnh giao dich du 

Sith ddi phui 
hcip Dim 1 
Khoán 2 Diu 
15 1ty 

rndu TT 
95/2017/TT 
BTC. 

Kién nghj bó 
vi nç5i dung 
nay rnãu thuán 
n*5i dung quy 
dnh tai Diêu 
26 Diii l nay 
(Diu 28 dir 
tháo). 

hoc ban s tài san có giá frj bang 
hoc lan hcm 35% tng giá trj tài 
san cüa Cong ty va các chi nhánh 
cUa COng. ty dixcc ghi trong báo 
cáo tài chInh gn nhât dirge kim 
toán; 

va cac chi nhánh cüa Cong ty dixçc ghi 
trong báo cáo tài chInh gân nhAt dirge 
kim toán; 

o. Viêc Giám dc diu hành dng thi 
lam Chü tich Hôi dng quan tri 

3. C dông không dircce tham gia bô 
phiu trong các tnirOng hcrp sau day: 

a. Thông qua eác hçrp dng quy djnh 
t?i khoán 2 Diu 14 khi c dông do 

3. C dông không dirge tham gia 
bO phiu trong các tnrOng hcrp sau 
day: 

a. Thông qua các hgp dng quy 
djnh tai  khoán 2 Dieu nay khi cô 

Süa di diu 
khoán thani 
chièu phui hcxp 
dw tháo Dieu 
lé sira dii. 

ho.c ngiri cO lien quan tói et dOng do 
là mOt  ben cUa hgp dng; dông dO hoc ngiri cO lien quan 

tài eô dông do là mt ben cüa hgp 
dông; 
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b. Viéc mua lai cô phân cüa cô dông do 
hoc cüa ngui có lien quan ti Co 
dông do trr tri.thng hcip vic mua lai cô 
phân thrcc thirc hin theo t l s& htru 
cüa tat cá các cô dong hoc vic mua 
!i dir'c thirc hin thông qua khóp 1nh 
hoäc chào mua cOng khai trén S& giao 

b. Vic mua lai c phn cüa cè 
dông do hoc cüa nguèi có lien 
quan ti co dông do tth trung 
hçp vic mua Iai co phân ducic 
th%rc hin theo t' l si hthi cüa tat 
cà cac cô dông hoc vic mua lai  
duçic thrc hin thông qua giao 

Sia ddi phI 
hcrp Diem b 
Khoán 3 Dieu 
15 Diéu l 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dich khâp lênh trên S& giao dich 
dich ching khoán. ching khoán hoäc chào mua cOng 

khai theo quy dinh pháp luât. 

Diu 15 

Cac dai 
diên 
uy quyen 

1....TriiOng hop cO nhiu hon mt 
ngixoi dai diên diroc cu thi phai xac 

1. ... TnrO'ng hop có nhiu hon 
mot nguoi dai diên theo uy quyên 

Sia ddi nhcm 
bao quat pham 
vi uy quyen 
(phiêu bau. có 
the dan den 
cách hiêu chi 
dung trong 
trurng hcip 
bâu ci'r) 

dinh cu the sO cô phân va SO phiêu bâu thi phai xac dinh cu the sO cô 
phân và sO phiêu biêu quyêt ducic ducc üy quyên cho mOi nguO'i dai  din. 
üy quyên cho môi nguOi dai  din. 

2. Vic üy quyên cho nguO'i di din 
dr hp Dai  hi dông cO dông phài 1p 
thành van bàn theo mâu cüa Cong ty 
và phài có ch& k theo quy djnh sau 
day: 

a. Tnrang hop co dong ca nhan Ia 
ngi.ri üy quyên thI giây üy quyên phài 
cO ch& k' cüa CO dOng do và nguthi 

2. Vic üy quyn cho ngui dai 
din dir hop Di hi dong cO dOng 
phài 1p thành van bàn theo rnau 
cfia Cong ty và p!iài có chU k 
theo quy djnh sau day: 

a. Tnrong hçip co dong ca nhan Ia 
nguOi ñy quyén thI giây üy quyên 
phài có chft k' cüa cO dOng do và 
cá nhân, ngui dai diên theo pháp 

St'ra doE phü 
ha Dim a 
5im b Khoán 

2 16 
D miu 
T2 
95/2017/TT-
BTC. 

duoc ñy quyên dii hop; 

b. Throng hop ngurn dai dien theo uy 

!uât cüa tO chuic duoc ñy quyén 
du hop;  

b. TnuOng hop cô dOng to chirc là quyên cüa cO dong là tO chi'rc là ngui 
üy quyên thI giây üy quyên phài cO nguii üy quyên thI giây üy quyên 
chti k' cüa nguthi dai  din theo üy 
quyên, ngthi dai  din theo pháp !ut 
cüa cO dOng và nguthi diroc üy quyén 

phài cO chii k cUa nguri di din 
theo üy quyên, nguri dai  din 
theo pháp 1ut cüa cO dOng to 

dii hop; chrc và cá nhân, ngurOi dai dien 

Ngiri dIraC üy quyên dir hop Di hi 
dOng cÔ dông phãi np van bàn üy 
quyên tnuac khi vào phOng hop. 

theo phap !uât cüa to chuc duoc 
üy quyén du hop; 

Ngui dugcüy quyên dij hop Dai 
hi dOng cO dOng phái np van 
bàn Uy quyên khi däng k' dii hop 
tnrOc khi vao phOng hop. 

4. Trir tnuOng hop quy djnh tai  Khoãn 
3 Dieu 15. phiêu biêu quyêt cüa ngui 

4. Tth tnuOng hop quy djnh ti 
Khoàn 3 Diu nay, phieu bieu 

Sia ddE d 
tránh nháy 
dieu khoán 
tham chiêu khi 
cO sy thay ddi 
thr tt dieu 
khoOn. 

duc üy quyên dir hop  trong pham vi 
duçrc ñy quyên van cO hiu 1urc khi cO 
mt trong các tnu?rng hop  sau day: ... 

quyet cüa ngirOi duop üy quyén 
dir hop trong phm vi duc üy 
quyên van có hiu We khi cO mt 
trong các tnu&ng hop  sau day: ... 
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Diu 16 

Tha dôi 
cac quyen 

1. Vic thay di hoc hUy bô các 
quyên däc biêt gän 1in vcn môt loai cô 
phân ixu dãi có hiêu hrc khi duac cô 

. , A A dong nam gui it nhat 65% co phan pho 
thông tham di,r hQp thông qua dông 
thidu9c CO dong nãm gi It nhât 75% 

1. Vic thay di hoc hüy bô các 
quyên däc biêt gän hen vcn môt 
loai cô phân iru dãi có hiêu hxc 

. ,. khi thrqc Co dong nam gir it nhat 
65% Co phân phô thông tham dir 
h9p thông qua dOng thi dugc Co 
dông närn gi It nhât quyên 

Sith di phii 
hop Khoan 1 
Diêu 17 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

quyên biêu quyêt cüa 1oi cO phân i.ru 
dãi noi trên biêu quyêt thông qua. biéu quyêtcüa 1oi cô phân iru däi 

nói trén biêu quyêt thông qua. 

Diêu 17 Diêu 17. Triu tp Dai hôi &mn Co Diêu 17. Triu tap hop, chiro'ng 
dông, chirong trInh h9p, và thông trinh hop, và thông báo h9p Di 

hi dông cô dông báo h9p Di hi dông cô dông 

3. Thông báo hQp Dai  hi dng c 
dOng duçc gcri cho tat cá cac cO dOng 
dông thOi cong bô trén phirong tin 
thông tin cüa SO giao djch chng 
khoan, trén trang thông tin din tir 
(website) cüa cOng ty. ... 

3. Thông báo h9p Dai  hi dong CO 
dOng ducic giri cho tat ca các cô 
dông bang phuang thirc báo dãm 

Bd sung phIi 
hçrp Khoán 2 
Diêu 139 LDN 
2014, Khoán 3 
Diêu 18 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dOng thai dang trên phi.rcing tin 
thông tin cüa Uy ban ching khoán 
Nhà nuàc, Si giao djch chü'ng 
khoán, trên trang thông tin din tir 
(website) cüa cOng ty.... 

5 Nguoi triêu tap hop Dai hOi dông Co 
dông Co quyén tir chOi nh&ng dé xuât 
lien quan den Khoàn 4 Diêu 17 trong 

5 NguGi triêu tap hop Dai hôi 
dông Co dông Co quyên tir chOi 
nhing de xuât lien quan den 
Khoãn 4 Diêu nay trong CaC 

Su'a dôi dé 
tránh nháy 
diêu khoán 
tham chiêu khi 
có sy' thay dói 
th& ty' dieu 
khoán. 

cac trumg hcrp sau: ... 
truOng hop sau: ... 

6. Hôi dng quãn tn phãi chuân bj di,r 6. Ngtthi triêu tap hop Dai hôi Sia di phü 
hçrp Diem d 
Khoán 7 Diêu 
136 LDN 
2014, Diem d 
Khoán 2 Diêu 
18 TI' 
95/2017/TT-
BTC. 

tháo nghj quyet cho tirng van de trOng 
chuong trInh h9p. 

dông Co dông phai chuân bj dij 
thào nghj quyet cho t1rng van dê 
trong chuung trinh h9p. 

7. Các quyt dinh cüa Di hi dong Co 7. CáC nghi quyt cüa Dai hOi Sia di phI 
hop Khoán 4 
Diêu 2!  Diêu 
l mdu IT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 2 
Diêu 148 LDN 
2014. 

dOng dUVC thông qua bang 100% tong 
so cO phân có quyên bieu quyêt là hop 
pháp va có hiu lc ngay cã khi trInh 
tir và thu tic thông qua quyêt dinh do 

dông cô dông duqc thông qua 
bang 100% tong so Co phân Co 
quyên biêu quyet là hop pháp và 
có hiu lc ngay cã khi trInh tier va 

thu ti,ic thông qua nghi quyet do khOng duçic thjc hin dñng nhix quy 
djnh. không dirge th,rc hin dung nhu 

quydjnh. 

Diu 18 

Cac diêu 
kien tien 
hành hop 
Pal hi 

1. Dgi hi dng c dông dirçic tin 
hanh khi CO SO CO dOng dir hop dai dién 
cho It nhât 65% Co phân có quyên biêu 

1. Di hOi  ding c dOng dirge tin 
hanh khi co SO CO dông dir hop dai 
diên cho It nhât 51% cO phân Co 

Sia di phü 
hop Khoan 1 
Diêu 141 LDN 
2014. quyet. A A quyen bieu quyet. 

2. ... Dai h,i dng c dOng triu tp 1i 2. ... Dai hi dtng c dOng triu Slia ddi phui 
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dông cô 
dông 

chi duçc tin hành khi Co thành viên 
tham dr là các Co dông và nhttng dai  
then dime uy quyên dis hop dai diên 
cho It nhât 1YQ cô phân có quyên biêu 

tp lai  chi thrçic tin hành khi cO 
thành viên tham dr là các cO dông 
va nhUng dai diên throc uy quyên 
dirt hpp dai  din cho It nhât 33% 

hçrp Khoán 2 
Diêu 141 LDN 
2014 

quyêt. cô phân Co quyên biêu quyêt. 

3. ... Di hi dng ct dông ln th(r ba 
có the thrcic triu tp trong vOng hai 
mimi (20) ngày ké tir ngày dirt  djnh tiên 
hành dai  hi lan hai và trong truOng 
hop nay dai hôi di.rac tiên hanh không 
phi thuc vào so lirong cO dOng hay 

3. ... Dai hi dng c dông ln 
th' ba có the dirge triu tp trong 
vOng hai mirci (20) ngày kê tr 
ngày dirt  djnh tiên hành di hi lan 
hai va trong tnrong hap nay dai 
hi dirge tiên hành không phiri 
thuc vao tOng sO có ciuyên ,phiêu 

Sira dde phü 
hçip Khoán 3 
Diêu 141 LDN 
2014, Khoán 3 
Diêu 19 TT 
95/2017/TT 
BTC. dai diên u quyên tham du và dirge coi 

là hgp l và cO quyên quyêt djnh tat ca 
cac van de dir  kiên dirge phé chuân tai  
Dai hi dông cô dong lan thir nhât 

biêu quyêt cUa co dông hay di 
din u' quyén tham dir  và dirge 
coi là hgp l va có quyén quyêt 
dinh tat cã các van dê dir kiên 
dirge phê chuân tai Dai hi dông 
cô dông lan thu nhât 

Diu 19 

The théc 
tiên hành 
ho và 

tai Dai 
tlông CO 
dông 

1. Vào ngày t chirc Dai hôi dng c 1. Trirc khi khai mac cuôc hop Sta ddi phü 
hcip Khoán 1 
Diêu 20 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dông, Cong ty phài thirc hin thf tiric  
dang k2 cô dông và phái thirrc hin vic 
dãng k cho den khi các CO dông có 
quyn dir  hçp cO rnt dang k' hêt. 

Dai hôi dông cO dông, Cong ty 
phái thirc hin thi tiric dàng k cô 
dông va phái thirc hin vic dang 
k' cho den khi các cô dOng CO 
quyên dir hçp có m.t dang k' hét. 

3. C dông dn dir Dai hi dng ct 
dông rnun có quyên dãng k ngay Va 
sau do có quyen tham gia và biêu 
quyêt t?i dai hi. 

3. C dông hoãc dai diên diroc üy Bd sung phü 
hcip hcip 
Khoán 6 Dieu 
142 LDN 
2014, Khoán 3 
Diêu 20 TT 
95/2 01 7/TT-
BTC. 

quyên den dirt Dai  hi dông CO 
dông muon  có quyên dang k' 
ngay va sau do có quyên tham gia 
và biêu quyét tai dai hôi. 

4. ... TrirOng hçrp Chñ tjch yAng mt 
hoc tarn  thOi mat khá nàng lam vic 
thI các thành viên cOn lai  bâu rnt 
ngirOi trong sO hp lam chU toa cuOc 
hçp. TrirOng hgp khOng có ngirOi cO 

4. ... ThrOng hçrp Chü tjch yAng 
mt ho.c tam  thOi mat khà nàng 
lam vic thI các thành viên HI 

Sith ddi phü 
hop Diem a 
Khoán 2 Diu 
142 LDN 
2014; Khoán 4 
Diéu 20 TT 
95/2017/TT-
BTC 

dOng quân tn cOn lai  bâu mt 
nglr&i trong sO h lam ehü toa 
cuc hop theo nguyen täc da so. lam chü toa, thành viên Hoi dOng 

quân tn cO chi'rc vu cao nhât diêu khiên TnrOng hcrp không bâu dime 
de Di hi dOng cO dông bâu thu toa 
cuOc hop trong sO nhUng ngirai dir hop 
va nglr&i có phieu bâu cao nhàt lam 
chü toa cuc hçp. 

ngirOi lam chü toa, TrirOng Ban 
kiem soat diêu khiên dê Dai hOi 
dông cO dOng bau chü toa cuc 
hp trong sO nhUng ngirOi d hp 
và ngirOi có phiêu bâu cao nhât 
lam chü toa cuc hop. 

5. ChU toa là ngir&i có quyn quyt 
djnh ye trInh tçr, thñ tile  và các s kin 
phát sinh ngoài chirang trInh cña Dai 
hi dOng cO dOng. 

5. Hüy bO Hüy bó phü 
hop Khoán 4 
Diêu 141 
LDN; Khoán 
3, 4 Diêu 142 
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LDN 2014. 

2. ChU toa cüa dai  hôi hoàc Thir k9 dai 6. Chü toa cüa di hi co th tin 
hành các boat  dng can thiêt dê 
diu khin Di hi dng c dông 
môt each hap !ê va eo trât tir hoàc 
dê dai  hi phãn ánh dirqc mong 
muOn cüa da sO dai biêu tham dir. 

Sia ddi phui 
hp Khoán 4 
Diu 142 LDN 
2014 Khoan 6 
Diêu 20 Dku 
lé máu TT 
95/2 01 7/TT-
BTC 

hi có the tiên hành các hoat dng can 
thiêt dé diêu khiên Dai  hi dong cô 
dong môt each hap lê va co trât tir 
hoc dê dai  hi phàn ánh dirçrc mong 
muon cüa da sO dai biêu tham dir. 

8. Hôi dng quán tn có th yêu cu eáe 7. NguOi triêu tap Dai hôi dng e Sita ddi phü 
hcrp vái quy 
thnh ye ngu'cn 
có thdm quyn 
triu tp hcip 
DHDCD: 
không chi là 
HDQT ma con 
Co the là BK5, 
Co dOng lan. 

Bo sung phu 
hap Diem a 
Khoan 7 Dieu 
142 LDN 
2014. 

eO dOng hoc dai  din dirçic üy quyén 
tham dir Dai hOi dOng cO dOng chiu sir 
kiêm tra ma Hôi dông quãn tn cho là 

dOng có the yêu eâu cáe Co dông 
hoãc dai diên dirac uy quyên tham 
dij Dai  hi dông cO dông chju sir 
kim tra hoãc eác biên pháp an thIch hop. TrirO'ng hap có eo dông 

hoc dai diên dirqc ñy quyên khong 
chju tuân thu nhting quy djnh ye kiêm 
tra ho.c cáe bin pháp an ninh nêu 
trén, Hôi dOng quán tn sau khi xem xét 

ninh hap pháp. hap 19 khác. 
TruOng hap có cô dOng hoc dai  
din dirge ñy quyên khOng chju 
tuan thu nhüng quy djnh ye kiêm 
tra hoc các bin pháp an ninh 
neu trên ngir?ri triêu tap Dai hOi 

mt each can tr9ng tir ehOi hoc tic 
xuât cO dOng hoäc dai diên nêu trén 
tham gia dai hoi. dong co dong sau khi xem xet mot 

each can trong tir choi hoae true 
xuat eo dong hoac dai  diçn neu 
trén tham gia dai  hi. 

9. HOi dng quàn trj sau khi dà xern 8. Ngithi triêu tap Dai hOi dng Sia ddi phü 
hcxp vái quy 
djnh ye ngzt&i 
cO thdm quyên 
triu t4p hQp 
DHDCD: 
khOng chi là 
HDQT ma cOn 
cO the là BKS, 
cO dóng lan. 

xét mt each en trçng, eó the tiên 
hành cáe bin pháp dirac Hôi dong 

cO dOng, sau khi dã xem xét mt 
each can tr9ng, eó the tiên hành 
eáe bin pháp thIeh hap dé: 

* NgirOi triêu tap Dai hôi dng Co 

qun tn eho là thIeh hap d: 

* HOi dng quàn tn eó toàn quyn thay 
dôi nhng bin pháp nêu trén va ap 
diing tat cá các bin pháp nêu j  

dOng eó toàn quyên thay dôi 
nhungbin pháp nêu trên Va áp 
ding tat cá eác bin phap nêu thây 
can thiêt. Cae bin pháp áp diing 
eó the là cap giây vào cira hoc scr 
ding nhting hinh thirc l?a  eh9n 
khác. 

dông quãn tn thây can thiêt. Các bin 
pháp áp dung eó the là cap giây vào 
ci'ra hoac sir dang  nhung hInh thirc 1ira 
ch9n khác. 

i. Trong tri.rOng hap t?i Dai hi dng 
eO dOng có áp ding eac bin pháp nêu 
trén, Hôi dng quàn tn khi xác djnh 

. Trong tnr?rng hap tai Dai hi 
dOng eô dOng eó áp dung eáe bin 
phap nêu tren, ngiri triêu tap Dai 

Sza ddi phi 
hçrp vO'i quy 
djnh ye ngzthi 
Co thám quyên 
trieu tp hQp 
DHDCD. 
khOng chi là 
HDQT ma cOn 
CO the là BKS, 
cO dOng l. 

dja diem dai  hi có the: ... hOi dOng cO dOng khi xác djnh dja 
dim dai  hi eó the: ... 

Chira có 11. CuOc hop Dai hOi dng e Bd sung 
them co' sá dOng có th tO chic theo hInh 
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thtrc hôi nghi tnrc tuyn tüy theo thirc hin 
trong tritông 
hcip Cong to 
chic DHDCD 
theo hmnh tht't'c 
hi nghj trrc 
tuyln, hO 
phiu din 
t&/hinh thic 
diên tie khác. 

hoàn cánh va khá näng cOa Cong 
ty và diroc quy dinh cu th tai 
Ouy ch quán tn nôi bô Cong ty. 

Chtra có 12. Viêc biu quyt thông qua 
quyt dinh cüa Dai hôi dông c 
dông co th thuc hiên duói hInh 
thirc bô phik diên ti:r hoãc hmnh 
thrc diên tir khác tüy theo hoàn 
cánh và khã nãng cua Cong ty và 
dUcYC quy dinh cu th tai Ouy ch 
quân tn nôi bô cüa Cong ty. 

Diu 20 

Thông qua 
quyt dnh 
cüa Dai 
hi dông 
co dong 

1. CáC quyt djnh cüa Dai hOi dng c 
dong ye các van d sau day së dup'c 
thông qua khi có tfr tr& ten tng 

1. CáC quyt djnh cüa Dai  hi 
dng c dông ye các vn d sau 
day së dirçc thông qua khi cO tü 

I?/Q tth len tong so phiu biu 

Sira ddi phü 
hçip Khoán 1 
Diêu 21 Dieu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 2 
Diu 144 LDN 
2014. 

Sira ddi, b 
sung phui hcrp 
Khoán 1 Diêu 
21 Dieu l 
máu TT 
95/2017/TT 
BTC. 

Theo quy djnh 
tQi Khoán 1, 2 
Diu 144 LDN 
2014, nói dung 
tu vOn, sira dôi 
Dku l có the 
duçrc thông 
qua vái tj l 
51% trà len 
nêu ducic quy 
djnh trong 
Dku l. 

s phiu biu quyt cüa tat cá c dong 
dij hçp chap thun: 

c. Bu, min nhim, bãi nhim và thay 
th thành viên Hi dng quán trj, Ban 
kim soát và báo CO ViC Hi dng 
quán tn b nhim Giám dc diu hành. 

d. CáC van d khác, trir Các van d quy 
djnh t?i  khoán 2 Diu 20 Diu lé nay. 

quyêt cüa tht C Co dông Co quyn 
biêu quyt cO mt tnrc tip hoc 
thông qua dai  din ducic üy quyên 
có mt tai  Di hi dng CO dong: 

C. Min nhiêm, bäi nhim và thay 
th thành vién Hi dng quàn trj, 
Ban kim soát và báo cáo vic 
Hi dng quán trj b nhim Giám 
dOc diu hành. 

d. Các vn d khác, tth các vn d 
quy djnh tai  khoán 2, 3 Diu nay. Chua cO 

e. Sira di và b sung Diu le. 

2. CáC quyt dlnh  cüa  Dai  hi dng c 
dong lien quan dn viêc sira di và b 

2. CáC quyt djnh cüa Di hi 
dng cô dông lien quan den loi 
c phiu và s Iung cô phiêu 
dirçc chào ban, vic to chüc lai 
hay giái th doanh nghip, giao 
djch mua, ban tài san Cong ty 
hoc các chi nhánh thiric hin có 
giá trj tr 35% trâ len tong giá trj 

san cia Cong ty tInh theo Báo 

Sira di phü 
hcip KhoOn 1 
Diêu 144 LDN 
2014, Khoán 3 
Diu 21 Diu 
l mOu TT 
95/2017/IT-
BTC. 

sung Diu lê, loai c phiu va s hrçing 
c phiu disçc chào ban, viêc th chirc 
lai hay giái th doanh nghip, giao 
djch mua, ban tài san Cong ty hoc các 
chi nhánh thrc hin có giá trj tfr 35% 
trà len tang giá trj tài san cña Cong ty 
tInh theo Báo cáo tài chInh gAn nhât_tài 
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thrçc kim toán duçc thông qua khi có 
tr 75% trà len tong so phiu biu 

cáo tài chInh gn nht dirqc kim 
toán dirqc thông qua khi có tr 

trâ len thng s phiu biu Sia di phi' 
hp Khoán 3 

21 Dii 
mcu TT 

95/2017/TT-
BTC, Khoán 1, 
4 Diu 144 
LDN 2014. 

quyt cüa tt cà c dông du hop chip 
thun (trong trilông h9p to chirc hp 
trirc tiêp) hoc It nhât 65% tng sO 

quyêt cüa các Co dông có quyén 
biu quvt có mat tnrc tip hoäc 

phiu biu quyt chap thun (di vâi 
tnräng hcp lay kiên c dOng bang 
van bàn). 

thông qua dai diên dime u'quyên 
có mat tai Dai hôi dng cO dông 
chp thun (trong tru0ng hci to 
chüc h9p trljc tiêp) hoc it nht 
51% tong s phiêu biu quyt 
chip thun (dôi vâi truOng hcp 
lay kin cO dOng bang van bàn). 

Chu'a có 3. Bu thành viên Hôi dng quãn B sung phii 
hcrp Khoán 2 
Diu 21 Dku 
l mJu TT 
95/2017/TT- 
BTC. 

tn và Ban kim soát phài thuc 
hiên theo quy dinh tai Khoán 3 
Diu 144 Luât Doanh nghiep. 

Diu 21 

Thâm 
quyen V1 

the thfrc 

'k kin 
cô dOng 
bang van 
ban d 
thông qua 
quyêt djnh 
cüa Dai 
hi dông 
côdông 

2. Hi dng quàn trj phái chuan bj 
phiu Iy kiên, dir thào quyt dinh 

2. Hti dng quãn trj phái chuan bj 
phiu ly kin, dir tháo nghi 

Sia di phà 
hcip v&i Khoán 
2 Dieu 22 
Diu l máu 
TT 
95/2 01 7/TT-
BTC. 

cüa Dai hi dng cO dông và các tài 
1iu giãi trInh dr thào quyt dinh. 

quyt cüa Dai  hi dOng c dông 
va cac tài lieu giài trInh dr thào 
nghi quyt. Phiêu ly ' kiên kern Phiu lay kin kern theo dv tháo nghi 

quyt va tài 1iu giài trInh phài duç'c theo dr thào nghi quyêt va tài !iu 
gCri bang phuong thirc báo dam den 
duoc dia chi dang k' cüa tirng c 
dông. ... 

giái trinh phái duqc gcri bang 
phuang thüc báo dam dn dixçic 
dja chi dang k cña trng c dông. 

3. Phiu lAy kin phài có các ni 
dung chü yu sau day: 

a. Ten, dja chI trii sâ chinh, so và ngày 

3. Phiu lAy ' kin phài có các 
ni dung chC yu sau day: 

a. Ten, dja chi trii sâ chInh, ma so 

Sia di phü 
hçip vái Diém 
a Khoán 3 
Diu 22 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Sia dói ith 
v&i Diem 

c Khoán 3 
Diêu 22 TT 
95/2 01 7/TT-
BTC; Dkm c 
Khoán 3 Diu 
145 LDN 
2 014. 

cAp GiAy chirng nhân dang k' doanh doanh nghiêp; 
nghiêp, nai dang k' kinh doanh cüa 

c. H, ten, da chi thuOng trñ, 
quc tjch, s the can cuc cOng 

Cong ty 

c. HQ, ten, dia chi thuOng tr, quc 
tjch, s GiAy chüng minh nhân dan, H 
chiu hoc chüng thirc cá nhân h9p 
pháp khác cüa c dOng là cá nhân; ten, 
dia. chi thuOng trü. quOc tich, s quyt 

dan, s GiAy chrng rninh nhân 
dan, H chiu hotc ching thirc cá 
nhan hçp pháp khác cüa c dOng 
là cá nhan; ten, dia chi tru s& djnh thành 1p hotc s dang k' kinh 

doanh cüa cô dOng hoc di din theo 
üy quyên cüa c dOng là t chrc; sé, 
lung c phAn cüa tfrng loi và s 
phiu biu quy& cüa c dOng; 

chinh, s quyt djnh thành 1p 
hotc s dang k kinh doanh cCa 
c dOng là t chIrc hoäc ho ten, 
dia chi thuOng trü, quc tich, sO 
The can cuâc cOng dan, GiAy 
chirng minh nhân dan, HO chieu 
hoäc chüng thuc cá nhân hcp 
pháp khac cCa dai din theo Cy 
quyên cCa c dOng là to chirc; so 
hxcing c phan cüa tirng loai và s 
phieu biu quyt cOa cO dOng; 
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4. Phiu ly kin dã thrçc trá lèi phãi 
có ch k cüa c dông là cá nhân, cüa 

4. Phiu ly ' kin dã duçc trà Ru 
phài có ch& k cüa c dông là cá 
nhân, ngui dai diên theo pháp 

St'ra ddi phui 
hcrp Khoán 4 
Diêu 22 Diu 
l mâu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

B sung phut 
hçrp Khoán 5 
Diêu 22 Diu 
l mOu TT 
95/2017/TT-
BTC; Khoán 4 
Diu 145 LDN 
2014. 

Bó sung dê 
them co s& 
thur hiên 
trong trlr&ng 
hp Cong ty 
lay j kiên cO 
dOng bang van 
ban theo hInh 
thic bO phi éu 
din t&/hInh 
th&c dién ti 
khác. 

ngiri dai diên theo u' quyn hoäc 
ngirô'i dai diên theo pháp luât cüa c luât cña cô dông là t chirc hoäc 
dông là t chirc. cüa cá nhân. ngixôi dai dién theo 

Phiu thy ' kin gri v Cong ty phãi 
drcuc drng trong phong bI dan kin và 
không ai di.rgc quyên ma tfl(OC khi 
kim phiu. Các phiêu thy kin Cong 
ty nhân duac sau th?i han dä xác djnh 
tai ni dung phiu thy kin hoc dã 
bj ma du không hcu 'c 

Chira Co 

pháp luât cüa t chi'rc &rcuc u 
quyên. 

Phiu thy kin gfri v Cong ty 
phái duçuc drng trong phong bI 
dan kin và không ai thrçuc quyn 
ma tnrac khi kiêm phiu, trtrông 
hop giri fax hoàc thu diên tfr thI 
phái di.roc gi bi mat dn thOi 
dim kim phiu. Các phiu thy ' 
kin Cong ty nhn du'9'c sau thai 
han dã xác djnh tai  ni dung phiu 
thy ' kin hoc dã bjmO, bi cong 
bô trithc thui dim kiêm phiu du 
không hçup l. Phiu thy kin 
không duac gri v duoc coi là 
phiu khOng tham gia biu quyt. 

TruOng hop thy " kin c dông 
b&ng van bàn theo hInh thi.rc bO 
phiêu diên ta/hInh thirc diên 
khác, viêc biu ciuyt cia c dông 
thur hiên theo quy dinh tai Quy 
ch quân tn nôi bô cCia Cong ty. 

5. Hi dng quán trj kim phiu và 1p 
biên bàn kiêm phiêu duói sr chüng 
kin cüa Ban kiêm soát hoc cña cô 
dông khOrg nm giü chrc vu quàn l' 

5. Hi dng quán trj kim phiu 
và 1p biên bàn kim phiu duài 
si,r chng kin cüa Ban kim soát 
hoc cüa c dong không phái là 
ngi.rOi diu hành doanh nghiêp. 

Su'ra di phi' 
hcrp vái Khoán 
6 Diu 22 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

S&a ddi phut 
hcip vái Diem 
a, c Khothn 6 
Diu 22 Diu 
lê máu TT 
95/201 7/TT 
BTC; Dkm a, 
c KhoOn 5 
Diu 145 LDN 
2014. 

Cong ty. Biên ban kim phiu phái có 
các ni dung chü yu sau day: 

a. Ten, dia chi tru sâ chInh, s và ngày 

Biên bàn kim phiu phãi có the 
ni dung chü yêu sau day: 

a. Ten, dja chi tri,i sO chinh, ma s 
cp Gthy chng nhân dang k' doanh doanh nghiêp, 
nghiêp. noi dang k kinh doanh, c. So cô dOng vâi tOng sO phiêu 

biu quy& dã tham gia biu quyët, 
trong do phân bit s phiu biu 
quyêt hcup l và s biu quyêt 
khOng hp lê, phirong thirc gai 

c. S c dOng voi tng s6 phiu biu 
quyt dã tham gia biu quyêt, trong do 
phân bit s phiêu biu quyt hcup l và 
so biu quyêt không h?p  l, kern theo 
phii lic danh sach c dOng tham gia 
biêu quyt; 

phik biêu quyt kern theo phii li,ic 
danh sach cO dông tham gia biêu 
quyêt; 

CTCP CO'p nzthc BEn Thành — TOi lieu DHCD thu'&ng niên iiOm 2020 70 



rntu NO! DUNG DIEU LE 

HIN 1JAN11 

, 
GOP Y SUA DO!, BO SUNG 

LY DO 

S1A DOl 

g. HQ, ten, chf k cüa Chü tjch Hi 
dng quàn trj, ngithi dai  din theo 
pháp 1ut cüa Cong ty và cüa ngi.thi 
giám sat kim phiu. 

Các thành viên Hi dngquán trj và 
ngixi giám sat kiêm phiêu phãi lien 
dói chju trách nhim v tinh trung 
thixc, chInh xác cüa biên bàn kim 
phiu; ... 

g. HQ, ten, ch& k' cüa Chü tjch 
Hi dng quàn trj, nguô'i dai  din 
theo pháp 1ut cüa Cong ty, ngi.rôi 
giám sat kim phiu và ngthi 

Ba sung phü 
hcrp Diem f 
Khoán 6 Diu 
22 Dku l 
mu TT 
95/2017/TT 
BTC; Dkm e 
Khoán 5 Diu 
145 LDN 
2014. 

kim phiu. 

Các thành viên Hi dong quail frj, 
ngirà'i kim phiu và ngithi giám 
sat kim phiu phài lien dâi chju 
trách nhim v tInh trung thc, 
chInh xac cüa bién bàn kiêm 
phiu; 

6. Biên bàn kim phik phài thrqc cong 
b trén website cüa Cong ty trong thOi 
han hai muoi tu (24) gi và gi'ri dn 
các Co dOng trong vOng mri 1am (15) 
ngày, k tfr ngày kt thüc kim phiêu. 

6. Biên bàn kim phiu phài diiçc 
cong b trên website cña Cong ty 
trong thai han  hai muai tir (24) 
gi6 và có th güi dn các c dOng 

Sia ddi phü 
hrp Khoán 6 
Diu 145 LDN 
2014 => vic 
gici BB kim 
phi eu có tha 
thay thE bang 
vic dáng tái 
len Website 
cong i:v. 

trong vông mui 1am (15) ngày, 
k tir ngày kt thüc kim phiu. 

8. Quyt djnh dixqc thông qua theo 
hInh thrc [ày ' kin c dOng b&ng van 
bàn phài dirge s c dông dai  din It 
nht 65% tong s c phân có quyn 

8. Quyt djnh thrçic thông qua 
theo hInh thUc 1y ' kin cô dông 
b.ng van bàn phài thrqc s cO 
dOng dai  din It nht tng s 

Sia dái phà 
hcxp KhoOn 9 
Dieu 22 Diu 
l mu TT 
95/2017/TT-
BTC; Khoán 4 
DiEu 144 LDN 
2014. 

biu quyét chap thu.n va có giá trj nhi.r 
quyt djnh dirge thông qua tai  cuc 
hpp Dai  hi dng c dOng. 

c phn có quyn biêu quyt chp 
thun và có giá frj nhu quy& djnh 
du'gc thông qua tai  cuc hQp Dai  
hti dng cô dông. 

Diu 22 

Biên bàn 
hçp D 
hi dông 
cô dông 

... Các bàn ghi chép, biên bàn, st chii ... Biên bàn hop Dai hôi dng c Si'ra ddi phI 
hcrp khoOn 5 
Diêu 23 Diéu 
l mciu TT 
95/2017/TI'-
BTC, khoán 3 
Diêu 146 LDN 
2014. 

k cña các CO dOng du' hop và van bàn g, phu luc danh sách c dông , 
uy quyn tham dr phài ducrc liru git 
tai tru so chInh cOa Cong ty. 

däng k du hop, nghi quyet da 
du'o'c thông qua, van bàn üy quyn 
tham du và tài lieu lien quan ri 
kern theo thông báo mOi hop phài 
dugc lu'u git tai  tri s& chInh cüa 
COngty. 

Diu 23 

Yêu cu 
hüy hO 
quyt djnh 
cüa Di 
hôi dng 
co dong 

Trong thOi han  chin mi.ro'i (90) ngày, 
k tir ngày nhan du'cc biên bàn h9p 
Dai hi dông cO dông hoc bien bàn 
kt qua kim phiu lay ' kin Dai  hi 
dng c dông, c dông, nhóm c dông 
quy djnh tai  Khoàn 4 Diu 11 Diu 1 
nay có quyen yeu c&u Toà an hoac 
Trong tài xem xdt, hu' bó quyt djnh 
cüa Dai  hi dng c dOng trong càc 
trizOng hgp sau day: 

Trong thO'i han  chin mi.rcii (90) 
ngày, k tir ngày nhan dirge bien 
bàn h9p Dai  hi dng c dông 
hoc bien bàn kêt qua kim phieu 
ly kin Dai  hi dng c dOng, 
cô dông, nhóm cO dOngquy djnh 
tai  Khoàn 4 Diu 11 Dieu l nay, 
thành vien HOi dng quàn tn, 

Szra dEi, bE 
sung phIi hcip 
DiEu 24 Diu 
l máu TT 
95/2017/TT- 
BTC; DiEti 
147 LDN 
2014. 

Kim soát vien, Giàm dc diêu 
hành cO quyn yêu eu Toà an 
hoc Tr9ng tài xem xét, hu bO 
quyt djnh cüa Dai  hi ding c 
dOng trong cac truO'ng hgp sau 
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1. TrInh tir và thu tiie triu tp hQp Di 
hi dng c dong không thire hin 
dUng theo quy djnh cUa Lu.t Doanh 
nghip và Diêu 1 Cong ty, trr 
h'p quy djnh tai  Khoàn 7 Diu 17 
Diêu 19 flay. 

day: 

1. TrInh tis và thU tue triêu tap 
hQp Dai  hi dng c dông hoãc 
lay ' kin c dông bang van bàn 
và ra quyt dinh cUa Dai hOi 
dng cô dông không thijc hin 
dUng theo quy djnh cUa Lut 
Doanh nghip và Diu 1 Cong 
ty, trir tnrOng hcp quy djnh tai 
Khoàn 7 Diu 17 Diêu i nay. 

2. TrInh tii, thU tue ra quyt dinh và 2. Ni dung nghi quyt vi phm Sith di, bd 
sung phü hcip 
Diêu 24 Diêu 
lé máu TT 
95/2017/TT- 
BTC, Dku 
147 LDN 
2014. 

ni dung quyt dinh vi pham pháp 1ut pháp lust  hoc Diu 1 Cong ty. 
hoc Diêu I Cong ty. 

