
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH CQNG HOA XA HO! CHU NGIIIA VIT NAM 
Oc 1p — Tir do —Hrnh phüc 

S& 1165 /CNBT-TCHC ThanhpháfM ChIM ngày 18 tháng5 nãm 2020 

VA': Cong ho thông tin h9p D?i  h)i dOng cO dông 

thuông niên näm 2020 

KInh giiri: 
- Uy ban Chirng khoãn Nhà nuóc; 
- Sâ Giao djch Chirng khoán Ha Ni. 

1.TênCôngty 

2. Tru s& chInh 

3. Din thoai 

4. Fax 

CONG TY CO PHAN CAP N1XC BEN THANH 

(Ma chuing khoán: BTW) 

194 Pasteur, Phi.rng 6, Qun 3, TP. HO ChI Minh 

(08)38297147-38272990 

(08) 38 229 778 

5. Ngurô'i thrc hin cong ho thông tin: 

- H9 va ten : NGUYEN THANH PHUC — Giám dOe Cong ty 

- Dja chi : 611/57E Dien Biên PhU, Phtthng 1, Qun 3, TP. HO ChI Minh. 

- Dien thoti 

+Didng :0913 926614 

+Cquan :(08)38234723 

- Fax : (08) 38 229 778 

6. Loi thông tin cong bô: 

LII 24h LI 72h LI Yêu cu LI BAt thuing IZI Djnh k' 

7. Ni dung thông tin cong ho: 

Cong ty CO phtn CAp nizrc Bn Thành cong bO thông tin v viec hçp Dai  hi 
dOng cô dong thu?mg niên näm 2020: 

1. Th?i gian: 8 giO' 00 phüt Thir Näm, ngày 2 8/5/2020 

2. Dja dim: Khách san  ThAng Lci (VICTORY) — 14 VO Van Tan, phung 6, 
qun 3, TP.HCM 

3. Diu kien  tham d? Dai hi : TAt Ca the c0 dông s hiu cO phiu cUa Cong ty 
CO phân Cap ni.rOc Ben Thành có ten trong danh sáeh cô dông chôt ngày 11/5/2020. 

4. Ni dung chInh cüa Dai hOi, Mu giAy üy quyn tham dir Dai  hi, mu don 
dê cir, ing ctr thành vien tham gia BKS nhiem k' 2017 - 2022 (bâu bô sung 1 thành 
viên BKS) và tai lieu  h9p  Dai  hi duc dang tãi trên website Cong ty tai  dja chi: 
www.capnuocbenthanh.com  (vao miic <<COng bô thông tiny> ch9n Dai  hi cô dOng 
thuorng niên>>). 



Ncri nhân: 
- Nhu trén; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành vien BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Ké toán tnring Cong ty; 
- Luu: VT, TC-HC. 

Nguyn Thành Phüc 

C HIEN CBTT— 
CONG 

CO PHAN 
cKp NUC 

BNTH 

DOC 

8. Thông tin nay dä duçic cong bô trén trang thông tin din t1r cüa Cong ty Co phân 
Cap rnrâc Ben Thành vào ngày 18/5/2020 ti duông dan: 
www.capnuocbenthanh.com  

Chüng tôi xin cam kt các thông 
toàn chju trách nhim truc pháp 1ut ye 

tin cOng b trên day là dung sir that  vã hoàn 
ni dung các thông tin dä cOng ho.!. 



CONG TY CO PHAN CAP MJOC BEN ThANH CONG HOA XA HQI CHUNGHIA VIT NAM 
Bc  lap — Ttr  do —Hnh phüc 

S& 08/CNBT-HDQT ThanhpháH ChIMinh, ngày 18 tháng5 nám 2020 

THu MO! 
THAM D!X BA! HO! CO BONG THIJNG NIEN NAM 2020 

KInh g1ri: Qu c dong Cong ty C phn CAp nilâc Bn Thành 

Hi dng quán trj Cong ty C phAn CAp nuâc Bn Thành trân tr9ng kInh mi Qu 
cô dong dn tham dir Dui hi dông c dông thuing niên näm 2020. 

1. Thôi gian : 08 gRi 00, Thir Nãm, ngày 28 tháng 5 näm 2020 

2. BIa  dim : Khách sn Thng LQi (VICTORY) - Sé 14 VOVn T P.6, Q3, Tp}ICM 

3. Biêu kiin tham di Bi hi: TAt Ca CáC c dông s hüu c phiu cUa Cong ty 
Co phân Cap nuâc Ben Thành có ten trong danh sách c dông chôt ngãy 11/5/2020. 

4. Thu tiic tham dir Bi hi: C dông tham dr Di hi vui lông mang theo thu 
m?i, giây CMIND hotc h chiêu; nguii duge üy quyên mang theo giây üy quyên hçrp l 
và thu m?yi h9p cüa nguYi üy quyên. 

5. C dông hoc nhóm c dông si hüu tr 3% tth len s6 c phn cO quyn biu 
quyêt trong thai hn lien tiic It nhât 6 tháng tInh den thai diem chôt danh sách cô dong 
(11/5/2020) duçc irng ci:r hotc dê ci:r nguii vào Ban kiêm soát cüa Cong ty nhim kS' 
2017 - 2022. 

6. Ni dung chInh cUa Dti hi, Mk giAy üy quyn tham dr Di hi, mu don dê 
cü, t'mg Cu thành viên tham gia BKS nhim k' 2017 - 2022 (bâu bô sung 1 thành viên 
BKS) va tài lieu hop Dai  hi duc dang tãi trén website Cong ty t?i  dja chi: 

vw.capnuocben1hanItcom (muct' côngbothôngtiil' ch9n "Dhicôdôngthuôngniêii'). 

7. Thu mi nay thay th cho thu miii giri cho ttirng c dông trong trung hçp c 
dông không nhn duçic thu mi qua du&ng buu din. 

8. D thun tin trong Cong tác th chüc, Qu c dong vui lông xác nhn vic tham 
dir hotc üy quyên tham dir Di hi va g1ri hO so dê cü, üng cir thãnh viên BKS nhim k' 
2017 - 2022 (bâu bô sung 1 thành viên BKS) (nêu co) triroc 16 gi& 00 ngày 25/5/2020 
ye: 

Cong ty Co phân CAp niro'c Ben Thành 

Dia chi: 194 Pasteur, Phuing 6, Qun 3, TP.HCM 

Din thoti: (028) 38 297 147 - Fax: (028) 38 229 778 

(Lien h Chj Phan Dung - Din thoi: 0908 218 575). 



Thc hin khuyé'n cáo cia ChInh phü và chInh quyn TP.HCM vic phông, 
chóng dich Covid-19 trong to chi'c h5i hQp, Quj có dOng có the can nhác vic iy quyên 
cho dgi din nhóm cO dOng (neucó,) hoc cho các thành viên H5i dOng quán trj COng ty 
('theo danh sách dã neu trong máu Giáy uj quyên tham d,r DQi hi dOng CO dOng thwO'ng 
niên näm 2020 dInh kern Thu mài hQp nay) lam dgi din cho mlnh tgi Dgi hi dOng cO 
dOng. 

Noi nhin: 
- Nhu trên; 
- Thành vién HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Kê toán trLr&ng Cong ty; 
- Liiu: VT, TCHC.>— 

TM. HO! BONG QUAN TR! 
T!CH 

    

    

kCPNUc * 

BEN THA 

tgcY( 
äiiLTh hanhVân 



CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p  - Ty' do - Hinh phüc 

Thành phó' H ChI Minh, ngày ... tháng 5 nám 2020 

GIAY UY QUYEN 
THAM DU' BA! HO! BONG co BONG THU'NG NIEN NAM 2020 

Kfnh giri: Hi dông quãn trj Cong ty C phn Cp nurc Bn Thành 

Ben üy quyn: 
C dông:  

CMND/Ht chiu/GPDKKD s6: Cp ngày:  Noi cap:  
Nguxi dai  din theo pháp 1ut (d& vâi t chirc):  

Dja chi:  

Diên thoai:  

Hin dang st hüu/di din sâ hüu:  c phn (tfnh dn thai dim 
chôt danh sách cô dông tham dir Di hi c6 dong thu?mg niên näm 2020 ngày 11/5/2020). 

Uy quyn cho: 

Ben thrçrc üy quyn: 
1. Ong(Ba):  

CMND/H chiu s: Cp ngày: Nai cp:  

Dja chi:  

Din thoai:  

2. Ong/ Ba  HDQT Cong ty C phAn Cp nuâc 
Ben Thành 

(Tru'àng hcip c dông chica có nglrài dcii diên, có th iy quyê'ncho: Ba Pham Thj Thanh Van — 
Chi tich HDQT; Ong Trán Quang Minh — Thành viên HDQT; Ong Nguyen Thành Phic — Thành 
vien HDQT; Ong Nguyen Thanh Thng — Thành viên HDQT; Ong Tct Chu'o'ng Lam — Thành viên 
HDQT; Ong Huj)nh Dz'c Thành — Thành viên HDQT) 

Thay mt ben Uy quyn tham d? Dti hi c dông ththng niên närn 2020 cUa Cong ty C 
phân Cp nuâc Ben Thành, biêu quyêt các van dê thuc thâm quyên cüa Dai  hi. So phiêu 
biêu quyt tInh tl.rang frng vOi so cô phân sâ httu/dai din sO' hu. 

Gthy üy quyn nay CO hiu 1rc k tir ngày k cho dn khi kt thüc Dai  hi. Ngui duqc üy 
quyên tham dir Dai hOi khOng di.rçxc Uy quyên cho nguO'i thir ba. 

Ben üy quyn chju trách nhim trixâc pháp 1u.t v sr üy quyn nay và cam kêt không cO 
bat k sir khiêu nai nào ye sau. 

BEN BIIVC UY QUYEN BEN UY QUYEN 
(Kj, ghi rö ho ten) (Kj, ghi rô ho ten, dóng dáu nêu co) 

Ghi chñ: 
Qu c dông vui lông gui Giy Uy quyn tham dr Di hi v Cong ty theo s fax: (028) 38 229 778 hoc gri trrc tip 
ye ia hi 194 Pasteur. PIiir?in 6. Ouân . TP.T-TCM trtróc 16h00  nàv 25/5/2020. 



CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM 
Oc 1p - Tir do - Hnh phñc 

Thành ph H ChI Minh, ngày ......tháng ......nàm 2020 

DON ING CU' 
THANH VIEN BAN KIM SOAT CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BN THANH 

NHLM K( 2017-2022 (BAU BO SUNG 1 THANH VEN BK) 

KInh gi:ri: HOi  dng quán trj Cong ty C6 phn Cp nuâc Bn Thành 

TOitênlà:  

CMND/ HO chiu s:  Ngày cp:  Noi cAp:  

Dja chi thithng trü:  

S din thoi lien hO:  

TrInh dO h9c vAn: Chuyên nganh:  

HiOn dang s hüu: c phn 

(BngchTh cphn) 

Va di diOn s& hüu: C6 ph.n 

(Bang chiT?:  cdphcn) 

cüa Cong ty C6 phn CAp nuàc Bn Thành. 

Sau khi nghiên ciru quy djnh v viOc tham gia 1rng cir/d cir vào HOi  d6ng quãn 
tn/Ban kiêm soát trong Diêu 1 to chcrc va hot dng hiOn tai cüa Cong ty Co phân Cap 
nuc Ben Thành, 

D nghj HOi d6ng quãn trj cho tôi duc rng c& vào Ban kim soát cüa Cong ty 
Co phân Cap nisâc Ben Thành nhiOm k 2017 — 2022 ti Di hOi  dông c6 dông thirOng 
niên närn 2020 to chi'rc vào ngày 28/5/2020. 

Tôi xin cam k& s6 c6 phân nêu trên dã diro'c c dông nAm gifr lien tuc It 
nhât 06 tháng tInh den thôi diem chôt danh sách cô dông tham dir Dai hôi dông 
cô dông thurng niên näm 2020 (11/5/2020). 

Nu duqc các c6 dông tIn nhiOm bu lam thành viên Ban kim soát, tôi së dern 
hêt näng 1trc và tam huyêt cüa ban than dê dóng gop cho sir phãt triên cüa Cong ty. 

Trân tr9ng./. 

C6 dông 
(Ky,' ghi rö hQ ten, dóng ddu néu co) 



CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip  - Tif do - Hnh phüc 

Thànhpho'H ChIMinh, ngày ......tháng ......nàin 2020 

DON BE CI 
THANH VIEN BAN KIM SOAT CONG TY CO PHN CF NLfOC BEN ThANII 

NBIFM K 2017-2022 (BAU BO SUNG 1 THAJNH VIEN BKS) 

KInh g1ri: Hi dng quãn trj Cong ty C6 phn Cp nurc Bn Thành 

Sau khi nghien ct'ru quy djnh v vic tham gia irng cir/d cir vao Hi dng quãn 
trj/Ban kiêm soát trong Diêu 1 to chcrc va hot dng hin ti cüa Cong ty Co phân Cap 
nuâc Ben Thành, 

Chüng tôi/Tôi hin là c dông cüa Cong ty C phin Cp nithc Bn Thành di 
din  cô phân (theo danh sách dInh kern ô mt sau); âê nghj Hi dông 
quãn trj cho chüng toil tôi ducic dê cir Ngtri lam lrng ci'r vien tham gia Ban kiêm soát 
cüa Cong ty Co phAn Cp nuâc Ben Thành nhim kS'  2017 — 2022 tai  Di hi dông cô 
dông thrnyng niên närn 2020 t chirc vào ngày 28/5/2020. 

NgiRi ducic d ci'r nhu sau: 

Ong(Bà):  

CMTNDs:  Ngàyc&p:  Naic.p:  

Dja chi thithng trü:  

S diên thoai lien he:  

TrInh d h9c vn:  Chuyên ngành:  

Hin dang si hUu: c phn 

(Bang chTh ) 

và dti din si htru: c6 phn 

(Bang chTh ) 

Chüng tôi/Tôi xin cam kt s c phn nêu trên cia throc c dông nm gifr lien  
tuc It nhât 06 tháng tInh den thai dim cht danh sách cô dông tham dir Dai hôi  
dông cô dông thu*ng niên näm 2020 (11/5/2020). 

Trân trçng./. 

C6 dông 
(Kj5, ghi rö hQ ten, dóng dá'u nê'u co) 



DANH SACH cO BONG THAM GIA BE C11, U'NG ciY 

UNG C1J'VIEN VAO BAN KIM SOAT CONG TY D PHAN CAP NU'OC BEN THANII 

NllIM K( 2017-2022 (BAUBO SUNG 1 THANH \'icN BKS) 

iT 

Ten ci dông S CMND/DKKD, 
ngayva tim 

Da clii Tng s 

c phân 

s&hfm 

K xác tihn, Ióng 
du 

(nêucó) 

01 S: 

Ngay cAp: 

Noi cAp: 

02 S: 

Ngay cAp: 

Nai cAp: 

03 S: 

Ngày cAp: 

Noi cAp: 

04 S: 

Ngày cAp: 

Noi cAp: 

05 S: 

Ngày cAp: 

Ncii cap: 

06 S: 

Ngày cAp: 

Noi cAp: 

07 S: 

Ngay cAp: 

Ncii cAp: 

Tng 



Anh màu 

4x6cm 

(co dóng du giáp 
Iai cUa ca quan 
xác nhân 1' lich) 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

S YEU LY IIQI 
G VIEN ThANH VIEN BAN KIM SOAT 

CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH 
NHEM K( 2017-2022 (BAU 130 SUNG 1 THANH VIEN BKS) 

1. Ho và ten (chU in hoa):  

2. Giâi tInh (NamlNü):  

3. Ngày tháng näm sinh:  

4.Ncrisinh:  

5. Quc tich:  

6. S CMND (h chiu): - Ngày cAp:  - Ncyi cAp:  

7. Dan tc:  

8. Que quãn:  

9. Dja chi thising trü:  

10. Ncii i hiên nay  

11. S din thoai lien h  

12. Dia chi email:  

13. Trinh do hoc vAn:  

14. TrInh d chuyên môn:  

Bang cp Chuyên ngành Co's&dãot3o 

15. Qua trInh cong tác (neu tom tt thi gian, nGi cong tác, chüc vii, nghé nghip d qua): 

Thô'i gian Don vj cong tác Chfrcvu 

1 



16. Cong ty hin dang lam vic:  

17. Chirc vi cong tác hin nay:  

18. Các chirc vi dang nrn gitt O t chirc khác:  

19. S luqng c phAn nrn gitt:  

20. TMg s c phn cüa c dong/nhOm c dOng dé cr  

21. T 1 si hUu chüng khoán cüa nhung ngu?i cO lien quan:  

22. Hành vi vi phm pháp 1ut (nu co)  

23. Các khoãn nq déi vOi cong ty (nu cO):  

24. Li Ich lien quan di vOi cong ty di chüng, qu7 dai  chüng (nu cO):  

25. Quyn 1çi rnâu thun vOi Cong ty di ching, qu di chüng (nu cO):  

Tôi xin cam doan nhUng 1i khai trên là dung sr thirc, nEu sai tôi xin chiu trách nhim 
truâc cong ty và Ca quan có thâm quyén theo quy djnh cüa pháp 1ut./. 

Thành phó' H ChI Minh, ngày... tháng 5 nàm 2020 
NGLfl KE KHAI 

(k và ghi rö h 9  ten) 

2 



BEN THANH * 
$UCOJSC 

CONG TY CO PHAN CAP NIrOC BEN THANH 
Da chi : S 194 Pasteur, Phtrông 6, Qun 3, Thlnh ph H ChI Minh 
Din thoi : (028)38 297 147—Fax: (028)38 229 778 

E-mail : capnuocbenthanh@.vnn.vn Website : www.capnuocbeiithanh.com  

TA! LIU 

BA! HQI CO BONG 
THU ONG NIEN 2020 

(Quj cii dông vui lông mang theo tài Iiu nay k/il tham dr D,i h5i) 

Thãnh phô Ho ChI Minh, ngãy 28 tháng 5 nàm 2020 





DANH MVC  TA! LIEU 

BI HO! CO BONG THIfNG NIEN NAM 2020 

S TT Danh m1c tài 1iu Trang 

1. Chuong trInh Dti hi. 3 

2. Th 1 lam vic và biu quyt tti Dui hi. 5 

3. Báo cáo cüa Hi dng quãn trj ye cong tác quãn trj 7 
Cong ty näm 2019. 

4. Báo cáo cUa Ban kim soát v vic thm djnh tInh 17 
hInh hoat dng san xuât kinh doanh näm 2019 cüa 
Côngty. 

5. Báo cáo cüa Ban Giám d6c; Báo cáo kim toán; Bang 27 
can dôi ké toán; l3áo cáo kêt qua hoat dng kinh 
doanh; Báo cáo hru chuyên tiên t. 

6. T? trInh v vic trIch 1p các qu và chia ci tirc tr Igi 43 
nhun sau thuê näm 2019. 

7. Báo cáo djnh huâng phát trin và K hoch san xut 45 
kinh doanh näm 2020. 

8. T trinh v vic lira chon don vj kim toán Báo cáo 51 
tài chInh näm 2020. 

9. Ti trinh v müc thu lao cüa Hi dng quán trj, Ban 53 
kiêm soát và Ngu?i phi trách quãn trjl Thu k HDQT 
Cong ty näm 2020. 

10. T? trinh v vic b sung, sira di Diu 1 Cong ty. 55 

11. T trInh v vic b sung, sua di Quy ch quán trj 95 
Cong ty. 



12 T6 trInh v vic ban hành Quy ch bO phiu din tcr 139 
cüa Cong ty. 

13 Th trInh v vic rnin nhirn và bAu b sung thành 145 
viên Ban kiêrn soát. 

14 Quy ch tham gia d cir, trng c1r thành viên Ban kirn 147 
soát nhirn k' 2017 — 2022. 

15 Th 1 bu cCr thành viên Ban kim soát nhiém kS' 149 
2017-2022. 

CTCP Cdp rnrOc Bn Thành — Tài lieu DHCD thtcông n/en 2020 2 



CHUNG TRiNH 

DAI HQI CO BONG THIXNG NIEN NAM 2020 

1. Tuyên b 1 do và giâi thiu di biu. 

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

3. Thông qua Th 1 lam vic và biu quyt tai  Dti hi. 

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

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

6. Báo cáo cUa Hi dng quãn trj v cong tác quãn trj Cong ty näm 2019. 

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

8. Báo cáo tài chInh näm 2019 dã kim toán và Báo cáo cUa kim toán dc lip. 

9. TrInh bay v vic trIch 1p các qu5 và chia c tiic tr lçii nhun sau thu nàm 
2019. 

10.Báo cáo Dinh hrnng phát trin và K hoach san xuAt kinh doanh näm 2020. 

11. TrInh bay vic 1ira chQn dn vj kim toán Báo cáo tãi chInh näm 2020. 

12. TrInh bay mtrc thu lao cüa Hi dng quãn trj, Ban kim soát và Nguii phii 
trách quãn trj/ Thu k HDQT Cong ty näm 2020. 

13. Trinh bay vic b sung, sira di Diêu 1 Cong ty. 

14. Trinh bay vic b sung, sira di Quy ch quãn trj Cong ty. 

15. Trinh bay vic ban hãnh Quy ch bó phiu din tir cüa Cong ty. 

16. TrInh bay vic min nhirn va bu b sung thành viên Ban kim soát (Thông 
qua Quy chê tham gia dé ccr, 1rng c1r thành viën Ban kiêm soát nhim k' 2017 
— 2022; thông qua The 1 bâu ei.'r thãnh viên Ban kiêm soát nhim k' 2017 — 
2022). 

17.Dai hôi thão 1un. 

18. Di hi bu b sung thành viên Ban kim soát và hO phiu biu quyt 
nhng van dé chü yêu cüa Di hi. 

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

19. Ban kim phiu cong b kt qua biu quyt nhng vn d chü yu cüa Dai 
hOi. 

20. Thông qua Nghj quyt Dai  hi. 

21. Thông qua Biên ban Dai  hi. 

22. Tng kt và b mac Dai hi. 

CTCP Cáp nwó'c Bn Thành - Tài lieu DHCD thia3ng niên 2020 3 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH CONG HOA XA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
Dc 1p—Tiydo—Hnh phñc 

ThânhpMH CMM ngày 11 tháng5 ná,n 2020 

THE L LAM VIC vA BIEU QUYET 
TI OI HQI CO DONG THU'UNG NIEN NAM 2020 

CONG TY cO PHAN CAP NUC BEN THANH 

D Di hOi  c dông thu&ng then näm 2020 cüa Cong ty C phn Cp nuâc 
Ben Thành thiçic tién hành trong không khI trang tr9ng, hqp 1 và thành cong t& dçp, 
kInh dê nghj Qu cô dông tham d? thirc hin nghiêm tue các quyên hmn và nghTa vi cüa 
mInh duâi day: 

1. Tt Ca c dong so hi:tu c phn cüa Cong ty C phn Cp nirOc 
Ben Thành theo danh sách cô dông chôt den ngày 11/5/2020 duçc quyên tham d%r Eui 
hi cô dong thrnmg niên näm 2020. 

2. C dông hotc di din c dông dä lam thu tiic dang k tham dir Dti hi dMg 
cô dong thu&ng niên näm 2020 duçic quyên tham gia phát biêu kiên và biêu quyêt t?i 
Dti hôi. 

3. Cuc hQp Dai  hi dng C6 dông do ChU t9a doãn diu khin. c6 dong tham 
gia Di hi phãi tuân thu theo sir diêu khiên cüa Chü t9a doân nhäm tto diêu kin cho 
Dti hi din ra mt each thutn lqi, nhanh chóng và hp 1. 

4. Khi tin hành dãng k tham dir Di hOi,  Cong ty dip cho tirng c6 dông hotc 
di din duçic üy quyên Phieu biêu quyêt và The biêu quyêt, trên do ghi ma so däng 
k, ten cüa cô dong và so phiêu biêu quyêt cüa cô dong do. 

4.1 Phiéu bilu quyt: C6 dông biu quyt bang Phiu biu quyt d6i vOi cac ni 
dung: Thông qua nhân sr ChU t9a doàn, Thu k doàn, Ban kiêm phiêu; The 1 làmvic 
và biêu quyêt ti Di hi; Chung trInh lam vic cUa 1ti hi; Quy chê tham gia dê 
frng cir thành viên Ban kiêm soát nhim kr 2017 - 2022; The l bâu cir thành vién Ban 
kiêm soát nhim k' 2017 — 2022; Biên ban và Nghj quyêt D?i  hi và mOt  so ni dung 
thao luân phat srnh ngay tal Dai hOi can thông nhât truoc khi biêu quyêt thông qua Co 
dông biêu quyêt bang each gicc Phiêu biêu quyêt theo sir diêu khiên cüa Chü t9a doàn dê 
lay kiên biêu quyêt, bao gOm: Dông , Khóng dóng , Khóng có j kiên hoc Co kiên 
khác. 

4.2 The bku quyiI: 

- C6 dông biu quy& bang The biu quyt d6i vOi các nOi  dung chInh cüa Dai 
hOi (trr các van dê da du?c biu quyêt bang Phiêu biêu quyêt nêu trên) bang each dánh 
dâu chéo (X) vào ô Dóng Khóng dong hoc Khóng Co 3 kiên cüa tirng ni dung 
duqc nêu trong The biêu quyêt. 

- The biu quy& không hçip l là the biu quy& khOng do Cong ty phát hành; 
ghi thêmni dung, thông tin, k hiu khac... khi khOng duc Chü tQa yêu câu; the 
biêu quyêt bj gch xóa, sCra chüa, rách, không con nguyen von. The biêu quyêt không 
the hin rO rang kiên cüa CO dOng, không dánh dâu kiên nào hoc dánh dâu tr 2 
kiên trO len dôi vOi mOt  ni dung can lay kiën biëu quyët. 
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PM  OI DONG QUAN TRI 
U TICH Al 8992 

- Trong rnt The biu quyt, các ni dung cn 1y kin di.rçic biu quyêt dOc 
1p vri nhau. Sir không hçip 1 cüa phn biu quyêt ni dung nay sê không ânh huâng 
dn tInh hçp 1 cUa các ni dung khác. 

- Trumg hqp c dong biu quyt nhm hotc The biu quyt không con nguyen 
vçn, c dông có th lien h vâi Ban t6 chirc Dti hi dê ducic cap lui The biêu quyêt 
mOi và phãi np lti The biêu quyêt cu. 

- Tnrng hqp cë dong dã dang k tham dir Di hOi  nlurng không th có mt dn 
ht chuGng trInh Dai  hôi, c dông do phãi g1ri li The biêu quyêt dã biêu quyêt các van 
d cn 1y kin cho Ban to chirc truâc khi ra ye. 

- Th?ñ gian bat du và k& thüc vic bO phik do Chü tQa doàn hoac Trung ban 
kiêm phiêu thông báo tai Dai hi. 

5. Ban kim phiu có trách nhim 1p Biên ban thng ke s phiu D3ng ., 
Không dông , Không có •) kiên cüa Dti hi dông cô dong dôi vâi tiirng van dé biêu 
quyt d báo cáo Chü tça doàn. Chü ta së cong bô kêt qua kiêm phieu tiirng van dê 
sau khi tiên hành biêu quyêt. 

6. Vic bu cir thành viên Ban kim soát nhim k' 2017 — 2022 (bu b sung 1 
thành vien BKS) duc thc hin bang hInh thirc bO phiêu theo phuong thirc bAu dn 
phiêu (trong truang hp co tu 02 iing Cu viên trn len) hoäc duac thuc hiên theo 
phuing thüc bieu quyêt bang Phieu biêu quyêt thay cho Phiêu bâu và duçc to chic 
thrc hin theo Quy chê tham gia dé cr, irng cr và The l bâu cir thành viên Ban kiêm 
soát duçc Dti hi dng C6 dOng thông qua. 

7. c6 dOng dn dir hop muon  CO quyn dang k và sau dO có quyn tham gia và 
biêu quyêt các ni dung tiêp theo tai dai hi. ChU ta không CO trách nhim drng Dai 
hi dê cho cO dông den muon dang k và hiu lirc cüa các dqt biêu quyêt dä tin hành 
truâc khi Co dông dn tham dir muon không bj ãnh hithng. 

8. Quyt djnh cUa fii hi d6ng C6 dong duçic thông qua khi cO séi C6 dông dai 
din it nhât 65% tong so phiêu biêu quyêt cüa tat ca cO dong di hp chap thun. 

9. Ni dung cuc hp Dai  hi d6ng C6 dông duc Thu k doàn ghi chép d.y dU 
vào Biên ban Dai  hi vã thông qua Dai  hi truàC khi b mac. 

10. Th l lam vic va biu quyt nay duc dc tmc Dai  hi d6ng c6 dông va 
lay kiên biêu quyêt cüa các cô dông. Nêu dixqc 0a  hi dOng cO dong thông qua vó'i 
t' l tir 65% tong so phiéu bieu quyt cüa tat cã cô dông d%r hp tth len së cO hiu i1IC 
thi hành bat buc dôi vâi tat cã các cO dông./. 

/7J CONG TV 
f/) CO P}-iAN -: 

c 4 pNUdC * 

\9.  BENTRNH 

   

   

Pham Thj Thanh Van 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN TIIANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Doe 1p — Ti do — Hnh phüc  

S& 05/CNBT-HDQT ThathpMHChIMfr ngàyll tháng5nám2020 

BAO CÁO YE CONG TAC QUAN TRI CONG TY NAM 2019 

KInh gtri: Dai  hi dng c dông Cong ty 

Can eu': 

- Lust  Doanh nghip näm 2014; 

- Nghj djnh s6 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 cüa ChInh phU; 

- Diu 1 T chfrc và hot dng cüa Cong ty; 

- Quy ch Hot dng cüa Hi dng quàn trj Cong ty; 

- Báo cáo tài chinh näm 2019 (dä kim toán) cüa Cong ty; 

- TInh hinh thrc tin thrc hin k hoch SXKD nàm 2019 cüa Cong ty, 

Hi dng quãn trj Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành báo cáo truâc Dai  hi 
dong cô dông ye dánh giá th?c trng cong tác quán 1 kinh doanh cüa Cong ty nãm 
2019 nhix sau: 

1. DJC DIEM TINH H!NH 

Näm 2019, tInh hInh kinh th - xä hi cã nuàc và Thành pM có nhiu du hiu 
khâi sac, nhi.rng vn tiêm an nhiêu yêu to khó khän, thách thirc bâi din bién phrc tp 
cüa thii tiêt, biên dôi khI hu, cüng vâi nhtng ton tti cüa nén kinh tê. 

Ngoài nhim vi dam bão cp nuâc dáp irng nhu cu khách hang, Cong ty cOn 
có trách nhim dam bão hiu qua san xuât kinh doanh dôi vâi cô dông. Giá nu6c ban 
ra do UBND thành phô quy djnh, dong thñ giá mua ban si nuóc sch thông qua hp 
dông mua ban si nijâc sch vâi Tong Cong ty Cap rnxOc Sài Gôn — TNT-IH MTV 
(SAWACO) disc xác djnh qua trng näm nên cO sir han  the nhât djnh ye tinh chü 
dng diêu tiêt can dOi ké hoach tài chinh hang näm. 

Dja bàn quàn l c.p nuâc cüa dcin vj a Qun 1, Qun 3 là khu vrc trung tam 
thành phô, dông thii hin trên mng luâi cOn 12% Ong cü miic, dan xen các cong trInh 
ngâm hoá thuc các linh virc khác rat chang chjch nén có khó khän trong dâu tu sira 
chUa chông that thoát nithc. Chi phI dâu tu cho cong tác chOng that thoát nuâc rat Ian 
và phái ducc thirc hin lien tiic, ben bi nên ânh hithng tr1rc tiêp den hiu qua kinh 
doanh. 

Tuy tInh hInh hInh kinh t - xà hi noi chung và nganh cp nuâc nói riêng trong 
näm 2019 gp nhiêu khO khän, song HOi  dOng quán trj và Ban diêu hành Cong ty da 
tp trung chi dao  dieu hành Cong ty barn sat nhim vii, dê ra nhiêu giái pháp phü hçp 
nhäm thirc hin tot các chi tiêu do Dai  hi dOng cO dOng dë ra, dc bit là các chi tiêu 
ye doanh thu, li nhun và t' l giãm nisâc khOng doanh thu. 
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II. KET QUA THVC HIN NAM 2019 

1. TInh hInh hoit dng san xuât kinh doanh: 

STT Cb1tieU 
Donvi 

, tmh 
hiên 

2018 

K&quãSXKD 
nam2019 

TIê%thuhiên 

hoach 
Thut 
hien 

Sovói 

khoach 
nm 

2019 

SOVó1 

thur 
hi 
nam 
2018 

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

1 Sãn1uçngnumuasi Tiium3  57,52 55,082 54,258 98,50 94,33 

2 Sàn1ugnutctiêuthii Tiiurn3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 Tng doanh thu ban hang và 
ci.nigcapdichvu 

TIDngdo:Ihthu1iànnu 

Tiiu 
dông 

455.556 458.830 468.650 102,14 102,87 

452.408 453.130 464.549 102,52 102,68 

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

5 T' 1 h dan duoc cp nu5c 
sch 

% 100 100 100 - - 

6 T' 1 nu hit thoát bInh quan 
nm 

% 30,44 27 26,02 - - 

7 TngmUtutuxâydimgco 
bait 

Tiiu 
dông 

70.845 114.091 49.844 43,69 70,36 

Ph 11i!!uU1,  

-Câitnângcp; 32.153 

85024.9715.515 

54.012 16.851 

110,9464,87 

31,20 52,41 

-Cãit1hay1h; 

-Süachfangmic; 

8.106 

3.739 

28.875 

18.424 

6.866 23,78 

29,40 

84,70 

144,88 5.417 

-C1ngtMtihaatnuc; 15.017 5.609 13.%9 249,05 93,02 

-MuasmcasivtcMt 3.328 2200 1226 55,73 36,84 

8 Lpinhun1iiñ1hu TIiU 

dông 
27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 

9 Cótüc °/Wmnh 10 
. 

10 DrkiM 
12 

- - 
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a. V quail I kinh doanh 'ià thrc hin phân phi nircrc: 

Näm 2019, Cong ty tip tiic duy trI chi tiêu 100% khách hang trên dja bàn ducc 
cung cap và sir diing nuOc sach  tréi dja bàn, quãn l; vic cung cap nuâc sjch an toàn, 
lien tiic, dam báo tiêu chuân chat lung cho phép theo quy djnh. 

Vic ap ding các bin pháp quän i t6t giUp Cong ty dt và vuçt các chi tiêu v 
hot dng san xuât kinh doanh dä dic Dai hOi dong cô dông thông qua, cii the nhu 
sau: 

+ San luçing nuâc Cong ty mua si rnràc sach  tir Tng Cong ty là 54,258 triu m3  
giãm 1,5% so vói kê hoich (55,082 triu m3), so vâi nãm 2018 giãm 3,262 triu m3  
(5,7%). 

+ San krqng nuc tiêu thii dt 40,188 triu m3  tang 0,22% so vói k hoch 
(40,1 triu m3), so vâi näm 2018 tang 0,3 17 triu m3  (0,8%). 

+ Doanh thu tin nuâc dat 464.549 triu ding tang 2,52% so vó'i k hoch 
(453.130 triu dông), so vâi nàm 2018 tang 12.14 1 triu dông (2,7%). 

+ Giá ban nuâc bInh quân 12 k' dat  11.559 dng/m tang 259 dng/m so vói 
ké hoch (11.300 dong/m3), tang 213 dong/m3  so vâi näm 2018 (11.346 dông/m3), 
tiêp tuc là mire giá cao nhât so vôi các cong ty khãc cüa SAWACO. 

+ Cong ty là dn vj du tiên cüa SAWACO dä trin khai thirc hin vic áp diing 
hoádn din t1r tiir tháng 10/2017, không thu tiên nuâc tti nhà khách hang t1r tháng 
01/2018; và thixmg xuyên day manh  cOng tác nhàc nq, khóa nuâc két hçip vâi vic 
tuyên truyên cac hinh thirc thanh toán tiên rnrOc tin Ich den khách hang sü diing nuâc. 
Den nay cong tác nay dä di vào on djnh, t' l thirc thu ducmg niên thirc hin näm 2019 
dat 98,86%. 

+ Li nhun kinh doanh cüa Cong ty näm 2019 thU yu dira trên doanh thu 
cung cap nithc: giá ban bInh quân tang 259 dông/m3, lurong nuffc tiêt kim turo'ng 
throng 10,249 triu m3, tang gn 2 ln so vó'i 7,515 triu m3  lurçrng nuroc tiêt kim 
trong näm 2018. Lçii nhun truâc thuê dat  39.704 triu dông, tang 44,38% và vtrqt 
chi tiêu Dui hi dông cô dông dt ra là 27.500 triu dông. 

b. V quãn 1 k5 thut và chng that thoát nuoc: 

Näm 2019, khi krcmg thi cOng các cong trjnh xây di,rng cc bàn chua dat  kê 
hoach d ra, giãm so vâi cUng kS'  näm 2018 vâi nhiêu l do khách quan khác nhau lam 
cho vic thoã thun huOng tuyên va cap phép thi cong luOn bj chm tr. Dc bit, vic 
thrc hin Nghj djnh 68/ND-CP cUa Chinh phU ye quãn l chi phi dâu tu xây drng 
phân nao tn hoän vic phé duyt dir toán, bàn ye thiet kê thi cong cong trinh. 

Tuy nhiên, Cong ty luOn dam bão thirc hin t& các quy djnhNhà ni.rc ye vic 
triên khai cOng tác xây dirng cci bàn, cong tác dâu thâu. TInh tir dâu näm, các dir an 
duçic triên khai duOi hinh thirc dâu thâu rng räi qua mang, dt 77,00% tong sO các 
cOng trInh thrc hin. 

* Két qua cOng tác chng that thoát nir&c näm 2019: 

Näm 2019, bang nhiu n 1irc Cong ty dä kéo giàm t l nuâc khOng doanh thu 
xuOng con 26,02% vuçit kê hoach Dai  hi dOng cô dOng dê ra (27%), vài luvng nuOc 
tiêt kim trnmg duong 10,249 triu m3  (ti.rong duong vOi so tiên 53.466 triu dOng), 
gop phân vào kët qua san xuât kinh doanh dat  hiu qua chung trong nàm. 
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Trong 5 näm qua (giai doan 2015 — 2019), trong diu kin nguôn vn vay hmn 
hp, han  müc von vay ngân hang dä vilçYt 1/3 von diêu i, Cong ty cia cãi tao  nâng cap 
duçic 37.627 met, si:ra chüa thay the duçc 48.133 met duo'ng ông cu, phát triên them 
duqc 16.967 met dung ông phân phôi tai  các hem chInh cüa DMA và lap dtt ông 
phân phôi song song trên các tuyên du?mg rng kêt hp Cong tác chong that thoát nuâc 
hang närn. 

Tp trung do tim sira b ngAm, ecu van quãn l mng hrOi, di d?ui dng h rnrâc, 
thay ông ngánh miic. T' 1 that thoát niirc th?ii diem chuyên giao tháng 10/2014 tir h 
thông dông ho tong xác djnh là 42,37%. Sau 5 näm (giai doan 2015 — 2029), Cong ty 
cia kéo giâm t' 1 nuâc không doanh thu xuông cOn 26,02% (giãm 16,35%). 

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

a. T,nh hlnh tài chInh: 

Chiliêu 
Näm 2018 

(Fiiu dông) 
Näm 2019 

(Fiiu dong) 
%tãnggiãin 

Tnggiáfrjtàisn 261.656 276.655 5,73% 

Doanhthuthun 455.556 467.526 2,63% 

Linhuntirhotdngkinhdoanh 25.936 42.960 65,64% 

Loinhuánkhác 1.096 (3256) -197,08% 

Lqinhun1nxotthu 27.034 39.704 46,87% 

Lthnhunsauthu 22.064 32.378 46,75% 

34,69% 

b. Cdc chi lieu lài chi'nh c/lu yu: 

Cac chi tieu 
Nm 
2018 

Näm 
2019 

GIn chu 

1. Chiliêuvêkhánánglhanh loan 

+ Hthnngnhin: 1,091n 1,311n 

ThLD/Ncu ngn h'in 

+ Hésthanhtoánnhanh: 0,97ln 1,191n 

Th1D - Hàiig tn kho 

Ncingán h 

2. Chêuvcun 

+ H sNçuiTngtài san 36, 14% 32,77% 

+ HsNçu/Vnchüsâhüu 56,59% 48,75% 
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Các clii lieu Ghi chü 

3. Clii lieu vn!inghw lwztdng 

+ Vgquay1iángtnkho: 26,49 37,91 

GZá van hfrzgbth'z 

Hang tn kho blnh quán 

+ Doanh thu thunITng j 1,74 1,69 

4. Chilieuvkhãnangththlei 

+ He s Loi nhun sau thu&Doanh thu thun 4,84% 6,93% 

+ Hê jthtMTnchüsâhthj 13,20% 17,41% 

+ HLginhunsauthuêffôngtáisân 8,43% 11,70% 

+ HêsLoithurhoatdigkinhdoanWDoaththuthun 5,69% 9,19% 

III. VE CONG TAC QUAN DIEU HANH 

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

a. Ddnh gid kll qua hoql d3ng: 

Näm 2019, mc dii cOn gp nhiu khO khAn trong san xut kinh doanh, nhirng 
Cong ty dä cô gang virt qua khó khän thir thách, n 1rc hoàn thành các miic tiêu dê 
ra. Vic thirc hin kê hoch san xuât kinh doanh cüa Cong ty CO tInh kê thiira và phát 
triên ben vüng. 

Vic cung rng, kinh doanh nuâc sch cho nhu cu tiêu dung và san xuât cüa 
nhân dan va khách hang trên dja bàn luôn dam bão, on djnh chat krng, dáp irng duqc 
100 % nhu câu sü d%ing nuâc sch, gop phân vào cong tác dam bão an sinh xä hi trên 
dja bàn. 

Cong tác quãn 1, cãi t?o,  phát triên mng hiâi cAp nuâc Va cong tác giãm nuâc 
không doanh thu luôn duçic quan tam dâu tu, thirc hin thumg xuyên, gop phân dua 
hot dng san xuât kinh doanh ngày càng hiu qua. 

Näng 1irc di ngü can b lam cong tác quàn l ngày càng nâng cao, barn sat và 
dam bão yêu câu cong tác dê ra; kinh nghim thirc tê tIch lüy ngày càng nhiêu. 

Cong ty luôn hoàn thành nghia vi np thu di vâi Nhà nuâc; vic chäm lo ch 
d, chjnh sách cho ngix?ii lao dng duçic dam bão và nâng cao, di song ngui lao 
dng duçc cài thin dáng kê. 

b. Nhfrng lièn b3 Cong ly dd dql dwrc: 

Hoàn thành vuçlt müc hAu ht các chi tiêu k hoach san xuAt kinh doanh trong 
diêu kien giã nuàc vn chua duçc diu chinh; dam bão duy trj chi tiêu 100% t 1 h 
dan dixçic cung cap nuâc sch trên dja bàn. 

Nhiu giãi pháp dng b duçic trin khai mang 1ui hiu qua san xuAt kinh doanh 
cho &m vj ye doanh thu tiên nuàc, 1i nhun truâc thuê,... 
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Cong ty vn tip tic xây drng, ban hành và ap diing nhiu quy djnh, quy ch 
quàn l ni b dà gii1p nâng cao hiu qua cong tác quãn l; các hoat dng hp tác trao 
dôi k thu.t, du tu, üng diing tin Ich cüa cong ngh thông tin dä dirge triên khai ngày 
càng có chit lugng và di vào chiêu sâu. 

Cong tác cãi each hành chmnh, nâng cao chit krgng phic v11 khách hang dang 
dugc tIch crc triên khai; vic iirng ding tiên bO khoa hçc k5 thut, tin ich cong ngh 
thông tin dã bixàc dâu ho trg hiu qua cho cong tác quãn l, phiic v11 khách hang. 

2. TInh hInh tài chInh: 

a. flnh hInh tài san: 

Tng giá trj tài san näm 2019 là 261.657 triu dng, tang 14.971 triu dng 
tuxYng irng vâi t' 1 5,73% so vâi näm 2018. Vé co câu, tài san ngän htn chiêm t 
trQng 30,71%, chü yeu là tiên và các khoàn tuo'ng drnmg tiên, các khoân phài thu ngän 
han, hang tn kho,... Nãm 2019, tài san cô djnh mâi tang 27.934 triu dOng; trong do, 
26.709 triu dOng là dâu tu xay dirng ca bàn hoàn thành các h thông ông cap nuâc, 
dOng ho tong và phát triên mang luâi cap nuâc nhäm dam bão nhu câu cung cap nixOc 
sach cho sinh hot va san xuât kinh doanh trên dja bàn dOng thai lam giãm t l that 
thoát nuâc trong khu virc quãn l; cOn la 1.226  trieu  dOng là tài san tang do mua sam. 

Hang tn kho cu6i näm 2019 giâm 4,11% so 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 
rniic dIch cung cap kjp thii vt tu thi cOng các cong trInh trong 6 tháng cuôi närn 2019 
va dâu nãm 2020, thirc hien kê hoach dâu tu, phát triên mang lui, nâng cap e thông 
cap nuàc, si'ra chUa Ong miic, chông that thoát nuâc. 

b. Tinh hlnh nYphái trá: 

- H s thanh toán ngn han:  1,31 lan 

- H s thanh toán nhanh: 1,19 ln 

- He s Ng/Tng Tài san: 32,77% 

-HsNg/VnChusihuu: 48,75% 

Diu nay th hien Cong ty sir diing ngun vn hieu  qua, dMg vn di.rgc bão 
toàn, dam bão khã nang chi trã cho các khoãn ng den han. 

3. Nhfrng cãi tin v co cu ti chic, chInh sách, quán 1: 

- Cong ty dä rà soát tht cã các van bàn, quy djnh, quy trinh nghip vii, dc biet 
là các quy trInh nghip v11 lien quan den djch v11 khách hang dê diêu chinh, bO sung, 
hoc soan thao mOi phü hgp vOi diêu kien th%rc tê và huàng den miic tiêu giài quy 
nhanh gun, chInh xác the yêu câu cüa khách hang. 

- Cong ty ap diing cOng ngh thông tin trong cOng tác quàn 1 d xir l nghip 
vi,i chuyên mOn, kêt nôi, chia së d1t lieu, thông tin giUa the phOng ban di và nâng cao 
näng suât, hieu  qua quàn l nhu phân mém ke toán, quãn l xuât nh.p 4t t%r, quãn l 
khách hang, bang giá djch vii khách hang, chuang trInh quãn 1 BENTHANHGIS, 
quãn 1 dang ngân, quãn l sir cO cap nuâc Call Center - GIS, quàn l cong tác dcc s6 
kêt hgp vâi si~ diing dien  thoai thông minh và nhän tin thông báo tin nuOc trên Zalo 
qua dien thoai cho khách hang. 
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- Ing diing hOa don din t1r trong hot dng thu np tin nuâc d giãm thiu 
rüi ro, giàm các chi phi in an, báo quãn, kru trU hOa don, giàm các thu t1ic hành chInh, 
thun tin cho vic hich toán kê toán, dôi chiêu dO lieu và to thun 1çi cho khách 
hang trong vic thanh toán, sao kê, truy xuât thông tin. 

- Ma rng các kénh thanh toán tin ni.râc qua Ngân hang và các don vj thu h 
nhäm tang tin Ich cho khách hang trong vic thanh toán tiên nuâc két hçp vài vic t 
chtrc lien t%ic các dt truyên thông lan den khách hang ye các phuong thirc thanh toán 
tiên ni.râc hin di, tin li cüng nhi.r các diem thu tiên m.râc trén dja bàn. Bat dâu tr 
näm 2018 Cong ty dã ap ding hinh thic khOng thu tiên niiac ti nhà, khách hang có 
the thanh toán tiên nuâc trrc tuyên hotc den các ngân hang, các cüa hang tin lqi ngay 
gân nhâ. T' l thrc thu tiên nuâc hang k' là khoãng 83% doanh thu và t) l thic thu 
näm 2019 là 98,86%. Day là n l%rc rat lan cüa don vj trong diêu kin Cong ty dä thay 
dôi each thirc thanh toán tiên nuâc cüa khách hang. 

- Trin khai dich vi Tng dài din thoi Call Center (djch vi/trung tam chàm 
sOc khãch hang) dê kru giü và quãn l thông tin phãn ánh cüa khách hang qua din 
thoi mt each khoa h9c và hiu qua. To chirc thu thp thông tin và kién cüa khách 
hang cUng nhu truyên tãi thông tin các chuong trInh sir kin cüa Cong ty den khách 
hang mt each nhanh chong, thun tin. Bong thai trung tam chärn sOc khách hang se 
tiêp then, xir 1 nOi  dung thông tin phán ánh sir cô qua h thông tong dài 1022 do Sâ 
Thông tin và truyên thông TP. HCM quãn l vn hành. 

- Cong ty dã hoàn thành phân chia l trinh dcc s theo tiirng khu vrc DMA, tr 
do xác djnh duçc krcmg ni.rOc that thoát mt each chInh xác. 

- Cong ty dä CO s1I diu chinh ljch dc s nhà khách hang tir 20 dqt/k' xung 
cOn 12 dot/kS'  nhäm tang thai gian thrc hin cong tác thu nhn tiên nuàc cüa khách 
hang trong k' hóa don. 

- Nâng cp website, dang tãi dy dU các hInh ãnh, hott dng và thông tin lien 
quan den hot dng cung cp và sir diing nuâc, các djch vii theo yeu câu khách hang 
nham to thuan tin cho khách hang trong vic tra ciru thông tin, tiên d, thai gian 
thrc hin. Tat cà các quy trInh, ni dung, ho so yeu cau dôi vâi các djch vii kháeh 
hang, thông tin tiên nuàc, chi so nuâc, ngày dc so và thanh toán tiên nuOc dêu duçic 
Cong ty dang tãi cong khai trén website ti dja chi: www.capnuocbenthanh.com. 

- Tr du nàm 2019, Cong ty dã trin khai chucmg trInh "Nhn và giãi quyt các 
yeu cau djch vi cua khách hang trrc tuyên" qua cOng thông tin din tir cua Cong ty 
www.capnuocbenthanh.com. Chuong trInh gôm các djch yu: gan mai, tái ltp, nâng 
dai, dôi c dông ho rniàc, thay ông nganh dông ho nuâc. 

- Cong tac giãi quy& khiu ni duc giái quy&, xir l ngay khi khách hang lien 
h Cong ty. Xay dirng quy trInh tiep nhn và xir l nhüng thàc mac khiêu ni cüa 
khách hang. Giài quyêt hp tInh hqp l nhng khiêu nai  ye khôi luçng tiêu thii, gia 
nuâc, tiên nuâc cüng nhu cac tranh chap hp dOng str d%Jng nuOc cUa nhüng ca nhan 
CO lien quan, dap 1rng mçi nhu câu sang ten, dang k djnh mirc, gia bieu theo d nghj 
cUa khách hang. Song song vâi vâi vic rut ngän thai gian xr l ho so khách hang, 
COng ty d m& rng và bo tn li phOng tiep khach hang ti tang tret  dê tiêp nhn tat ca 
các yêu câu ye djch yu cap nuâc cUa khach hang vai phuong châm "met  c1ra mt dâu", 
khOng dê khách hang di lai  nhieu Ian hoc phãi tiêp xuc vOi nhiêu phOng, ban. 
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- Cong ty thirc hin nghiêm ch d kim toán dc 1p, ch d báo cáo djnh kS' 
v tài chinh dôi vi U' ban chxng khoãn Nhà nuâc va Sâ giao djch chiirng khoán Ha 
Ni. Các thông tin chInh cUa Cong ty cUng duçc cong khai ti website. 

IV. HOLT BONG CUA HO! BONG QUAN TRI VA CAC THANH VIEN HO! 
BONG QUAN TR! 

1. Cong tác quãn 1, diu hành cña Hi dng quán trj và các thành viên Hi 
dôngquãntrj: 

Trong näm 2019, Hi dng quàn trj (nhirn k' 2017 — 2022) dà diu hành ho?t 
dng cüa Cong ty thông qua 03 phiên hQp Hi dông quán trj và các kiên biêu quyêt 
bang van bàn giüa các phiên h9p (bao gOm 14 lan lay kiên biêu quyêt bang van bàn). 
Các ho so to chüc lay kiên biêu quyêt nay duc thirc hin theo dung thu tic quy djnh 
cüa Lut Doanh nghip và các van bàn hithng dan cO lien quan, diing Quy chê T chirc 
và hoat dng cüa Hi dông quàn trj và có sir giárn sat cüa Ban kiêm soát Cong ty (các 
ho so lay kiên Hi dông quãn trj dêu duçic gui cho các thành viên Ban kiêm soát theo 
dung the thirc, ni dung và thai han  nhu dôi vâi các thành viên Hi dông quán trj). 

Ni dung chU yu cüa các phiên h9p và các h so My kiên biu quyt cUa HOi 
dông quãn trj bao gOm: 

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

- Các ni dung lien quan dn hcip dng mua ban si flUrc sach  giüa Cong ty vài 
Tong Cong ty Cap ninrc Sài Gôn; 

- Các ni dung lien quan dn luong, thung, phüc lçii cho ngis?ii lao dng; 

- Các nOi  dung lien quan dn cong tác quàn 1, diu hành khác. 

Narn 2019, Hi dng quàn trj dä ban hành 38 nghj quyt lien quan dn cong tác 
quán l, diêu hành thuc thâm quyên cüa Hi dOng quãn trj. 

Hoat dng cüa Hi dng quán trj trong nam 2019 dam bão tuân thu theo quy 
djnh tai  Diêu 1 To chirc và hoat dng Cong ty, Quy chê To chic và hoat dng cUa Hi 
dong quán trj dà ban hành, các quy djnh khác cüa pháp 1ut trong vic quàn 1, diêu 
hành don vj và duii sir giám sat cüa Ban kiêm soát Cong ty. Các van dê thuc thm 
quyên cüa Hi dong quân trj dêu thrçc Chü tjch Hi dOng quãn trj và Giám dôc Cong 
ty báo cáo Hi dông quãn trj xem xét vã quyêt djnh drnci sir giám sat cüa Ban kim 
soát Cong ty. Các thành viên Hi dOng quãn trj, Ban kiém soát dêu duçc thông tin kjp 
thai ye tInh hInh hoat dng cüa Cong ty. 

Vic cong b thông tin luôn tuân thu quy dlnh  cüa pháp lust,  dam báo tInh minh 
bach, khách quan, phãn ánh trung thirc tInh hinh hoat dng cüa COng ty. 

Hi dng quãn trj dà cüng Ban Giám d6c t chuc Di hi c6 dông thuing nien 
theo dung quy dlnh,  trên co s do dã tong kêt hoat dng san xuât kinh doanh (SXKD) 
nãm 2018 và de ra djnh hi.rng cho hoat dng Cong ty trong nam 2019. 
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2. Hoat  dng giäm sat cüa Hi dông quail trl d61 vói Giám dc và các can 
bô quãn l khác: 

Hi dng quãn trj giám sat dy dü Giám d& và các can b quãn l khác trong 
vic triên khai thirc hin các nghj quyêt, quyêt djnh cüa Thu hi dông cô dông và Hi 
dông quãn trj. Hang qu, Giám dôc 1p báo cáo mt so chi tiêu tài chInh gri Hi dong 
quán trj; dông th?ñ, qua các buôi h9p cUa Hi dông quãn trj, Giám dôc Cong ty báo 
cáo tInh hInh san xuât kinh doanh den thai diem hin tui cUng nhu phung hi.râng 
trong th?i gian tài dé Hi dong quán trj cO kiên chi duo. 

Thông qua vic th?c hin chrc näng giám sat trên, cho thy Giám dôc và các 
can b quãn 1 khác d thirc hin cong tác diêu hành, quán l dung chüc näng, nhim 
vi, quyên h?n  theo quy djnh; dông thyi có sr phôi hqp chtt die gifla Giám dOc Va cáC 
can b quãn l khác nhäm hoàn thãnh chi tiêu do Dai  hi dOng cô dông giao; chü dng 
xir l kjp thai các van dê phát sinh trong cong tác quán l, diêu hành; de ra nhUng bin 
pháp, giãi pháp tIch circ dê thirc hin tot nhât nhim vii san xuât kinh doanh. 

3. Thu lao cüa Hi dng quán trl: 

* D6i vó'i thu lao: 

Ti Thui hi c dong thumg niên näm 2019, Thu hOi  dng c dông biu quyt 
thông qua mirc thu lao cho các thành viên HDQT, BKS trong näm 2019 nhu sau: 

- Thãnh viên HDQT 5.000.000 dng/ngu?ñ/tháng 

- Thành viên BKS 3.000.000 dng/ngiRii/tháng. 

(Riêng ChU tjch HDQT, Truâng BKS do dam nhn cOng tác chuyên trách nën 
không nhn thu lao). 

* Dôi vói tin ltro'ng: 

- Chü tjch HDQT, Trithng BKS (không hurâng thU lao) hurông krnng chuyên 
trách theo h thông thang bang 1umg cUa doanh nghip (áp diing Thông tu 
17/2015/TT-BLDTBXH ngày 22/4/2015 và Thông tis 28/2016/TT- BLDTBXH ngày 
0 1/9/20 16). 

- Các thành viên trong Ban Giám d6c hu?ing kro'ng ngr?i quãn l chuyên trách 
theo h thông thang bang lumg cUa doanh nghip (ap diing Thông tu 17/2015/TT-
BLDTBXH ngày 22/4/2015 và Thông tu 28/2016/TT- BLDTBXH ngày 01/9/2016). 

* Dôi vó'i tin thirô'ng: 

Can cir lçii nhun sau thu va sau khi dä trIch các qu theo quy djnh, D?i  hi 
dông cô dông së quyêt djnh qu5 thuing ci,i the cho Ban quãn l, diêu hânh. Can cir qu 
thithng do Dui hi dông cô dông thông qua, Cong ty se phân phôi cho cad thãnh vién. 

* Các in ich khac: 

Ngoai tin luong, thU lao, tin thisOng dä trInh bay trén, ngu?ii quán l cong ty 
duc trang bj các phucing tin va diing cii lam vic dê phiic vi cong tác theo quy djnh. 
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TM. HO! BONG QUAN TRI 
778992s  HUT!CH 

COG 

0 pNUöC 

',VJtN ThkN 

'-rP.HO 

V. BANH GIA CHUNG: 

Nãm 2019 tInh hInh kinh t xä hi và môi trua'ng kinh doanh cOn nhiu khO 
khãn, tuy nhiên Hi dong quàn trj cüng Ban Giám dôc và tp the CB-CNV Cong ty dä 
cô gang vuqt qua khó khän thu thách, n lirc dê thirc hin các chi tiêu kê hoach do Di 
hi cô dong va Tong Cong ty Cap nuâc Sài GOn dê ra; dam bão thrc hin vic cap 
m.rOc an toàn, chat lung on djnh; dáp irng 100% nhu câu sü ding ntróc stch, gop phân 
vao cOng tác dam bão an sinh xà hi trên dja bàn; dam báo thirc hin các nghia v11 vth 
ngân sách Nhà nuOc, quyên igi cho khách hang, cô dông và ngithi lao dng. 

Trân tr9ng kInh trInh Di hi dng c dông./. 

Ncri nhin: 
- Co dông Cong ty; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS COng ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Liru: VT, HDQT.L 

Phm Th Thanh Van 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC BEN THANH CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
BAN KIIM SOAT Bc lap — Tr do — Hnh phñc 

St: 23/CNBT-BKS ThthphoHChIMfrih ngày20tháng4nthn2020 

BAO CÁO THÁM B!NH 
T!NH HNH HOAT BQNG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2019 

CONG TY CO PHAN CAP NI!OC BEN THANH 

KInh gui: D?i  hi dng c dông Cong ty 

Can ctr: 

- L4t Doanh nghip näm 2014; 

- Diu 1 th chrc va hoat dng cüa Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành; 

- Quy ch hott dng cüa Ban kim soát; 

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

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

Ban Kim soát kInh báo cáo Di hi dng c dong tmnh hInh hoat dng eüa Ban 
Kiêm soát và két qua hot dng san xuât kinh doanh cUa Cong ty Co phân Cap nuOc 
Ben Thành nãm 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 Hi.rcng — Truâng ban 

2. Ong Nguyn Xuân TrInh — Kim soát viên 

3. Ba Phm Thj Phuang Linh — Kim soát viên 

(Riêng Truâng Ban kim soát dam nhan cong tác chuyên trách ti Cong ty) 

2. Tlnh hInh hot dng cüa Ban Kim soát: 

Trên c sâ chirc nang, nhim v11 duc quy djnh ti Diu 1 và Quy ch quán trj 
Cong ty, Quy chê tO chc và hot dng cüa Ban kiêm soát, Ban Kiêm soát dä tiên 
hánh thrc hin mt so cOng tác trong nãm 2019 nhu sau: 

- Kim tra tInh hInh hott dng SXKD và Báo cáo tài chinh näm 2018 dä duc 
kiêm toán de chuân bi Du tháo Báo cáo cüa Ban Kiêm soát trInh Dti hi dOng cO dOng 
thithng nién näm 2019. 

- D xut Cong ty kim toán dc 1p kim toán báo cáo tãi chInh näm 2019 cüa 
COng ty trInh Hi dOng quân trj thông qua. 
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- Giám sat gop trInh tir, thU tiic cong tác t chUc Di hOi  c dong thi.thng niên 
näm 2019 dam bâo tuân thU theo quy djnh cUa pháp 1ut vã Diêu 1 Cong ty. 

- Xây drng chuang trmnh cOng tác näm d thirc hin các nhim vi cUa Ban 
kim soát; t chUc phân cOng nhim vii cho các thành viên Ban kiêm soát phU hgp vOi 
dtc thU tInh hInh hot dng cUa Cong ty. 

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

- Tham dr các phiên h9p cUa Hi dng quãn trj v djnh hung, quyt djnh các 
vn d lien quan den hoat dng san xuât kinh doanh näm 2019; giám sat vic th?c hin 
l.y kin biu quyt cUa các thành viên Hi dông quán trj bang van bàn. 

- Giám sat vic thirc hin Nghj quyt cUa Dai  hi dng cô dông và Nghj quyt 
cUa Hi dông Quãn trj. 

- Thirc hin ché dO báo cáo cho HOi  dng thành viên, Kim soát viên Tng 
Cong ty theo quy djnh. 

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

- CUng vâi doàn kim tra cUa Dáng Uy Cong ty kim tra vic lãnh dao,  clii  dao 
thirc hin Cong tác giãm nuâc thAt thoát, thAt thu; cOng tác cãi each thU tiic hành chinh 
va nâng cao chat krng phic vi khách hang. 

- Phi hp vâi các bO phn lien quan giám sat vic kim kê tài san, 4t tu phic 
v11 cong tác 1p Báo cáo tài chInh näm 2019 cUa Cong ty; giám sat Cong tác kiêm kê 
tin nuc tn thu cUa Cong ty. 

* Tng kt CáC cuOc h9p cUa Ban Kim soát: 

- Phiên h9p lAn 1: Thông qua Dir tháo Báo cáo cUa Ban Kim soát v thAm djnh 
tInh hinh SXKD näm 2018 cUa Cong ty trinh Dai hOi dOng cO dOng thix&ng niên näm 
2019; Dê xuât COng ty kiêm toán dOe  1p kiêm toán báo cáo tài chInh näm 2019 cUa 
Cong ty trinh HOi  dOng quãn trj thông qua. 

- Phiên hçp lAn 2: K hoach hoat dng cUa Ban Kim soát trong nãm 2019; 
Thông qua Báo cáo tài chInh qu I näm 2019, thirc hin die dO báo cáo cho HOi  dOng 
thãnh vién, Kiêm soát viên Tong Cong ty theo quy djnh. 

- Phiên hQp lAn 3: Thông qua Báo cáo tài chInh 6 tháng dAu näm 2019; Thông 
qua các nOi  dung h9p HOi  dOng quãn trj Cong ty vào ngày 06/8/2019, thirc hin die dO 
báo cáo cho HOi  dOng thành viên, Kiêm soát viên Tong COng ty theo quy djnh. 

- Phiên h9p lAn 4: Thông qua Báo cáo tài chInh qu III näm 2019; chuAn bj 
ph6i hçip vâi cad bO phn lien quan giám sat vic kiêm kê tài san, 4t tu phiic vij cong 
tad l.p Báo cáo tài chinh näm 2019 cUa Cong ty, th%rc hin die dO báo cáo cho HOi 
dOng thành viên, Kim soát viên TOng COng ty theo quy djnh. 

Trong qua trInh lam vic, Ban Kim soát thu?ing xuyên trao di cOng vic qua 
các phuing tin email, din thoai d näm bat thông tin kjp thai, lien t11c. 

* MOt s  nOi  dung hoat dng cUa Ban Kirn soát qu I näm 2020, gm: 

- Thông qua Báo cáo tài chunh näm 2019 dä duqc kim toán d chuAn bj dr 
tháo Báo cáo cUa Ban Kiêm soát trInh Di hOi  dOng cO dOng thung niên nàrn 2020; 
D xuAt Cong ty kini toán dOc  1p kiëm toán báo cáo tài chInh närn 2020 cUa Cong ty 
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trinh HOi  dng quán trj trong phiên h9p qu 1/2020; Giám sat trinh tir, thU tiic chun bj 
cong tác to chirc Dti hi cô dông thumg niên näm 2020 dam báo tuân thU theo quy 
djnh cUa pháp lust vã Diêu l Cong ty. 

- Chun bj xay dirng k hotch hot dng cUa Ban Kim soát näm 2020. 

- Thrc hin ch do báo cáo cho Hi dng thành viên, Kim soát viên Tng 
Cong ty theo quy djnh. 

3. Tin 1tnng, thU lao cüa Ban Kim soát: 

Ti Thu hOi  dng c dông thux&ng niên näm 2019 da biu quy& thông qua müc 
thU lao cho các thành viên Ban kiêm soát trong nAm 2019 nhu sau: 

+ Kim soát viên : 3.000.000 dng/ngui/tháng. 

(Rieng Tnring Ban kim soát do dam nhn cong tác chuyên trách nên không 
nhân thU lao). 

Tru&ng Ban kim soát hithng 1uong chuyên trách theo h thng thang bang 
luing cUa doanh nghip (áp dung Thông tu 17/2015/TT-BLDTBXH ngây 22/4/2015 
và Thông tir 28/2016/TT- BLDTBXH ngày 01/9/2016). 

COng ty d chi và hch toán tin hwng, thu&ng và các lçii Ich khác cho Tnthng 
Ban kiêm soát và tiên thU lao, tiên thuâng cho các kiêm soát viên theo dUng quy djnh. 

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

Trên c sâ djnh huâng phát trin kinh doanh näm 2019 thông qua tui Dui hi 
dong cO dOng thung niên ngày 18 tháng 4 näm 2019, kêt qua thrc hin mt so chi 
tiêu san xuât kinh doanh chU yêu cUa Cong ty nhu sau: 

Clii tiêu 
K hoach 
näm 2019 

Thuv hin 
näm 2019 

T I % 
thur hiên 

1 2 3 4 5=43 

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

2. San hxcing nuOc tiêu thu Triêu m3  40,100 40,188 100,22 

3. Doanh thu ban hang và cung cp dich vu Triêu 
dông 

458.830 468.650 102,14 

Trong ctó: Doanh thu tin nhJYc 453.130 464.549 102,52 

4. T' l tht thoát niric bInh quân näm 2019 % 27 26,02 - 

5. T l thirc thu tin rn.róc duang niên % 100 98,86 

6. l h dan sU diing rnràc sch % 100 100 - 

7. Lyi nhuân tnrâc thu Triu 
dông 

27.500 39.704 144,3 8 

8. C tUc %/mênh Dir kin Dir kin - 
giá 10 12 
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Ban Kim soát thng nhtt vài các kt qua dit duqc nhii trên cüa Cong ty C 
phân Cap nuâc Ben Thành và cO mt so kiên nhn xét sau: 

- ye san luçing nuOc mua Si nuâc sach  tir Tng Cong ty: dà giãm duçic 1,5% so 
vOi kê hoach nãm 2019, giãm duqc 3,262 triu m3  so vâi näm 2018 (57,520 triu m3). 

- V san luqng nuâc tiêu thii: tang 0,22% so vâi k hoch näm 2019, tang 0,3 17 
triu rn3  so vâi näm 2018 (39,871 triu m3). 

- V doanh thu tin nuâc: tang 2,52% so vâi k hoach näm 2019, tang 12.141 
triu dong so vâi näm 2018 (452.408 triu dông), giá ban bInh quân tang 259 dong/m3  
so vth ke hoach là 11.300 dong/m3  tiêp tiic là mic giá cao nhât so vi cãc cOng ty khác 
cüa Tong Cong ty. 

- V cOng tác giàm tht thoát nrnfic: t' l that thoát nuâc bInh quân nam 2019 
xuOng con 26,02% vuçTt ke hoach giao 27%, so vOi cüng k' näm 2018 (30,44%) dä 
kéo giám di.rçc 4,42%, lucing nuOc mua si giãm tiêt kim dirçc trên 3 triu m3  tuong 
throng khoãng 17 t dong, gOp phân nâng cao hiu qua san xuât kinh doanh trong näm. 
Day là cong tác tr9ng tam nhiêu nãm và duc Cong ty tp trung dâu tu von dê cài tao, 
thay the và tIch circ do tim diem be, tang cung them các don vj ngoài tham gia th%rc 
hin do tim và süa be. Qua 05 näm chü dng giâm that thoát nurc kê tr sau thai diem 
mua ban nuâc si qua dông ho tOng, Cong ty dâ giãm duc 16,35% vâi lucmg nuâc tiêt 
kim duqc 10,249 triu m3  tixong throng vOi sO tiên 53.466 triu dOng. Kêt qua dt 
thrçic nhis trên cüng dä the hin sir n 1irc và quyêt tam cüa Cong ty nhäm gop phân 
mang lui hiu qua kinh doanh. 

- V thirc hin chi tiêu t' l h dan duc c.p nuâc sach:  Cong ty dä hoàn thành 
100% h dan trên dja bàn duc cung cap nuc sach  tr näm 2013 và tiêp tiic duy trI tot 
chi tiêu nay. 

- Lçii nhun truâc thu thirc hin duçc 39,704 tS'  dng, dat  144,38% so vâi k 
hoach, vâi kêt qua nay COng ty có the dam bão thirc hin các nghTa vii vOi Ngan sách 
nhà nuâc, quyên lçii cüa cO dOng và ngithi lao dng. 

- Các ch d phüc lçi, quyn li cüa ngi.r?i lao dng duçc thirc hin dung Lust 
lao dông, thOa ixàc lao dng; vic chi trã luong hang tháng duçc thirc hin dung han; 
các chê d thi dua khen thuàng cilng nhu các khoàn phüc li duc th?c hin day dü 
theo kê hoach dê ra, dam bào tien luong va thu nhp cüa ngui lao dng tang hang 
nam tuong 1rng vOi nang suât lao dng và kêt qua SXKD. 

III. THAM D!NH  BAO CÁO TAI CH!NH NAM 2019 

Ban Kim soát thng nht vâi cac ni dung cüa Báo cáo tài chinh näm 2019 cüa 
COng ty da duqc kiêm toán bâi COng ty TNHH Kiêm toán AFC Vit Nam vOi nhn 
djnh chung nhu sau: Báo cáo tài chinh dä phan ánh trung thirc và hqp l, tren các khIa 
canh trçng yêu, tInh hInh tài chInh cüa Cong ty tai  thai diem 31/12/2019, cüng nhu kêt 
qua hoat dng kinh doanh va tInh hInh liru chuyên tien t cho nam tài chInh kêt thUc 
cüng ngày; phü hqp vâi chun mrc kê toán, che d k toán doanh nghip Vit Nam và 
các quy djnh pháp l cO lien quan den vic 1p  va trInh bay báo cáo tài chInh. 

Dánh giá khái quát thirrc trang tài chInh và kt qua hoat dng kinh doanh cüa 
Cong ty thông qua rnt s chi tiêu tài chinh co bàn tai  thai diem 3 1/12/2019 nhu sau: 
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CM tiêu Näm 2018 Näm 2019 

1 Chi tiêu v khã nän thanh toán: 

-  Khá  nãng thanh toan hin hành (TSLD/NNH) .1,091n .1,31 1.n 

 -Khà nang thanh toan nhanh(TSLD-HTK/NNH) 0,97 1n 1,19 1.n 

2 Chi tiêu v Co cu vn: 

- N? phài trã trên tng tài san 36,14% 32,77% 

Nciphai trã trên vn chU si hUu —............................................................ 56,59% 48,75% 

3 Chi tiêu v näng 1%rc hot dng: 

Y.n.gquay .bàngt .nkho(G.VH L_.__...................24.  

- Doanhthuthuntrêntngtài ãn_ 1,741,69 

4 Chi tiêu v khã nän sinh 1i: 

:.J trêndoanhthUthU. .,84% 693% 

- T' sut lai nhuân sau thu trên tng tài san 8,43% 11,70% 

- T' sut 1?i  nhu.n sau thu trên vn chü sâ hthi 13,20% 17,41% 

- T' suit 1i nhu.n tr hott dng kinh doanh trén doanh thu 
thuan , 0 5 69°/ , 0 9 19°/ 

- Chi tiêu v khá näng thanh toán cao hon so vOi näm 2018 th hin Cong ty dä 
dam bào nguôn von khi thirc hin các nghia v1i tài chinh. 

- Chi tiêu v co cu vn du giãm hon so vâi näm 2018 do Cong ty trong näm 
chi tp trung nguôn 1irc cho các hot dng cãi to nâng cap, thay the, pháttriên mang 
krâi ththng ông nen chi phi süa cha ông mc tam  thai không phát sinh nhiêu. 

- Chi tiêu vông quay hang tn kho tang 11,42 1n cho thAy giá trj hang tn kho 
nàm 2019 có chiêu huâng t& da giâm 4,11% so vOi näm 2018 vi Cong ty dä dày 
nhanh vic thanh quyêt toán vt tu khi thxc hin dâu tix chi phi cho các dir an xây dirng 
co bàn trong näm, tuy nhiên giá trj hang tOn kho vn cOn ton cao nhäm chU dng phi1c 
vi nhu câu san xuât kinh doanh cung cap kjp thai vt ti.r thi cong các cong trInh 
XDCB, dam bão cap nirc an toàn. Tuy nhiên Cong ty can dam bão th%rc hin dung 
quy djnh ye quãn 1 tài chInh, duy trI dr trtt hang ton kho theo han  mirc Hi dông quãn 
trj dà thông qua (Nghj quyêt sO 401NQ-CNBT-HDQT ngày 16/8/20 1 8). 

- Chi tiêu v khã nàng sinh Ru du cao hon so vâi nàm 2018. Thông qua dánh 
giá mt sO chi tiêu tài chInh co bàn nêu trên the hin trong nàm 2019 Cong ty dà bão 
toàn và phát triên dông vOn có hiu qua, gop phân dam bào hoàn thành kê hoach 1?i 
nhun, dam bão khà näng chi trã cho các khoãn ng den han. 

Tong kêt va so sánh các chi lieu cüa Cong ty CO lien quan den kët qua kinh 
doanh cho näm tài chfnh 2019 &rqc th hin nhii sau: 

CTCP Cd'p nuác Bé'n Thành — Tài lieu DHCD thwàng niên 2020 21 



Dan vj tInh: dcng 

Chi tiêu 
Kt qua 

- nam 2018 

Kt qua 

nam 2019 

T 1 

0 /o 

A 1 2 3=2/1 

1. Doanh thu ban niiâc sch và cung cp DV 455.556.623.735 467.525.681.128 102,63 

2. Giá v6n hang ban 325247.089.190 318335.220.546 97,87 

3. Doanh thu hoat dng tài chInh 171.684.312 875373.865 509,87 

4. Chi phi tài chInh 917.458.420 2.309.684.597 251,75 

5. Chi phi ban hang 64.364.036.189 66.498.994.413 103,32 

6. Chi phi quãn 1 doanh nghip 39262.192.966 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 735,81 

9. Tng li nhun truâc thu 27.034.025.780 39.703.868.907 146,87 

10. Tng lçii nhun sau thu 22.064.698245 32377.884.446 146,74 

11. Lãi co bàn trên c phiu 1.916 2.966 154,80 

- Doanh thu ban hang tang 2,63%, doanh thu tin niiâc tang 12,141 t' dng so 
vài nãrn 2018 do tác dng cüa 2 yêu to giá ban bInh quân và san hxcmg nrnc tiêu thii 
tang. 

- Giá v6n hang ban giãm 2,13% so näm 2018 do giãm san luvng mua Si fluâC 
sch, giãm chi phi di d?ñ dng h nithc ra khOi bat dng san, chi phi thay dong ho 
nuOc dinh kS'. 

- Doanh thu hot dng tài chInh tang do thu khoãn lãi dáo hmn tir tin g11i tit 
kim cO ki h?n. 

- Chi phi tài chInh tang do khoãn lãi vay phát sinh không dü diu kin vn hóa 
vào giá trj tài san cô djnh hinh thành tir nguôn von vay dê dâu ti.i xay dirng co ban 
chong that thoát nuOc. 

- Chi phi ban hang tang 3,32% chU yu do tang chi phi trIch khu hao tài san c 
djnh là duing ông cap nuâc hinh thành tir xay dung Co bàn. 

- Chi phi quãn 1 doanh nghip giãm 2,46% do ct giãrn các khoán chi phi d 
dung van phông, thiêt bj van phông, chi phi xü 1 cong n, 

- Thu nhp khác giám do Cong ty không có các thu nhp khác tr vic thanh 12 
tài san và nhuqng ban vt tu ngành rnrâc. 

- Chi phi khác tang do hoàn trá tin cho Ban Quãn 1 dung s.t Do thj theo yeu 

câu cüa Kiêm toan Nhà nuàc dôi vOi dir an xây di,rng tuyên dung sat Ben Thành-
Suôi Tiên. 
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- Tng 1çi nhun truOc thu tang 46:87%  so näm 2018, vâi k& qua nay Cong ty 
dam bão thirc hin các nghia vii vâi Ngan sách nhà nuOc, quyên lqi cüa cô dông và 
nguii lao dng. 

Qua k& qua trên cho th.y, tp th CB-CNV Cong ty C phn Cp nuc Bn 
Thânh dä phân dâu thirc hin nhftng chi tiêu kê hoch do Di hOi  cO dông và Tong 
Cong ty Cap nuOc Sài Gôn dé ra vâi tinh than tIch circ và nang dng. Vic cung üng, 
kinh doanh nisâc sch cho nhu cau tiêu dUng và san xuât cUa nhân dan và khách hang 
trén dja bàn luôn dam báo, on djnh chat hxqng, dáp Ung duqc 100% nhu câu sU ding 
nurc sch, gop phân vao cOng tác dam báo an sinh xä hi cUa Thành phô. 

IV. TNH H!NH QUAN L VA rnEU HANH CONG TY 

1. Cong tác quàn 1 cüa Hi dông quãn tr: 

HOi dông quãn trj Cong ty hot dng dUng quy djnh theo Diêu l t chUc và 
hoat dông cua Cong ty, thuc hiên day du chê do hop dinh ky hang quy tai tru s Cong 
ty và to chUc lay kiën cac thành viên Hi dông quãn trj bang van bàn gifla các phiên 
h9p dôi vâi các van dê cap bach lien quan den hot dng san xuât kinh doanh duâi sr 
giám sat cUa Ban Kiêm soát Cong ty. Các nghj quyêt cUa Hi dông quân trj phU hqp 
vâi Luat Doanh nghip, Diêu l Cong ty. 

Trong nàm 2019, Hi dng quân trj dä kjp thai thông qua các nOi  dung lien 
quan den vic thirc hin các chi tiêu ke hoach san xuât kinh doanh, lien quan den hqp 
dOng mua bàn si nuOc sach  vOi Tong Cong ty Cap nirâc Sài GOn, lien quan den tiên 
1ung, thuâng và các khoàn phUc lqi cUa ngui lao dng, các ni dung lien quan den 
cong tác quàn l, diêu hãnh cUa Cong ty. 

NhIn chung, Hi dng quãn trj dã kjp th?ii chi d?o  giài quy& tháo gf các vuàng 
mac kho khän trong san xuât kinh doanh, t?o  diêu kin cho Ban Giám dOc diêu hành 
san xuât kjp thi, hoàn thành các chi tiêu tài chInh theo kê hoch dé ra. 

2. Cong tác diu hành cUa Ban Giám dôc Cong ty: 

Ban Giám dc Cong ty dä trin khai thirc hin dty dU và nghiêm tUc các Nghj 
quyêt cUa HOi  dOng Quãn trj, chap hânh nghiem chinh chInh sách, quy djnh cUa Nhà 
nrnfic trong diêu hành san xuât kinh doanh. ChU dng 1p  kê hotch quán 1, diéu hành, 
sU diing vOn, tài san, lao dng, thrc hin day dU nghia vi dOi vi Nba nuc và chê d, 
chinh sách dOi vOi ngithi lao dng. 

Ban Giám dic COng ty d th?c hin t& mt s cOng tác chU yêu sau: 

- Tip t%Tc Ung ding nh&ng tin Ich cUa cOng ngh thông tin d phic vii cong tác 
quãn l và san xuât kinh doanh dt hiu qua cao, Cong ty có nhftng câi tién ye c câu 
tO chUc, chInh sách, quàn 1 nhi.r: Ung diing cong ngh mOi trong quãn 1 cap nuOc, có 
nhng bi.râc dt phá trong chuGng trInh cãi cách hành chInh, nâng cao chat hrng phic 
vi khách hang. 

- Thc hin nghiem chinh cong tàc kim tra djnh kS' Va  dOt xuat tiön nuàc tOn 
thu có sr tham gia giám sat cUa di din Ban Giám dOe và Ban Kiem soát Cong ty; có 
sr luan chuyen, thay dOi nhan sir tham gia cOng tác kim tra. 
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- Duy trI t& chi tiêu 100% h dan duçic cung cp nuàc sach  trên dja bàn Cong 
ty quán 1. 

- Thu?mg xuyen thirc hin ch d tr kim tra vic mua stm vt tu, trang thit 
bj; kim kê vt ti.i, tài san và xir 1 vt tu, tài san sau kiêm kê; to chirc ctâu thâu mua 
sam 4t tu, may mOe thiêt bj dung quy djnh. 

- Thirc hin nghiêm ch d kirn toán dc lap, báo cáo djnh k' theo quy djnh 
di vOi cong ty dai  chüng; th?c hin ché d cong bô thông tin djnh k' và bat thung 
trén thj trueing chüng khoán nhanh chOng, kjp thO'i, dam bão tInh minh btch tInh hInh 
hot dng cüa Cong ty. 

3. Sr ph1i hçrp hoit dng cüa Ban Kim soát vói Hi Dng quãn trj, Ban 
Giám dc diu hành và các can b quàn 1 khác: 

Trong nãrn qua, trên cc sâ nhim vii duçic phân công, các thành viên Ban Kim 
soát thrc hin chirc näng giám sat cong tác quàn 1, diêu hành cüa HOi  dOng quãn trj, 
Ban Giám dOc và hoat dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty thông qua các báo cáo 
hoat dng san xut kinh doanh và dâu tu xây dung, báo cáo tài chInh hang qu, näm 
cüa Cong ty và giám sat vic thrc hin lay kiên biêu quyêt cüa các thành viên Hi 
dng quãn trj bang van bãn.Vic kiêm soát duqc Hi dông quãn trj và Ban Giám doe 
Cong ty tao  diêu kin thun lvi. 

Các cuc hp cüa Hi dng quãn trj du m?yi dai  din Ban kim soát tham dr, 
HDQT dã cung cp dÀy dü thông tin các Nghj quyêt, Quyet djnh cüa Hi dông quãn trj 
cho Ban kiêm soát. 

Ban kim soát cüng dã trao di, tham khào kin cüa Hi dng quãn trj trurc 
khi trmnh các báo cáo cüa Ban kiêm soát theo quy djnh. 

Ban Giám dc diu hành dã t?o  diu kin thuân lçii cho Ban kim soát thirc hin 
nhim vii duçic giao trong vic thu thp thông tin, tài 1iu lien quan den hoat dng 
SXKD cüa Cong ty. 

Trong näm 2019, các thành viên Hi dng quân trj, Ban Kim soát, Ban Giám 
dc, K toán tru6ng và Thu k cong ty dã tham dir mt so Hi thão và Hi nghj tp 
hun bi duOng v kiên thCrc nâng cao näng lirc chuyên mon nghip vii nhàm dáp üng 
nhim vi duçrc giao. 

Tuy nhiên, trong diu kin môi trung kinh doanh luOn thay déii, hoat dng kinh 
doanh cOn tim An nhing rüi ro ngoài tam kiêm soát thI cOng tác kiém soát cüng khOng 
tránh khOi nhUng tn tai  ma Ban Kiêm soát can phãi quan tam, no lirc và hoàn thin 
han nüa trong th?ji gian tài. 

D dam bao cOng tác quàn 1 diu hành cüa Cong ty duc tht han trong thai 
gian tài, can tiêp tiic duy trI va phát huy han nüa sir phôi hp chat ch giüa Ban Kiêm 
soát vOi Hi dông quán trj, Ban Giám doe diêu hành Cong ty. 

V. NHAN XET CHUNG vA KIEN NGH! 

Trong nãm 2019, vâi sir n 1rc và quyt tam Cong ty dã thrc hin dat  va vu9l 
mic hAu ht các chi tiêu k hoach dã dé ra. Cong tác quàn 1 tài chInh hiu qua, trng 
buâc tIch lily vn d dAu tu phát triên tao  ra các giá trj ben vung cho Cong ty. 
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Trong th?i gian tài, Cong ty cn tip tiic dy mtnh cong tác thanh quyêt toán 
vt tix kjp thai không ãnh hi.rang den chi tiêu dánh giá nAng 1irc hott dng cüa Cong ty; 
chü dng xay dirng kê hoch mua sam vt tu t1r dau nämtheo dung ke hotch san xuât 
kinh doanh phü hçip tiên dO xay dirng ca ban dê tránh ton kho nhiéu ãnh hizâng den 
tInh hInh tài chInh Cong ty. 

Chun bj s 1iu phic vi dqt hau  kim djnh kS'  näm 2020 cüa Doàn Kim toán 
Nhà nisc Khu vre IV, tang cuang cong tác rà soát áp diring diêu chinh dung giá biêu 
tiên nuOc khách hang kjp thai trong nãm, tránh tInh trng phãi diêu chinh hoi to theo 
kiên nghj cüa Kiêm toán Nhà nixâc Khu we IV lam gia tang các khoãn nq xâu. 

D tang ci.rang cong tác kim tra, giám sat phc vii cong tác quãn 1 di.r?c chat 
chë ho'n, nghiên ciiu chuân bj nhân sr thrc hin kiêm toán nOi bO ti Cong ty theo quy 
djnh hin hành tti Nghj djnh so 05/2019/ND-CP ngày 22/01/2019 cüa ChInh phü có 
hiu 1irc kê tir ngày 01/4/202 1. 

Trân trQng bão cáo D?i hOi dng c dông./. 

Noinhân: 
- Co dOng Cong ty; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
-BanGiámdôcCOngty; 
- Liru: VT, BKS. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRISONG BAN 

Nguyn Th Thu Hirong 
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CONG TY CO PHAN CAP NIfOC BEN THANH 

Báo cáo tài chInh âã duyc kiêm toán 
cho nám tài chInh kêt thñc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 
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BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 

Ban Giám dc cüa Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành (g9i tat là "Cong ty") han 
hnh d trinh báo cáo nay cüng vâi Báo cáo tài chInh dä duçic kiêm toán cho nãm tài 
chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019. 

Thông tin chung 

Cong ty C phn Cap ni.rOc Bn Thành là doanh nghip di.rçc c phn hOa ttr doanh 
nghip Nhà nuóc — Chi nhánh Cap nuàc Ben Thành, dcm vi hch toán phii thuc cüa 
Tong Cong ty Cap nuic Sài GOn - 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 
hot dng theo Giây chüng nhan dang k doanh nghip so 4103005880 dang k Ian 
dâu ngày 08 tháng 01 nãm 2007, theo Giây chirng nhn dang k cOng ty cô phân so 
0304789925 (ducicdôi t1r so 4103005880) dang k thay dôi lan 3 ngày 08 tháng 05 
näm 2012 do Si Kê hotch và Dâu tu thành phô Ho ChI Minh cap. 

Vn diu l cUa Cong ty tti th?ñ dim 31/12/2019 và 01/01/2019 là 93.600.000.000 
VND ti.wng duang vâi 9.360.000 cô phiêu vâi mnh giá 10.000 VND/cô phiêu. 

C phiu cüa Cong ty dizçc chap nhn niêm yt ti Sâ Giao djch Chirng khoán Ha Ni 
vOi ma ching khoán là BTW và ngày giao djch dâu tiên là ngày 14 tháng 11 nam 
2017. 

Theo giay chirng nhn dàng k kinh doanh, ngành ngh kinh doanh cüa Cong ty là: 

Quán l, phát trin h thng cap rnràc, cung iimg, kinh doanh rnrâc sch cho nhu cu 
tiêu dUng và san xuât; 

- Tu van xây dirng các cOng trInh cap ntràc, cong trInh dan diing - cOng nghip (tr1r thi& 
ké, kháo sat, giám sat cOng trInh); 

Xây drng cOng trinh cap nuOc; 

Tái 1p mt dung di vOi các cOng trInh chuyên ngành dtp nuâc và các cOng trInh 
khác; 

Thi& k xây dirng cOng trInh cap, thoát nuâc; 

Thi& k xây dimg cOng trInh h thng k thut do thj; 

- Lp dir an, quán l dx an cOng trinh cap, thoát nuâc và cOng trInh h tng k5 thut do 
thj; 

- Giám sat thi cOng xây drng cOng trinh cap - thoát nuâc; 

Kháo sat dja hInh xay dirng cong trInh; 

Ban buôn thit bj và diving cii do lumg ngành cap nuâc; 

- Ban buôn 4t 1iu, thi& bj lap dt trong xây dirng; 

- Kinh doanh bat dng san; 

Cho thuê xe cO dng co; 

- Cho thué may mOe thit bj xây drng. 

CTCP Cclp nzthc Bn Thành — Tài lieu DHCD tlnthng niên 2020 29 



Trong näm, hot dng chInh cüa Cong ty là quãn 1, phát trin h th6ng cp nuâc, 
cung 1rng, kinh doanh nixOc sach  cho nhu câu tiêu dung và san xuât; Xây dung cong 
trInh cap nuOc; Tái 1p mt duèng dôi vri các cOng trInh chuyên ngành cap nuâc và 
các cong trinh khác. 

Tn,i sâ chInh cüa Cong ty duçc dtt tai  194 Pasteur, Phu?ng 06, Qun 3, Thành ph H 
ChI Minh, Vit Nam. 