Chira có Chifa có Diu 24. I5ng cfr, d cii' thành Ba sung phü 
hcip Diêu 11 
ND 
71/2017/ND- 
CP, Diu 25 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Ghi nhán theo 
Khoán 1 Diu 
11 ND 
71/2 01 7/ND-
CF và gop j 
cüa DN 

viên Hôi dn iuän tn 

1. Tru0ng hop dã xác dinh duoc 
truóc Ung viên, thông tin lien 
quan dn eáe üng viên HOi dng 
quàn tn diroc dira vào tài lieu hop 
Dai hôi dng c dOng và cong bO 
ti thiu muO'i (10) ngày trixóc 
ngày khai mac cuOc hop Dai hOi 
dông c dong trên trang thông tin 
dién tr cUa Cong ty d eO dông có 
th tim hiu v eác Ung viên nay 
truóe khi bO phiu. TiJng vien Hôi 
dng quàn tn phài có cam kt 
bang van bàn ye tInh trung thirc. 
chInh xac va hrp 1 cUa các thông 
tin cá nhân dixac cong bô và phài 
earn kt thue hiên nhiêm vu môt 
each trung thirc nu diicye bu lam 
thành viên Hôi dng quàn tn. 
Thông tin lien quan den ün viên 
HOi dông quàn tn duoc cong b 
bao gm các nôi dung ti thiu 
sau dày: 

a. Ho ten, ngày. tháng, nãm sinh: 

b. TrInh do chuyên rnOn: 

e. Qua trinh cong tác; 

d. Các thông tin khàc theo dành 
giá cUa Hôi dng quàn tn là cn 
thit eung cp và cong khai (nu 
eO). 
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Chira có 2. Các c dông n.m gi& c phn Chuyen len ti'r 
Khoán 2 Diu 
24 Diu l cü 
('Diéu 25 dc 
tháo Diu l 
sia dôi) 

ph thông trong thi han lien mc 
It nhât sáu (06) thang có quyên 
gop so quyên biêu quyOt cüa trng 
ngu?i lai vâi nhau dO dO dr các 
1mg viOn Hôi dong quàn tn. Co 
dông hoäc nhóm cô dông nãm girt 
tr 5% dOn duâi 10% tong so co 
phân có quyên biOu quyOt ducic dO 
crmôt(01)Ungvien: tül0% dOn 
duâi 30% duacdO dr tôi dahai 
(02) 1mg viOn tr 30% dOn duài 
40% ducrc d cü tôi da ba (03) 
1mg viOn: tir 40% dn dirlri 50% 
ducic dO c tôi da bôn (04') 1mg 
viOn tr 50% dn duài 60% ducic 
d dr t6i da nAm (05) 1mg viOn: tr 
60% dn dtrói 70% ducrc d cIt tôi 
da sáu (06) 1mg viên: tlr 70% dn 
80% thrac dO cIt tôi da bay (07) 
1mg viOn: va tIn 80% frIt iOn thrcnc 
dO dr tôi da tam (08) 1mg viên. 

China có 3. TruInng hap s krcnng các 1mg Chuye2n len tIe 
Khoan 3 Diêu 
24 Diéu l ci 
(Diêu 25 dr 
tháo Diêu l 
sIea dôi). 

viên Hôi dông quàn fri thông qua 
dê cIt và 1mg cli van không dü sO 
hrcmg can thiOt, Hôi dông quân tn 
duang nhiOm có thO dO dr thOrn 
1mg cIt viOn hoäc to chlrc dO cli 
theo cci ch throc Cong ty quy 
dinh tai Quy chO nôi bô ye quãn 
tn cOng ty. Cci chO dO cli hay each 
thlrc Hôi dông quãn fri thrang 
nhiOm dO cli 1mg cli viOn Hôi 
dong quân tn phãi duac cOng bô 
rO rang và phài duac Dai hôi dông 
cô dông thông qua truàc khi tiOn 
hành dO dr. 

Diu 24 Diu 24. Thành phân và nhim k Diu 25. Thành phân và nhiêm 
cüa thành viên Hi dông quãn trl k5' cüa thành viên Hi dông 

quãn tr 

1. S krçnng thành vien HOi  dng quãn 
trj tOi da là bay (07) ngnrIni. Nhim k' 
cüa thành viOn HOi  dông quãn tn 
không qua nãm (05) närn; thành viOn 
HOi dông quàn frj có the duçrc bâu lai  
vó'i sO nhim k' khong han  chO. Tng 
so thành vien HOi  dông quãn frj không 
thOu hành hoäc thãnh viOn HOi  dng 

1. S krçrng thành vien HOi  dng 
quàn trj tôi da là bay (07) nguIni. 
Nhim k' cüa thành viOn HOi  
dông quán trj không qua näm (05) 
näm; thành viên HOi  dông quàn tn 
có the duqc bâu 'ai  vâi so nhim 
k' khOng han  chê. Tong so thành 
viOn HOi  dng quãn frj khOng thOu 
hành, dOng thIni, tOng sO thành 

Slea di, bo2  
sung phui hcrp 
Khoán 2, 5 
Dieu 12 ND 
71/2 01 7/ND-
CF 

quãn trj dOc lap (khi Cong ty frâ thành 
cong ty dai chüng quy mô IOn) phãi viOn HOi  dOng quán frj dOd  Ip 

phâi chiOm It nhât mOt  phân ba 
(1/3) tong so thành viOn HOi  dOng 

chiêm It nhât mOt  phân ba (1/3) tong 
so thành viOn HOi  dông quân tn. $ 
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li.rong ti thiu thành viên Hôi dng quàn tn. 
quân tn không diêu hành/ dôc lap ducxc 
xác dinh theo phrong thirc lam trôn 
xuông. 

2. Các c dông nm giü c phn có 
quyén biêu quyêt trong thôi han  lien 
tic It nhât sáu (06) thang 

2. Chuyn len Khoàn 2 Diu 24. 

3. Tnrèng hp s hrng các áng viên 
Hi dng quán trj thông qua dê c'~ va 
ing cir van không dü so hrçrng can 
thiêt, 

3. Chuyn len Khoãn 3 Diu 24 

5. Thành viên Hti dng quân trj không 
cOn tir each thành viên Hi dOng quán 
trj trong các tnrOng hcp sau: 

Chtraco 

. Thành viên Hi dng quãn tn 
không cOn tir each thành viên Hi 
dOng quàn trj trong các tnr?mg 
hop sau: 

f. Cung cap thong tin ca nhan sai 

B sung phü 
hçip Diem f g 
Khoán 3 Dieu 
26 Diêu lê 
mau TT 
95/2017/TT 
BTC 

khi giri cho COn&ty vài tix each là 
ing viên Hôi dOng quãn tn; 

g. Các tnthng hap khác theo quy 
dinh cfia pháp luât. 

6. HOi dtng quãn tn có th b nhiêm Hüy bO Hiy bó phü 
hctp Dieu 26 
Diêu l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

ngithi khác tam thOi lam thành viên 
Hôi dông quàn tn de thay the chô 
trông phát sinh và thành vién mri nay 
phai di.rcc chap thuân tai Dai hôi dông 
cô dông ngay tiêp sau do. ... 

Diêu 25 Diêu 25. Quyên hn va nhiêm vu cüa Diu 26. Quyn hn và nhia vu Si'ra ddi ten 
diêu phit hçip 
Diéu 27 Diêu 
l máu TT 
95/2 01 7/TT-
BTC. 

Hi dông quân trj cüa Hi dông quãn trj 

2. Hi dng quán trj cO trách nhim 
giám sat Giám doc diêu hành và 

2. Hi dng quàn trj có trách 
nhim giám sat Giám dOe diêu 
hành và ngi.r&i diêu hành khác. 

St'ra di phIi 
hçrp quy dinh 
ye thay dói 
khái niêm 
"can b quán 

thành 
"ngzrài diêu 
hành doanh 
nghip ". 

can bô quãn l khác. 

3. ... Ciii th& Hi dng quàn tn có 
nhung quyên han  và nhim vi sau: 

c. B nhiêrn và bãi nhiém các can bô 

3. ... Cii th& Hi dng quàn trj cO 
nhung quyên han  và nhim vii 
sau. 

c. BO nhiém và mien nhiém bãi . . Swa doi phu 
hap quy dinh 

2. ye thay doi 
khai niem 

quân l' Cong ty theo dé nghi cüa Giám 
doe dieu hanh va quyet dinh mire 
lirong cua ho 

d. Giai guyet cac khieu nal  cua Cong 

nhiem ngum dieu hanh doanh 
nghiep theo de nghi cua Giam doe 
dieu hanh va quyet dinh mirc 
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ty di vói can bô quán 1 cling nhi.r hrong cüa h9; 

d. Giái quyêt cac khiêu nai  cOa 
Cong ty doi vi ngi diu hành 

"can bç5 quán 
thành 

die 
hành doanh 
nghip ". 

Bd sung phIi 
hp Dkm h, i 
n Khoán 2 
Diu 27 Diu 
lc mái TT 
95/201 7/TT- 
BTC, Dirn 1, 
m, n Khoán 2 
Diu 149 LDN 
2014 

quyt djnh 1ra ch9n di din cüa Cong 
ty d giái quyt các vn d lien quan 
tâi các th tc pháp bô 

doanh nghiep cling nhtr quyt quail ! do; 
djnh lira ch9n di din cña Cong 
ty d giãi quyt các vn d lien 
quan t&i các thu tiic pháp 1' di 
vài ngi.r?i diu hành do; 

i. B nhim, min nhim, bäi nhim 
Giám dc diu hành, can bô quán !' 
khac, nguYi dai  din cüa Cong ty. Vic 
bãi nhim nêu trên khOng &rçYc trái V&i 
các quyn theo hpp dOng cUa nhUng 
ngui bj bi nhim (nu có); 

Chira có 

- i. Bô nhim, mien nhim, bãi 
nhiém Giám dc diu hành, nguri 
diu hành khác, ngi.thi dai  din 
cüa Cong ty. Vic bãi nhim nêu 
trén không thrcic trái vâi các 
quyn theo hçp dng cUa nhtng 
ngrOi bj bãi nhim (neu có); 

n. Quit  dinh viec áp dung Quv 
chê nôi bô ye quãn tn cong ty sau 
khi dime Dai hôi dng cô dOng 
thông qua; 

o. Duyêt chirang trInh. nOi dung 
tài lieu phuc vu hop Dai hOi dng 
c dông, triêu tap hop Dai hôi 
ding cô dông hoäc lay kin d 
Dai hOi dng c dOng thông qua 
quyt dinh; 

p. TrInh báo cáo tài chInh h&ng 
näm dä dime kim toán, báo cáo 
quán tn cong ty len Dai hôi dng 
cô dOng. 

4. Nhtng vn d sau day phái duqc 
Hi dng quán trj phê chuân: 

c. Trong pham vi quy djnh tai  khoãn 2 
Diu 149 Lut Doanh nghip và trlr 
truO'ng hçp quy djnh tai  khoãn 3 Diu 

4. Nhltng vn d sau day phái 
duc Hi dng quàn tn phê 
chun: 

c. Trong phm vi quy djnh tai 
khoàn 2 Diêu 149 Lust  Doanh 
nghip va trlr tru'?mg hçp quy djnh 
tai khoán 2 Diu 135 và khoàn 1, 

Szi'a dd! diu 
khoán tharn 
chiè'u phI hcrp 
LDN 2014, 
Dim c Khoán 
3 Ditu 27 
D lé máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

i2. Lust Doanh nghip phái do Dai  
hi dng c dOng phé chuân, Hi dng 
quán tn thy tlrng thai dim quy& djnh 
vic thirc hin, s&a di va hug' bO các 
hp dng 10n cüa Cong ty (bao gm 
các hp dOng mua, ban, sap nhp, thâu 
tOrn cOng ty và lien doanh); 

khoàn 3 Diu 162 Lust  Doanh 
nghip phãi do Dai  hi dng c 
dOng phé chun, Hi dng quán 
trj thy tlrng thai dim quyêt djnh 
vic th%rc hin, sira dM và hu' bO 
các hçip dng lóT1 cüa Cong ty 
(bao gôm các hcrp dng mua, ban, 
sap nhp, thâu torn cong ty và lien 
doanh); 

5. Hi dng quán trl phái báo cáo Dai 
hi dng cO dOng ye hoat dng cüa 
mInh, cii th là ye vic giám sat cüa 
Hi dng quán trj di vi Giám dc 
dieu hành và nhitng can bO quán l' 

5. Hi dng quán trj phái báo cáo 
Dai  hi dOng c dOng v hot 
dng cüa mInh, cii th là v vic 
giám sat cüa Hi dng quán trj 
dOi vâi Giárn doe diu hành và 

Sia di phI 
hcip quy dinh 
ye thay di 
khái nirn 
"can bç5 quán 
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khác trong närn tài chInh. ... nhttng ngllOi diu hành khác trong lj" thành 
"ngw&i diêu 
hành doanh 
nghip ". 

näm tài chInh. ... 

6. Trir khi lut pháp và Diu l quy 
dinh khac, Hôi dông quan tn co the uy 
quyên cho nhân viên cap thrài và 
ngi.thi diêu hành khác dai din xCr l 

6. Trfr khi lu.t pháp Va Diu l 
quy dinh khac, HOi dông quan tn 
co the üy quyên cho nhân viên 
cap duâi và các can bô quân l' 

Sira di phü 
hop quy thnh 
ye thay dói 
khái nim 
"can b5 quán 

thành 
"ngithi diêu 
hành doanh 
nghip". 

Cong vic thay mt cho Cong ty. dai din xCr l' cong vic thay mt 
choCôngty. 

Chtra có Chira có Diêu 27. Thu laos  tin liro'n và Chuyn tir 
Khoán 7 8, 9, 
10 Diêu 25 
Diêu lé c12 
xung 

Sita dói phü 
hop Diêu 28 
Diêu l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 3 
Diêu 158 LDN 
2014. 

to Ich khác cüa thành viên Hôi 
dôngciuãntri 

1. Thành viOn Hôi dông quán tn 
(không tinh CáC dai diên &rcic u' 
quyn thay th6) duoc nhn thu 
lao cho cong viêc cüa rnInh dxi 
ti.r cach là thành viên Hôi d6ng 
quàn tn. T6ng rni:rc thu lao cho 
Hôi d6ng quàn tn do Dai hôi 
d6ng C6 dOng quy6t dinh. Khoàn 
thu lao nay duc Chia cho các 
thành viên HOi dOng quãn fri theo 
thoà thuân trong Hôi dong quàn 
tn hoäc chia dêu trong tnrOng 
hop không thoà thuân duoc. 

2. T6ng so tiên trà cho trng thành 
viên Hôi dông quân tn bao gôm 
thu lao, chi phi, hoa hong. quyên 
mua CO phân va các loi ich kháC 
dUaC hix&ng tt'r Cong ty, cong ty 
COn. Cong ty lien két cña COng ty 
Va CC cong ty khác ma thành 
viên Hôi dông quãn tn là dai diên 
phân von gop phãi dUOC cong bô 
chi tiêt trong báo cáo thirOng niên 
cüa COng ty. Thu lao cüa thành 
viên Hôi dông quàn tn phài duciC 
the hién thành muc riêng trong 
Báo cáo tài chInh hang nàm cua 
Côngty. 

3. Thành viên Hôi d6ng quán fri 
näm gitt chCrc VU diêu hành hoäc 
thành viên Hôi dông quàn tn lam 
Viéc tai các tiêu ban cüa Hôi dông 
quán tn hoàc thuc hiên nhUng 
cong viêc khác ma theo Hôi dong 
uàn tn là nãm ngoài pham vi  
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nhiêm vu thông thuô'ng cüa môt 
thành viên Hôi dng quán tn, có 
the dime trâ them tiên thu lao 
dithi dang môt khoán tiên cong 
tron gói theo trng lan, hang, hoa 
hOng, phân tram Ii nhuân hoäc 
dixói hInh thirc khác theo quyêt 
dinh cüa Hôi dong quân tn. 

4. Thành viên Hôi dng quãn tn 
eó quyên dime thanh toán tat cá 
các chi phi di lai, an, & va eác 
khoãn chi phi hap 1 khac ma ho 
dã phài chi trà khi thire hiên trách 
nhiêm thành viên Hôi dông quán 
tn cüa mInh, bao gôm Ca CáC chi 
phi phát sinh trong viêc tâi tharn 
du cáe cuOc hop Dai hôi dong Co 
dong, Hôi dong quán tn hoäc eác 
tiêu ban eüa Hôi dong quàn tn. 

Diu 27 Diu 27. Các cuôc hçp cüa Hi dông Dieu 29. Các cuc hop cüa Hôi 
quail trj dông quail trl 

1. ... Cuc hop nay do thành viên có s 
phiêu bâu cao nhAt triu ttp. Trueing 
hap eó nhiu han mt (01) thành viên 
có so phiu bâu cao nhât ngang nhau 
thI các thành viên nay bâu mt ngui 
trong so h9 triu tp hop  Hi dông 
quãn trj theo nguyen tãc da so. 

1....Cuc hop nay do thành viên 
có sO phiéu bâu cao nhât hoäe t 

B sung phii 
hcip Khoán 1 
Diêu 153 LDN 
2014. 

lê phiêu bâu eao nhât triu tip. 
TnrOng hop  có nhiêu hon mt 
(01) thành viên có sO phiêu bâu 
hoãc t' lê phiêu bâu cao nhât Va 
ngang nhau thI các thành viên nay 
bâu mt ngui ,trong so h9 triu 
tp hop  Hi dông quãn trj theo 
nguyen täc da so. 

2. Chñ tich Hôi dng quãn trj phái 
triu tp eác cuc hp Hi dOng quán 
trj thirOng kS', 1p chuang trInh nghj 
s%r, thi gian và dja diem hop It nhât 

2. Chü tjch Hi dng quán trj phài 
triu tp các cuc hop Hi dOng 
quãn trj thirèng kS',  1p chi.rang 
trInh nghj sir, thai gian và dja 
diem hop châm nhât ba (03) ngày 

Sia ddi phü 
hçrp Khoán 6 
Diêu 153 LDN 
và j kiên cza 
DN nãm (05) ngày tnrc ngày hop d? kiên. 

lam viêc tnrc ngày hop dir kiên. 

3. Chñ tjch Hi dng quàn trj triu tp 
các cuc hop bat thuO'ng khi thây can 
thiêt vi 1çi ich cüa Cong ty. Ngoai ra, 
Chü tjch Hi dOng quãn trj phài triu 
tap hop HÔi dOng quán trj, khOng dime 
trI hoãn neu không có l' do chinh 
dáng, khi rnt tnong so các dôi tuong 
duài day dê nghi bang van bàn trInh 
bay miic dIch cuc hop  và các van dê 
can bàn: 

a. Giam doe dieu hanh hoac it nhat 
näm (05) can bO quãn l' kháe; 

3. Chü tjch Hi dng quán tn triu 
tp cac cuc hop bat thrOng khi 
thây can thiêt vi lcii ich cüa Cong 
ty. Ngoài ra, Chü tjeh Hi dOng 
quãn trj phãi triu tp hop Hi 
dông quán trj, khOng dixçrc tn 
hoãn nêu khong có I do chinh 
dáng, khi mt tnong sO các dOi 
tlxong diiói day dê nghj bang van 
bàn trInh bay miic dIch cuc hop 
và các van dê can bàn: 

a. Giám dc diu hành hoàc It 
ou'a uOl , vO ' 

sung phii hcip 
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Chira có nht näm (05) nguà'i diu hành Khoán 3 Diu 
30 TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 4 
Diu 153 LDN 
2014. 

khac 
A d. Thanh vien doe lap Hoi dong 

quan tr. 

4. Các cuc hop Hi dng quán trj nêu 
tai khoán 3 Diu 27 phài ducrc tiên 

4. Càc cuc hop  Hti dng quail tn 
nêu tai  khoàn 3 Diêu nay phái 

Sa doi phi 
hcrp Khoán 4 
Dieu 30 Diêu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC; Khoán 5 
Diêu 153 LDN 
2014 

hành trong thai han  bay (07) ngày lam 
viec sau khi có d xuât hop. Tnring 

thrqc tiên hành trong thai han  bay 
(07) ngày lam vic, kê ttr ngày 

hop Chü tjch Hi dông quàn trj không 
ch.p nhn triu tp hop theo dê nghi 
thI Chü tjch phài chju trách nhim ye 
nhüng thit hai  xày ra dôi vó.i Cong ty; 
nhng ngithi dê nghj to chác cuc hop 
ducrc dé cp den khoàn 3 Diêu 27 có 

nhân thrGc dé nghi quy dinh tai 
Khoàn 3 Diêu nay. Truông hçrp 
Chc tjch Hi dông quàn trj không 
chap nhn triu tp hop  theo dê 
nghj thI Chü tjch phài chju trách 
nhim ye nhng thit hai  xày ra 
dOi vi Cong ty; nhng ng1.ri dé 
nghj to chirc cuc hop  ducrc dê 
cap den khoàn 3 Diéu nay có 

th tir mInh triu tp hop Hi dông 
quàn trj. 

the tij mInh triu tp hop Hi 
dOng quàn trj. 

7. Thông báo hop Hi dng quãn trj 
phai duoc gcri tri.rOc cho các thành viên 
Hi dong quàn trl It nhât ba (03) ngày 
lam vic tnró'c khi to chic hop, cac 
thành vien Hi dông có the tir chôi 
thông báo mOi hop bang van bàn y  
viec ttr chôi nay có the có hiêu lire hôi 

7. Thông báo hop Hi dng quan 
tn phai duoc gii truóc cho các 
thành vien Hi dong quàn trj It 
nhât ba (03) ngày lam vic tnrâc 
khi to chc h9p, cac thành vien 
Hi dông có the tr chôi thông báo 
mi hop bang van bàn và viec tir 

Sia ddi phIi 
hop Khoán 7 
Diêu 30 Diu 
l ináu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Sia di phui 
hop Khoán 6 
Diu 153 LDN 
2014. 

to. Thông báo hop Hi dOng phài duqc 
lam bang van bàn tiêng Vit và phài 
thông báo day du chimng trInh, thai 
gian, dja diem hop,  kern theo nhng tài 
1iu can thiêt ye nhüng van dê dixc 
bàn bac  và biêu quyêt t?i  euc  hop  Hi 
dong va cac phiêu bâu cho nhng 

chOi nay có the dime thay dôi 
hoäc buy bó bang van bàn cüa 
thành viên hôi dông quãn tn do. 
Thông báo hop  Hi dông phài 
duoc lam bang van bàn tiêng Vit 
và phài thông báo day dñ chuGng 
trInh, thi gian, dja diem hop, 
kern theo nhng tài 1iu can thiêt 
ye nhng van de duct bàn bac  và 
biêu quyêt t?i  cuc hop Hi dông 
và càc phiêu biêu quyêt cho 

thành viên Hi dong không the di,r hop.  

nhitng thành viên Hi dông không 
the dr hop. 

8. Các cuc hop  cña Hi dng quan trj 
lan thir nhât chi duoc tiên hành các 
quyêt djnh khi cO it nhât ba phân tir 
(3/4) so thành viên Hi dông quàn trj 
có m.t trrc tiêp hoc thông qua ngithi 
dai din (ngui duoc u quyen). 

8. Các cuc hop  cUa Hi dng 
quàn trj lan thi nhàt chi duct  tien 
hành cac quy& djnh khi cO it nht 
ba phân ti' (3/4) so thành viên Hi 
dOng quàn trj có mt trrc tiêp 
hoc thông qua nguri dai  din 
(ngui duçrc uS' quyen) neu duoc 

Bd sung phü 
hop Khoán 8 
Diu 30 Diu 
l máu TT 
95/2017/TT- 
BTC 

da sO thành viên Hôi dông quàn 
tn chap thuân. 
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9. Biu quyt. 

a. Tth quy dnh tai  dim b khoán 9 

9. Biu quyt. 

a. Tth quy djnh tai  dirn b khoàn Si'ta d! dam 
báo khóng bj 
nháy diêu 
khoán tham 
chiêu k/n co stf 

thay dói dt 
tháo Diu lé 
swadoi. 

Sia ddi phà 
hop diu 
khoán tham 
chi&u cza dir 
tháo Diu lé 
sv'radL 

Bd sung phü 
hcip Dim e, 
Khoán 11 
Diêu 30 Diu 
lê máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Diéu 27, môi thành vien Hôi dong nay, môi thành vién Hi dong 
quàn tn hoac ngithi duçc u' quyên 
trijc tiêp cO mat  vi tix each cá nhân tai  
cuôc hop Hôi dông quan tn co môt 
(01) phiêu biêu quyêt; 

c. Theo quy dinh tai diem d khoan 9 

quán tn hoac ngui thrcic u' 
quyên trrc tiêp có mat  vi tu each 
ca nhân tai cuôc hop Hôi dong 
quán trj có mt (01) phiêu biêu 
quyêt 

c. Theo quy dnh ti diem d khoan Dieu 27, khi co van de phat sinh trong 
mt cuc h9p cüa Hi dông quãn trj 
lien quan den 1çi ich cña thành viên 
Hidong quân trj hoac lien quan den 
quyên biêu quyet mt thành viên ma 
nhüng van de do không duqc giài 
quyêt bang vic tx nguyen tir bO quyên 
biêu quyêt cüa thành viên Hi dông 
quàn trj cO lien quan, nhcng van dé 
phát sinh do dugc chuyên tó'i cho chü 
toa cuc h9p quyêt djnh. ... 

d. Thanh vien Hoi dong quan tn hi.rcmg 
lçn tix m9t h9p dong duçic quy dnh tal 
diem a và diem b khoãn 4 Dieu 35 

nay, khi có van dê phát sinh trong 
mt cuc hçp cüa Hi dông quán 
trj lien quan den lçi Ich cña thành 
viên Hi dong quãn trj hoc lien 
quan den quyên biéu quyét mt 
thành viên ma nhng van dê do 
không duge giái quyêt bang vic 
tir nguyen tr bO quyên biêu quyêt 
cüa thành viên Hi dong quán trj 
cO lien quan, nhii'ng van dê phát 
sinh do disoc chuyén tri cho chü 
toa cuoc hop quyet dinh. 

d. Thành viên Hi dông quàn trj 
hithng igi tü mt hçrp dông di.rgc 
quy djnh tai  diem a và diem b 
khoàn 4 Diu 39 Diêu i nay dugc 

Diêu i nay ducc coi là có 1ci Ich dáng 
kê trong hqp dong do. 

Ch ira co coi là có igi Ich dáng k trong hgp 
dtngdo. 

e. Kim soát viên có quyn di.r 
cuôc hop Hôi dông quân tn. Co 

quyên thào luân nhung không 
duoc biêu quyêt. 

11. Hi dng quãn trj thông qua các 
quyêt djnh va ra nghj quyêt trén co sâ 

kien tan thành cüa da so thành viên 
Hi dông quãn trj cO mat (trén 50%'). 

11. Hi dng quãn trj thông qua 
các quyet djnh và ra nghj quyêt 
tren co s& ' kiên tan thành cüa da 
so thành viên Hi dong quàn tn 
có mat.  Trtthng hgp sO phieu tan 
thành và phãn dOi ngang bang 
nhau, phieu biêu quyêt cüa ChU 
tjch Hi dong quãn trj là phiêu 
quyet djnh. 

Sia ddi phii 
hcip Diem d 
Khoan 9 Diêu 
153 LDN 
2014. TrixOng hgp so phiêu tan thành va phãn 

dôi ngang bang nhau, phiêu biêu quyet 
cña Chñ tjch Hi dong quàn tnj là 
phieu quyet dnh. 

12. Cuc h9p cüa Hi dcng quãn trj có 
the tO chirc theo hInh thirc nghi sir gitta 

12. Cuc h9p cüa Hi dng quán 
tnj cO the tO chirc theo hInh th(rc 
hôi nghi true tuyên gita các thành 

Sz'ta ddi phü 
hop  K/wan 9 
Diêu 30 Diêu 
l máu TT 
9 5/201 7/TT-
BTC. 

các thành vien cOa Hi dông quàn tn 
khi tat cà hoac rnt sO thành viên dang 

nhung dja diem khác nhau vâi diéu 
kin là rnOi thành vien tham gia hçp 
déu có the: 

vien cüa Hi dông quàn trj khi tat 
cá hoac mt so thành vien dang a 

nbng dja diem khác nhau vâi 
diêu kiên là môi thanh vien tham 
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gia hop  du có th: 

* Vic trao di giiia các thành 
viên cO the thirc hiên môt cách 
trirc tiêp qua din thoai hoc bang 
phuong tin lien lac  thông tin 
khác hoc là kêt h'p tat Ca nhüng 
phuong thirc nay. Thành vién Hi 
dông quàn tn tham gia cuc hop 
nhu vây duoc coi là "cO mat" tai 
cuôc hop  do. 

Thành vien Hôi dng quàn tn có  
the gCri phiêu biêu quyêt den cuôc 
hop thông qua thu. fax. thu diên 
tir. Truông hap gfri phiêu biêu 
quyt dn cuôc hop thông qua 
thu. phiêu biêu quyét phài dung 
trong phong bi kin và phái duoc 
chuvên den Chü tich Hôi dông 
quàn tn châm nhât môt (01) gi  
tnróc khi khai mac. Phiêu biêu 
quvêt chi duac mo truO'c sir chUng 
kiên cüa tat cá nguèi dir hop.  

* Vic trao di giüa các thành viên có 
the thrc hin mt each trijc tiêp qua 
din thoi hoc bang phucmg tin lien 
lac thông tin khác (kê ca viec scr dung 
phmng tiên nay diên ra vao thi diem 
thông qua Diêu lê hay sau nay) hoc là 
ket hcrp tat Ca nhng phirang thirc nay. 
Thành vien Hi dông quán trj tham gia 
cuc hop nhu v.y dirge coi là "có mat" 
tai cuc hop do. 

Chira có 

Ba sung phü 
hop Khoán 10 
Dieu 30 Diêu 
lê máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Chtracó Chtra có Ba sung phI 
hop Diêu 32 
Diêu l mdu 
TT95/2017/TT 
-BTC; Diu 18 
ND 
71/201 7/ND-
cP. 

Diêu 30. Ngirôi phu trách uãn 
tn cong tv 

1. Hôi dng quàn tn chi dinh It 
nhât môt (01) nguài lam Ngui  
phu trách quàn tn cong ty dê ho  
tro hoat dông quàn tn cOng ty 
duoc tiên hành môt each có hiêu  
qua. Nhiém k' cña NguOi phu  
tráeh quàn tn cong ty do Hôi  
dông quàn tn quyêt dinh, tôi da là 
nãm(05nàm.  

NgirO'i phu trách quân tn cong ty 
cO the kiêm nhiêm lam Thu k' 
cong ty theo quy dinh tai Khoàn 5  
Diêu 152 Luât doanh nghiêp hoäc 
ngucic lai.  

2. NguOi phu trách quàn tn cong 
ty phài dáp irng các tiêu chuân 
sau: 

a. Co hiu bit v pháp luât, 

b. Không duoc dng thri lam 
viêc cho cong ty kiêrn toán doe 
lap dang thuc hiên kiêm toán các 
báo cáo tài chInh cüa Cong ty  

. Các tiêu chun khác theo quy 
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dinh cüa pháp luât và quyt dinh 
cüa Hôi dông quân tn. 

3. Hôi dng quàn tn có th bãi 
nhiêm Ngixi phu trách quàn tn 
cong ty khi can nhisng không trái 
vó.i các quy dinh pháp luât hiên 
hành ye lao dông. Hôi dông quán 
tn eó the bô nhiêm Tro 1' NguOi 
phu trách quàn tn cong ty tüy 
trng thi diem. 

4. Ngisi phu trách quán tn cOng 
ty có các quyên và nghia vu sau: 

a. Tu vn Hôi dng quân tn trong 
viêc tO chüc hop Dai hôi dông Co 
dOng theo quy dinh và cáccông 
viêc lien quan giüa Cong ty và cô 
dông; 

b. Chun bi các cuOc hop Hôi 
dông quãn tn, Ban kiêm soát va 
Dai hôi dong CO dOng theo yêu 
cau cUa Hôi dông quàn tn hoäc 
Ban kiêm soát; 

c. Tix vn v thu tue cüa các cuôc 
hop:, 

d. Tham dix cac cuôc hop; 

e. Tix vn thu tue lap các nghi 
quyêt cUa Hôi dông quãn tn phü 
hap vói quy dinh cüa pháp luât; 

f. Cung cp các thông tin tài 
chInh, bàn sao biên bàn hop Hôi 
dông quàn tn và các thông tin 
khác cho thành viên cüa Hôi dông 
quàn tn và Kiêm soát vim 

g. Giám sat và báo cáo Hôi dng 
quàn tn ye hoat dông cong bô 
thông tin cüa cong ty. 

h. Bào mat thông tin theo các quy 
dinh cüa pháp luât va Diêu lé 
cOng ty. 

i. Các quyn và nghia vu khác 
theo quy dinh cüa pháp luât và 
Diêu le cong ty. 

Diu 29 Diu 29. Can ho quãn Iv Diu 32. Nirbi diêu hành doanh 
nghiêp 

1. Theo d nghj cña Giám dc diu 
hanh va duac six chap thuân cua Hôi 
dông quãn trj, Cong ty du'çxc tuyên 

1. Theo d nghj cüa Giám dc 
diêu hanh va duac six chap thuân 
cüa Hi dOng quán tn, Cong ty 

Si'ra 
hap 
Diêu 

ddi 
Diêu 
l 

phü 
34 

mdu 
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dung can bô quàn 1' cn thit, vfd s thrpc tuyn dig ngri diu hành TT 
95/2017/TT-
BTC ye vic 
thay dôi khái 
nim "can bó 
quán lv" thành 
"ngithi diêu 
hành doanh 
nghip" 

luçmg va chit hrcrng phü hçip voi co 
cau và thông l quàn 1 cong ty do Hi 
dng quán trj d xut tuS'  trng thi 
dim. Can bô quàn l phài có sir man 

doanh nghiêp can thiêt, vói so 
hrcng và chat hrçrng phü hcp vói 
co câu và thông 1 quán i cong ty 
do Hi dOng quàn trj dê xuât tu' 
trng thi diem. NguOi diéu hành can cn thit d cac hoat dng va to 

chirc cüa Cong ty dat  duç,c cac mi,ic 
tiêu d ra. 

doanh nghiêp phái có sr man can 
can thiêt dê các hoat dng và to 
chirc cña Cong ty dat du?c các 
muc tiêu dê ra. 

2. Mirc luong, tin thU lao, lcii Ich và 
các diêu khoàn khác trong hop dông 
lao dng doi vói Giám dOe diêu hành 
do Hi dông quàn trj quyêt dinh, và 
hçrp dông vâi nhUng can bô quán 1 

2. Mrc hicing, tin thfi lao, igi Ich 
và các diéu khoán khác trong hcTp 
dông lao dng dôi vi Giám dOc 
dieu hành do Hi dông quãn trj 
quyêt djnh, và hcip dông vâi 
nhting ngisi diêu hành doanh khac do Hti dông quán trj quyêt djnh 

sau khi tham khào ' kiên cUa Giám 
doe diêu hành diêu hành. 

nghiêp khác do HOi  dông quán trj 
quyêt djnh sau khi tham khào ' 
kiên cña Giám dôc diêu hành. 

Diu 30 Diu 30. B$ nhiêm, min nhim, Diu 33. B nhim, rnin nhim, 
nhim vii và quyên hn cüa Giám 
doe diêu hành 

nhim vti Va quyên hn cüa 
Giám dôc diêu hành 

1. ... Thông tin v mirc lircmg, trcY cp, 
quyên igi cUa Giám dôc diêu hành phài 
ducc báo cáo tai Dai hi dng c dông 
thithng niên va dugc nêu trong Báo 
cáo tinrOng niên cña Cong ty. 

1. ... Thông tin v mtrc luong, trg 
cap, quyên lçii cUa Giárn doe diêu 
hành phai dirge báo cáo tai Dai 
hi dông cô dông thu'Ong niên, 
duoc the hiên thành muc riêng 

B sung phI 
hcip Khoán 1 
Diêu 35 Diu 
l mâu TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 3 
Diêu 158 LDN 
2014. 

trong báo cáo tài chInh nàrn và 
du'gc nêu trong Báo cáo thirOng 
nién cüa Cong ty. 

2. Nhim kS'  cUa Giám dc diu hành 
là nãm (05) närn và có the dirge tái bô 
nhim. Vic bô nhim có the bet hiu 
lijc can ci'r vào các quy djnh tai  hgp 
dông lao dng. Giám dOc diéu hành 
khOng phái là ngithi ma pháp luât cam 
giU chirc vii nay. 

2. Nhim kS'  cüa Giám dc diu 
hành là närn (05) nàrn néu HDQT 

B sung phi' 
hcip Khoán 2 
Diêu 35 Diêu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTG, Khoán 2 
Diêu 157 LDN 
2014 

khOng quyêt dinh bO nhiêm thi 
han ngän hon. và có the dirge tái 
bO nhim vi so nhiém k' khOng 
han ché. Viéc bO nhiêm cO the hêt 
hiu Iijc can cir vao các quy djnh 
tai h9p dông lao dng. Giám dOe 
dieu hành khOng phái là ngithi ma 
pháp lust cam giui chirc vi nay y 
phài dáp üng các tiéu chuân, diêu 
kién theo quy dinh cUa pháp luât 
Va Dieu lé cOng ty. 

3. Tiêu chun cüa Giám dc: 

b. C dong là cá nhân sâ hu It nht 
5% so cO phân phO thông hoc nguOi 
khác thI phái có trInh d chuyên mon 
hoc kinh nghim thi,rc té trong quàn 

3. Tiêu chun cUa Giám dc diu 
hành: 

b. C6 dOng là ca nhân sâ hüu It 
nhat 5% so cô phân phO thông 
hotc ngithi khác thI phài có trInh 
d chuyên mOn hoc kinh nghim 
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tr kinh doanh hoc trong ngành, ngh 
kinh doanh ehInh cüa Cong ty. 

Chiraco 

th?e t trong quán trj kinh doanh 
ho.e trong ngành, nghê kinh 
doanh chInh cüa Cong ty. 

c. Tieu ehuan khac quy dinh tai 
Bo sung de 
phu hop vcn 
nç5i dung hin 
tqi cia Quy 
chê Quán tn 
n5i b5 (co 

them 1 so tiêu 
chuán) 

Quy ehe Quan tn Cong '. 

4. Giám dc diu hành có nhng quyn 
han và trách nhim sau: 

c. Kin nghj s Iuçng va loai can bô 

4. Giám dc diu hành có nhftng 
quyên han  và tráeh nhim sau: 

c. Kin nghj s luçrng và Sia ddi phIi 
hop quy djnh 
ye vic thay 
dôz khai niem 
"can bç5 quán 
l" thành 
"ngithi diêu 
hanh doanh 
nghip ". 