2. Các thành viên cüa Hi ctng Quãn trj, Ban kim soát và Ban Giám dc 

Các thành viên Hi dng Quân trj, Ban kim soát và Ban Giám déc Cong ty trong näm 
tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 và cho den ngày ltp báo cáo nay bao 
gOm: 

Hi dng Quãn tn: 

Ho ten 

Ba Phm Thj Thanh Van 

Ong Trn Quang Minh 

Ong Nguyn Thành Phüc 

Ong Nguyn Thanh Tüng 

Ong Tt Chixong Lam 

Ong HuSlnh Dirc Thành 
Ban kiêm soát: 

HQ ten 

Ba Nguyn Thj Thu Hucing 

Ong Nguyn Xuân TrInh 

Ba Phm Thj Phuang Linh 

Ban Giám dôc: 

HQ ten 

Ong Nguyn Thành Phüc 

Ong Phm Hng Thing 

Ong Nguyn Mu?i 

Chirc vi 

Chü tjch 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Chirc vii 

Trithng ban 

Thành viên 

Thành viên 

Chüc vlt 

Giám dc 

PhO Giám d& 

PhO Giám d6c 

Ngtrô'i di din theo pháp 1ut 

Nguxi dai  din theo pháp lust  cüa Cong ty trong näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 
12 näm 2018 và cho den th?i diem 1p báo cáo nay nhu sau: 

Hç ten Qu6c tjch Chüc vi 
Ong Nguyn Thành Phüc Vit Nam Giám doe 
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3. Dánh giá tInh hlnh kinh doanh 

Kt qua hoat dng kinh doanh cüa Cong ty cho näm tâi chInh kt thiic ngày 31 tháng 
12 näm 2019 vã tInh hInh tài chInh tui ngày 31 tháng 12 nãm 2019 duçic the hin trong 
Báo cáo tài chInh dInh kern. 

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

Không Co sir kin quan tr9ng nao xáy ra k ti'i ngày kt thüc nãrn tài chInh dua dn yêu 
câu phái diêu chinh hotc cong bô trong thuyêt minh Báo cáo tài chInh. 

5. Kim toán viên 

Cong ty TNHH Kirn toán AFC Vit Nam duçc chi djnh kim toán báo cáo tâi chInh 
cho näm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2019 cüa Cong ty. 

6. Cong b trách nhim cüa Ban Giám d6c di vOi Báo cáo tài chInh 

Ban Giám d6c Cong ty chju trách nhirn 1p Báo cáo tài chInh d phãn ánh trung thc 
và hçip 1 tmnh hInh tài chInh, kêt qua hoat dng kinh doanh vá liru chuyên tiên t trong 
närn tài chInh kêt thUc ngây 31 tháng 12 närn 2019. Trong vic 1p Báo cáo tài chInh 
nay, Ban Giárn dôc phái: 

ChQn 1ira the chInh sách k toán thIch hqp và ap dirng cac ehmnh sách nay mt each 
nhât quán. 

Thrc hin các xét doán Va các uc tInh mt each h?p  1 và then tr9ng. 

Nêu rO các chun mirc k toán ap ding cho Cong ty có duc tuân thu hay không vã tAt 
cã các sai 1ch tr9ng yêu dä duçic trInh bay và giãi thjch trong Báo cáo tài chmnh. 

Lp Báo cáo tài chInh trên cor sâ hott dng lien tic trir truO'ng hçp không th cho ring 
Cong ty së tiêp tiic hott dng lien tVc. 

Thit 1p và thrc hin h thng kim soát ni b mt each hUu hiu nhm hn ch rUi 
ro Co sai sot tr9ng yêu do gian 1n hotc nhâm 1n trong vic 1p và trinh bay Báo cáo 
tài chInh. 

Cong bô trách nhiêm cüa Ban Giám chic d61 vOi Báo cáo tài chInh 

Ban Giám dc dam báo cac s k toán CO lien quan duçic tim gii dy dü d phãn ánh 
tInh hInh tài chInh, tInh hinh hott dng cüa Cong ty vâi mirc d chmnh xác hçip l tui 
bat k' thai diem nào và cac sO kê toán tuân thu chê d kê toán ap dung. Ban Giám doe 
cüng chju trách nhim quãn 1 các tái san cOa Cong ty va do dO dä thiic hin các bin 
pháp thich hçp dê ngän chn va phát hin các hành vi gian 1n vã các vi phm khác. 

Ban Giám dc cam kt da tuân thu các yeu cAu neu tren trong vic 1p Báo cáo tai 
chInh. 
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7. Cong bô báo cáo tài chInh 

Ban Giám dc cong b Báo cáo tãi chInh dInh kern. Báo cáo tài chInh dä phãn ánh 
trung thirc vã hqp 1 tInh hInh tài chInh cüa Cong ty tai  thii diem ngãy 31 thang 12 
näm 2019, cüng nhu kêt qua hott dng kinh doanh và các luông luu chuyên tiên t cho 
näm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 närn 2019, phü hçp vâi các chuân mirc kê 
toán, chê d k toán doanh nghip Vit Narn hin hành và các quy djnh pháp 1 có lien 
quan den vic 1p vâ trInh bay Báo cáo tài chInh. 

(Dd k) 

NGUYEN THANH PHUC 
Giám dc 
TP. Ho ChI Minh, ngãy 25 tháng 03 närn 2020 
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S& 193/2020/BCKT-HCM.00333 

BAO CÁO KIEM TOAN DQC LAP 

KInh g1ri: Qu C dông, HOi  dng Quãn trj và Ban Giám dc 
cüa Cong ty Co phân Cap rnIc Ben Thành 

Chüng toi dà kim toán báo cáo tài chInh kern theo cüa Cong ty C phn Cp 
nuOc Ben Thành (gçi tat là "Cong ty"), duc 1p ngày 25 tháng 03 nàm 2020, tir 
trang 6 den trang 36, bao gôm Bang can dôi ké toán ti ngày 31 tháng 12 näm 
2019, Báo cáo kêt qua hott dng kinh doanh, Báo cáo liru chuyên tiên t cho 
nàm tài chinh ket thüc cüng ngày và Bàn thuyêt minh báo cáo tài chmnh. 

Trách nhiêm cüa Ban Giám dc 

Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim 1p và trInh bay trung thirc và hçp 1 
báo cáo tài chmnh cüa Cong ty theo chuân rnvc kê toán, chê d kê toán doanh 
nghip Vit Narn và cac quy djnh pháp l có lien quan den vic 1p và trinh bay 
báo cáo tài chInh và chju trách nhim ye kiêm soát ni b ma Ban Giárn doe 
xác djnh là can thiêt dê darn bão cho vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh 
không cO sai sot tr9ng yêu do gian ln hotc nhârn lan. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 

Trách nhim cüa chüng tôi là dua ra kin v báo cáo tài chjnh d%ra trên kt qua 
cUa cuc kiêrn toán. Chüng tôi da tiên hành kiêm toán theo các chuân rnijc kiêm 
toán Vit Narn. Các chuân rnrc nay yêu câu chüng tôi tuân thu chuân rnrc và 
các quy djnh ye dto due nghê nghip, ltp kê hotch và thirc hin cuOc kiêm toán 
dê dtt duçc sir dam bão hcip l ye vic lieu bão cáo tài chInh cüa Cong ty cO 
con sai sOt tr9ng yêu hay không. 

Cong vic kim toán bao gm thrc hin the thu tiic nh&m thu thp các bang 
chüng kiém toán ye các so lieu và thuyët minh trên báo cáo tài chinh. Các thU 
tue kiêm toán duc kra chon dua trên xét doán cUa kiêm toán viên, bao gôm 
dánh giá rUi ro cO sai sot trçng yêu trong báo cáo tài chmnh do gian ln hoc 
nhâm lan. Khi thirc hin dánh giá các rUi ro nay, kiêm toán viên dä xern xét 
kiêrn soát ni b cUa Cong ty lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài 
chInh trung th?c, hçip l nhàm thiêt kê các thU tic kiêm toán phU hp vâi tInh 
hInh thuc tê, tuy nhiên không nhäm miic dIch dim ra kiên ye hiu qua cUa 
kiern soát ni b cUa Cong ty. Cong vic kiern toán cUng bao gôm dánh giá tInh 
thich hçip cUa các chInh sách ké toán duçic ap dirng và tInh hçp l cUa các uâc 
tInh kê toán cUa Ban Giárn doe cUng nhix dánh giá vic trInh bay tOng the báo 
cáo tài chInh. 

Chung tOi tin tisng rang các bang chung kim toán ma chUng tôi dä thu thp 
duc là day dU và thich hqp làrn ca s cho kiên kiêrn toán cUa chUng tôi. 
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Y kin cüa Kim toán viên 

Theo kin cüa chüng tôi, báo cáo tài chinh dä phán ánh trung thirc và hçp l, trên 
các khIa canh  trong yêu, tInh hmnh tài chInh cüa Cong ty Co phân Cap nuâc Ben 
Thành tti ngày 31 tháng 12 näm 2019, cting nhu kêt qua hot dng kinh doanh và 
tinh hinh km chuyên tiên t cho nãm tài chInh kêt thüc cüng ngày, phü hçp vâi 
chuân mirc kê toán, chê d kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 
l có lien quan den vic 1p va trinh bay báo cáo tài chInh. 

Van d cn nhân minh 

Nhu dà nêu tai  mic 5.6 cUa Thuyt minh báo cáo tài chInh, Cong ty dä trIch 1p dir 
phàng phãi thu khó dôi dôi vOi các khoãn phãi truy thu do áp sai dcin giá nuâc vOi 
so tiên là 2.055.205.128 VND (ngay 31/12/2018 là 1.383.749.176 VND); và Cong 
ty cüng dä trIch 1p dir phông dôi vOi khoãn tiên nuâc bj biên thu tr näm 2013 vOi 
t' l là 100% so dir phãi thu nay. Tuy nhiên, giá trj cac khoãn dir phOng nay có the 
khác vOi giá trj không the thu hôi thrc tê. 

(Dã kj) (Dã 1g) 

TRANG DAC NHA PHiM THI NGQC LIEN 
Phó Tong Giám dc Kiém toán viên 
SoGCNDKHNkiêmtoán2111-2018-009-1 SOGCNDKHNkiêmtoán 1180-2018-009-1 

CONG TY TNHH KIEM TOAN AFC VIT NAM 
Thành ph H ChI Minh, ngày 25 tháng 03 näm 2020 
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BANG CAN DO! KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 näm 2019 

Thuy& 
Maso 

minh 
31/12/2019 

\TND 
01/01/2019 

VND 

TAI SAN 

A - TA! SAN NGAN HN 100 84.951.049.750 77.683.420.700 

I. Tin và các khoãn tirong throng tiên 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 tlwng throng tin 112 15.000.000.000 - 

II. Dâu lu tài chInh ngän han 120 1.100.000.000 1.000.000.000 
1. Chüng khoán kinh doanh 121 
2. Dr phOng giãm giá cháng khoán kinh 
doanh 

122 

3. Dâu tu nàm giü den ngày dáo han 123 5.2 1.100.000.000 1.000.000.000 

III. Các khoãn phãi thu ngän han 130 11.207.193.095 17.719.971.970 
1. Phâi thu ngän han  cüa khách hang 131 5.3 10.979.750.555 14.066.491.536 
2. Trátrufic cho ngu?i ban ngän han 132 5.4 1.740.240.377 4.558.945.065 
3. Phâi thu ni bO ngän han 133 
4. Phâi thu theo tiên do kê hoach hçrp 
dông xây dmg 

134 

5. Phái thu ye cho vay ngàn han 135 
6.Pháithunganhankhác 136 5.5 976.035.275 983.344.005 
7. Drphôngphâithunganhankhodôi 137 5.6 (2.488.833.112) (1.888.808.636) 
8. Tài san thiêu chô xcr I 139 

IV. Hang ton kho 140 5.7 8.221.151.790 8.573.126.621 
1.Hàngtônkho 141 8.221.151.790 8.573.126.621 
2. Dir phOng giám giá hang ton kho 149 

V. Tài san ngän han  khác 150 9.309.670.540 11.352.029.235 
1. Chi phi trá truâc ngän han 151 5.8 2.397.800.000 2.171.600.004 
2. Thuê GTGT ducrc khâu tth 152 6.787.170.656 8.704.474.234 
3. Thuê vacac khoân khác phãi thu Nhà 
nuic 

153 5.15 124.699.884 475.954.997 

4. Giao djch mua ban Iai  trái phiéu Chinh 
phü 

154 

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

Maso 
Thuyêt 
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 han 210 386.897.346 402.390.725 
1. PhAi thu dài han  cüa khách hang 211 
2. Trà trithc cho ngui ban dãi han 212 
2. Von kinh doanh a don vj trirc thuc 213 
4. Phài thu nôi b dài han 214 
5. Phái thu ye cho vay dài han 215 
6. Phâi thu dài han  khác 216 5.5 1.544.866.43 1 1.212.969.085 
7. Dr phèng phâi thu dài han  khó dôi 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 djnh htru hInh 221 5.9 141.793.213.504 136.85 8.9 15 .427 
- Nguyen giá 222 286.727.677.176 258.985.351.502 
- Giá tn haomôn 1u9 ké 223 (144.934.463.672) (122. 126.436.075) 
2. Tài san cô djnh thuê tài chinh 224 
- Nguyen giá 225 
- Giá trj hao mon lu kê 226 
3. Tài san cô djnh vô hInh 227 5.10 860.514.809 1.024.207.566 
- Nguyen giá 228 3.787.423.520 3 .595.423 .520 
- Giá trj hao mOn lu kê 229 (2.926.908.711) (2.571.2 15 .954) 

III. Bt dng san du tir 230 
- Nguyen giá 231 
- Giá trj hao mOn lu5 kê 232 

IV. Tài san d dang dài han 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 dirng co ban dâ dang 242 5.11 46.008.143.938 42.650.585.623 

V. Dâu tir tài chInh dài han 250 
1.Dâuftrvàocôngtycon 251 
2. Dau tii vào cong ty lien doanh, lien kêt 252 
3. Dâu tu gop von vào don vi khác 253 
4. Du phOng dâu tix tài chinh dài han 254 
5. Dâu tu nãm gi den ngay dáo han 255 

VI. Tài san dài han khác 260 2.655.267.094 3.037.005.804 
1. Chi phi trâ truâc dài han 261 
2. Tài san thuê thu nhâp hoãn lai 262 
3. Thiêt bj, vt tix, phii tOng thay the dài 
han 

263 5.12 2.655.267.094 3 .037.005.804 

4. Tài san dài han  khác 268 

TONG CQNG TAI SAN 270 276.655.086.441 261.656.525.845 
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BANG CAN DO! KE TOAN 
T3i ngày 31 tháng 12 11am 2019 

Maso Thuyêt 
minh 

31/12/2019 
VND 

01/01/2019 
VND 

NGUON VON 

C - NQ PHAI TRA 300 90.668.289.812 94.560.863.662 

I. Ncr ngän hn 310 64.663.373.290 71.007.184.399 
1. Phãi trâ ng.ri ban ngän han 311 5.13 32.297.448.448 37.657.272.043 
2. Ngri muatrâtiêntruOc ngän han 312 5.14 2.376.957.530 1.838.849.368 
3. Thuê vàcác khoân phái np Nhà nuóc 313 5.15 4.378.494.826 7.722.379.750 
4. Phâi trâ ngithi lao dng 314 9.469.470.017 12.877.987.245 
5. Chi phi phâi trângän han 315 5.16 7.352.183.806 5.294.560.372 
6.PhãitrânibngAnhan 316 
7. Phãi trá theo tiên do ké hoach hqp dông xay 
drng 

317 - 

8. Doanh thu chua thirc hin ngän han 318 
9. Phái trâ ngän han  khác 319 5.17 764.826.014 699.215.668 
10. Vayvà nor thuê tài chInh ngAn han 320 5.18 4.03 1.843.468 2.218.263.468 
11.Drphongphaitranganhan 321 - 
12. Qukhen thuâng, phüc lçri 322 5.19 3.992.149.181 2.698.656.485 
13. Qu5 bInh on giá 323 
14. Giao djch mua ban 'ai  trái phiêu Chinh phü 324 - 

II. Ny dài han 330 26.004.916.522 23.553.679.263 
1. Phái trá ngithi ban dài han 331 
2. Ngui mua trã tién truàc dài han 332 
3. Chi phi phâi trá dai hn 333 
4. Phái trã nOi bO ye von kinh doanh 334 - 
5. Phâi trá nôi bô dài han 335 
6. Doanh thu chua thirc hién dài han 336 - 
7. Phãi trã dái han  khác 337 
8. Vayvànqthuétãi chInh dài han 338 5.18 26.004.916.522 23.553.679.263 
9. Trái phiéu chuyén dôi 339 
10.Côphiêuuudãi 340 - 
11. Thuê thu nhp hoãn lai  phái trã 341 
12. Dir phOng phái trâ dài han 342 
13. Qu5 phát trién khoa hQc va cong ngh 343 
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BANG CAN DOI KE TOAN 
T3i ngày 31 thang 12 näm 2019 

Ma Thuyét 
so minh 

31/12/2019 
VND 

01/01/2019 
VND 

D - VON CHU SO HUU 400 185.986.796.629 167.095.662.183 

I. Vn chü s& hfru 410 5.20 185.986.796.629 167.095.662.183 
1. Von gop cüa chü si h&u 411 93.600.000.000 93.600.000.000 
- C phiêu phô thông có quyên biêu quyêt 41 la 93.600.000.000 93 .600.000.000 
-Côphiêuuudai 411b - 
2. Thng di.r von cô phân 412 
3. Quyên chçn chuyên dôi trái phiêu 413 - 
4.VônkháccüachUsâhu 414 - 
5.Cophieuqu (*) 415 
6. Chênh 1ch dánh giá li tài san 416 
7. ChOnh 1ch t'' giá hôi doái 417 
8. Qudâu Ut phát triên 418 52.041.291.485 43.463.343.240 
9. Qu ho trci sap xêp doanh nghip 419 - 
10. Qu5 khác thuôc vOn chü s httu 420 
11. Lçi nhun sau thuê chisa phân phoi 421 40.345.505.144 30.032.318.943 

- Lçi nhuân sau thuê chira phân phôi luy 
kê den cuôi kS'  trirâc 

421a 7.967.620.698 7.967.620.698 

- Lçii nhun sau thuê chira phân phôi kS'  
nay 

421b 32.377.884.446 22.064.698.245 

12. Nguôn vOn dâu Ut XDCB 422 

II. Ngun kinh phi và qu khác 430 
1. Nguôn kinh phi 431 
2. NguOn kinh phi cia hInh thành TSCD 432 

TONG CQNG NGUON VON 440 276.655.086.441 261.656.525.845 

(Dã kj) (Dd kj) (Dd kj) 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HUU C1YNG NGUYEN THANH PHUC 

Ngtrôi 1p biu K toán trtrO'ng Giám dEc 

TP. H CIiI Mirth, ngây 25 tháng 03 ntm 2020 

CTCP Ccfp ntthc Bé'n Thành — Tài 1iu DHCD thithng niOn 2020 38 



BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANH 
Cho nám tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2019 

Ma Thuyét Näm 2019 Näm 2018 
s minh VND VND 

S S 1. Doanh thu ban hang va cung cap dich vi 01 467.525.681.128 455.556.623.735 
2. Các khoán giâm trr doanh thu 02 - 
3. Doanh thu thuân v ban hang và cung 
cp dich vu (10= 01-02) 

10 6.1 467.525.681.128 455.556.623.735 

4. Giá vn hang ban 11 6.2 318.335.220.546 325.247.089.190 
5. Lç'i nhun gp v ban hang và cung cp 
dlch vy (20=10 - 11) 

20 149.190.460.582 130.309.534.545 

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 lãi 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 3 8.296.989.342 39.262.192.966 
10. Lçi nhuân thun lu hot dng kinh 
doanh{3O .=2O±(2..22..2..26........................ 

30 42.960.166.095 25.937.531.282 

11. Thu nhâp 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 hyi nhun k toán trithc thu 
(50 = 30 + 40) 

50 39.703.868.907 27.034.025.780 

15. Chi phi thué thu nhp doanh nghip hin 
hành 

51 5.15 7.325.984.461 4.969.327.535 

16. Chi phi thuê thu nhâp doanh nghip hoän 
lai 

52 - 

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

60 32.377.884.446 22.064.698.245 

18. Lâi co' ban trên c phiu 70 6.9 2.966 1.916 

(Dã kj) (Dã k) (Dã kj) 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN Hilt CUNG NGUYEN THANH PHUC 

Ngu*i 1p biêu K toán trirô'ng Giám dik 

TP. H ChI Minh, ngy 25 thng 03 nm 2020 
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BAO CÁO LUAU CHUYEN lIEN T 
(Theo phiro'ng phãp giãn tip) 
Cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 

Ma Näm 2019 
so VND 

Näm 2018 
VND 

I. LIIU CHUYEN TIEN T HOALT DQNG 
KINH DOANH 
1. Loi nhuân trlthc thug 01 39.703.868.907 27.034.025.780 
2. Diêu chinh cho cac khoãn 
- Khâu hao tài san cô djnh và BDSDT 02 23.163.720.354 19.649.916.221 
- Các khoân dr phOng, (hoàn nhp) 03 947.415.201 635.163.080 
- (Läi)/Lô chOnh 1ch t giá hôi doái do dánh giá 

lai các khoân miic tiên t có gôc ngoai t 
04 

- Lãi, Iô tir hoat dng clâu tu 05 (875.3 73.865) (830.320.676) 
- Chi phi lAi vay 06 2.309.684.597 9 17.458.420 
- Các khoán diêu chinh khác 07 - 
3. Lçi nhuân tu hoat dông kinh doanh triroc 08 65.249.315.194 47.406.242.825 thay doi von kru d9ng - 
- (Tang)! Giãm các khoân phái thu 09 7.885.203.874 (3.835.155.658) 
-(Tang), giâmhangtonkho 10 733.713.541 7.253.311.624 
- Tang! (giam) các khoán phãi trã (khong ké 

läi vay phãi trá, thuê TNDN phâi nOp) 
11 (6.589.233.556) 5.771.232.492 

- (Tang)! giám chi phi trá trLric 12 (226.199.996) 1.077.769.748 
- Tang, giâm chüng khoán kinh doanh 13 - 
- Tiên lãi vay dã trã 14 (2.286.253.326) (9 15.209.504) 
- ThuO thu nhp doanh nghip dã np 15 (10.340.916.732) (3.571.815.951) 
- Tiên thu khác tr hoat dOng  kinh doanh 16 105.830.000 59.890.000 
- Tiên chi khác cho hoat dOng  kinhdoan.h 17(2.939.07.30.)......................(2...3.6..35) 

Liruchuyên .....thu!.n....tho........hdoa _2O .5..3. _51.019.939.41 

II. LUt CHUYEN TIEN TiY HOIST DQNG 
DAU TIS 
1. Tin chi d mua sam, xây drng tài san c djnh 

va cac tài san dâi han khác 
21 (31.291.883.989) (53.770.111.130) 

2. Tiên thu tr thanh 1', nhuqng ban TSCD và 
các tài san dài han  khác 

22 - 658.636.364 

3. Tiên chi cho vay, mua các cong ci nçi cüa don 
vi khác 

23 (100.000.000) 

4. Tiên thu hôi cho vay, ban lai các cong ciii nq cüa 
don vi khác 

24 5.000.000.000 

5. Tiên chi dâu tu gop von vào don vi khác 25 - - 
6. Tiên thu hôi dâu tu gop von vào don vj khác 26 
7.Tin thu lai cho vay, c t(rc va lçii nhun duçic 

chia 
27 839.585.736 

307.459.311 

Liru chuyn tin thuân tir hot dng du tir 30 (30.552.298.253) 47• 804.01. 4..  

III. LIIU CHUYEN TIEN T HOT BONG 
TA! CHINH 
1. Ti&n thu ti'r phát hành c phiu, nhn vn gop 

cña chü sâ hfiu 
31 

2. Tiên trã !ai  von gop cho các chü sâ hüu, mua lai  
cô phiêu cUa doanh nghip dä phát hành 

32 

3. Tiên thu tü di vay 33 6.483.080.727 12.659.004.998 
4. Tiên trã no gôc vay 34 (2.2 18.263.468) - 
5. Tiên trã nq gôc thuO tài chInh 35 - 
6.Cô t(xc, lai nhuân dã trã cho thu sâ h&u 36 (23 149.250) (6.970.690.430) 
Liru chuyên tiên thuân tir hoat dông tãi chInh 40 (4.965.331.991) 5.688.314.568 
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BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN TE 
(Theo phtroiig pháp gián tip) 
Cho näm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 

Ma Närn 2019 Näm 2018 
so VND VND 

LU1J CHUYEN TIEN THUAN TRONG NAM 
(50 = 20 + 30 + 40) 
lIEN vA TIJ1NG DIJNG TIEN DAU NAM 
Anh htr&ng cüa thay diii t giá hi doái quy di 
ngoai té  
lIEN vA TUYNG D1XNG 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 

(Da kj5) (Dd kj) (Dã kj) 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN H1U CIfNG NGUYEN THANH PHUC 

Ngtrbi 1p  biu K toán trtr&ng Giám dc 

TP. H ChI MÜ ny25 thong 03 näm 2020 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN 'jpii CONG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
Dc 1p  — Tur do — Hinh phñc 

S& 02/TTr-CNBT-HDQT ThànhpháHChIIvM ngàyll tháng5nám2020 

T TRINH 
V vic trIch 1p các qu5 và chia c tire tir lçi nhuãn sau thuê nàm 2019 

KInh g1ri: Dai  hi dng c6 dông Cong ty 

Kt thüc niên d k toán ngày 3 1/12/2019, Cong ty C 
Thành dã dat  ducic két qua san xuât kinh doanh nhu sau: 

phn Cp nuc Bn 

1.  Lçinhunthxócthunäm2019 39.703.868.907 dông 

2.  ThuTNDNnärn2019 7.325.984.461 dng 

3.  Iinhunsauthunm2019:(4)=(2)—(3) 32.377.884.446 dng 

4.  Lçi nhun d irIch 1p các qu5và chia c tirc 32.377.884.446 dông 

Sau khi can d6i tài chmnh, Cong ty Co phn Cap nurc Ben Thành dir kin 
phân phôi dê trIch 1p các qu5 và chia cô tü'c tir lçvi nhun sau thuê nãm 2019 nhur 
sau: 

1.  Qu5dAutuphátirin 16.532.084.446 dng, chim t' 1: 51,06% 

2.  Qukhenthuâng 4.225.000.000 dng, chim t 1: 13,05 % 

3.  Quthgnguñquãn1côngty 388.800.000 dng, chimt1: 1,20% 

4.  Chiactütchoc&1ong 

(12%mnhgiá) 

11.232.000.000 dng, chim t' 1: 3 4,69 % 

Cong 32.377.884.446 dng 100 % 

Trân trQng kinh trInh Dai  hi dng c dong./. 

No'i nhIn: - U QI BONG QUAN TRI 
- Nhi.r trén; ,O478992 HUT!CH 
- Thành vién HIDQT Cong ty; CONG TV 
- Thành viên BKS Cong ty; 

CÔPHAN 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Kê toán tnrâng Cong ty; 
- Luu: VT, HDQT. 

4  * cA'p NUCC 

B:N THANH 
* 

/ 
3 TRHOC 

1'ham Thi Thanh Van 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p  — Tir do — Hanh phüc  

S: 06/CNBT-HDQT ThânhpMHChIMinh, ngàyll tháng5 nám 2020 

BAO CÁO DNH HIXNG PHAT TRIEN 
VA K HOiCH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2020 

KInh gi:ri: Dti hi dng e dong Cong ty 

Trên ci si kt qua thirc hiën k hotch san xut kinh doanh nãm 2019, Hi dng 
quãn trj Cong ty kInh trInh Di hOi  dông cô dong Báo cáo djnh huàng phát triên và dr 
kiên kê hoch san xuât kinh doanh näm 2020 nhu sau: 

I. NHIN D!NH  VE TINH HINH KINH DOANH NAM 2020 

Trên cci sâ nhng kt qua dtt duc trong näm 2019, dir báo trong näm 2020 
tinh hInh kinh té nOi chung có nhiêu chuyên biên tIch crc. Tuy nhiên, dôi vOi ngành 
nuàc thành phô nOi chung và Cong ty nói riêng thI miic tiêu hin dai,  phát triên ben 
vng vn cOn nhiêu thách thüc. 

Trung tam Thành ph së tip tiic duçic chinh trang theo huàng hin di, nhiêu 
cong trInh mài ckrçic xay d1rng và hInh thành. Là dcm vj cap nuOc trên dja bàn có nhiêu 
chuyên biên nhu vy, hot dng kinh doanh cUa Cong ty cUng phãi theo kjp và gOp 
phân vào sir phát trin cüa Thành phô trong thai gian tâi. Ben cnh dO, vâi dôi tuçlng 
khách hang tp trung a nhffiig khu vrc trung tam dOi hOi chat krçmg djch vi cap nixâc 
cUa do'n vi cUng phãi ngày càng cao. Cong ty cOn phãi dáp rng sir mong di cüa cô 
dong thông qua hiu qua hoat dng san xuât kinh doanh trong diêu kin co chê kinh 
doanh cüa ngành nuâc t1rng buâc hinh thành, mOi quan h mua ban si nuàc sch diiçc 
thiêt 1p hoàn chinh. 

Näm 2020, Cong ty tip tic n djnh va tp trung cho mci hott dng nhm dáp 
1rng nhim vii chInh trj dông thai là nhim vii san xuât kinh doanh chU yêu. Xác djnh 
trën vUng phc vii Qun 1 và Qun 3 là trung tam Thành phô HO ChI Minh së tiêp tiic 
hoàn thin theo huOng hin di phU hp xu the do thj thông minh trén mçi hot dng, 
dc bit là phát triên h tang k5 thut, trong do ngành cap nuâc phãi dáp irng duçic yêu 
câu dtt ra. Hin dti và nâng cao chat hrcmg djch vi khách hang gàn vâi vic cap nuâc 
an toàn, lien t%lc, bão dam các tiêu chI chat hxçmg, dông thai dam báo hoit dng san 
xuât kinh doanh ngày càng hiu qua, là miic tiêu gàn lien sir phát triên ben vUng cüa 
Cong ty. 

Vic Thành ph tip tiic duy tn chInh sách thu hut vn du tu, djnh huàng thixc 
hin chü truang phát trin thung mai  din tü quôc gia cüa ChInh phü và miic tiéu xây 
dirng dê an "Xây dirng thành phô HO Chi Minh trâ thành do thj thông minh" là co hi 
thun lçii gOp phân cho sir tang truang cUa dan vj, to tiên dê cho di ngü lãnh do, 
can b quãn l2 và toàn the cong nhân lao dng cüa COng ty Co phan Cap nuàc Ben 
Thành tiêp tic có nhtng buâc di vOng chäc, phân dâu th%rc hin tot nhftng chi tiêu kê 
hoch do f.i hi dong cô dông dê ra. 
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II. MUC TIEU VA D!NH HIIONG KINH DOANH NAM 2020 

D hoat dng san xut kinh doanh cüa Cong ty trong näm 2020 dt hiu qua 
cao, Cong ty dê ra các mic tiêu nhu sau: 

- Cung cp nuOc sch an toàn, lien tic, dam báo tiêu chun chit krng cho phép 
theo quy djnh. 

- Dáp tng mi nhu cu sr ding nuâc sach  cüa khách hang, dam bào chi tiêu 
100% khách hang trên dja bàn drnc cung cap và si dung nixOc sach. 

- Quãn l và hoàn thin mng luâi cp nuâc trên dja bàn; duy trI và kéo giãm t' 
l nuâc không doanh thu theo 1 trInh cO hiu qua nhât t1r närn 2020 con dixâi 24%, 
den nãm 2025 dtrói 18,5%, dt diem hoà von và thu hôi von dâu tu dat  hiu qua kinh 
tê cao. 

- Phn du dat  100% t' 1 thrc thu ducmg niên; dam bào cong tác dãng ngân 
giãi trách dung quy djnh. 

- Phn du dat  san lucng nuâc cung c.p, doanh thu, lçi nhun và t' l chi trâ c 
tue theo chi tiêu kê hoach dê ra. 

- Bào toàn, sir di1ng hiu qua và phát trin ngun vn cüa dn vj; dam bão hoat 
dng tài chInh lành manh. 

- DAy manh  thirc hin cãi each hành chInh, nâng cao chAt luçmg djch vii, phiic 
v11 khách hang; luôn n lirc chäm sOc khách hang mt cách tot nhât vâi djch vii tn 
tam, huO'ng ti mi1c tiêu là dcm vj dn dâu cüa ngành nuâc Thành phô trong vic dem 
lai nhiêu tin Ich cho khách hang. 

- T chtrc, quan l lao dng, dào tao  ngun nhân hrc theo huong chuyên nghip, 
hin dai;  dAy  manh  rng ding khoa h9c cong ngh trong san xuât, quãn 1, diêu hành 
và thucmg mai  din tu. 

- Xây dirng Cong ty C phAn CAp nuOc Bn Thành là doanh nghip phát trin 
ben vUng, bào v rnoi trung và thirc hin trách nhirn xä hi, nghTa vi vâi Nhà nuOc; 
dam báo hài hOa quyên lçii cüa cô dong, dôi tác, khách hang, ngui lao dng và cong 
dong. 

III. CAC CH TIEU SAN XUAT KINH DOANH VA TAI CHNH NAM 2020 

Tr nhttng khó khän và thun lçi nêu trên, Cong ty d ra các chi tiêu kinh doanh 
chü yeu trong nãm 2020 nhu sau: 

Cacchiueuchuyeu Don4 
tmh 

Thuhiên 
nam 2019 

Khoach 
nam2020 

T1tãng 
tnñmgnAm 
2020 sovoi 

nm 2019 (%) 
'IT 

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

1 Sànluçmgnut5cmuasi Tiium3  54,258 53,092 97,9 

2 Sãniun .uÜêuthu Triêur& 40,188 40,350 100,4 

3 Tng doanh thu ban hang và cung cp Tiiu 468.650 522219 111,4 

Tmng dO: Doanhthuiinnu Tiiu 
dông 

464.549 517.919 111,5 
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So .,. CacchiUeuchuyeu Don vi 
tinh 

Thuhien 
nam2019 

Kehoach 
nam 2020 

T1Ing 
timmgnam 
2020 sovm 

nm 2019 (%) 
TI 

(1) (2) (3) (4)=(3Y(2) 

4 T1êhitthuduonnién % 98,86 100 - 

5 T'1 diuignu&sach % 100 100 - 

6 T1thtthoátnu5cbInhqiàinam % 26,02 24 - 

7 Linhuntn.nicthué TIiU 39.704 40.000 100,7 

8 Ctüt %fmnh DirkiM12 D,rki&i12 - 

* K hoch du ttr xây dirng cor bàn näm 2020 nhu sau: 

Nguon von 

Quymô 
dâutir 
(met 
ong) 

Tngv&i 
diiutir 

. (tncu 
dong) 

Khoidinäin2020 

Kjioihmo 
• met 0 

Giátiikhi 
bjvjg  (tiiêu 

dôngj 

Giatri 
ngãn (tii@i 

(IngJ 
TI 

i. VnkinhdoanhCôngty 20.977 139A04 16.857 109.335 99.909 

2 Vnduaochiphfsánxu4t 6.188 26350 6.188 26.350 24.018 

3 Coscivtcht - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168254 23.045 138.185 126.427 

IV. NHIM V1J TRONG TAM VA GIAI PHAP CHU YEU 

1. Nhim vi trQng tam: 

Thi nhd't, trin khai thirc hin các Nghj quyt Di hi dng c dong thu?mg 
niên 2020, trong dO tp trung hoàn thành tot nhiêm vi cap nuâc trên dja bàn, dam bão 
Cong ty phát triên theo djnh huàng dê ra. 

Thi' hai, quãn 1 và hoàn thin mtng h.rOi cp nuàc trén dja ban; duy trI và kéo 
giãm t'l nuóc không doanh thu theo 1 trInh eO hiu qua nhât tr nAm 2020 con duâi 
24%, den näm 2025 duài 18,5%, dat diem hoà von và thu hôi von dâu tu dt hiu qua 
kinh tê cao. 

Thz ha, dy manh  thrc hin cái each hành chInh, nâng cao chit luçing djch vi, 
ph%ic vii khách hang; luôn n 1irc chäm sOc khách hang mt each tot nhât vOi djch vi 
tn tam, hi.râng tâi m1jc tiêu là dcm vj dn dâu cüa ngành nuórc Thành phô trong vice 
dem lai  nhiêu tin Ich cho khách hang. 

Tht tu, tip tue nghién cru, trin khai rng ding khoa hçc k thut, tin Ich 
cong ngh thông tin trong cOng tác quán l mng krói cap rnxâc, quàn l ni b và 
phiic vi khách hang. 

Thi nãm, nâng cao nang l?c  quàn trj cOng ty niêm y& trên Ca sâ vn diing Va 
tuân thu các quy djnh pháp 1ut hin hành; dào t?o  bôi duOng nguOn can b quàn l, 
diêu hành; minh btch thông tin, tinh hinh hott dng cüa don vj. 
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2. Giãi pháp chü yu: 

- Thuing xuyen phi hqp vâi chInh quyn dja phucing, khách hang trên dja bàn 
quàn 1 d nm bat và dáp rng kjp thi nhu CtU sfr diing nixâc cüa khách hang; tiép tVc 
duy trI t' 1 100% h dan duçic cung cap nuàc sach. 

- Theo dOi chat chê tInh trng sir diing nuâc cüa khách hang d kjp thai diu 
chinh djnh mirc tiêu thit nuic, ap ding dung giá biêu nhàm nâng cao hiu qua ye 
doanh thu và giá ban bInh quân; thiRng xuyên kiêm tra cong tác dQc so, dc bia tai 
nhüng ncii có bin dng san hrçing, nhUng ni tiêu thii nilOc lan dê kjp thai phát hin 
và cO bin pháp xir 1. 

- Tip can, khai thác nhu cu sir diing nuâc cüa các khách hang tim näng (cO 
nhu cu si~ dicing lan và lâu dài); kjp thai tu van, h trçi dôi ci và gän mâi dông ho 
nuOc khi khách hang có yeu cu thay di quy mô si:r diing nuâc nhäm gia tang san 
krçng nuOc tiêu thii và doanh thu. 

- Hoàn thin mô hmnh t chüc kinh doanh trong cong tác dcc s và thu tin 
tung 1rng vâi mô hInh cãi tin, nâng cao chat luqng phiic vii khách hang và nâng cao 
hiu qua quãn 1. 

- Thirc hin hoat dng dau thu, cong tác mua stm hang hoá, vt tu, mi thu, 
lra chn nhà thu dung quy djnh cüa co quan quãn l nhà nuàc; dam bão dat t' l dâu 
thâu qua mng theo quy djnh. 

- Tip tiic trin khai áp diing các giãi pháp giãm nuâc không doanh thu nhm 
dam bào vic quàn l, 4n hành tot các DMA dê giãm t' l that thoát trong tirng 
DMA; tang cung cong tác kiêm tra giám sat chat hrçmg thi cong xây lap; kjp thi 
phát hin và xü l các tnrmg hcp gian ln và sü dirng nuOc bat hqp pháp; day math 
cong tác kiêm tra van buâc dê cô 1p và xác djnh duçc khu v1rc rô ri, kjp thai sua be. 

- Tp trung ngun v6n d sCra chüa, thay th 6ng m1jc, kt hqp du tu nâng cap 
cái tao  theo tuôi th và sr phát triên trng vüng DMA theo quy hoach phát triên. 

- Nghiên cüu, ung diing nhüng cOng ngh và các vt tu, trang thit bj mâi có 
tInh näng uu vit trong cong tác thi cOng, duy tu bão durng, quàn 1 vn hành h thông 
cap nuâc; dông thai trng buOc dông bO vt tu, thiêt bj sir dung trên toàn h thông. 

- Tip tic trin khai chuong trInh nâng cao chat luqng djch vii, phic vii khách 
hang thông qua vic phát huy tOi da hiu qua phân mêm Van phOng din tir (Online 
Office); hoat dng cüa Trung tam chäm soc khách hang (Call Center); hoàn thin vic 
triên khai ap diing HOa dcm din tir trong thanh toan tiên nuâc; day math  vic thanh 
toán din tr qua cac thiet bj cong ngh thông tin; ma rng các kênh thanh toán tiên 
nuâc cho khách hang; h thông hoá dU lieu,  thông tin thu thp t1r khách hang de tao 
kênh thông tin lien lac  online 24/7 trong qua trInh cung cap nuOc; dOi mâi phuong 
thuc bién dcc chi so thông qua ung diing din thoai thông minh va ung ding dng h 
nuOc dc so thông minh, ti'mg buàc nhân rng mO hInh. 

- Trin khai hieu qua irng diing phn mm Quàn l khách hang, SAWAGIS, 
WebgisBENTHANH trong cOng tác quãn l mang  luâi cap nuâc; dông thai thuang 
xuyén phát triên üng dung cüa GIS theo nhu câu dc thu si ding cüa tTng phông, ban, 
di trên co sâ ArcGIS Engine và hiu chinh dü lieu  GIS theo huàng ngày càng chInh 
xác hon. Tiêp tic nghien ciru phát triên thut toán trên co s& nén tang cüa GIS d giüp 
theo dOi các dong hO tOng duçic chtt chë, dua ra nhung cânh báo kjp thôi khi có bin 
dng ye luu luqng và ap lirc, phiic vii hiu qua cOng tac chOng that thoát nuac. 
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TM. HQI BONG QUAN TRI 
CHU TICH 

am Thi Thanh Van 

Nui nhmn: 
- C dông Cong ty; 
- Thành vién HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
-Ban Giam doe Congty; 
- Liru: VT, HDQT. 

- Dy mnh th?c hin cài each hành chInh thông qua vic rà soát, chun hóa, 
cài tiên các quy trInh nghip vii, quy trInh cung cap djch viii cho khách hang theo co 
chê "met cira" nhanh gçn, don gián hóa thu t1ic. 

- Dam bão tmnh hinh hott dng tài chInh lành manh,  tuân thu các tiêu chI, chun 
mixe kê toán tài chInh; can dôi chi tiéu hçip l, dam bão sir diing hiu qua nguôn von 
kinh doanh. 

- Thirc hin nghiêm ch d kim toán dc lap; cong b6 thông tin vã báo cáo v 
tInh hInh tài chInh, kêt qua hott dng san xuât kinh doanh cüa don vj theo quy djnh 
dôi vri cong ty niêm yet; xây dirng các quy djnh, quy chê quán trj ni b phU hçp vth 
quy djnh cüa pháp 1ut ye chirng khoán. 

- T chirc dào tao, tham gia các lap tp hun v quãn trj cho can b quãn l), 
diêu hanh; dào tto các chung chi chuyên ngành cho can b quãn l, diêu hành theo 
quy djnh cüa Lust  Doanh nghip, Luat Chirng khoán và cáe van bàn hixâng dan thi 
hành. 

- Dào tao, trang bj nhüng k nàng cAn thit cho dOi  ngU quãn l và nhân viên 
chàm sOc khách hang, huàng den m1ic tiêu lay khách hang lam trung tam trong hot 
dng san xuât kinh doanh cüa don vj; dào tto dOi  ngü caretaker vftng kiên thirc, giàu 
kinh nghim dé dam duong th?c hin cong tác quãn l DMA. 

- Ap diing h thng dánh giá k& qua thirc hin KPIs di vâi tiing CB-CNV; 
thirc hin vic chi trã lirong, thrning cho ngu?ri lao dng dung quy djnh, darn bão tiên 
krong và thu nhp cüa nguri lao dng ti.rong ung vâi nang suât lao dng và kêt qua san 
xuât kinh doanh. 

Trên day l djnh huàng phát trin và k hotch san xuat kinh doanh chInh cua 
Cong ty trong näm 2020. Dé có co sa cho Hi dng quãn trj và Ban quân l, diêu hành 
triên khai thrc hin; dong thyi de cO the diêu chinh các chi tiêu kinh doanh chü yêu 
(nhu doanh thu, lcd nhun,...) trong näm 2020 phU hçip vOi tInh hInh thirc tê, Hi dong 
quãn trj kInh dê nghj Dai  hi dong cô dong xem xét: 

1. Chip thun thông qua K hotch san xutt kinh doanh nàm 2020, bao gm các 
mlic tiêu djnh huang, chi tiêu và giái phap chu yu nêu trên. 

2. tJy quyn cho Hi dng quãn trj xem xét diu chinh các chi tiéu san xuât 
kinh doanh chu yêu và các giái pháp (nêu co) cho phü hqp vâi tInh hInh thirc tê trong 
näm 2020. 

Trân tr9ng kInh trInh Di hi dng c dông./. 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC BEN THANH 
BAN KIEM SOAT 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  — Tir do — Hnh phñc 

S& 24/TTr-CNBT-BKS ThànhpháHáChIMfrth, ngàyll tháng5n?'vn2020 

T(Y TR!NH 
V viêc hra chQn don vl kim toán cho báo cáo täi chInh nàm 2020 

KInh giri: D?i  hi dng c dong Cong ty 

Can cir: 

- Lut Doanh nghip näm 2014; 
- Diu itë chtrc Va hot dng Cong ty C phAn Cp nisâc Bn Thành; 
- Nghj djnh s 71/2017/ND-CP cüa ChInh phü huérng dn v quán trj cong ty 

dôi vOi cong ty dti chüng có hiu lirc tir ngày 01/8/2017, 

Thirc hin theo Diu 45 — khoãn 1 Diu 1 T chrc và hot dng cüa Cong ty 
Co phân Cap nuâc Ben Thành quy djnh ye Kiêm toán, Ban Kiêm soát kInh trInh Dai 
hi dông cô dông: 

1. Thông qua danh sách 03 cong ty kim toán dc 1p duOi day d chçn dn vj 
kiêm toán báo cáo tài chInh näm 2020 cüa Cong ty Co phân Cap nuOc Ben Thành: 

TENCONGTY IMACHI 

1 Cong ty TNHH Hang kim toán S 1 Lé PhimgHiki, qun Hoân Kern, thànhphô HàNi. 
AASC 

2 COng ty TMIII Kim toin AFC 
Via Nam 

Nhã Indochina - Tng 2, Sé 4 dixông Nguyen DInh Chiéu, 
phuông DaKao, qun 1, thanh phô Ho ChI Mirth. 

3 CôngtyTMflIKimtoánvattxvn 
A&C 

S 02 dirOng Tnreng Son, phueng 02, qun Tan BInh, 
thànhphOHOChiMinh. 

2. Uy quyn cho Hi dng Quán trj Cong ty 1ra chQn Cong ty kirn toán trong 
danh sách trên dê kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2020 cüa Cong ty Co phân Cap 
nuOc Ben Thành. 

3. V mirc phi kim toán, giao Giám dc Cong ty thuang thão vài Cong ty 
kiêm toán ducic ch9n dam bão müc phi kiêm toán hqp 1. 

KInh trInh Dti hci dng c dông xem xét và thông qua.!. 

Niinhân: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS COng ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Ké toán tnrO'ng Cong ty; 
- Lixu: VT, BKS. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRIJNG BAN 

Nguyn Th Thu Huong 
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01 BONG QUAN TRI 
HU TICH 

CONGTY 

COPHAN 
cA'p N(JCC 

BEN THANH 

m Thi Thanh Van 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH CQNG HOA XA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
Bc 1p — Tw do — Hanh phüc 

S& 03/TTr-CNBT-HDQT ThathpMHChIMuiJ, ngàyl] t/üig5 nàm 2020 

T TR!NH 
V mIw thu kio cüa Hi (lông quãn tij, Ban kiêm soát 

và Ngui ph tthch quãn tij1Fhtrk HBQT Cong ty näm 2020 

KInh gi.'ri: Di hi dng Co dông Cong ty 

Can cü Lust Doanh nghip s 68/2014/QH 13 duçic Quc hOi  ni.râc Cong hôa xâ 
hi chU nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/20 14, CO hiu lrc thi hành kê tir ngày 
01/7/2015; 

Can cir Diu l T chi.rc và hott dng cUa Cong ty C phn CAp nuâc Bn 
Thành (Diêu l Cong ty) &rçc Dti hi dông cô (lông thông qua ngày 12/4/20 16; 

Can cir kt qua hot dng san xuAt kinh doanh näm 2019 cüa Cong ty C phn 
Cap nuàc Ben Thành, 

Tti phiên h9p thir 10 (Nhim k' 2017 — 2022) vào ngày 19/3/2020, Hi dng 
quãn trj Cong ty thông nhât kInh trInh Dti hi (lông cô (lông thông qua mirc thu lao 
cüa thành viên Hi (lông quân trj (HDQT), Ban kiêm soát (BKS) và Ngu?ii phii trách 
quán trj/Thi.r k HDQT trong näm 2020 (bang nhu nãm 2019), cii the nhu sau: 

- Thành viên HDQT 5.000.000 dng/nguii/tháng. 

- Thành viên BKS 3.000.000 dng/ngithi/tháng. 

- Ngu?ii phii trách quãn trj/Thu k HDQT: 3.000.000 dng/ngi.thi/thang. 

- Riêng ChU tjch HDQT, Tru&ng BKS do dam nhn cong tác chuyên trách nên 
không then thu lao. 

Can cir quy djnh tai  dim e khoân 2 Diu 14 cüa Diu l Cong ty, vic xác djnh 
thu lao cUa HDQT Va BKS thuc thâm quyên cüa Dai  hi (lông cô (lông, do dO Hi 
(lông quãn trj kInh dê nghj Dti hi (lông cô (lông biêu quyêt thông qua van dé trên. 

Trân tr9ng kinh trinh Thti hi dng c dông./. 

Noi nhçln: 
- Nhi.r trén; 
- Thành vien HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 

Ban Giám dôc Cong ty; 
-Luii:VT,HDQT. 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tu' do — Hnh phñc 

S& 04/TTr-CNBT-HDQT Th2o'zhpMHChIMfrth, ngàyll tháng5nám2020 

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

KInh gui: D?i  hi dng c dông Cong ty 

Can cu:  

- Luat Doanh nghip so' 68/2014/QHJ3 diro'c Quc ht5i nuóc C5ng hôa Xd hi2i 
Chz nghta Viçt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiçu ly'c thi hành Ice tz'r ngày 
01/7/2015; 

- Lut Chüng khoán so' 70/2006/QH11 duçrc Qu6c hi nwác C3ng hOa Xd h7i 
Chi nghTa Vit Nam thông qua ngày 2 9/6/2006 và Luat  tha dôi, bô sung mçt sO diêu 
cia Lu2t Chthig khoán so 62/2010/QHJ2 dwo'c Quôc h(5i nwác C5ng hôa Xã h7i Chi 
nghia Viçt Nam thông qua ngày 24/11/2010, 

- Nghj d/nh s 71/201 7/ND-CP ngày 06/6/ 2017 cia ChInh phz hithng dJn v 
quán trj cong ty áp dzing dOi vó'i cong ty dgi chzng, 

- Thông tu 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 cia Bô Tài chInh hwó'ng dan m5t s 
diêu cia Nghj d/nh sO 71/201 7/ND-CP ngày 06/6/2017 cia ChInh phi hwó'ng dan ye 
quán trj cOng ty áp dyng dôi vái cong ty dgi ching, 

- Diu l T chi'c và hogt d5ng cza Cong ty Cdphn C4p nwó'c BIn Thành, 

Diu 1 T chrc và hot dng hin hành cUa Cong ty C phn Cap nuâc Ben 
Thành (sau day gi tat là Diêu l Cong ty) duçc Thti hi Co dông thông qua ngày 
12/4/20 16, trên cc sâ tuân thU quy djnh cUa Lust Doanh nghip 2014, Thông tu so 
121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 cüa Bô Tài chInh quy djnh ye quãn trj cOng ty áp 
d1ing cho các cOng ty dti chUng và diêu kin thirc tê cUa dan vj. 

Ngày 06/6/2017, ChInh phU ban hành Nghj djnh s 71/2017/ND-CP (co hiu 
lirc tir ngày 01/8/2017, thay the cho Thông tu sO 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 
cUa B Tài chinh quy djnh ye quãn trj cong ty ap dirng cho các cOng ty di chUng) 
huàng dn ye quân trj cOng ty ap d11ng dOi vâi cong ty d?i  chUng, trong do quy djnh 
"B5 Tài chInh huáng dan Diêu l mâu dê cong ty dgi ching tham chiêu xOy dyng Diêu 
lç cOng ly". 

Trên cci sO' do, tii Diu 3 Thông tu s 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/20 17 cUa Bô 
Tài chInh huàng dn mt so diëu cUa Nghj djnh sO 71/201 7/ND-CP ngày 06/6/2017 
cUa ChInh phU huàng dn ye quãn trj cOng ty áp dung dôi vâi cOng ty dui chUng thi: 

"COng ty dai ching tham chilu Diu lç mu tai Phu lyc sl 01 Thông tw nay dl 
xáy drng Diêu lç cOng ty, dam báo phI h'p vol quy djnh cza Luat  Doanh nghip, Lut 
Ch&ng khoán, Nghj dfnh so 71/2017/ND-CT ngày 06/6/2017 cia C'hInh phz hzthng 
dan ye quán trj cong ty áp dung dOi vO'i cOng ty dai chzng và quy djnh pháp luat  hiçn 
hành ". 
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TM. HQI BONG QUAN TRI 
CHU TICH 

CO PHA1 
CP NLtc5 

N TEl A 

O4789ç.  - 

ci CONG TV 

Pham Thi Thanh Van 

D Diu 1 Cong ty tuân thu quy djnh ti Nghj djnh s 71/2017/ND-CP ngày 
06/6/2017 cüa ChInh phü và Thông tu so 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 cüa Bô Tài 
chInh, dng th?yi tuân thu quy djnh cüa Lust  Doanh nghip, Lut Chirng khoán, Hi 
dng quãn trj trong phién h9p ngày 19/3/2020 dä thông qua ni dung d%r thão ni dung 
bô sung, sira dOi (Diêu 1 tO chirc và hott dng) dé trInh Di hi dông Co dông (dInh 
kern). Qua trinh son thão dir thão ni dung bô sung, scra dOi Diêu 1 to chüc — hoat 
dng Cong ty nOi trên cüng duçc Cong ty TNHH MTV Chtrng khoãn Ngân hang 
Dông A thrc hin djch vii tu van nhãrn dam bão tuân thu theo dung các quy djnh cüa 
Nhà nixâc. 

Can cii khoán 2 Diu 14 Diu 1 Cong ty hin hành quy djnh vic b sung, sira 
dôi Diêu 1 Cong ty phãi &rçYc Dai  hi dOng cO dOng xern xét quyêt dlnh  nên Hi dOng 
quán trj dê nghj Qu cO dông biêu quyêt chap thun thông qua nOi  dung bô sung, süa 
dOi Diêu 1 Cong ty dInh kern. 

Trân tr9ng kInh trInh Dti hi dng C6 dông./. 

Noinlzân: 
- Nhu trên; 
- Thành vien HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Liru: VT HDQT. 
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CONG TV CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tur do — Hinh phüc 

BANG TONG HP NO! DUNG S1A BOi BO SUNG oiEu L TO CH(JC VA HOIT BONG 
WA CONG TY CO PHAN CAP NUC BEN THANH 

BUC ThONG QUA TitI BI HO! CO BONG THNG MEN NAM 2020 

DIEU 
NOI DUNG ]MEU L 

fflIN 1JAN11 
GOP V S1A 001, BO SUNG 

LY DO 

SI)A oOi 

Diêu 1 

Dnh nghia 

Trong Diu l nay, nhttng thut ngU 
diri day së thrçic hiu nhu sau: 

a. "Van diu l" là s vn do tht ca các 

Trong Diu l nay, nh&ng thut 
ngO dirâi day s thrçic lieu nhix 
sau: 

a. "Vein diu l' là tng giá tn 
Bd sung phui 
hqp vái Diéu 1 
Diu 1 mJu 
ban hành kern 
theo Thông tu 
sO 
95/2017/TT- 
BTC ngày 
22/09/2017 
huáng dán 
Nghi djnh s 
71/2017/ND 
CF ngày 
06/06/2017 
cüa Chmnh phO 
hwO'ng dan v 
quán In cOng 
y áp dyng dôi 

vái cOng ty dgi 
chüng ("TT 
95/2017/Ti'-
BTC"). 

B sung them 
"các vOn ban 
tha ddi, bá 
sung, hoác 
thay thE 'nêu 
cO)" nhm phü 
hçrp vái thrc 
té, tránh phái 
tha di DiEu 
l khi Luát 
Chthig khoOn 
2019 có hiêu 
4c. 

c dong dóng gop và quy djnh tai  Diu mênh giá ci phn dã ban hoäc dã 
5 Diu 1 nay; 

d. "Can bô quãn l" là Giám dc diu 

duac däng k mua khi thành lap 
doanh nghiêp và quy djnh tai  Diu 
5 Diu I nay; 

d. "Ngixi diu hành doanh hành, Phó Giám dc, K toán tnrâng, 
và cac vi trI quan l khác trong Cong nghiêp" là Giám dc diu hành 
y duçic Hi dông quAn tn phê chutn; Phó Giám dôc, K toán tntrng 

ngtthi diu hành khác duçc Hôi 
e. "NgtxOi có lien quan" là cá nhân 
hoc to chi.irc thrçic quy djnh tai  Khoán 
17 Diu 4 Luât Doanh nghip; 

Chira có 

dng quân tn b nhiêm; 

e. "Ngi.r?i có lien quan" là cá 
nhân, to chrc duçc quy dinh tai  
khoán 17 Diu 4 Lut doanh 
nghip, Khoán 34 Diu 6 Luât 
chi'rng khoán:, 

h. "Cong ty" là Cong ty C phn 
Cp nuàc Ben Thành; 

i. "c6 dông hin" là c dông duac 
quy dinh tai khoàn 9 Diu 6 Luât 
chüng khoán; 

i. "Luât ching khoán" là Luât 
ch(rng khoán ngày 29 tháng 6 nAm 
2006, Luât sira dôi, b suflg môt 
s diu cüa Luât ching khoán 
ngày 24 tháng 11 näm 2010 và 
các van bàn stra di, bô sung, 
hoãc thay th (nu co). 
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1)IEU 
NOI DUNG BIEU L 

HIN HAN!! 
GOP c SUA 1)01, BO SUNG 

LY DO 

S1A 1)01 

II. TEN, HiNli TH11C, TRU sO, 
CHI NHANH, VAN PHONG Bi 
DIN VA THOI HAN flOAT 
BONG CUA CONG TY 

II. TEN, H!NH TH15C, TRIJ 
sO, CHI NHANH, VAN 
PHONG DI DIEN VA THOI 
HJN HOALT BONG A 

Bô sung phI 
hp Myc II 
Diêu l mâu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

NGUOI BA! DIN THEO 
PHAP LUAT CUA CONG TV 

Biu 2 

Ten, hlnh 
thfrc, trii 
s&, chi 
nhánh, van 
phông 
dién và 
thOi han 
hoat dng 
cüa Cong 
ty 

4. Giám dc diu hành là dai  din theo 
pháp lut cüa Cong ty. 

4. Giárn dc diu hành là di din 
theo pháp lut cüa Cong ty. 
Ouyn han và nghia vu cOa ngtthi 

B sung phü 
hcrp Diêu 3 
Diêu l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dai diên theo pháp luât thirc hiên 
theo quy dinh pháp luât và Ouy 
ch quàn tn nôi bô, quy dinh nôi 
bô cOa Cong ty. 

6. Trir khi chm dirt hoat dng triràc 
thai han theo Khoán 2 Diu 47, th?yi 

6. Trtr khi chm dth boat dng 
tru'Oc thi han  theo khoãn 2 Diêu 

Sta di diu 
khoán tham 
chiu phii hQp 
dr tháo Diêu 
l s&a di. 

han boat dng cOa Cong ty bt du tr 
ngày thành 1p và là vo thi han. 

j, thOi han  boat dng cüa Cong 
ty b.t du tü ngày thành 1p và là 
vO thOi han. 

Biu 3 

Muc tiêu 
hoat dng 
cüa Cong 

1. Linh vuc kinh doanh cüa Cong ty là: 1. Ngành. ngh kinh doanh cüa Sr-a di phü 
hçip Khoan 1 
Diêu 4 Diêu lé 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC, Dkm b 
Khoán 1 Diu 
25 LDN 2014. 

Cong ty là: 

Diu 4 

Phm vi 
kinh 
doanh và 
hot d9ng 

1. Cong ty duçrc phép 1p k hoach và 
tin hành tt cá cac hoat dng kinh 
doanh theo Giây chUng nhân dang k 

1. Cong ty dtrçc phep 1p k 
hoach và tiên hành tat cá các hoat 
dng kinh doanh theo ngành nghê 

S&a di phui 
hçrp Didu 5 
Diêu l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Theo LDN 
2014, nganh 
nghe KD 
khong con 
ditcrc ghi nhán 
vao n3i dung 
Giáy ch&ng 
nhán dáng kj5 
DN ma sJ 
dwcrc cong 
khai trén Cong 
thông tin Quc 
gia ye dáng /c)  
Doanh nghip. 

(Didu 29, 
Didm a Khoán 
2 Didu 33 
LDN 2014) 

doanh nghiep và Diu l nay, phü hcip cüa Cong ty dã ducic cong b trén 
vci quy djnh pháp lut hin hành và 
thijc hin cac bin pháp thIch hqp d 
dat &rqc các mi,ic tiêu cüa Cong ty. 

Cong thông tin dang k' doanb 
nghiêp quôc gia và Diu l nay, 
phü hop vi quy djnh pháp 1ut 
hién hành và thuc hiên các biên 
pháp thIch hcrp d dat  duic 
mvc tiêu cüa COng ty. 

CTCP CO'p nuác Bdn Thành — Tài lieu DHCD thtr&ng niên nOni 2020 58 



DIEU 
NOI DUNG DIEU LE 

HIN HANH 
GOP Y SUA DOI, BO SUNG 

LY DO 

SLYA nOl 

Diu 5 

Vn diu 
lê 

dông sang 
p 

2. Cong ty có th tang vn diu l khi 2. Cong ty có th thay di vn S&a ddi phui 
hip Khoán 2, 
3 Diu 6 Diu 
l mJu TT 

2 
Dku 131 LDN 
2014. 

thrqc Di h,i dông cô dong thông qua 
và phü hcip vo.i cac quy djnh cüa pháp 
luât. 

diêu l khi duçrc Dai  hi dng c 
dông thông qua và phil hqp vi 
các quy djnh cüa pháp lut. 

3. Các c phn cüa Cong ty vào ngày 
thông qua Diêu l nay là cô phAn ph 
thông. Các quyên và nghia vi,i cüa 
phân phô thông dirqc quy djnh tai  Diêu 

3. Các c phn cüa Cong ty vao 
ngày thông qua Diu l nay là c 
phân phô thông. Các quyên và 
nghia vii cüa c dông duqc quy 

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

Diu 7 

Chirn chi 
chtrn g 
khoán 
khác 

Chng chi trái phiu hoc các chrng 
chi ching khoán khác cUa Cong ty (tri'r 

Ch(rng clii trái phiu hoc chüng 
chi chüng khoán khác cüa Cong 
ty du?c phát hành có chü k cña 

Sica di phü 
hçrp Diêu 8 
Diêu l mâu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

các thu chào ban. cac chtrng chi tam 
thii va cáctài lieu tucmg tir) dtrçic phát ngithi dai diên theo pháp luât và 
hành có dâu va chü k' mâu cüa dai  daucüaCôngty. 
din theo pháp lut cüa Cong ty. 

Diêu 8 

Chu 
nhuo'n 
p hn g 

2. C phAn chua dirçic thanh toán dy 
dñ không du?c chuyên nhuçmg và 
huOng các quyên lçri lien quan nhu 
quyén nhn cô tirc, quyên nhn cô 
phieu phát hành de tang von cô phân tir 
nguôn von chü s hu, quyên mua cô 
phiêu mó'i chào ban. 

2. C phn chira dirçc thanh toán 
day dü không duc chuyên 
nhucmg Va huOng các quyên lqi 
liénquan nhix quyên nhn cô tic, 
quyên nhn cô phieu phát hanh dê 
tang von cô phân tir nguôn von 
chü sâ hthi, quyên mua cO phiêu 
mri chào ban và các quyên lai 

Bd sung phi' 
hçip Khoán 2 
Diêu 9 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

lien quan theo quy dinh pháp luât. 

Diu 9 

Thu hôi 
p hn 

4. C phAn bj thu hi dircrc coi là các 
cô phân du'qc quyên chào,  ban. Hi 
dông quán trj có the tri,rc tiêp hoc Uy 
quyên ban, tái phân phOi hoäc giái 

4. Ct phn bj thu hi dircic coi là 
các cô phân ducrc quyên chào ban. 
Hi dông quãn tn có the trirc tiêp 
hoc üy quyên ban, tái phân phôi 
theo nhung diêu kin và each th(rc 
ma Hi dông quãn trj thây là phü 
hap. 

Sza ddi phIi 
hçrp Khoán 
Diêu 10 Diêu 
l mdu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

quyêtcho nguri däsr hUti cô phân bi 
thu hôi hoäc cac dôi tucrng khác theo 
nhung diêu kin và each thirc ma HOi  
dông quãn trj thây là phO hap. 

5. C dông nm giü c phAn bj thu hi 
phãi tr bô tu cách cô dông dôi voi 
nhung cô phân do, nhung van phãi 
thanh toán tat cá các khoán lien có lien 
quan cong vâi tién lãi theo t l khong 
qua 1,5 lan lãi suât huy dng cüa mt 
ngân hang do Cong ty ma tài khoàn 
vào thai diem thu hôi theo quyêt djnh 
cüa Hi dông quan trj k tir ngày thu 
hôi cho den ngày th?c hin thanh toán. 
Hi dông quãn tn có toàn quyen quyêt 
djnh vic cuong che thanh toán toàn b 
gia tn cô phieu vào thai diem thu hôi. 

5. C dOng nm gi& c phAn bj 
thu hôi phâi tr bô tu each cô dông 
dOi vâi nhung cô phân do, nhung 
van phái thanh toán tat cá các 
khoán tiên cO lien quan cong  vài 
tiên lài theo t' l không qua 1,5 
lan lAi suât huy dng cüa mt 
ngân hang do Cong ty ma tài 
khoân vào thai diem thu hôi theo 
quyet djnh cña HOi  dOng quán trj 
và dam báo phO hap vai quv dinh 

Theo quy djnh 
tgi Diêu 356, 
Diêu 468 Bó 
luat dan Si! 

2015, Mi sudt 
do cham trá 
tiên khong 
vuQ't qua 
20%/nám cza 
khoán tiên 
cham thanh 
toán => Bô 
sung them 
dogn ggch 
chdn dê DN 
luv j trong 

pháp luât kê ttr ngày thu hôi cho 
den ngày thxc hin thanh toán. 
Hidong quãn trj có toanquyen 
quyêt djnh vic cirong chethanh 
toan toàn bô giá trj cO phieu vào 
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thôi dirn thu hi. qua trInh thrc 
hiên. 

Diu 11 

QUyefl cua 
codong 

2. Nguôi nm giü c phn ph thông 
Co CáC quyn sau: 

d. Xem xét, tra cru và trich !ic các 
thông tin lien quan dn c dông trong 

2. Ngisô'i nm giü c phn ph 
thông có các quyên sau: 

d. Xem xét, tra cüu và trIch 1ic 
các thông tin lien quan den cô 

Dkm d Khoán 
1 Diêu 114, 
Khoán 3 Diu 
121, Khoán 3 
Diu 137 LDN 
2014; Diem e, 

f Khoán 2 
Diêu 12 Diêu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC 

S&a di phü 
hop Dkm h 
Khoán 2 Diu 
12 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Danh sách c dông dii ti.r each tham gia dông và yêu câu sira dôi các thông 
ai hôi dông cô dông và yêu câu sira tin không chInh xác; tiêp can 

dôi các thông tin khong chInh xác; 

g. Truang hcp Cong ty giai the hoac 
phá san, dirac nMn mOt phân tài san 
con iai  tllcYng i:rng vài so cô phân gop 

thông tin ye danh sách cô dông dii 
Ur each tham gia Dai hôi dông cô 
don . g 

g. TrnOng hcrp Cong ty giái the 
hoc phá san, dixçc nhn mt 
phân tài san cOn lai  Urong trng vài 
t' lé s& hitu cô phân tai cOng ty 

vn vào Cong ty sau khi Cong ty dä 
thanh toán cho chii nci và các cô dOng 
nm giü loai cô phân khác ciia Cong ty 
theo quy djnh ciia pháp 1ut; sau khi Cong ty dà thanh toán các 

khoán n (bao gôm các nghia vu 
na dOi vci Nhà ntthc. thuê, phi) và 
thanhtoán cho cô dong näm gilt 
các cô phân ru dãi khác ciia cong 
ty theo quy djnh ciia pháp lut; 

3. D dr hoc (mg c(r ngtlO'i vào Hi 
dông quân tn và Ban kiêm soát theo 
cac quy djnh sau day: 

a. C dông hoc nhóm c dông sm hitu 
tlr 5% trà len s c phAn ciia Cong ty 
trong thi han  lien tic It nht 6 tháng 
drqc (mng c(m hoc d ccr nglxôi vào 
HDQT ciia Cong ty. 

3. D ci'r hoc mg c(r ngithi vao 
HOi  dông quân trj và Ban kiêm 
soát theo các quy djnh sau day: 

a. C dông hoc nhórn c dông sà 
hitu t(m 5% trô len s c phn ciia 
Cong ty trong thi han  lien tic It 
nhât 6 tháng dugc (mng ccr hoc d 
ci'r ngiii vào HOi dông quãn tn 

rö ra do 
nt "HDQT", 
"BJ5" chu'a 
duic dinh 
ng/na hogc 
glal thich viet 
tat triro'c do. 

- b. Co dong hoac nhom co dong so hixu 
tir 3% trâ len so cô phân ciia Cong ty 
trong thai han  lien tiic It nhât 6 thang 
dixqc üng cCr hoc dê c(m ngtthi vào 
BKS ciia Cong ty. 

ciiaCôngty. 

b. Co dông hoc nhóm cô dông sâ 
hitu tr 3% tr& len so cô phân ciia 
Cong ty trong thai han  lien ti1c it 
nhât 6 thang duqc (mng cCr hoac dé 
cCr ngthi vào Ban kiêm soát ciia 
Côngty. 

4. C dông hoc nhóm c dOng nm 
gilt tir 10% tong so cô phân phô thông 
trong thi han  lien tic tIm sáu (06) 
thang trâ len cO các quyên sau: 

b. Kiem tra va nhan ban sao hoac  ban 
trich dn danh sách các c dông cO 
quyên tham dij va bO phieu tai Dai  hi 

4. C dông hoc nhóm c dOng 
närn gilt tlr 10% tong so cô phân 
phô thông tr& len trong th?i han  S&a dôi phü 

hcip Dim c 
Khoán 3 Dku 

95/2017/TT 
BTC 

Sia di phü 

Khoan 3 Dieu 
12 TT 

lien tiriC tIm sáu (06) tháng trâ len 
có các quyen sau: 

b. Kim tra ya nhn bàn sao hoc 
bàn trich dan danh sách cáe cô 
dông có quyen tham du va bieu dOng cô dông. 

c. Yeu cau Ban kiem soat kiem tra 
tlmng van dé cu the lien quan den quãn 
ly, dieu hanh hoat d9ng cua Cong ty 
khi xét thay can thiet. Yêu cau phâi the 

quyet tai Dai hôi dông cO dông. . 
c. Yêu câu Ban kiêm soát kim 
tra timng van de cu the lien quan 
den quán l2, diêu hành hoat dng 
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HIN HANH 
GOP Y SI)A DOI, BO SUNG 

LY DO 

SIYA DOI 

hin bang van bàn; phái có hç, ten, dja 
chi thuitng trü, quôc tjch, s Giy 
chng minh nhân dan, HO chiu hoc 
chüng thuc cá nhân hçp pháp khác dM 
vii cô dong là cá nhân; ten, dia chi 

cüa cong ty khi xét thy cn thit. 
You cAu phâi th hin bang van 
bàn; phái Co hç, ten, dja chi 
thithng trü, quc tjch, s The can 

95/2017/TT-
BTC. 

cuc cong dan, Giy ch(rng minh 
thu0ng trü, quc tick, s quyt djnh nhân dan, HO chiu hoc chüng 

thijc cá nhân hqp pháp khác di 
vâi c dông là cá nhân; tOnj 

thành 1p hoäc s dang k kinh doanh 
di vói co dong là t chrc; ... 

chi tru si chInh, s quyt djnh 
thành lap hoàc ma so doanh 
nghiep dôi vOi c dong là t 
ch(rc; 

Diu 12 

Nghia vu 
cüa cô 
dông 

C dong có các nghia vii sau: 

2. Tham gia các cuOc hop Dai hOi dng 
ci dông va thijc hin quyn biu quy& 
trirc tiOp hoc thông qua dai  diên duçtc 
ày quyên hoc thirc hin bO phiu lit 
xa. Co dOng có th ày quyn cho thành 
viOn HOi  dOng quán tn lam dai  din 
cho mInh tai Dai hôi dng c dong. 

Chua có 

Ct dông cO các nghia vu sau: 

2. Tham gia các cuOc  hçp Di hOi  
dng c dông và thirc hin quyn 
biu quyt trirc tip hoc thông 
qua dai  din dirqc ày quyn hoc 
thirc hin bô phiu lit xa (hop true 

B sung phü 
hçxp Khoán 2 
Dku 13 Didu 
l mciu TT 
95/2017/TT-
BTC; Khoán 2 
Dthu 140 LDN 
2014. 

Bc sung dê 
them ca sá 
thc hin 
trong tru'&ng 
hçp COng ty to 
ch&c DHDCD 
theo hlnh th&c 
h5i ngh/ tryv 
tuyn, bO 
phi u din 
t/hinh thc 
diên tO'khác. 

tuyn, bO phiOu diên lit hoäc hInh 
thCrc dien lit khác, gCri phiu biu 
quyt dn cuôc hop thông qua 
thu. fax, thu diOn lit). Co dông có 
th ày quyn cho thành viên HOi 
dng quân trj lam di din cho 
mInh t?i Dai hOi dng c dong. 

Tru&ng hop Cong ty t chirc Dai 
hôi dng c dông/lây kin c 
dông b&ng van bàn thông qua hInh 
thirc bO phiu diOn lit hoäc hinh 
thirc diên lit khác, c dOng CO 
trách nhiêm tuân thu cac nghTa vu 
lien quan dn viêc thuc hiên bô 
phiu theo quy dinh tai Quy chO 
quán tn nôi bô và các quy dinh 
khaC có lien quan. 

Diêu 13 

Dai hôi c 
dong 

2. ... Dai hOi dng c6 dông thung niên 
quy& djnh nh&ng vn d theo quy djnh 
cüa pháp lu.t và Diu l Cong ty, dc 
bit thông qua các báo cáo tài chInh 
näm và dr toán cho nàm tài chInh tip 
theo. Các kim toán vien dOe lap có 
th du'qe mi tham dir dai  hOi dO tu 

2. ... Di hOi dng c dông 
thumg niOn quyt d:nh  nhung 
vn dO theo quy djnh cUa pháp 
lust  và Diu l COng ty, dc bit 
thông qua các báo cáo tài chInh 
nam và di,r toán cho nam tài 
chInh tip theo. Trun hçp Báo 

B sung phü 
hçrp Khoán 2 
Diêu 14 Diu 
l máu TT 
95/2017/TT- 
BTC. 

vAn cho viOc thông qua các báo cáo tài cáo kim toán báo cáo tài chInh 
chInh nãm. nam cüa cong ty có eác khoán 

ngoai trr trong yu, cac kim 
toán vien dOe lap eó the diryc 
m&i tham d%r di hôi d giái thIch 
các nOi dung liOn quan. 

3. Hi dng quán trj phãi triu tp Dai 
hOi dOng CO dOng bat thuOng trong các 

3. Hi dng quán tn phái triu tp 
Dai hOi  dông c dông bAt thuOng 
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GOP c SU'A DO!, BO SUNG 
L DO 

SIA DO! HIN HANH 

trithng hçrp sau: 

b. Bang can d6i k toán näm. các báo 

trong các tru?mg h9p sau: 

b. Báo cáo tài chInh qu)2, sáu thang 

Svra ddi phü 
k'p Dim b 
Khoán 3 Diu 

máu TT 
95/2017/TT 
BTC. 

Bó sung,  phü 
hcrp Diem c 
Khoán 3 Diu 

D 
niau TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Sza dói phi 
hçrp Dkm d 
Khoán 3 Diu 
14 Diêu l 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Sia di phü 
hcip quy djnh 
thay dói khái 
nim "can b 
quán 1j5" thành 
"ngw&i diêu 
hành doanh 
nghip ". 

sung phui 
hQ'p Diem f 
Khoán 3 Diêu 
14 Dku l 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

cáo sáu (06) tháng hoãc qu' hoc báo hoc báo cáo kim toán ciia näm 
tài chInh phàn ánh vn chii sâ hthi 
dä bj mat mt nira(1/2) so vài so 
dAu ks'; 

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

cáo kim toán ciia näm tài chInh phàn 
ánh vn chii sâ h&u dä bj mt mt nra 
(1/2) so vài s dAu ks'; 

c. Khi s thành viên ciia Hi dng 
quán trj It han s thành vién ma 1u.t 
pháp quy djnh hoc bj giàm qua mt 
phn ba s thành viên quy djnh trong 
Diu 1; 

d. ... Yêu cAu triu tp Dai  hi dng 
c dông phai nêu rO 1' do và iniic dIch 
cuc hop, có dii chtt k ciia cac c 
dông lien quan hoc van bàn yêu cu 
drçic lap thành nhiu bàn, trong do 

dông quân tn, Kim soát viên It 
hon so thành viên ma 1ut pháp 
quy djnh hoc bj giám qua mt 
phân ba so vci so thành viên quy 
djnh trong Diu 1; 

d. ... Yêu cAu triu tp Dai  hi 
dng c dong phài neu rö 1 do và 
muc  dIch cuc hop,  có dii ch k' 
cfia các c dông lien quan hoc 
van bàn yêu cu duqc 1p thành 
nhiu bàn và tap hop dii cht k 

mi bàn phài có chü k' ciia ti thiu 
môt c dông có lien quan 

e. Ban kim soát yêu cu triu 
hop nu Ban kiêm soát có 1' do tin 
ttràng r&ng cac thành viên Hi dng 
quán trj hoc can bô quân l' cp cao vi 

cüa cac c dông có lien quan; 

e. Ban kim soát yeu cAu tniu t.p 
cuc hop nu Ban kim soát cO l 
do tin tirOng rang các thành viên 
Hi dng quan trj hoäc ngui diu 

pham nghiêm trong cac nghia vi cila 
ho theo Diu 160 Lust  Doanh nghip 
hoc Hi dng quãn trj hành dng 
hoc có ' djnh hành dng ngoài pham 
vi quyn han  ciia mInh; 

f. Các tnthng hqp khác theo quy djnh 
ciia pháp lust. 

hành vi pham nghiem trong cac 
nghia vii ciia ho theo Diu 160 
Lut Doanh nghip hoc Hi 
dng quán tn hành dng hoc có 
' djnh hành dng ngoài pham vi 

quyên han  cUa mInh; 

f. Các tnthng hqp khác theo quy 
djnh ciia pháp luât và Diu lê nay. 

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

a. Hi dng quan trj phai tniu tp hop  
Dai hi dng c dOng trong thi han  ba 
miiai (30) ngày kê tir ngày s thành 
vien Hôi dng quan trj cOn 1i nhii quy 
djnh tai  dim c khoãn 3 Diêu 13 hoc 
nhân dirçic yêu cu quy djnh tai  dim d 
Va dim e khoán 3 Diéu i; 

4. Tniu tp hop Dai  hi dng c 
dOng bt ththng 

a. Hi dng quãn trj phái triu tp 
hop Dai hi dng cô dOng trong 
th&i hn ba muai (30) ngày k ttr 
ngày so thành viên Hi dng quan 
tn, thành viên dôc lap Hôi dng 

Bd sung phii 
hcip Dim a 
Khoán 4 Diu 
14 Diu l 
mu TT 
95/2017/TT-
BTC; Khoán 4 
Diu 136 LDN 
2014. 

quan tri hoäc Kim soát viên cOn 
Iai nhis quy djnh tai dim c khoàn 
3 Diu nay hoc nhn thrqc yéu 
cu quy djnh tai dim d và dim e 
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b. Tnrmg hçip Hi dong quán trj 
khong triu tp hop  Di h,i dông cô 
dông theo quy djnh tai  diem a khoán 4 
Diêu i  thI trong thai han  ba miioi 
(30) ngày tiep theo, Ban kiêm soát 
phãi thay the Hi dong quán trj triu 
tp hçp Dai  hi dông cô dong theo quy 
dinh khoân 5 Diêu 136 Luât Doanh 
nghip; 

c. Tnrrng hçip Ban kirn soátkhông 
triu tp hop Dai  hi dong cô dông 
theo quy djnh tai  diem b khoán 4 Diêu 
i. thI trong thii han  ba mui (30) 
ngày tiép theo, cô dong, nhóm Co dong 
có yêu cau quy djnh tai diem d khoán 3 
Diêu nay có quyên thay the HOi  dông 
quãn trj, Ban kiêm soát triu tp hop 
Dai hti dông cô dong theo quy djnh 
khoãn 6 Diêu 136 Luât Doanh nghip. 

GOP Y SA DOT, BO SUNG 

khoán 3 Diêu nay; 

b. Trumg hçp HOi  dng quân tn 
không triu tp hop Dai hii dông 
cô dong theo quy djnh tai  diem a 
khoán 4 Diêu nay thi trong thii 
han ba mixoi (30) ngày tiêp theo, 
Ban kiêm soát phái thay the Hi 
dông quán trj triu tp hçp Dai 
hOi dông cô dông theo quy djnh 
khoan 5 Diêu 136 Lut Doanh 
nghip; 

c. Trixmg hop  Ban kim soát 
khong triu tp hop Dai  hi dong 
Co dong theo quy djnh tai  diem b 
khoãn 4 DiOu nay thI trong thi 
han ba muoi (30) ngày tiêp theo, 
cô dong, nhóm cô ,dông có yOu 
cau quy djnh tai diem d khoán 3 
Diêu nay có quyên thay the HOi 
dông quãn trj, Ban kiOm soát triu 
tap hop Dai  hi dong cô dông 
theo quy djnh khoán 6 DiOu 136 
Lut Doanh nghip. 

DIEU 

 

NQI DUNG DIEU L 

HIN HANII 

  

LYDO 

S1A oOi 

S&a ddi nhm 
dam báo 
khong bj nháy 
diêu khoán 
tham chiêu. 

Diu 14 

Quyn và 
nhiêm vi 

cüa 
hi dông 
cô dông 

2. Dai  hi dng c dong thirO'ng 
niên và bat thtrO'ng thông qua 
quyOt djnh ye các van dê sau: 

m. Quyt djnh giao dich du Ut 
hoc ban sO tài san có giá frj bang 
hoc lan hon 35% tong giá trj tài 
san cüa Cong ty và các chi nhánh 
cüa Cong ty duqc ghi trong bao 
cáo tài chInh gân nhât duçic kiOm 
toán; 

2. Dai  hi dng c dong thirOng niên 
va bat thLthng thông qua quyêt djnh ye 
các van dO sau: 

m. Quyt djnh dAu Ut hotc ban so tài 
san có giá tn bang hoc 1n hon 35% 
tth len tong giá trj tài san cOa Cong ty 
và các chi nhánh cUa Cong ty dirqc ghi 
trong báo cáo tài chInh gân nhât duqc 
kiOm toán; 

o. Viêc Giám dc diu hành dng thii 
lam ChO tich Hôi dOng quãn tri, 

S&a ddi phü 
hcrp Diem 1 
Khoán 2 Diêu 
15 Diêu l 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Kién nghj bó 
vi nçz dung 
nay máu thuán 
nói dung qiy 
dinh tçzi Diêu 
26 DiCu l nay 
(Diêu 28 dr 
tháo). 

3. C dông khOng dixctc tham gia bO 
phiêu trong cac tru?mg hop  sau day: 

a. Thông qua các hp dng quy djnh 
tai khoân 2 Dieu 14 khi cO dông do 
ho.c ngui có lien quan tai cô dOng do 
là mt ben cOa hop  dong; 

3. C dOng khOng duçic tham gia 
bO phiOu trong các tru?mg hop  sau 
day: 

a. Thông qua các hqp dng quy 
djnh tai  khoán 2 DiOu nay khi cO 
dông do hoc ngithi cO lien quan 
tâi cô dong dO là mt ben cOa hop 
dông; 

S&a di dku 
khoán thani 
chiêu phü hcrp 
dir tháo Diêu 
l s&a dOi. 
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LY DO 

SUJ'A DO! 

b. Vic mua !ai  c phtn cüa c dông do 
hoc cüa ngtthi cO lien quan ti c 
dông do tth trirng hqp vic mua lai  c 
phAn dixqc thijc hin theo t 1 so' hüu 
cüa t.t cã các CO dông hoc vic mua 
1i thrçc thirc hin thông qua khó'p 1nh 
hoäc chào mua cong khai trên Só giao 

b. Vic mua !ai  c phn cüa c 
dông dO hoc cüa ngithi Co lien 
quan tói cô dông dO tri'r trung 
hop vic mua lai  cô phân duçic 
thirc hin theo t' l sâ hU'u cüa tat 
cà các cô dông hoc vic mua lai  
dirge thirc hin thông qua iao 

Sia ddi pith 
hcrp Diem b 
Khoán 3 Diêu 
15 Diêu lé 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dich khó'p lênh trên S& giao dich 
dich chüng khoán. chi'rng khoán hoäc chào mua Cong 

khai theo quy dinh pháp luât. 

Diu 15 

d 
d d

ai 
içn ;LrC 

uy quyen 

1. ... Tnr?mg hçrp có nhiu ho'n int 
ngucn dai diên duac Cu thi phai xac 

1....Trix&ng hgp có nhiu hcin 
môt ngtxrn dai diên theo uy quyên 

Si'ra ddj nhm 
bao quat pham 
vi zy quyen 
('phiêu bdu: có 
the dan den 
cách hiêu chi 
dung trong 
trlf&ng hçrp 
báu cz) 

djnh ciii th s c phn và so phiêu bâu thI phài xac djnh cii the sO cô 
phân và so phiêu biêu quyét dirge dugc üy quyn cho mi ngir?i dai  din. 
1iy quyén cho mOi ngui dai  din. 

2. Vic üy quyn cho nguô'i dai  din 
dij hop Dai  hi dOng cô dông phài !p 
thành van bàn theo mâu cña Cong ty 
va phài có chü k' theo quy djnh sau 
day: 

a. Tnrcing hçip Co dong ca nhan Ia 
ngithi üy quyên thI giây üy quyên phài 
eO Chü k' Cua eO dOng do và ngtthi 

2. Vice üy quyn cho ngui di 
din dir hop Dai  hi dOng cO dông 
phái !p thành van bàn theo mâu 
ca Cong ty và phài có ehü k 
theo quy djnh sau day: 

a. Trtrong hçip Co dong ca nhan Ia 
ngtrOi üy quyen thI giây üy quyên 
phài CO chU k CÜa Co dông do và 
eá nhân. ngithi dai diên theo php 

Szra dói phii 
h Dim a 
£i• b Khoán 
2 Diu 16 
Diu lê máu 

. 

95/2017/TT-
BTC. 

dIrnC üy quyên dir hop; 

b. Trucmg hgp ngucn dai dien theo uy 

luât cüa tO ehrc diraC üy quyên 
du'hop 

b. TruO'ng hcip Co dông to ChlrC là quyên cüa Co dông là to ChlrC là ngithi 
üy quyen thI giây üy quyen phái cO ngui Uy quyên thI giây Uy quyên 
Chtt k Cüa nguii dai  din theo üy 
quyên, ngui di din theo pháp lust  
CÜa Co dông và ngui duoc üy quyên 

phài CO chit k2 Cüa ngui dai  din 
theo üy quyên, ngu1i dai  din 
theo pháp luât ci'ia CO dông to 

dir hop; chtxC va cá nhân. ngiri dai dién 

Ngithi dirge üy quyen dir hop Dai  hi 
dOng CO dông phài np van bàn üy 
quyên trithe khi vào phOng hop. 

theo phàp !uât Cüa to ChrC dirae 
üyquyenduhop; 

... 
Ngui dirge üy quyên dir hop  Di 
hi dông Co dông phài np van 
bàn üy quyen khi dang k2 dir hop 
trtrac khi vào phông hpp. 

4. Tnt trithng hop quy djnh t?i  Khoàn 
3 Diêu 15, phieu biëu quyêt eUa ngu?i 

4. Tnt tri.thng hop quy dinh tai  
Khoàn 3 Diéu nay, phiu biu 

S&a ddi d 
tránh nháy 
diu khoán 
tham chiéu khi 
có st thay ddi 
th& tr diu 
khoán. 

dirge üy quyên dir hop trong pham vi 
dirge üy quyên van cO hiu 1irc khi cO 
mOt trong eáe trir?mg hgp sau day: ... 

quyêt cüa ngirti dirge üy quyên 
dir hop trong pham vi dirge üy 
quyên van cO hiu hre khi cO mt 
trong eae trir&ng hqp sau dày: ... 
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Diu 16 

Tha 
cacquyen 

1. Vic thay di hoc hüy bô các 
quyên dc bit gän lien vi mt i°ai  cô 
phân uu dãi có hiéu lire khi dircic cô 

,. ... 
dong nam gui it nhat 65% co phan pho 
thông tham d? hçp thông qua dông 
thiduqc CO dông näm giU It nhât 75% 

1. Vic thay di hoc hñy bô cáe 
quyên dc bit gãn lien vâi mt 
loai co phân uu dài có hiêu lire 
khi duxçrc co dong nam gui it nhat 
65% CO phân phô thông tham dr 
hop thông qua dông thai dirqe cô 
dông närn giü It nhât 65% quyên 

S&a ddi phü 
hcrp Khoán 1 
Diêu 17 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

quyên biêu quyêt cüa loai cô phân uu 
dãi nói trên biêu quyêt thông qua. biêu quyêt cüa loai eô phân uu dãi 

nói trén biêu quyêt thông qua. 

Diu 17 Diu 17. Triu tp Dai hôi dng c Diu 17. Triu tap hJ! chiroiig 
dông, chtrong trinh h9p, và thông trInh h9p, và thông báo h9p Dui 

hôi ding cô dông báo hçp Di hi dng cô dông 

3. Thông báo hp Dai  hi dng c 
dông dirc güi cho tat cá eác cô dông 
dông thai Cong bô trên phuong tin 
thông tin cüa Sr giao djeh chüng 
khoán, trên trang thông tin din tur 
(website) cüa Cong ty. ... 

3. Thông báo hop Dai  hi dng c 
dông duqc gii cho tat cã cáe cô 
dông bang phuoTig thüc bão dam, 

Bd sung phui 
hçip Khoán 2 
Diêu 139 LDN 
2014, Khoán 3 
Diéu 18 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dông thri dang trOn phtrong tin 
thông tin cüa Uy ban ch(rng khoán 
Nhà nuc. Sâ giao djch chüng 
khoán, trên trang thông tin dién tr 
(website) cüa COng ty.... 

5 Nguoi triêu tap hop Dai hôi dông cô 
dông có quyên tr chOi nhttng dê xuât 
lien quan den Khoán 4 Diêu 17 trong 

5 NgLrcn triêu tap hop Dai hôi 
dông eO dông eo quyên tr chôi 
nh&ng dé xuât lien quan dOn 
Khoân 4 Diêu nay trong eáe 

Su'a doi dé 
tránh nháy 
diêu khoán 
tham chiéu khi 
Co s thay dói 
tht 4 diêu 
khoán. 

eac tru?Yng hqp sau: ... 
tru&ng hcrp sau: ... 