Bó sung phI 
hop Diem c 
Khoán 3 Diêu 
35 Diêu lê 
máu TT 
95/2 01 7/TT-
BTC; Dkm d 
Khoán 3 Diêu 
157 LDN 
2014. 

quãn 1 ma Cong ty can tuyên di;ing dé ngithi diêuhành doanh nghiep ma 
Hi dOng quán trj bô nhim hoc mien 
nhiêm nhàm thuc hiên eac hoat dOng 
quân l' tot theo d xuât cüa Hi dông 
quán trj, va tir van dê Hi dông quân 
trj quyêt dinh mire luong, thu lao, các 
mi ich va cac diêu khoan khac cua hap 
dong lao dng cüa can bO quân l; 

Cong ty can tuyên di;ing dê Hi 
dông quan tn bô nhiêm hoàc mien 
nhim nhãm thi;rc hin cac hoat 
dng quán l tot theo dê xuât eüa 
Hi dông quãn trj, và tu van de 
Hôi dông quan tn quyêt dinh mire 
luong, thu lao, các lcri Ich và các 
diu khoán khác cüa hap dOng lao 
dng cüa ngisOi diêu hành doanh 

Chu'a Co nghiêp; 

i. Kin nghi vó Hôi dng quãn tn 
v phuang an en câu tO chirc. quy 
ch quãn l nOi bo cüa Cong ty. 

Diu 31 Diu 31. Thu k COng ty Diêu 34. Thu k COng ty 

Vai trO va nhiêm vu cüa Thu k' 
Cong ty bao gOm' 

... Vai trO và nhiém vu cüa Thu 
k' Cong ty bao gôm: 

B sung phà 
hop Diem b, c, 
d Khoán 5 
Diêu 152 LDN 
2014. 

Chira có 6. H tm thành viên HOi dng 
quàn tn trong viee thuc hiên 
quyn và nghia vu dune giao; 

Chira có 7. HO tra Hôi dOng quãn 
tn trong áp dung và thue hiên 
nguyen tãc quãntri cOng ty; 

Chira có 

Thu k cOng ty có trách nhim báo mt 

8. H tm cOng ty trong xây dung 
quan he CO dOng va báo ye quy&i 
và lcii Ich hap pháp eña CO dông. 

Thu k cong ty cO trách nhim 
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thông tin theo các quy djnh ciia pháp 
1ut và Diu 1 Cong ty. 

bão mt thông tin theo các quy 
djnh cüa pháp 1ut va Diêu 1 
Côngty. 

Chira có Chira có Diêu 35. T5n cfr d cfr Kim 
soát viên 

Chira có 1. Viêc 1mg eli, d cli Kim soát Bd sung phI 
hcip Diéu 19 
ND 
71/2017/ND- 
CP, Dieu 36 
TT 
95/2 01 7/TT 
BTC 

Chuyên len tit 
Khoán 2 Diêu 
32 Diêu l cü 

viên di.rae thirc hiên tucmg tir quy 
dinh tai Khoàn 1 Diêu 24 Diêu lê 
nay và quy dinh sau dày: 

Cac co dong co quyen gop so 
phiêu biêu quyêt cüa tirng ngrYi 
lal vrn nhau de de Cu CaC ung vien 
Ban kiêm soát. Co dOng hoäc 
nhóm Co dOng näm gili tlr 3% den 
duó'i 10% tong so Co phan Co 
quyên biêu quyêt diroc dé dr môt 
(01) 1mg viên tlr 10% den thri 
30% dirac dê dr tOi da hai (02) 
1mg viên; tlr 30% den dui 40% 
duac dê cli tOi da ba (03) 1mg 
viên tir 40% den dirói 50% dirGe 
d ti da bn (04) 1mg vien và 
tir 50% tr& len duoc dé dr tôi da 
nam(05)lingviên. 

2. Tn.rOTig hçrp so luong Cae 1mg Chuyn len tfr 
Khoán 3 Dku 
32Diêulcü 

viên Ban kiêm soát thông qua dê 
cli va 1mg dr van không dü so 
luong can thiêt, Ban kiêm soát 
throng nhiêm có the dé eli them 
1mg cli vien hoäc tO chIme dé elm 
theo co ché duoc cong ty quy 
dinh tai Quy chê nOi bO ye quàn 
tn cOng ty. Ca chê Ban kiêm soát 
throng nhiêm dê dr 1mg viên Ban 
kiêm soát phái dirGe cOng bô rO 
rang và phâi thrac Dai hOi dông 
CO dOng thông qua tnimó'c khi tiên 
hânh de cü. 

Diu 32 Diu 32. Kim soát viên Diu 36. Kim soát viên 

1. Ban kim soát có tlr 03 dn 05 thành 
viên. CáC Kiêm soát viên không phài 
là ngiri trong b phn ke toán, tài 
chInh cüa Cong ty và kh6ng phâi là 
thành viên hay nhân viên cua Cong ty 
kiêm toán dc lap dang thuc hiên viêc 

1. Ban kim soát cOtlr 03 dn 05 
thành viên. CáC KiOm soát viên 

Sra di phit 
hcrp Khoán 2 
Diêu 20 ND 
71/2017/ND- 
CF, Diem b 
Khoán 2 Diêu 
37 Diêu le 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

phãi dáp 1mg CáC tiOu chuân, diêu 
kin quy dinh tai Khoân 1 Diêu 
164 Luât Doanh nghiOp, không 
phài là ngui trong bô phn kê 
toán, tài chInh cüa Cong ty và 
khOng phài là thành viên hay nhân 
viên cüa cong ty kiêm toán dc 
lap thuc hiên viOc kiém toán báo 

kiêm toán báo cáo tài chinh cua Cong 
ty. Kirn soát viOn phãi là k toán vién 
hoac kiêm toán viên. 

Cáo tài chInh clia Cong ty trong 
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Ban kiem soat bau m9t nguo'i trong so 

03 nàm 1in tnrYc dO. Kim soát 

, 
Sua doi phu 
hop Diem b 
Khoan 1 Dzeu 
164 LDN 
2014 

Swa doi phu 
hçrp quy thnh 
ye thay doi 
khái niêm 
"can b5 quán 

thành 
"ngtt&i diêu 
hành doanh 
nghip ". 

viên phãi là kiêm toán viên hoac 
kê toán vien. 

Các Kiêm soát viên bâu mt ho lam TruOng ban kiêm soát theo 
nguyen the da sO. Tnrâng ban kiêm 
soát phài là kê toán viên hoãc kiêm 
toan vien va phai lam viec chuyen 
trach tai Cong ty. Tnrcing ban kiem 
soat Co cac quyen va trach nhim sau: 

b. Yeu Call Hoi dong quan tn, Giam 
doc dieu hanh va cac can bo quan ly 

ngixO trong so hQ lam TnrOng 
ban kiêm soát theo nguyen täc da 
so. Truo'ng ban kiem soat phai la 
ke toan vien hoac kiem toan vien 
chuyen nghiep va phai lam vic 
chuyên trách tai  cong ty. Tnrmg 
ban kiêm soát CO cac quyên Va 
trachnhiemsau: 

b. Yêu cau Hi dOng quán tn, 
Giám doc diOu hành và các ngll?Yi 

khac cung cap cac thông tin lien quan 
dO báo cáo Ban kiêm soát; 

diêu hành doanh nghiOp khác 
cung Cap CC thong tin lien quan 
de bao cao Ban kiem soat 

2. Các c dông cO quyn gop s phiu 2. Chuyn iOn Khoàn 1 Diu 35 
dir thão DiOu 1 sCra dôi. biOu quyOt cüa tmgngrOi lai vri nhau 

dê dO ccr các 1mg viOn Ban kiOm 
soát. 

3. TnmOng hqp s Iuo'ng cac 1mg viOn 3. Chuyn len Khoãn 2 Diu 35 
dir thào DiOu l slra dôi. Ban kiOm soát thOng. qua dO elm và 1mg 

elm van không dü so lixcmg can thiOt 
Ban kiOm soát ducmng nhiOm co the dê 
elm thOrn 1mg elm viOn hoäc to chlrc dê 
elm theo ea chO dixoc cong ty quy dinh 
tai Ouy chê nOi bô ye quân tn cOng 
ty. 

4. Các Kirn soát viên do Di hOi  dng 
cô dông bâu, nhim kS'  eUa Ban kiOm 

Các Kim soát viOn do Di hi 
dông cO dông bâu, nhim k' cña 
KiOm soát viên khong qua närn 

Sia di phü 
hcrp Khoán 1 
Diéu 37 Diêu 
l mdu TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 1 
Diêu 163 LDN 
2014 

khOng näm (05) näm; thành ,quá 
viOn Ban kiêm soát cO the duc bâu iai  (05) nãrn; Kiêm soátviOn cO the 
vâi so nhim k' khOng hn chê. dUcYC bâu lai  vâi sO nhim kS'  

khonghanchO. 

5. TiOu chun va diu kin cüa Kim 
soát viên: 

e. Kim soát viên không duqc giti cac 
chIme vii quán l' Cong ty; khOng phài 
là pgu'Oi có liOn quan vImi cac thành 

3. TiOu chuAn va diu kin cüa 
Kiêm soát viên: 

e. Kim soát viOn không ducic gift 
các chlmc vii quán l Cong ty; 
không phái là vcm hoäc chông, cha 

Sia ddi phü 
hçrp Diem b, 
Khodn 1 Diu 
164 LDN 
2014. 
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viên Hi dng quán trj, Giám dc diu 
hành va cac can bô quân l' khác cüa 

dê, cha nuOi, me dé, me nuôi, con 
dé, con nuôi, anh ruôt, chi ruôt, 

Cong ty. em ruôt cüa các thành viên HOi 
dông quãn trj, Giám doe diêu 
hành và nguOi diêu hành khác cUa 
Cong ty. 

6. Kim soát viên không con tu each 
thành viên trong cac trix&ng h9'p sau: 

Chiraco 

Kim soát viên không cOn tt.r 
each thành viên trong các trumg 
hop sau: 

• , • 
h. Khong con du tieu chuan va 

Bd sung phi 
hcrp Diem a 
Khoán 4, Diem 
a, bKhoan5 
Dieu 37 Dieu 
le mau TT 
95/2017/TT-
BTC,• Dim a 
Khoan 1, Dim 
a, b Khoán 2 

169 LDN 

dieu kien lam Kiem soat vien 
• • • theo ciuy dinh tai Dieu 164 cua 

Luât Doanh nghiêp; 

i. Không hoàn thành nhiêm vu, 
cong viêc diroc phân công; 

j. Vi pham nghiem trong hoàc vi 
pham nhiêu lan nghTa vu cüa 
Kiêm soát viên quy dinh cña Luât 
Doanh nghiep và Diêu lê cong ty. 

Diu 33 Diu 33. Ban kim soát Diu 37. Ban kim soát 

1. Cong ty phái có Ban kim soát và 
Ban kiêm soát có quyên han  và trách 
nhirn theo quy djnhtai Dieu 165 Lust 
Doanh nghip và Diêu 1 ny, chñ yêu 
là nhüng quyên han  và trách nhim sau 
day: 

Chira co 

1. COng ty phái có Ban kim soát 
và Ban kiêm soát có quyên han  và 
trách nhim theo quy djnh tai 
DiOu 165 Lut Doanh nghip và 
Diêu 1 nay, chü yêu là nhUng 
quyên han  và trách nhim sau 
day: 

i. Chiu trách nhiêm tnr&c c dOng 
Bo sung phu 
hçrp Diêu 22 
ND 
71/2017/ND-
CF va Khoan 
1 Dku 38 TT 
95/2017/TT-
BTC 

v hoat dông giám sat cüa mInh 

j. Giam sat tinh hinh tai chinh 
cong ty, tinh hop phap trong eac 
hoat dông cüa thành viên Hôi 
dông ciuán tn, Giám doe diêu 
hành. ngirOi diêu hành doanh 
nghiêp khác, sir hcrp hoat ,phôi 
dông gitta Ban kiêm soát vi Hôi 
dông quàn tn. Giám dôc diêu 
hành và cô dông: 

k. TnrOng hop phát hiên hành vi 
vi pham pháp luât hoãc vi pham 
Diêu le cong ty cüa thành viên 
Hôi dông quàn tn. Giám doe diêu 
hành và ngirñ diêu hành doanh 
nghiep khác, phài thông báo bang 
van bàn vâi HOi dong quàn tn 
trong vOng 48 giO, yêu câu ngui 
có hành vi vi pham châm dfrt vi 
pham và có giãi pháp khäc phuc 
hâu quà. 

CTCP Cá'p nithc Bén Thành — Tài lieu DHCD thuàng niên náni 2020 86 



DIEU 
NOI DUNG DIEU LE 

ifiEN HANLI 
GOP Y SIJ'A DOI, BO SUNG 

LY DO 

SIA DOI 

1. Báo cáo tai Dai hôi ding c 
dông theo quy dinh tai Diêu 10 
Nghi dinh so 71/2017/NID-CP 
Hi.róng ye quân tn cong ty áp ,dân 
dung dôi vOi cong ty dai chñng. 

2. Thành viên Hi dng quán trj, Giám 
doe diêu hành va can bO quàn 19 khác 

2. Thành viên Hi dng quàn tn, 
Giám doe diOu hành va ngithi 

Sia ddi phü 
hcrp quy dinh 
thay ä'ôi khái 
nim "can b5 
quán lv" thành 
"ngwoi diu 
hành doanh 
nghip", 
Khoán 5 Diêu 
166 LDN 
2014; Khoán 2 
Diêu 38 Diêu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

phài cung cap tat ca các thông tin và 
tài 1iu liOn quan dOn boat dng cüa 
Cong ty theo yOu câu cUa Ban kiOm 
soát. Thu k9 Cong ty phài bào dam 
rang toàn b bàn sao các thông tin tài 
chInh, các thông tin khác cung cap cho 
các thành viOn Hi dông quàn trj và 
bàn sao cac biOn bàn h9p Hi dong 
quãn trj phãi duçc cung cap cho KiOm 
soát viOn vào cüng thai diOm chuing 
duçc cung cap cho Hi dông quãn trj. 

diêu hành khác phài cung cap tat 
Ca các thông tin và tài 1iu liOn 
quan dOn cong tác quán 19, diOu 
hành và hoat dng cüa Cong ty 
theo yOu câu cCa Ban kiOm soát. 
Thu k9 Cong ty phài bào dam 
rang toàn b bàn sao các thông tin 
tài chInh, các thông tin khác cung 
cap cho các thành viên Hi dông 
quail tn, cô dông và bàn sao các 
biOn bàn h9p, nghi quyêt cüa Di 
hôi dOng cô dOng, Hi dông quán 
trj phài ducc cung cap cho Kiém 
soát viên vào cüng thi diOm 
chñng duqc cung cap cho Hi 
dông quán tn, cô dOng. 

Diêu 34 Diu 34. Trách nhim cn trQng Diu 38. Trách nhim cn tr9ng 

Thành viOn Hi dng quàn trj, Kim 
soát viOn, Giàm dôc diOu hành và 

Thành viOn Hi dng quàn trj, 
KiOm soàt viOn, Giám dôc diêu 
hành và ngthi diOu hành khác Co 

Sia di phii 
hcip quy djnh 
thay dôi khái 
nim "can bô 
quán 19" thành 
"ngu'&i d'iêu 
hành doanh 
nghip "; Diêu 
39 Diêu l 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

bô quàn 19 khác có trách nhim thirc 
hin càc nhim vi cüa mInh, kê ca 
nhihig nhim vii vài tu each thành viOn 
càc tiêu ban cüa Hi dOng quàn trj, 
mt cách trung thrc vi lai Ich cao nhât 

trách nhim thrc hin càc nhim 
vi cüa mInh, kê Ca nhUng nhim 
vi vói tu each thành viOn các tiOu 
ban cüa Hi dông quàn tn, mt 
each trung thc, can trong vi 1i cüa Cong ty va vo'i mirc do can trong 

ma môt ngui than trong phài có khi Ich cao nhàt cüa Cong ty. 
dam nhiOm vi trI tuong throng và trong 
hoàn cành tuang tu. 

Diu 35 Diu 35. Trách nhirn trung thc và Diu 39. Trách nhim trung 
tránh các xung dt ye quyên lçn thijc và tránh các xung dt ye 

quyOn lçi 

1. Thành viOn Hi dng quail trj, Kim 
soát viOn, Giám dôc diOu hành và can 

1. Thành viOn HOi  dng quàn trj, 
KiOm soát viOn, Giám dOc diOu 
hành và nguOi diOu hành khác 

Szra ddi phü 
hçrp quy djnh 
thay dôi khái 
nim "can b 
quán lj" thành 
"ngu'&i diêu 
hành doanh 
nghip"; 

bO quán 19 khác khOng duçrc phép si.'r 
ding nhttng ca hi kinh doanh có the 
mang lai lçi Ich cho Cong ty vi mic 
dIch cá nhân; ... 

không thrqc phép sü diving nhUng 
co hi kinh doanh có the mang lai  
1?i Ich cho COng ty vi mic dIch Ca 
nhan; ... 

2. Thanh vien Hçn dongquan trl, Kiem 
soàt viOn, Giám dOe diOu hành và can 

2. Thanh vien H91 dong quan tn!, 
KiOm soát viOn, Giám doe diOu 
hành và ngui diêu hành kháe eó bô quàn l9 khác có nghia vii thông báo 

cho Hi dong quàn tn tat cà các lgi Ich nghia vii thông báo cho Hi dong 
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có th gay xung dt v&i lçii Ich cüa 
Cong ty .. 

quán trj tt cà các lçi Ich có th 
gay xung dt vâi 1pi Ich cüa Cong 
ty 

3. Cong ty không cp các khoãn vay 
hoc báo länh cho các thành viên Hi 
dng quàn trj, Kiêm soát viOn, Giám 
dc diu hành, can bô quán l khác và 

3. Cong ty không cp các khoãn 
vay hoac báo 1ành cho các thành 
viên Hi dong quán trj, KiOm soát 
viên, Giám doe diêu hành, ngthi 

Sith di phIi 
hcip quy djnh 
thay doi khái 
nim "can bó 
quán lj" thành 
"ngw&i diêu 
hành doanh 
nghip ". 

2 Bo sung phu 
.2 hop Diem a 

hoán 4 Dku 
26 ND 71/2-
17/ND cp 

Khoan 4 Dieu 
40 

TT 
95/2017/TT-
BTC. 

nhctng ngri có liOn quan ti các thành 
viOn nOu trOn hoc pháp nhân ma 
nhtthg ngri nay có các lqi Ich tài 
chInh, trr tnrmg hcp các khoàn vay 
hoac báo länh nOu tren dä dirge Dai  hi 
dông cô dông chap thun. 

diOu hành khác và nhüng ngmYi có 
lien quan tói the thành viOn nOu 
trên hoc pháp nhân ma nhung 
ngithi nay có các Igi Ich tài chInh, 
trir trirOng hap các khoán vay 
hoc bào länh ,nêu trOn dã dircrc 
Dai hi dông cO dông chap thuan. 
Quy dinh nay không bat buôc dôi 
vói các to che có lien quan dOn 

A cac thanh vien neu tren ma to 
chirc nay là các côn ty trong 
cung tap doan hoäc cac cong 
hoat dOng theo nhóm cOng ty vâi 
Công ty Cap niróc Ben Thành 
bao gom cong ty me - cong ty 
con, tap doàn kinh tO Va trirOig 
hap khác theo quy dinh pháp luât 
chuyOn ngành. 

4. Hgp dng hoc giao djch gifla Cong 
ty vci mt hoc nhiOu thành viên Hi 
dong quàn trj, KiOm soát viên, Giám 
dOe diOu hành, can bO quán 1' khác 

4. Hap dng hoc giao djch gitta 
Cong ty vo'i mt hoc nhiOu thành 
viên Hi dOng quán trj, KiOm soát 
viên, Giám dOe diOu hành, ngithi 

Sra di phi 
hop quy dinh 
thay dói khái 
nim "can b5 
quán lj" thành 
"ngu'ài dieu 
hành doanh 
nghip ". 

Bô sung phIt 
hcip Diem b 
Khoán 4, 
Khoán 5 Diêu 
26 ND 
71/2017/ND- 

.2 CP; Diem a, b 

hoc nhüng nguii liOn quan den hç 
hoc cOng ty, dôi tác, hip hi, hoc to 
chi'.rc ma thành viên Hi dông quàn trj, 
KiOm soát viOn, Giám doe diOu hành, 
can bo quàn l' khác ho.c nhung ngithi 

diOu hành khac hoc nhüng ngir&i 
liOn quan den h9 hoc cOng ty, dôi 
tác, hip hi, hoc to chirc ma 
thành viOn Hi dông quàn trj, 
KiOm soát vien, Giám doe diOu 
hành, ngirOi diêu hành khác hoc liOn quan den h9 là thành viOn, hoac có 

liOn quan igi Ich tài chInh khOng bj vO 
hiu hoá trong các truOng hgp sau day: 

,. 
a. Doi vai hop dong co gia tn tu duai 
35% tong gia tr tai san dirge ghi trong 
báo cáo tài chInh gân nhât, nh[tng yOu 
to quan tr9ng ye hap dOng hoc giao 
djch cUng nhir cac mOi quan h va igi 
Ich cUa can bO quán 1' ho.c thành viên 

nh&ng ngiri lien quan dOn h9 là 
thành viOn, ho.c có liOn quan lgi 
Ich tài chInh không bi vO hiêu hoá 

, 
trong cac tnrang hap sau day: 

a) Dôi vri hap dông có giá trj 
di.rài 35% tong giá trj tài san dirge 
ghi trong báo,  cáo tài chInh gân 
nhât, nhüng yOu to quan trpng ye 
hap dOng hoc giao djch cüng 
nhi.r các mOi quan h Va lgi ich 
cña ngirai diOu hanh. KiOm soát 

Hi dông quàn trj dã dirge báo cáo cho 
Hi dOng quán tn hoäc tiOu ban liOn 
quan. DOng thai, Hi dOng quàn trj 
hoãc tiOu ban do dã cho phép thirc hin viOn, Giám dOe diOu hành hoc 
hap dng hoc giao djch do rnt each 
trung thirc ... 

b. Doi val nhirng hop dong co gia tn • 
bang hoac lon hon 35/o ... moi quan 

thành viOn Hi dOng quân trj dã 
dirge báo cáo cho Hi dOng quàn 
tn. Dng thai HOi dng quán tn . 
da cho phep th?c hiçn hap dong . . , . , 
ho.e giao dch do m9t each trung 
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h và lçii Ich cüa can bô quãn 1 hoc thirc ... 

b) Doi vi nhUng hop dng có giá 
trj bng hoc Iói han 35% 
môi quan h và l?i  Ich cUa ngu1i 

Khoán 5 Diu 
40 Diu l 
mu TT 
95/2017/TT-
BTC 

Sia di phü 
hcrp Diin c 
Khoán 5 Diu 
40 Diu l 
máu TT 
95/2 01 7/TT-
BTC. 

thành vien Hi dng quán trj dä thrçc 
cong b cho các c dông ithOng có V 
Ich lien quan có quyn biu quyt 
vn d do, và nhüng c dông do bö 
phiu tan thành hop dng hoc giao 
djch nay; 

c. ... hoãc hap dng nay dirge Ht5i 
dng quãn trj hoãc môt tiu ban true 

diu hành. Kim soát viên, Giám 
dc diu hành hoäc thành viên 
Hi dng quán trj dä dirge cong 
bô cho các c dOng không có 1çi 
Ich lien quan có quyn biu quyt 
v vn d dO, và nhttng c dOng 
do dã bO phiu tan thành hap 
dng hoc giao djch nay; 

c. ... hoc hap dng nay dirge Hi 
dtng quail tn hoàc Dai hôi dng 

thuôc Hôi dng quán tn hay các c 
dông cho phép thuc hiên. 

Thành viên Hi dng quán trj, Kim 
soát viên, Giám dc diêu hành, can bô 
quán 1 khác và nhUng ngu'i có lien c dOng thông qua. 
quan vOi các thành viên nôu trén 
không dirge si.'r diing cáe thông tin 
chua dirge phép cong b cüa cong ' 

Thành viên HOi  dng quán trj, 
Kim soát viên, Giám dc diu 
hành, ngir?i diu hành khác và 
nhung ngui có lien quan vi eác 
thành viên néu trên không dirge 
sCr dung các thông tin chira dirge 
phép cong bô cila cong ty 

Diu 36 Diu 36. Trách nhiêm v thiêt hal và Diu 40. Trách nhiêm v thiêt 
buithtrOrng hivàbithirOrng 

1. Thành viên Hôi dng quàn tn, Kim 
soát vien, Giám de diêu hành va can 

1. Thành viên Hti dng quãn trj, 
Kim soát viên, Giám doe diu 
hành và ngirOi diu hành khác vi 

Sith di phui 
hç.rp quy djnh 
thay dói khái 
nim "can b3 
quán lj" thành 
"ngu'&i diu 
hành doanh 
nghiêp "; 

bô ciuãn l' khác vi phm nghia vii, 
trách nhim trung thrc ... phai chju 
trách nhim v nhthig thit hai  do hành 
vi vi pham cüa mlnh gay ra. 

pham nghia vii, tráeh nhim trung 
thirc ... phãi chju trách nhim ye 
nhng thit hai  do hành vi vi 
pham cña mInh gay ra. 

2. Cong ty bi thuOiig cho nhUng 
ngirOi dã, dang hoc cO th tni thành 
mt ben lien quan trong các vit khik 
nai, kin, khOi t ... nêu ngirOi do dã 
hoc dang là thành viên Hi dng quan 
trj, can bO quán li', nhân vién hoc là 

2. Cong ty bi thuO'ng cho nhüng 
ngirO'i dã, dang hoc có th trâ 
thành mt ben lien quan trong các 
vii khiu nai,  kin, khi t ... nu 
ngirOi dO dã hoc dang là thành 
vien Hi dng quãn tn, Kim soat 

dai din dirge COng ty u' quyn hoc 
ngithi dO dã hoc dang lam theo yeu 
câu eüa Cong ty vi tu each thành viên 
Hi dng quân trj, can bO quán l', 

viên, Giam dOe diu hành, ngtthi 
diu hành khac, nhân viên hoac là 
dai  din dirge COng ty uS' quyn 
hoc nguri dO dã hoie dang lam 
theo yêu eu cUa COng ty vài tir 
each thành vien Hi dOng quân 
tn, ngithi diu hành, nhân viên 

nhân viên hoe dai  din theo u5' quyn 
cüa COng ty .... Khi thirc hin chüc 
näng, nhim vii hoac thirc thi cac cOng 
viêc theo ñy quyn cña COng ty, thành 
viên Hi dOng quán trj, Kiém soát 
vien, can bô quàn 15', nhân viên hoc là 

hoc dai  din theo u5' quyn cña 
COng ty .... Khi th%rc hin chüe 
nang, nhim vi hoc th%rc thi cáe 
cOng vic theo Uy quyn cüa Cong 
ty, ,thành viên Hi dOng quàn tnj, 
Kiem soat viên, nguii diêu hành, 

dai din theo üy quyn eUa COng ty 
dirge COng ty bOi thirrng ... 
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nhân viên hoäc là dai diên theo üy 
quyén cüa Cong ty duge Cong ty 
bôi thumg 

Diu 37 Diêu 37. Quyn diu tra s sách và Diêu 41. Quyn diu tra s sách 
hôso' vàhôso' 

1. C dông hoc nhóm c dông d cp 
tai Khoãn 3 Diêu 11 Diêu l nay có 

1. C dông hoc nhóm c dông d 
cp tai Khoàn 4 Diêu 11 Diêu I 

St'ra di chInh 
xác diêu khoán 
tham chiêu. quyén trrc tiêp hoc qua ngui dugc 

u' quyên, gri van bàn yêu câu dugc 
kim tra danh sách cô dông, các biên 
bàn hop Dai hOi dông cô dông và sao 
ch%ip hoc trIch 1ijc các ho so do trong 
giO lam vic và tai  tri si chInh cña 
cong ty. ... 

nay có quyên trirc tiêp hoc qua 
ngui dixgc uS' quyên, gi:ri van bàn 
yêu câu dugc kiêm tra danh sách 
CO dông, các biên bàn hop Di hi 
dông Co dông và sao chiip hoc 
trIch liic cac ho so do trong gi 
lam vic Va ti trii sà chInh cOa 
cong ty. 

2. Thành viên Hi dng quàn trj, Kim 
soát viên, Giám doe diêu hành và can 

2. Thành viên Hi ding quàn trj, 
Kiêm soát vién, Giám doe diêu 
hành và ngu&i diêu hành khác co 

Sith ddi phzi 
hop quy djnh 
ye thay dói 
khái nim 
"can b quán 

thành 
"ngw&i diêu 
hành doanh 
nghiêp. 

bô quán iS' khác có quyén kiêm tra so 
dãng kS' Co dông cña Cong ty, ... quyên kiêm tra so dang kS'  cO 

dông eña Cong ty, ... 

Diu 38 Diêu 38. COng nhân viên và cong Diêu 42. Cong nhân viên và 
doàn côngdoàn 

1. Giárn dc diu hành phài 1p k 
hoach dê Hôi dong quan tn thông qua 
các van de lien quan den vic tuyên 
diing, cho ngir?ii lao dng thôi vic, 
h.rong, bào hiêm xa hi, phOc Igi, khen 
thurng va k5' lut doi vâi nguOi lao 
dng và can bô quán iS'. 

1. Giámdc diu hành phài 1p k 
hoach dé Hôi dOng quan tn thông 
qua các van de lien quan den vic 
tuyên diing, cho ngi.thi lao dng 
thôi vic, luong, báo hiêm xã hi, 
phüc lçri, khen thiràng và k5' lust 
dOi vOi ngui lao dng và nguO'i"ngu'&i 

Si'ta ddi phIi 
hop quy thnh 
ye thay dôi 
khái nim 
"can bç5 quán 
l,i5 thành 

dieu 
hành daonh 
nghip. 

diêu hành doanh nghiêp. 

Diu 43 Diu 43. Báo cáo tài chInh nám, sáu Diu 47. Báo cáo tài chInh nàm, 
tháng và quy sáu tháng và quy 

i. Cong ty phài 1p bàn báo cáo tài 
chInh nãm theo quy djnh cüa pháp iut 
cCing nhu cac quy djnh eüa US'  ban 
Chüng khoán Nhà nirc và báo cáo 
phái dirge kiém toán theo quy djnh tai  
Diéu 45 Diêu 1 nay 

1. Cong ty phài l.p bàn báo cáo 
tài chInh näm theo quy djnh cüa 
pháp lust cting nhtr các quy djnh 
cUa U5' ban Chirng khoán Nhà 
ni.rc và báo cáo phái dugc kiém 
toán theo quy djnh tai Diêu 49 

S&a ddi diu 
khoán tham 
chiêu phü hop 
dr tháo Diêu 
l tha dôi. 

Diêu l nay..... 

2. Báo cáo tài chInh nãm phài bao gm 
báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh 
phán ánh mt cách trung th?c và khách 
quan tInh hInh ye lãi và 10 cña Cong ty 
trong narn tài ehInh, bang can dôi kê 

2. Báo cáo tài chInh näm phái bao 
gOm báo cáo kêt qua hoat dng 
kinh doanh phán ánh mt each 
trung thrc và khách quan tInh 
hInh ye lãi và lô cüa Cong ty 

Sia di phü 
hop Khoán 2 
Diêu 48 Diêu 
l máu TT 
95/2017/TT- 
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phán ánh mt each trung th?c Va 
khách quan tInh hInh hot dng cüa 
Cong ty 

trong näm tài chInh, báo cáo tInh BTC. 
hInh tài chInh  phán ánh mt each 
trung thc và khách quan tInh 
hInh hot dng cüa Cong ty 

3. Cong ty phái 1p va cong b cac báo 
cáo tài chInh sáu thang và qu theo các 
quy djnh cüa Uy ban Chñng khoán 
Nba nuó'c, S Giao djch chirng khoán 
(khi COng ty tr thành cong ty dai  
chüng quy mô lan hoäc hem yet) và 
np cho cci quan thuO hfu quan và ca 
quan däng k kinh doanh theo cac quy 
djnh cüa Lut Doanh nghip. 

3. Cong ty phái 1p va cOng b 
các báo cáo tài chInh sáu tháng 
soát xét và báo cáo tài chInh  qu 
theo các quy djnh cüa Uy ban 
Chang khoán Nhà nuórc, S& Giao 
djch chfrng khoán va np cho co' 
quan thuê htru quan và co' quan 
däng k kinh doanh theo các quy 
djnh cüa Lust Doanh nghip. 

Sa di phü 
hcrp Khoán 
Diêu 48 Dieu 
l mâu TT 
95/2 01 7/TT-
BTC. 

Szta ddi phu 
hcrp Khoán 4 
Diêu 48 Diêu 
lê máu TT 
95/2 01 7/Ti'-
BTC. 

4. Các báo cáo tài chInh duic kim 
toán (bao gôm kiên cüa kiêm toán 
vién), báo cáo sáu tháng va qu cña 
cong ty phãi drnc cong bO trOn website 
cña Cong ty. 

4. Các báo cáo tài chInh närn 
duçyc kiem toán (bao gôm kiên 
cña kiêm toán viên), báo cáo tai 
chInh  sáu tháng dã soát xét và báo 
cáo tài chInh  qu' cüa cong ty phái 
dixcc cong bo trên website cüa 
Cong ty. 

Diêu 45 Diêu 45. Kim toán Diu 49. Kim toán 

1. Dai  hi dng c dông thu'&ng niOn 
chi dinh môt cOng ty kiOm toán dc 1p 
hoc thông qua danh sách cac cong ty 
kim toán dc 1p và ñy quyên cho Hi 
dông quail tn quyêt djnh hra ch9n mt 
trong so các don vj nay tiên hành 
hoat dOng kiêm toán Cong ty cho näm 
tài chmnh tiOp theo 

1. Dai  hi dng c dOng thuOng 
niên chi djnh mt cong ty kiêm 
toán dc 1p hoc thông qua danh 
sách các Cong ty kiêm toán dOe 
1p và üy quyên cho Hti dOng 
quán trj quyêt djnh 1ra ch9n mOt 
trong sO các dan vj nay tiên hành 
kiêm toán báo cáo tài chInh cüa 
Cong ty cho näm tài chInh tiêp 
theo 

Si'a di phi 
hcrp Diêu 50 
Diéu lé mázi 
Ti' 
95/2017/TT-
BTC. 

2. Cong ly kim toán dic 1p kim 
tra, xác nhn, 1p báo cáo kiOm 
toán và trInh báo cáo do cho Hôi 
dông quail trj trong vông hai (02) 
tháng kê hr ngày ket thüc nãm tài 
chinh. 

2. Cong ty kim toán dOe  1p kim tra, 
xác nhân và báo cáo ye báo cáo tâi 
chInh nãm phán ánh các khoán thu chi 
cüa Cong ty, lap báo cáo kiOm toán và 
trinh báo cáo do cho HOi  dOng quãn trj 
trong vOng hai (02) tháng kê tir ngày 
kt thOc näm tài chInh. 

4. Kim toán viên thuc hiên viêc kim 
toán Cong ty duçc phep tham dr các 
cuOc h9p  Dai hOi dông cO dông và 
dircic quyOn nhn các thông báo va các 
thông tin khác lien quan dOn cuOc  hp 
Dai hOi dông cO dông ma các cO dông 
duçrc quyên nh.n và drnc phát biOu 
kiOn tai dai hôi ye các van dO eó liOn 
quan dOn kim toán. 

4. Kim toán viOn dOe lap thc 
hin vic kiOm toán Cong ty dirçrc 
phOp tham dr các cuOc h9p Dai 
hOi dong cO dOng và duce quyOn 
nhan các thông báo và các thông 
tin khác liOn quan dOn cuOc hop 
Di hOi  dOng cô dOng ma các cO 
dông dirçc quyOn nhn và thrçc 
phát biêu ' kien tai dai hOi ye các 
van do có lien quan den viOc kiOm 
toán báo cáo tài chInh cüa Cong 
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Diu 47 Diêu 47. Chm dth ho3t dông Diu 51. Chm dfrt hot dng 

1. Cong ty có th bj giái th ho.c chm 
dirt hoat dng trong nhUng triIrng hqp 
sau: 

a. Kt thác thai han  boat dng cfia 
Cong ty, k Ca sau khi dã gia han. 

Chira có 

d.Các trilông hçp khac theo quy djnh 
cüa pháp lust. 

1. Cong ty có th b giãi th hoc 
châm dñt hoat dng trong nhiing 
tnrOnghçpsau: 

Hüy bO 

c. Bi thu hM Giy chüng nhân 

Hiy bó dphii 
hp thai hn 
hoat dng cza 
Cong là vô 
th&i han. 

Bd sung phI 
hcii Khoán 1 
Diêu 52 Diu 

mau TT 
95/2 01 7/TT-
BTC. 

dãng k doanh nghiêp:, 

d. Các tnrng hçp khác theo quy 
djnh cüa pháp lust. 

Diu 48 Diu 48. Thanh l' Diêu 52. Thanh l 

3. Tin thu di.rçie tir vic thanh l duge 
thanh toán theo thir tij sau: 

b. Tin luong và chi phi baa him eho 
cong nhân viên; 

3. Tin thu ducc tü vice thanh l' 
thrcc thanh toán theo thr tr sau: 

b. Tin lucmg, tro cp thôi viec. 

Sith ddi phIt 
hçrp Dim b 
Khoán 3 Dku 
54 Diu l 
mau TT 
95/2 01 7/TT-
BTC. 

chi phi báo hiêm và các quyn loi 
kháe cho nguO'i lao dông theo 
thOa t1óc lao dOng tap th và hop 
dcng lao dông dã k két: 

Diu 49 Diêu 49. Giái quyt tranh chp ni Diu 53. Giãi quyt tranh chp 
b nôi bô 

1. TruOng hçp phát sinh tranh chp hay 
khiu nai  có lien quan toi boat dng 
eüa Cong ty hay tài quyn và nghia v11 
cüa cac c dông theo quy djnh tai  Diu 
l cong ty, Lust Doanh nghip, cac lust 
khác hoc các quy djnh hành chinh 
quy dnh giüa: 

b. C dông vai Hi dng quân tn, Ban 
kim soát, Giám dôc diu hành hay 
can bô quail l cao cp. 

1. Tnrng hp phát sinh tranh 
chp hay khiêu nai co lien quan 
tOi hoat dng eña Cong ty hay ti 
quyn va nghia vi eüa các c 
dông theo quy djnh tai  Diu l 
cong ty, Lut Doanh nghip, các 
lut khác hoc các quy djnh hành 
chinh quy djnh giOa: 

b. C dông vai Hi dng quail tn, 
Ban kim soát, Giám doe diêu 
hành hay ngiii diu hành doanh 

Sia ddi phI 
hçrp quy djnh 
thay doi khái 
nim "can b 
quán l35" thành 
"ngu'&i diu 
hành daonh 
nghip ", 

i 
Diu lê 

máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Trir trtrOng hcrp tranh chp lien 
quan tâi Hi dông quàn trj hay Chü 
tjch Hi dng quán trj, Chü tjch Hi 
dng quàn tn chU trI vic giãi quyêt 
tranh chp và yeu cu tirng ben trInh 
bay eác yêu t thuc tin lien quan den 

nghiêp. 