6. HOi dng quãn tn phài chun bj dr 6. Ngu?i triOu tap hop Dai hôi Sra ddi phü 
hop Diem d 
Khoán 7 Diêu 
136 LDN 
2014, Diem d 
Khoán 2 Diêu 
18 TT 
95/2017/TT- 
BTC. 

tháo nghj quyOt cho tlrng van dê trong 
chuiong trInh hop. 

dông eô dông phãi chuân bj d 
tháo nghj quyêt cho tüng van dO 
trong chuong trInh hop. 

7. Cáe quy& dinh eüa Dai  hi dng c 7. Cáe quyt cüa Dai hOi ,nghi Sza ddi phii 
hop Khoán 4 
Diêu 2!  Diêu 
I mOu TT 
95/2017/TT-
BTC; Khoán 2 
Diêu 148 LDN 
2014. 

dông du'c thông qua bang 100% tong 
so cô phân có quyOn biOu quyOt là hçrp 
pháp và cO hiu lrc ngay cá khi trInh 
ti,r và thU tiic thông qua quyOt dinh do 

dông eô dông thrqc thông qua 
bang 100% tOng so eô phân có 
quyên biêu quyOt là hçip pháp và 
có hiu lire  ngay Ca khi trInh ti,r và 
thU tile  thông qua nghi quyOt do không dusçrc thi,rc hin dUng nhtr quy 

djnh. không duçrc thi,rc hin dUng nhtr 
quy djnh. 

Diu 18 

Cac thOu 
kien tien 
hmnh hop 
Di hi 

1. Dai  hi dng c dông dtrqc tin 
hanh khi co so eô dOng du hop dai diOn 
cho It nhât 65% cô phân có quyên biêu 

1. Di hi dng c dOng dtrçrc tin 
hanh khi co sO cô dOng dir hop dai 
diOn cho It nhât 51% cO phân cO 

Sia ddi phü 
hop Khoan 1 
Diêu 141 LDN 
2014. quyet. 

. 
quyen bieu quyet. 

2. ... Di hi dng c dOng triu tp lai  2. ... Dai hi dng c dông triu Sira di phü 
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SIfA 1)01 

dông ci 
dông 

chi duqc tin hành khi Co thành vién 
tham du là các c dông và nhüng d?i  
diên duc uy quyên dir hop dai diên 
cho It nht 51% cô phân cO quyên biêu 

tp !ai  chi duçc tin hành khi có 
thành viên tham dr là các cô dông 
va nhting dai diên duoc uy quyên 
dir h9p di din cho It nhât 

hçrp Khoán 2 
Diêu 141 LDN 
2014 

quyt. cô phân có quyên biêu quyêt. 

3. ... Dai hOi dng c dông ln thir ba 
có th duvc triu tp trong vông hai 
mircii (20) ngày k tr ngày dir djnh tiên 
hành dai  hi lAn hai và trong truông 
hp nay di hi duqc tin hành không 
phi thuc vào s' hro'ng cô dong hay 

3. ... Di hi ding c dông lAn 
thir ba có the dircyc triu tp trong 
vông hai mixci (20) ngày kê tr 
ngày dir djnh tiên hành di hi lan 
hai và trong tnrôiig hqp nay di 
hi dtrçic tien hành không phii 
thuc vao tong so phiêu có quyên 

Sia ddi phü 
hçip Khoán 3 
Diêu 141 LDN 
2014, Khoán 3 
Diêu 19 TT 
95/2017/TT-
BTC. dai diên u' quyn tham dir và dirçrc coi 

là hçp 1 và có quyn quyét djnh tat cá 
các vAn d dr kin duac phê chuân t?i  
Dai hi dng c dong lAn thi.r nhât 

biêu quyêt cüa cô dông hay di 
din  uS' quyên tham dir và duorc 
coi là hop l và co quyên quyêt 
djnh tat câ các van dê du kien 
duçic phê chuân tai  Dai hii dong 
cô dông lan thu nhât 

Diu 19 

Th th' 
' ien an 

b.x 

dông CO 
dông 

1. Vào ngày t chirc Dai hôi dnq c 1. TnrOc khi khai mac cuôc hop Sia ddi phü 
hcrp Khoán 1 
Diêu 20 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dông, Cong ty phái thrc hin thU ti,ic 
dang kS'  cô dong và phài thi,rc hin vic 
dang kS'  cho dn khi cac c dông có 
quyn dir hop có mat dang kS'  hêt. 

Dai hOi dông cô dông, Cong ty 
phái thirc hin thU titc dang kS'  cô 
dông và phái thirc hin vic dang 
kS' cho den khi cac cô dông Co 
quyên dir hop có mt dang kS'  hét. 

3. C dông dn dir Di hi ding c 
dông muon  cO quyên däng kS' ngay va 
sau dO có quyên tham gia va biêu 
quyêt t?i  di hi. 

3. C dOng hoäc dai dién duac Uy Bd sung phü 
hcrp hcrp 
Khoán 6 Diêu 
142 LDN 
2014, Khoán 3 
Diéu 20 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

quyên den dir Di hi dông Co 
dông muon  có quyên dang kS' 
ngay Va sau do có quyên tham gia 
và biêu quyêt t?i  di hi. 

4. ... Tri.r?mg hop Chñ tjch vng mat 
hoc tm thi mat khã näng lam vic 
thI các thành vien cOn l?i  bâu môt 
ngui trong so ho lam chU to? cuc 
hop. TruOng hop không có ngithi c 

4. ... Trithng hop Chü tjch vng 
mt hoc t?m  thi mat khá näng 
lam vic thI các thành viên Hi  

Sri-a di phü 
hqp Diem a 
Khoán 2 Diu 
142 LDN 
2014; Khoán 4 
Diêu 20 TT 
95/2017/TT-
BTC 

dông ciuán tn cOn lai bâu mit 
ngu'i trong so ho lam chU to? 
cuc hop theo nguyen täc da so. the lam chU to?, thành vien Hoi dông 

quán tn có chirc vu cao nhât diêu khiên Tni.ring hop không bâu dircic 
dê Dai hi dôngcO dông bâu chU to? 
cuôc hop trong so nhting ngirai dir hop 
và ngu?yi có phiêu bâu cao nhât lam 
chU to? cuc hop, 

nguYi lam chU toa, Tnrmg Ban 
kiêm soat diêu khién dê Dai hôi 
dông Co dong bâu chU to? cuc 
hop trong so nhüng ngui di,r hop 
và ngithi cO phiéu bâu cao nhât 
lam chU to? cuc hop. 

5. ChU to? là nguYi có quyn quyt 
djnh ye trInh tir, thU tiic và cac sir kiên 
phát sinh ngoài chixo'ng tninh cüa D?i 
hi dOng cO dong. 

5. Hüy bó Hzy bó phii 
hop Khoán 4 
Dku 141 
LDN; Khoán 
3, 4 Diéu 142 
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LDN 2014. 

1. Chü toa cüa dai hi hoäc Thu k dai 6. ChU toa eña dai hOi CO th tin 
hanh cac hoat dông can thiêt dé 
dieu khiên Di hi dông cô dông 
môt cach hop lé va CO trât ti hoäc 
dé clai hôi phan anh dUTYC mong 
muon üa da so dai biéu tham dir. 

Sia ddi phü 
hop Khoan 4 
Diêu 142 LDN 
2014 Khoan 6 
Diêu 20 Diêu 
lé mâu TT 
95/2017/TT-
BTC 

hi co the tiên hanh cac hoat dông can 
thiêt dé diêu khien Dai  hi dông cô 
dông môt cach hop lé va CO trât tu 
hoäc dé dai hôi phan anh diroC mong 
muon üa da so dai biêu tham thr. 

8. HOi d*ng quàn tn CO th yêu Can CáC 2.  Ngui triOu tap Dai hôi dông CO Sta ddi phü 
hçxp vo'i quy 
dinh ye ngu'rn 
có thâm quyên 
triu tap hQp 
DHDCD: 
khong chi là 
HDQT ma con 
cd the là BKS, 
cô dong 1672. 

Bo sung phu 
hop Diem a 
Khoan 7 Dzeu 
142 LDN 
2014. 

CO dông hoc dai  din duçc ñy quyên 
tham dir Dai hôi dOng CO dOng Chlu sir 
kiêm tra ma Hôi dOng quán tn cho là 

dông CO the yêu Câu CáC Co dOng 
hoäc dai diOn dUTYC uy quyên tham 
dij Di hOi  dông CO dông chju sij 
kiêm tra hoäC các biên pháp an thICh hop. Tru?ing hop có CO dong 

hoc dai  din dlrçiC Oy quyên không 
chu tuân thO nhung quy djnh ye kiêm 
tra hoäc cac bin pháp an ninh nêu 
trên, Hôi dOng quãn tn sau khi xem xét 

ninh hop pháp. hop l' kháC. 
TrirOng hop cO cô dông hoäc dai  
din dUVC Oy quyên không ChIn 
tuân thO nhüng quy djnh ye kiêm 
tra hoc CáC bin pháp an ninh 
nêu trên, nguOi triêu tap Dai hôi 

mt Cách can tr9ng tir chOi hOC tr1C 
xuât CO dOng hoäc dai diOn nêu trén 
tham gia dai hoi. dong CO dong sau khi xem xet mot 

CaCh Can trong tin choi hoac truc 
xuat CO dong hoac dai  dien neu 
trén tham gia dai  hi. 

9. HOi dng quàn tn, sau khi dä xern 8. Ngithi triêu tap Dai hôi dng S&a di phI 
hop vó'i quy 
dinh ye ngir&i 
cO thOm quyên 
triêu tap  hop 
DHDCD: 
khOng chi là 
HDQT ma cOn 
có th là BKS, 
cd dOng lan. 

xét mt cách can trong, CO the tiên 
hành CC bin pháp duoC Hôi dOng 

cO dông, sau khi dã xem xét mt 
CáCh can trong, CO the tiên hành 
các bin pháp thIch hop dé: 

* Ngithi triêu tap Dai hôi dng c 

quân tn Cho là thIch hop dê: 

* HOi dng quán tn CO toàn quyn thay 
dôi nhüng bin pháp nêu trên và áp 
dung tat cá cac bin pháp nêu 

dông cO toàn quyOn thay dôi 
nhüng bin pháp nOu trên và áp 
diing tat ca các bin pháp nêu thây 
can thiêt. Các bin pháp áp dvng 
cO the là cap giây vào ccra hoc sir 
ding nhirng hinh thüc Iija chçn 
khác. 

dông quán tn thây can thiêt. Các bin 
pháp áp dung cO the là cap giây vào 
ccra hoic si:r diing nh&ng hInh thrc 1ira 
ch9n khác. 

i. Trong tntr?mg hop tai  Dai hi dng 
cO dOng cO ap diing các bin pháp nêu 
trên, HOi dOng quán khi xac djnh ,tri 

. Tnong trumg hop t?i Dai hi 
dOng cO dOng cO áp d%lng các bin 
pháp nêu trên, nguOi triéu tap Dai 

SO'a di phIi 
hop vOi quy 
djnh ye ngtf&i 
CO thOrn quyên 
triu tap hQp 
DHDCD. 
khOng chi là 
HDQT ma cOn 
co the là BKS', 
cO dóng lan. 

dja diem dai  hi cO the: ... hOi dOng cO dOng khi xác djnh dja 
diem dai  hi cO the: ... 

Chira có 11. CuOc hop Dai hôi dng c Ba sung 
them co s& dOng cO the tO chrc theo hmnh 

CTCP C4p nu'ác BéCn  Thành — Tài lieu DHCD thitáng niên nàm 2020 67 



DIEU 
NO! DUNG DIEU LE 

lIEN HAN!! 
GOP Y SUA DO!, BO SUNG 

LY DO 

S!YA DO! 

th(rc hôi nghi tnrc tuyn thy theo thrc hin 
trong tru'&ng 
hçip Cong ty to 
chi'c DHDCD 
theo hInh th&c 
hi nghj trrc 
tuyn, 
phieu dién 
t/hinh th&c 
diên t& khác. 

hoàn cãnh và khá nãng cüa Cong 
ty va thrcic quy dinh cu th tai 
Ouy ché quán tn nôi bô Cong ty. 

Chtra có 12. Viêc biu quyt thông qua 
quyt dinh cüa Dai hôi dông CO 
dông Co th thixc hiên thró'i hInh 
thc bO phiu then tü hoàc hinh 
thüc diên tir kháC thy theo hoàn 
cánh và khâ näng cUa Cong ty Va 
duoc quy dinh cu th tai Quy ché 
quán tn nôi bô cCa Cong ty. 

Diu 20 

Thông qua 
quyt d1nh 
cüa . 
hi dng 
co dong 

1. Các quy& djnh cüa Dai  hi dng CO 
dông ye CáC van d sau day së thrcYC 
thông qua khi cO tr trO len tOng 

1. Các quyt djnh cüa Dai  hi 
dng c dông ye CáC vn d sau 
day së duqC thông qua khi có tir 
51% trO len tng so phiu biu 

Sith ddi phü 
hçrp KhoOn 1 
Dieu 21 Diu 
l mOu TT 
95/2017/TT-
BTc, Khoan 2 
Dku 144 LDN 
2014. 

Sta ddi, b 
sung phui hcip 
Khoán 1 Diêu 
21 Diêu l 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Theo quy djnh 
tgi KhoOn 1, 2 
Diu 144 LDN 
2014, nç51 dung 
tu- van, tha dôi 
Diu l cO th 
dtrcrc thông 
qua vO'i tj lç 
51% Ira len 
nu dtrcrc quy 
djnh trong 
Diu lé. 

s phiêu biu quyt cüa tat cã c dông 
dir hçp chap thun: 

c. BAu, min nhim, bãi nhim và thay 
th thành viên Ht5i dng quán trj, Ban 
kim soát và báo cáo vic Hi dng 
quán trj b nhim Giám dOe diêu hành. 

d. Các vn d khác, tr1r cac vn d quy 
djnh tai  khoán 2 Diu 20 Diu lê nay. 

quyt cüa tat Ca cô dông cO quyn 
biêu quyt có mat trirc tip hoc 
thông qua dai  din duçic üy quyên 
CO mt t?i Dai hi dng cô dông: 

C. Min nhim, bäi nhim và thay 
th thành viên Hi d6ng quân trj, 
Ban kim soát va báo cáo vic 
Hi dng quán trj b nhim Giám 
dOe diu hành. 

d. Các vn d khác, tr1r Các van dê 
quy djnh tai  khoán 2, 3 Diêu nay. Chira có 

e. SCra di và b sung Diu lê. 

2. Các quy& djnh cüa Dai hi dng cO 
dông lien quan den viêc scra dôi và bO 

2. Các quyt djnh cCa Dai  hôi 
dng cô dông lien quan den loi 
cO phiu và s lirng c phiéu 
duc cháo ban, vic to chüc 1i 
hay giái th doanh nghip, giao 
djch mua, ban tài san Cong ty 
hoc các chi nhánh thuc hin có 
giá trj tir 35% trâ len tong giá trj 

san cüa Cong ty tInh theo Báo 

Sira ddi phà 
hcrp KhoOn 1 
Diêu 144 LDN 
2014,' Khoán 3 
Diu 21 Diu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

sung Diu lê. loai c phiu và sO luç'ng 
c phiu duqc chào ban, vic t chc 
lai hay giái th doanh nghip, giao 
djch mua, ban tài san Cong ty hoc các 
chi nhánh thirc hin có giá trj tr 35% 
trâ len tng giá tn tài san cüa Cong ty 
tInh theo Báo cáo tài chInh gAn nhât_tài 
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duqc kim toán dircc thông qua khi có 
tü 75% tr len tng so phiu biu 

cáo tài chInh gn nht thrqc kim 
toán duçic thông qua khi có tr 

trâ len tng s phiu biu 
Sta dôi phü 

hcri? Khoán 
Diêu 21 Diêu 

máu TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 1, 
4 Diu 144 
LDN 2014. 

quyt cüa tht Ca ci dông dir hop chap 
thun (trong trung hqp th chc hp 
trirc tiép) hoc It nht 65?/o tng s 

quyt cUa các cô dông có quyn 
biu quyt có mat tri.rc tip hoãc 

phiu biu quy& chap thu@n (dii vâi 
trirOng hçip ly kin c dông bAng 
vAn ban), 

thông qua dai diên diiac u quyên 
có mAt tai Dai hôi dng cô dông 
chAp thun (trong truô'ng hçp to 
chi.'rc hçp trirc tiêp) hoc It nhAt 
1% tong si phiêu biu quyt 

chAp thun (dôi vâi trithng hçp 
lAy kin cô dông bAng van bàn). 

Chira có 3. BAu thành viên Hôi dng quán B sung phü 
hçip Khoán 2 
Diêu 21 Diu 
l mciu TT 
95/2017/TT- 
BTC. 

tn và Ban kiAm soát phái thuc 
hiên theo quy dinh tai Khoán 3 
Diu 144 Luât Doanh nghiep. 

Diu 21 

ThAm 
quyen V 
the thuc 
lay y kien 
cô dông 
bang Van 
bàn d 
thông qua 
quy& dnh 
cüa Di 
hfri dông 
côdông 

2. HOi  dng quán trj phái chuAn bj 
phiAu lAy ' kiên, dir tháo quyAt dinh 

2. Hi dng quân trj phái chuAn bj 
phiAu lAy kiAn, dr tháo nghi 

Sta di ph1 
hçrp vol Khoán 
2 Dlu 22 
Diu l mJu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

cüa Dai hOi dng cô dông va cac tài 
lieu giái trInh d%r tháo quyAt dinh. 

quyAt cña Dai  hi dông c dông 
và các tài lieu giái trInh dij tháo 
nghi quyAt. Phiêu lAy ' kiên kern PhiAu lAy ' kiAn kern theo dir tháo nghi 

quyt va tài lieu giái trInh phãi dirçic theo dij tháo nghi quyêt và tài lieu 
gcri bAng phixang thirc bão dam den 
ducic dia chi dAng k' cüa tüng c 
dông. ... 

giái trInh phãi duqc gi'ri bAng 
phucing thic bâo dam den di.rçc 
dja chi dang k ciia trng cô dông. 

3. PhiAu lAy ' kin phái có cac ni 
dung chü yAu sau day: 

a. Ten, dja chi trij sâ chInh, so và ngày 

3. Phiu lAy kiAn phai có các 
n5i dung chñ yêu sau day: 

a. Ten, dja chi trii sà chInh, mA so 

Sta ddi phii 
hçrp vOl Diem 
a Khoán 3 
Diu 22 TT 
95/2017/TT.. 
BTC. 

Sia dôi phü 
hçip vOl Diem 

Khoán 3 
Diu 22 TT 
95/2017/IT-
BTC; Dicm c 
Khoán 3 Diu 
145 LDN 
2014. 

cAp GiAy chImg nhân dAng k' doanh doanh nghiêp; 
nghiêp, ncii dang k' kinh doanh cOa 

c. Hç, ten, dja chi thi.r?mg trñ, 
quc tjch, s the cAn cithc cong 

Cong ly; 

c. HQ, ten, dja chi thtthng trü, quc 
tjch, s GiAy chüng minh nhân dan, H 
chiu ho.c ching thirc Ca nhân h?p  
pháp khác cüa c dông là cá nhân; ten, 
dia chi thuO'ng trU, quôc tich, s quyAt 

dan, sO GiAy chng rninh nhân 
dan, H chieu hoc chirng thirc ca 
nhân hcip pháp khác cCa cO dông 
là cá nhân; ten, dia chi tru sO' djnh thành 1p hoc s dang k kinh 

doanh cOa cô dông hoäc dai din theo 
Uy quyén cUa c dông là th chirc; s 
luqng c phAn cüa tirng loai va so 
phiu biu quyt cUa c dong; 

chInh, s quyAt djnh thành ' 
hoc s dAng k' kinh doanh cüa 
c dông là tO chirc hoAc ho ten, 
dia chi thiiO'ng trü, quc tich, so 
The cAn c'thc cong dan, GiAy 
chüng minh nhân dan, Ho chiêu 
hoAc chCrng thi.rc Ca nhân ho'p 
pháp khác cüa dai din theo üy 
quyên cüa cO dông là t chüc; sO 
krqng C6 phAn cüa tirng loai va s6 
phiu biu quyt cia cô dOng; 
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4. Phiu ly kin dä dixçrc trà lôi phài 
có chit k cüa c dông là cá nhân. 

4. Phiu thy ' kin dã dtrçc trâ Ri 
phài có chit k cüa ct dông là cá 
nhân, ngtthi dai diên theo pháp 

Szra di phü 
hcrp Khoán 4 
Diêu 22 Diu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

B sung phui 
hcrp Khoán 
Diêu 22 Diêu 
l mu TT 
95/201 7/TT-
BTC, Khoán 4 
Diêu 145 LDN 
2014. 

Bô sung dé 
them ca s& 
thrc hién 
trong truàng 
hp Cong ty 
lay i5  kiên cO 
dOng bang van 
ban theo hlnh 
th&c bO phku 
din tiWhInh 
th&c diên ti 
khác. 

ngiri dai diên theo u quyn hoäc 
ngr?i dai dién theo pháp luât cüa c luât cta c dông là t chi'rc hoäc 
dông là t chirc. cña cá nhân. nguii dai diên theo 

Phiu thy ' kthn gCri v Cong ty phái 
thrçic dirng trong phong bI dan kIn và 
không ai duçc quyn m tnràc khi 
kim phthu. Các phiêu thy ' kthn COng 
ty nhn drçc sau thai han  dã xác djnh 
tai ni dung phthu thy ' kthn hoc dã 
bj ma du không hap 

Chu'a có 

pháp luât cüa t chirc thrac u' 
quyên. 

Phthu thy kthn gi'ri v Cong ty 
phâi duqc dirng trong phong bI 
dan kin và không ai thrçic quyn 
mo tnróc khi kiêm phthu, trithng 
hap gri fax hoäc thr diên tCr thI 
phái duoc gilt bI mat dn thi 
dthm kthm phiu. Các phthu lay ' 
kin Cong ty nhn drqc sau thai 
hn dä xác djnh tai  ni dung phiu 
thy ' kin hoc da bjmâ, bi cOng 
bô tri.rót thai dim kiem phthu c1u 
không hap lê. Phiu lay ' kin 
không duac giti v ducic coi là 
phthu khong tharn gia bthu quyt. 

Tru?rng hop thy kthn c dông 
bang van bàn theo hInh thirc bO 
phiêu diên tir/hInh thirc dien tcr 
khác, viêc biu quyt ci:ia c dOng 
thuc hiên theo quy dinh tai Quy 
chquàntrinoibocitaCongty. 

5. Hi dng quàn trj kim phiu và lap 
biên bàn kiêm phiéu duài sr chtng 
kthn cüa Ban kiêm soát hoc cüa cô 
dong khOng nm gilt chCrc vu quàn 1 

5. Hi dng quán trj kim phiu 
và 1p bién bàn kthm phiu duai 
sir chng kin cüa Ban kthm soát 
hoc cña c dông khong phái là 
ngiii diu hành doanh nghiep. 

Sta di phü 
hçrp vái Khoán 
6 Diu 22 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Sia di phü 
hcrp vái Diem 
a, c IJioán 6 
Diu 22 Diu 
lé máu TT 
95/2017/TT-
BTC,• Dim a, 

Khoán 5 
Diu 145 LDN 
2014. 

Cong ty. Biên bàn kim phiu phái có 
các ni dung chü yu sau day: 

a. Ten, dja chi tri,i sâ chInh, s và ngày 

Biên bàn kim phiu phâi cO các 
nidungchüyêusaudây: 

a. Ten, dja chi trp sO chInh, ma s 
cAp GiAy chtng nhân dang k doanh doanh nghiep, 
nghiêp. ncii dang k kinh doanh; ' ' ' 

c. So cô dong v6i tong sO phiéu 
biu quyt da tham gia biu quy&, 
trong do phân bit s phiu biêu 
quyét hap l và s biu quyét 
khong hap lê, phuang thirc giti 

c. S c6 dông vâi t,ng s6 phiu biu 
quyt dã tham gia biu quyêt, trong do 
phân bit s phiêu biu quyt hap l và 
so biu quyêt khong hap l, kern theo 
phi lc danh sách cô dông tham gia 
biêu quyt; 

phiu biu quyt kèm theo phi lic 
danh sách cô dông tham gia biêu 
quyêt; 
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g. Hç, ten, chü k' cüa Chü tjch H0i  
dng quàn trj, ngui dai  din theo 
pháp 1ut cüa Cong ty va cüa ngu?Yi 
giám sat kim phiu. 

Các thành viên Hi dng quAn trj Va 
ngtthi giám sat kiêm phiêu phài lien 
dâi chju trách nhim v tinh trung 
thrc, chInh xac cüa biên bàn kim 
phiu; ... 

g. Hp, ten, chü k' cüa Chü tjch 
Hi dng quân trj, ngui dai  din 
theo pháp Iut cUa Cong ty, nguii 
giám sat kim phiu và ngu&i 

Bd sung phii 
hcxp Dkm f 
Khoán 6 Diéu 
22 Diêu l 
mu TT 
95/2017/TT-
BTC,• Dim e 
Khoán 5 D!u 
145 LDN 
2014. 

kim phiu. 

Các thành vien Hii dong quan frj, 
ngixôi kim phiu và ngu?i giám 
sat kim phiu phái lien dOi chju 
trách nhim v tInh trung thirc, 
chinh xác cüa biên bàn kim 
phiu; 

6. Bién bàn kim phiu phài thrçc cong 
b trên website cüa Cong ty trong thai 
han hai mircii tu (24) gi và gfri dn 
các c dông trong vOng mu&i 1Am (15) 
ngày, k ti ngày kt thuic kim phiu. 

6. Biên bàn kim phiu phâi duqc 
cong b trén website cüa Cong ty 
trong thOi han  hai muth ti.r (24) 
gi và có th g&i dn cac e dông 

Sta di phi 
hcrp Khoán 6 
Diu 145 LDN 
2014 => vic 
gti BB kim 
phi éu có th 
thay the bang 
vic dáng tái 
len Website 
cong ty. 

trong vông mui 1Am (15) ngày, 
k ti'r ngày kt thüc kim phiu. 

8. Quyt djnh duqc thông qua theo 
hInh thrc lay kin c dông bang vAn 
bàn phài dirqc s c dOng dai  din It 
nht 65% tong s c phân có quyn 

8. Quyt djnh duqc thông qua 
theo hInh thirc 1y ' kin cô dông 
b&ng vAn bàn phài duqc s cô 
dOng dai  din it nht jQ tng s 

S&a di phIi 
hçxp Khoán 9 
Diêu 22 Didu 
l mâu TT 
95/2017/TT-
BTC; Khoán 4 
Didu 144 LDN 
2014. 

biu quyt chap thun và có giá trj nhu 
quyt djnh dircc thông qua tai  cuc 
hpp Dai hi dng ci dOng. 

c phn cO quy&n bieu quyt chAp 
thun và có già trj nhu quy& djnh 
duqe thông qua tai  cuc hpp Dai 
hOi dng cO dông. 

Diêu 22 

Biên ban 
h9p 
hi dông 
cô dông 

... Cáe bàn ghi chép, bien bàn, s ehU ... Biên bàn hop Dai hôi dng ei Sza ddi phü 
hcrp khoán 
Diêu 23 Diéu 
i mou TT 
95/2017/TT-
BTC, khoán 3 
Didu 146 LDN 
2014. 

k eüa các cô dOng du hop và vAn bàn dOng, phu luc danh sách c dOng 
ày quyn tham dtr phài dupe km gi 
tai tru so chInh cOa Cong ty. 

dAng k du hop, nghi quy& dA 
duoc thông iva, vAn bàn üy quyn 
tham du và tài lieu lien quan gcri 
kern theo thông báo mOi hop phãi 
dupe km giü tai  trii sà chInh cüa 
Côngty. 

Diu 23 

Yêu cu 
hüy bó 
quyt dinh 
cüa 
hôi dông 
co dong 

Trong thai han  chin mu'oi (90) ngày, 
k tir ngày nhn dupe bien bàn hpp 
Dai hi dOng c dông ho.c bien bàn 
kt qua kim phiu lay kin Dai  hi 
dng c dông, c dông, nhóm c dông 
quy djnh tai  Khoán 4 Diu 11 Diu l 
nay có quyn yeu eAu Toà an hoac 
Trpng tài xem xét, hug' bO quyt dnh 
cüa Dai  hii dng c dOng trong càc 
truang hcip sau dày: 

Trong thii han  chin mucii (90) 
ngày, k tir ngày nhn duc bien 
bàn hpp Dai hi dOng cO dông 
hoc bien bàn ket qua kim phiêu 
lay ' kin Dai  hi ding c dông, 
cO dOng, nhóm cO dôngquy djnh 
tai  Khoàn 4 Diu 11 Diêu lé nay, 
thành viên HOi dng quàn tn, 

SOa ddi, b 
sung phIi hçip 
Diêu 24 Diéu 
l mdu TT 
95/2017/TT- 
BTC; Didu 
147 LDN 
2014. 

Kim soàt vien, Giàm dc diu 
hành cO quyn yêu cAu Toà an 
hoc Trong tài xem xét, hu bO 
quyt djnh cUa Dai  hi dng e 
dOng trong eác truang hcip sau 
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1. TrInh ti và thu tiic triu tp hçp Dai 
hi dng c dông không thirc hin 
dáng theo quy djnh cña Lust  Doanh 
nghip và Diêu lé Cong ty, trtr trtrO'ng 
hcip quy djnh t?i  Khoân 7 Diu 17 
Diêu ic  nay. 

day: 

1. TrInh Ut và thu tuc triêu tp 
h9p Dai  hi dng c dong iç 
thy ' kin c dông bang van bàn 
và ra quyt dinh cüa Dai hOi 
dng cô dông không thijc hin 
dung theo quy djnh cila Lut 
Doanh nghip và Diu 1 Cong 
ty, trr trithng hqp quy djnh tai 
Khoân 7 Diu 17 Diêu 1 nay. 

2. TrInh tir. thu tuc ra quyt dinh và 2. Ni dung nghi quyt vi phm Szra di, bá 
sung phü hcp 
Diêu 24 Dieu 
lê máu TT 
95/2017/TT- 
BTC; Diu 
147 LDN 
2014. 

ni dung quy& dinh vi pham pháp 1ut pháp lust  hoc Diu 1 Cong ty. 
hoc Diu 1 Cong ty. 

Chira có Chira có Diu 24. 15'n2 cir dê cu thành B sung phü 
hcip Diéu 11 
ND 
71/2017/ND- 
c, Diu 25 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Ghi nhan  theo 
Khoán 1 Diu 
11 ND 
71/2017/ND-
CP va gop j 
cüa DN 

viên Hôi dn iuàn tn 

1. Tn.rOng hop dã xac dinh duoc 
truóc (mg viên, thông tin lien 
quan dn các 1mg viên HOi dông 
quãn tn disoc thra vào tài lieu hop 
Dai hOi dng c dông va cong bô 
ti thiu mui (10) ngày trrnic 
ngày khai mac cuôc hop Dai hôi 
dông c dong trén trang tin ,thOng 
diên tlr cüa Cong ty d cô clOng có 
th tIm hiu v cac (mg viên nay 
truó'c khi bô phiu. IIJng viên HOi 
dcng quán tn phái có cam kt 
bang van bàn ye tInh trung thirc, 
chInh xác và hqp l2 cüa các thông 
tin cá nhân duot cong b và phài 
cam kt thuc hiên nhiêm vu môt 
each trung thuc nu thrac bau lam 
thành viên Hôi dng quãn fri. 
Thông tin lien quan den 1mg viên 
Hôi dông quán tn dirnc cong b 
bao gm các nôi dung ti thiu 
sau day: 

a. Ho ten, ngày. tháng. näm sinh; 

b. Trinh do chuyên môn: 

c. Qua trInh cong tác; 

d. Các thông tin khác theo dánh 
giá cüa HOi dong quàn tn là can 
thit cung cp và cong khai (nu 
co). 
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Chra có 2. Các c dông nm giU c&phn Chuyn len ti 
Khoán2 Diêu 
24 Diêu l cü 
Diêu 25 dc 

tháo Diêu l 
sã'a dói) 

ph thông trong thai han lien tue 
It nhât sáu (06) tháng có quyên 
gop so quylin biéu quyêt cña tlrng 
ngi.thi lai vâi nhau dé dé dr các 
1mg viên Hôi dOn quân tn. Co 
dông hoàe nhóm cO dông näm gi& 
tr 5% dn dis1mi 10% tOng so cô 
phn có quyn biu quyêt dime dê 
dr môt (01) 1mg vién: tlr 10% den 
duài 30% dime de dr tôi da hai 
(02) 1mg viên; tlr 30% den du1mi 
40% dime dé elm tôi da ba (03) 
1mg viên: tlr 40% dn dithi 50% 
duoc d dr t6i da bôn (04) 1mg 
vién: tim 50% dn dulmi 60% duoc 
d elm ti da näm (05) 1mg viên tim 
60% dn duâi 70% dime dê elm tôi 
da sáu (06) 1mg viên: tim 70% dn 
80% dime d elm tOi da bay (07) 
1mg vién: và tim 80% trlm len diroc 
dé elm tôi da tam (08) 1mg viên. 

Chira có 3. Truimng hop s hrong các 1mg Chuyn len tlr 
Khoan 3 Diêu 
24 Dieu l ci 
('Diêu 25 dr 
tháo Dieu l 
tha dói). 

viên Hôi dOng quân tn thông qua 
dê elm và 1mg elm van khOng dli sO 
krcmng can thiêt, Hôi dông quãn tn 
dixcmng nhiém có the dé elm them 
1mg elm viên hoäc tO chlmc dê elm 
theo Co ché dime COng ty quy 
dinh tai Quy chê nôi bO ye quan 
tn cong ty. Co chê dê elm hay each 
thlre HOi dông quán tn du'ong 
nhiêm dê dr 1mg elm viên Hôi 
dOng quán tn phai dime cOng bô 
rO rang và phâi dime Dai hôi dong 
cô dOng thông qua tnmlmc khi tiên 
hành d elm. 

Diu 24 Diêu 24. Thành phân Va nhim k' Diu 25. Thành phAn và nhim 
cüa thành viên Hi dông quãn tn k)' cüa thành viên Hi dông 

quãn trl 

1. S limong thành vien Hi dng quân 
trj tôi da là bay (07) ngirimi. Nhim kS'  
cüa thành viên Hi dông quãn trj 
khOng qua näm (05) närn; thành viên 
HOi dông quan trj có the duc ,bâu lai  
vi sO nhim kS'  khOng hn ché. TOng 
sO thành viên Hi dOng quãn trj khOng 
diu hành hoäc thành viên Hi dong 

1. S hrcmg thành viên flôi dng 
quán trj tOi da là bay (07) ngithi. 
Nhim k' dna thành viOn HOi 
dông quãn trj khOng qua näm (05) 
näm; thành viên Hi dOng quãn trj 
eó the thmc bâu Iai  vlmi sO nhim 
k' khOng han  chê. TOng sO thành 
vien Hi dOng quán trj khong diêu 
hành, dOng thimi, tong sO thành 

Sra do2i, b 
sung phui hcip 
Khoán 2, 5 
Diêu 12 ND 
71/2 01 7/ND-
CF 

quàn trj dc lap Qchi Cong ty trlm thành 
cong ty dai chOng quy mO lan) phãi viên Hi dOng quân frj de 1p 

phái chiêm it nhât mt phân ba 
(1/3) tOng sO thành vien Hi dOng 

chiêm it nhât mt phân ba (1/3) tong 
sO thành vin Hi dOng quán trj. $ 
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luong ti thiu thành vien Hôi dng quàn trj. 
quân tn không diêu hànhl dOe lap dirore 
xác dinh theo phiiang th(rc lam trOn 
xuông. 

2. Các c dông nm giu c phAn cO 
quyên biêu quyêt trong thai han  lien 
tVc It nhât sáu (06) thang 

2. Chuyn len Khoàn 2 Diu 24. 

3. Trtr&ng hap si lircing các 1rng viên 
HOi dng quán tn thông qua dé cir va 
üng cü van không dü so hrong can 
thiêt, 

3. Chuyn len Khoán 3 Diu 24 

. Thành viên HOi  dng quân trj không 
cOn tir cách thành viên HOi  dông quán 
tn trong các tnrng hçnp sau: 

Chuaco 

. Thành viên HOi  dng quân trj 
khong cOn tir each thành viên HOi  
dong quán trj trong các trumg 
hop sau: 

f. Cung cap thong tin ca nhan sai 

Bd sung phü 
hçrp Diem f 
Khoán 3 Diêu 
26 Diêu lé 
mau TT 
95/2017/TT 
BTC 

khi gi'ri cho Cong ty v&i tu cách là 
irng viên Hôi dong quán tn; 

g. Các trir?rng hap khác theo quy 
dinh cüa pháp luât. 

6. Hôi dng quán tn có th b nhiêm Hüy hO Hüy bó phit 
hcrp Diêu 26 
Diêu l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

ngirOi khác tam thai lam thành viên 
Hôi dông quán tn dé thay the chô 
trông phát sinh và thành viên mi nay 
phái diroc chap thuân tai Dai hôi dông 
cô dOng ngay tiêp sau do. ... 

Diu 25 Diu 25. Quyn h3n và nhiêm vu cüa Diêu 26. Quyn han và nghia vu Sz'a ddi ten 
diêu phui hçip 
Diêu 27 Diêu 
lê mâu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Hi dng quãn trl cüa Hi dng quãn frj 

2. HOi  dng quán trj CO trách nhiêm 
giám sat Giám doe diêu hành và ç 

2. HOi  dng quán trj có trách 
nhim giám sat Giám dOe diêu 
hành và ngiri diéu hành khác. 

Sia ddi phü 
hçrp quy din/i 
ye (hay dôi 
khái niêm 
"can ba quán 

thành 
"ngtthi diêu 
hành doanh 
nghip". 

can bô quân 1 khác. 

3. ... Cii th& HOi dng quàn trj cO 
nhung quyên han  và nhim vii sau: 

c. B nhiêm và bãi nhim các can bô 

3. ... Cii th& HOi dng quán trj có 
nhUng quyên han  và nhim vii 
sau. 

e. Bô nhim và mien nhiêm, bäi 
Sa di Mi 
hop quy dznh 
ye (hay doi 
kha: niem 

quân 1' COng ty theo dO nghj cOa Giám 
dc diu hành và quyet dinh rncrc 
lirong cua ho 

d. Giai quyet cac khieu nai  cua Cong 

nhiêm nglräi diêu hành doanh 
nghiep theo de nghi cua Giam doe 
dieu hanh va quyet dinh mire 
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ty di vi can bô quân ! cüng nhi.r li.rcing cüa h9; 

d. Giãi quyêt các khiêu nai  cüa 
Cong ty dôi vài nguli dthu hành 

"can b5 quán 
lj" thành 

dzeu 
hành doanh 
nghip". 

B phà 
hp Diem h, 1 

Khoán 2 
Diu 27 Diu 
l máu TT 
95/2017/TT- 
BTC, Dinz 1, 
m, n Khoán 2 
Diu 149 LDN 
2014 

quyt djnh 1xa chçn dai  din cüa Cong 
ty d giái quyt các vn d lien quan 
tài các thu tic pháp 1 di vii can bô _____ doanh nghiep cUng nhu quyt 
quán 1 do; 

djnh itra  ch9n  dai  din eCa Cong 
ty d giái quyt các vn d lien 
quan tâi các thu tiic pháp !' di 
vài ngri dthu hành do; 

i. B nhim, min nhim, bãi nhim 
Giám dc dthu hành, can bô quân l' 
khác, ngtthi dai  din cCa Cong ty. Vic 
bäi nhiêm neu trén không thrcc trái VY1 

các quyn theo hçrp dong eCa nhUng 
ngu1i bj bãi nhim (nu cO); 

Chira Co 

i. B nhim, min nhim, bãi 
nhiêm Giám dc dthu hành, nguii 
dthu hành khác, ngithi dai  din 
cüa Cong ty. Vic bAi nhim nêu 
trên không ducrc trái vâi các 
quyn theo hqp ding cCa nhtng 
nguOri bj bãi nhim (neu có); 

n. Quyt dinh viêc áp dung Ouy 
ché nôi bô v quán tn cong ty sau 
khi duac Dai hôi dng c dOng 
thông qua; 

o. Duyêt chuo'ng trInh, nôi dung 
tài lieu phue vu hop Dai hOi dng 
c dOng. triêu tap hop Dai hOi 
dng CO dông hoAc thy kthn d 
Dai hôi dng c dong thông qua 
quyt dinh; 

p. TrInh báo cáo tài chInh h&ng 
näm dà dtrc kthm toán. báo cáo 
quán tn cong ty len Dai hOi dng 
cô dOng. 

4. Nhting vn d sau day phái duçrc 
HOi dng quán trj phé chuân: 

c. Trong phm vi quy djnh tai  khoãn 2 
Diu 149 Lut Doanh nghip và trir 
tnthng hcip quy djnh t?i  khoán 3 Dthu 

4. NhUng vn d sau day phái 
duçc HOi dng quân frj phé 
chun: 

c. Trong pham vi quy djnh tai 
khoán 2 Diêu 149 Lut Doanh 
nghip và trir tnthng hçip quy djnh 
tai khoãn 2 Dthu 135 và khoán 1, 

Si'a ddi diu 
khoán tham 
chiéCu phü hc,p 
LDN 2014; 
Dim c Khoán 
3 Dku 27 

máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

162 Lut Doanh nghip phái do Di 
hOi dng ci dOng phé chuân, Hii ding 
quán trj thy tirng thi dthm quyt djnh 
vic thrc hin, sCra d6i va hug' bO cac 
hçip d6ng lo'n cCa Cong ty (bao g6m 
các hçrp dOng mua, ban, sap nhp, thâu 
torn cOng ty và lien doanh); 

khoán 3 Dthu 162 Lut Doanh 
nghip phái do Dai  hi dng C6 
dông phê chun, Hi d6ng quán 
trj tOy tt'rng thii diem quyêt djnh 
vic thc hin, stra d6i và hu' bO 
the hçp d6ng 1ón eCa Cong ty 
(bao gOm cac hcrp d6ng mua, ban, 
sap nhp, thâu torn cOng ty và lien 
doanh); 

5. Hi d6ng quán trj phái báo cáo Dai 
hi d6ng cô dOng ye hoat dng cOa 
mInh, Cu th là ye vic giám sat eCa 
Hôi d6ng quân frj d6i vâi Giám d6c 
diéu hành và nhUng can ho quán l 

5. Hi d6ng quán trj phái báo cáo 
Dai  hi dOng c6 dong v hoat 
dng cOa mmli, cii the là v vice 
giám sat cOa FIii d6ng quán trj 
dôi vâi Giám doe diêu hành và 

Sira ä'ái phii 
hcrp quy din/i 
ye thay ddi 
khái nini 
"can bçi quán 
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khác trong näm tài chInh. ... nhüiig ngtrO'i diu hành khác trong lv" thành 
"ngu'ài diêu 
hành doanh 
nghip ". 

nAm tài chInh. ... 

6. Tth khi lut phap và Diu l quy 
dinh khac, Hôi dông quan tn co the uy 
quyên cho nhân Vifl Cap disài và 
nguOi diêu hành khác dai din xr 

6. Trtr khi lust pháp và Diu l 
quy dinh khac, Hôi dông quan tn 
Co the üy quyên Cho nhân viên 
cap thrói và CáC can bô quân l 

Sira di phIi 
hçrp quy thnh 
ye thay dói 
khái nim 
"can b quán 
1j" thành 
"ngu&i diêu 
hành doanh 
nghip ". 

cong vic thay mt cho Cong ty. dai din xfr l cong vic thay mt 
choCOngty. 

Chira có Chu'a có Diu 27. Thu laoq tin hro'n và Chuyn ti' 
Khoán 7, 8, 9, 
10 Diêu 25 
Diêu lê c12 
xung 

Sta dôi phü 
hçrp Dieu 28 
Diêu l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC; Khoán 3 
Diêu 158 LDN 
2014. 

loi Ich khác cüa thành viên Hôi 
dônquãntri 

1. Thành viên HO' dông quán tn 
(khOng tInh các dai diên dUYC uS' 
cuyn thay th) dUGC nhân thu 
lao cho cong viéc cüa mInh duOi 
tu' cách là thành viên Hôi dng 
quãn tn. Tng rnirc thu lao cho 
HOi dng quán tn do Dai hOi 
dng c dông quyt dinh. Khoàn 
thu lao nay duac chia cho CáC 
thành vién HOi dong quàn tn theo 
thoá thuân trong Hôi dng quàn 
tn hoãc chia dêu trong tnrng 
hap không thoá thuân disac. 

2. Tng s tin trâ cho trng thành 
viên HOi dông quãn tn bao gôm 
thu lao, chi phI, hoa hong, quyn 
rnua cô phân và cac lai Ich khác 
dUaC ht.râng tr Cong ty. cong ty 
Con, cong ty lien ket cüa Cong ty 
Va cac cOng ty khác ma thành 
viên Hôi dông quán tn là dai dién 
phân vOn gop phái dixac cong bô 
Chi tiêt trong báo CáO thuOng niên 
Cüa Cong ty. Thà lao cüa thành 
viên Hôi dông quán tn phài du'ac 
the hen thành muc riêng trong 
Báo CáO tài chinh hang näm cüa 
Côngty. 

3. Thành viên HOi dng quân tn 
nãm gi& chirc vu diêu hành hoàc 
thành vién Hôi dong quán tn lam 
viéc tai các tiêu ban cüa Hôi dông 
quán tn hoãc thisc hién nhung 
cong viêc khác ma theo Hôi dng 
quán tn là näm ngoài pham vi  
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nhiêm vu thông thtxông cña môt 
thành vien Hôi dong quan tn, có 
the drnc trá them tiên thu lao 
dmfii dang môt khoân tiên cong 
tron gói theo timg lan, lLrclng. hoa 
hông, phân tram lai nhuân hoäc 
duri hInh thirc khác theo quyêt 
dinh cüa Hôi dOng quãn tn. 