... Trtr trir&ng hçp tranh chip lien 
quan tai Hi dông quán trj hay 
Chü tch Hi dng quân trj, Chü 
tjch Hi dng quail trj chü trI vic 
giâi quyt tranh ehp Va yêu CU 
trng ben trInh bay các thông tin 

tranh chap trong vOng 03 ngày lam 
vic k ttr ngày tranh chap phát sinh. 
Tru&ng hqp tranh chip lien quan tai 
HOi dOng quàn tn hay Chü tjch Hi 
dOng quân trj, bt c ben nào cüng có 
the yeu cu chi djnh mt chuyen gia 

lien quan dn tranh ch.p trong 
vông 03 ngày lam vic k tx ngày 
tranh chp phát sinh. Trung hqp 
tranh chap lien quan tói Hi dng 
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dc lap d hành dng vo,i tix each là 
trong tài cho qua trInh giãi quyêt tranh 

quàn trj hay Chü tjch Hi dng 
quàn trj, bat cü ben nào cüng có 
the yêu câu chi djnh môt chuyên 
gia dc 1p dé hành dng vói tu 
each là trung gian hôa giài cho 

chap, 

qua trinh giài quyêt tranh chap. 

Diu 51 Diu 51. Ngày hiu lijc Diu 55. Ngày hiu h1c 

1.Bàn diu l nay gm 21 chuang 51 1. Bàn diu l nay gm 21 chixang 
55 diêu duoc Dai hôi dông cô 

Sia ddi phà 
hap thur tê dit 
tháo Diêu l 
si'ca dôi. 

diêu thrac Dai hôi dong cô dông Cong 
ty Co phân Cap nuc Ben Thành nhât 
trI thông qua ngày 12 tháng 4 näm 

dong Cong ty Co phân Cap nuàc 
Ben Thành nhât trI thông qua 
ngày ... tháng nàm 2020 tai 2016 tai cuc hop Di hi cô dông 

thurng nien và cüng chap thun hiu 
lirc toàn van cüa Diêu l nay. Bàn Diêu 
l nay thay the eho bàn Diéu l da 
thrqc Dai  hi dông Co dông thông qua 
vao ngày 22/4/2014 và các nghj quyêt 

cuc hop Dai  hi cô dông thithng 
niên và cüng chap thun hiu lirc 
toàn van cña Diêu i nay. Bàn 
Diêu l nay thay the cho bàn Diêu 
l dã ducic Di hi dông cô dông 
thông qua vào ngày . . .1. . .1... và 
cac nghj quyét bô sung, si'ra doi có 
lien quan. 

bô sung, sira dôi có lien quan. 

Trong Diu lê nay, các khái niêm "Can b5 quán lj" du'crc thay thi bang "Ngzc&i dku hành doanh nghip ". 

Các s thá tu' diu khoán, tham chièu diu khoán, s lu'cmg diu khoán Se ty' dçng du'çrc cap nhat sau 
khi dr tháo Diêu l ducrc thông qua. 
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CONG TV CO PHAN CAP NU'OC BEN THANTI CONG HOA xA HQI CHJ NGHIA VIT NAM 
Dc Ip — Tir do — Hnh phUc 

So: 05/TTr-CNBT-HDQT TIüzhpháHChiMmJi, ngayll tháng5náin 2020 

TO TRINH 
V thông qua vic b sung, sfra di Quy ch quãn trj Cong ty 

KInh giri: Dai  hi dng c dông Cong ty 

Can CU':  

- Lug7 Doanh nghip s 68/2014/QHJ3 duçrc Qudc hi nzthc Cc5ng h3a Xã h5i 
Chz nghz Viçt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Co hieu ly'c thi hành ké tir ngày 
01/7/2015, 

- Lug7 Chi'rng khoán s 70/2006/QHJJ du'çrc Quc h3i nzthc C5ng hOa Xã h3i 
Chi nghta Viçt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luat  tha dôi, bô sung mi5t so diêu 
cza Lut Ching khoán so 62/2010/QHJ2 du'çrc Quôc hi nu'O'c Cong hOa Xã hi Cvhñ 
nghTa Viçt Nam thông qua ngày 24/11/2010, 

- Nghj djnh so 71/2017/ND-CP ngày 06/6/ 2017 cüa ChInhphi hu'&ng dan v 
quán trj cOng ty áp dung dOi vO'i cOng ty dçi chth'zg; 

- Thông tw 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 cza Bó Tài chInh hithng dan mi5t so 
diêu cia Nghj djnh so 71/2 01 7/ND-CP ngày 06/6/2017 cza ChInh pht hu'áng dan ye 
quán trj cOng ty áp dyng dôi vó'i cong ly dcii ching, 

- Diu l T cht'c và hoot dng cia Cong ty Cphn Cá'p nzthc Bê'n Thành, 

Quy ch quãn trj hin hành cüa Cong ty C phAn Cp nixó'c Bn Thành duçc 
Dai hi cô dông thông qua ngày 19/4/2018, trên co' sO' tuân thu các quy djnh cUa Lust 
Doanh nghip, phü hp vO'i Diêu 1 cUa Cong ty và các van bàn huâng dan hin hanh 
có lien quan; dáp ing quy djnh cüa Nhà nuOc dôi vâi Cong ty dàng k niêm yet cô 
phiêu trên san giao djch ching khoán. 

Ngay 06/6/2017, ChInh phü ban hành Nghj djnh s 71/2017/ND-CP (co hiu 
lirc tr ngày 01/8/2017, thay the cho Thông tu sO 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 
càa B Tài chInh quy djnh ye quàn trj cOng ty ap d11ng cho các cOng ty dti chüng) 
hixâng dn ye quãn trj cong ty áp diing dôi vO'i cong ty dai  chUng, trong do quy djnh 
"B5 Tài chinh hithng dan máu Quy chê n5i b5 ye quán trj Cong ty dê cong ty di 
ching tham chiêu xay drng Quy ché n5i bó ye quán trj cong ty ". 

Trên Co sO' dO, ti Diu 4 Thông ti.r s 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/20 17 cUa B 
Tài chInh huâng dn mt sO diêu cüa Nghj djnh so 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 
cüa ChInh phü huO'ng dn ye quân trj cong ty ap diring dOi vOi cong ty di chUng thI: 

"COng ty dgi ching tham chilu mu Quy chl ni3i ho v quán trj cong ty tgi Phy 
lyc so 02 Thông tw nay de xây dy'ng Quy chê ni bç5 ye quthn trj cOng ty, dOm bOo phIi 
hcp vO'i quy d,inh cza Luit Doanh nghip, Lu2t Chthig khoán, Nghj djnh sO 
71/2017/ND-CF ngày 06/6/2017 cia ChInh phz hzthng dan ye quán trf cong ty áp 
dyng dOi vO'i cOng ty dgi chi2ng và Diéu l cong ty ". 
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D Quy ch quãn trj Cong ty tuân thu quy djnh ti Nghj djnh s 71/2017/ND-
CP ngày 06/6/2017 cüa ChInh phü và Thông tii so 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 
cüa B Tãi chinh, dông thii tuân thu quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Lust Chirng 
khoán, phü hçip vOi Diu 1 to chi'rc và hot dng süa dôi, bô sung, Hi dông quãn tn 
trong phiên hQp ngày 19/3/2020 dä thông qua ni dung d? thão ni dung bô sung, sira 
di (Quy chê quãn tn) d trInh Dai  hi dong cô dông (dinh kern). Qua trinh soan thão 
dir thão ni dung bô sung, süa dôi Quy ché quãntrj Cong ty nói trên cüng dixqc Cong 
ty TNHH MTV Chirng khoán Ngân hang DOng A thirc hin djch vi1 tu van nhäm dam 
bâo tuân thu theo dung các quy djnh cüa Nhà nuic. 

Can cü các quy djnh pháp 1ut hin hành thI quy djnh vic b sung, s1ra di Quy 
ch quãn trj Cong ty phâi duçic Dai  hi dong cô dông xem xét quyêt djnh nén Hi 
dng quãn trj dê nghj Qu cô dong biêu quyêt chap thun thông qua ni dung bô sung, 
sira dôi Quy chê quàn trj Cong ty dInh kern. 

Trân trçng kInh trInh Dai  hi dng c dông./. 

Nci nhmn: 
- Nhir trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Lixu: VT, HDQT. 

Phm Thj Thanh Van 
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CONG TV CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH CONG HOA xA HQI ciiU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

BANG TONG HVP  NQI DUNG SUA BOI, BO SUNG QUY CHE QUAN TR 
CUA CONG TY CO PHAN cAP NU'OC BEN THANH 

DIEU NOI DUNG QUY CHE 

HIN HANH 

GOP c S1A 1)01, BO SUNG L'c DO 

SI'A 1)01 

- Thông tu s 121/2012/TT-BTC ngày - Nghi dinh s 71/2017/ND-CP ngày S&a ddi can 
c& xáy dyng 
Quy chê phiii 
hçxp quy dinh 
hiên hành. 

26/7/20 12 cüa BO tru&ng B Tài 06 thang 06 11am 2017 Huâng dan v 
chInh quy djnh v quàn tn Cong ty áp 
ding cho cac cong ty dai  chüng. 

quán tn cong ty áp dung di vài cOng 
ty dai chüng. 

- Thông tu s 95/2017/TT-BTC ngày 
22 thang 09 näm 2017 cCia B tru&ng 
Bô Tài chInh quy djnh v quàn trj 
Cong ty áp ding cho cac cong ty di 
chñng. 

Diu 1 

Y nghia và 
phm . 
diêu chinh 

Quy ch nay quy djnh nhung nguyen 
täc ca bàn ye quàn trj cong ty dê bào 
vç quyen và igi Ich hçip pháp cüa c 
dOng, thit 1p nhUng chuân mijc v 
hành vi, dao  due ngh nghip cüa các 
thành viên Hôi dông quàn trj, Ban 
Giám dc, Ban kim soát va can bO 

Quy ch nay quy djnh nhung nguyen 
täc co bàn ye quàn trj cOng ty dê báo 
v quyn và 19'i Ich hgp pháp cüa c 
dong, thit Ip nhüng chuân mirc v 
hành vi, dao dirc nghê nghip cüa các 
thành viên Hi dOng quân tn, Ban 
Giám doe, Ban kim soát và ngui 

Süa ddi phii 
hp quy djnh 
thay dói khái 
nim "can 
b quán lj" 
thành 
"ngu&i diii 
hành doanh 
nghip ". 

quãn 1 eüa Cong ty c phin Cp diu hành cüa Cong ty c phn Cp 
nrnc Ben Thành. rnthc Ben Thành. 

Diu 2 

Giãi thIch 
thut ngfr 
và chfr viêt 
tt 

1. Nhüng tir ngü du'ói day duçic hiu 
nhu sau: 

a. "Quàn trj cOng ty" là h thng các 
quy täc d dam bào cho Cong ty dugc 
djnh htróng diu hành và thrqc kiêm 
soát mt each có hiu qua vi quyn igi 
cüa c dOng và nhng ngu'i lien quan 
dn Cong ty. Các nguyen tc quàn trj 
Cong ty nhàm muc dIch: 

1. Nhu'ng ttr ngtt duói day duçc hiu 
nhu sau: 

a. "Quàn trj cong ty" là h thng cac 
quy täc d dam bào cho Cong ty &rgc 
djnh huong diu hành và chrgc kiêm 
soát mt each có hiu qua vi quyn loi 
cüa c dOng và nhiing nguYi lien quan 
den Cong iy. Các nguyen thc quàn trj 
Cong ty bao gm: 

Sia di phIi 
hcrp khoán 2 
Diêu 1 Nghj 
djnh so 
71/201 7/ND 
-CF ngày 
06/06/2017 
cüa ChInh 
phi hicáng 
dcn v quán 
tr.icóngly 
áp dyng dOi 
VOl cOng ty 
dqi chzng 
("ND 
71/201 7/ND 
-C'P",). 

Sita theo gop 
j5 cüa DN. 

'' äi phu 
hcrp quy dinh 
thay dOi khái 
nim can 
bç5 quan l3" 

b. "COng ty" dtxac hiu là COng ty c b. "COng ty" là COng ty c phn Cp 
nuc Ben Thành; 

c. "Ngtthi diu hành doanh nghiêp" là 

phn Cap nuuc Bn Thành; 

c. "Can bO quàn l" là Giám dc diu 
hành, Phó Giàm dOe, Kê toán trirOng 
và các vi trI quán l khác trong COng 

Giám doe diu hành, Phó Giám dôc, 
K toán truong va ngthi diu hành 

ty duoc Hôi dng quán trj phé chun; khác trong Cong ty dugc Hi dng 
quãn tn bO nhiêm; 

e. Thành viên Hi dng quân trj 
không diu hành là thành viën Hi 
dng quàn trj khOng phài là Giám dOc 
diu hành, Phó Giám dc diu hành, 
K toán tnuing va các vi tn quàn l 

e. Thành vién Hi dng quàn trj 
khOng diu hành là thành viên Hi 
dng quàn trj khOng phai là Giám dOe 
diu hành, Phó Giám dc diu hành, 
K toán truOng và ngu?i diu hành 

khác trong COng ty dugc Hi dng khác trong COng ty dugc Hti dng 
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DIEU NQI DUNG QUY CHE 

HIEN HANH 

GOP ' S1A DOI, BO SUNG LY DO 

SIA DOI 

quán tn phé chun. quãn tn b nhiêm. thành 
dieu 

hành doanh 
nghip ". 

Sna dôi phi' 
khoán 2 

Diêu 151 
Lut Doanh 
nghip nàm 
2014 ("LDN 
2014"). 

Bd sung 
giái thIch 
& dz han 
các tru'ông 
hcrp vkt tat. 

f. Thành viên Hi dng quàn tn dc 
1p là thành viên Hi dông quàn trj 
dáp frng các diu kin sau: 

- Là thành viên HOi dng quàn tn 

f. Thành viên Hi dng quàn trj dc 
1p là thành viên Hi dông quãn trj 
dáp Irng các diu kin sau: 

- Không phài là ngthi dang lam viêc 
không diu hành va khOng phãi là cho Cong ty, cOng ty con cüa Cong ty. 
ngi.thi có lien quan vo'i Giám dOe diu không phài là ngithi dã tirng lam viêc 
hành. Phó Giám doe diu hành, K cho Cong ty, cOng ty con cña Cong ty 
toán tnr&ng va nhüng ngixOi nm girt It nht trong 03 näm lin truâc do. 
vi tn quãn l' khác trong Cong ty duo'c - Khong phài là ngix?i dang huOng 
Hôi dông quàn tn phé chun; luong, th lao tir Cong ty, tri'r cac 
- Không phài là thành viên Hôi dng khoân phu cp ma thành viên Hôi 
quãn tn, Tng Giám dOe. Phó Tng dng quán tn &roc hu&ng theo quy 
Giám doe eOa cac cOng ty con, cong dinh; 
ty lien kit, cOng ty do COng ty CO - Không phài là nguOi có vo hoäc 
phn Cp mroc Bn Thành näm quyên chng, cha dê, cha nuôi, me dé, me 
kim soát nuoi, con dé, con nuOi, anh ruôt, chi 
- Khong phài là c dOng lóTi hoäc ruOt, em ruôt là c dông lou cüa Cong 
ngthi dai diên cüa c dOng lan hoäc ty; là nguii quãn l eOa Cong ty hoäc 
ngui có lien quan cña c6 dông lan cOng ty con cña COng ty (ngui quàn 
cüa Cong ty l' cong ty xác dinh theo quy dinh cOa 

- KhOng lam viêc tai các t chirc cung 
Luât doanh nghiep). 

- KhOng phài là nguOi tnrc tip hoäc cp dich vu ti.r vn pháp luât, kim 
toán cho COng ty trong hai (02) näm gián tip s& hüu It nht 1% tng s c 
gn nht, phn cO quyn biu quyt cüa cong ty; 

- KhOng phài là. di tác hoäc ngui - KhOng phài là ngui dã tirng lam 
lien quan cOa dOi tác cO giá tn giao thành viên HOi dOng quán tn, Ban 
dich hang näm vai COn ty chim tr kim soát cOa cOng ty It nht trong 05 
ba mirai phAn tram (30°4) tth len tng nãm lin truàc dO. 
doanh thu hoäc tng giá tn hang hoá, 

2. Nhtrng chil vit tt: 

DHDCD/Dai hOi: Dai  hi dng c 

dich vu inua vào cña cOng ty trong hai 
(02) näm gn nht. 

2. Nhttng ch& vit t&t: 

DHDCD: Dai  hi dng c dOng 
dOng 

Diu 3 

Cuc h9p 
Dai hi 
dông cô 
dong 
thtrông 
niên, bat 
thuong 

Chu'a có CuOc hop DHDCD thizOiug nién. bt B sung 
them ca s& 
thc hin 
trong trithng 
hcip Cong ty 
tO chic 
DHDGD 
theo hInh 
thtc hôi 
ngh tryv 
tuyên. 

thuong cO th t chirc theo hInh thirc 
hop true tip hoäc hOi nghi true tuyn. 
Viêc t chIrc theo hmnh thrc hop true 
tip. hOi nghi tnrc tuyn hoàc kêt hop 
cà hai hinh thirc së do HOi dng quail 
tn quyt dinh dua vào tInh hInh thuc 
t và thông báo cho c dOng. 

DHDCD true tuyn là DHDCD dircnc 
t chtre thông qua áp dung các cOng 
nghe thông tin hiên dai d các c dOng 
n cáe dia diem khác nhau cO th tham 
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DIEU NO! DUNG QUY CHE 

HIN HANH 

GOP SIA 1)01, BO SUNG L DO 

S1A DO! 

Cong ty quy djnh v trInh tir, thu tic 
triu tp và biu quyt t?i Dai hi 
dng cô dông theo quy djnh cüa Lust  
Doanh nghip, các van bàn pháp 1u.t 
lien quan và Diu l Cong ty, gm các 
ni dung chInh sau: ... 

du Dai hôi. 

Cong ty quy djnh v trInh ti1, thu tiic 
triu tp và biu quyt tai Dai hi 
dng c dong theo quy djnh cüa Lut 
Doanh nghip, các van bàn phap 1u.t 
lien quan và Diu ! Cong ty, gôm các 
ni dung chInh sau: 

Diu 4 

Danh sách 
cô dông có 
quyn dr 
h9p Di hi 
dông cô 
dong 

2. Cong ty cong b6 thông tin v vic 
cht danh sách c dong có quyén 
tham dr hp Dai  hi dng c dông ti 
thiu näm (05) ngày tnrrc ngày chat 

2. Cong ty cong b thông tin v vic 
ch& danh sách c dOng có quyên 
tham dr hçp Di hOi  dng c dong téi 
thiu hai muai (20) ngày lin tnróc 

Sia diphü 
hçrp tiét a 
diem 2.2 
khoán 2 
Diu 9 Quy 
chê thuv 
hin quyn 
ban hành 
theo Quyet 
djnh sO 
02/QD- VSD 
ngày 
02/01/2 020. 

danh sách. ngày dang k cuôi cüng. 

Chira có 3. Danh sách c dông có quyn di.r Ba sung phIi 
hcip Khoán 2 
Diêu 137 
LDN 2014. 

hop Dai hôi dng c dông phâi có ho, 
ten, dia chi thir?ing tth, quôc tich. so  
Thô can cuâc cong dan. Giy chüng 
minh nhân dan, Ho chiu hoäc chirng 
thirc cá nhân hop pháp khác cüa CO 
ctông là cá nhân, ten. ma s doanh 
nghiép hoãc s quyt dinh thành lap, 
dia chi tru sâ chInh cña c dông là to 
chic s lircng c phn trng loai, s 
và ngày däng k cO dOng cUa tfrng c 
ctOng 

Diu 5 

Thông báo 
triu tp 

dông c 
dong 

1. NgixOi triêu tap Dai hôi dng c Hüy bO - Bó n5i 
dung khong 
phIi hc'p vol 
ten Diu 
khoán. 

- Các nói 
dung lien 
quan dèn l2p 
danh sách 
có dóng dã 
du'crc quy 
d.inh tgi 
Diêu 4. 

dOng (Hôi dng quãn tn hoäc Dai hOi 
dng c dong diroc triêu tap theo các 
truOng hp'p qBy  dinh tai Dim b, Dim 
c Khoàn 4 Diêu 13 Diu lê Cong ty) 
phài thisc hiên nhüng nhiêm vu sau 
day: 

a. Chun bi danh sách cac c dông dü 
diu kiên tham gia và biu quyêt tai 
dai hôi không sóm hon näm (05) ngày 
lam viêc truc ngày g1ri giy mi hop 
Dai hôi dng cO dOng chirong trInh 
hop, các tài lieu theo quy dinh phü 
hop vâi Iuât pháp và các quy dinh cüa 
Côngty 

b. Xác dinh thO'i gian và dia dim t 
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fflEU NO! DUNG QUY CRE 

HIN HANH 

GOP SA DO!, BO SUNG L DO 

STA Oi 

chüc Dai hôi; 

c. Thông báo va giri thông hop ,báo 
Dai hôi dông cô cong cho tat Ca các 
cô clông có quyên du hop. 

2. Cong ty phái cong b thông tin v Hüy bO Ni dung 
lien quan 
den lap danh 
sách Co 
dOng dã 
ducic quy 
dinh tgi 
Diêu 4. 

viêc chôt danh sách. Co dông; có quyên 
tham dis hop Dai hôi cOng cô dOng tôi 
thiêu näm (05) ngày. tnróc ngày chôt 
danh sách clang k tham du hop Dai 
hOidôngcôdông. 

Chu'a có 1. Thông báo hop Dai hôi dng c Xdy dyjng 
phI. hcrp ten 
Diêu khoán, 
Diu 17 dy 
tháo Diêu l. 

dông xác dinh thai gian và cia diem to 
chü'c Dai hOi, duoc gri cho tat cã các 
co dOng bang phucrng thirc bão dam, 
dOng thai cOng bô trên phuong tiên 
thông tin cOa Uy ban chng khoán 
Nhà nurc, So giao dich chñng khoán, 
trén trang thông tin diên tr (website) 
cüa Cong ty. Thông báo hop Dai hôi 
dong cO cong phãi disoc gcri It nhât 
muai (10) ngày truóc ngày hop Dai 
hôi dông cO dông (tInh tir ngay ma 
thông báo duoc g1ri hoäc chuyên di 
môt each hop lê. duoc trà cirâc phi 
hoàc duoc bO vao horn thu). 

Chira có 2. Chuong trInh hop Dai hôi dng c 
cong. cac tài lieu lien quan den các 
van dê së duoc biêu quyêt tai dai hôi 
throc gri cho cac cô dông hoäc clang 
trén trang thông tin diên tr cüa Cong 
ty. Trong tniOng hop tài lieu không 
di.rcrc gCri kern thông báo hop Dai hôi 
dOng cO dông. thông báo mai hop 
phài nêu rO cia chi trang thông tin 
diên tr de các cô dông cO the tiêp can. 

Diu 6 

Cách thfrc 
clang ky 
tham dir 
Dai hoi 
dong co 
cong 

Chira có 1. Truâc ngay khai mac cuôc hop Dai Xdy c4mg 
phü hçrp 
thwc te thwc 
h

,
a 

quyen cua 
co dong. 

hôi dông cO dOng: 

Co cong chon hinh thuc dang ky tham 
dir hop Dai hôi dông cO dông theo 
cach thuc da ghi trong thong bao, bao 
gom: 

a. Däng k' dir hop tnrc tip, qua diên 
thoai, fax, gCri thi.r hoãc thu diên tir 
hoäc each thirc khác ghi trong thu mai 
hop Dai hôi cong cô dOng. 

b. Uy quyn dai diên tham du dai hôi: 
TnrOng hop cô cong tO chirc có nhiêu 
hon môt nguOi dai dién diroc cir thI 
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DIEU NQI DUNG QUY CHE 

HIN 1JAN11 

GOP ' SUA 1)01, BO SUNG L' DO 

S1A DOI 

phâi xác dinh cu th s c phn dirac 
u quyên cho mOi ngi.rri dai diên. 
ViêC üy quyên tham du Dai hôi dong 
cô dông discc thirc hiên theo quy dinh 
tai Diêu 15 Diêu lê cong ty. 

C. Các hmnh thüt däng k' tham du hop 
Dai hôi dong CO dông khác phñ hap 
vii quy dinh cña pháp Iuât. 

3. Cong ty có trách nhiern t Chrc 2. Vào ngày t ch1c hop Dai hôi dng Sia di 
nháni quy 
dinh rô viêc 
dang ly tham 

h 

tháo Diéu l. 

.dwdaihoi, 

däng k' CO dOng vào ngày to Chrc Dai CO dong: 
hOi dOng cô dOng theo dung quy dinh . . Cong ty co trach nhiem to ChlxC dang 
tai khoan 1 va 2 Dieu 19 Dieu le Cong . . 

ky co dong vao ngay to chuc Dai hoi 
dong Co dong theo dung quy dinh tai 
Khoán 1 và 2 Diêu 19 Diêu lé COng ty 

Diu 6 Diêu 6. Vic bô phi&i và kim Diêu 7. Vic bO phiu và kim Si'ta dái phi 
hcxp lnráng 
dan ye Quy 
chê quán In 
tqi Thông tu' 
so 
95/2017/TT- 
BTC ngày 
22/09/2017 
hu'óiig dá'n 
Nghj dinh so 
71/2 01 7/ND 
-CF ngày 
06/06/2017 
cza ChInh 
p/ nrOiig 
dan ye quán 
tn cOng ty 
áp dyng dOi 
vói cOng ty 
dgi ching 
("TT 
95/201 7/TT-
BTC"). 

phiêu ti Di hi dông cô dông phiêu, thôn2 báo kt guã kiêm 
phiêu tai Di hi dông Co dông y 
cách thfrc phãn di quyêt dinh cüa 
Dai hôi ttông cô dôn 

Chira có 

1. Khi tiên hành dang k' tham dir Dai  
hOi, Cong ty cap cho t&ng CO dOng 
hoäc dai diên dtrcic uy quyên cua eô 
dông Phiêu biêu quyêt hoC/ va The 
biêu quyét, trên do ghi ma sO dang 
k2, ten cüa Co dong va sO phiêu biOu 
quyêt CÜa CO dong d. 

a. Phiu biu quyt: 

1. Cách thIre bô phiu B sung 
nhOm rö các 
nQ1 dung quy 
a51nh. 

a. Doi vcn CO dong true tiep du hop: 

Khi tiên hánh dàng k' tham dr Dai 
hi, Cong ty cap cho tirng CO dông 
hoäc dai diên dUO'C uy quyên cua CO 
dOng Phieu biêu quyêt hoc/ và The 
bieu quyêt, trên do ghi ma sO däng ks', 
ten üa cO dOng và sO phiêu biêu 
quyêt cüa CO dông do. 

Phiêu biu quyt: 
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HIN HANH 

GOP SIA DOI, BO SUNG LY DO 

SIA DOI 

Thè biu quyt: 

- C dông biu quyt b&ng The biu 
quyt ... 

- The biu quyt không hçp 1 là the 
biu quyt không do Cong ty phát 
hành ... 

- Trong mt The biu quyêt, CC fl1 

dung can 1y ' kin 

- Tnrông hop c dông biu quyét 
nhAm hoc the biu quyêt không con 
nguyen vn, c dong có th lien h 
vdi Ban to chirc d dixcic cp l?i  The 
biu quyt mdi và phãi np lai  The 
biu quyêt CU. 

- Th&i gian bAt du và kt thiic viêc bô 
phiu... 

TrtrOng hop c dong dã dang k' tham 
dir Dai  hi nhirng không the có mat 
dn ht chuong trInh Dai  hi, c dong 
do phài gin iai  The biu quyêt dã biêu 
quyêt cáe van d cn lay ' kin cho 
Ban t chinc tnthc khi ra ye. Nêu c 
dông nào khong gl'ri lai The biu 
quyêt cho Ban t6 chirc, Ban kim 
phiêu xern nhix c dOng do dng di 

JhO biu quyt: 

• C dông biu quyt bAng The 
biu quyt 

• The biu quyt không h9p ! 
là the biu quyt không do 
Cong ty phát hành... 

• Trong mt The biu quyt, 
các ni dung cn ly kin 

• Tnr?mg hçip c dong biu 
quyt nhm hoc the biu 
quyt không cOn nguyen vçn 
ma c dông chua biu quyt: 

Si'a ddi d 
phu hçip vó'i 
thyr tê. 

Sa ddi d 
phI hcrp vái 
thur té. 

Bd sung 
them cci 
thur hiên 
trong trurrng 
hp COng y 
to chnc bO 
phi éu dien 
tzWhInh thc 
diên tz khác. 

Bd sung 
them cci sá 
thitc hin 
(Tong (Tucing 
h?p COng 
tO ch&c 
DHDCD 
theo hInh 

nu chua ht thOi gian biu 
quyt, c dông có th lien h 
vdi Ban t chc d throc cp 
lai The biu quyt mdi và 
phái np lai  The biu quyt 
cii. 

• Thai gian bAt du và kt thiic 

Tru'Ong hop c dOng dã dang k tham 
dij Di hi nhi.rng không the cO mt 
den hét chirong trinh Di hi, c dOng 
do phài giii 1i The biu quyêt da biêu 
quyêt cac van d cAn lay ' kin cho 
Ban t chine trudc khi ra ye. Nu c 
dông nào không gin lai  The biu 
quyêt cho Ban to chine, Ban kim 
phiOu xem nhu c dông do không bO 

vdi các van d cAn lAy ' kin. 

Chira có 

Chira cO 

phiu dôi vdi các vAn d cn lay ) 
kin. 

b. BO phiu diên tin/hInh thirc diên tin 
khác: 

Viêc ho phiu se ducnc thuc hién theo 
huóng dan tai Ouy chê bO phiu diên 
tin dä throc Dai hôi dng c dông 
thông qua. 

c. Bô phiu trong tru&ng hop 
DHDCD tO chine theo hInh thirc hôi 
nghi true myn: 

- Các c dOng thuc hien biu quyt tai 
dia dim ma e dông tham thr dai hOi 
tuong tin quy dinh tai dim a Khoán 
nay hoãe môt hInh thine khác do 
HDOT xây dung và trInh DHDCD 
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thông qua. th&c h5i 
nghi trur 
tuyen. 

- Tnrong hop Cong ty to chi.rc hop 
DHDCD truc tuyen ket hop bo phieu 
diên ti:r. Co dông thuc hiên bô phiêu 
theo quy dinh ye bô phiêu diên tir nêu 
tharn gia biêu quyêt theo hInh thirc bO 
phiêu diên tir. 

Chira có 

Ban kiêm phieu có trách nhim !p  
Biên bàn thông kê so phiêu Dông , 

2. Cách thic kim phiu: Xáy dy'ng 
phü hcrp vái 
thur te thur 
hiçn va quy 
djnh pháp 
luat. 

Bd sung 
them co scr 

a. Doi vol bieu quyet bang Phieu bieu 
quyet: 

Ban kiêm phiêu Co trách nhim !p 
Biên bàn thông kê so phiêu tan thành 

Không dOng . Không co kiên cüa không tan thành. khong co kiên cüa 
Dai hôi dong cO dông dôi vai tirng 
van dé biêu quyêt dê báo cáo Chü tQa 
doan. Chü t9a së cOng bô kêt qua 
kiêm phiêu tirng van dê sau khi tiên 
hành biêu quyêt. 

Chua có 

Chu'a CO 

Chira có 

Dai hôi dông cô dông dOi vcn tlrng 
van dê biêu quyêt de báo cáo Chü tQa 
doàn. Chü t9a së cong bô két qua 
kiêm phieu trng van dé sau khi tiên 
hành biêu quyêt. 

b. Di vi biu quyt bang The biu 
quyêt: 

- Ban kim phiu phái tin hành kim 
tra thñng phiêu truOc khi bO phiêu vâi 
su chtng kiên cña các cô dông; 

- Viêc bO phiu bt du tü khi co 
thông báo cña Tnthng Ban kiérn 
phiêu và két thüc khi không con cô 
dong nào bô phiêu bâu vào thüng 
phiêu; 

- Viêc kim phiu phài ducyctin hành 
ngay sau khi viêc bO phiêu kêt thüc; 

- Ban kim phiu có trách nhiêm lap 
Biên bàn thông ke so phiêu hap 1é 
không hop !ê. tan thành, không tan 
thành và không có kién cüa Dai hOi 
dông cO dOng doi vri trng van de 
biêu quyêt dé báo cáo Chü toa doàn; 

- Kt qua kim phiu phài thrcrc th 
hiên trong Biên bàn kiêm phiêu và 
thrac Chü toa cong bô trrnic Dai hôi. 

c. Déi vi truOng hap 1y kin c 
dông bang van bàn 

Thirc hiên theo quy dinh tai Khoàn 5 
Diéu 21 Diêu I Cong ty. 

d. Tnthn hap bô phiu diên ti:r/hInh 
thrc diên tir khác: 

Viêc kim phiu phái dam báo dü 
thông tin v tng s phiu hap ie, 
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không hop Iê, tan thành, không tan thy'c hiên 
trong trit&ng 
hcrp Cong ty 
tO ch&c 
DHDCD 
theo hlnh 
th&c bO 
phjei din 
ti'r/hInh thic 
din ti 
khác.. 

thành va không có kin di v&i tfrng 
vn d. 

Tri.r&ng hop DHDCD t chüc theo 
hinh thirc két hap bó phiu dién tir và 
hInh thirc bO phik khác theo quy 
dinh, viêc kim phiu phài dam bào 
thng ké dy dü các thông tin v s 
phiêu biu quyt cüa tng các c dông 
tham gia bô phiu diên tir và hInh 
thirc bô phik khác. 

Chira có 3. Thông báo kt qua kim phiu Xây dyjng 
phu hcrp thi 
thuv té thu'c 
hin và quy 
dinh pháp 
lutit. 

Chñ toa hoAc Trtr&ng ban kim phiu 
s cong bô kt qua kim phiu tirng 
vn d sau khi tiên hành biêu quyt. 

a. Sau khi kim phiu, Ban kim 
phiu phài lap biên bàn kim phiu. 
Nôi dung bién bàn kim phiêu bao 
gm: TOng s phiu bu hap lé. tong 
s phiu bâu khOng hap 1ê s phiêu 
bu và tile % phiêu bâu trén tong s 
c phn tham gia bu cü hop lé và cáo 
nôi dung khác theo quy dinh pháp 

b. Toàn van Biên bàn kim phiu phãi 
dime cong b tnróc Dai hôi dng c 
dOng. 

c. Viêc cong b6 kt qua kimphiu 
di vi tnrng hop 1y ' kin cO dong 
bang van bàn thuc hiên theo quy dinh 
tai Khoán 6 Diu 21 Diu lê Cong ty. 

Chira có 4. Cách thüc phàn di quyt dinh cña Xdy dyng 
phü hcip 
hu6ng dam 
v Quy ché 
qutin trj tgi 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Dai hôi dng cO dOng 

Thuc hiên theo quy dinh tai Diu 23 
Diu lê COng 

Diu 7 Diu 7. Biên bàn và Nghj quyt Dai Diu 8. Lap Biên bàn và côn b Sza tiêu d 
phii hcip 
hu'Ong dOn 
tai TT 
95/2017/TT-
BTC. 

hi d1ng c dông Nghj quyt Pi hi dông c dông 

1. Biên bàn Dai  hi dng c dong 
phài có ni dung chü yu sau day: 

a. Ten, dja chi tri sO,  chInh, s và 
ngày cp Giy chixng nhân däng k 

1. Biên bàn Di hi dng c dOng 
phài có ni dung chü yu sau day: 

a. Ten, dja chi trii so' chInh, ma s 

Süa ddi phui 
hçrp Diu 
146 LDN 
2 014. 
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kinh doanh, noi dang k kinh doanh; doanh nghiêp; 

Sith di phi 
hçrp khoán 5 
Diêu 23 
Diêu l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC, khoán 
3 Diêu 146 
LDN 2014. 

d.Chütoavathuk'; 

f. So co dong va tong so phieu bieu 
quyêt cña CaC cô dong dir hop,  phii 1iic 
danh sách dang k cO dong, dai  din 
cO dong dir hp vri so cô phân và so 

phiêu bâu tirang i'rng; 

d. Ho, ten Chü toa và thu k,2 
. 

f. So CO dông và tong so phiêu biêu 
quyêt cüa các cô dông d? hop, phi 1iIc 
danh sách dàng k co dông, dai  din 
cô dOng dr hop vOi so CO phân và so 

phiéu biêu quyêt tucmg 1rng 
g. Tong so phieu bieu quyet doi vcn 
tirng van dO biOu quyOt, trong dO ghi 
rO tong so phiOu tan thành, khong tan 
thành và không có kiOn; t 1 tuong 
ing trOn tong so phiOu biêu quyOt cüa 
CO dông dir hop; 

h. Cac quyet dinh da dune thong qua 

g. Tong so phiêu biOu quyêt dôi vói 
tirng van dO biOu quyêt, trong do ghi 
rO tong so phiOu hcyp 10. không hop 10 
tan thành, không tan thành và không 
Co kiOn; t' I tirong rng trOn tong so 

phiêu biêu quyêt cüa cO dong dir hopS 

h. Cáevân dO dã duoc thông qua và t 

3. ... CáC bàn ghi chép, biOn bàn, si 

lê phiêu biêu quyOt thông qua ti.rong 
xng: 

3. ... Biên ban hop DHDCD, phu luc 
chü k Ua các cO dOng dir hop và van danh sách cO dOng dang k' dir hop, 
bàn u quyên tham dir phài duçic liru 
gui tai tril sO chInh cOa Cong ty. 

nghi quyêt da diroc thông qua, van 
bàn u' quyOn tham dir  và tài lieu liOn 
quan g1ri kern thông báo mOi hop phái 
dUOC luu gii ti trii sâ chInh cOa 
Côngty. 

Diu 8 Diu 8. Báo cáo hot dng cüa Hôi Diêu 9. Báo cáo hot dng cüa Hôi 
dông quail trj ti Di hi dông cô 
dông thu*ng niên 

dông quán trl  ti Di hi dông cô 
dông thtrô'ng niên 

2. Ni dung bào cáo ti thiu phái bao 
gôm: 

b. Hoat dng, thu lao, chi phi hoat 
dng cOa Hi dông quàn trj và cOa 
tirng thành viOn Hi dong quàn trj; 

e. Kt qua giám sat di vOi càc can bO 

2. NOi  dung báo cáo ti thiu phài bao 
gôm: 

b. Hoat dng, thu lao, chi phi hoat 
dng va loi ich khác cüa Hi dông 

Sia ddi phf. 
hçrp Diêu 9 

71/2017/ND 
d , iem c 

Dié'u 136 
LDN 2014. 

quàn trj và cüa tirng thành viOn Hi 
dOngquàntrj; 

e. Kt qua giàm sat di vâi ngiri diéu 
quàn l hành khác; 

f. Djnh htrong hoat dng cña Cong ty 
và càc kê hoach trong tirong lai (neu 

f. Djnh huàng hoat dng cOa Cong ty 
và càc kO hoach trong tirong lai. 

g. Báo cáo v quàn tn và kt qua hoat 

co). 