4. Thành viên Hôi dng quán tn 
có quyên duoc thanh toán tat cá 
các chi phi di lai, an, a va các 
khoàn chi phi hop  l khác ma ho 
dä phãi chi trã khi thuc hiên trách 
nhiémthành viên HOi dông quán 
tn cüa mInh, bao gôm cá các chi 
phi phát sinh trong viêc tai tharn 
dii các cuôc hop Dai hôi dOng cO 
dong. Hôi dong quán tn hoäc các 
tiêu ban cüa Hôi dông quan tn. 

Diu 27 Diu 27. Các cuc h 9 p cüa Hi dng Diêu 29. Các cuc h9p cüa Hi 
quail tr dông quail trj 

1. ... Cuc hop nay do thành viên cO S6 
phiêu bâu cao nhât triu tip.  Tnu&ng 
hqp co nhiêu hon mOt  (01) thành viên 
có sO phiêu bâu cao nhât ngang nhau 
thi các thành viên nay bâu mOt  nguai 
trong sO h triu tp hop Hi dong 
quân trj theo nguyen tãc da sO. 

1. ... Cuôc hop nay do thành viên 
có so phiéu bâu cao nhât hoäc t 

B sung phü 
hçrp Khoán 1 
Diêu 153 LDN 
2014. 

lê phiêu bâu cao nhât triu tip. 
TnuO'ng hgp có nhiêu hon mOt  
(01) thành viên có sO phiêu bâu 
hoäc t' lê phiêu bâu cao nhât và 
ngang nhau thI các thành viên nay 
bâu mt ngithi trong so ho triu 
tip hop  Hi dông quân trj theo 
nguyen tAc da sO. 

2. Chü tjch Hi dng quán tn phái 
triu tp cac cuc hop  Hi dông quán 
tn thi.rng kS', 1p chuong trInh nghj 
sij, thi gian va dja diem hop  It nhât 

2. ChC tjch Hi dng quán tn phái 
triu tp các cuc hop Hi dông 
quán trj thu&ng kS',  Ip chuong 
trinh nghj si,r, thi gian và dja 
diem hop châm nhât ba (03) ngày 

Sia di phà 
hqp Khoán 6 
Diéu 153 LDN 
và kiên cza 
DN. näm (05) ngày tnrac ngày hop  dir kiên. 

lam viêc tnthc ngày hop  dr kiên. 

3. Chu tjch Hi d6ng quãn trj triu tp 
cac cuc hop  bat thung khi thây can 
thiêt vi 10i ich cCa Cong ty. Ngoài ra, 
ChO tjch Hi dOng quãn trj phâi triêu 
tp hop  Hi dông quân trj, không ducc 
tn hoãn nêu không có l do chinh 
dáng, khi rnt tnong sO các dôi ti.rqng 
duOi day dê nghj bang van bàn tnInh 
bay miic dIch cuOc hçp và các van dé 
can bàn: 

a. Giam doc dieu hanh hoac it nhat 
nam (05) can bO quân !' khác; 

3. ChC tjch Hi d6ng quán trj triu 
tp các cuc hop  bat thtrOng khi 
thây can thiêt vi lqi Ich cüa Cong 
ty. Ngoài ra, Chü tjch Hi dong 
quán trj phâi triêu tp hp Hi 
dông quán trj, không duoc tn 
hoan nêu khOng có I' ,do chinh 
dáng, khi mt trong sO các dôi 
tugng dithi day dê nghj bang van 
bàn trInh bay mic dich cuc hop 
va các van e can bàn: 

a. Giám d6c diu hành hoäc it 

c" ita uOl , vO 

sung phü hçrp 
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Chira có nht nàm (05) ngix?i diu hành Khoán 3 Diu 
30 TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoan 4 
Dku 153 LDN 
2014. 

khác; 

d. Thanh vien doe lap Hoi dong 
quan tn. 

4. Các cuc hçp Hi dng quãn trj nêu 
tai khoân 3 Diêu 27 phâi di.rçc tin 

4. Các cuc hçp Hi dng quãn trj 
neu tai  khoân 3 Diêu nay phái 

Sia ddi phI 
hcrp Khoán 4 
Diêu 30 Diêu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 5 
Diêu 153 LDN 
2014 

hành trong th&i han  bay (07) ngày lam 
viêc sau khi có dê xuât hop. Tnr?ng 

du'c tiên hành trong thi han  bay 
(07) ngày lam vic, kê tr ngày 

hçip Chü tjch Hi dong quân trj không 
chip nhn triu tp hQp theo dé nghi 
thI Chü tjch phái chju trách nhim ye 
nh&ng thit hai  xày ra dôi vó.i Cong ty; 
nhttng ngri d nghj t chtrc cuc h9p 
dixçic dê cp den khoãn 3 Diêu 27 có 

nhân di.rac dê nghi quy dinh tai 
Khoàn 3 Diêu nay. Tnrông hçrp 
Chü tjch Hi dông quán tn không 
chap nhtn triu tp hçp theo dê 
nghj thj Chü tjch phãi chju trách 
nhim ye nhüng thit hai  xáy ra 
dôi vOi Cong ty; nhung ngithi dé 
nghj to chüc cuc h9p duqc dé 
cap den a khoán 3 Diêu nay có 

the tu mInh triu tp hçp Hi dong 
quân tn. 

the tu mInh triu tp hgp H,i 
dông quàn tn. 

7. Thông báo hçp Hi dng quán tn 
phái di.rc gcri tnrâc cho các thành viên 
Hi dông quãn trj It nhât ba (03) ngày 
lam vic trirac khi to chic hçp, the 
thành viên Hi dông có the tir chôi 
thông báo mOi hçp bang van bàn và 
viêc tr chôi nay có the cO hiêu !uc hôi 

7. Thông báo hçp Hi dng quân 
trj phái duc g1i truac cho các 
thành viên Hi dông quàn trj It 
nhât ba (03) ngày lam vic trirac 
khi to chirc hçp, cac thành vien 
Hi dông có the tir chOi thông báo 
mi h9p bang van bàn và viéc t1r 

Sia ddi phü 
hop Khoán 7 
Diêu 30 Diêu 
l inau TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Sza ddi phü 
hop Khoán 6 
Diu 153 LDN 
2014. 

. Thông báo hçp Hi dông phãi dixc 
lam bang van bàn tiêng Vit và phâi 
thông báo day dü chirong trInh, thi 
gian, dja diem h9p, kern theo nhng tài 
lieu can thiêt ye nhthig van dê dirc 
bàn bac  và biêu quyêt t?i  cuc h9p Hi 
dong và các phiêu bâu cho nhUng 

chOi nay có the thrc thay dôi 
hoäc hüy bO bang van bàn cUa 
thành viên hôi dông quân tn do. 
Thông báo h9p Hi dOng phâi 
thr9c lam bang van bàn tiêng Vit 
và phái thông báo day dü chuong 
trinh, thai gian, dja diem hçp, 
kern theo nhüng tài lieu can thiêt 
ye nhUng van dê duccc bàn bac  và 
biéu quyét tai  cuc h9p H,i dOng 
và các phiêu biêu quyét cho 

thành vién Hi dong không the du hQp. 

nhUng thành viên Hi dng không 
the du hop. 

8. Các cuc hçp cüa Hi dng quân tn 
lan th nhât chi dugc tiên hành các 
quyt djnh khi CO It nht ba phn tu 
(3/4) so thanh viên H,i dông quân trj 
có mt true tiêp hoc thông qua ngui 
dai din (nguri dwrc u' quyen). 

8. Các cuc hQp cUa Hi dng 
quàn tnj lan thir nhât chi duqc tiên 
hành các quy& djnh khi CO It nht 
ba phân tu (3/4) sO thành viên Hi 
dông quán tn có mt trrc tiêp 
hoãc thông qua ngtr&i dai  din 
(ngtr&i duçrc u' quyen) neu dirorc 

Bd sung phü 
hop Khoán 8 
Diu 30 Diu 
l máu TT 
95/2017/TT- 
BTC 

da so thành viên Hôi dng quân 
tn chap thuân. 
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9. Biu quyt. 

a. Tth quy djnh t?i  dim b khoãn 9 

9. Biu quyt. 

a. Tth quy djnh t?i  dim b khoán Sia ddi dam 
báo khóng bj 
nháy diêu 
khoán tham 
chieu khi CO Sit 

thay dôi dr 
tháo Diêu lé 
su'adoi. 

Sia ddi phui 
hop diu 
khoán tham 
chiéu cza dir 
tháo Diu le 
thaddi. 

Bd sung phü 
hçrp Didni e, 
Khoán 11 
Diu 30 Didu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Diêu 27, môi thành viên Hi dong nay, môi thành viên H,i dông 
quán trj hoc nguYi dirçc u 
quyên trirc tiêp có mt vài tu each 
ca nhân tai cuôc hop Hôi dông 
quàn tn có mOt  (01) phiêu biêu 
quyêt 

c. Theo quy d!nh t?1  diem d khoan 

quãn trj hoc ngithi thrçic u quyên 
trrc tip có mt vâi tir cách cá nhân t?i  
cuôc hop Hôi dông quan tn co môt 
(01) phiêu biêu quyét; 

c. Theo quy dinh tai diem d khoan 9 
Dieu 27, khi co van de phat sinh trong 
mt cuc hpp cüa H,i dong quán trj 
1in quan den lqi Ich cüa thành viên 
Hidông quãn tn hoc lien quan den 
quyên biêu quyêt mt thành vien ma 
nh0ng van dê do không thrçc giái 
quyêt bang vic tir nguyen ti bO quyên 
biéu quyêt cüa thành viên Hi dông 
quân trj có lien quan, nh0ng van dê 
phát sinh do dircic chuyen tOi cho chü 
to? cuc hçp quyêt djnh. ... 

d. Thanh vien Hoi dong quan tn huang 
Iqi tix mçt hçvp dong di.rqc quy dnh t?i 
diem a và diem b khoãn 4 Diêu 35 

nay, khi có van dê phát sinh trong 
mt cuc hQp cüa Hii dông quán 
trj lien quan den lqi Ich eCa thành 
viên Hi dông quãn trj hoc lien 
quan den quyên biêu quyêt mOt 
thành viên ma nh&ng van de do 
khong duqc giái quyêt bang vic 
ti,r nguyen tr bO quyên biêu quyet 
cOa thành viên Hi dông quán trj 
có lien quan, nh&ng van dê phát 
sinh do dime ehuyén tài cho thU 
toa cuoc hop quyet dinh. 

d. Thành viên Hi dông quán tn 
hirUng lçi tr mt hqp dông dirge 
quy djnh t?i  diem a và diem b 
khoàn 4 Diu 39 Diu lê nay ducc 

Diêu l nay dirçc coi là có lçi Ieh Clang 
kê trong hcrp Cong dO. 

Chu'a có 
coi là có igi Ich Clang kê trong hgp 
dôngdo. 

e. Kim soát viên cO quyn dir 
cuôc hop Hôi dông quân tn, có 
quyên thào luân nhung kkông 
duac biêu quyêt. 

11. Hi dng quân trj thông qua các 
quyêt djnh và ra nghj quyêt trên ccr s& 

kiên tan thành cUa da so thành viên 
Hi dông quân trj co mAt (trên 5 0%). 

11. Hi dng quán tn thông qua 
các quyét djnh và ra nghj quyêt 
trên ca sr ' kiên tan thành eUa da 
so thành viên HOi  dông quán trj 
CO mat. Trirng hgp so phiêu tan 
thành và phan dôi ngang bang 
nhau, phiéu bieu quyêt cUa ChU 
tjch HOi  dông quàn tr: là phiêu 
quyêt djnh. 

S&a ddi phü 
hop Diem d 
Khoán 9 Dieü 
153 LDN 
2014. Tnrng hqp so phiêu tan thành và phán 

dôi ngang bang nhau, phieu biêu quyt 
cUa ChU tjch fli COng quãn trj là 
phieu quyêt djnh. 

12. Cuoc hop eCa Hi dng quãn trj cO 
the tO chc theo hinh thic nghi sir gitta 

12. Cuc h9p ccia Hi dng quán 
tn có the to chCrc theo hInh th(rc 
hôi nghi trtrc tuyên gifia các thành 

Sria ddi phui 
hop K/wan 9 
Diêu 30 Diu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

các thành viên cUa HOi COng quân tn 
khi tat ca hoc rnt so thành viên dang 

nh&ng Cia diem khác nhau vâi diéu 
kin là môi thành vien tham gia hop  
Ceu có the: 

vien cUa Hi dông quAn tn khi tat 
cã hoc mt so thành vien Clang & 
nhung dja diem khác nhau vi 
dieu kiên là mi thành viên tham 
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b. ... 

* Vic trao di giüa các thành vien có 
th thijc hin mt cách tri.ic tiêp qua 
din thoai hoc bang phucmg tiçn lien 
lac thông tin khác (ké câ yiêc sir dung 

gia hop du có th: 

b. 

* Viêc trao di gi&a các thành 
viên co th thirc hiên môt cách 
trrc tip qua din thoai hoc bAng 
phu'ang tin lien lac  thông tin 
khac hoc là kt hçp tt câ nhüng 
phixong thüc nay. Thành viên Hi 
dng quán tn tham gia cuc hop 
nht.r vay duc coi là "có mat" tai 
cuc hop  do. 

Thành vién Hôi dng quán tn cO 
Bô sung phà 

Khoán 10 
30 Diu 

máu TT 
95/2017/TT 
BTC. 

phuGng tiên nay diên ra vao thai diem 
thông qua Diu lê hay sau nay) hoc là 
kt hçp tt câ nhing phuong thrc nay. 
Thành vien Hi dng quân trj tham gia 
cuc hop nhu vy duqc coi là "có met" 
tai cuc hçp do. 

Chira có 

the gui phiu biu quyêt dn cuôc 
hop thông qua thu. fax. thu diên 
tCr. Truông hcip gri phiu biêu 
quyt dn cuôc hop thông qua 
thu, phiu biu quyêt phâi dung 
trong phong bI kin và phái duac 
chuyn dn Chü tich Hôi dng 
quãn tn châm nht môt (01) gi 
tnróc khi khai mac. Phiéu biêu 
quyt chi duac mo tnrcc su chüng 
kiên cüa tt câ ngui dir hop. 

Chira có ChLra có Diêu 30. Ntrô'i phu trách quân Bd sung phü 
hçxp Diêu 32 
Diêu lé máu 
TT95/2017/TT 
-BTC,• Diu 18 
ND 
71/2017/ND-
c. 

tn côn ty 

1. Hôi dng quán tn chi dinh it 
nht môt (01) ngithi lam Ngui 
phu trách quân tn cong ty dê h 
tro hoat dông quãn tn cOng 
dirGe tin hành môt cách có hiêu 
qua. Nhiém k' cüa Nguii phu 
trách quán tn Cong ty do Hôi 
dng quán tn quyt dinh, thi da là 
nãm (05) näm. 

NgisOi phu trách quán tn cong ty 
có th kiêm nhiêm lam Thu k 
cOng ty theo quy djnh tai Khoán 5 
Diu 152 Luât doanh nghiêp hoäc 
nguc lai. 

2. NguO'i phu trách quân tn cong 
ty phâi dáp lrng cac tiêu chuân 

a. Co hiu bit v pháp luât; 

b.Không ducrc dng thii lam 
viêc cho cong ty kiêm toán doe 
lap dang thuc hiên kim toán các 
báo cáo tài chInh cña Cong ty; 

c. Các tiéu chun khác theo quy 
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dinh cüa pháp luât và quyt dinh 
cüa Hôi dong quân tn. 

3. Hôi dng quán tn cO th bãi 
nhiém Ngiri phu trách quán tn 
cong ty khi can nhixn.g không trái 
vói các quy dinh pháp luât hiên 
hành ye lao dong. Hôi dong quán 
tn có the bô nhiêm Tm l' Ngithi 
phu trách quán tn cong ty tuy 
t1rng th?yi diem. 

4. NgixOi phu trách quán tn cong 
ty có các quyên và nghia vu sau: 

a. Tir vn Hôi ding quân tn trong 
viêc to chüc hop Dai hôi dông cô 
dOng theo quy dinh và các cong 
viêc lien quan giva Cong ty và cô 
dôn; 

b. Chun bi các cuôc hop Hôi 
dong quãn tn, Ban kiêm soát và 
Dai hôi dông cO dông theo yêu 
câu cña Hôi dông quãn tn hoäc 
Ban kiém soát; 

c. Tir vn v thu tue cCa các cuôc 
hop; 

d. Tham dir các cuôc hop; 

e. Tir vn thu tue lap các nghi 
quyt cUa Hôi dng quân tn phü 
hç'p vi quy dinh cüa pháp luât; 

f. Cung cp các thông tin tài 
ehInh, bàn sao biên bàn hop Hôi 
dong quán tn vâ các thông tin 
khác cho thành viên cüa Hôi dOng 
quán tn và Kiém soát viên; 

g. Giám sat và báo cáo Hôi dng 
quán tn ye hoat dOng cong bO 
thông tin eña cong ty. 

h. Bão mat thông tin theo các quy 
dinh eCa pháp luât và Diêu lé 
eôngty; 

i. Các quyn và nghia vu kháe 
theo quy dinh cCia pháp luât Va 
Diéu Iê cOng ty. 

Diu 29 Diu 29. Can bô cuãn 1$ Diu 32. NirO'i diu hành doanh 
nhiêp 

1. Theo d nghj cUa Giám dc diu 
hanh va diroc sir chap thuân cua Hôi 
dOng quãn trj, Cong ty dtrçc tuyên 

1. Theo d nghj cüa Giám de 
diêu hanh va duoc sir chap thuân 
cua Hi dông quàn tn, Cong ty 

Sz'ca 
hop 
Diêu 

ddi 
Dieu 
l 

phü 
34 

máu 
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dung can bô quán l' cn thit, vó,i s du9c tuyn ding ngxi diu hành TT 
95/2017/TT-
BTC ye vic 
thay dói khái 
nim "can b 
quán lv" thành 
"ngithi diêu 
hành doanh 
nghip" 

luqng và chat hicmg phü h9p vó.i Co 
cu và thông l quán l cong ty do Hi 
dng quân trj de xuât tuS'  tirng thai 
dim. Can bô quãn l' phái Co sij rnn 

doanh nghiêp can thiêt, vi so 
lirqng và chat luçvng phü hcp vâi 
co câu và thông lê quàn 1 cong ty 
do Hi dông quân trj dé xuât tuS'  
tfrng thOi diem. Nguôi diéu hành can can thit d các hoat dng và tO 

cht'rc cña Cong ty dat  dircyc cac mic 
tiêu d ra. 

doanh nghiêp phâi có sr man can 
can thiêt dê cac hoat dng và to 
chirc cüa COng ty dt dixcc các 
muc tiêu dé ra. 

2. MirC lucing, tin thu lao, lcii Ich và 
các diu khoàn khác trong hcp dOng 
lao dng dii vói Giám doe diêu hành 
do HOi  dOng quàn tn quyêt djnh, và 
hcrp dng vi nhttng can bô quàn l' 

2. Mrc li.rang, tin thu lao, lçii Ich 
Va CC diêu khoán khác trong hçip 
dông lao dng dôi vOi Giám dôc 
diêu hành do HOi  dOng quán trj 
quyêt djnh, và hçp dong vi 
nhtrng ngLr4i diêu hành doanh khác do Hi dng quàn trj quyêt djnh 

sau khi tham kháo kin cüa Giám 
dc diu hành diêu hành. 

nghiêp khác do Hi dong quàn trj 
quyêt djnh sau khi tham khào 
kiên cüa Giám dOc diêu hành. 

Diu 30 Diu 30. Bô nhim, min nhim, Diu 33. B nhiêm, rnin nhim, 
nhim vi và quyên hn cüa Giám 
dôc diêu hành 

nhim vtj và quyên hn cüa 
Giárn doe diêu hành 

1. ... Thông tin v m(rc Iircmg, trçl cap, 
quyên lçii ciia Giám dôc diêu hành phài 
dLIçYC báo cáo tai  Dai hi dông cô dông 
thuOng niên và &rçYc nêu trong Báo 
cáo thi.rOng nién cüa Cong ty. 

ii ... Thông tin v müc krong, tra 
cap, quyên lqi cüa Giám dôc diêu 
hành phâi drnyc báo cáo tai Dai 
hi dông cô dOng thithng niên, 
dt.roc the hiên thành muc riêng 

B sung phü 
hçrp Khoán 1 
Diêu 35 Dieu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC; Khoán 3 
Diêu 158 LDN 
2014. 

trong báo cáo tài chInh näm và 
duçrc nêu trong Báo cáo thi.rOng 
niên ciia Cong ty. 

2. Nhim kS'  cña Giám dc diu hành 
là näm (05) narn và có the thrçctái bô 
nhim. Vic bô nhim CO the hét hiu 
lrc can ci'r vao các quy djnh tai  hcp 
dOng lao dng. Giám dOc diêu hành 
khOng phài là ngthi ma pháp lust cam 
giü cht'rc vu nay. 

2. Nhim k' cüa Giám dc diu 
hành là narn (05) nãrn nêu HDQT 

Bd sung phI 
hçxp Khoán 2 
Diêu 35 Diêu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 2 
Diêu 157 LDN 
2014 

khOng quyêt dinh bO nhiêm thi 
han ngän hcm Va cO the diicc tái 
bO nhim vci sO nhiêm k' khOng 
han chê. Vic bO nhim cO the hét 
hiu lixc can cir vào các quy djnh 
t?i hcip dOng lao dng. Giám dOe 
diêu hành khOng phái là ngixOi ma 
pháp lust cam giü chác viii nay y 
phãi dáp üng các tiêu chuân, dieu 
kiên theo quy dinh cña phap luât 
và Diêu lé cOng ty. 

3. Tieu chun cüa Giám d6c: 

b. C dông là cá nhân sâ hUu It nht 
5% sO cO phân phO thông hoäc ngtthi 
khac thI phái có trInh d chuyên mOn 
hoc kinh nghim thirc tê trong quàn 

3. Tiëu chun cüa Giám d6c diu 
hành: 

b. C dOng là ca nhân s& hthi It 
nhât 5% sO cO phãn phO thông 
hoc ngtthi khác thI phãi có trInh 
d chuyen mOn hoc kinh nghim 
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trj kinh doanh hoc trong nganh, ngh 
kinh doanh chInh cUa Cong ty. 

Chiraco 

thrc t trong quãn trj kinh doanh 
ho.c trong nganh, nghê kinh 
doanh chInh cüa Cong ty. 

c. Tieu chuan khac quy dinh tal 
Bo sung de 
phu hop vo'i 
ni dung hin 
tcu cãa Quy 
chê Quán fri 
n5i b5 (co 
them 1 so tiêu 
chuán) 

Quy che Quan tn Cong tY. 

4. Giám dc diu hành có nhüng quyn 
han và trách nhim sau: 

c. Kin nghj s lucmg và loai can bô 

4. Giám d6c diu hành có nhUng 
quyên han  và trách nhim sau: 

c. Kin nghj s hrçmg và ç4ç  Si'a ddi phui 
hcip quy djnh 
ye vic thay 
dôi k/wi niJm 
"can b5 quán 
131' thành 
"nglr&i diêu 
hành doanh 
nghip". 

BO sung phü 
hop Diem c 
KhoOn 3 Diêu 
35 Diêu 1 
mdu TT 
95/2017/TT-
BTC; Dim d 
Khoán 3 Diêu 
157 LDN 
2014. 

quán l ma Cong ty can tuyên diing dê ngui diêu hành doanh nghiêp ma 
Hi dông quân tn bô nhim hoc mien 
nhiêm nhäm thirc hiên cac hoat dOng 
quán l tot theo de xuât cüa Hi dông 
quán trj, va tu van dé Hi dOng quân 
trj quyét djnh rnc hrcing, thu lao, các 
ion Ich và cac dieu khoân khác cüa hap 
dông lao dong cüa can bô quãn l; 

Cong ty can tuyên d%Jng dê Hi 
dOng quan tn bô nhiOm hoäc mien 
nhim nhäm thrc hin các hoat 
dng quán l tOt theo dê xuât cOa 
Hi dông quân trj, và tu van dê 
Hi dông quân trj quyêt djnh müc 
hrang, thu lao, các lçii Ichvà các 
dieu khoân khác cüa hap dOng lao 
dng cüa ngithi diêu hànhdoanh 

Chira có nghiêp; 

i. Kin nghi vi Hôi dng quân tn 
ye phuang an con câu tO ch(rc, quy 
ch quán l noi bô cüa Cong ty. 

Diu 31 Diu 31. Thu k Cong ty Diu 34. Thu k Cong ly 

Vai trO và nhiêm vii cüa Thu k2 
Cong ty bao gôm 

... Vai trO và nhim vi cOa Thu 
k' Cong ty bao gôm: 

Bd sung phü 
hop Diem b, c, 
d Khoan 5 
Diêu 152 LDN 
2014. 

Chira có 6. H trci thành viên I-IOi dng 
quãn tn trong viêc thuc hiên 
quyên và nghTa vu duac giao; 

Chu'a có 7. Ho tra HOi dong quán 
tn trong áp dung và thuc hiên 
nguyen täc quãn tn cong ty; 

Chira có 

Thu k' cOng ty có trách nhim báo mt 

8. H tra cOng ty trong xây dung 
quan he cô dông và báo ye quyên 
va mi Ich hap pháp cüa cô dôig. 

Thu k' cong ty có trách nhim 
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thông tin theo các quy djnh cüa pháp 
lut và Diu 1 Cong ty. 

bão mt thông tin theo cac quy 
djnh cia pháp 1ut và Diêu 1 
Congty. 

Chira co Chira co 
A. Dieu 35. U n cir, de cir Kiem 

soát viên 

ChLra có 1. Viêc 1mg dr. d dr Kim soát B sung phü 
hcrp Diêu 19 
ND 
71/2017/ND- 
CP, Dieu 36 
TT 
95/2017/TT-
BTC 

Chuyên len th' 
Khoán 2 Diêu 
32 Diêu l cü 

vien duoc thixc hiên Urong tir quy 
dinh tai Khoán 1 Diêu 24 Diêu lê 
nay và quy dinh sau day: 

Cac co dong Co quyen gop so 
phiêubiêu quyet cua ttxng ngu'cn 
lai voi nhau de de CU CC img vien 
Ban kiêrn soát. Co dOng hoäc 
nhóm cô dông näm gittttr 3% den 
dxói 10%  tong so cô phan có 
quyên biêu quyêt dUcYC dê CIt môt 
(01) 1mg viên tIt 10% den dirói 
30% dUcYC dé cIt tOi da hai (02) 
1mg viên tlr 30% dn dithi 40% 
duoC dê CIt tôi da ba (03) 1mg 
viên tIm 40% dn dtxi 50% duoC 
d ci:r ti da bn (04) 1mg viên va 
tIm 50% trIt len duDc dê CII tOi da 
näm (05) 1mng viên. 

2. TrIIOng hop s luong CáC 1mng Chuyn len tui' 
Khoán 3 Diéu 
32Diêulcü 

viên Ban kiêm soát thông qua dê 
CIt và 1mg CIt van không dli so 

kroiig can thiét, Ban kiêm soát 
throng nhiêm Co the dé CIt them 
1mng Cli ViCfl hoäC to ChIme dê CIt 
theo Co chê throc cong ty quy 
dinh tai Quy Ché nOi bO ye quán 
trj Cong ty. Co ché Ban kiêm soát 
duong nhiêm dé elm Itng viên Ban 
kiêm soát phái duac Cong bô rO 
rang và phâi d1IGC Dai hôi dOng 
CO dông thông qua trLrC khi tiên 
hành dê cIt. 

Diu 32 Diu 32. Kim soát viên Diu 36. 1(im soát viên 

1. Ban kim soát Co tIm 03 dn 05 thành 
viên. CáC Kiêm soát viên không phâi 
là ngthi trong b phn kê toán, tài 
chInh cüa Cong ty và khong phâi là 

thành viên hay nhân vién cüa Cong ty 
kiém toán dc lap dang thimc hiên ViéC 

1. Ban kim soát Cótlm 03 dn 05 
thành viên. CáC Kiêm soát viên 

Sm-a ddi phi' 
hcip Khoán 2 
Diêu 20 ND 
71/2017/ND- 
CP, Dkm b 
Khoán 2 Diu 
37 Diêu l 
mâu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

phâi  dáp 1mg Cad tiêu ehuân. diêu 
kiên quy dinh tai Khoân 1 Diêu 
164 Luât Doanh nghiêp, khOng 
phài là ngtthi trong b phn k 
toán, tài chInh cUa Cong ty và 
không phâi là thành viên hay nhân 
viên cüa COng ty kiêm toán dC 
lap thuc hiên viêc kiêm toán báo 

kiêm toán báo cáo tài chInh cua Cong 
y. Kiêm soát viên phâi là kê toán viên 
hoc kiêm toán vién. 

cáo tài ChInh elia Cong ty trong 
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Ban kiem soat bau mçt ngixrn trong so 

03 nãm lin tnrâc do. Kim soát 

Sira doi phu 
h op iem 
Khoan 1 D,eu 
164 LDN 
2014 

. . Sira doi phu 
hop quy dinh 
ye thay doi 
khái niém 
"can bó quán 

thành 
"ngrr&i diêu 
hành doanh 
nghiep ". 

vien phái là kiêm toán viên hoc 
ké toán viên. 

Các Kiêm soát viên bu mt hç lam Tnrông ban kiêm soát theo 
nguyen tãc da so. Throng ban kiêm 
soát phái là ké toán vien hoäc kiêm 
toan vien va phai lam viec chuyen 
trách tai Cong ty. Trmng ban kiêm 
soat co cac quyen va trach nhiem sau: 

b. Yeu cau Hoi dong quan tn, Giam 
S S S doe dieu hanh va cac can bo quan ly 

ngi.ri trong so h9 lam Tnràng 
ban kiêm soát theo nguyen täc da 
so. Tnrang ban kiem soat phai la 
kê toán viên hoäc kiêm toán viên 
chuyen nghiep va phai lam viec 
chuyên,  trách tai  cOng ty. Tru&ng 
ban kiêm soát Co CC quyên Va 
trach nhiem sau: 

b. Yêu câu Hi dOng quán trj, 
Giám dôc diêu hành và CáC ngir?yi 

khác cung cap các thông tin lien quan 
dê báo cáo Ban kiêm soát; 

diêu hành doanh nghiêp kháC 
cung Cap cac thong tin lien quan 
de bao cao Ban kiem soat 

2. Các c dOng cO quyn gop s phiu 2. Chuyn len Khoán 1 Diu 35 
d%r tháo Diêu l sCra dôi. biêu quyêt cüa tfrng ngithi lai vâi nhau 

dê de Cu the urng viên Ban kiêm 
soát. 

3. Trung hap s krorng cac üng vién 3. Chuyn len Khoân 2 Diu 35 
d? tháo Diêu l süa dôi. Ban kiêm soát thông qua dé cCr và irng 

ci'r an khOng dü so lucmg can thiét, 
Ban kiém soát ducing nhiêm có the dê 
cCr them rng oCr viên hoäc to chCrc dê 
cCr theo cc ché duac cOng ty quy dinh 
tai Ouy chê nOi bO ye quán tn cong 
ty. 

4. Các Kim soát viên do Dai  hi dng 
cô dOng bâu, nhim kS'  cUa Ban kiêm 

Các Kim soát viên do Dai hOi 
dOng cO dOng bâu, nhim kS'  cCa 
Kiêm soát viên khOng qua närn 

S&a ddi phii 
hqp Khoán 
Diêu 37 Diêu 
l mâu TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 1 
Dieu 163 LDN 
2014 

khOng qua näm (05) näm; thành 
viên Ban kiêm soát có the duqc bâu !ai  (05) nAm; Kiêm soátviên có the 
vâi so nhim k' khOng han  chê. duçrc bâu lai  vâi sO nhim k' 

khOnghanche. 

5. Tiêu chun và diu kiên cCa Kim 
soát viên: 

e. Kim soát viên khOng dixc gi các 
chCrc viii quán l COng ty; khOng phãi 
là flguO'i có lien quan vi các thành 

3. TiOu chun và diu kin cüa 
KiOm soát viên: 

e. Kim soát viên khOng duqc gi& 
cac chirc v1i quán l' Cong ty; 
khOng phài là va hoäc chOng. cha 

S&a ddi phui 
hçrp Diem b, 
Khoán 1 Diêu 
164 LDN 
2014. 
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vien HOi  dng quân trj, Giám déc diu 
hành va cac can bô quán 1 khác cüa 

dé, cia nuôi. me dé, me nuôi, con 
dé, con nuôi, anh ruôt, clii ruôt, 

Cong ty. em ruôt cüa các thành viên HOi 
dông quán trj, Giám dôc diêu 
hành và ngui dieu hành khác cüa 
Cong ty. 

6 Kim soát viên không con tir cách 
thành viên trong các tnrông hqp sau: 

Chiraco 

4.  Kim soát viên không cOn tii 
cách thành viên trong các tnr0ng 
hap sau: 

h. Khong con du tieu chuan va 

Bd sung phü 
hp Diem a 
Khoán 4, Diem 
a,bKhoan5 
Dieu 37 Dzeu 
le mau TT 
95/2017/TT 
BTC,• Dim a 
Khoán 1, Dkm 
a, b Khoán 2 
Diu 169 LDN 

dieu kien lam Kiem soat vien 
theo quy dinh tai Dieu 164 cua 
Luât Doanh nghiêp; 

i. Không hoàn thành nhiêm vu. 
congviecduacphancOng; 

j. Vi pham nghiêm trong hoäc vi 
pharn nhiêu lan nghia vu cüa 
Kiêm soát viên quy dinh cüa Luât 
Doanh nghiêp và Diêu lê cong ty. 

Diu 33 Diu 33. Ban kim soát Diu 37. Ban kim soát 

1. COng ty phài có Ban kirn soát và 
Ban kiêm soát có quyén hn và trách 
nhim theo quy djnhtai Diêu 165 Lut 
Doanh nghip và Diêu l nay, chü yêu 
là nhtng quyên hn và trách nhim sau 
day: 

Chraco 

1. Cong ly phãi có Ban kim soát 
và Ban kiêm soát có quyên han  và 
trách nhim theo quy djnh t?i 
Diêu 165 Luât Doanh nghiép và 
Diêu l nay, chü yêu là nhng 
quyên han  và trách nhim sau 
day: 

i. Chiu trách nhiêm truó'c c dOng 
Bo sung phu 
hcrp Diêu 22 
ND 
71/2017/ND-
CP va Khoan 
1 Diu 38 TT 
95/2017/TT-
BTC 

ye hoat dông giám sat cüa mInh 

1. Giam sat tinh hinh tai chinh 
cong ty, tinh hcm phap trong cac 
hoat dông cüa thành vién HÔi 
dông quàn tn, Giám clôc diêu 
hành, ngir?i diêu hành doanh 
ghiêp khác, su phôi hap hoat 

dOng giüa Ban kiém soát vâi HOi 
dOng quàn tn, Giám dôc diêu 
hành và CO dông; 

k. TruOng hap phát hiên hành vi 
vi pham pháp luât hoäc vi pham 
Diêu lê cong ty cUa thành viên 
Hôi dông quân tn. Giám dc diu 
hành và ngträi diéu hành doanh 
nghiêp khác, phãi thông báo bang 
van bàn vâi Hôi dOng quãn tn 
trong vOng 48 giO', yêu cu ngithi 
có hành vi vi pham châm dCrt vi 
pham và có giái pháp khc phuc 
hâu qua; 
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1. Báo cáo tai Dai hôi dng c 
dông theo quy dinh tai Diêu 10 
Nghi dinh so 71/2017/ND-CP 
Hi.ràngdan ye quàn tn cong ty áp 
dung dôi vci con ty dai chñng. 

2. Thành vien Hi dng quán trj, Giám 
dôc diêu hành va can bô quàn 1 khac 

2. Thành viên Hi dng quán trj, 
Giam doc diêu hành và nguOri 

S&a doi phü 
hcrp quy djnh 
thay ddi khái 
nim "can b5 
quán lj" thành 
"ngithi diêu 
hành doanh 
nghip"; 
Khoán 5 Dieu 
166 LDN 
2014; Khoán 2 
Diéu 38 Diêu 
l mdu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

phâi cung cap tat ca các thông tin và 
tài 1iu lien quan den hot dng cCa 
Cong ty theo yéu câu cUa Ban kiêm 
soát. Thu k Cong ty phãi bào dam 
rAng toàn b bàn sao các thông tin tài 
chInh, các thông tin khác cung cap cho 
các thành vien Hi dông quàn trj và 
bàn sao các biên bàn hop Hi dông 
quàn trj phài duc cung cap cho Kiêm 
soát viên vào cüng thi diem chüng 
duçic cung cap cho Hi dông quàn trj. 

diêu hành khác phài cung cap tat 
cà các thông tin và tài 1iu lien 
quan den cong tác quán I, dieu 
hành va hot dng cüa Cong ty 
theo yeu câu cña Ban kiêm soát. 
Thu k Cong ty phái bào dam 
rAng toàn bO bàn sao các thông tin 
tài chInh, các thông tin khác cung 
cap cho các thành vién Hi dông 
quán tn, cô dông và bàn sao các 
biên bàn hçp, nghi quyêt cüa Dai 
hôi dông cô dOng, Hôi dông quán 
trj phâi du?c cung cap cho Kiêm 
soát vién vào cñng thôi diem 
chüng duqc cung cap cho HOi 
dông quàn tn, cô dông. 

Diu 34 Diu 34. Trách nhim cn tr9ng Diu 38. Trách nhim can tr9ng 

Thành vien Hi dng quãn trj, Kim 
soát viên, Giám dôc diêu hành và can 

Thành viên Hi dng quán trj, 
Kiem soát viên, Giám dôc diêu 
hành và nguYi diêu hành khác có 

S&a do2i phü 
hqp quy dinh 
thay dôi khái 
niêm "can b3 
quán lj" thành 
"ngwô'i diêu 
hành doanh 
nghip"; Diêu 
39 Diêu l 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

bô quãn l khac có trách nhim thirc 
hiên cac nhiêm vu cüa mInh, kê cà 
nhUng nhim vi1 vci tu each thành viên 
các tiêu ban cCa Hi dong quán tn, 
môt cách trung thuc vi loi Ich cao nhât 

trách nhiém thirc hin các nhiêm 
viii cüa minh, kê cá nhiing nhirn 
vu vci tu cách thành vien cac tieu 
ban cüa Hi dông quàn trj, mt 
each trung thijc, can trong vi lqi cüa Cong ty và vi mñc do can troug  

ma môt ngithi than trong phái có khi Ich cao nhât cüa Cong ty. 
dam nhiem vi trI tuang throng và trong 
hoàn cánh tuo'ng tu. 

Diu 35 Diu 35. Trách nhirn trung thuc và Diêu 39. Trách nhiêm trung 
tránh các xung dt ye quyên 19'i thrc và tránh các xung dt ye 

quyên lçi 

1. Thành vien Hôi dng quàn trj, Kim 
soát vien, Giám doe dieu hành và can 

1. Thành vien Heii  dng quàn trj, 
Kiem soát vién, Giám dOc diêu 
hành và ngui diêu hành khác 

Sta dói phü 
hcrp quy djnh 
thay ä'ôi khái 
nim "can b 
quán 1j5" thành 
"ngzrô'i diêu 
hành doanh 
nghip"; 

bO quàn l khác không duçic phép si'r 
diing nhng co hi kinh doanh có the 
mang lai lqi ich cho COng ty vi miic 
dIch cá nhàn; ... 

không duc phép scr dung nhng 
co hi kinh doanh có the mang lai 
lçi Ich cho Cong ty vi mtic dIch cá 
nhân; ... 

2. Thanh vien Hçi dong quan trl, Kiem 
soát vien, Giám dOc dieu hành và can 

2. Thanh vien Hçi dong quan tnt, 
Kiem soát viên, Giám dôc diêu 
hành va ngui dieu hành khác có bô quàn l' khác cO nghia vii thông báo 

cho Hi dong quàn trj tat cá các lç'i Ich nghia vii thông báo cho Hi dOng 
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có th gay xung dt vài lçii Ich cüa 
Cong ty ... 

quán trj tt cá các lqi Ich có th 
gay xung dt vOi lçii Ich cüa Cong 
ty 

3. Cong ty không cp các khoán vay 
hoc báo lãnh cho các thành viên Hi 
dng quân tn, Kim soát viên, Giám 
dc diu hành, can bô quân l khác và 

3. Cong ty không cAp các khoán 
vay hoc bão lãnh cho các thành 
viên Hi dng quán trj, Kim soát 
viên, Giám doe diu hành, ngui 

Sta ddi phui 
hcip quy dinh 
thay dôi khái 
niêm "can bó 
quán lj" thành 
"ngw&i dku 
hành doanh 
nghip ". 

Bd sung phü 
hcrp Diem a 
Khoán 4 Diu 
26 ND 71/2-
17/ND -CP,• 
Khoán 4 Dku 
40 Diu lê 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

nh&ng ngithi Co lien quan tâi các thành 
viên nêu trên hoc pháp nhân ma 
nhng ngix?ii nay co các lci Ich tài 
chInh, tth trixông hqp các khoân vay 
hoc báo lãnh nêu trên dA ducc Dai  hi 
dng c dông chAp thun. 

diu hành khác và nhttng ngithi có 
lien quan tài các thành viên nêu 
trén hoc pháp nhân ma nhung 
ngtthi nay có các lqi Ich tài chInh, 
tth tri.rOng hçp các khoán vay 
hoc bâo lãnh nêu trén dä &rcyc 
Di hi dng c dông chAp thuân. 
Quy dinh nay không bt buôc doi 
vo.i các ti chirc có lien quan den 
các thành viên nêu trên ma t 
chi.rc nay là các cOng ty trong 
cüng tap doàn hoäc các cong ty 
hoat dông theo nhóm cong ty vâi 
Cong ty CAp nithc Bn Thành, 
bao gôm cOng ty me - cOng ty 
con, tap doàn kinh tê va trLrYng 
hop khác theo quy dinh pháp luât 
chuyên nganh. 

4. Hp dng hoc giao djch giva COng 
ty vói mt hoc nhiu thành vién Hi 
dông quân trj, Kim soát viên, Giám 
dc diêu hành,cán hO quán l' khác 

4. Hp dng hoc giao djch gifla 
Cong ty vâi mt hoc nhiêu thành 
viên Hti dng quán trj, Kim soát 
viên, Giám dôc diu hành, ngithi 

S&a di phi' 
hcp quy djnh 
thay ddi khái 
niêm "can b$ 
quán 1j5" thành 
"ngu-&i dku 
hành doanh 
nghip ". 

Bd sung phü 
hcrp Diem b 
Khoán 4, 
Khoán 5 Diu 
26 ND 
71/2017/ND-
CP; Dim a, b 

hoc nhüng ngithi lien quan den h9 
hoc cOng ty, dôi tác, hip hOi,  hoc to 
chüc ma thành viên Hi dong quán tn, 
Kim soát viên, Giám dc diêu hành, 
can bô quân 1 khác hoc nhu'ng ngrYi 

diu hành khác hoäc nhftng ngithi 
lien quan dn hQ hoc cong ty, di 
tác, hiêp hi, hoäc t chiic ma 
thành vién Hi dng quân trj, 
Kim soát vien, Giám d6c diu 
hành, ngrii diu hành khác hoc lien quan dn ho là thành vien, hoäc cO 

lien quan lçi Ich tài chInh khong bj vO 
hiu hoá trong các tnlrng hçxp sau day: 

a. Di vi hqp dng có giá tnj dirâi 
35% tng giá trj tài san thrcrc ghi tnong 
báo cáo tài chInh gn nhAt, nhüng yu 

quan trQng v hçp dng hoc giao 
djch cüng nhu cac mOi quan h và lçii 
Ich cüa can bô quán l hoäc thành viên 

nhfthg ngtthi lien quan dn hQ là 
thành vien, hoc có lien quan lçi 
Ich tài chInh không bj vO hiu hoá 
trong các tnrOng hcrp sau day: 

a) Di vii hçip dng có giá tn 
dui 35% tng giá trj tài san duge 
ghi tnong báo cáo tài chInh gn 
nhAt, nhthig yu t quan trQng v 
hçp dng hoäc giao djch cUng 
nhi.r các m6i quan h và lçii Ich 
cüa nguii diu hành, Kim soát 

Hôi dng quán tn dã thrçc báo cáo cho 
Hi dng quán tn hoäc tiu ban lien 
quan. Dng thii, HOi  dng quân tn 
hoãc tiu ban do dà cho phép thi,rc hin vién, Giám dc diu hành hoAc 
hçp dng hoc giao djch do mt each 
trung thirc ... 

b. Di vâi nh1tng hcp dcng cO giá irj 
bAng hoc lan hn 35% ... mi quan 

thành viên Hôi dng quân trj dã 
ducic báo cáo cho Hi dng quãn 
trj. Dng thi, Hi dng quán trj 
dã cho phép thirc hin hqp dng 
hoc giao djch do mt each trung 
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h va lqi Ich cüa can bô quàn 1' hoc thirc ... 

b) Dôi vài nhng hqp dng có giá 
tn, b&ng hoc Ion hn 35% 
môi quan h va Iqi Ich cUa ngix?1i 

Khoán 5 Diu 
40 Dku l 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC 

Sd-a di phü 
hçrp Dkm c 
Khoán 5 Diu 
40 Diu lc 
mâu TT 
95/2 01 7/TT-
BTC. 

thành vien Hi dng quán trl dã duqc 
cong b cho cac c dông khOng có 1• 
Ich lien quan có quyn biu quyt 
vn d do, và nhUng c dông 
phiu tan thành hçip dng hoc giao 
djch nay; 

c. ... hoc hcip dng nay duc HOi  
dng quân trj hoäc môt tiu ban trtrc 

diu hành, Kim soát viên, Giám 
dc diu hành hoäc thành viên 
Hi dng quán trj dã ducic cong 
bô cho các c dong khong cO lqi 
Ich lien quan có quyn biu quyt 
v vn d do, và nhüng c dOng 
do dã bO phiu tan thành hqp 
dng hoc giao djch nay; 

c. ... hoc hçp dng nay ducic HOi 
dng quán tn hoäc Dai hOi dng 

thuôc Hôi dOng quãn tn hay các c 
dOn cho phép thuc hiên. 