Chu'a có 
dOng cüa HOi dong quàn tn và tirng 
thành viOn HOi dOng quàn tn. 

h. Kt qua dánh giá eüa thành viOn 
dOe lap HOi dông quàn tn ye hoat 
dOng cOa HOi dOng quán tn. 
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Diêu 9 Diêu 9. Báo cáo hot dng cüa Ban Diêu 10. Báo cáo hot dng cüa Ban 
kiêm soát ti Di hi dông cô dOng 
thtrOng niên 

kiêm soát ti Di hi dông cô dông 
thtrOng niên 

2. Ni dung báo cáo ti thiu phái bao 
gm: 

a. Hoat dông, thu lao, chi phi hot 

2. Ni dung báo cáo ti thiu phài bao 
gôm: 

a. Thu lao, chi phi hoat dng và các 

St'ra ddi phà 
hçrp Diéu 10 

71/2017/ND 
-CP, diem d 
khoan 2 
Diêu 136 
LDN 2014. 

dông cüa Ban kiêm soát và cüa trng 
Kiem soat vien; 

b. Tong kêt các cuOc  hpp cüa Ban 
kiêm soát và các quyêt dinh cüa Ban 

ku ich khác cüa Ban kiêm soát và cüa 
tung Kiem soat vien; 

b. TOng kêt các cuc h9p cüa Ban 
kiém soát va các kêt luân, kiên nghi 

kiêm soát; 

d. Kt qua giám sat di vOi thành viên 
Hi dng quàn trj, thành viên Ban 
Giám dôc và các can bô quán l'; 

cña Ban kiêm soát; 

d. Kt qua giám sat di vói thành viên 
Hi dong quàn trj, thành viên Ban 
Giám dOe và các ngithi diêu hành 

e. Báo cáo dánh giá sir phi hcp hoat 
dng gita Ban kiêm soát v&i Hi 
dOng quàn trj, Ban Giám doe và cô 
dOng. 

Chira có 

doanh nghiep khác; 

e. Kt qua dánh giá sir ph6i hcup hoat 
dng giüa Ban kiém soát vri Hi 
dong quàn tn, Ban Giám doe và cO 
dong 

f. Báo cáo tix dánh giá kt qua hoat 
dong cüa Ban kiêm soát và cüa tfrng 
Kiêm soát viên. 

Diu 10 Diu 10. Th thfrc thy kin c Diêu 11. Th thirc thy 5' kin cô 
dông bang van bàn dôngbangvan bàn 

1. Hi dng quan trj có quyn thy 5' 
kiên cüa cô dông bang van bàn dê 
thông qua quyêt dinh cua Dai hoi 
dOng CO dOng nêu xét thâyvi lcii ich 

1. Hi dng quail trj có quyn thy 5' 
kiên cña cô dông bang van bàn dê 
thong qua quyêt dinh cua Dai hoi 
dông cO dông bat ctr tue nào néu xét 

Bd sung 
rö , phü 
hop diem a 
khoán 3 
Diêu 136 
LDN 2014. 

Sza dói phü 
hcrp vái 
Khoan 2 
Diu 22 
Dieu 1? mau 
Ti' 
95/2017/TT-
BTC. 

cüa Cong ty, ké ca các van dé quy thây can thiêt vI lcui ich cüa Cong ty, 
djnh t?i  khoàn 2 Diêu 143 Lust Doanh 
nghip 

2. TrInh tir, thU tic thy 5' kin c dong 
bang van bàn: 

a. HDQT phài chun bj Phiu My 5' 
kiên; Di,r thào quyêt dinh cUa DHDCD 

kê cà eác van dé quy djnh tai  khoán 2 
Diêu 143 Lust  Doanh nghip. 

2. TrInh ti,r, thu tic thy 5' kin c dong 
bang van bàn: 

a. HDQT phài chun bj PhMu thy 5' 
kiên; Dir thào nghi quyêt cUa DHDCD 

va các tài lieu giài trInh dr thào quyêt va cac tài lieu giài trinh dr thào nghi 
dinh. quyt. 

d. Gui tai liu va Phieu lay y kien cho 
cô dOng. 

Phiêu lay 5' kiên kern theo dir thào 
quyêt dinh va tài 1iu giái trInh phãi 

d. Gui tai hçu va Phieu lay y kien cho 
cô dOng. 

Phiêu lay 5' kiên kern theo dir tháo 
nghi quyêt và tài lieu giái trInh phài 

thrqc gUi bang phng thtc báo dam 
den dja chi dang k5' cUa tirng cô dOng. 

e. Nhn phiu thy 5' kin gCri v cUa e 
dông 

Phthu thy 5' kMn dä diiçuc trà lO'i phãi 
có chcr k5' cUa cO dOng là cá nhân, cUa 

thrgc gUi bang phixoiig thic bão dam 
den dja chi dang k5' cUa tirng cô dông. 

e. Nhn phiu thy 5' kthn gCri v cUa c 
dOng 

Phiu thy 5' kthn da dirçrc trá lui phài 
có chii k5' cUa cO dOng là cá nhân, cUa 
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nguii dai diên theo üy quyn hoãe ngtthi dai  din theo pháp lust eña e 
dong là t ehrc hoãe eña cá nhân, 

Sa ddi phü 
hp Khoán 4 

22 
Di lê mcu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Bó sung phü 
hçrp Khoán 5 
Diêu 22 

ie mau 
TT 
95/2 01 7/TT-
BTC, Khoán 

145 
LDN 2014. 

Bd sung 
them cci sà 
thc hin 
frong trzc&ng 
hçrp Cong iy 
My j kièn co2  
dOng btng 
van ban theo 
hmnh th&c hO 
phje din 
tuVhinh thüc 
din hr khác. 

Sa di phui 
hcip Khoán 6 
Diêu 145 
LDN 2014 

> vic gt'ri 
BB kiêm 
phiéu có th 
thay the 
bang vic 
däng tái len 
Website 
cOng ty. 

ngui dai  din theo pháp lust eüa e 
dong là t chire. 

Phiu 1y kin gii v Cong ty phài 
diroe drng trong phong bI dan kin và 
khOng ai dixgc quyn m& tnric khi 
kim phiu. Các phiu thy ' kin 

ngixi dai diên theo pháp luât eüa t 
ehirc du'cic u' quyn. 

Phiu ly ' kin gii v Cong ty phài 
dirge drng trong phong bi dan kin và 
không ai dirge quyn m tnràe khi 
kim phiu. tnrng hop güi fax hoäe 

Cong ty nhân di.rae sau th?ri han dã thix diên tr thI phài dircie gi bi mat 
xáe dinh tai nOi dung Phiu thy ' kin dn thôi dim kiêm phiu. Cáe phiu 
hoàc dã bi mo du khônghop lé. lay ' kin Cong ty nhân dime sau thii 

Chira có 

f. Kim phiu và 1p biên bàn kim 
phiu 

3. Biên bàn kim phiu phài dirge 
cOng b trên website Cong ty trong 
thOi han  24 gi và giri den eô dông 
trong vOng 15 ngày, k tr ngày kêt 
thcie kim phiu. 

han dã xáe dinh tai nôi dung Phiu lay 
' kin hoàe dã bi ma. bi cong bô 

trirac thyi dim kim phiu du khOng 
hcm lé. Phiu thy kin không dime 
g1ri v dime eoi là phiu không tham 
gia biu quyt. 

Trir&ng hop thy kin e dông bang 
van bàn theo hInh thi're bó phiêu diên 
tcr/hInh thirc diên ti:r kháe: Viêe bthu 
quyt eüa e dong së dime thire hiên 
theo hiràng dn tai Ouy ch bó phiu 
diên ti'r cüa Cong ty da dime DHDCD 
thông qua. 

f. Kim phiu và 1p biên bàn kim 
phiu (k eã tnthng hop thy v' kin e 
dông theo hmnh thüe bO phthu diên 
tir/hInh thire diên tir kháe): 

Hôi ding quãn tn t ehire kthm phiu 
và lap biên bàn kim phthu dixâi sir 
ehi'rng kthn eña Ban kiêm soát hoäe 
eüa eO dOng khOng phài là ngix?ri dthu 
hành doanh nghiep. 

3. Biên bàn kim phthu phài dirge 
cong b trên website Cong ty trong 
thai han  24 giO và eO th gi dn eô 
dông trong vOng 15 (rnuOi lam) ngày, 
k tir ngày kt thiie kiêm phthu. 
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Diêu 11 Diêu 11. Thành viên Hi dông quãn Diêu 12. Tiêu chun thành viên Hôi Szta tiêu d 
phü hap 
hu'óiig dan 
tgi TT 
95/2 01 7/TT-
BTC. 

tr dông quãn trj 

1. Thành viên Hi dng quán trj cn 
dáp ng các tiêu chuân theo Khoán4 

1. Thânh viên Hi dng quán trj cn 
dáp ing các tiêu chuân theo Khoán2 

St'ra ddi diu 
khoán tham 
chiêu phü 
hçrp 4 tháo 
Diêu lé. 

Diêu 24 Diêu 1 Cong ty. Ca câu Diêu 25 Diêu 1 Cong ty. Ca câu 
HDQT can dam bão sr can dôi giüa 
các thành viên có kiên thrc, kinh 
nghim ye cap nróc, pháp Iut, tài 
chInh 

HDQT can dam bâo sir can dôi gifa 
các thành viên có kiên thrc, kinh 
nghim ye cap ninc, pháp 1ut, tài 
chInh 

3. Cong ty han  ch thành viên Hi 
dong quãn frj kiêm nhim cac chüc 
danh quãn 1 trong b may diêu hành 

3. Cong ty han  ch thành viên Hi 
dông quán trj kiêm nhim các chüc 
danh diêu hành trong b may diêu 

Sza ddi phà 
hcip quy djnh 
ye thay ddi 
khái nim 
"can b5 
quán lj" 
thành 
"ngwài diêu 
hành doanh 
nghip ". 

cüa Cong ty dé dam báo tinh dc !p 
cüa Hi dông quân trj. 

hành cüa Cong ty dê dam báo tInh dc 
!p cüa Hi dOng quãn trj. 

Diu 12 Diu 12. Cách thfrc dê cr ngirô'i và Diu 13. Cách thu'c d cfr ngtrôi và 
thig cfr vào vi  trI thành viên Hi 
dông quail trl 

ñ'ng cfr vào vl  tn thành viên Hi 
dông quãn trl 

1. Các c dongnAm gi c phn 
quyên biêu quyêt trong thi han  lien 

1. Các c dOng nAm gi c phn ph Sia ddi phIi 
hp khoán 2 
Diêu 25 
Diêu lé máu 
TT 
95/2 01 7/TT-
BTC. 

thông trong thi han  lien tc It nhât 
tiic It nhât sáu (06) tháng có quyên ... sáu (06) tháng có quyên ... 

3. Trtthng hcip s hrcing các ing viên 
Hi dOng quán tn thông qua dê ccr và 
.'rng cir van không dü so !u9'ng can 
thiêt, Hi dông quan trj thrang nhim 
có the dé ccr them üng cCr viên dáp 
1ng tiêu chuân thành viên Hi dông 
quan tn quy dinh tal Diêu lê Cong ty 
Ca ché dê ci:r hay cách thác Hi dông 
quán tn duang nhim dé cr trng cCr 
viên Hi dOng quàn trj phái duqc 
cong bO rO rang và phãi dixçic Dai  hi 
dng c dOng thông qua tnrâc khi tiên 
hành dé cü. 

3. Trung hcp s hrcing các üng viên 
Hi dOng quán trj thông qua dé cr Va 
ing ccr van khOng di so hrng can 
thiêt, Hi dOng quan trj thrang nhim 
có the dê ci'r them irng cir viên dáp 
frng tiêu chuân thành viên Hi dOng 
quan fri quy dinh tai Diêu !ê Cong ty 
hoäc to chtrc dê cir them theo each 

Bd sung phü 
hcrp khoán 3 
Diêu 24 dt 
tháo Diêu l, 
trên ca sà 
xét thây 
thuan tzén 
cho DN. 

thirc ma Hôi dông quãn tn xét thây 
phü hap vi dàc diem Cong ty. Ca 
chê dê cr hay each thrc Hi dông 
quan trj duang nhim dê ccr rng cir 
vien Hi dOng quan trj phâi dugc 
cong bô rO rang và phái dirc Di hi 
dông cO dông thông qua tnrrc khi tiên 
hành dê cfr. 
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4. Thông tin lien quan dn các 1mg 
vién Hi dông quail trj (trong trithng 
hçp dã xác dnh thrçic tnro'c các 1mg 
vien) dirge cong bô tôi thiêu muO'i 
(10) ngày trirâc ngày triu tp h9p Di 
hi dong cO dong 

Chuyn xung khoãn 1 Diu 14 dir 
thão 

5. Cácñng viên Hi dng quãn trj Co 
cam két bang van ban ye tInh trung 
thrc, chInh xác và hgp 1' cüa các 
thông tin Ca nhân dirge cOng bô và 
phãi cam kêt thrc hin nhim viii mt 
each trung thirc neu dirge bâu lam 
thành viên Hi dong quãn trj. 

Chuyn xung khoãn 2 Di&u 14 dir 
thâo 

Chira có Khoãn 4 Diu 12 Quy ch cii Diu 14. Cách thfrc gio'i thiêu mnig 
viên thành viên Hôi dôn2 quail tn 

4. Thông tin lien quan dn các 1mg 
viên HOi  dông quán trj (trong tnthng 
hap da xác dinh ducyc trim1mc các 1mg 
viên) duoc cong bô tOi thiêu mu?yi 

1. Thông tin lien quan dn các 1mg 
viên HOi  dông quan tn (trong tnrOng 
hçmp da xac djnh dirge tnrc cáe 1mg 
vien)duo'c dira vào tài lieu hop Dai 

Chuyn 
xuông tir 
khoán 4 
Diêu 12 Quy 
chê Cu 'Diêu 
13 dl! tháo 
Quy chê 
mó'i) và sr'a 
dói phü hcrp 
Diêu 11 ND 
71/2017/ND 
-CP, khoán 
1 Diêu 24 dl! 
tháo Diêu lé. 

(10) ngày truó'c ngày triêu tap hop Dai hôi dông cO dông và throc cOng bô tôi 
hôi dOng cô dOng trên trang thông tin thiêu mirO'i (10) ngày trirrc ngày khai 
diên tIm cüa Cong ty dê cO dong có the mac cuôc hop Dai hôi dOng cô dông 
tIm hiêu ye các 1mg viên nay trirc khi 
bô phiêu. Thông tin lien quan den các 
1mg viên Hi dông quan trj dirge cong 
bô tôi thiu bao gôm: 

- HQ ten, ngay thang nam sinh; 

- TrInh d chuyên môn; 

- Qua trInh cong tác; 

- Ten các cong ty ma 1mg viên dang 

trên trang thông tin dién tIm cüa COng 
y_dê cô dOng có the tim hiêu ye các 

1mg viên nay trir1mc khi bO phiêu. 
Thông tin lien quan den các 1mg viên 
Hi dOng quán trj dirge cong bô tôi 
thiêu bao gôm: 

- HQ ten, ngay thang nam sinh; 

- TrInh d chuyên môn; 

- Qua trinh cong tác; 

Hüy bO 

Hiy bO 

- Các thông tin khác (nu co) theo quy 

nãm giIm chIme vu thành viên Hôi dông 
quan tn và các chIme danh quân 1' 
khác 

- Cac loi Ich có lien quan tói Cong ty 
nêu eo) 

- Các thông tin khác (nu co). 
dinh tai Diêu 1 COng ty. 

5. Các 1mg viên Hi dng quan trj eO 
cam ket bang van bàn ye tInh trung 
thijc, chInh xác và hap l cüa các 
thông tin cá nhân dirge cong bô và 
phai cam kët thirc hien nhiëm vu môt 
each trung thrc nêu dirge bau lam 
thành viên Hi dông quan trj. 

2. Cac 1mg viên Hi dng quan trj có 
cam kêt bang van bàn ye tInh trung 
thc, ehInh xáe và hap l' cüa các 
thông tin cá nhân dircmc eOng bô và 
phai cam kêt thuc hiën nhiêm vu môt 
each trung thire, can trong, trung 

Chuyn 
xuông tà' 
khoán 5 
Diéu 12 Quy 
ché cü (Dzeu 
13 dy' tháo 
Quy ché 
mó'i) và tha 
dói phü hcp 

thành và vi loi Ieh cao nhât cüa COng 
y neu dirge bau lam thành vien Hi 
dOng quan trj. 
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Dku 11 ND 
71/201 7/ND 
-CF. 

Diu 13 Diêu 13. Cách thfrc bu thành viên Diu 15. Cách thtc bu thành viên 
Hi dông quãn trj Hi dông quãn trl 

1. Vic biu quyt bu thành viên Hi 
dông quàn trj thirc hin theo phixang 
thüc bâu don phiêu, theo do môi co 
dong cO tong so phiêu biêu quyêt 
ti.rang rng voi tong so cO phân s hru 
nhân vOi so thành vién di.rac bâu cüa 
Hoi dong quan fri cO dong co quyên 
don hêt tong so phiêu bâu cüa mInh 
cho mt hoac  mt so ñng ci:r vien. 

1. Vic biu quyt bAu thành viên Hi 
dOng quãn tn thirc hin theo phucmg 
thirc bâu don phiêu, theo do môi cô 
dông có tOng so phiêu biêu quyêt 
tUang irng voi tong so cô phân sâ hu 
nhân vói so thành viên du,ac bâu cña 
Hôi dông quan tn, cô dong co quyên 
don hét hoäc môt phân tong so phiêu 

Bd sung phü 
hçrp khoán 3 
Diêu 144 
LDN 2014. 

bâu cña mInh cho mt hoc mt so 
(mg ci:r viên. 

2. Phiu bu do Ban t chüc in san, Co Xáy dung 
phü hçrp 
thtc tê thyc 
hin cia 
DN. 

danh sách cac irng viên, sap xép theo 
th(m tu theo bang Chtr Cal tiêng Viêt. CO 

ghi giá fri hoäc sO cô phiêu, cO dóng 
dâu Cong ty; hoãc hInh th(mc khac 
di.rac Dai hôi dông CO dông thông qua; 

Chua có 3. C dOng Co quyn bu cho chInh 
mmli nêu ho có ten trong danh sách 
(mng c(m viên ghi trong phiêu bâu c(r; 

Chira có 4. Phiu bu throc phát tai bui hop 
Dai hôi dông cô dOng trong trimOng 
hap Chua cO danh sách (mg viên ChInh 
th(mC dmnh kern tài lieu hop. Trên mOi 
phiêu bâu cO ghi ten nhthig ngi.thi (mng 
c(m vào HOi dong Ouãn tn, thông tin 
V CO dông Va tong sO CO phân Co 
quyên biêu quyet ma ho dai diên. CO 
dông phâi kiêrn tra SO CO phân ghi trén 
phiêu bâu, nêu cO sai phái thông ,sot 
báo lai ngay tai thii diem nhân phiêu; 

Trong tnr6ng hap chi có bu b 
sung rnt thành vién Hi dOng quán 
trj Va Chi cO mt (mng ci:r viên (mng CU 
hoäc dé Cu vao Hôi dOng quan tn, Dai 
hi dOng CO dOng cO the th1rC hin bâu 
bô sung theo phuang th(mC biêu quyêt 
bang 

. Trong tnthng hap Chi Co bu b 
sung mt thành viên Hi dông quán 
trj và chi Co mt (mng CU Vien frng Cu 
hoãc dê CU vao HOi dông quan tn, Dai 
hi dOng cO dOng CO the thlrC hin bâu 
bO sung 

Diu 14 Diéu 14. Mien nhim, bãi nhiém Diu 16. Mih nhim, bãi nhim 
thành viên Hi dông quân tr thành viên Hi dông quán trj 

1. Thành vien Hi dng quán trj 
không COn tir CáCh thành viên Hi 
dOng quán trj trong CáC truOng hap 
quy djnh tai  Khoãn 5 Diêu 24 Diêu lé 

Thành viên Hi ding quãn trj không 
COn tim CáCh thành viên H5i  dOng quán 
trj trong các truOng h9p quy djnh tai 
Khoãn 3 Diêu 25 Diêu l Cong ty. 

S&a di diu 
khoán tham 
chiéu phit 
hcrp c4 ththo 
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S1A 1)01 

Cong ty. Diêu l. 

2. Viêc b nhim các thành viên HOi  
dông quàn trj phãi ducic cong bô 
thông tin theo cac quy djnh cüa pháp 
luat ye doanh nghip, chüng khoan. 

Chuyn xung Diu 17 dr thão 

Chu'a có Khoãn 2 Diu 14 Quy ch cü Diu 17. Thông báo v viêc 
mien nhiêm, bãi nhiêm thành viên 
Hôi dôn quãn tn 

2. Viêc b nhiêm các thành viên Hôi Viêc bu, b nhiém. min nhiêm, bãi Chuyn 
xuông tit 
Khoán 2 
Diêu 14 Quy 
chê cü (Dieu 
16 dt tháo 
Quy chê 
mói). 

dông quán trj phái duçic cong bô 
thông tin theo cac quy djnh cüa pháp 
lut ye doanh nghip, ching khoán. 

nhiêm các thành viên Hi dong quán 
trj phái thrçxc cong bO thông tin theo 
các quy djnh cüa pháp lust ye doanh 
nghip, chirng khoán. 

Diêu 16 Diu 16. Trách nhim và nghia vu Diu 19. Trách nhim và nghia vi 
cüa thành viên HDQT cüa thành viên HDQT 

4. Thành viên HDQT có trách nhim 
cong ho cho Cong ty cac khoán thu 

4. Thành viên 1-IDQT có trách nhim 
báo cáo dày dü và kip thai cho HOi 

Sza ddi phà 
hcxp diem c 
khoán 2 
Diêu 14 ND 
71/2017/ND-
CF. 

lao nhn duçic tir cac cong ty con, 
cOng ty lien kêt và cac tO chirc khác 
ma thành vien do là ngtthi dai  din 
phân von gop cüa Cong ty. 

dOng quán tn các khoán thu lao nhn 
drnc tir cac cong ty con, cOng ty lien 
ket và các to chirc khác ma thành viên 
do là ngu?yi dai  din phân von gop cUa 
Cong ty. 

5. Thành viên HDQT và nhüng nguri 
có lien quan cüa thành viên HDQT 
khi thirc hin giao dch CO phân cüa 

5. Thành vién HDQT và nhüng ngri 
có lien quan cCa thành viên HDQT 
khi thrc hin giao djch cO phiêu cüa 

Si'a ddi phI. 
hcrp diem d 
khoán 2 
Diêu 14 ND 
71/2 01 7/ND-
CF. 

Cong ty phãi báo cáo vó,i Uy ban 
Chng khoán Nhà rnxoc va th%rc hin 
cOng bô thông tin ye vic giao dich 
nay theo quy dnh cüa pháp luat. 

Cong ty phãi báo cáo vài Uy ban 
Chüng khoan Nhà niiOc và thrc hin 
cong bô thông tin ye vic giao djch 
nay theo quy dnh cüa pháp lu.t. 

Diu 17 Diêu 17. Các hInh thü'c ly kin Diu 20. Các hInh thfrc lay kiên 
Hi dông quail trj Hi dông quãn trj 

1. Các hInh thüc t chirc hQp cüa Hi 
dOng quán trj: 

a. Hop true tiep. 

b. H9p tren din thoai hoc các hInh 
thirc khac. Cuôc hop cüa Hôi dOng 
quán tn có the to chic theo hinh thic 
nghi su gitia các thành vien cüa HOi 

1. Các hInh thüc t chüc h9p cüa Hi 
dOng quàn tr: 

a. Hop tnrc tiep. 

b. H9p trén din thoi hoac các hInh 
thc khác. Cuc h9p cUa Hi dOng 
quán trj có the to chüc theo hInh thic 
hôi nghi true tuyên giUa các thành 

Srra di phI 
hcrp Khoán 9 
Diêu 30 
Dieu le mau 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dOng quán trj khi tat cá ho.c mt so 
thành viên dang & nhung dia diem 
khác nhau v&i dieu kiên là rnOi thành 
viên tham gia hQp dêu có the: 

viên cüa Hi dông quán tr khi tat cá 
ho.c rnt sO thành vién dang nhüng 
dia diem khác nhau v&i dieu kin là 
môi thành viên tham gia h9p deu có 
the: 
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- Nghe trng thành viOn Hi dng quàn 
trj khác cüng tham gia phát biêu trong 
cuc hop; 

- Nu mun. ngithi do có th phát 

- Nghe t1rng thành viên Hi dng 
quân trj khác cüng tharn gia phát biêu 
trong cuc hop; 

- Phát biu vO'i tt cã eác thành viên 
biêu vri tat cá cac thành viên tham d? tham dr khác mt cách dông thai. 

Vic trao di giia các thành viên cO 
the thijc hin mt each trirc tiêp qua 
din thoi hoac bang phirang tiên lien 

khác mt each dong th?iri. 

Vic trao di gita cac thành vien có 
the thrc hin mt cách tr?c tiêp qua 
din thoi hotc bang phiro'ng tin lien 
lac thông tin khác (ké cà viOc si:r dung lac thông tin khác hoäc làkOt hapJat 
phuong tiOn nay diên ra vào thi diem cà nhng phung thirc nay. Thành 
thông qua DiOu lê hay sau nay) hoac viên Hi dông quàn trj tham gia cuc 

hop nhir vy duc coi là "có mat" t?i 
cue hop  do. Dja diem cuc hop dirac 
tO chic theo quy djnh nay làdja diem 
ma nhóm thành viên Hi dong quãn 
tn dong nhât tp hgp lai, hoac nêu 
không có mt nhóm nhu vy, là dja 
diem ma Chü to? cuc hop  hin din. 

là kêt hgp tat ca nhUng phuoiig thüc 
nay. Theo Diu lê nay, thành viên Hi 
dong quàn trj tham gia cuc hop  nhu 
vy dirge coi là "có mat" tai cuc  hop  
do. Dja dim cuc hop  dirge to chic 
theo quy djnh nay là dja diem ma 
nhóm thành viên HOi  dông quàn trj 
dông nhât tp hgp li, hoac  nêu không 
CO mt nhOm nhir vy, là dja diem ma 
Chü to? cuôc hop  hiên diên. 

2. Ly ' kin bng van bàn: 

a. ChO tjch HDQT gi'ri Phiu ly 
kiên biOu quyêt kern theo tài lieu giãi 
trInh den các thành viOn HDQT It nhât 
trinrc 05 ngày lay biêu quyêt. 

2. Ly kin bang van bàn: 

a. ChU tjch HDQT gri Phiu ly 
kiên biêu quyêt kern theo tài lieu giái 
trmnh den các thành viên HDQT It nhât 
trirc närn (05) ngày trtrót ngày lay 

Sra di d 
de 

e O7. 

biêu quyet. 

Diu 18 Diu 18. Thông báo hp Hi dông Diu 21. Thông báo hp Hi dlng 
quân tr! plan tr 

3. Chü tjch Hi dng quàn trj tniu tp 
cac euc hop  bat thi.rng khi thây can 
thiêt vI Igi ich cüa Cong ty. Ngoài ra, 
Chü tjch Hi dong quãn trj phài triu 
tp hop  Hi dông quail tn, khOng 
dirge tn hoãn néu khOng cO l' do 
chmnh dáng, khi mt trong sO các dôi 
tugng dirO'i day dê nghj bang van bàn 
trInh bay miic dIch cuc hop  và cac 
van dO can bàn: 

a. Giám dc diu hành hoac It nht 
nãrn (05) can bô quãn l' khác; 

3. Chü tjch Hi dng quàn trj triu t.p 
các cuc hop  bat thithng khi thây can 
thiêt vi igi Ich cüa Cong ty. Ngoài ra, 
Chü tjch Hi dong quán trj phái triu 
tp hp Hi dong quàn trj, khOng 
dirge trI hoãn nêu không có l do 
chinh dang, khi rnt trong so các dOi 
tl.rong dirOi day dé nghj bang van bàn 
tnInh bay mic dich cuc hop  và các 
van dO can bàn: 

a. Giám dc diu hành hoäc It nht 
nam (05) ngI.ri diu hành khac:, 

Sia ddi, bd 
sung phui 
hcip Khoán 3 
Diu 30 TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 
4 Diéu 153 
LDN 2014. 

Chtra Co 
-. d. Thanh vien doe lap Hoi dong quan 

tn. 

4. Các cuc hp Hi dng quãn trj 
nêu t?i  khoàn 3 Diu nay phài dirge 

4. Các cuc hop Hi dng quán trj 
nOu tai  khoãn 3 DiOu nay phai dirge 

Sza di d 
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tin hành trong thôi han  bay (07) ngày 
lam viêc sau khi eó dé xuât hop.  ... 

tin hành trong thai han  bay (07) ngày 
lam vic kê ttr khi có dé xuât hop. 

rö rang ho7l. 

7. Thông báo hop Hi dng quan trj 
phài throc giri truóc cho cac thành 
viên Hi dông quàn trj It nhât ba (03) 
ngày lam vice  truóc khi to chüe hop,  
eác thành viên Hi dong Co the tir 
chôi thông báo mai hop bang van bàn 
và vic tir chôi nay có the cO hiêu lire 

7. Thông báo hop  Hi dông quan trj 
phãi du?c giri tnrâc cho eác thành 
viên Hi dông quán trj It nhât ba (03) 
ngày lam vic tnràc khi to chirc hop, 
các thành vien Hi dong có the tr Sira dói phü 

kip Khoán 7 
Diêu 30 
Diêu l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Sia dôi phü 
hap Khoán 6 
Diêu 153 
LDN 2014. 

ehôi thông báo rnai hop bang van bàn 
và viec tr chôi nay có thê dime thay 

hôi to. Thông báo hop  Hi dOng phài doi hoäc hiiy bO bang van bàn ciia 
duqc lam bang van bàn tiêng Vit va 
phai thông báo day dii chirang trInh, 
thai gian, dja diem hop,  kern theo 
nhti'ng tài Iiu can thiêt ye nhüng van 
dé thrcic ban bac va biêu quyêt tai 
cue hop HOi dông và eác phiêu bâu 

thành viên hôi dông quail tn do. 
Thông báo hop Hi dông phài thrc 
lam bang van bàn tiêng Vit và phái 
thông báo day dii chirong trmnh, thai 
glan, dia diem hop, kern theo nhüng 
tài !iu can thiêt ye nhfrng van dé 
thrc bàn bac  và biêu quyêt tai cuOc 
hop Hi dông và cac phiêu biêu quyêt 

cho nhung thành viên Hi dong không 
the dij hop. 

cho nhng thành viên Hi dông không 
the dir hop. 

Diu 19 Diu 19. Diu kiin ti chfrc h9p Hôi Diu 22. Diêu kin to chfrc h9p Hi 
dông quán trj dông quãn trl 

1 Cuôc hop cua Hôi dong quan tn chi 
dirqc tiên hành khi có It nhât ba phân 
tu (3/4) so thành viên Hi dOng quàn 
trj cO mt trrc tiep hoc thông qua 
nguOi dai din (nguOi thrc iiy 
quyên). 

1 Cuôe hop cua Hôi dOng quan tn chi 
thrc tiên hành khi cO it nhât ba phân 
t'.x (3/4) sO thành vién Hi dong quãn 
trj có mt trre tiêp ho.c thông qua 
nguOi dai  din (ngi.rOi di.rqc Uy quyen) 
nêu throc da sO thành viên Hôi dông 

Bó sung phu 
hçip Khoán 8 
Diêu 30 
Diêu l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC quail tn chap thuân. 

2. TruOng hop  không dii s thành viên 
dij hop  theo quy djnh, cuc hop  phài 
di.roc triêu tap lal trong thai han bay 
(07) ngày lam viêe e tü ngày dir djnh 

2. Trithng hop  không dii s thành viên 
dr hp theo quy djnh, cuc hp phãi 
duoc triêu tap lal trong thai han bay 
(07) ngày ké tir ngày dr djnh hop  lan 
thu nhât Cuôc hop triêu tap lai dime 
tiên hành nêu có han môt nira (1/2) sO 
thành viên Hi dông quàn trj d%r hop. 

S&a thi phü 
hçip Khoán 8 
Dzêu 153 
LDN 2014. 

hop lan thu nhât Cuôc hop triêu tap 
lai dime lien hành neu CO han môt nira 
(1/2) so thành viên Hi dông quàn trj 
dr hop 

Diu 20 Diu 20. Cách thfrc biu quyt tai Diu 23. Cách thü'c biu quyt ti 
cuc h9p Hi dông quail trl cuic h9p Hi dông quail trl 

4. Thành viên Hi dng quan trj 
huOng 10i tir mt hop  dOng duqc quy 
djnh tai  diem a và diem b khoàn 4 
Diêu 35 Diêu lê dime coi la co loi ich 

4. Thành viên Hi dng quan trj 
huOng li  tir mt hop  dOng ducrc quy 
dnh tai  Dim a vã Diem b Khoãn 4 
Diêu 39 Diéu lê dime coi la co li ich 

Sia di diu 
khoán tham 
chiêu phI 
hop du thao 
Diêu l. 

(Cap nht 
Igi nêu dy 

dang k trong hcrp dOng dO. dàng k trong hop  dOng do. 
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tháo Diu lê 
có thay dôi) 

Diu 21 Diu 21. Cách thfrc thông qua nghi Diêu 24. Cách thu'c thông qua ngh 
quyêt cüa Hi dông quân trl quyêt cüa Hi dông quân trl 

Hi dng quàn trj thông qua các quyt 
djnh và ra nghj quyt trên co sâ kiên 
tan thành cüa da so thành viên Hôi 
dong quàn trj có mt (trên 50%). 

Hi dng quàn trj thông qua các quyt 
djnh và ra nghj quyêt trên co sâ kiên 
tan thành cüa da so thành viên Hôi 
dông quãn trj cO mat. Triing hçp sO 
phiêu tan thành va phán doi ngang 
bang nhau, phiêu biêu quyêt cña Chü 
tjch HOi  dông quàn trj là phiêu quyêt 
djnh. 

Sza di phü 
hcip diem d 
khoán 9 
Diêu 153 
LDN 2014, 
Khoán 11 
Diêu 29 dr 
tháo Diêu l. 

Trix&ng h?p  s phiu tan thành và 
phàn dôi ngang bang nhau, phiéu biêu 
quyt cüa Chü tjch Hi dông quàn trj 
là phiOu quyêt djnh. 

Chira có Chira có Diêu 26. Thông báo Nhi quyt Hôi Xáy c4rng 
phü hcrp 
hitmg dan 
tai TT 
95/2017/TT-
BTC 

dônquãntri 

Sau khi ban hanh Nghi quyet, Chu 
tich Hôi dông quàn tn hoäc cá nhân, 
don vi dime phân cong có trách nhiêm 
cOng bO thông tin trong nôi bô COng 
ty: cOn.g bô den thành viên Hôi dông 
quàn tn. Kiêm soát viên, Giáin dôc 
diêu hành và cac cá nhân. don vi lien 
quan den các nôi dung tai Nghi quyêt 
Hôi dong quán tn de biêt và thire 
hiên. Dông thOi, báo cáo và cong bô 
thông tin cho các co quan hftu quan. 
trên các phuong tiên thông tin dai 
chüng. trén trang website cOa Cong ty 
theo trInh tix và quy dinh pháp luât. 

Chmi có Chira có Chiro'n V: BE CIY, ENG CI BAU 
MIEN N1ll]M vA BA! N1HIM 
KIEM SOAT VIEN 

Chira có Chira có Diêu 27. Tiêu chun cüa Kim soát 
vien 

Kim soát viên phài dáp ing các tiêu Xáy dnig 
phI hcrp 
khoán 3 
Dieu 36 dw 
thaoDieule. 

(Cçp nhat igi 
néu di tháo 
Diêu lé có 
thay doz) 

chuân và diéu kiOn sau day: 

1. Tu 21 tuoi tro len, co du nang hxc 
hanh vi dan six va khong thuoc doi 
thong bi cam thanh lap va quan ly 
doanh nghiêp theo quy dinh cña Luât 
Doanhnghiêp; 

2. Co trinh do Dai hoc:. 

3. Co kinh nghiêm và am hiêu k 
thuât. nghiêp vu kinh doanh cüa Cong 
yi 

4. Co SUe khôe. có phrn chit dao due 
tot, trung thuc hem khiêt, có hiéu biêt 
luât pháp; 
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SU'A 1)01 

5. Không thrcic giü' các chrc vu quãn 
l' Cong ty không phài là va hoäc 
chông. cha dé, cha nuôi, me dê, me 
nuoi, con dé. con nuôi, anh ruôt, chi 
ruôt, em ruôt cüa các thành viên Hôi 
dông quán tn, Giám doe diêu hành và 
nhu'ng Ngixi diêu hành khác cüa 
Cong ty. 

Chira có Chira có Diêu 28. Cách thfrc c don!, nhóm 
cô dông rn th, dê cfr ntrO'i vào vi 
trI Kim soát viên 

1. Viêc lrng cir, d cir Kim soát viên Xáy dyng 
phI hçrp 
Diêu 35 c4 
tháo Diu l. 

(Cap nhçt 
lçi né'u dt 
tháo Diu l 
có thay ddi) 

duoc thuc hiên tuo'ng ti.r quy dinh tai 
Khoán 1 Diêu 24 Diêu lé COng ty và 
quy dinh sau day: 

Các c dong có quyn gop s phiu 
biêu quyêt cüa tfrng nguOi lai vâi 
nhau dé dé cir các irng viên Ban kiêm 
soát. Co dong hoác nhóm Co dOng 
näm giü ti'r 3% dn duâi 10% tong so 

c phn có quyn biu quyêt ducic dé 
cCr môt (01) rng viêntfr 10% den 
duài 30% duac dé cir tôi da hai (02) 
i'xng viên tir 30% den di.rri 40% duoc 
dê ci'r ti da ha (03) irng viên tr 40% 
den duài 50% diiac de cr tOi da bôn 
(04) ixng viên va tr 50% trâ len throc 
dé cir tôi da nAm (05) irng viên. 

2. Tnithng hap so krang các irng viên 
Ban kiêm soát thông qua dê cr và rng 
cCr van không dii so lirang can thiêt, 
Ban kiêm soát throng nhiêm co the dê 
ccr them 1rng cir vien hoäc tO chüc de 
cfr them theo cách th(rc ma Ban kiêm 
soát xét thây phii hap viii dàc diem 
Cong ty. Ca ché Ban kiêm soát throng 
nhiêm dê cr irng vién Ban kiêm soát 
phãi dirac cong ho nO rang và phài 
duac Dai hôi dông Co dOng thông qua 
truOc khi tiên hành de cr. 