Thành viên Hi dng quán trj, Kim 
soát viên, Giám dc diu hành, can bô 
quãn 1 khác và nhUng ngthi có lien c dOng thông qua. 
quan vói các thành viên nêu trên 
khOng du'qc sCr diing các thông tin 
chua duçc phép cOng b cüa cong ' 

Thành viên HOi  dng quán trj, 
Kim soát vién, Giám dc diu 
hành, ngtri diu hành khac và 
nhirng ngir1i cO lien quan v&i các 
thành vien nêu trên không dirge 
si'r dung các thông tin chira dirge 
phép cong b cüa cOng ty 

Diêu 36 Diu 36. Trách nhiêm v thiêt hai và Diu 40. Trách nhiêm v thiêt 
bi thirOng hi và bi thiro'ng 

1. Thành viên HOi  dngquãn trj, Kim 
soát viên, Giám doe diêu hành va c 

1. Thành vién Hi dng quãn trj, 
Kim soát viên, Giám dOe diu 
hành va ngithi diu hành khác vi 

Si'a di phIi 
hçrp quy din/i 
thay dói khái 
niêm "can b3 
quán ly" thành 
"ngw&i düu 
hành doanh 
nghip ", 

bô quân l' khac vi phm nghia vij, 
trách nhim trung thuc ... phãi chju 
trách nhim v nhiing thit hai  do hành 
vi vi phtm cüa minh gay ra. 

phm nghia vii, trách nhim trung 
thrc ... phái chju trách nhim v 
nhttng thit hai  do hành vi vi 
pham eüa mInh gay ra. 

2. Cong ty bi thumg cho nhing 
ngui da, dang hoac có th trO thành 
mOt ben lien quan trong eae vi,i khiu 
nai, kiên, khOi t ... nu ngui do dA 
hotc dang là thành viên Hi dng quán 
trj, can bô quàn l, nhân vien hoc là 

2. Cong ty bi thithng cho nhUng 
ngithi dã, dang hoc cO th tr& 
thành mt ben lien quan trong càe 
vii khiu nai,  kin, khOi t6 ... nu 
nguñ do dà hoc dang là thành 
vien Hi dng quán tn, Kim soát 

dai din dtrqc COng ty u' quyn hoe 
ngirOri do dã hoe dang lam theo yêu 
eau cüa Cong ty vOi tir cách thành viên 
Hi dng quán tn, can bô quân l, 

viên, Giám dc diu hành, ngithi 
diu hành khác nhân viên hoäc là 
di din dirge Cong ty u' quyn 
hoc ngirxi do dã hoc dang lam 
theo yeu cAu cüa COng ty vOi tir 
each thành viên Hi dOng quán 
tn, nguii diu hành, nhân vien 

nhân vien hotc dai  din theo uS' quyn 
cüa Cong ty .... Khi thi,rc hin chIrc 
näng, nhim vii hoäc thi,re thi các cong 
vic theo üy quyn cüa COng ty, thành 
viên Hi dông quân trj, Kiêm soát 
vien, can bô quãn lS', nhân vien hoe là 

hoc di din theo uS' quyn cüa 
Cong ty .... Khi thc hin ehirc 
näng, nhim vij hoc thc thi eáe 
cong vie theo Cy quyn eüa COng 
ty, thành vien Hi dng quàn frj, 
Kim soát vien, githi diêu hành, 

di din theo üy quyn eüa COng ty 
diroc Cong ly bOi thung ... 
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nhân viên hoc là dai diên theo üy 
quyên cüa Cong ty dirc COng ty 
bôi thuOng 

1)iu 37 Diu 37. Quyn diêu tra s sách và Diu 41. Quyn diu tra si sách 
hIsor vàhsor 

1. C dông hoc nhóm c dông d cp 
tai Khoàn 3 Diu 11 Diu lê nay CO 

1. C dông hoc nhóm c dông d 
cp tai  Khoàn 4 Diêu 11 DiOu 1 

S&a di chInh 
xác diêu khoán 
tham chiêu. quyn trrc tip hoc qua ngri dirçc 

u' quyn, gin van bàn yêu cu dtrçic 
kim tra danh sách c dong, các biên 
bàn hop Di hi dng c dông va sao 
chiip ho.c trIch liic các h so do trong 
gR lam vic va tai  trV th chInh cüa 
cong ty. ... 

nay có quyn trirc tiêp hoc qua 
nguOi thrcic u' quyén, gini van bàn 
yêu câu duqc kiêm tra danh sách 
CO dông, các biên bàn hçp Dai  hi 
dông cô dông và sao chiip hoc 
trIch 1ic các ho sa do trong gi 
lam vic và tai  trii sin chInh cüa 
cong ty. 

2. Thành viên Hi dng quàn tn, Kim 
soát viên, Giám doc diêu hành và can 

2. Thành viên Hi dng quàn trj, 
Kiêm soát viên, Giám dôc diêu 
hành và ngithi diêu hành khác có 

Sia di phü 
hap quy djnh 
ye thay dói 
khái nim 
"can b quán 
l5 thành 
"ngzthi diêu 
hành doanh 
nghip. 

bô auàn l khác có quyn kim tra so 
dang k' c dông cña Cong ty, ... quyên kiêm tra sO dang k CO 

dông cüa Cong ty, ... 

Diêu 38 Diêu 38. COng nhán viên và cong Diêu 42. Cong nhán viên và 
ttoàn cong doàn 

1. Giám dc diu hành phãi 1p k 
hoach dé Hôi dOng quan tn thong qua 
các van dê lien quan den vic tuyên 
di.mg, cho ngrini lao dong thôi vic, 
lung, báo hiêm xã hi, phOc lgi, khen 
thithng và k luât dOi vini ngui lao 
dng và can bô quàn li'. 

1. Giámdc diu hành phái 1p k 
hoach dé HOi dông quan tn thông 
qua các van dê lien quan den vic 
tuyên ding, cho ngi.nini lao dng 
thôi vic, lircing , bào hiêm xã hi, 
phüc lç'i, khen thi.xinng và k lut 
dôi vO.i ngithi lao dng và nguini 

Sia ddi phI 
hop quy dznh 
ye thay dói 
khái niêm 
"can b quán 
lj thành 
"ngzthi diêu 
hành daonh 
nghip. 

diêuhanhdoanhnghiep. 

Diu 43 Diu 43. Báo cáo tài chinh nãm, sáu Diêu 47. Báo cáo tài chInh nAm, 
thang và qu5 sáu thang và qu 

i. COng ty phâi Ip bàn báo cáo tài 
chInh nãm theo quy djnh cüa pháp lut 
cüng nhix cac quy dinh cüa U' ban 
Chinng khoán Nhà ni.ninc và báo cáo 
phái thrxc kiêm toán theo quy djnh tai 
Diêu 45 Diéu l nay 

1. Cong ty phãi 1p bàn báo cáo 
tài chInh näm theo quy djnh cüa 
pháp lust  cUng nhu các quy djnh 
c0a U ban Chinng khoán Nhà 
nuinc và báo cáo phài duçyc kiêm 
toán theo quy djnh tai Diu 49 

Sra ddi diu 
khoán tham 
chiêu phü hcrp 
d tháo Dicu 
lq tha dôi. 

Diéu l nay..... 

2. Báo cáo tài chInh näm phài bao gm 
báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh 
phàn ánh mOt  each trung thirc va khách 
quan tInh hInh vO lãi và lô cOa Cong ty 
trong nam tài chInh, bang can dOi kê 

2. Báo cáo tài chInh näm phái bao 
gOm báo cáo kêt qua hoat dng 
kinh doanh phán ánh mt each 
trung thnc và khách quan tinh 
hInh ye läi và 10 cina Cong ty 

Sn-a ddi phü 
hop Khoán 2 
Dku 48 Dieu 
l mâu TT 
95/2017/TT- 
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trong näm tài chInh, báo cáo tInh 
hInh tài chInh  phán ánh mt cách 
trung thc và khách quan tinh 
hInh hot dOng cüa Cong ty 

BTC. 

3. Cong ty phái lap và cong b 
các báo cáo tài chInh sau tháng 
soát xét  và báo cáo tài chInh qu 
theo các quy djnh cüa Uy ban 
Ching khoán Nhà ni.ràc, Sâ Giao 
djch chi'rng khoán và np cho cci 
quan thuê hU'u quan và cci quan 
dang k kinh doanh theo cac quy 
djnh cña Luât Doanh nghip. 

S&a di pith 
hçip Khoán 3 
Diêu 48 Diêu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

4. Các báo cáo tài chInh n 
duçic kiêm toán (bao gôm ' kiên 
cOa kiêm toán viên), báo cáo tài 
chInh  sáu tháng dã soát xét và 
cáo tài chInh  qu cüa cong ty phái 
dirçic cong bô trên website cüa 
COngty. 

Sa ddi phü 
hop Khoán 4 
Diêu 48 Diêu 
l máu TT 
95/201 7/TT-
BTC. 

Diu 49. Kiêm toán 

1. Dai hi dng c dOng thuxng 
niên chi djnh mt cong ty kiêm 
toán dc !p hoc thông qua danh 
sách các cong ty kiêm toán dc 
!p và Oy quyén cho Hi dông 
quán trj quyêt djnh lra chn mt 
trong so các dan vj nay tiên hành 
kiêm toán báo cáo tài chInh cüa 
Cong ty cho näm tài chInh tiOp 
theo 

2. Cong ty kim toán dOc  1p kim 
tra, xác nhan, lap báo cáo kiêm 
toán và trInh báo cáo dO cho Hôi 
dông quãn trj trong vông hai (02) 
tháng kê t& ngày kêt thOc näm tài 
chInh. 

4. Kim toán viOn dôc lap thrc 
hin vic kiOm toán Cong ty dircic 
phép tham dij các cuc hop Di 
hi dông cô dông vá dirçic quyOn 
nhan các thông báo và các thông 
tin khác lien quan dOn cuOc hop 
Dai hi dông cô dông ma các cô 
dong thrçxc quyn nhân và due 
phát biOu ' kiên tai  di hi ye các 
van dê có lien quan den yjc kiem 
toán báo cáo tài chInh cüa Cong 

Sa dái phü 
hcip Diêu 50 
Diéu l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

phán ánh mt cách trung th%rc Va 
khách quan tInh hInh hoat dng cüa 
Cong ty 

3. Cong ty phâi 1p và cong b các báo 
cáo tài chInh sau thang và qu theo các 
quy djnh cña Uy ban Churng khoán 
Nhà nrnc, Sâ Giao djch chfrng khoán 
(khi Cong ty tr& thành cong ty dai 
chüng quy mô lan hoäc niêm yet) và 
np cho cci quan thuê hüu quan vá cci 
quan dang k kinh doanh theo các quy 
dinh cüa Luât Doanh nghip. 

4. Các báo cáo tài chInh drcc kim 
toán (bao gôm kiên cña kiêm toán 
vien), báo cáo sáu tháng và qu cüa 
cong ty phâi dirGe cong bô trên website 
cüa Cong ty. 

Diu 45. Kim toán 

1. Dai  hi dng c dông thumg niên 
chi djnh mit cong ty kiêm toán dc 1p 
hoc thông qua danh sách cac cong ty 
kiêm toán dc 1p ya üy quyên cho HOi 
dông quán trj quyêt dinh 1ira chn meit 
trong so các dcm vi nay tiên hành 
hoat dông kiêm toán Cong ty cho näm 
tài chInh tiêp theo 

2. Cong ty kim toán dc 1p kim tra, 
xác nhân và báo cáo ye báo cáo tài 
chInh nãm phân ánh các khoân thu chi 
cüa Cong ty, lap báo cáo kiêm toán và 
trInh báo cáo do cho HOi  dông quán tn 
trong vông hai (02) tháng kO tir ngày 
kêt thüc näm tài chInh. 

4. Kim toán viOn thuc hin vic kim 
toán Cong ty duqc phep tham dir các 
cuc hop Dai  hii dông cô dOng và 
duc quyên nhan các thông báo va các 
thông tin khác liOn quan dOn cuOc hçp 
Dai hi dong cO dOng ma các cô dông 
duorc quyên nhan và ducic phát biOu 
kiOn ti dihi ye các van dO có liOn 
quan dOn kiOm toán. 

}JIEU 
NQI DUNG DIEU L 

HIN HANH 

CTCP Cá'p ntthc Bén Thành — Tài liiu DHCD thir&ng niên nãm 2020 91 



DIEU 
NO! DUNG DIEU LE 

HItN HANH 
GOP Y S1A DO!, BO SUNG 

LY DO 

SUA DO! 

Diu 47 Diu 47. Chm dfrt hot ding Diu 51. Chm düt hot dng 

1. Cong ty có th bj giãi th hoc chm 
dirt hoat dng trong nhüng truOng hcip 
sau: 

a. Kt thüc thai hn hoat dng cüa 
Cong ty, k cá sau khi dã gia han. 

Chira có 

LCác trithng hcp khac theo quy djnh 
cüa pháp lust. 

1. Cong ty có th bj giái th hoc 
chm dirt hoat dng trong nhüng 
trtrOng hcip sau: 

Hüy bO 

c. Bi thu hi Giy chfrng nhân 

Hzy bó dphIi 
hp thai hgn 
hogt dng càa 
Cong ty là vO 
th&i han. 

B sung phü 
hcrl? Khoán 1 
Dieu 52 Dku 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dangkdoanhnghiêp: 

Các tnr&ng hçp khác theo quy 
djnh cia pháp lust. 

Diêu 48 Diu 48. Thanh l Diêu 52. Thanh l 

3. Tin thu di.rçic tir vic thanh l' thrçic 
thanh toán theo thu t, sau: 

b. Tin lirong và chi phi báo him cho 
cong nhân viên; 

3. Tin thu ducrc tir vic thanh l' 
diigc thanh toán theo thü ti,i sau: 

b. Tin hxcrng, tra cp thôi viêc, 

St'ta di phü 
hcxp Dk4n b 
Khoán 3 Diêu 
54 Diu lê 
ináu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

chi phi bâo hiêm và các quyn loi 
khác cho ngriri lao dông theo 
thOa u,óc lao dong tap th và hap 
dng lao dong dã k kêt; 

Diu 49 Diéu 49. Giãi quyt tranh chap ni Diêu 53. Giãi quyt tranh chp 
b nôi bi 

1. Tnrirng hçp phát sinh tranh chp hay 
khiu nai  có lien quan tOi hoat  dng 
cOa Cong ty hay tài quyn và nghia vu 
cüa các cô dông theo quy djnh t?i  Diu 
l Cong ty, Lust  Doanh nghip, các luât 
khác hoc các quy djnh hành chinh 
quy djnh giüa: 

b. C dông vài Hi dng quán tn, Ban 
kim soát, Giám dc diu hành hay 
can bô quân l cao cap. 

1. Trtthng hcrp phát sinh tranh 
chtp hay khiêu nai  cO lien quan 
tó'i hoat dtng cüa Cong ty hay tâi 
quyn và nghia vii cña các Co 
dông theo quy djnh tai  Diu l 
cong ty, Luât Doanh nghip, các 
1ut khác hoc các quy djnh hành 
chinh quy djnh giira: 

b. C dông vâi Hi dng quân trj, 
Ban kim soát, Giám dôc diu 
hành hay ngix?i diu hành doanh 

Sica ddi phü 
hçrp quy djnh 
thay dOi khái 
nim "can b5 
quán li" thành 
"uai dku 
hành daonh 
nghip "; 

oán 1 Diu 
Diu lê 

TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Trir truing hçrp tranh chip lien 
quan tài Hi dOng quân trj hay Chü 
tjch Hi dng quán trj, Chu tjch Hi 
dng quãn trj chü trI vic giái quyêt 
tranh chap và yêu cu tirng ben trinh 
bay các yêu t thirc tin lien quan dn 

nghiêp. 

... Trir tnr&ng hçrp tranh chap lien 
quan tâi Hti dông quân trj hay 
Chü tich Hi dng quân trj, ChC 
tjch Hi dng quán tn chü trI vic 
giài quy& tranh chip và yêu cu 
tirng ben trinh bay các thông tin 

tranh chap trong vOng 03 ngày lam 
vic k tir ngày tranh chap phát sinh. 
Truing hçrp tranh chip liOn quan tâi 
Hi dng quán trj hay ChO tjch Hi 
dOng quân trj, bt cü ben nào cüng có 
th yOu cAu chi djnh mt chuyOn gia 

lien quan dn tranh chip trong 
vOng 03 ngày lam vic k tir ngày 
tranh chap phát sinh. Truing hçp 
tranh chap lien quan tâi Hôi dng 
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dc 1p d hành dng vài ti.r each là 
trong tài cho qua trinh giài quyêt tranh 

quán trj hay Chü tjch Hi dong 
quán trj, bat cL'r ben nào cüng Co 
the yêu câu chi djnh mt chuyên 
gia dc 1p dê hành dng vâi tir 
each là trung gian hOa giãi cho 

chap. 

qua trInh giãi quyêt tranh chap. 

Diu 51 Diu 51. Ngày hiu hc Diu 55. Ngay hiu hyc 

1.Bán diu I nay gm 21 chi.rang 51 1. Bàn diu l nay gm 21 chircmg 
55 diêu ducc Dai hôi dông cô 

Sta ddi phI 
hop thttc tê dw 
tháo Diêu l 
s&a dôi. 

durc Dai hôi dong cô dong Cong 
ty Co phân Cap nuâc Ben Thành nhât 
trI thông qua ngày 12 tháng 4 nam 

dông Cong ty Co phân Cap nuc 
Ben Thành nhât trI thông qua 
ngày ... tháng ... näm 2020 tai 2016 tai cuc hop Di hi co dông 

thithng nien và cüng chap thun hiu 
Ic toàn van cüa Diêu l nay. Bàn Diêu 
l nay thay the cho,  bàn Diéu l dã 
dirçic Dai hi dOng cô dOng thông qua 
vào ngày 22/4/20 14 và các nghj quyêt 

cuc hçp Dai  hi cô dông thtrông 
niên và cüng chap thun hiu brc 
toàn van cCa Diêu l nay. Bàn 
Diêu i nay thay the cho bàn Diêu 
l dã thrcic Dai hOi dông cô dOng 
thông qua vào ngày . . .1...!... và 
các nghj quyêt bô sung, sCra dOi có 
lien quan. 

bO sung, sra dOi có lien quan. 

Trong Diu l nay, các khái nim "Can b(3 quán 1j5" ditçrc thay the' bang "Ngw&i diu hành doanh nghip ". 

Các se4 thu lit dku khoán, tham chiéu dicu khoán, s htcmg diu khoán sê lit dóng dttcic cçp nhat sau 
khi dii' tháo Diêu l duçrc thông qua. 
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CONG TY cO PHAN CAP NU'OC BEN THANH CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hanh phüc 

S6: 05/TTr-CNBT-HDQT ThânhphóHiChIMinh, ngày11tháng5nám2020 

TO TR!NH 
V thông qua vic bô sung, sfra dôi Quy chê quãn trj Cong ty 

Kmnh gui: Dai hOi dng c dong Cong ty 

Can cur:  

- Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 du'çrc Quc hf?i  n,thc C3ng hóa Xã hf?i 
Chi nghta Viçt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiçu lyc thi hành kê tir ngày 
01/7/2015; 

- Lut Chi'ng khoán s6 70/2006/QHJJ dwçrc Qucc h5i nzthc Cong hôa Xã h7i 
Chi nghla Viçt Nam thông qua ngày 2 9/6/2006 và Lu2t sila dói, ho sung mç5t so diêu 
ca Lu2t Ching khoán so 62/2010/QHJ2 dircic Quóc hi nithc Cç3ng hôa Xã h?i  Ch 
nghia Viçt Nam thông qua ngày 24/11/2010, 

- Nghj djnh sd 71/201 7/ND-CP ngày 06/6/ 2017 cia ChInh phz hwó'ng dân v 
quán trj cong ty áp dyng dOi vó'i cOng ly dqi ching, 

- Thông tu 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 ca Bó Tài chInh hithng dan mç5t sá 
diêu cia Nghj djnh sO 71/201 7/ND-CP ngày 06/6/2017 cia ChInh phi hithng dan ye 
quán trj cOng ty ap dyng dôi vO'i cOng ty dgi ching, 

- Diu l T chüc và hogt d3ng cla Cong ty Cphcn Cdp nu'óc BIn Thành, 

Quy ch quãn trj hin hành cüa Cong ty C phn Cp nuóc Ben Thành duçic 
Dui hi cô dong thông qua ngày 19/4/2018, trên Ca sâ tuân thu các quy djnh cUa Lust 
Doanh nghip, phü hgp vâi Diêu 1 cüa Cong ty và các van bàn huâng dan hin hành 
có lien quan; dáp frng quy djnh cüa Nhà nuâc dôi vâi Cong ty däng k niêm yet cô 
phiêu trén san giao djch chung khoán. 

Ngày 06/6/2017, Chmnh phü ban hành Nghj djnh s 71/2017/ND-CP (co hiu 
l%rc tir ngây 01/8/2017, thay the cho Thông tu so 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 
cüa BO Tài chInh quy djnh ye quán trj cong ty áp diing cho các cong ty di chung) 
huâng dn ye quãn trj cong ty ap diing dôi vth cong ty dii chüng, trong dO quy djnh 
"B5 Tài chInh hzthng dan máu Quy ché n3i bO ye quOn trj Cong ty de cong ty di 
ching tham chiêu xOy dyng Quy chê n5i b5 ye quán trj cong ty ". 

Trên co s do, tii Diu 4 Thông tu s 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/20 17 cüa B 
Tài chInh huâng dn mt so diêu cüa Nghj djnh so 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 
cüa Chfnh phü huâng dn ye quãn trj cOng ty áp dung dôi vOi cong ty di chüng thi: 

"Cong ty dgi ching tham chilu mu Quy chl nt7i b3 v quán trj cOng ty tai Phu 
lyc sO 02 Thông tu' nay dé xáy dyng Quy ché ni b(5 ye quán trj cOng ty, dam báo phi 
hcip vó'i quy djnh cia Luçt Doanh nghip, Lu2t c'háng khoán, Nghj djnh sO 
71/2017/ND-C'P ngày 06/6/2017 cza C'hInh p/ni hu'ó'ng dOn ye quán trj cong ty áp 
dyng dOi vO'i cOng ty dci ching và Diêu l cOng ty ". 
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TM. HO! BONG QUAN TRI 
CHU TICH 

89926. 

CONG TV 
COPHAN 

cAp NtJCC ,., .' 
BEN THANE 

D Quy ch quân trj Cong ty tuân thu quy djnh tai  Nghj djnh s 71/2017/ND-
CP ngày 06/6/2017 cüa ChInh phü vâ Thông tu so 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 
cüa Bô Tài chInh, dông th?i tuân thu quy djnh cña Lust Doanh nghip, Lust Chirng 
khoán, phi hp vâi Diu 1 t chüc vã hoit dtng sira dôi, bô sung, Hi dong quãn trj 
trong phiên hçp ngày 19/3/2020 cIa thông qua ni dung dir thão ni dung bO sung, si:ra 
di (Quy ch quän trj) d trInh Di hi dông cO dông (dInh kern). Qua trInh soan tháo 
dr thão ni dung b sung, sua dôi Quy chê quántrj Cong ty nói trên cüng duqc Cong 
ty TNHH MTV Chüng khoán Ngan hang Dông A thrc hin djeh vii tu van nhäm darn 
bão tuân thu theo dung các quy djnh cüa Nhà nuOc. 

Can cir các quy djnh pháp 1ut hin hânh thi quy djnh vic b sung, sira di Quy 
chê quan tn Cong ty phai duic Dai hôi dông cô dOng xern xet quyêt dinh nên Hôi 
dong quãn trj dê nghj Qu cO dông biêu quyêt chap thun thông qua ni dung bO sung, 
sira dôi Quy chê quân trj Cong ty dInh kern. 

Trân trong kinh trmnh Dai  hi dng c dông./. 

Nci nhmn: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Liiu: VT HDQT. 

-P1Im Thi Thanh Van 

CTCP Cá'p nithc Btn Thành — Tài lieu DHCD thiông niên nãrn 2020 96 



CONG TY cO PHAN CAP NUOC BEN THANH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip — Tu' do — Hnh phüc 

BANG TONG HP NOI DUNG SIA DOI, BO SUNG QUY CHE QUAN TRI 
CUA CONG TY CO PHAN cA NIXOC BEN THANH 

DIEU NQI DUNG QUY CHE 

HIN HANH 

GOP SI)'A DOI, BO SUNG L'' DO 

S1A 001 

- Thông tu s 121/2012/TT-BTC ngày - Nghi dinh s 71/2017/ND-CP ngày Sith di can 
c& xáy dimg 
Quy chè phui 
hçrp quy djnh 
hiên hành. 

26/7/2012 cOa B triràng B Tài 06 tháng 06 näm 2017 Huâng dn ye 
ehInh quy djnh v quàn tn Cong ty ap 
diving cho cac cong ty dai  chOng. 

quàn tn cong ty áp dung di vci cong 
ty dai chüng 

- Thông tu s 95/2017/TT-BTC ngày 
22 thang 09 näm 2017 cOa B tru1ng 
B Tài chInh quy djnh v quàn trj 
Cong ty áp diing cho các cOng ty di 
chüng. 

Diu 1 

Y nghia và 
phm 
diêu chinh 

Quy ch nay quy djnh nhUng nguyen 
täc co bàn ye quàn trj cong ty dé báo 
vç quyen và kyi Ich hçip phap cña ci 
dOng, thi& 1p nhung chuân mvc  v 
hành vi, do düc nghê nghip cOa các 
thành vien HOi  dOng quán trj, Ban 
Giám dc, Ban kim soát và can bô 

Quy ch nay quy djnh nhng nguyen 
täc cci bàn ye quàn tn cong ty dê bâo 
v quyn và Içii Ich hçp pháp cOa c 
dOng, thit 1p  nhüng chuân mirc v 
hành vi, dao  dtrc nghO nghip cia các 
thành viên Hi dông quãn trj, Ban 
Giám dOe, Ban kim soát và ngthi 

S&a di phü 
hcip quy d.inh 
thay dôi khái 
niêm "can 
b5 quán lj" 
thành 
"ngzthi diu 
hành doanh 
nghip". 

quãn 1' eüa Cong ty c phn CAp di&u hành cCa Cong ty c phAn Cap 
nuâc Ben Thành. nuOc Ben Thành. 

Diu 2 

Giãi thIch 
thut ngfr 
và chu' vit 

1. NhUng ti'r ng duói day dirçc hiAu 
nhu sau: 

a. "Quán trj cong ty" là h thng cac 
quy the dA dam bào cho Cong ty duqc 
djnh huóng diu hành va duçc kiém 
soát mt each có hiu qua vi quyn lçii 
cUa c dông và nhüng ngui lien quan 
dn Cong ty. Các nguyen the quàn tn 
COng ty nhäm muc dIch: 

1. Nhung tü ngU duâi day dirçic hiAu 
nhu sau: 

a. "Quãn trj cOng ty" là h thng cac 
quy the dA dam bào cho Cong ty thrc 
djnh huâng diu hành va duqc kiém 
soát mOt  each có hiu qua vi quyn lai 
cüa c dOng va nhng ngithi lien quan 
den Cong ty. Các nguyen the quàn tn 
Cong ty bao gm: 

S&a ddi phà 
hcrp khoán 2 
Diêu 1 Nghj 

so 
71/2017/ND 
-CF ngày 
06/06/2017 
cüa ChInh 

dan ye quOn 
trj cOng 
áp ding dOi 
VO'i cong lji 
dqi cháng 
("ND 
71/2017/ND 
-C'P'). 

SOa theo gop 
j cza DN 

Sia dái phit 
hcrp quy dinh 
thay dOi khái 
nim "can 
b quán lv" 

- ... 

b. "COng ty" duac hiAu là COng ty c 

- ... 

b. "Cong ty" là COng ty c phAn CAp 
nuàc BAn Thành; 

c. "Ngu'Oi diAu hành doanh nghiêp" là 

phAn CAp nuo'c BAn Thành; 

c. "Can bO quãn l" là Giám dAc diAu 
hành, PhO Giám dAc, KA toán truàng 
và các vi trI quàn l khác trong Cong 

Giàm dAc diAu hành, Phó Giám doe, 
KA toán tnthng va ngIri diAu hành 

ty dugc Hôi dOng quàn trj phé chuAn; khác trong COng ty dirqc Hi dng 
quàn trj bO nhiêm; 

e. Thành viên Hi dng quàn trj 
khOng diu hành là thành vien HOi  
dAng quân trj khOng phài là Giám dOe 
diAu hành, Phó Giám dAc diAu hành, 
KA toán truàng và các vi trI quãn l' 

e. Thành viên Hi dng quàn tn 
khOng diu hành là thành yiên Hi 
dAng quàn trj khOng phai là Giám dOe 
diAu hành, Phó Giám dAc diAu hành, 
KA toán truO'ng và ngui diAu hành 

khác trong COng ty dugc Hi dAng khác trong Cong ty duqc Hi dAng 
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quãn tn phé chun. quãn tn b nhiêm. thành 
gitrn diu 

hành doanh 
nghip ". 

Sa ddi phü 
hcip khoán 2 
Diêu 151 
Lut Doanh 
nghip nOm 
2014 ("LDN 
2014 ",). 

Bd sung 
gial thjch 
ddy th han 
các trirOng 
hçip vièt tdt. 

f. Thành viên Hôi dng quàn trj dc 
1p là thành viên Hi dông quàn trj 
dáp ing các diu kin sau: 

- Là thành vien I-Ioi dng quán tn 

f. Thành vien Hi dng quàn trj dOc 
1p là thành viên Hi dông quán trj 
clap (mg các diu kin sau: 

- Khong phài là ngrOi clang lam viêc 
không diu hành và không phài là cho Cong ty. cOng ty con cüa COng ty: 
ngtthi có lien quan vâi Giám dôc diu không phài là ngithi dã trng lam viêc 
hành, Phó Giám dc diu hành, Kê cho Cong ty, Cong ty con cüa Cong ty 
toán tnrâng và nhUng ngithi nm gi1t It nht trong 03 näm 1in trtthc do. 
vi tn quãn 1' khác trong COng ty dirac - KhOng phâi là ngui clang huâng 
Hôi dông quân tn phê chuAn; ltrang, thu lao tur Cong ty, trir cac 
- Khong phài là thành vien HOi dng khoàn phu cp ma thành viên HOi 
quàn tn. Tng Giám doe, PhO Tng dng quãn tn duoc h.ràng theo quy 
Giám dôc cüa các cong ty con, cong dinh; 
ty lien kit. cOng ty do COng ty cO - KhOng phái là ngu'Oi có vo' hoãc 
phAn Cp nrc Ben Thành näm quyén 

chng, cia dé, cia nuôi, me dé, me 
kim soat nuOi, con dé, con nuOi, anh ruOt, chi 
- Khong phái là c dông lO'n hoäc ruôt, em ruôt là c dOng ló'n cüa Cong 
ngui dai diên cüa c dOng ló'n hoäc ty: là ngtri quán 1' cüa Cong ty hoäc 
nguuri có lien quan cüa cO dOng Ian cOng ty con cña COng ty (ngithi quàn 
cüa Cong ty; L cOng ty xác dinh theo quy dinh cUa 

- KhOng lam viéc tai các t ch(mc cung 
Luât doanh nghiep); 

- KhOng phái là ngu'uri tru'c tip hoäc cLp dich vu tu' vtn pháp luât, kim 
toán cho COng ty trong hai (02) näm gián tiêp sa hü'u It nht 1% tng s c 
gAn nht; phn cO quy&n biu quyt cüa cOng ty; 

- Không phài là di tác hoäc nguii - Khong phài là ngLthi dã tumng lam 
lien quan cüa di tác có giá tn giao thành viên Hôi dOng quãn tn, Ban 
dich hang näm vâi COng ty chim tur kim soát cüa cOng ty It nht trong 05 
ba mLrcvi phn tram (30%) tr(m len tng näm lin tnuâc do. 
doanh thu hoäc tng giá tn hang hoá, 

2. Nh&ng ch& vit tAt: 

DHDCD/Dai hOi: Dai  hi dng c 

dich vu mua vào cüa cOng ty trong hai 
(02) näm gn nht. 

2. NhQng chü vit tAt: 

DHDCD: Dai  hi dng c cOng 
cOng 

Diu 3 

Cuôc hyp 
Dai hôi 
dong CO 

dong 
thuo'ng 

b 
thu'o'ng 

Chua có CuOc hop DHDCD thithng niên, bt Rd sung 
them ca sO' 
thrc hin 
trong trir&ng 
hçrp COng iv 

to chü'c 
DHDD 
theo hInh 
tin"c h5i 
ngh trtrc 
tuyên. 

thilOTlg có th t ch(rc theo hInh th(rc 
hop tnrc tip hoäc hOi nghi true tuyên. 
Viêc t chüc theo hInh th(rc hop tnrc 
tip, hOi nghi true tuyn hoäc kêt hop 
câ hai hinh th(rc së do Hôi dng quãn 
tn quyt cmli dua vào tInh hInh thuc 
t và thông bao cho c dOng. 

DHDCD tru'ctuyn là DHDCD duoc 
t ch(mc thông qua áp dung các cOng 
nghê thông tin hien dai d các c dOng 
r các cia dim khác nhau cO th tham 
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Cong iy quy djnh v trInh tir, thu tiic 
triu tp va biu quyt tai  Di hi 
dng cô dong theo quy djnh cüa Lut 
Doanh nghip, cac van bàn pháp 1ut 
lien quan và Diu 1 Cong ty, gm các 
ni dung chInh sau: ... 

dir Dai hôi. 

Cong ty quy djnh v trInh tr, thu tiic 
triu tp và biu quyt tai  Dti hi 
dng cO dong theo quy djnh cüa Lust 
Doanh nghip, cac van bàn pháp 1ut 
lien quan và Diu l Cong ty, gm các 
ni dung chInh sau: 

Diu 4 

Danh sách 
c dông có 

A , 
quyen aiy 
h9p Di hi 

A A 
CO 

2. Cong ty cong b thông tin v vic 
ch& danh sách c dOng có quyén 
tham dir hçp Di hi dng c dOng ti 
thiu nãm (05) ngày trLrc ngày cht 

2. Cong ty cong bi thông tin v vic 
cht danh sách c dOng có quyên 
tham dir hçp D?i  hii dng c6 dOng ti 
thiu hai mimi (20) ngày lin tnrc 

S&a ddiphà 
hcrp tiét a 
diem 2.2 
khoán 2 
Diêu 9 Quy 
C he thtc 
hin quyn 
ban hành 
theo Quyet 
djnh Sd 
02/QD- VSD 
ngày 
02/01/2020. 

danh sách. ngày clang k' cuôi cüng. 

Chtra Co 3. Danh sách c dOng có quyn dir Bd sung phü 
hqp Khoán 2 
Diêu 137 
LDN 2014. 

hop Dai hOi dng c dOng phài có ho, 
ten, cia chi thir?mg trá. quOc tich, sO 
The can ctràc cong dan, GiAy chüng 
minh nhân dan. Ho chiu hoäc chrng 
thirc cá nhân hop pháp khác cüa c 
dOng là cá nhân: ten, ma s doanh 
nghiêp hoäc s quy& dinh thành lap, 
cia chi tru sâ chInh cCa c dOng là to 
churc s lrnng c, phn tüng loai. s 
va ngày dang k' cô dông cCa tfrng c 
dOng 

Diu 5 

Thông báo 
triçu tp 
Di hi 
(long CO 

(long 

1. Ngi.thi triêu tap Dai hOi dn c Hüy bO - Bó n3i 
dung không 
phü hcip vái 
ten Diêu 
khoán. 

- Các n3i 
dung lien 
quan ddn 1p 
danh sách 
cd dóng dä 
duçrc quy 
dinh tgi 
Diu 4. 

dông (HOi dng quán tn hoäc Dai hOi 
dng c dOng duoc triêu tap theo các 
trirng hop quy dinh tai Diem b, Dim 
c Khoàn 4 Diêu 13 Diu lê Cong ty) 
phài thuc hiên nh&ng nhiêm vu sau 
day: 

a. ChuAn bi danh sách cac c dOng dü 
diu kiên tham gia và biu quyêt tai 
dai hOi khOng sam han nãm (05) ngày 
lam viêc triróc ngày g&i giy miii hop 
Dai hOi dng CO dông; chuo'ng trInh 
hop. các tài lieu theo quy dinh phü 
hop vài luât pháp và các quy dinh cCa 
Cong ty. 

b.Xác dinh thai gian và cia dim t 
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chirc Dai hôi:, 

c. Thông báo và giri thông báo hop 
Dai hôi dng Co dông cho tat Ca các 
cô dông có quyên du hop. 

2. Cong ty phái cong b thông tin v Hüy bO N5i dung 
lien quan 
den lçp danh 
sách cô 
dông dâ 
du'çrc quy 
dni tgi 
Diêu 4. 

viéc ch& danh sách. c dong có quyêri 
tham du hop Dai hôi dng c dông ti 
thiéu nãm (05) ngày truic ngày chôt 
danh sách dang k tham du hop Dai 
hôidngcdông. 

Chua có 1. Thông báo hop Dai hôi dng c Xáy dyng 
phü hrp ten 
Diêu khoán, 
Dieu 17 4-
tháo Diêu l. 

dông xác dinh thi gian và dia diem to 
chic Dai hOi, dixac gcri cho tat ca các 
cô dOng bang phuang thirc bâo dam, 
dOng thO'i cong bô trén phuang tiên 
thông tin cüa Uy ban chirngkhoán 
Nba ntróc, Sâ giao dich chüng khoán, 
trén trang thông tin dién tCr (website) 
ciia Cong ty. Thông báo hop Dai hôi 
dông cô dông phái di.roc gii It nhât 
mi.thi (10) ngày truóc ngày hop Dai 
hôi dông cô dông (tInh tir ngày ma 
thông báo thrac gt'ri hoac chuyên di 
môt each hop !ê. di.rac trâ cucc phi 
hoàc diicc bô vào hOm thu). 

Chira có 2. Chuang trInh hop Dai hôi dng c 
dông, cac tài lieu lien quan den các 
van dê së duac biêu quyêt tai dai hôi 
duoc g1ri cho các cô dông hoàc dang 
trên trang thông tin diên tir cüa Cong 
ty. Trong tnthng hap tài lieu không 
dircic gui kern thông báo hop Dai hôi 
dông cO dông, thông báo mi hop 
phái neu rO dia chi trang thông tin 
diên tfr dê các cô dông có the tiêp can. 

Diu 6 

Cách thtrc 
dang ky 
tham thr 

• ;. Di hçi 
dong co 
dong 

Chira có 1. TruOc ngay khai mac cuôc hop Dai Xây dyng 
phü hç.rp 
t/nrc te thuc 
hiên a 
quyen cua 
codong. 

hOi dông cô dông: 

Co dong chon hinh thuc clang ky tham 
du hop Dai hOi dông cO dông theo 

. cach thuc da ghi trong thong bao, bao 
gom: 

a. Dang k dir hop tnrc tip. qua diên 
thoai, fax, gCri thu hoäc thu then t1r 
hoac cách th(xc khac ghi trong thu m?i 
hop Dai hôi dOng cô dông. 

b. Uy quyn dai diên tham dir dai hôi: 
Trir?rng hap cô dOng to cht'rc có nhiêu 
han môt nguOi dai diên dt.rac cCr thI 
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phâi xác dinh cu th s c phn throrc 
u quyên cho môi ngi.rOi dai diên. 
Viêc üy quyên tham dir Dai hOi dông 
CO dông dxcic thixc hiên theo quy dinh 
tai Diêu 15 Diêu lé cong ty. 

C. CáC hInh th(rC dang k tham dir hop 
Dai hôi dong CO dông khác phü hop 
vi quy dinh cüa pháp luât. 

3. Cong ty cO trách nhiêrn t ChÜC 2. Vào ngày t chrC hop Dai hôi dng S&a ddi 
nhàrn quy 
dinh rO viêc 
dang ly tham 

h 
19 

tháo Dku lc. 

.dirdaihoi, 

däng k cô dông vao ngày to chirc Dai CO dông: 
hôi dong cO dong theo thing quy dinh .. Cong iy co traCh nhiem to ChUC dang 
tai khoan 1 va 2 Dieu 19 Dieu le Cong . . 

ky Co dong vao ngay to ChirC Dai hoi 
dong CO dong theo dung quy dinh tai 
Khoán 1 và 2 Diêu 19 Diéu lê Công..ty 

Diu 6 Diu 6. Vic bO phiu và kim Diu 7. Vic bO phiêu và kim S&a dói phI 
hcrp hwóng 
dan ye Quy 
ché quán In 
tgi Thông lit 
so 
95/2 01 7/TT- 
BTC ngày 
22/09/2017 
hu6ng dn 
Nghj djnh so 
71/2017/ND 
-CF ngày 
06/06/2017 
cza ChInh 
p/u hitáng 
dan ye quán 
trj cOng ty 
áp dyng dOi 
vOl cOng ty 
dqi chzng 
("TT 
95/2017/TT-
BTC"). 

phiêu t3i Di hi dông cô doug phiêu, thông báo k& 9uã kiêm 
phiu tai Di hi dng cô dông 
cách thtrc phãn dM quyt dinh cüa 
Dal hôi dông cô dông 

Chira có 

I. Khi tiên hành dang k' tham dir Di 
hi, Cong ty cap cho tüng CO dông 
hoäc dai diên dirGe uy quyên CU cO 
dông Phiéu biêu quyêt hoc/ ya The 
biOu quyêt, trOn do ghi ma so dàng 
k, ten cüa CO dong và sO phiêu biêu 
quyêt cüa CO dOng do. 

a. Phiu biu quyt: 

1. CáCh thirc bO phiu Bd sung 
nhOm rO các 
noi dung quy 
djnh. 

a. Doi VOl CO dong truc tiep dir hop: 

Khi tién hành dang k tham d? Dai 
hi, Cong ty Cap cho ttrng CO dông 
hoäc dai diên throC uy quyên CU CO 
dOng Phiêu biêu quyêt hoc/ và The 
biêu quyêt, trên do ghi ma sO däng ks', 
ten cüa CO dOng và sO phiêu biêu 
quyet CÜ CO dong do. 

Phiêu biu quyt: 
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Thê biu quyt: 

- C dông biu quy& b&ng The biu 
quyt ... 

- The biu quyt không hcip 1 là the 
biu quyt không do Cong ty phát 
hành ... 

- Trong rnt The biu quyêt, CC 111 

dung can lay ' kin 

- Truông hçTp c dông biu quyêt 
nhm hoc the biu quyêt không con 
nguyen vçn, c dong có th lien h 
vài Ban to chi:rc d dtrcc cp lai  The 
biu quyt mâi và phái l?i The 
biu quyêt CU. 

- Th?ii gian bt du và kt thüe viêc bO 
phiu... 

Tnring hçp CO dông dã dang k' tham 
dii Dai  hi nhung không the eo mat 
dn ht chiiang trInh Dai  hi, CO dông 
do phãi g&i 1i The biu quyet dä biêu 
quyêt các van dê can lay kin cho 
Ban t chire tnthc khi ra ye. Nu c 
dông nào khong gi'ri Iai The biu 
quyêt cho Ban tO chüc, Ban kim 
phiêu xern nhir CO dong dO dng ' di 

LThê biu quyét: 

• C dong biu quyt b&ng The 
biu quyt 

• The biu quyt không hcrp l 
là the biu quyt không do 
Cong ty phát hành... 

• Trong mt The biu quyt, 
các ni dung cn ly ' kin 

• TrLrng hcip c dong biu 
quyt nhm hoc the biu 
quyt khong cOn nguyen vn 
ma c dông chira biu quyt: 

Sia ddi d 
phü hçrp vó'i 
t té. 

Sa ddi d 
phii hctp vái 
thtc té. 

Ba sung 
them ca sà 
thyv hiên 
trong tritcrng 
hcrp Cong ty 
to ch&c bO 
phku din 
tiWhInh thrc 
din tz khác. 

Ba sung 
them cu sà 
thc hiên 
trong tru&ng 
hçrp COng 
tO chtc 
DHDCD 
theo hInh 

nu chira ht thOi gian biu 
quyt, c dong có th lien h 
vi Ban t chüc d thrqc cp 
li The biu quyt mâi và 
phâi np lai  The biu quyêt 
eli. 

• Th?yi gian bt du và kt thüc 

TruOng hçp CO dong dã dang k' tham 
dir  Dai  hi nhixng khong the co mt 
den hét chi.rang trInh Di hi, c dong 
do phái gcri lai  The biu quyêt dä biêu 
quyêt eác van d can lay ' kin cho 
Ban t chirc trithc khi ra ye. Nu CO 
dông nào không gui lai  The biu 
quyêt cho Ban to chirc, Ban kim 
phiêu xem nhir cô dong do không bô 

vfi các van d cAn lay ' kin. 

Chira có 

Chira cO 

phiu dôi vci các vAn d can lay ' 
kin. 

b. BO phiu diên tlr/hInh thi'rc diên tlr 
khác: 

Viêc bô phiu s ducre thirc hién theo 
hixàng dan tai Quy ché bO phiu diên 
tcr dã dUYC Dai hôi dng c dông 
thông qua. 