Chira có Chira cO Diu 29. Th thfrc bu cfr Kim soát Xáy dyng 
phIi hçrp 
hrtó'ng dan 
tai TT 
95/2017/TT-
BTC 

(Cçp nht 
igi nêu di 
tháo Quy 
ché có thay 
dôi thzr tu' 

viên 

Viec bau Kiem soat vien thire hien 
tuung tir viêc bu thành Vfl 

theo quy dinh tai Diêu 15 Ouy ché 
nay. 
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diê'u) 

Chua có Chira có Diu 30. Các trtron hop min Xáy dy'ng 
phi hçrp 
hu'&ng dan 

5,'2OJ7/TT 
BTC 

(Cap nhçt 
iQi neu dir 
tháo Dieu l 
có thay dói) 

nhiêm, bãi nhiêm, bô suns thành 
viên Kiêm soát viên 

Thành viên Ban kim soát không cOn 
tu each Kiêm soát viên trong CC 
tru'Ong hop quy dinh tai Diêu 36 Diêu 
lêCôngty. 

Chira có Chra có Diêu 31. Thông báo v bu, bi Xdy dy'ng 
pith hcip 
hu6'ng dan 

95/2017/TT-
BTC 

nhiêm, mien nhiêm, bãi nhiêm 
Kiêm soát viên 

Viêc bu. b nhiêrn, min nhiêm, Mi 
nhiêm các thành yiên Ban kiêm soát 
phái &rac cong bô thông tin theo các 
quy dinh cña pháp luât ye doanh 
nghiep, chfrng khoán 

CHU'OG 
V 

CIIIX(ING V. TRINH T!1', THIJ CH1f(NG VI. TRINH TV,  THU 
TVC LVA CHQN, BO NHiM, TVC LVA CHQN, BO NBIM, 

MIEN NifiEM NGUI DIEU MIEN NIIIEM CAN BC) OUAN LY 
HANH DOANH NGHIEP 

Diu 23 Diêu 23: Tiêu chun can bô quân 1 Diêu 32. Tiêu chun NjrOi diêu 
hành doanh nhiêp 

1. Theo d nghj cüa Giám dc diu 
hành, HDQT së quyêt djnh b may 
quãn 1' và tuyên diving can bô quãn 1' 

1. Theo d nghj cüa Giám dc diu 
hành, HDQT së quyét djnh b may 
quán 1' va tuyên ding Ngiri di&i 

Sira ddi phui 
hcrp quy dinh 
ye thay ddi 
khái niêm 
"can b 
quán li" 
thành 
"ngu'&i dku 
hành doanh 
nghicp 

can thiêt. Tiêu chuân, so 1ung can bô hành can thiêt. Tiêu chun, so kr9ng 
quán 1' do HDQT quyêt djnh tüy theo NgizOi diêu hành do HDQT quyêt 
tirng thri diem. Can bô quán I' phãi djnh tñy theo tirng tMi diem. Ngithi 
có sr man can can thiêt dé cáe hoat 
dng và to chirc cüa Cong ty dat  dirçic 
các mvc  tiêu dê ra. 

diêu hành phái có sr man can can 
thiêt dê các boat dng và tO chirc cüa 
Cong ty dat  thrqc các miic tiêu dê ra. 

2. Can bO quãn 1 phái dáp rng eác 2. Ngui diu hành phái dap iTrng cac 
tiêu chuân chung nhu sau: tiêu chuân chung nhi.r sau: 

3. Tiéu chun va diu kiên cüa Giám 
doe diêu hành, Phó Giám doe diêu 
hành: 

a. Co trinh d chuyên mon mOn, kinh 
nghim th?c tê ye quãn trj kinh doanh 
trong ngành nghe kinh doanh chñ yêu 
cña Cong ty; 

3. Tiêu chun và diu kiên cña Giám 
doe diêu hành, Phó Giám doe diêu 
hành: 

a. Cdông là cá nhân só hUu It nht Si'a di phü 
hcrp dim b 
khoán 3 
Diêu 33 4r 
tháo Diu l. 

5% so cô phân phô thông hoäc ngui 
khác thi phãi có trInh d chuyên mon 
mOn, kinh nghim thrc tê ye quán tr 
kinh doanh trong ngành nghO kinh 
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d. Khong dng thOi là can bO quàn I' 
doanh chü yu cüa Cong ty; 

d. Không dong thOi là NguOi diêu 

Sü'a dói phü 
hçrp quy djnh 
ye thay ddi 
khái niêm 
"can bç5 
''° 
thành 
ngti diu 

hành doanh 
nghip ". 

B sung phü 
hçrp khoán 2 
Diu 157, 
khoán 3 
Dku 65 
LDN 2014. 

i doanh nghip khác. 

Chu'acó 

Thy theo giai don phát triên cüa 
COng ty, HDQT cO the diu chinh, b 
sung tiêu chun và diu kiên cüa 
Giám d6c diu hành. 

hành a doanh nghip kháe. 

e. Không dime là vo hoäc chông. cha 
dé. cha nuôi, me dé, me nuôi, con dé 
con nuôi, anh ruôt, chi ruôt. em ruOt, 
anh r& em r& chi dâu, em dâu cüa 
ngu?i quãn l cong ty me có phn 
gop, cô phn do Nhà nirac nm gitt 
trén 50% vn diu lé và ngithi dai 
diên phn vn Nhà mrac tai cong ty 
menêutrên. 

Thy theo giai doan ,phát trin cüa 
Cong ty, HDQT cO the diu chinh, b 
sung tiêu chun và diu kin cüa 
Giám dc diu hành phü hçp Diu lê 
Cong ty và quy dinh pháp luât. 

Diu 24 

• 

• 

Diu 24: Cách thfrc b nhim can Diu 33. Bô nhim NgirOi diêu hành 
ho QUan IV 

2. Các can bô quàn l2 khac (Phó Giám 2. Nhung NgirOi diu hành khác (Phó Sta ddi phü 
hcp quy djnh 
ye thay di 
khái nim 
"can b 
quán ly" 
thành 
"ngwô'i diu 
hành doanh 
nghip ". 

Ghi nhan  r5 
chic danh 
"Giárn dc 
diu hành ". 

dc diu hành, K toán trirang) do 
HDQT phé chu.n theo d nghj cUa 
Giám dOe Cong ty. Nhim kS'  cac can 

Giám doe diêu hành, K toán trirang, 
) do HDQT phé chun theo d nghj 

cüa Giám dc diu hành. Nhim k' 
bô,  quãn l nay do HDQT quy djnh cu nhüng Ngithi diu hành nay do 
the không qua 05 (näm) näm và có th 
ducrc b nhim lai. 

1-1iDQT quy djnh ci,i th nhung không 
qua 05 (näm) näm và cO th dirge bô 
nhim lai vci s nhiém k' không han 
ch. 

Diêu 25 Diu 25: K kt hçrp dông vói can Diu 34. K kt hçrp dng vó'i NirM 
bô iuãn l diu hành 

1. Chü tjch HDQT hoäc môt thành 
vién HDQT dirge I-IDQT üy quyn së 
k2 kt hçip dng lao dông vOi can bô 

1. Chü tjch HDQT hoc mt thành 
viên HDQT dirge HDQT üy quyn së 
k' kt hcip dtng lao dng vai NgirO'i 

Sra ddi phi' 
hçrp quy djnh 
ye thay di 
khái nin2 
"can b 
quán l)" 
thành 
"ngithi diu 
hành doanh 
nghip 

quân l'. diêu hành. 

CTCP Câ'p nu'ó'c Bn Thành — Tài lieu DHCD thu'O'ng niên nám 2020 117 



DIEU NQI DUNG QUY CITE 

HiN IIANH 

GOP Y SIA DOI, BO SUNG L'Y DO 
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2. Hoäc Chü tich HDOT hoàc môt Hüy bô 
thành viên HDOT thrac HDOT üy 
quyên sê k kêt hap dông lao dông 
vói Giám doe Cong ty. Giám dôc 
Cong ty k kêt hap dOng vdi can bô 
quàn l' khác. 

HDQT có th xem xét them các 
diêu khoàn và các diêu kin khác 
trong hap dOng lao dOng voi can bô 

HDQT có th xem xét them các 
diêu khoán va các diêu kin khác 
trong hap dông lao dOng voi Ngirni 

Sia di phIi 
hcrp quy djnh 
ye thay doi 
khfl niçm 
"can b5 
quán lv" 
thành 
"ngu&i diéu 
hành doanh 
nghip ". 

quán 1' neu xét thây can thiêt. diêu hành nêu xét thây can thiêt. 

Diêu 26 Diu 26: Các trrrng hqp min Diu 35. Các trirong hçp min 
nhim, bãi nhim can bô uuân I' nhim, bâi nhiêm NtrO'i diêu hành 

1. HDQT có th bAi nhiêm Giám dc 
diêu hành theo Khoàn 6 Dieu 30 Diêu 

1. HDQT có th bäi nhiêm Giám dé,c 
diêu hành theo Khoàn 6 Diêu 33 Diêu 

Sia di dku 
khoán tham 
chiêu phà 
hop dt tháo 
Diêu l. 

l COng ty. ! COng ty. 

2. Can bO quàn l khác së do HDQT 2. Ngthi diu hành khác së do HDQT Si'a ddi phI 
hop quy thnh 
ye thay dôi 
khái niêm 
"can b3 
quán l" 
thành 
"nglr&i diêu 
hành doanh 
nghiep ". 

xem xet mien nhiêm, bãi nhiêm theo 
dê nghj cüa Giám dOc diêu hành. 

xem xet mien nhiêm, bai nhiêm theo 
dê nghj cüa Giám dOc diêu hành. 

Chira có Chu'a có Diêu 36. Thông báo b nhiêm min Xây dyiig 
phIi hcip 
hwáng dan 
tai TT 
95/2017/TT-
BTC 

nhiêm, bãi nhiêm NrOi diêu hành 

Viçc bo nhiem, mien nhiçm, bai 
nhim NguO'i diu hành phài duçc 
cOng bô thông tin theo các quy dnh 
cüa pháp lust ye doanh nghip, chüng 
khoán. 

Chra có Chira có Diu 37. NirOi dai diên theo pháp Xdy dyng 
theo ãê xudt luât cña Côn ty 

1. Giám dOc diêu hành là ngui dai 
cia DN phà 
hap Diu 13 
LDN 2014 
va thuv tE 

diên theo pháp luât cüa Cong ty. tri'r 
trueing hap Diêu lé có quy dinh khác. 

2. Nguii dai diên theo pháp luât phài DN. 

cr tri ó Viêt Nam và phâi ñy quyên 
bang van bàn cho ngui khác thixc 
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hiên quyn và nghia vu cUa ngui dai 
diên theo pháp luât khi xuât cành khOi 
Viét Nam. TrixOng hop nay. ngui dai 
diên theo pháp luât van phái chiu 
trách nhiêm ye viéc thire hién quyên 
và nghia vu dä üy quyén. 

3. TnrOng hop ht thi han üy quyn 
theo Khoãn 2 Diêu nay ma ngithi dai 
diên theo pháp luât cüa Cong ty chixa 
trO' lai Viêt Nam va không có üy 
quyën khác thI ngixii thrac üy quyên 
van tiêp tuc thuc hiên các quyên và 
nghia vu cña ngixi dai diên theo pháp 
luât cña Cong ty trong pham vi dã 
thrac üy quyên cho den khi ngi.ri dai 
diên theo pháp !uât tth lai lñm viêc tai 
Cong ty hoäc cho den khi Hôi dông 
quãn tn quyêt dinh cCr ngui khác lam 
ngui dai diên theo pháp luât cña 
Congty. 

4. Hôi dtng quàn tn cü ngithi khác 
lam ngtthi dai diên theo pháp luât cUa 
Cong ty trong các truO'ng hap sau: 

- Ngir?i dai diên theo pháp luât vng 
mat tai Viêt Nam qua ba muai (30) 
ngày ma không üy quyên cho ngir1i 
khac thuc hiên các quyên và nghia vu 
cüa ngui dai diên theo pháp 1uât 

- Ngthi dai diên theo pháp luât bi 
chôt. mat tIch, tam giam. kêt an tü, 
truy c(ru trách nhiêm hInh six, trOn 
khOi nai cix trñ, bi han ché hoäc mat 
nãng hue hành vi dan six. 

- Ca nhân khOng cOn là Giárn déc diu 
hành theo quy dinh tai Diêu ie Cong 
ty hoäc quy dinh pháp luât; 

- Các truOng hap khác ma ngithi dai 
diên theo pháp luât khOng the/khOng 
dam trách cOng viêc cüa ngithi dai 
diên theo pháp luât hoàc nêu thi.rc 
hiên cOng viêc có the ánh huang den 
uy tIn, hiêu qua kinh doanh cüa COng 
ty và HDOT quyêt dinh rang së cir 
ngu?yi khác thay the lam NguOi dai 
diên theo pháp Iuât cüa COng ty. 

5. Trong môts trirO'ng hap däc biêt, 
TOa an có thâm quyên có quyên chi 
dinh nguOi dai dien theo pháp 
Iuât trong qua trInh tO tung tai TOa an. 
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6. Quyn han và nghTa vu cüa nguOi 
dai diên theo pháp luât cüa Cong ty: 

a. Dai diên cho Cong ty thirc hiên các 
quyên Va nghTa vu phát sinh tr giao 
dich cüa Cong ty. dai diên cho Cong 
ty vói tu cách nguyen dom bi dan 
ngui có quyên loi, nghTa vu lien 
quan tnràc Trong tài, Tôa an và các 
quyên và nghia vu khác theo quy dinh 
cüa pháp luât. 

b. NguOi dai diên theo pháp luât cüa 
Cong ty có trách nhiêm sau day: 

- Thuc hiên các quy&n va nghia vu 
thrcic giao môt each trung thire. can 
trong, tot nhât nhäm báo dam Icri Ich 
hop pháp cña Cong ty. 

- Trung thành vài loi Ich cüa Cong ty 
không si'r dung thông tin, bI quyêt, cc 
hôi kinh doanh cüa Cong ty. khOng 
lam dung dia vi, chüc vu và sfr dung 
tài san cüa Cong ty de tir loi hoãc 
phuc vu !oi Ich cña to chrc, cá nhân 
khác 

- Thông báo kip thOi. dy dü. chInh 
xac cho Cong ty ye viêc ngirO dai 
diên do va ngi.rOi co lien quan ci'ia ho 
lam chñ hoäc có CO phân. phân von 
gop chi phOi tai các doanh nghiep 
khác. 

Ngiri dai diên theo phap Iuât chju 
trách nhiêm cá nhân dOi vci nhtrng 
thiêt hai cho Cong ty do vi pham 
nghia vu quy dinh tai Khoán nay. 

CHIYOG 
VI 

CHIIONG VI: CHONG VII: 

QUY TRINII, THU TUC PHOI 
H(P HOJLT BONG GIU'A HOI 
BONG QUAN TRI, BAN KIEM 
SOAT vA BAN GIAM i0c 

QUY TRINH, THU TVC  PHOI 
HP HOJT BONG GffJ'A HQI 
BONG QUAN TRI, BAN KIEM 
SOAT vA BAN GIAM DOC 

Chira Co Chira có Biu 38. Thu tuc, trInh tu triêu tam, Xáy dng 
phI hcxp 
huáng dan 
tai TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Khoán 3, 4 
chuyên len 
tit diem c, d 
khoán 2 
Diêu 27 Quy 

thông báo môi hop, ghi biên bân 
thông báo két qua hop 21fra Hôi 
dông quán tn, Ban kiêm soát Va 
Giam doe dieu hanh 

1. Thông báo rnri hop, phiu Iy 
kin thành viên HOi dng quàn tn và 
các tài lieu kern theo, biên bàn hop và 
thông báo k& qua bui hop phai dime 
gi:ri den các Kiêrn soát viên và Giám 
dc diu hành cüng thai dim và theo 
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DIEU NOI DUNG QUY CHE 

1J[N 1JAN11 

GOP ' SUA 1)01, BO SUNG L' DO 

SIA 1)01 

phuoiig thc nhix di vi thành viên ché' ci ('Diu 
44 dt tháo 
Quy chê 
mó'i) 

Hôi dong quãn tn. 

2. Khi thay can thiet phuc vu cho cac 
cong viêc giám sat cüa mInh, Tnrrng 
Ban kiêm soát Co quyên (hoäc ci'r 
thành viên khác cüa Ban kiêm soát) 
tham thr các cuôc hop cüa Hôi dong 
quàn tn, trong cuôc hop có quyên thào 
luân dóng gop kién cho các van dê 
quan trong nhi.rng không thrac quyên 
biêu quyêt. 

3. Giám d6c diu hành (dü không phãi 
là thành viên Hôi dông quàn tn) có 
quyên du các cuôc hop cüa Hôi dông 
quàn tn: có quyên thào luan, gop ) 
kiên nhung khong thrac biêu quyêt. 

4. Thành viên Hôi ding quàn tn nu 
thây can thiêt cO quyên tham du các 
cuôc hop do Giám doc diêu hành chü 
trI. Thành viên Hôi dông quail tn có 
quyên phát biêu kiên nhung không 
có quyên két luân cuôc hop. 

5. Di vi cong tac t chirc cuOc hop 
Dai hôi dông cô dong thithng niên, 
Hôi dông quán tn phài thông báo cho 
Giám dôc diêu hành ye viêc phôi hop. 
sir dung nguôn luc trtrórc It nhât là ba 
mixo'i (30) ngày. 

6. Ngoài các cuôc hop cüa Hôi ding 
quán tn, khi xét thây can thiét Chü 
tich Hôi dông quàn tn có the triêu tap 
cuôc hop mO rông dinh k' hoAc bat 
thirOng vó,i Ban Kiêm soát. Giám dôc 
diêu hành và nhtthg ng1xi diéu hành 
doanh nghiêp khác và phài cluoc triêu 
tap It nhât 03 (ba) ngày lam viêc trtrc 
ngày hop vi các diêu kién sau: 

a. Thông báo hop phãi duac lam b&ng 
van bàn tiêng Viêt và phài thông báo 
day dO thi gian, dia diem hop, 
chirong trinh. nôi dung các van de 
thão luân, kern theo tài lieu can thiêt 
ye nhung van dê duac tháo luân và 
biêu quyêt tai cuôc hop. 

b. Thông báo mi hop duac gl'ri bang 
thu. fax, thu diën tir hoãc phiro'ng tien 
khác, nhi.rng phãi bão dam den duac 
dia chi lien lac cOa tüng thành vien 
Hôi dOng quãn tn. các Kiêm soát 
viên, Giám dOe diéu hành và các 
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DIEU NO! DUNG QUY CHE 

HIN 11AM! 

GOP SA DO!, BO SUNG L' DO 

S!A DO! 

thành viên dtrcyc triêu tap duoc dang 
k' tai Cong ty; 

c. Các cuôc hop cüa Hôi dng quàn 
tn, Ban Kiém soát, Giám doe diêu 
hành và các thành viên dirac triêu tap 
phãi duoc ghi biên bàn và có the ghi 
am. ghi và liru gi duri hinh thirc dien 
tir khác. Biên bàn phài lap bang tiêng 
Viêt và có các nôi dung thU yêu sau 
day: 

- Ten, dia chi tru s ehInh, ma s 
doanh nghiêp; 

- Muc dIch. chuong trInh và nôi dung 
hop; 

- Thôi gian, dia dim hop; 

- Ho. ten t1rng thành viên du hop hoäc 
nguOi duoc Uy quyén du hop và each 
thirc du hop: ho. ten các thành viên 
không du hop và !' do; 

- Các vn d duoc thào luân và biu 
quvét tai cuôc hop; 

- Tom t.t phàt biu ' kin cUa trng 
thành viên dii hop theo trInh ti.r din 
biên cüa cuOc hop; 

- Kt qua biu quyt trong do ghi rO 
nhung thành viên tan thành, khôn.g tan 
thành và không có kiên; 

- Các vn d dä duac thông qua; 

- Ho, ten, chfi k' chü toa, ngui ghi 
biên bàn và tat cà thành viên hoãe dai 
diên theo Uy quyên du hop. TnrOng 
hop thành viên true tiêp du hop khOng 
k vào biên bàn thi phài ghi rO 1' do; 
nêu không ghi 1 do thI biêu quyêt cUa 
thành viên dO dôi vói nôi dung tai 
cuOc hop coi nhu khOng cO giá tn. 

d. Cãncü nôi dung biên bàn hop. Thu 
k phôi hop các bô phân lien quan 
soan thào Thông báo két qua cuôc hop 
dê ks', ban hành theo dUng the thirc 
van bàn. Thông báo két qua cuôc hop 
cUa Hôi dong quãn tn throc ks'. ban 
hành trong thai han không châm hon 
05 (nàm) ngày lam viêc ke tir khi ket 
thUc cuôc hop. 

Chira có Chira có Diu 39. Thông báo Nghi quyt cüa 
Hôi dôn2 ciuãn tn cho Ban kiêm 
soát, Giám dôc diêu hành 
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DIEU NO! DUNG QUY CHE 

HIN HAMI 

GOP ' S11'A Oi, BO SUNG L' DO 

SIA DO! 

1. Hôi dng quãn tn Se ban hànhnghi Xáy dyng 
phi' hcrp 
hiráng dan 
tai IT 
95/2017/TT- 
BTC va j 
kién cüa DN 

quyêt, quyêt dinh dôi vii môi van de 
qian trong dã dioc tháo Iuân và quyét 
nghi tai Hôi dông quàn tn. Can dr nôi 
dung biên bàn hop, Thu k phôi hop 
vâi các bô phân lien quan soan thào 
nghi quyêt, quyêt dinh cüa Hôi dông 
quàn tn dé ks', ban hành theo dung the 
thirc van bàn và dam bão than thu quy 
dinh pháp Iuât ye cong bô thông tin. 

2. Các nghi quyt va biên bàn hop cüa Xáy dung 
phi' hcrp 
httó'ng dan 
tai IT 
95/2017/17: 
BTC và Diêu 
l cong ty. 

Hôi dông quán tn phãi discc güi den 
cho các Kiêm soát viên, Giám dôc 
diêu hành cñng thai diem và theo 
phtrnng thüc nhu dOi vi thành viên 
Hôi dOng quãn tn. 

Chua có Chira có Diêu 40. Giám Mc diu hành XOy dung 
phü hop 
hu'Ong dan 
tai IT 
95/2017/TT-
BTC 

Giãi doe diêu hành thuc hiên cac 
quyên va nghia vu theo quy dinh tai 
Dieu lé Cong ty, Ouy ehé nay và quy 
dinh pháp luât chiu su giám sat và có 
trách nhiérn báo cáo den Hôi dOng 
quán tn ye hoat dông cüa Giám dOc 
diêu hành và Cong ty. 

Chira có Chira có Diu 41. Các truon2 hop Giárn dc Xáy ditng 
phi. hçrp 
hiróng dOn 
tai IT 
95/2017/TT: 
BTC va Dieu 
ìé cOng ty. 

diêu hành và Ban kiêm soát dê nhi 
triêu tap hop Hôi dôn uuán tn và 
nhfrn2 van dê cn xin '' kiên Hôi 
dông quãn tn 

1. Nhüng tnung hop de nghi triêu tap 
cuôc hop Hôi dOng quàn tn 

Khi phát sinh cac vn d trong cOng 
tác diu hành vuot qua thâm quyên 
cüa Giám dc diêu hành (dôi vii 
Giám doe diêu hành) hoäc phát sinh 
các su viêc ãnh hirâng den hoat dOng 
cüa Côn.g ty hoäc xét thây vI Icii Ich 
cüa Cong ty ma thuôc thâm quyên 
quyêt dinh cüa Hôi dOn quán tn, 
Giám dOe diêu hànhl BKS dê nghi 
triêu tap hop Hôi dong quàn tn. 

D nghi phãi b&ng yän bàn, nêu rO 
muc dIch, vn dé can tháo luân va 
quyt dinh thuôe thâm quyên cña Hôi 
dOgg quàn tn. 

2. Nhttng vn d cn xml 1y kin 
Hôi dOng quán tni: 

a. Ouyt dlnh các cOng viêc kinh 
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DIEU NQI DUNG QUY CHE 

HINIIANB 

GOP SIA DOI, BO SUNG L'\' DO 

SU'ADOI 

doanh thuôc thm quyn phé duyêt 
cüa Hôi dông quán tn theo quy dinh 
Khoân 3. 4 Diêu 26 Diêu lê cong ty. 

b. Viêc thixc hiên các dir an du tu dä 
throc Dai hôi dong cô dông thông qua. 

c. Các vn d phát sinh trong cong tác 
diu hành virot qua thâm quyên cOa 
Giám doc dieu hành. 

d. Các vn d khác ma Giám dc diu 
hánh nhân thây can thiêt phái xin 
kin cüa Hôi dông quán tn hoäc Hôi 
dông quán tn nhân thây can thiêt phái 
tham gja kiên. 

e. D xut cüa Ban kim soát v viêc 
chon cong ty kiêm toán dOc lap. 

f. D xut cüa Ban kim soát v s 
luong thành viên Ban kiêm soát. 

g. Các báo cao, kt luân và kin nghi 
cüa Ban kiém soát tnróc khi trInh len 
Dai hôi dông cô dông. 

Chira có Chua Co Diu 42. Báo Ca? cüa Giám dc diu Xáy drng 
phü hçip 
hithng dan 
tai IT 
95/2017/11-
BTC 

N5i dung tgi 
Khoái 1 
chuyên len t1 
diem b 
khoán 2 
Diu 27 Quy 
chë cü Diu 
44 dir tháo 

ch 
mái). 

hành vOi Hôi dôn ciuán tn ye viêc 
thirc hiên nhiêm vu và quvén han 
diro'c iao 

1. Giám doe chiu trách nhiêm chi dao 
1p báo cáo cho Hi dông quán tn 
djnh k' hang qu, sáu tháng, 11am v 
tInh hInh hoat dng và phirmig hiràng 
th?c hin trong kS'  tOi cüa Cong ty. 

2. Hang thang, Giám doe chju trách 
nhim báo cáo nhanh cho Hi dOng 
quãn trj ye tInh hInh hoat dng cüa 
Cong ty dê có Ca sâ cho các thành 
viên Hi dOng quán trj kiêm tra va 

giám sat các hoat dng cüa Cong ty. 

3. Ngoài ra, trong trlx&ng hcip cn 
thiêt, Hi dong quán trj có quyên yêu 
cau Giam doe diêu hành báo cáo dot 
xuat ye tInE hInh thirc hin nhiêm vii 
quyên han  duçrc giao. 

Chira có Chira có Diêu 43. Kim dimviêc thirc hiên Xdy dipig 
phI hcip 
hiráng dan 
tai TT 
95/2017/TT-
BTC 

nhi quyêt và các van dê üv quyên 
khác cna Hôi dông quãn tn dM vói 
Giám dôc diêu hành 

1. Trên ca s& báo cáo cüa Giárn doe 
diêu hành theo quy djnh tai  Diéu 42 
và 44 Quy chê nay và Báo cáo kêt qua 
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DIEU NOI DUNG QUY CHE 

HIN HANEI 

GOP ' SIYA 1)01, BO SUNG L DO 

SUYA 1)01 

giám sat cüa Ban kim soát di von 
hoat dng cüa Giárn doe diêu hành, 
Hi dông quãn tr to chüc kiêm diem 
ye vic thrc hin Nghj quyét và cac 
van dé üy quyên khác cüa Hi dong 
quàn tn doi voni Giám doe diêu hành. 

2. Viêc kim dim drnc lap thành 
biên bàn và dime các thành viên Hôi 
dong quãn tn thông nhât thông qua. 

Chtra có Chira Co Diu 44. Các vn d Giám dc diu 
hành phái báo cáo, cun cn thông 
tin và cách thfrc thông báo cho Hôi 
dôn quãn tn, Ban kiêm soát 

1. Giám d6c diu hành chiu trách 
nhiêrn báo cáo HOi dông quán fri ye 
các van dé sau: 

a. T chic trin khai và báo cáo dánh 
giá kêt qua thiic hiên các nghi quyôt 
eüa Hôi dOng quàn tn! Dai hôi dông 
cO dOng. TrirOng hop khi thixc hiên 
cac nghi quyêt, quyêt dinh cüa Hôi 
dong quán tn! Dai hôi dong cO dOng 
phát hiên nghi quyêt, quyêt dinh cüa 
HOi dông quàn tn! Dai hôi dOng cO 
dông trái quy dinh pháp luât, trái Diêu 
lê Cong ty hoàc van dé khOng có loi 
cho COng ty thI Giám doe diêu hành 
phãi báo cáo ngay vâi Hôi dong quán 
tn dê xem xét diêu chinh lai nghi 
quyét, quyêt dinh eña Hôi dông quán 
tn! triêu tap bat thung Dai hOi dong 
cô dOng. Nôu Hôi dong quán trikhông 
diêu chinh Iai nghi quyêt. quyêt dinh 
cüa Hôi dOng quàn tn tnong thai han 
07 (bay) ngày kê tir ngày nhân thrac 
báo cáo! triêu tap bat ththng Dai hôi 
dOng cô dOng trong thai han ba mimi 
£30) ngày kê tr ngày nhân throne báo 
cáo thI: 

- Di voni tnrOng hop phát hiên vn d 
khOng có loi cho Cong ty: Giám doe 
diêu hành van phái thuc hién, nhung 
có quyên báo hru ' kiên và kiên nghi 
len Ban kiêm soát Cônty. 

- Di vài tnr&ng hop phát hiên nghi 
quyêt quyêt dinh cüa HOi dông quàn 
tn trái quy dinh pháp luât, Diêu lê 
Cong ty ma Hôi dông quán tn khOng 
diêu chinh trong thri han neu trên: 
Giám doe diêu hành có quyên khOng 
thuc hiên va dê nghi Chñ tich Hôi  
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DIEU NOI DUNG QUY CHE 

IIINHANH 

GOP ' SIYA DO!, BO SUNG L DO 

SIA DO! 

dcng quán tn triêu tap bt thuOng Dai 
hôi dôn cô dong dé xl:r 1 (de nghi 
dong thO duoc giri den Ban kiêm soát 
duoc biêt), nêu Hôi dông quàn tn 
không triêu tap hop Dai hôi dOng co 
dông trong thoi han ba mimi (30) 
ngày thI Ban kiêm soát triêu tap bat 
thu&ng Dai hôi dong cô dong. 

- Di vói tnrOng hop phát hiên nghi 
quyêt, quyêt dinh cüa Dai hôi dông cô 
dông trái quy dinh pháp luât, Diêu lê 
Cong ty ma Hôi dong quán tn không 
triéu tap Dai hôi dOng cô dông trong 
thO han dã neu trên: Giám doe diêu 
hành có quyên khong thuc hiên va 
báo cáo den Ban kiêm soát dê Ban 
kiêm soát triêu tap Dai hôi dông cO 
dông trong thñ han ba rnuci (30) 
ngày kê tir ngày nhân duoc báo cáo. 

b. TInh hInh thuc hiên các nhiém vu, 
quyên han dã duoc phân cap ñy 
quyên:. 

c. Các giao dich giila Giám dc diu 
hành hoãc nhtrng ngu'O'i có lien quan 
tói Giám doe diêu hành vOi: Cong ty. 
cong ty con, cOng ty do Cong ty näm 
quyên kiêm soát. 

d. Báo cáo Hôi d6ng quán tn sau khi 
quyêt dinh các biên pháp vuut thâm 
quyên cüa Giám dôc diêu hành trong 
tru?xng hop khan cap (thiên tai. chiên 
tranh, hOa hoan, sucô...). 

2. Cách thüc gl'ri báo cáo: 

a. Tt cà các báo cáo cüa Giám dc 
diêu hành phãi là van bàn chInh thirc 
có k ten, dóng dâu, có nêu rO kiên 
tham muu. dé xuât dê Hôi dông quãn 
tn có co sr xem xét, giái quyêt, 

b. Báo cáo có th dime gin b&ng thu 
fax, thu diên tir hoäc phucrng tiên 
khác, nhixng phái bào dam den duoc 
dia chi lien lac cña tirng thành vién 
I-lôi dông quán tn dime dàng k9 tai 
côngty. 

c. Báo cáo cUa Giám dc diu hành 
trInh Hoi dông quãn tn dime gin den 
các Kiêm soát viên cOng thin diem và 
theo phuong thirc nhu doi vi thành 
viên Hôi dong quàn tn. 
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DIEU GOP SITJ'A 1)01, BO SUNG L DO 

S1A 1)01 

NOI DUNG QUY CHE 

R1N HAMI 

3. Vn d cung cp thông tin: 

a. Thành viên Hôi dng quán tn có 
quyên yêu cau Giám doe diêu hành 
cap các thông tin, tài lieu ye tInh hInh 
tài chInh, hoat dong kinh doanh cüa 
cong ty và cüa các don vi trong cong 

Trong trirOng hop c.p thit, HOi dng 
quán tn có quyén yêu câu Giám dOc 
diêu hành, ngirii thOu hành khác trong 
COng ty cung cap các thông tin ye 
hoat dông cüa Cong ty và gi cho HOi 
dOng quán fri trixàc It nhât 24 gior. 

b. Ban kim soát/ Kim soát viên có 
quyên yOu câu bang van ban dôi vi 
thành viOn HOi dOng quãn tn. Giám 
doe diêu hành và ngui diOu hành 
khác ye viOc cung cap các thông tin và 
tài lieu, bao gOm nhung khOng gici 
han : 

- Thông báo rnOi hop cüng tài lieu liOn 
quan, phiOu lay kiOn thành viên HOi 
dOng quãn tn; 

- Biên ban, Nghi quyt cña HOi dng 
quãn tn; 

- Báo cáo cüa Giám ctc diu hành; 

- Thông tin. tài lieu v quãn 1'. diu 
hánh boat dOng kinh doanh; 

- Báo cáo tInh hInh kinh doanh, báo 
cáo tài chInh 

- Báo cáo dánh giá cong tác quán 1 
cüa HOi dOng quàn tn. 

c. Van ban yêu c&u cung cp thông tin 
cüa thành vien HOi dOng quán tn! Ban 
kiOm soát/ Kiêm soát viOnoát phái nOu 
rö: (i tài lieu, thông tin can cung cap; 
(ii) l' do can cung cap thông tin. 

Trong truO'ng hop thành viOn Hôi 
dong quán tn yOu câu cung cap thông 
tin: van ban nay phái có chi k phê 
duyêt cña Chü tich Hôi dOng quán fri 
và duoc gfri den Chü tich Hôi dOng 
quãn tn và Ban kiOm soát cüng thri 
diOm gui dOn Giám doe diOu hành. 

Trong tnr0ng hop Kim soát viOn yOu 
cau cung cap thông tin: van ban yOu 
eâu cung cap thông tin phãi duoc 
dOng thii gri den Tnr&ng BKS diroc  
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DIEU NQI DUNG QUY CILE 

HiNllANH 

GOP ' SIA DOI, BO SUNG L'Y DO 

STJ'ADOI 

bit. 

— 

d. Sau khi scr dung thông tin, thành 
viên Hôi dông quãn tn có nghia vu 
báo cáo den Chü tich Hôi dông quãn 
tn, Kiêm soát viên Co trách nhiêm báo 
cáo den Tnrô'ng Ban kiêm soát viéc sfr 
dung thông tin dã duoc cung cap. Báo 
cáo nay dong thai diroc giri den Giám 
dôc diêu hành throc biêt. 

e. Ngi.ri yêu eu cung cp thông tin 
có nghTa vu báo mat tuyêt dôi các 
thông,  tin diioc cung cap và các thông 
tin biêt duoc trong thOi gian dam nhân 
cong viêc. Viêc tiêt !ô các thông tin 
nay chi duac phép khi có yêu câu cüa 
co quan có thâm quyên hoàc theo quy 
dinh pháp 1ut hoäc duac sir dông 2 
cüa Dai hôi ctông cô dông. 

f. NgirOi thrnc yêu cu cung cp thông 
tin phái cung cap day dü, chInh xác và 
kip thOi các thông tin theo yêu câu 
phfi hop vói quy dinh tai Diêu nay. 

Diu 27 Diu 27. Quy trinh, thu tic phi Diêu 45. Quy trInh, thu ttc phi 
hçp hot dng gifra Hi dông quãn 
trl và Ban Giám doe 

hçp hot dng gifra Hi dông quán 
trj và Ban Giám dôc 

1. Phi hcrp hoat dng gitia Hi dtng 
quán trj va Ban Giám doe: 

a. Trong trirYng hçrp Cp thit, Hi 
dông quán trj có quyên yêu eâu Giám 
dOe dieu hành, can bô quán ! khác 

1. Phi h9p hoat dng gifla Hi dng 
quãn trj và Ban Giám dOe: 

a. Trong tnrrng hçrp ep thit, Hi 
dông quán trj cO quyên yêu câu Giám 
dOe diêu hành, Ngithi diêu hành khác 

Sia di ph14 
hcip quy dinh 
thay dôi khái 
nim "can 
b quán 1)5" 
thành 
"n&i diêu 
hành doanh 
nghip ". 

Bô sung 
nhäm hoàn 
thin quy 
Oinh ye cci 
chê phói hcrp 
giia HDQT 
và Giám dôc 

trong Cong ty cung cap các thông tin 
ye boat dng eCa Cong ty va gfri cho 
Hi dông quán trj tri.râc It nhât 24 gi. 
Hi dOng quãn trj khOng dirçrc sr 
diing các thông tin chira thrçic phép 
cong bO cüa COng ty hoc tiêt ! cho 
nguOi khac dé thijc hin các giao djch 
CO lien quan 

Chira có 

trong Cong ty cung cap các thông tin 
ye hoat dng eüa Cong ty và gi cho 
Hi dOng quãn trj trirc It nhât 24 gi. 
Hi dong quán tn khOng dUcIC sir 
diing các thông tin china duc phép 
cong bO cüa COng ty hoc tiét l cho 
ngi.rOi khác dê thirc hin các giao djch 
Co lien quan. 

d. HOi dng quàn tn tao diu kiên cho 
Giám dOe diêu hành ye ca chê, chInh 
sách, nguOn nhân hrc. ca sr vat chat, 
trang thiêt bi và thiêt lap hành lang 
pháp 1' nôi bO, giOp bô may diêu hành 
hoàn thành nhiém vu dirac giao. 
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DIEU NOI DUNG QUY CHE 

111W 1JAN11 

GOP SI)A 1)01, BO SUNG L'c DO 

SIYA DOI 

diu hành 

2. Mi quan he giUa HOi dtng quail tn Hüy bO 

Chuyn len quy djnh tai  Diu 44 dir 
thào 

e. Ngoài nhng cOng vic phái trInh 
Hi dng quãn trj, Giám dc diu 
hành cO quyn chü dng diu hành 
hot dng cña Cong ty theo quy djnh 
phân cp và phü hçp vói quy trInh 
lam viêc ducic Hi dOng quãn trj ban 
hành. 

Chuyn len quy djnh ti Diu 42 dir 
tháo. 

Chuyn len quy djnh tai  khoán 3 Diu 
38 duthão. 

Chuyn len quy djnh tai  khoán 4 Diu 
38 dir thào. 

Si'ra ddi do 
cci cdu lai 
diu khoán 
phui hctp v&i 
di tháo Quy 
chê' theo 
huóieg dcn 
tqi IT 
95/2017/iT-
BTC. 

và Ban Giám dôc: 

a. Giám dêc diu hành chiu trách 
nhiêm t chrc thuc hiên các nghi 
quyt, quyt dinh cña Hôi c1ng quãn 
tn. Cu the: 

- TruOiig hop khi thuc hiên các nghi 
quyt. quyt dinh cüa HOi dn quán 
tn, phát hién vn d khOng có lai cho 
Cong ty thI Giám dc diêu hành phài 
báo cáo ngay vói Hôi dng quán tn 
xem xét diu chinh lai nghi quyt, 
quyt dinh. Nu HOi dng quán tn 
khOng diu chinh lai nghi quyêt, quyt 
dinh thI Giám dc vin phài thuc hiOn, 
nhung có quyn bào luu ' kin và 
kin nghi len Ban kim soát Cong ty. 

- Ngoai nhUng cong vic phái trInh 
Hi dng quàn trj, Giám dôc diêu 
hành có quyn chü dng diu hành 
hot dng cUa Cong ty theo quy djnh 
phân cap và phü hp vói quy trInh 
lam vic du'cc Hi dOng quàn tn ban 
hành; quyt dinh các biên pháp virot 
thm quyên cüa mmnh trong tnthng 
hop khan cp (thiên tai, chiên tranh, 
hOahoan,sucô...). 

b. Giám dc diu hành chiu trách 
nhiêm chi dao lap báo cáo cho Hôi 
dng quán tn dinh k' hang qu', sáu 
thang, näm v tInh hinh hoat dOng và 
phirong huóng thirc hiên trong k' tói 
cüa COng ty. Hang tháng, Giám dc 
diu hành chiu trách nhiêm báo cáo 
nhanh cho Hôi dng quán tn v tInh 
hinh hoat dông cUa COng ty d có cc 
sâ cho các thành viên HOi dng quàn 
tn kim tra và giám sat các hoat dông 
cüaCôngty. 

c. TruOng hop Giám dc diu hành 
khOng phái là thành viên Hôi dng 
quán tn, Giám dc diu hành vn có 
quyn dir hop các cuôc hop cüa Hôi 
dàng quàn tn. có quyn tháo luân gop 

kiên, nhung khOng duoc quyn biêu 
quyêt. 

d. Thành vien Hôi dng quán tn 
thy cn thit có quyn tham dir cac  
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oiEu NOI DUNG QUY CITE 

HIN HANH 

GOP \ SIA 001, BO SUNG L DO 

SIYA oOi 
euôe hop do Ban Giám dc chO trI. 

f Trong eáe vAn d quan trong ella 
Cong ty nhi.r tham gia khão sat, mr 
rng thj tnrOiig trong và ngoài nirac 
hoc darn phán, k eác hçip dng virçrt 
qua quyên han  ella Giám dôc diêu 

Thành viên Hôi dng quãn tn có 
quyn phát biu y' kin nhirng không 
có quyên kt luân cuoc hop. 

. Trong cáe vAn d quan trong ella 
Cong ty nhir tham gia kháo sat, ma 
rng thj truông trong và ngoài 
hoie dam phán, k các hcp dng virçxt 
qua quyén han  ella Giám dc, Chll hh, Chll tjch Hi dng quàn tn có 

quyn d eir Giám doe diu hãnh tjch Hi dng quãn trj eó quyên de CU 

Giám dc tham dr vai ti.r each là tir tham dir vâi tir each là tir vAn cho ChU 
tjeh Hi dng quàn tn. 

g. D6i vai eáe euc hp mi Cong ty 
tham dr, trir nhUng tnrOng hcTp m&i 
dIch danh thI thy theo tInh chat cuc 
hop d phân cong ci th nhir sau: 

vAn eho Chll tjeh Hi dng quàn 

Di vó,i các cuc hop mi Cong ty 
tham dr, trir nhUng tnthng hcrp mi 
dIch danh thI tlly theo tInh chat cue 
hop d phân cong ci,i th nhir sau: 

Diu 28 Diu 28. Quy trInh, thu tiic phi Diêu 46. Quy trinh, thu tic phi B sung, xáy 
dyng nhäm 
hoàn thin 
cci ch phái 
hçrp ho it 
d3ng giia 
HDQT, BKS 
và Giám dc 

hanh. 

hop hoat dông gilFa Hôi dng quân 
tn và Ban kiêm soát: 

hop hot dng gifra Hi dng quãn 
tn và Ban kiêm soát: 

1. Phi hcrp hoat dng giüa Hi dng 
quàn trj và Ban kim soát: 

a. Hi dng quán trj: 

- Thông báo mi hp và eác tài 1iu 
kern theo dirge giri den eác Kim soát 
viên ellng thai gian gui tài eác thành 
viên HOi  dng quân tn; 

- Cáe Nghj quyt ella Hi dng quàn 
trj dirge giri den Ban kiêm soát dOng 
thai vài thai dim glri Giam d6e diêu 
hành; 

Chira có 

- Các ni dung kháe etn xin ' kin 

1. Ph6i hçrp hoat dng gitta Hi dng 
quán trj và Ban kim soát: 

a. Hi dng quán tn: 

- Thông báo m?i hop và eáe tài lieu 
kern theo dirge gCri den eáe Kirn soát 
viên dllng thai gian g1ni tói eác thành 
viên Hi dng quàn tn, Giám de diu 
hành 

- Cac Nghj quyt ella Hi dng quân 
trj dirge glli den Ban kiêm soát dong 
thai vói th&i dim gcri thành viên HOi 
dng quân tn, Giám de diu hành; 

- Hôi dng quãn tni phãi tao diu kiên 
d Ban kiêm soát ella Cong ty phat 
huy tác dung ella cOng táe kiêm tra, 
kiêm soát thiran.g xuyén và dot xuAt. 

- Khi tip nhân eáe biên bàn kim tra 
hoäc báo cáo thng hop eáe dot kim 
tra ella Ban kim soát, HOi dng quán 
tn phái nghién eiru d eó k hoaeh 
cOng cô, chAn ehinh và en eó biên 
piiáp xir l' d6i vói eáe dan vi và eá 
nhân lien quan và khe phue eáe vi 
pham sau kim tra, kim soát ella Ban 
kim soát theo quy dinh ella Cong ty. 

- Các nOi.dung khae cAn xin kin 
ella HOi dOng quán tn. HOi dng quàn ella Ban kim soát, Ban kirn soát 
rLphái có trách nhim phàn hOi trong phái có trách nhim phãn h*i trong 
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iEu NQI DUNG QUY CHE 

HIN HANTI 

GOP STYA 1)01, BO SUNG L' DO 

S1A 1)01 

vông ngày bay (07) ngày k t1r ngày 
nhân throc yêu cu. 

Chira có 

b. Ban kiêm soát: 

- Các cuôc kim tra dinh ks', dot xu.t 
cüa Ban kim soát phái có k6t 1un 
b&ng van bàn (không tr hon 15 ngày 
k6 tt'r ngày kt thüc) gi'ri cho HOi  d6ng 
quán trj dê có them co sO giüp Hi 
dong quán trj trong cong tác quàn i 
Cong ty. Thy theo mi'rc d và kt qua 
cüa cuc kiêm tra trén, Ban kim soát 
cn phãi bàn bc th6ng nht vOi Hi 
d6ng quàn tn, Giám d6C tnrOc khi báo 

vOng ngày bay (07) ngày k tir ngày 
nhân dlsGc yêu câu. 

- Các vn d thuôc thm quyn quyt 
dinh cña Hôi dng quán tn hoäc các 
vn d Hôi ding quail tn phái trinh 
truàc Dai hôi dng C6 dông, Hôi cl6ng 
quàn tn s quyt dinh triràc khi có 
ki6n cüa Ban ki6m soát (i kién bcng 
van ban hoàc ghi trtrc trén t& 
trinh). Quyt dinh cüa Hôi d6ng quán 
tn khong phu thuôc vào kin cüa 
Ban kiêm soát, trong tnx?Yng hap ' 
kin không thông nhât, kin cüa Ban 
kim soát s thrcic bào lisu và báo cáo 
truic Dai hôi dng c6 clông gn nht 
hoãc trong tnr?mg hap cn thit có th6 
triêu tap hop Dai hôi C6 dông bt 
thithng d giài quy6t vn d6 nêu trên. 

b. Ban kim soát: 

- Các cuc kim tra djnh ks', dt xut 
cüa Ban ki6m soát phài có két 1un 
bng van bàn (không tr han 15 ngày 
k tü ngày kt thüc) gri cho HOi  dông 
quán trj de cO them ca sO giüp Hi 
d6ng quàn trj trong cOng tác quán 1' 
Cong ty. Thy theo mirc d va kt qua 
C9a CUQC kiêm tra trén, Ban kim soát 
can phài bàn bc th6ng nht vOi Hi 
d6ng quàn tn, Giám d6C di6u hành cáo truOc Dai  hi d6ng Co dông. 

TrirOng hap không thông nhAt quan 
dim thI diroc üy quyn báo i 

trUYC khi báo cáo tnrOc Dai hOi d6ng 
CO dOng. TnrOng hap không thông 
nht quan dim thI di.rac quyên báo kin ghi vao bién bàn và TnrOng Ban 

ki6m soát có tráCh nhiém báo cáo voi 
Dai hi d6ng c6 dông gAn nht; 

- Các nôi dung khác cn xin ki6n 

kru ki6n ghi vào biên bàn và TrirOng 
Ban kim soát có trách nhim báo cáo 
vOi Dai  hôi d6ng cô dông gân nht; 

- Các nôi dung cAn xin ' kin cüa Ban cüa Hôi d6ng quãn tn, Hôi d6ng quán 
j Co trách nhim phán h6i trong vOng 

ngày bay (07) ngày k tr ngày nhân 
duc 

Chtra có 

Kim soát, Ban ki6m soát cO trách 
nhim phán h6i trong vOng ngày bay 
(07) ngày k6 tr ngày nhn dUçYC yêu 
cau. 

- D6i vOi các ki6n nghi sira d6i, b6 
sung, cai ti6n ca cAu to chrc quán 
diu hành, Ban kim soát phái g1ri van 
bàn cüng tài lieu lien quan tnrOc It 
nhAt mthi 1am (15) ngày so vOi ngày 
du dinh nhân thrcic phãn h6i. 

2. M6i quan he gifla Hôi d6ng quàn tn Hüy bO 
và Ban ki6m soát: 

a. Khi thAy cAn thit phuc vu cho cac 
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HIN HANII 

GOP Y SIA P01, BO SUNG L' DO 

SJA DOI 

cong viêc giám sat cüa rnInh, TruOiig 

- Trong qua trInh thrc hin kim tra 
giám sat ccia mInh, nêu Ban kim soát 
phát hin ra các vn d khong dung 
hotc không có lcii cho Cong ty hoc 
trái vi các quy djnh cüa pháp 1ut 
hin hành; hoc các quyt djnh cüa 
Giám dc diu hành và Hi dng 

Ban kim soát có quyên (hoäc cCr 
thành viên khác cüa Ban kiêm soát) 
tham thr các cuôc hop cüa Höi dng 
quãn tn. trong cuôc hop có quyén tháo 
luân dOng gop kin cho các van d 
quan frong nhirng không duoc quyên 
biu quyêt. 

b. Trong qua trInh thrc hin kiêm tra 
giám sat cña minh, néu Ban kiêm soát 
phát hin ra các vn d không dung 
hoc không cO lcii cho Cong ty hoc 
trái vói các quy djnh cüa phap luat 
hin hành; hoc các quyêt djnh cüa 
Giám doe vá Hi dng quán trj viM 
qua quyn han  chine trách cüa mInh; 
hoc có cac vi pham cüa các cá nhân 
Ban Giám dc, Hi dng quán tn di 
vó'i 19i Ich ccia Cong ty và c dông 
Cong ty, thI phái báo ngay voi Chu 
tjch Hi dng quân trj. Nêu các van 
do vn khOng ducc Chü tjch Hi dng 
quãn trj tip thu và xfr ! kjp thai thI 
Ban kiêm soát cO quyên báo lixu Y 
kin cña rnInh d triu tp cuc 1 ?P 
Hi dông quân trj giái quyêt, nêu van 
d vn khOng dircyc Hi dông quán trj 
giái quyt thI Ban kim soát có quyên 
tip tic báo h.ru kin ia mInh 
báo cáo vini Dai  hi dOng c dông 
trong kS'  hçp gn nht hoc trong 
trir?Yng hcnp  can thit có th triu tal? 
h9p Dai  hi c dOng bt thuông dé 
giái quyêt van dé nêu trên. 

c. Các vn d thuôc thm quyn quyt 

quãn trj vi.rgt qua quyn han  chine 
trách cña mInh; hoc có các vi pham 
cüa cac ca nhân Ban Giám dc, Hi 
dng quãn tn di vO'i igi Ich cña Cong 
ty và c dong Cong ty, thI phâi báo 
ngay vini Chü tjch Hii dng quàn trj. 
Nu các vn dê do vn khong dtrcc 
Chü tjch Hi dng quail tn tip thu và 
xir !' kjp th?i thI Ban kiêm soát cO 
quyn bão Ii.ru kin cua mInh d 
triu tp cuc h9p Hi dng quán trj 
giái quyt, nu vn t van khong 
thrçyc Hi ding quán trj giài quyt thI 
Ban kim soát cO quyên tip tiic báo 
li.ru kin cüa mInh d báo cáo vói 
Eai hi dng c dông trong k' hQp 
gn nht hoc trong trirOng hcp can 
thit có the friu tp h9p Dai  hi cô 
dông bt thirOng d giái quyêt van d 
nêu tnên. 

Huy bO 
dinh cüa HOi dng quán tn hoãc các 
vn d Hôi dng quán tn phái trInh 
tnric Dai hôi dng c dong. Hôi dng 
quán tn së quyt dinh tnrâc khi có ' 
kin cUa Ban kim soát (kin bang 
van ban hoäc ghi true tiêp tnên to 
trInh). Quyt dinh cüa Hôi dông quán 
tn không phu thuOc váo ' kiên cüa 
Ban kiém soát, trong tnirmg hçnp 
kin không thng nhât. ' kin cüa Ban 
kim soát sê duoc bâo luu và giái 
quyM theo dirn b khoán 2 Diu nay. 

CH1XOG 
VII 

CHUOG VII: QUY D!NH  yE CHUNG VIII: QUY BINH yE Si'a cái phi 
hcxp quy djnh 
thay dói khái 
niêm "can 

BANH GIA HANG NAM BOI VOl 
HOIT BONG MIEN TH1JONG, 
K'c LUAT P01 VOl THANH 

DANH GL& HANG NAM Oi VOl 
HOJT BQNG MIEN THU1NG, 
K'c LUAT Oi VOl THANH 
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BIEU NO! DUNG QUY cuE 
HIN 1JAN11 

GOP 'i S1A DO!, BO SUNG L' DO 

SIYA 1)01 

VIEN HO! BONG QIJAN TR4, 
KIEM SOAT VIEN, GIAM DOC 
BIEU 1JAN11 vA CAC CAN BO 

VIEN HØi BONG QUAN TRT, 
luEM SOAT VIEN, GIAM BOC 
DIEU HANH vA N1IiYNG NG1J1 

bc5  quán lj" 
thành 
"nguz3'i dku 
hành doanh 
nghip ". 

QUAN LY KHAC BIEU 1JAN11 KIIAC 

Biu 29 Biu 29. Quy d!nh  v dánh giá hang Diu 47. Quy d1nh v dánh giá hang Sira di phü 
hçrp  quy djnh 
(hay dôi khái 
nim "can 
b quán 1j5" 
thành 
"ngu'&i diéu 
hành doanh 
nghip ". 

näm dôi vói hoat dng, khen 
thu'&ng, k luât dôi v' thành viên 
Hi dong quän trl,  Kiêm soát viên, 
Giám doe diêu hành và các can bô 

näm dôi vó'i hoat dng, khen 
thithng, k 1ut dôi V thành viên 
Hôi dông quãn trl,  Kiêm soát viên, 
Giám dôc diêu hành và nhfrng 

quán l' khác Ngwô'i diu hành khác 

1. Danh gia hoat dng: 

a. Hi dng quán trj can cr kt qua 
th%rc hin Djnh huong hoat dng san 
xuât kinh doanh, cac chi tiêu ké hoach 
san xuât kinh doanh, kê hoach tài 
chInh hang näm dê dánh giá hoat 
dng cho tat Ca cac doi tlrg là thành 
vien Hi dông quàn trj, Giám doe và 
các can bô quán 1 khác. 

1. Danh gia hoat d9ng: 

a. Hi dng quàn tn can cr kt qua 
thirc hin Djnh hudrng hoat dng san 
xuât kinh doanh, cáo chi tiêu kO hoach 
san xuat kinh doanh, kê hoach tài 
chInh hang näm dé dánh giá boat 
dng cho tat cà cáo dôi tirqng là thành 
viên Hii dông quan tn, Giám doe và 
nhüng Nguii diêu hành khác. 

d. Vic dánh giá hoat dng cüa can bô d. Vic dánh giá hoat dng cüa NgirO'i 
quán 1 khac thirc hin theo cáo quy dieu hành khác thirc hin theo các quy 
dinh noi bô hoäc có the dira vào bàn 
tir dánh giá hot dng eüa the can bô 

djnh ni b ho.c eó the dira vào bàn 
tu dánh giá hoat dng cüa nhüng 

quàn l nay. Ngui diéu hành nay. 

Biên 31 Diu 31. Thu k Cong ty Diu 49. Thu k Cong ty 

1. HDQT có th ci'r 1 dn 2 nguô'i lam 1. HDQT có th ccr 1 hoäc nhiu Sia dii, bd 
sung phü 
hp quy djnh 
tqi Diêu l 
cong ty Va 
thitc é hoat 
dOng 

Thu k' COng ty (hoc Thu k' HDQT 
Cong ty). Thu k' Cong ty phai là 
ngu'ói CO kiên thIrc ye pháp lust.  ... 

nguOi lam Thu k' Cong ty (hoc Thu 
k' HDQT Cong ty). Thu k' Cong ty 
phãi là nguó'i có kiên thüc ye pháp 
1ut. ... 

2. Thu ky Cong ty co nhim vi.i: 

- ChuAn bi cáo CUÔC h9p I-IDQT, BKS 
và DHDCD theo yêu cau cüa HDQT 

2. Thu ky Cong ty co nhim vu: 

- Chun bj các CU5C h9p HDQT, BKS 
và DHEDCD theo yéu câu cOa HDQT 

hoäe BKS; 

Chira có 

- Tu vAn vA thu tue các cuôc hop; 

hoäc BKS; 

- Tham du cáo cuôc hop; 

- Tu vAn v thu tVe  cáo cuc hop; 

3. Thu k' Cong ty cO trách nhim bào 
mt thông tin theo eac quy djnh cüa 
pháp lut và Diu l Cong ty, Ouy ehê 

3. Thu k' Cong ty có trách nhim bào 
mt thông tin theo eác quy djnh eOa 
pháp lu.t và Diêu l Cong ty, Ouy chê 

quàn tn Cong ty. nay. 

Chira cO Chira có CHUaNG X. LTfA CHON, BO Bô sung theo 
hu'&ng dan 
tgi TT 
95/2017/TT- 

NHIEM, MIEN NHIEM NGU1I 
PHU TRACH QUAN T CONG 
TY 
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DIEU NQI DUNG QUY cHE 

HINHAMI 

GOP S1A DOI, BO SUNG LY DO 

SUA DO! 

BTC. 

Chtra có Chwa có Diu 50. Tiêu chuân cüa Ntrô'i phu Xdy dnig 
phü hcip quy 
dinh tai Diêu 
18 ND 
71/2017/ND 
CP, Diêu 30 
dtr lháo Diêu 

trách quàn tn côn ty 

Ngi.rai phu trach quan trl cong ty phai 
dáp 1rng các tiêu chuân sau: 

1. Co hiu bit v pháp luât 

2. Khong droc dong thai lam viec cho 
cong ty kiêm toán dôc lap dang thizc 
hiên kiêm toán các báo cáo tài chInh 
cOaCôngty; 

3. Các tiOu chuAn khác theo quyt 
dinh cOa Hôi dông quán tn. 

Chu'a có Chixa có Diu 51. Viêc bi nhiêm NrO'i phu Xdy dyng 
phü hçrp quy 
dinh tai Diéu 
18 ND 
71/2017/ND- 

p, Diu 30 
d tháo Diu 
i 

trách quán tn con ty 

Hoi dong quan tn chi dinh it nhat mot 
(01) nguOi lam Ngiii phu trách quân 
tn cong ty dê ho tra hoat dOng quãn 
tn cong ty dixcc tiOn hành môt cách có 
hiêu qua. Nhiêm k' cOa Ngiri phu 
trách quán tn cOng ty do Hôi dông 
quán tn quyOt dinh. tôi da là nám (05) 
näm. NguOi phu trách quán tn cOng ty 
có the kiêm nhiêm lam Thu k' cOng 

Chira có Chu'a có Diu 52. Các tru*n ho'p min Xây dng 
phü hcrp 
hidmg dcn 
tqi TT 
95/2017/TT 
-BTC. 

nhiêm NirOi phu trách quân tn 
CÔfl!tV 

1. Nguthi quàn tn COng ty xin tir ch0c 
phài lam dan gCri cho ChO tich Hôi 
dOng quàn tn. ChO tich Hôi dong quân 
tn phài xem xét và ra quyêt dinh trong 
thii han 01 (môt) tháng, ké tr khi tiêp 
nhân dan tr chüc. Trong thai gian 
chixa có kiên chuân y cüa ChO tich 
Hôi dOng quãn tn thI Ngithi quán tn 
Cong ty van phái tiêp tuc thuc hiên 
nhiêm vu cOa minh o.  vi trI dà di.ro'c bô 
nhiêm; 

2. Chñ tich Hôi dng quàn tn có th 
mien nhiêm Ngithi phu trách quân tn 
Cong ty trong tnxOTlg hap sau; 

a. Do nhu cu cong tác. diu chuyn, 
luân chuyên nhân six; 

b. Sirc khOe không dam báo d tip 
tuc cOng tác; 

c. KhOng hoàn thành nhiêm vu hoàc 
vi pham Diêu lé. nOi quy. quy chO cüa 
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DIEU GOP SIA DO!, BO SUNG L' DO 

SU'A DO! 

NO! DUNG QUY CHE 

HhIN ilAINII 

cong ty, vi pham pháp luât nhi.rng 
chira den mrc cách chirc hoäc buôc 
phài châm dirt hop dông lao dông. 

d. Khi xét thy cn thitnhung không 
trái quy dinh pháp luât ye lao dOng. 

Chira có Chira có Diêu 53. Thôn2 báo b nhiêm, min Xây dng 
phi hap 
hithng dán 
tgi TT 
95/2017/TT 
-BTC. 

nhiêm Nirôi phu trách quän tn 
cônty 

Cong ty phài t chire thông báo v 
vic b nhim, min nhim NgirO'i 
quàn trj Cong ty trong ni b cOng ty 
va cong bO thông tin theo quy djnh 
cña pháp 1ut chirng khoán và thj 
truOiig ching khoán. 

CHUONG 
IX 

CHIXCNG IX. NGAN NGfA CHUONG XI. NGAN NGA Xây dzcng 
phI hap 
huóiig dn 
tai TT 
95/201 7/TT 
-BTC. 

XUNG DOT LQI fdll vA GIAO 
DCH VI CAC BEN CO QUYEN 
LI LIEN QUAN DEN CONG TY 

XUNG DOT LQI ICH vA GIAO 
D4CH VI CAC BEN cO QUYEN 
LGI LIEN QUAN DEN CONG TY 

Diu 32 DIEU 32. TRAGH NHLM TRUNG DIEU 54. TRAC'H NHI.M TR UNG Sra ddi phui 
hQp quy djnh 
thay dói khái 
niêm can 
b5 quan lj" 
thành 
"ngu'ái diêu 
hành doanh 
nghiêp" 

TH1C VA TRANH GAG XUNG DOT  
VE Q  UYEN LQJ GUA GAG THANH 
VIEN HOI DONG QUAN TRI KJEM 
SOAT VIEN, BAN GIAMDOG VA 
CANBOQUANL1 

THYC vA TRANH GAG XUNG DOT  
yE QUYEN LQ1 CUA CAC THANH 
VIEN HOI DONG QUAN TRI KIEM 
SOAT VIEN, BAN GIAMDOC VA 
NGUdIDIEUHANH 

1. ,Thanh vien H91 dong quan trl, 
Kiêm soát viên, thành viên Ban Giám 
dOc, can bO quãn l' khác phài cong 

1. THANH VIENHQIDONG 
QUAN TRL KIEMSOA1 VIE!, 
THANH VIEN BAN GIAM DOG, 
NGU'GIDIEUHANHKIIACPHAI khai cac lci Ich lien quan theo quy 

djnh cüa Lust Doanh nghip, the van 
bàn pháp lust lien quan. 

CONG KRAI ACLqI ICH LIEN 
QUANTHEO QUYDJNHCUA 
LUATDOANHNGHI$P, CAC VAN 
BAN PHAP LU4TLIEN QUAN 

2. Thành vien Hi dng quàn tn, 
Kiêm soát viên, Ban Giám dOe, can 

2. Thành viên Hi dng quàn trj, 
Kiêm soát viên, Ban Giám dOe, Ngithi 

bO quán l' và nhung ngirOi lien quan dieu hành và nhung ngithi lien quan 
tói eác thành viên nay khOng dirge 
phép sir dirng nhng ei hi kinh 
doanh eó the mang lai igi Ich eho 
Cong ty vi miic dIch ca nhân; khOng 
dirge sir diing nhthig thông tin có 
dirge nh chirc v11 cüa mInh de t.r lgi 
cá nhân hay dê phic vi lgi Ich cüa tO 
chire hoäe eá nhân kháe. 

toi eáe thành viên nay khOng dirge 
phép sir diing nhUng Ca hi kinh 
doanh có the mang lai igi Ich eho 
Cong ty vi miie dIch cá nhân; khOng 
dirge sir diing nh&ng thông tin Co 

duge nh chirc vii cüa mInh de tir lgi 
ca nhân hay de phc vi lgi Ieh cüa tO 
chire hoäc cá nhân khác. 

3. Thành vien Hi dng quàn trj, 
Kiem soát viên, Ban Giám dOe và can 

3. ,Thành viên Hi dng quãn tn, 
Kiem soát vien, Ban Giám dOe và 
NguOi dieu hành khae cO ngha vii 

Si'a &i phIi 
hçrp quy djnh 
thay dói khái 
niêm "can 

bO quàn l' kháe cO nghia vii thông 
báo cho HOi dOng quán tn eác giao thông báo cho HOi dOng quán tn. Ban 
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DIEU NOI DUNG QUY CHE 

HIN HANTI 

GOP ' STYA DOI, BO SUNG L' DO 

STJA DOI 

djch gifla Cong ty, cong ty con, cong 
ty do Cong ty co phân Cap nixóc Ben 
Thành närn quyên kiêm soát vó.i chInh 
thành viên do hoc vO'i nhüng ngithi 
cO lien quan tó'i thành viên do theo 
quy djnh cña pháp !ut. Cong ty phái 
thijc hin cong bo thông tin ye ngh 
quyêt Dai  hi dông cô dong hoc nghj 
quyêt Hi dông quãn trj thông qua các 
giao djch néu trén trong thi han  hai 
muai bôn (24) gR trén trang thông tin 
din tfr cüa Cong ty va báo cáo Uy 
ban Chfrng khoán Nhà niró'c, S& giao 
djch Ching khoán Ha Ni. 

kim soát các giao djch gia Cong ty, b quán 1j" 
thành 
"ngu'O'i diu 
hành doanh 
nghip ". 

B 
ho' khoan 3 

24 ND 
71/2017/ND.. 
c 

cong ty con, cong ty do Cong ty cô 
phân Cap nu'àc Ben Thành nãm quyên 
kiêm soát trén 50% von diêu lé vói 
chInh thành viên dO hoc vri nhttng 
ngithi cO lien quan tâi thành viên do 
theo quy djnh cüa pháp luat.  Cong 
phâi thrc hin cong bô thông tin ye 
nghj quyêt Di hi dOng cO dong hoc 
nghj quyêt Hi dOng quán trj thông 
qua các giao djch néu trén trong thi 
han  hai muai bôn (24) giO' trén trang 
thông tin din ti:r cOa Cong ty và báo 
cáo Uy ban ChOng khoán Nhà nirc, 
Sâ giao djch ChO'ng khoán Ha Ni. 

4. Cong ty không thrcc cp các khoán 
vay hoc bào lãnh cho các thành viên 
Hi dông quán trj, Kiêm soát vién, 
Ban Giám dOc, can bô quán 1' khác và 

4. Cong ty không thrçc cp các khoân 
vay hoc bào lãnh cho các thánh viên 
Hi dông quãn tr, Kiêm soát viên, 
Ban Giám dôc, NguOi diéu hành khác 

Sica di phü 
hcrp Diêu 26 
Nghj dinh so 
71/2017/ND-
CF. nhüng ngi.thi có lien quan tOi các 

thành viên nêu trén, tth khi Dai hOi 
và nh&ng ngithi có lien quan tói các 
thành viên nêu trén, tth trung hcip 

dOng cO dOng có quyêt dinh khác. dixac phép theo quy dinh tai Diéu 26 
Nghi dinh so 71/2017/ND-CP ngày 
06/06/20 17 Hirong dan ye quán tn 
cong ty áp dung dOi vói cong ty dai 
chOng. 

5. Thành viên Hi dng quán tr 
khOng thrqc biéu quyêt dOi vói các 
giao djch ma thành vién dO hoc 
ngithi có lien quan den thành viên do 
tham gia, bao gOm các giao djch ma 
lçii Ich 4t chat hay phi vt chat cüa 
thánh vien Hi dOng quán trj do chua 

5. Thành vien Hi dng quán trj 
không thrqc biêu quyêt dôi v&i các 
giao djch ma thành vién do hoc 
ngixO'i có lien quan den thành viên dO 
tham gia, bao gOm các giao djch ma 
19'i Ich vt chat hay phi 4t chat cüa 
thành vién Hi dOng quántrj dO 

Sradi tham 
chiêu ä'ên 
Diêu l Cong 
ty nhOm quy 
djnh ngán 
gon và day 
dü, chInh xác 
han. duac xác dinh. Các giao dich néu trên quy dinh pháp luât và Diéu lê Cong 

phài duac cOng bO trong Báo cáo ty. 
thuO'ng niên cüa Cong ty. 

6. Các thành vién Hi dng quàn trj, 
Kiém soát vien, Ban Giám doe, ç 

6. Các thánh viên Hi dng quán trj, 
Kiém soát vien, Ban Giám dOe, Ngi.râi 

Sj'a di phIi 
hcrp quy d,inh 
thay dOi khái 
nim "can 
bç3 quán 1)5" 
thành 
"ngzthi dieu 
hành doanh 
nghiep ". 

bO quàn l' khác và nhng ngui cO diéu hành khác và nhng ngui cO 
lien quan ti các thành vien néu trén 
khOng thrqc sir dicing các thông tin 
chi.ra dixqc phép cong bô cüa Cong ty 
hoc tiêt l cho ngmri khác hay dê 
thirc hin các giao djch cO lien quan. 

lien quan tâi các thành vien nêu trén 
không dirqc sir ding các thông tin 
chira dugc phép cOng bO cüa Cong ty 
hoc tiét l cho nguO khác hay dé 
thirc hin các giao djch cO lien quan. 

Diu 33 Diu 33. Giao d1ch vi ngtrO'i có lien Diu 55. Giao dch vO'i ngirO'i có lien 
quan quan 

2. COng ty áp diing các bin pháp cn 
thiét de ngãn ngra nhithg ngtxOi cO 
lien quan can thip yao hoat dng cüa 
COng ty ya gay tOn hai  cho Igi Ich cüa 

2. COng ty áp diing các bin pháp cAn 
thiét dé ngàn nglra nhiing ngthi cO 
lien quan can thip vào hoat dng cUa 
Cong ty ya gay ton hai  cho lgi Ich cüa 

Sia ddl phü 
hcip Diêu 25 
ND 
71/2017/ND- 
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oiEu NQI DUNG QUY Cll1 

IIIN HANH 

GOP SIJ'A DO!, BO SUNG L'c DO 

S1A 001 

Cong ty thông qua vic kim soát các 
kénh mua bàn hang hóa cüa Cong ty 

Cong ty thông qua vic kim soát CF. 
giao dich, mua ban. giá cà hang hóa 

hay lung doan giá cã. dich vu cüa Cong ty. 

3. COng ty áp diing các bin pháp cn 
thiêt dé ngän ng1ra co dOng va nhtng 
ngxOi có lien quan tiên hành các giao 
djch lam that thoát vOn, tài san hoc 
các nguôn 1rc khác cüa COng ty. 
Cong ty không duac cung cap các 

3. COng ty áp diing các bin pháp cAn 
thiêt dé ngän ngira Co dOng va nhung 
ngi.thi có lien quan tiên hành các giao 
djch lam that thoát vOn, tài san hotc 
các nguOn 1rc khác cUa Cong ty. 

khoàn vay hoãc bão lãnh cho các cô 
dông và nhu'ng ngithi có lien quail. 

Chira có 4. Cong ty khOng thrac cung cAp cac Bd sung phii 
hcxp Diêu 26 
Nghj djnh so 
71/2017/ND- 

F. 

khoán vay hoãc bào länh cho các CO 
dong va nhUng ngithi có lien quan, tth 
trix?mg hap thrac phép theo quy dinh 
tai Diêu 26 Nghi dinh sO 71/2017/ND: 
CP ngày 06/06/2017 Huàng dan ye 
quàn tn cong ty áp dun.g dôi vói cong 
tydaichüng. 

Diu 36 Diu 36. Trách nhiêm v báo cáo và Diêu 58. Trách nhiêm ye báo cáo và 
cong ho thông tin cüa thành viên 
Hi dông quãn trl,  Kiêm soát viên, 
Giám doe diêu hành 

cong ho thông tin cüa thành viên 
Hi dông quãn trl,  Kiêm soát viên, 
Giám dôc diêu hành 

Ngoài cac trách nhim theo quy djnh 
tai Diêu 28 Quy ché nay, thành viên 

Ngoaicác trách nhim theo quy djnh 
tai Diêu 54 Ouy chê nay, thành viên 

Sia di dku 
khoán tham 
chiêu phü 
hcip d tháo 
Quy ché. 

Sa ddi phü 
h Diu 32 
ND 
71/2017ND-

F. 

Hi dong quàn trj, Kiêm soát viên, 
Giám doe diêu hành có trách nhim 
báo cáo va cong bô thông tin ye giao 
djch trong các trung hap sau: 

1. Các giao djch giva Cong ty vci 
cong ty ma các thành viên nêu trên là 
thành viên sang ip hoac là thành viên 
Hôi dOng quàn tn, Giám dOc/ Tong 

Hi dông quãn trj, Kiêm soát viên, 
Giám dOc diêu hành có trách nhim 
báo cáo HOi dong quán tn. Ban kiêm 

jvà cong bO thông tin ye giao djch 
theo quy dinh pháp luât trong CC 

trurng hap sau: 

1. Các giao djch giUa Cong ty vci 
cong ty ma các thành viên nêu trên là 
thành viên sang 1p hoac là thành viên 
Hi dOng quán tn, Giám dOe diêu 

Giám dOe diôu hành trong thai gian hành trong thai gian ba (03) näm gân 
ba (03) nm trtrâc. nhât tnró'c thai diem giao dich. 

Diu 37 Diu 37. Bô sung và sfra di Quy Diu 59. B sung và sfra di Quy Sadi thdm 
quyên pith 
hcrpquydjnh 
tai Diéu 7 

71/2017/ND-
CF. 

chê quán trj chê quãn trl 

1. Viçc bO sung, sua dôi Quy che nay 
phai dirac Hôi dOng quàn tn xem xét 

1. Vice bo sung, sixa doi Quy che nay 
phài dime HOi dong quãn tn xem xét 

quyêt dinh. và trInh Dai hOi dong eô dOng quyêt 
dinh. 

2. Trong trumg hap cO nhttng quy 
dinh pháp luât có lien quan den quy 
chê quàn tn cüa COng ty khác vài 
nhiing dieu khoãn trong Quy ché nay 

2. Trong trixOng hap có nhing quy 
dlnh  cüa Diêu lê và quy dlnh pháp 

Ba sung cho 
day dz các 
can cá diêu 
chinh hogt 

1ut có lien quan den quy chê quãn tn 
cüa COng ty khàc vi nh&ng diéu 
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DIEU NQI DUNG QUY CHE 

HIN HANTI 

GOP SIYA DOI, BO SING L DO 

SUA DOI 

thI nhttng quy djnh cüa pháp luât do khoàn trong Quy ch nay thI nhiing 
quy djnh do duoiig nhiên diiçyc áp 
diing và diêu chinh hoat dng quãn trj 
cüaCongty. 

dng quán 
trj DN khi có 
sr - mdu 
thuán. 

ducmg nhiên dixçc áp ding va diêu 
chinh hoat dng quán trj cüa Cong ty. 

Diu 38 Diu 38. Ngay hiu hc Diêu 60. Ngày hiu lic 

1. Ouy ch nay gm 11 chrnng 38 1. Quy ch nay gm 13 chuang 60 Cp nhat 
pith hcrp thirc 
té. 

diêu &roc HOi dông cluàn  tn Cong ty diêu &rac Dai hôi dông cô dông thông 
nhât trI thông qua ngày 01 tháng U qua ngày ... thang ... nãm 2020. 
näm 2016. 

2. Ouy ch nay thay th cho Quy ch 2. Quy ch nay thay th cho Quy ch 
quàn trj cüa Cong ty ban hành theo 
Nghj quyét so ... ,ngày .../.../.....Quy 
chê nay là duy nhât và chInh thrc cüa 
Cong ty. Nhüng ni dung không nêu 
trong Quy chê nay thI áp ding theo 
Diêu l Cong ty và các quy djnh pháp 
lut có lien quan. 

quàn tn cüa Cong ty ban hành theo 
Nghi quyêt so 01/NO-CNBT-HIDOT 
ngày 06/8/20 14. Quy chê nay là duy 
nht và chInh thüc cña Cong ty. 
Nhung ni dung không néu trong Quy 
chê nay thI áp diving theo Dieu l Cong 
ty va các quy djnh pháp 1ut có lien 
quan. 

Trong Quy ché nay, các khái nim "Can bç5 quán l.j"  thrcic thay thé bang "Ngw&i diu hành doanh nghip". 

Các s thi tt dku khoán, tharn chieu diu khoán, s hfQl'zg diu khoán sJ tr d5ng dircrc cap nhat sau 
khi dy tháo Diêu l và Quy chê quán trj n5i bç5 ducic thông qua. 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANTI CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Htnh phüc 

S: 06/TTr-CNBT-HDQT ThànJ'zpho'HChiMinh, ngàyll thth'zg5nám2020 

TO TR!NH 
Ye vic thông qua vic ban hành Quy ch ho phiêu din tfr cüa Cong ty 

KInh g11i: Dai  hi dông c dong Cong ty 

Theo quy djnh ti khoãn 3 Diu 8 Nghj djnh s 71/2017/ND-CP cüa ChInh phü 
ngày 06/6/20 17 huâng dn ye quãn trj cong ty áp d1ing dôi vâi cong ty dti chitng, 
"Cong ty dai chung quy thnh tai Quy chê nOi bO ye quan fri cong ty ye viêc ap dung 
cOc cOng ngh thông tin hin dgi dé cô dông có the tham dzc và phát biêu j kiên tçii 
cu2c hQp DHDCD tOt nhOt, bao gOm hithng dan có dOng biêu quyét thông qua hQp 
DHDCD tricc tuyên, hO phiêu diçn ti'r hoc hInh thi'tc din t khOc theo quy df nh tgi 
LutDoanh nghiçp và Diêu lç Cong ty". 

Theo do, tai  dim c khoãn 2 Diu 140 Lut Doanh nghip 2014 "Cd dOng dwçrc 
coi là tham dc và biéu quyét tQi cuç5c hQp DHDCD trong trwO'ng hcrp tham dic và biêu 
quyêt thông qua hi nghj try'c tuyên, hO phiéu din ti'c hoqc hlnh thz'c diçn tz'c khOc ". 

Dng thai, theo dim c khoãn 2 Diu 13 và dim b khoãn 10 Diu 20 Diu 1 
mu ban hành kern theo Thông tu so 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/20 17 hiiOiig dan mt 
so diêu cüa Nghj cljnh so 71/2017/ND-CP ngày 06/6/20 17 cña Chinh phü thI "COdOng 
phO thông cO ngh?'a vl.i tham di' DHDCD và bieu quyêt thông qua hQp trcc tuyên, hO 
phiêu then tu' hoãc hznh thu'c then tu' khac, Ngu'o'i triéu tap hop DHDCD khi xac thnh 
dia diem dcii hói cO the bô tn, to chiIc dé nhui'ng cO dOng hogc dcii diçn du'cic i'iy quyên 
khOng c4r  hQp dwcic theo Diêu khoán nay hoic nhimg ngzthi muon tham gia 0' dfa diem 
khác vó'i dja diem chinh cia dai hç5i có the dOng thO'i tham d' dgi h5i ". 

Can ci'r các quy djnh trên, ben cnh vic t chi'rc DHDCD theo cãch thirctruyn 
thông (to chüc ti mt dja diem cô djnh, cô dông tham gia thão 1un và bO phiêu biêu 
quyêt trirc tiep), COng ty có the 1ira ch9n cách thfrc to chc DHDCD trirc tuyên hoc 
bO phiêu din tir dê các cO dông cO th th?c hin quyen cña rnInh theo quy djnh. 

Trên c s rà soát các quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Diu 1 yã Quy chê ni 
b ye quãn trj cüa Cong ty, dê bão dam Cong ty có dü diêu kin to chüc DHDCD trrc 
tuyên hoäc bo phieu diên tu theo quy dinh cua phap luât, Hôi dOng quan tn COng ty 
CO phân Cap nuOc Ben Thành kInh trInh Di hi dOng cO dOng dir thão Quy chê bO 
phiêu din tü cUa COng ty C phân Cap nithc Ben Thành (dInh kern). Qua trInh son 
thâo d tháo ni dung Quy chê bô phiêu din tü cña Cong ty CO phân Cap nuâc Ben 
Thành nOi tren cüng duc Cong ty TNHH MTV Ching khoán Ngân hang Dông A 
thuc hiên dich yu tu van nhärn dam bão tuân thu theo dung các quy dinh cüa Nhà 
nuO'c. 
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TM. -. INGQUANTRI 
CH 

CÔNGTy 
Co PHAN 

cAp 3Ôc 

BENT: NH 

Can Cu khoãn 2 Diu 14 Diu 1 Cong ty hin hành quy djnh vic ban hãnh Quy 
chê bO phiêu din tr cüa COng ty Co phân Cap nuâc Ben Thành phài duçc Di hi 
dông cô dong xern xét quyét djnh nên Hi dông quãn trj dê nghj Qu cô dông biêu 
quyêt chap thuQin thông qua ni dung Quy chê bó phiéu din t11 cüa Cong ty Co phân 
CAp nucc Ben Thành dInh kern. 

Trân tr9ng kInh trInh Dai  hi dng c dOng./. 

J3Inh kern:  Dir thão Quy ch bO phiu din tir cUa Cong ty C ph.n CAp nuâc Bn 
Thành. 

Noinhin: 
- Nhu trén; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Luu: VT, HDQT. 

Pham Th Thanh Van 
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QUY CHE BO PHIEU DIN TI 
CUA CONG TY CO PHAN CAP NIfOC BEN THANH 

(ban hành kern theo Nghj quyt Di hi c dông thumg niên 2020 ngay 28/5i2020) 

CHTJ'ONG I 

NHU'NG QUY DJNH CHUNG 

Diu 1. Phim vi và di ttrqng áp diing 

Quy ch nay quy dnh v vic bó phik din ti:r cña các c dong tai  cãc dçit thirc hin 
biêu quyêt ti cuc hp Dai  hi dông cô dông thu?mg nienfDai hOi  dông cO dông bat 
thuông hoc dçrt Lay kin c dông bang van bàn (thu day gi là "dQ't biêu quyêt") cüa 
CTCP Cap nuc Ben Thành (sau day gçi là "Cong ty'). 

Diu 2. Giãi thIch tfr ngfr 

Trong quy ch nay, các tir ngü drn9i day duçc hiu nhu sau: 

- T chá'c cung cp djch vy bO philu d&n  tü': là don vj cung cpdjch vi bO phiu 
diên ti theo hgp dông dich v11 k kêt vói Cong ty. To chüc nay do Hi dông quãn trj Cong 
ty lua ch9n phü hp tInh hinh thrc tê và các yêu câu cüa Cong ty. To chic cung cap dch 
vu bO phiêu din tir có the là Trung tam Liru k Chüng khoãn Vit Nam (VSD) hoc tO 
chCrc khác có cung cap djch v nay. 

- Bó phiu din tfr: là vic c dông hoc di din üy quyn cüa c dOng (theo quy 
dnh tai  Quy chê nay) thirc hin biêu quyêt theo hInh thtrc hO phiêu din tr thong qua h 
thông bo phiêu then tu cua To chuc cung cap dich vu bo phiêu diên tu (sau day gui la 'he 
thông bO phiêu a'in tü") ti cuc hçp Dai  hi dong cô dOng hoc tai d?t Lay kiên cô 
dong bang van bàn. 

- Bó plziEu truyn thing: là vic c dOng hoc dai  din Uy quyn cüa c dong tharn 
gia biêu quyêt trirc tiêp tai cuoc hçp Di hi dông cô dOng (DHDCD) hoc tham gia biêu 
quyêt ti dqt Lay kiên CO dong bang van bàn hoc theo các hInh thüc khác duc quy 
dinh tai Diêu l, Quy ch quãn trj Cong ty và quy djnh pháp lut ma không phài hinh thirc 
hO phiu din tii. 

- Ti chá'c a'ai diên: là t chirc duçic c dOng là nhà dAu tu nuâc ngoài üy quyên bO 
phiêu din t1r theo các quy djnh do To chIrc cung cap djch vii bO phiêu din t1r ban hành. 

CHU'€NG II 

QUY DINH CV THE 

Biu 3. Diu kin, cách thfrc c dông tham gia bO phiêu din tir 

1. Diukintham gia 

- COtën trong darth sãch c dOng CO quyn bO phiu do VSD 1p theo thông bão thixc 
hin quyên cüa Cong ty. 

- D thirc hin kIch hoat tài khoãn truy c.p theo thông báo cüa T chirc cung c.p djch 
vi bO phiêu din tir. 
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2. Cách thirc thirc hin 

- C dông là cá nhân và t chirc trong nuOc tr mInh hoc thông qua ngui di din 
dugc üy quyên (nêu Quy djnh cüa To chirc cung cap djch vii bO phiêu din tir cho phép) 
thirc hin bO phiêu din t1r trrc tip trên h thông bô phiêu din t1r. 

- C dông là nhà du tu nuOc ngoài thirc hin bô phiu din tir trên h thng bO phiu 
din t1r thông qua üy quyên cho To chtrc dai  din. 

Diu 4. Cung cp tài khoãn truy cp và thçrc hin bô phiu din tfr 

Vic cung cp tài khoãn truy cp và thrc hin bO phiu din t1r cüa c dông/di din 
üy quyên cüa cô dông dugc thirc hin theo hiióng dan tai  Quy djnh ye vic to chirc cung 
cap djch vi bO phiêu din tr do To chirc cung cap djch vii bO phiêu din tCr ban hành hoc 
theo huâng dan cüa Cong ty. 

Dieu 5. Uy quyn thrc hin bO phiu din tfr 

1. Tth tnrô'ng hgp Quy djnh v vic t chirc cung cp dch vii bO phiu din tir cüa T 
chirc cung cap djch vii bO phiêu din tr cho phép khác, vic üy quyên thrc hin bO phiêu 
din t1r chi áp diing dôi vth tri.r?mg hçip cô dông là nhà dâu tu nuác ngoài üy quyn cho t 
chixc dai  din thirc hin bO phiêu din tir. 

2. Trinh tr, thu tiic üy quyn thirc hin theo huóng dn ti Quy djnh v vic t chuc 
cung cap djch vi bO phiêu din tr do To chrc cung cap djch vii bô phiêu din tir ban hành 
hoc theo hung dan cüa Cong ty. 

Diu 6. K& qua bô phiu din tfi', tngs c phn biu quyt có quyn tham dir 
DHDCD và biên ban hp/ biên bàn lay kiên DHDCD 

1. Kt qua bO phiu din tr trong thyi gian thirc hin bô phiu din tir cüa tirng dçit 
biêu quyêt dugc thông kê và tInh toán bii To chirc cung cap djch v11 bO phiêu din tü. 

2. Ban kim phiu dugc DHDCf) thông qua tai  Di hi hoc Ban kim phiu duçic 
Hi dOng quãn trj dê ci:r tai  d9t Lay kiên cO dông bang van ban là ngithi có th.m quyn 
ma kêt qua bô phiêu din t1r dê tong hgp kêt qua bô phiêu. 

3. C dOng chi duqc lra ch9n biu quyt theo hInh thic bô phiu din ti'r hoc bO 
phiêu truyên thông dôi vói rnOi ni dung biêu quyêt. Trumg hap cO dông thrc hin bO 
phiêu theo Ca hai hinh thüc dôi vâi cüng mt ni dung biêu quyet, hInh thrc bO phiêu din 
tr së duçc uu tiên lira ch9n và phiêu biêu quyêt truyên thông sê không duçic tInh vào kt 
qua biêu quyêt. 

4. Kt qua bO phiu din t11 ti thôi dim tng hgp kt qua bO phiu duqc Cong ty 
tInh toán dira trên kêt qua bô phiêu din tir do TO chic cung cap djch v bô phiu din tr 
cung cap. 

5. Tng s c phn có quyn biu quyt se duqc tInh bang tng s c ph.n có quyn 
biêu quyêt cua cO dOng dã thuc hiên bo phiêu diên tu hap lê theo quy dinh tai Quy chê nay 
và tong sO cô phân có quyên biêu quyêt cüa cô dOng bO phiêu truyên thông. 

6. Nu ti cuc h9p, DHDCD dng )2  sfra di nti dung biu quyt, si.'ra di chucing 
trinh (bô sung hoc/và hüy bO sO lugng ni dung biêu quyêt) khác vai các biu quyt ma 
COng ty dã thông báo truó'c day thI: 

- S phiu cUa các c dOng dâ tham gia bO phiu cho các vn d duqc sfra d61 së bj 
hüy và cO dOng duçic coi là khOng bO phiêu cho van dê dã dugc sfra dôi, tth trung hop c 
dông thixc hin bO phiêu lai  theo din tiên di hi theo quy djnh tai  Quy ch nay. 
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- Các c dông sê dixçc coi là không bô phiu cho vn d duçc b sung, tr1r trung 
hcp cô dông thrc hin bô phiêu theo din tiên dai  hi theo quy djnh tai  Quy chê nay. 

- Toàn b phiu biu quyt cüa c dong theo hInh thi'ic bô phiu din tir di vói ni 
dung b hüy bô sê bj 1oi bô và không có hiu içrc dôi vth ni dung b hüy bO khôi chuong 
trInh hçp DHDCD. 

7. Trumg hçp HDQT quyt djnh vic bô phiu din tü së din ra theo din bin Di 
hi thI cô dông cO the hO phiêu din tir truc'ic khi D.i hi din ra (theo thông báo cüa Cong 
ty) hoac bO phiêu din tCr theo din tiên cuc hQp DHDCD. 

8. Th?i gian c dông có th thirc hin hO phiu din t1r sê theo thông báo cüa Cong ty 
vàIhoc Quy djnh cUa to chirc cung cp djch vi1 ho phiêu din tr (nêu co). 

Diu 7. Quyn và nghia v111 cüa ci dông khi tham gia hO phiu din tfr 

1. Duçc biu quyt tht cã các vn d thuc thrn quyn cüa Dai  hi theo quy dnh 
cüa pháp lut va Diêu l Cong ty theo hjnh thirc bO phiêu din tü. 

D thirc hin quyn trên, C dOng phãi dáp img các diu kin tham gia vào h thng 
bô phiêu din t1r (vI du: Co thiêt bj cO the kêt nOi internet, nhn ma dinh danh, ...) theo 
Quy djnh ye vic tO chic cung cap djch vii hO phiêu din tir cUng nhu cãc quy djnh ye 
viêc sir dung dich vi bó phiu din tir do To chiirc cung cap djch v11 bô phiêu din tir ban 
hành hoc/và theo huthig din cüa Cong ty. 

2. Vn có th tr1rc tip dir h9p cuc hQp DHDCD hoc u' quyn cho ngu?Yi khác 
tham di,r h9p. Vic tham gia biêu quyêt ti cuc hçp DHDCF) trong trung hçip nay th?c 
hin theo quy dnh tai  khoàn 3 Diu 6 Quy chê nay. 

3. Phãi clang k thông tin s din thoai, da chi lien ltc, dja chi thu din tir chmnh 
xác, day dü, trung thrc và cp nht các thông tin nay nêu có thay dôi vào bat k' thii diem 
nao truóc khi thrc hin bO phiu din tU dê dam bão nhan duçc thu thông báo tài khoãn 
bO phiêu din tir và chju hoàn toàn trách nhim dôi vâi các thông tin dã clang k nay. 

4. Dugc sir ding tài khoãn truy cp do T chirc cung cp djch vi1 bO phiu din tir 
cap de clang nhp vao h thông bO phiëu din tü và thirc hin bO phiêu din tir cho trng 
dçt biêu quyêt cüa Cong ty ma cô dông dugc quyên bO phiêu. 

5. Trung hçip c dông üy quy&n bô phiu din t1r cho nguO'i dai  din theo üy quyn 
(nêu có),Tô chrc dai din, C dOng va ngiRTri dti din theo ñy quyên (neu co), To chtrc dai 
din chju trách nhim dôi vth vic üy quyên và kêt qua ho phiêu din t theo tài khoãn 
truy cap dã duoc cap. Tru?mg hçp cô dông là pháp nhân, ngui dai  din theo pháp luat cüa 
cô dông là ngui chju trách nhim dOi vth các quy dnh nêu tai  khoãn 3 và khoàn 4 Diêu 
nay. 

6. C dOng phãi có trách nhim bào mat  các ten truy cap, các yu t djnh danh khác 
(neu có) cüa tài khoãn truy cp do TO chilic cung cap djch v11 ho phiêu din tU cap dê dam 
bão rang chi có cO dOng mâi có quyên thirc hin vic ho phiêu trên h thông ho phiêu 
din tU va mat  khâu de clang nhap tài khoàn nay, trir trung hgp cung cap cho ngui di 
din theo üy quyên (nêu co), T chirc di din dê thirc hin bO phiu din tir cho CO dOng 
theo ñy quyên hqp l. Mci k& qua giao djch hO phiêu cüa cO dOng (tir mInh ho.c thông 
qua üy quyen) ,tren h thông hO phiêu din tr bang ten truy cp vói dung mat  khâu vàl 
hoac các yeu to djnh danh khác se duc mac  nhiên coi là chI cüa c cOng. CO cOng cO 
trách nhim bào dam ngui dai  din theo üy quyên (nêu co), T chuc dai  din së tuân thu 
quy dlnh tai Khoàn nay tuong tir nhu CO dOng. 

COng ty khOng chju trách nhim v mci tranh chp (nu co) gifla c dOng valhoac 
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T chirc cung cp djch vv bô phiu din tr và/hoc ngiRi di din theo üy quyn (nu 
co), To chi.irc dai  din lien quan den vic xác thirc 'a  vic bO phiêu din t1r qua tài khoán 
truy cp cüa cô dông. Co dông chju trách nhim ye mi rüi ro lien quan dn các giao djch 
thirc hin bang ten truy cap, mt khau vàIho.c các yêu to djnh danh khác cüa tài khoân 
truy cp cüa cô dOng và chju mi trách nhim truc pháp 1ut, trithc Cong ty ye kêt qua 
giao djch bô phiêu din ti.'r dã duçc thirc hin qua tài khoán truy cp cüa Co dông trên h 
thông bó phiêu din tü cüa To chirc cung cap djch vii bO phiêu din ti1. 

7. Chp then và tuân thu dung các ni dung nêu t.i Quy djnh v vic t chüc cung 
cap djch vii bO phieu din tir cüng nhu các quy djnh ye vic sir diing djch vi bO phiêu 
din tr do To chic cung cap djch vt bô phiêu din tr ban hành ho.c/và theo huó'ng dn 
cüa Cong ty khi cô dông/ngi dai  din üy quyen cüa cO dong tham gia hO phiêu din tr. 

8. Phi hcip vi Cong ty vàIhoc T chirc cung cp djch vii bO phiu din tü giãi 
quyêt các sai sOt, sir cô hoac các van de khác phát sinh lien quan den vic to chüc, thirc 
hin bO phieu din ttr (neu co). 

CHU'ONG Ill 

IMEU KHOAN KHAC 

Diu 8. Diêu khoãn khác 

Các nOi  dung khác lien quan dn diu kin tin hành dçit biu quyt, cách thrc tin 
hành biu quyêt, kiêm phiêu, thông qua Quyet djnh cüa dçt biêu quyêt và trumg hcp th 
chüc dçit biêu quyêt không thành chua duçic quy djnh ti Quy chê nay sê duçic thirc hin 
theo quy djnh ti Quy chê quãn trj ni hO và Diêu l Cong ty. 

Diu 9. Hiu liyc thi hành 

1. Quy ch nay gm 3 chuong, 9 diu và có hiu 1irc tü ngày duqc thông qua và ban 
hành. 

2. C dông, T chüc dai  din và các cá nhn, t churc tham gia bO phiu din tr d& 
vái các dçit bô phiêu cüa Cong ty có trách nhiem thrc hin theo Quy chê nay. 

TM. BAI HQI BONG CO BONG THIflNG NIEN 2020 
CHU TICH HQI BONG QUAN TRI 

Phim Th Thanh Van 
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CONG TY cO PHAN CAP NIXC BEN THANH CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S: 07/TTr-CNBT-HDQT ThanhpháH ChIMinJ'z, ngày 12 th4ng5 nám 2020 

TO TR!NH 
V vic min nhim và bâu b sung mt thành viên Ban kiém soát 

KInh glri: Di hi dng c dong Cong ty 

Ti Dti hi c dông thuO'ng nien näm 2017, Dai  hi dng c dông dã bu Ban 
kiêm soát Cong ty nhim k' 2017 — 2022 bao gôm 03 thành viên. Trong dO, ông 
Nguyn Xuân TrInh là thành viên do cô dông Tong Cong ty Cap nu6c Sài Gôn — 
TNHH MTV vâi tong so cô phân näm gift là 4.974.700 cô phân (tucyng ducmg 53,15% 
von diêu l) dê cir tham gia và trüng cir. 

Ngay 11/5/2020, Hi dng quãn trj Cong ty C ph.n Cp nuâc Ben Thành nhn 
duçrc Dan tft nhirn dê ngày 08/5/2020 cUa Ong Nguyn Xuân TrInh — Thành viên Ban 
kiêm soát Cong ty (nhim k' 2017-2022) gui Dui hi dông cô dông, Hi dông quân trj 
và Ban kiêm soát Cong ty. 

Ngày 12/5/2020, Hi dng quãn trj Cong ty C phn Cp nuâcBn Thành nh.n 
duc van bàn dê nghj cüa di din quãn l phân von cüa cô dông Tong Cong ty Cap 
nuàc Sài Gôn — TNHH MTV vâi ni dung giâi thiu nhân siT irng cft thành viên Ban 
kiêm soãt Cong ty thay the ông Nguyn Xuân TrInh. 

Theo quy dnh tai  khoãn 6 Diu 32 cüa Diu 1 Cong ty quy djnh mt trong các 
tri.r?mg hçip Kiêm soát viên không cOn tu each thành viên là "thành viên do tic chi'c 
bang mt7t van ban thông báo dwcrc gici den trl sO' chinh cia Cong ty" hoác "Co dông 
thay dOi ngu'ài dgi diçn dang gill' chO'c v Kiêm soát viên ". DOng thtii, t?i  diem b 
khoàn 3 Dieu 11 cUaDiêu l Cong ty quy djnh "Co dOng hoác nhóm cO dOng sO' h12'u tic 
3% tr& len so cô phán ciia COng ly trong th&i hcrn lien 4w It nhOt 6 tháng dic dê cic 
hoc i'ng cic ngu'O'i vào Ban kiêm soOt Cong ty ". 

Can cur vao nhftng quy djnh nêu trên, Hi dng quãn tr Cong ty C phn Cp 
nuâc Ben Thành nhn thây vic Ong Nguyn Xuân Trmnh g1ri dan tr nhim cho COng 
ty và dê nghj cUa CO dông TOng Cong ty Cap nuâc Sài GOn — TNHH MTV ye vic 
giâi thiu nhân sir  ung cCr thành viên Ban kim soãt Cong ty thay the ông Nguyen 
Xuân Trinh nhu trên là phft hp vfyi quy djnh ti Dieu l COng ty. 

Dng th?yi, theo quy djnh tai  dim c khoân 2 Diu 135 Lu.t Doanh nghip và 
diem d khoãn 2 Diêu 14 cfta Diêu l COng ty, vic min nhim và bâu bô sung thành 
viên Ban kiêm soãt thuc thâm quyên cüa Dui hi dOng cO dOng. 
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CONG TV 
COPHAN 

cA uóc 
BEN TANTI 

TM. NG QUAN Tifi 
ICH 

Phm Th1 T 

Trên Cu s& do, Hi dng quãn trj kInh trInh Di hi dng c dông: 

1. Thông qua vic mien nhim chrc danh thânh viên Ban kim soát cüa Ong 
Nguyn Xuân TrInh. 

2. D dam bão hoat dng cüa Ban kim soát, kInh trInh Dai  hi dMg c dông 
xern xét và chap thun bâu b sung 01 thành viên Ban kiêm soát dê thay the cho thành 
viên vfra min nhim. 

Trân tr9ng kInh trInh Di hi dng c dông./. 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Thành vién HDQT Cong ty; 
- Thánh viên BKS COng ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Luu: VT, HDQT. UJJt  
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CONG TY CO PHAN CAP NIJC BEN TIIANH CONG HOA XA I4QI CHU NGHIA VllT NAM 
Dp—Tiydo—Hnh phüc 

Thành pho' H C/il Minh, ngày 12 tháng 5 nám 2020 

QUY CHE 
THAM GIA D cU', tNG ciY THANH VIEN BAN IUEM SOAT 

CONG TY CO PHAN CAP NTfOC BEN THANH 
NHIM KY 2017 — 2022 (BAU BO SUNG 1 THANH VIEN BKS) 

1. Can cfr: 

- Lut doanh nghip s 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014; 

- Nghj dnh s 71/2017/ND-CP ngày 06/6/20 17 cüa ChInh phU hiiâng dn v 
quãn trj cong ty áp di.ing dôi vOi cong ty dti chüng; 

- Diu 1 t chirc va hoat dng cüa Cong ty C phn C.p nixrc Bn Thành; 

- Quy ch quãn trj cong ty cüa Cong ty C phn Cp nwic Bk Thành. 

2. Mijc tiêu: 

- Dam bão nguyen tc cong khai, cong bang, dan chü; 

- Tto diu kin thun 1çi cho cong tác tt chirc Dti hi c dong thu6ng niên näm 
2020. 

3. Ni dung Quy ch: 

a. S hrçrng thành viên Ban kim soát bu b sung: 01 ngui 

b. Nhim ks': tir 2017 —2022. 

c. S lurçrng 1mg cfr viên: Không han  ch 

d. Diu kin d cfr, frng cfr: 

C dông hoac nhOm c dong s hUi tr 3% tth len s c phn cO quyk bik  
quyêt trong thai han lien tuc It nhât 6 tháng tInh den thi diem chôt danh sách cô dông 
tham du Dai hôi cô dong thiing niên nm 2020 (11/5/2020) duc frng cir hoc dê Cu 
ngui vào BKS cüa Cong ty. So ngui duqc urng cr hoc dê eli theo t 1 näm giü cô 
phân cüa Cong ty duçcc quy djnh nhu sau: tli 3% den diiâi 10% duçc cü 1 ngithi, tr 10% 
den duâi 30% duçic cli 2 ng1xYi, tli 30% den duâi 40% dixçic cli 3 ng1si; tü 40% den 
drnfii 50% duçic cli 4 nguO'i, tli 50% trâ len duçic cli 5 ngu?Yi. 

e. Tiêu chun frng cfr viên: 

- Tli 21 tui tth len, có dü nãng lrc hành vi dan si,r và không thuc di tuqng bj 
cam thành 1p và quân l doanh nghip theo quy djnh cüa Lust Doanh nghip; 

- CO trinh dO Dai h9c; 

- Co kinh nghirn và am hik k5 thuat,  nghip vii kinh doanh cüa Cong ty; 
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Phim Thj Thaiih Van 

QUAN TRI 

- Co sirc khóe, có phm chit dao  dirc tat, trung thrc hem khit, có hiu bMt lut 
pháp; 

- Kim soát viên khong duc giü cãc chirc vii quãn l Cong ty; không phãi là 
ngui có lien quan vâi các thành viên Hi dông quãn tr, Giám dôc diêu hành va cãc 
can b quãn l khác cüa Cong ty. 

4. Ho so' tham gia trng cii', d cfr BKS: 

- Don irng ci'r (hoc d cii) tham gia HDQT/BKS (theo mu); 

- So yu l ljch do iing cii viên tr khai (theo mu); 

- Bàn chinh hoc bàn sao CO cong chiing tài 1iu chi'rng minh nm giu' cô phân 
Cong ty Co phân Cap nu'c Ben Thành lien tic trong It nhât 06 tháng tInh toi thôi 
diem chôt danh sách cô dông tham di Bi hi cô dOng thirö'ng niên näm 2020 
(11/5/2020) (vIdzi: Ban sao sao kê Tài khoán Giao djch chthig khoán hoác Giây chi'ng 
nhgnsàhi?ucóphán...); 

- Bàn sao có cong chiing: CMND, h khu thumg tri hoc t.m tri, các bang cp 
chiing then  trInh d van hóa và trInh d chuyên mon. 

- H so tharn gia d cii, iing cii giii v Ban T chiic Dai  hi triroc 16 giô' 00 
ngày 25/5/2020 ye: 

Cong ty Co phân Cap nithc Ben Thành 
Dia chi: 194 Pasteur, Phithng 6, Qun 3, TP.HCM 
Din thoai: (028) 38 297 147 - Fax: (028) 38 229 778 
(Lien h Chj Phan Dung - Din thoti: 0908 218 575). 

5. Lira chQn các trng cii' viên: 

Dira trén các Dan iing cii và d cii ciia các c dông, HDQT sê thông qua danh 
sách các iing cii viên BKS dáp i.'rng dii các tiêu chuân duçc quy dnhi tti Quy chê tham 
gia dê cii, iing cii nay. 

6. Hiu liyc thi hành: 

Quy ch d cii, iing cii nay duçic dc cong khai triiâc Dai  hi dng c dông và 
lay kiên biêu quyêt ciia các cô dong tnrOc khi tiên hành bâu cii. Nêu duçc D2ti hi 
dông cô dông thông qua vâi t l tii 65% tth len ciia tong so phiêu biêu quyêt ciia tat câ 
cô dông dir h9p se Co hiu hrc thi hành bat buc dôi vâi tat cãcác  cO dOng. 
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CONG TY CO  PHAN CAP NTJ'OC BEN THANH CONG HOA XAHQI ChIT NGHIA VIeT NAM 
Dc Ip—Tirdo —Hnh phñc 

T/àthpMH ChIMnJi, ngày 12 ththig5 nám 2020 

THE L BAU ciY 
THANH VIEN BAN KIEM SOAT NHIM KY 2017 — 2022 

(BAU BO SUNG 1 THANH VIEN BKS) 

I. CAN CTJ' 

- Luat doanh nghip s 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014; 

- Nghj djnh s 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 cüa ChInh phü huâng dn ye 
quãn trj Cong ty áp diing dôi vâi Cong ty dai  chüng; 

- Diu 1 t chiirc va hott dng cUa Cong ty C phn Cp rnxâc Bn Thành; 

- Quy ch quán trj Cong ty cüa Cong ty C phn Cp ni.rOc Bn Thành. 

II. M1JC TIEU 

- Dam bão tuân thu luat  pháp và các thông 1 ti Vit Nam; 

- Dam bão nguyen tc cong khai, dan chü và quyn lçxi hp pháp cüa tat cã cô 
dOng; 

- Dam bão tInh tap trung, n djnh ti chi.'rc cüa D.i hi cô dOng. 

III. DOI TU'cNG THIJ'C HIN BAU C1 

C dông si hftu c phn có quyn biu quyt hoac dai  din theo üy quyn cüa 
c dOng si httu ci phn cO quyên biu quyêt (theo danh sách cô dông Cong ty chôt 
ngày 11/5/2020) có mat tai Di hi cô dông thuOng niên näm 2020. 

IV. sO LUONG VA NHIM KY THANH VIEN rnXoC BAU BO SUNG 
VAO BAN KIEM SOAT 

- S 1uçng cAn bAu b sung: 01 thành viên 

- Nhiêm k' thành viên: 2017 - 2022 

V. THE L BAU BO SUNG TRONG TRTfNG HP CO T 02 NG ci)' 
VIEN TR LEN 

1. Phirong thfrc bâu cfr: 

- Vic bAu b sung 1 thành viên Ban kim soát (BKS) duçic thiic hin bAng hInh 
thCrc bO phiêu theo phuong thirc bâu don phiêu duçc quy djnh tai  khoân 3 Diêu 144 
Luat doanh nghip sO 68/2014/QH13 ngãy 26/11/2014. 

- Danh sách üng cü viên BKS duçic hInh thành d%ra trên don d cir, üng cir cUa 
các c dOng d hra ch9n các ung cr viên BKS dáp ung the tiêu chuân quy djnh trong 
Diêu 1 cüa COng ty, Quy ch tham gia dê cü, üng cir thành viên BKS nhim k' 2017 
—2022. 
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- Mi cè, dong tharn gia duqc phát mt phiu bu BKS cho toàn b s c phn 
sâ httu và dtrçic üy quyên. 

- C dông chi dwqc hra chQn 1 thành viên trong s các 1rng ci'r viên BKS, theo 
cãch thiirc nhu sau: 

+ Déi vOi rng cir viên duçic hxa chon: C dông dánh dãu "X" vào ô vuông 
phIa tru*c ten cña frng cfr viên thro'c lira chon và dé nguyen cã ho và ten cüa ti'ng 
Cu' Viêfl dé; 

VI di rng cir viên thrc 1ra chçn: 

NGUYEN VAN A 

+ Di vâi ing cir viên khong duqc 1ra ch9n: C dông gach chông len cã ho và 
ten cüa frng cfr viên không chon và không duyc dánh dan "X" vào ô vuông phIa 
trtr&c ten cüa các frng cfr viên dtro'c lira chon. 

Vi d1i irng c1r viên không duçic hra chQn: 

D NCUYEN VAN A  

- Mi c dông có tng s phiu bu b&ng tng si c phn dti din si htu (bao 
gôrn s& hUu và dti din theo üy quyên). 

2. Thu tic và hInh thfrc tin hành bu cfr: 

2.1 Philu bu cii: 

a) HInh thz'c phiê'u bu cz. 

- Phiu bu BKS duqc in trên giy màu xanh Co dóng du treo cüa Cong ty. 

b) N3i dung phié'u bu th: 

- Phn 1: Th hin Ma s c dông, Tng s c phAn sâ hüu hotc di din sô'hftu, 
Tong so phiêu bâu (met phiêu bâu the hin quyên bâu tucrng i.irng vâi so hrcmg cô phân cô 
dông dO nãm giU hoac di din s hüu). 

- Phn 2: Danh sách iirng Cu Viêfl BKS. 

- Phn 3: MOt  s km quan tr9ng. 

c) Phié'u bu hcip le: Là các phiu b&u theo mu in sn do Cong ty phát hành, cO 
dâu treo cüa Cong ty, khong duçc tây xóa, co si:ra và bâu cho 1 i'rng viên BKS. 

d) Các trithng hcrp phiê'u bu khóng hçrp lê. 

- Phiu không theo mu quy dnh, không do Cong ty phát hành hoc không CO du 
treo cüa Cong ty; 

- Phiu không dánh du "X" vào ô vuông phIa truOc ten cüa 1mg viên duc ch9n 
hotc cüng không gach ten cüa 1mg viên không chn; 

- Phiu v1ma dãnh du "X" vào ô vuông phIa truâc ten 1mg viên dông thyi gch 
chông len ten cüa 1mg Ca viên dO; 

- Khong bu 1mg dr viên nào ho.c bu vuçrt qua s 1mg dr viên theo quy djnh; 

- Phiu ghi them ten ngui khác vào danh sãch hoc ghi them nhung thông tin, k 
hiu khác; 

- Phiu bj gach xoá, slra chfta; 

- Phiu không cOn nguyen vçn. 
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e) Trzthng hcrp xem là khóng tham gia bu cz 

Các c dông có tham dir di hi ma không bO phiu bu ct'r thI s phiu bu cüa c 
dông do duçc xem là không tham gia bâu cir. 

j Ddi lgiphiê'u bu: 

Trong trumg hçip phiu bu không th hin dung các thông tin có lien quan den Co 
dong, hoc do nhârn lan cüa cô dông trong qua trinh ghi phiêu bâu cho các irng c1r viên 
ma chua bO phiêu bâu vào thüng phiêu, cô dong cO the lien h vOi Ban kiêm phiêu dê dôi 
1ti phiêu bâu. 

2.2 Ban kiêm phiEu, nguyen tc bó phku và kkm phiêu: 

a) Ban kie2m phiê'u: 

Ban kirn phiu do Chu tQa doàn d cCr và duçc Dai  hi dng c dông thông qua. 
Thành viên Ban kiêm phiêu không duqc có ten trong danh sách dê cir và irng cir vào 
thành viên BKS. Ban kiêm phiêu có trách nhim: 

- TrInh Dti hi c dông thông qua Th l bu cir; 

- Huâng dn cách th(rc bO phiu Va t chirc bu cr; 

- Tin hành kim phiu; 

- Cong b6 kt qua bu ci~ tnrc Di hi. 

b) Nguyen tc bó phiê'u và kim phiê'u: 

- Ban kim phiu tin hành kim tra thüng phiu trilàc khi bO phiu vâi sr chtrng 
kiên cUa các cô dông; 

- Các c dông cong khai bO phiu bu vào thüng biu; 

- Vic bO phiu bt du tCr khi có thông báo cüa Trrnng Ban kim phiu và kt 
thüc khi khOng con cô dOng nao bO phiêu bâu vào thUng phiêu; 

- Vic kim phiu phãi dugc ti&n hành ngay sau khi vic hO phiu kt thüc; 

- Kt qua kim phiu dugc th hin trong Biên bàn kim phiu và duçic Trithng 
Ban kiêm phiêu cong bô truâc Di hi. 

3. Nguyen tc tráng cit thành viên BKS: 

- NguO'i trüng cU thành viên BKS là irng cü viên cO s6 phiu bu cao nht. 

- Trii?mg hcp cO ti1r hai iirng cü viên trâ len dt cüng s phiu bu nhu nhau thI së 
tiên hành bâu 1i trong so các 1rng cir viên cO so phiêu bâu ngang nhau. 

4. Lp và cong b Biên bàn kim phiêu: 

- Sau khi kim phiu, Ban kim phiu phãi 1p Biên bàn kim phiu. Ni dung chU 
yêu cüa Biên bàn kiêm phiêu bao gm: tng so cô dông tham gia d? h9p, tôngsô cô dông 
tham gia bO phiêu, t' l so phiêu cUa cô dông tham gia bO phiêu so vâi tong so phiêu cüa 
cô dông tham gia dir hQp, so phiêu bâu hcrp l, sO phieu bâu không hçip l; so phiêu bâu 
và t' 1 % phiêu bâu trên tOng so phiu bu hcip 1 cüa trng irng cit viên vào BKS; 

- Toàn van Biên bàn kim phiu phãi duçic cong M truàc Dai hOi dng c dông. 
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VI. THE LE BAU BO SUNG TRONG TRUONG HOP CHI cO 1 ffNG 
VIEN 

Trong trung hvp  chi cO 1 1mg viên 1mg di hoc d di vào Ban kiêrn soát, Di hi 
dng cô dông thirc hin bâu bô sung 1 thành viên BKS theo phizo'ng thlrc biêu quyêt bang 
Phiu biêu quyêt thay cho Phiêu bâu. 

Vic kirn phiu thirc hin bu bsung 1 thành viên BKS së duc thirc hin theo 
quy djnh tti The 1 lam vic và biêu quyêt tai  Di hi cô dông thumg niên nãm 2020 dã 
du?c Di hi dông cô dông thông qua. 

VII. NHU'NG KHIEU NI VE VIC BAU VA KIM PHIEU 

Nhung khik ni v vic bu và kim phiu sê do Chü t9a doàn cuc hop giài 
quyêt và duqc ghi vào biên bàn cuc hop  Di hi cô dông thuông niên nãm 2020. 

VIII. HIU LIIC THI HANH 

Th 1 bu di nay duçic dc cong khai tnxâc Dai  hi dng c dông và 1y kin 
biu quyêt cüa cad cô dOng truâc khi tiên hành bâu dr. 

Nu duc Dai  hi dng c dông thông qua vri t' 1 ttr 65% tth len cña thng s 
phiu biu quyêt dna tat ca cO dong dir hçp se có hiu 1irc thi hành bat buc dôi vOi tat cà 
cad cô dOng. 

Phim Thj Thanh Van 
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