C. Bô phiu trong truOng hop 
DHDCD to chirc theo hInh thuc hOi 
nghi true myn: 

- CáC c dông thuc hiên biu quyt tai 
dia dim ma cO dOng tham dir dai hOi 
tircmg tir quy dinh tai dim a Khoân 
nay hoäc môt hInh thüc khác do 
HDQT xây dung và trInh DHDCD 
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SITJA oOi 
thông qua. th&c h3i 

nghi trtC 

uyen. 
- Tnrông hop Cong ty t chüc hop 
DHDC[) trirc tuyên kêt hop bô phiêu 
diên ti'r, cô dông thuc hiên bô phiêu 
theo quy dinh ye bô phiêu clien ti nêu 
tharn gia biêu quyêt theo hInh thi'rc bô 
phiêu diên tir. 

Chira Co 

Ban kiêm phiêu có trách nhim lap 
Biên ban thông ké so phiêu Dông , 

2. Cách th(rc kim phiu: Xáy dirng 
p/th hop vó'i 
thtrc te t/nrc 
hiçn va quy 
dinh pháp 
luát. 

B sung dé 
them ccr so 

. . 
a. Doi vcn bieu quyet bang Phieu bieu 
quyet: 

Ban kiêm phiêu có trách nhim lap 
Biên bàn thông kê so phiêu tan thành, 

Không dông 7, Không co kiên cOa không tan thành, không có kiên cüa 
Dai hôi dông cô dOng dôi voi tung 
van dê biêu quyêt dé báo cáo ChO tça 
doàn. ChO tQa së Cong bô kOt qua 
kiêm phiéu trng van dê sau khi tiên 
hành biOu quyêt. 

Chira có 

Chu'aco 

Chu'a cO 

Dai hOi dông cô dông dOi voi tung 
van dé biêu quyêt dê báo cáo ChO tça 
doàn. ChO tça sê cong bô két qua 
kiêm phieu trng van dO sau khi tiOn 
hành biOu quyêt. 

b. Di vâi biu quyt bang The biu 
quyOt: 

- Ban kim phiu phai tin hànhkim 
tra thOng phiêu truàc khi bO phiOu vOi 
six chüng kiOn cOa các cô dOng:. 

- ViOc bO phiu bAt dAu tü khi có 
thông báo cüa Tnrâng Ban kiêrn 
phiOu và kêt thOc khi không cOn cô 
dông nào bô phiOu bâu vào thOng 
phiOu; 

- ViOc kim phiu phài thractin hành 
ngay sau khi viOc bô phiêu kêt thUc 

- Ban kim phi&i có trách nhiOm lap 
BiOn bàn thông kê so phiêu hap 1O 
không hop 10. tan thành, không tan 
thành và khOng có kiOn cOa Dai hôi 
dng cô dông dOi vài tirng van dê 
biOu quyOt dO báo cáo ChO toa doàn 

- Kt qua kiAm phiu phâi thrac th 
hiOn trong BiOn bàn kiOm phiOu và 
dixcrc ChO toa cong bô tnrâc Dai hôi. 

c. Di vi truOng hop lAy kiAn c 
dôngbangvan bàn 

Thuc hiên theo quy dinh tai Khoàn 5 
Diêu 21 DiOu 10 Cong ty. 

d. TruO'ng hop hO phiu diên tCr/hinh 
thirc diên tCr khác: 

Viêc kiAm phiu phãi dam báo dO 
thông tin v tng s phiu hap lê, 
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không hop Iê, tan thành, không tan thtc hin 
trong tru&ng 
hcrp Cong ty 
to ch&c 
DHDCD 
theo hlnh 
th&c bO 
phi eu din 
t&/hInh th&c 
diên tic 
khác.. 

thành và không có ' kin dé,i vOi tfrng 
vn d. 

Tru'Oiig hop DHDCD t chirc theo 
hInh th(rc kêt hap bô phiu diên tü và 
hInh thCrc bó phiu khác theo quy 
dinh, viêc kim phiu phâi dam bâo 
thng kê dy dü các thông tin v s 
phiêu biu quyt cüa tng các c dong 
tham gia bô phiu diên tCr và hInh 
th(rc bó phiu khác. 

Chua có 3. Thông báo kêt qua kiêm phiu Xáy drng 
phu hcr,p v&i 
thuv tê thirc 
hin và quy 
dinh pháp 
lut. 

Chü toa hoäc Truâng ban kim phiu 
së cong b kt qua kim phiu tfrng 
vn d sau khi tiên hành biêu quyt. 

a. Sau khi kim phiu. Ban kim 
phiu phài lap biên bàn kim phiu. 
Nôi dung biên bàn kim phiêu bao 
gm: TOng s phiu bu hap lê, tang 
s phiu bu không hop lê: sphiu 
bAu và tile % phiêu bâu trén tOng s 
c phn tham gia bAu cCr hap lê và các 
nôi dung khác theo quy dinh pháp 
i 
b. Toàn van Biên bàn kim phiu phai 
drac cong b6 trix&c Dai hôi dng c 
dông. 

c. Viêc cOng b kt qua kim phiu 
di vói triiOng hap lay kin cô dông 
b&ng van bàn thixc hiên theo quy dinh 
tai Khoân 6 Diu 21 Diu lê COng ty. 

ChLra có 4. Cách thüc phàn di quyt dinh cüa Xáy dyng 
phü hcrp 
hiráng dan 
v Quy chê 
quán trj t4ii 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Dai hôi dng cô dông 

Thuc hiên theo quy dinh tai Diu 23 
Diu lê Cong ty. 

Diu 7 Diu 7. Biên bàn và Ngh quyt Dai Diu 8. Lap Biên bàn va cone bo Sza tiêu d 
phii hqp 
hiráng dan 
tgi TT 
95/2017/TT-
BTC. 

hi dng c dông Nghj quyt D3i hôi dng c dông 

1. Biên bàn Dai hOi dng c dOng 
phai có nii dung chü yu sau day: 

a. Ten, dja chi trii sâ chInh, s và 
ngày cp Giy chtrng nhân dang k' 

1. Biên bàn Di hi dng c dOng 
phài có ni dung chü yu sau day: 

a. Ten, dja chi tri sâ chInh, ma s 

Sia doi phü 
hqp Diu 
146 LDN 
2 014. 
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S1YA 1)01 

kinh doanh. ncii dang k kinh doanh; doanh nghiêp; 

S&a di phü 
hcrp khoán 5 
Diêu 23 
Diêu l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC, khoán 
3 Dieu 146 
LDN 2014. 

d. Chü toa va thu k; 

f. S c dong va tng s phiu biu 
quyêt cña các cô dông d? hpp, phii 1iic 
danh sách dang k co dông, di din 
cô dông du hçp vâi so cô phân và so 
phiêu bâu tircmg 1mg; 

d. Ho. ten Chü toa và thu k; 

f. S c dong va ting s phiu biu 
quyêt cüa các cô dong di,r h9p, phi 1ic 
danh sách dang k Co dông, dai  din 
Co dông d hçp vâi so cô phân và so 
phiêu biêu quyêt tuGng 1rng 

g. Tong so phieu bieu quyet doi vcn 
tfrng van dé biêu quyêt, trong do ghi 
rO tong so phiOu tan thành, khong tan 
thành và không có kiên; t 1 tucmg 
1mg trén tong so phiêu biOu quyêt cUa 
co dông dr hçp; 

h. Cac quyet dinh da di.rac thong qua; 

g. Tong so phiêu biêu quyêt dôi vâi 
trng van dé biOu quyêt, trong do ghi 
rO tong so phiOu hcip lê, không hçp lê 
tan thành, khong tan thành và không 
cO ' kiOn; t' l tucmg 1mg trén tong so 
phiêu biêu quyOt cüa cO dong du hop 

h. Các van dé dã duac thông qua và t 

3. ... Các bàn ghi chép. biên bàn, 

Iê phiêu biêu quyêt thông qua tucmng 
1mg; 

3. ... Biên bàn hop DHDCD, phu luc 
ch k cüa các cô dong du hop và van danh sach cô dông dang k' du hofl, 
bàn u quyên tham dij phài thrçc luu 
giü tai  trii sà chInh cüa Cong ty. 

nghi quyOt dã diroc thông qua, van 
bàn u quyOn tham du và tài lieu lien 
quan gIn kern thông báo môi hop phãi 
dtrçc luu giu' tai tri sIn chInh cIna 
Côngty. 

Diu 8 Dieu 8. Báo cáo hoat dng cüa Hôi Biêu 9. Báo cáo hot dng cüa Hôi 
dông quail trl ti Di hi tlông c6 
dông thtrong niên 

dông quail trj ti Di hi doug cô 
dông thirO'ng niên 

2. Ni dung báo cáo ti thiu phâi bao 
gôm: 

b. Hoat dong, thu lao, chi phi hogt 
d9ng cua Hçi dong quan trl va cua 
tlrng thành viên Hi dông quán trj; 

e. Kt qua giám sat dM vIni các can bO 

2. Ni dung báo cáo ti thiu phái bao 
gôm: 

b. Hogt d9ng, thu lao, chi phi hot 
dong va li ich khac cua Hçi dong 

S&a ddi phü 
hip Diêu 9 
ND 
71/2017/ND 

dim c 
kh ' 2 
Diê'u 136 
LDN 2014. 

quãn trj và cUa tlrng thành vién HOi 
dôngquàntrj; 

e. Kt qua giám sat di vIni nguIni diu 
quàn 1)2; hành khác; 

f. Djnh huInng hoat dng cCa Cong ty 
va các kê hoach trong tucmng lai (nêu 

f. Djnh huInng hoat dng cOa Cong ty 
va cac ké hoach trong tucmg lai. 

g. Báo cáo v quán tn và k& qua hoat 

co). 

Chira có 
dOng cüa Hôi dông quàn tn và tlrng 
thành viên HOi dong quàn tn. 

h. Kt qua dánh giá elm thành vién 
doe lap Hôi dông quàn tn ye hoat 
dông cüa Hôi dOng quán tn. 
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Diu 9 Diêu 9. Báo cáo hot dng cüa Ban Diu 10. Báo cáo hot dng cüa Ban 
kiêm soát ti Di hi dng c1 dông 
thinrng niên 

kiêm soát ti Di hi dng c dông 
thub'ng niên 

2. Ni dung báo cáo ti ththu phái bao 
gm: 

a. Hoat dông, thñ lao, chi phi hot 

2. Ni dung báo cáo ti ththu phâi bao 
gôrn: 

a. Thu lao, chi phi hoat dng vá các 

S&a di phui 
hop Diêu 10 

71/2017/ND 
-CP, diem d 
khoan 2 
Dieu 136 
LDN 2014. 

dông cüa Ban kiêm soát và cña tirng 
Kiem soat vien 

b. Tong két các cuc hçp cüa Ban 
kthm soát và các quyt dinh cüa Ban 

lcii Ich khác cüa Ban kiêm soát và cüa 
tlxng Kiern soat vien; 

b. Tong kêt các cuc hp cüa Ban 
kiêm soát Va các két luân. kiên nghi 

kim soát; 

d. Kt qua giám sat di vci thành viên 
HOi dng quàn trj, thành viên Ban 
Giám dOc và các can bô quàn l; 

cüa Ban kiOm soát; 

d. K& qua giám sat di vói thành viên 
Hi dông quãn trj, thành viên Ban 
Giám dôc và các ngixi diêu hành 

e. Báo cáo dánh giá sr phi hçip hoat 
dng giüa Ban kiêm soát vi Hi 
dng quán trj, Ban Giám doe và cô 
dong. 

Chira có 

doanh nghiep khác; 

e. Kt qua dánh giásr phi hop hoat 
dng giüa Ban kiêm soát vri Hi 
dong quán tn, Ban Giám doe và cô 
dong 

f. Báo cáo tir dánh giá kt qua hoat 
dông cüa Ban kiêm soát và cña tirng 
Kiêm soát viên. 

Diu 10 Diu 10. Th thfrc thy kin c Diu 11. Th thfrc thy ' kin c 
dông bang van ban dông bang van ban 

1. Hi dng quàn trj có quyn thy ' 
kiên cüa cô dông bang van bàn dê 
thông qua quyêt dinh cua Dai hôi 
dông cô dông nêu xét thây,  vi Iai ich 

1. Hi dng quán tn có quyn thy 
kiên cfia cô dong bang van bàn dê 
thông qua quyêt dinh cua Dai hôi 
dOng cO dông bat cir hic nào nOu xét 

Bd sung 
rO j, phü 
hop diem a 
khoán 3 
Diêu 136 
LDN 2014. 

Sia dôi phui 
hçrp vái 
Khoán 2 
D 22 le,U 
Dieu lç mau 
TI" 
95/2017/TT-
BTC. 

cüa Cong ty. kO cã các van dé quy thây can thiêt vi li ich cüa COng ty, 
djnh tai  khoán 2 Diêu 143 Luât Doanh 
nghip 

2. TrInh tir, thU ti,ic thy ' kthn c dong 
bang van bàn: 

a. HDQT phài chun bj Phthu thy ' 
kién; Dir thâo quyêt dinh cUa DI-IDCD 

kê cà các van dé quy djnh tai  khoàn 2 
DiOu 143 Lust  Doanh nghip. 

2. Trinh ti,r, thU t,ic thy ' kin c dong 
bang van bàn: 

a. HDQT phài chuAn bj Phthu thy 
kiên; Dii thào nghi quyêt cUa DHDCD 

và các tài lieu giài trInh dii thào quyêt và cac tài lieu giài trInh dr tháo nghi 
4j. quyêt. 

d. Gui tai liçu va Phieu lay y kien cho 
cO dông. 

Phiêu lay ' kiên kern theo di,r tháo 
quyêt dinh và tài lieu giài trInh phài 

d. Gui tai hçu va Phieu lay y kien cho 
cô dOng. 

Phiêu lay kiên kern theo du tháo 
nghi quyêt và tài lieu giài trInh phài 

thc gUi bang phirong thic bâo dam 
den dja chi dang k' cUa tirng cô dOng. 

e. Nhn phthu thy kthn gCri v cCia c 
dOng 

Phiu thy kthn da duçxc trã lOi phái 
có chct k cUa cô dOng là cá nhân, cg 

duc gUi bang phtrang thüc báo dam 
den dja chi dang k cUa tirng cO dOng. 

e. Nhn phthu thy kin gCri v cUa c 
dOng 

Phthu thy ' kthn da duvc trá läi phái 
có chil k cUa cô dOng là cá nhân, cUa 
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ngithi dai diên theo ñy quyn hoAc ngithi dai  din theo pháp 1ut cüa c 
dông là t chirc hoäc cUa cá nhân, 

S&a ddi phü 
hp KhoOn 4 
Dieii 22 
Diu lé máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Ba sung phui 
hc,p Khoán 5 
Diêu 22 
Diu lê mu 
TT 
95/2017/TT-
BTC,• Khoán 
4 145 
LDN 2014. 

B sung 
them co' 
thirc hiên 
trong trtrãng 
hop Cong y 
My ,j kiên cô 
dOng bang 
Van bàn theo 
hInh th&c bO 
phieu din 
tzt/hình thic 
then ti khác. 

Sira dái phIi 
hop KhoOn 6 
Diêu 145 
LDN 2014 
=> VIêC gui 
BB kiêm 
phku có tha 
thay tha 
bang vic 
dOng tOi len 
Website 
cOng y. 

nguôi dai  din theo pháp luât cüa c 
dông là t chIrc. 

Phiu ly ' kin g1ri v Cong ty phài 
duçc dirng trong phong bi dan kin và 
không ai di.rçc quyn ma truàc khi 
kim phiu. Các phiu lAy ' kin 

ngthi dai diên theo pháp luât cña t 
chirc duoc u' quyn. 

Phiu lAy kin g1i v Cong ty phái 
thrçc drng trong phong bi dan kin và 
khong ai ducic quyn mi trithc khi 
kim phiu, tnrng hop gai fax hoãc 

Cong ty nhân duoc sau thai han dä thu diên ttr thI phái duoc giU bi mat 
xác dinh tai nôi dung Phiu lAy ' kin dn thai dim kiêm phiu. Các phiu 
hoAc dä bi mi du khong hQThlê. lay kin Cong ty nhân duoc sau thOri 

Chira có 

f. KiAm phiAu và 1p biên bàn kiAm 
phiu 

3. Bién bàn kim phiu phAi duqc 
cong b trén website Cong ty trong 
thii han  24 gia và gai dn cO dOng 
trong vOng 15 ngày, kA tur ngày két 
thi'ic kiAm phiAu. 

han dã xác dinh tai nôi dung Phiu lay 
' kin hoäc dä bi ma. bi cong bô 

truóc thai dim kim phiu du không 
hop lê. Phiu lAy ' kin khOng throc 
guri v duroc coi là phiu không tham 
gia biu quyt. 

Trithng hop lAy ' kiAn c dông b.ng 
vAn bàn theo hInh thirc bO phiêu 
tir/hInh thurc diên tt'r khác: Viêc biAu 
quyAt cüa c dông së duoc thuc hiên 
theo huàng dn tai Quy ch bO phiu 
dién tfr cUa Cong ty dA duoc DHDCD 
thông qua. 

f. Kim phiu và 1p biên bàn kim 
phiAu (kA Ca tru&ng hop lAy ' kin c 
dOng theo hInh thüc bó phiu diên 
tCr/hinh thirc diên ti'r khác): 

Hôi dng quán tn t chirc kiAm phiu 
và lap biOn bàn kim phiu duthi su 
chirng kin cUa Ban kiêm soát hoAc 
cüa c dông khong phái là ngui diu 
hanhdoanhnghiOp. 

3. Biên bàn kim phiu phãi durçrc 
cOng bO trên website Cong ty trong 
thOi han  24 giO va có th guri dAn cô 
dong trong vOng 15 (mithi lAm) ngày, 
kA tir ngày kAt thñc kiAm phiAu. 
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Diu 11 Diu 11. Thành viên Hi dng quail Diu 12. Tiêu chuân thành viên Hi S&a tiêu d 
pith hcrp 
hwáng dan 
tgi TT 
95/2017/TT-
BTC. 

trj dôngquãntr 

1. Thành viên Hi dng quân tn cn 
dap ing các tiêu chuAn theo Khoãn 4 

1. Thành viên Hi dng quán trj cAn 
dáp trng các tiêu chuân theo Khoán2 

S&a ddi dhu 
khoán tham 
chiêu phü 
hçp d tháo 
Diêu l. 

Diu 24 Diu ! Cong ty. Ca cau Diêu 25 Diêu i Cong ty. Ca câu 
HDQT cAn dam báo sir can dôi gi&a 
các thành viOn có kiOn thirc, kinh 
nghim v cAp nixóc, pháp Iut, tài 
chinh 

HDQT can dam bâo si can dôi giüa 
các thành viên có kiên thi'rc, kinh 
nghim ye cap nuOc, pháp 1ut, tài 
chInh 

3. Cong ty han  ch thành viên Hi 
dng quán tn kiém nhim các chirc 
danh quán 1' trong b may diêu hành 

3. Cong ty han  ch thành vién Hi 
dông quán tn kiêm nhim các chrc 
danh diêu hành trong b may diêu 

Süa di phü 
hcrp quy djnh 
ye thay dói 
khái nim 
"can b 
quán lv" 

thành 
"ngu'ô'i diêu 
hành doanh 
nghip ". 

cüa Cong ty dê dam báo tInh dc !p  
cüa Hi dng quan trj. 

hành cüa Cong ty dê dam bão tInh dc 
1p cña Hi dong quán tn. 

Diu 12 Diu 12. Cách thfrc d cfr ngu'O'i và Diêu 13. Cách thirc dê cu ngtrô'i và 
üng cu vào vi trI thành viên Hi 
doug quãn trl 

frng cü' vào vi  trI thành viên Hi 
dông quãn trl 

1. Cac c dông nAm gi& c phAn ç 
quyên biêu quyêt trong thi han  liOn 

1. Các c dông nAm gi c phAn ph S&a di phIi 
hp khoán 2 
Diêu 25 
Diêu lê máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

thông trong thai han  lien tiic It nhât 
tac it nhât sáu (06) thang có quyên ... sáu (06) tháng có quyên 

3. Triimg hçip s6 luang cac irng viOn 
Hôi dOng quán trj thông qua dO cr và 
irng cCr van không dü sO krçng can 
thiOt, Hi dong quân frj dirang nhim 
có the dê cCr them frng cir viOn dap 
üng tiOu chuân thành viên Hi dOng 
quan tn quy drnh tai Diêu lê Cong ty 
Ca chê dê cCr hay cách thi'rc Hi dông 
quân tnj dixang nhim de cir ü'ng ci'r 
viOn He,i  dông quán tn phãi diiac 
cong bô rO rang và phái dixçic Dai  hi 
dông cô dông thông qua tnithc khi tiOn 
hành dê cCr. 

3. TruOng hcip s6 hrcing các áng viên 
Hi dong quán trj thông qua dO cCr va 
ing cCr vn không dü s6 kr?ng cAn 
thiOt, Hi dông quãn trj duang nhim 
có the dO cir them 1rng cir viOn dáp 
ing tiêu chuân thành viên Hi dông 
quan fri quy dinh tai Diêu 10 Cong ty 
hoäc to chcrc dê ccr them theo each 

Bd sung phü 
hqp khoán 3 
Diu 24 d 
tháo Diu lê, 
trên cu sá 
xét thdy 
thudn tzên 
cho DN 

thirc ma Hôi dOng quán tni xét thAy 
phü hap vài däc dim Cong ty. Ca 
chê dê cir hay cách thüc Hi dOng 
quán tnj throng nhim d cCr i'rng Cu 

viOn Hi dong quán trj phâi duçic 
cong bô rö rang và phái dirçc Dai  hi 
dOng cô dong thông qua tnwcc khi tiên 
hành dê cCr. 
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4. Thông tin lien quan dn các 1mg 
viên Hi dông quân trj (trong tnr?mng 
hqp da xac djnh duçic tnróc các 1mng 
vien) duac cong bô tôi thiêu muii 
(10) ngày truâc ngày triu tp hQp Dai 
hi dOng cô dOng 

Chuyn xung khoán I Diu 14 dij 
thão 

5. Các 1mg viên Hi dng quân tn có 
cam kêt bang van ban ye tInh trung 
thirc, chInh xac và hçmp 1 cüa cac 
thông tin cá nhân ducxc Cong bô và 
phai cam kêt thuc hin nhim vii mOt 
cách trung thirc nêu dircc bâu lam 
thành vien Hi dông quán trj. 

Chuyn xung khoãn 2 Diu 14 dij 
tháo 

Chu'a có Khoãn 4 Diu 12 Quy ch cü Diu 14. Cách thuc ioi thiêu ung 
viên thành viên Hôi dông quãn tn 

4. Thông tin lien quan dn các 1mg 
viên Hii dông quân trj (trong tnr?mng 
hçmp da xác djnh thrçic tnr1mc các 1mg 
viên) duGc cong bô tôi thiêu mithi 

1. Thông tin lien quan dn các üng 
vien Hi dông quán trj (trong trumng 
hcip dã xác djnh thrcvc tnrOc các üng 
viên)duc dua vào tài lieu hop Dai 

C'huyn 
xuông tft 
khoán 4 
Diêu 12 Quy 
chê cI (Dieu 
13 dit tháo 
Quy ché 
m6i) và sza 
dói phIi hçrp 
Diêu 11 ND 
71/2017/ND 
-CP, khoán 
1 Diêu 24 dr 
tháoDiêulê. 

(10) ngày trtxóc ngày triêu tap hop Dai hôi dông cô dOng và diicxc cong bô tOi 
hôi dông cô dOng trên trang thông tin thiéu mui (10) ngày tru1mc ngày khai 
diên tIm cüa Cong ty dO cO dông có the mac cuôc hop Dai hôi dông cô dông 
tIm hiêu ye các 1mg viOn nay trirâc khi 
bô phiêu. Thông tin lien quan den các 
Imng viên Hôi dông quân trj ducc cong 
bO tOi thiOu bao gôm: 

- H9 ten, ngay thang nam sinh; 

- TrInh d chuyOn mOn; 

- Qua trInh cong tác; 

- TOn các cong ty ma 1mg viên dan,g 

trOn trang thông tin dien tlr cUa COng 
y_dO cô dOng có the tim hiêu ye các 

1mg viOn nay truImc khi bô phiOu. 
Thông tin lien quan dOn các 1mg vien 
Hi dông quãn trj dirqc cong bô tOi 
thiOu bao gOm: 

- Hç ten, ngay thang nam sinh; 

- TrInh dO chuyOn môn; 

- Qua trInh cong tác; 

Hüy bO 

Hüy bó 

- Các thông tin khác (nu có) theo quy 

näm gift chlmc vu thành viOn Hôi dông 
quãn tn và các chIme danh quãn l 
khác 

- Các loi Ich có lien quan tói Cong ty 
(nOu có); 

- Các thông tin khác (nu có). 
dinh tai Diêu lê COng ty. 

5. Các 1mg vien HOi  dng quân frj có 
cam ket bang van ban ye tInh trung 
thirc, chInh xác va hop l cOa các 
thông tin cá nhân du?c cong bô và 
phai cam kêt thuc hiën nhiOm vu môt 
cách trung thrc nOu dirçrc bâu lam 
thânh viOn HOi  dOng quán tn. 

2. Cáclmng viên HOi  dng quan trj có 
cam kêt bang van ban ye tInh trung 
th%rc, chInh xác và hçmp I cüa các 
thông tin cá nhân duçic cong bô và 
phai cam kt thuc hiOn nhiOm vu môt 
cách trung thrc, can trong. trung 

Chuyên 
xuóng tit 
khoán 5 
Diêu 12 Quy 
chê cü (Diêu 
13 dt tháo 
Quy chê 
mái) và tha 
dói phü hcrp 

thành và vi Io'i Ich cao nhât cUa COng 
y nOu duçmc bâu lam thành vien Hôi 

dông quãn frj. 
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Diu 11 ND 
71/2017/ND 
-CF. 

Diu 13 Diu 13. Cách thuc bu thành viên Diu 15. Cách thfrc bu thành viên 
Hi dng quãn trj Hi dông quãn trj 

1. Vic biu quyt bu thành viên Hi 
dng quán tn thuc hin theo phtrcmg 
thirc bAu dn phiu, theo do mi c 
dông cO tng s phiu biu quyêt 
twmg irng vâi tng s c phn so h&u 
nhân vài s thành viên dirqc bâu cüa 
Hi dông quán tn cô dông có quyên 
dn ht tng s phiu bu cüa mInh 
cho mt hoäc mt sO ng cir viên. 

1. Vic biu quy& bu thành viên Hi 
dông quán tn thtxc hin theo phucmg 
thirc bâu don phiêu, theo dO môi co 
dông có tong so phiêu biéu quyêt 
ttrollg i.rng vi tong so cô phân si hüu 
nhân vói so thành vien dtxcic bâu cüa 
Hi dong quân tn; CO dông Co quyên 
don hét hoäc môt phân tOng so phiêu 

B sung phü 
hcrp khoán 3 
Diêu 144 
LDN 2014. 

bâu cüa rnInh cho mt hoc mt so 
ing cir viên. 

2. Phiu bu do Ban t chrc in san, có Xáy dmg 
phü hçrp 
thrc tê thrc 
hin cea 
DN. 

danh sách các Ong viên, sap xêp theo 
thu tu theo bang chtt cái tiêng Viêt, có 
ghi giá tn hoäc sO cô phiêu, cO dOng 
dâu Cong ty hoäc hlnh thüc khác 
drac Dai hôi dong cô dong thông qua; 

Chira có 3. Ct dông có quyn bu cho chInh 
mInh nêu ho có ten trong danh sách 
frng cur viên ghi trong phiêu bâu cCr; 

ChLra có 4. Phiu bu disoc phát tai bui hp 
Dai hOi dOng cO dông trong tnrO'ng 
hop chira có danh sách Irng viên chInh 
thirc dInh kern tài lieu hop. Trén môi 
phiêu bâu có ghi ten nhirng ngithi g 
cur vào HOi dOng Quãntri. thông tin 
ye cO dông Va tong so cô phân co 
quyên biêu quyêt ma ho dai diên. CO 
dOng phãi kiêrn tra sO cO phân ghi trên 
phiêu bâu, nêu có sai,sOt phãi thông 
báo lai ngay tai thri diem nhân phieu; 

2. Trong trLrrng hap chi có bAu b 
sung rneit  thành viên Hi dOng quán 
trj và chi có mt urng cCr vien (mg c(m 
hoäc dé cii vao HOi dông quan tn, Dai 
hi dong cô dong có the thurc hin bâu 
bô sung theo phuang thüc biêu quyêt 
bang 

. Trong tnrmg hap chi có bu bi 
sung môt thành viên HOi  dOng quán 
trj và ch có mt (mg cir viên (mg cCr 
hoäc dé cu vao Hôi dOng quan tn, Dai 
hi dOng cO dOng có the thirc hin bu 
bô sung 

Diu 14 Diu 14. Min nhirn, bãi nhim Diu 16. Min nhim, bãi nhim 
thành viên Hi dông quãn trl thành viên Hôi ding quãn trl 

1. Thành viên Hi dng quán tn 
không cOn tu cách thành viên Hi 
dOng quán tn trong cac tnuO'ng hop 
quy djnh tai  Khoân 5 Diêu 24 Diêu lê 

Thành vién Hi dng quân tn không 
con tim cách thành viên Hi dông quán 
tn trong các tnr?mng hçrp quy djnh tai  
Khoãn 3 Diéu 25 Diêu l Cong ty. 

Sra di diu 
khoán tham 
chk4u phü 
hçrp dt tháo 
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Cong ty. Diu l. 

2. Viêc b nhim cac thành viên HOi  
dong quán trj phài dirqc cong bô 
thông tin theo các quy djnh cOa pháp 
lust ye doanh nghip, ch0ng khoán. 

Chuyn xung Diu 17 du tháo 

Chu'a có Khoãn 2 Diu 14 Quy ch cü Diu 17. Thông báo v viêc bu 
min nhiêm bãi nhiêm thành viên 
Hôi dôn ciuãn tn 

2. Viêc b nhiêm cac thành viên Hôi Viêc bAa, b nhiêm, min nhiêm. bãi Chuyn 
xuông tir 
Khoán 2 
Diêu 14 Quy 
ché cü (Diêu 
16 dii tháo 
Quy ché 
mói). 

dong quân trj phãi thrçc cong bô 
thông tin theo cac quy dnh cüa pháp 
1ut ye doanh nghip, chtrng khoán. 

nhiêm các thành vien Hi dông quãn 
trj phái thrçc cong bO thông tin theo 
cac quy djnh cüa pháp luat ye doanh 
nghip, chfrng khoán. 

Diêu 16 Diu 16. Trách nhim và nghia vu Diu 19. Trách nhim và nghia viii 
cüa thành viên HDQT cüa thành viên HDQT 

4. Thành viOn HDQT có trách nhim 
cOng bO cho COng ty các khoân thu 

4. Thành viOn HDQT có trách nhim 
báo cáo day dü và kip thai cho HOi 

Sãa ddi phü 
hcrp diem c 
khoân 2 
Diêu 14 ND 
71/2017/ND-
CR. 

lao nhn dirqc tr các cong ty con, 
cong ty lien kOt và các tO chi'rc khác 
ma thành viOn do là ngu'i dai  din 
phân von gop cCa Cong ty. 

dông quán tn các khoãn thu lao nhn 
duçc tir cac cong ty con, cong ty lien 
kOt và các to chirc khác ma thành viên 
do là ngithi dai  din phân von gOp cüa 
COngty. 

5. Thành viOn HDQT va nhung nguOri 
có lien quan cüa thành viOn HDQT 
khi thijc hin giao djch cô phân cCa 

5. Thành viên HDQT và nhung ngträi 
có lien quan cüa thành viên I-IDQT 
khi thijc hin giao djch cO phiêu cOa 

Sta ddi p/th 
hçrp diem d 
khoán 2 
Diêu 14 ND 
71/2017/ND-
CR. 

Cong ty phài báo cáo vâi Uy ban 
Chüng khoán Nhà nuoc và thrc hin 
cong bô thông tin ye vic giao djch 
nay theo quy djnh cOa pháp luât. 

Cong ty phái báo cáo vi Uy ban 
ChOng khoán Nhà nuâc và thrc hin 
cong bô thông tin ye vic giao djch 
nay theo quy djnh cOa pháp lut. 

Bieu 17 .A Dieu 17. Cac h,nh thirc lay y kien .A r Dieu 20. Cac hinh thirc lay y kien 
Hi dông quãn trj Hi dông quãn trj 

1. Các hInh thirc t chOc h9p cüa Hi 
dOng quán trj: 

a. Hop true tiep. 

b. H9p trén din thoai hoc cac hlnh 
thüc khac. CuOc h9p cüa Hi dOng 
quán trj Co the to chrc theo hInh thtc 
nghi su giU'a các thành vien cOa Hôi 

1. Các hInh thüc t chüc hçp cCa Hi 
dOng quàn tn: 

a. Hop true tiep. 

b. Hçp trOn din thoai hoc các hinh 
thOc khác. Cuc hp cCa HOi  dOng 
quàn trj CO the to ch0c theo hInh thüc 
hOi nghi true tuyen giu'a các thành 

S&a di phü 
hçrp Khoán 9 
Diéu 30 
Dieu lc mau 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dông quãn tn khi tat ca hoc mt so 

thành vien dang nhUng dja diem 
khác nhau vai diêu kin là rnoi thành 
vién tham gia h9p deu có the: 

viên cOa He,i  dông quân trj khi tat cá 
hoc rnt so thành yiên dang a nhng 
dja diem khác nhau vai diOu kin là 
môi thành yjén tham gia hQp deu cO 
the: 
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- Nghe trng thành viên Hi dàng quán 
trj khac cüng tham gia phát biêu trong 
cuc hçp; 

- Nu mun, ngtx?yi do có th phát 

- Nghe ttrng thành vién Hi dng 
quán trj khác cüng tharn gia phát biêu 
trong cuc hçp; 

- Phát biu vài tht ca các thành vien 
biu vi tht cà các thành viên tham dir tham dr khác mt cách dong thai. 

Vic trao di gi&a các thành viên có 
the thijc hin mOt  each trirc tiêp qua 
din thoi hoc bang phixang tiên lien 

khác mt each dông thi. 

Vic trao dM giva cac thành vien cO 
th thrc hin mt cách trijc tiêp qua 
din thoi hoc bang phuang tin lien 
lc thông tin khác (kê ca viêc scr dung lac thông tin khác hoac là két hap tat 
phuang tiên nay diên ra vao thOi diem câ nhung phircing thirc nay. Thành 
thông qua Diêu lê hay sau nay) hotc viên Hi dông quân tn tham gia cuc 

hçp nhir vy duc coi là "có mat" tai 
cuc hop do. Dja diem cuc hp thrcc 
to chirc theo quy djnh nay là dja diem 
ma nhóm thành viên Hi dong quãn 
trj dông nhât tp hap li, hoc nêu 
khong có mt nhóm nhu 4y, là dja 
diem ma ChU to? cuc hop hin diên. 

là kt hap tat ca nhUng phtrang thtrc 
nay. Theo Diêu lé nay. thành viên Hi 
dông quán trj tham gia cuOc  hçp nhu 
4y dixçic coi là "có mat" t?i  cuc hop 
do. Dja diem cuc hp duae to chirc 
theo quy djnh nay là dja diem ma 
nhóm thành viên Hi dOng quán trj 
dông nhât tp hap li, hoc nêu không 
có mt nhóm nhtr vy, là dja diem ma 
Chü to? cuc hp hin din. 

2. Ly )2 kin bng van bàn: 

a. Chütjch HDQT gCri Phiu thy 
kiên biêu quyêt kern theo tài lieu giâi 
trInh den các thành viên HDQT It nhât 
trirâc . ngày lay biêu quyet. 

2. Ly ' kin bang van bàn: 

a. Chütjch HDQT glri Phiu thy 
kiên biêu quyêt kern theo tài lieu giãi 
trInh den các thành viên HDQT It nhât 
trixic närn (05) ngày tnthc ngày thy 

Sza ddi dt 
rang, de 

zeu 072. 

biêu quyêt. 

Diêu 18 Diu 18. Thông báo hçp Hi dông Diêu 21. Thông báo hyp Hôi dng 
quãntr quãntr 

3. Chü tjch Hi dng quân trj triu tap 
cac cuc hop bat thung khi thây can 
thiêt vI lçi ich cüa Cong ty. Ngoài ra, 
Chü tjch Hi dông quãn trj phãi triu 
tp hop Hi dOng quân trj, khOng 
dirge trI hoãn nêu khOng có l' do 
chinh dang, khi mt trong sO các dôi 
tirgng dirâi dày dê nghj bang van bàn 
tnInh bay miic dich cuc hop và các 
van dé can bàn: 

a. Giárn dc dthu hành hoàc It nhAt 
nam (05) can bô quãn l' khác; 

3. Chü tjch Hi dng quãn tn triu tap 
cac cuc hop  bat thirO'ng khi thy cAn 
thiêt vi Iqi ich cüa Cong ty. Ngoài ra, 
Chü tjch Hi dong quán trj phái triu 
tp hçp Hi dOng quàn trj, không 
dirge tn hoãn nêu không có l do 
chinh dáng, khi mt trong sO các di 
ti.rgng diri day dê nghj bang van bàn 
trmnh bay rniic dich cuc hop  và cac 
van de can bàn: 

a. Giám d6c diu hành hoäc It nht 
nam (05) ngui diu hành khác; 

S&a ddi, bá 
sung phü 
hcrp Khoán 3 
Diu 30 TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 
4 Diêu 153 
LDN 2014. 

Chira co d. Thanh vien doe lap Hoi dong quan 

4. Các cuic hp Hi dng quán trj 
nêu t?i  khoán 3 Dieu nay phái dirge 

4. Các euc hp Hi dng quàn trj 
neu t?i  khoán 3 Diêu nay phâi dirge 

Sra ddi d 
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tin hành trong thi han  bay (07) ngày 
lam vic sau khi có dé xuât hop.  ... 

tin hành trong thi han  bay (07) ngày 
lam vic ké tü khi có d xuAt hop. 

rö rang hoii. 

7. Thông báo hop Hi dng quán trj 
phãi du'oc gcri tru'óe cho cac thành 
vien Hi dông quán trj It nhât ba (03) 
ngày lam vic trtthc khi to chic hop,  
cac thành viên Hi dông có the tir 
chôi thông báo mii hop  bang van bàn 
và vic tir chôi nay có the có hiêu luc 

7. Thông báo hop  Hi dng quàn trj 
phài dirqc gi:ri truc cho các thành 
vién Hi dông quán tn It nhât ba (03) 
ngày lam vic truàc khi to chic hop, 
các thành viên Hi dong có th tir S&a do! phIi 

hqp Khoán 7 
Diêu 30 
Diêu l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Si-a dO! phü 
hcrp Khoán 6 
Diêu 153 
LDN 2014. 

chôi thông báo mii hop b&ng van bàn 
và viéc tir chôi nay co the diroc thay 

hôi tO. Thông báo hop  Hi dông phái dOi hoAc hüy bO bang van bàn cüa 
duqc lam bang van bàn tiêng Vit và 
phài thông báo day dü chirong trInh, 
thin gian, dja diem hop,  kern theo 
nh&ng tài lieu can thiêt ye nhng van 
dé ducrc ban bac va biêu quyét tai 
cuc hop  Hii dOng va cac phiêu bâu 

thành viên hOi dông quán tn do. 
Thông báo hp Hi dOng phâi duc 
lam bang van bàn tiêng Vit và phãi 
thông báo day dii chirong trInh, thin 
glan, dia diem hop, kern theo nhung 
tài 1iu can thiêt ye nhttng van dê 
dirc bàn bac  và biéu quyêt t?i  cuc 
hp Hi dông va các phieu biêu quyét 

cho nh&ng thành viên Hi dong khong 
the dir hop. 

cho nhirng thành viên Hi dong không 
the dij hop. 

Diu 19 Diêu 19. Diu kin t chirc h9p Hôi Diu 22. Diu kiin to chu'c hçp Hi 
dông quãn trj dông quãn frl 

1 Cuôc hop cua HOi dOng quan tn chi 
dirqc tiên hành khi cO It nhàt ba phân 
tir (3/4) so thành viên Hi dOng quán 
trj có mt trrc tiép hoc thông qua 
nglrni di din (ngirni dirçrc iiy 
quyên). 

1 Cuôc hop cua Hôi dOng quan tn chi 
thrc tiên hành khi có It nhât ba phân 
tir (3/4) sO thành viên Hi dOng quin 
trj có mt trirc tiêp hoic thông qua 
nguii dai  din (ngirii dircic iiy quyen) 
nêu dime da so thành viên Hôi dong 

BO sung phu 
hop Khoán 8 
Diêu 30 
Diêu l mOu 
TT 
95/2017/TT-
BTC quàn tn chap thuân. 

2. Truing hop không dii s thành vién 
d? hp theo quy djnh, cuOc hop phài 
duoc triêu tap lal trong thoi han bay 
(07) ngày lam viêc kê tir ngày dir djnh 

2. Truing hqp khong dii s thành viên 
dir hçp theo quy djnh, cuc hop  phài 
thrcic triêu tap lai trong thori han bay 
(07) ngày ké tir ngày dir djnh hop  lan 
thu nhât CuOc hop triêu tap lai dircxc 
tiên hành neu có hon mt nira (1/2) so 
thành viên Hi dông quàn trj dr hçp. 

S&a di phü 
hop Khoán 8 
Dieu 153 
LDN 2014. 

hop lan thu nhât Cuôc hop triêu tap 
lai dime tiên hành nêu có horn mt nira 
(1/2) sO thành vien HOi  dông quân trj 
dr hop 

Diêu 20 Diêu 20. Cách thfrc biu quyt tai Diu 23. Cách thüc biu quyt ti 
cuc h9p Hi dông quail trl cuc h9p Hi dông quail trl 

4. Thành viên Hi dng quan tn 
hiring Iç'i tir mt h9p dOng thrçc quy 
djnh tai dim a vEt dim b khoEtn 4 
Diêu 35 DiOu lé duoc coi la co Rn ich 

4. Thành viên HOi  dng quàn trj 
hiring lqi tir mt hop  dong dirçrc quy 
djnh tai Dim a vEt Dim b KhoEtn 4 
Diéu 39 Diêu lé dime coi la co lo'i ich 

Sia cid! dku 
khoán tham 
chiêu phii 
hop du thao 
Diêu l. 

(Cap nht 
igi nêu dy 

dang ké trong hop dOng do. dáng kê trong hop  dOng do. 
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tháo Dku lé 
có thay dot) 

Diu 21 Diu 21. Cách thfrc thông qua nghi Diêu 24. Cách thu'c thông qua nghj 
quyt ella Hi dông quãn trj quyêt dlla Hi ding quàn trl 

H,i dng quán tr thông qua các quyt 
dlnh Va ra nghj quyêt trim co s ' kiên 
tan thành cia da so thành viên Hôi 
dng quán tn có mt (trên 50%). 

Hi dng quán tn thông qua các quyt 
djnh Va ra nghj quyit trin Co sâ ' kiên 
tan thành cia da so thành viên Hôi 
dOng quàn tn có mat. TnrOng hçip sO 
phiêu tan thành va phàn dOi ngang 
bang nhau, phiêu biiu quyit cia ChU 
tjch Hi dông quan tn là phiiu quyit 
djnh. 

Siia ddi phü 
hçrp diem d 
khoán 9 
Dieu 153 
LDN 2014, 
Khoán 11 
Diêu 29 dr 
tháo Diêu l. 

Trithng hp so phiêu tan thành và 
phân dOi ngang bang nhau, phiiu biiu 
quyêt cia Cliii tjch Hi dông quàn tn 
là phiiu quyêt djnh. 

Chua có Chira có Diu 26. Thôn2 báo N2hi fluvt Hôi Xây dyng 
phü hc.rp 
hu'&ng dan 
tai TT 
95/2017/TT-
BTC 

dôn&quântri 

Sau khi ban hanh Nghi quyet. Chu 
tiCh Hôi dông quãn tn hoäc Ca nhân, 
don vi duc phan cong co tráCh nhiêm 
cOng bô thông tin trong nOi bô Cong 
ty: cong bô din thành viên HOi dng 
quàn tn. Kiim soát viên. Giám dôc 
diêu hành và CáC Ca nhân. don vi lien 
quan den các nôi dung tai Nghi quyit 
Hôi dông quân tn dê bit và thi.rc 
hun. Dông thi, báo cáo và cong bô 
thông tin cho các co quan httu quan. 
trin cac phirong tim thông tin dai 
ching. trên trang website cia Cong ty 
theo trInh Ur và quy dinh pháp luât. 

ChLra có Chira có Chirong V: oE CIJ', UNG C1 BAJ, 
MIEN NHIEM VA BAI NHIEM 
KIEM SOAT VIEN 

Chira có Chira có Diêu 27. Tiêu chun dlla Kim soát 
vien 

Kirn soát viên phái dáp iing các tiêu Xdy dgng 
phü hçrp 
kho,an 3 
Dieu 36 dir 
thaoDieule. 

(Cap  nhat iqi 
neu dr tháo 
Diêu l cO 
thay dot) 

chuân và diiu kim sau day: 

1. Tir 21 tui trâ len, có di nang krc 
hanh vi dan su va khong thuoc doi 
ttrcmg bi cam thanh lap va quan j 
doanh nghiêp theo quy dinh cia Luât 
Doanh nghiip; 

2. Co trinh do Dai hoc. 

3. Co kinh nghiim và am hiêu k 
thuât, nghiep vu kinh doanh cia Cong 

4. Co src khOe, có phrn chAt dao drc 
tot. trung thi.rc hem khiêt, Co hiêu but 
luât pháp; 
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SU'A 001 

5. Không dircrc gi& cac chirc vu quán 
l' Cong ty không phãi là vo hoäc 
chong. cha dé. cha nuôi, me dé, me 
nuôi, con dé. con nuôi, anh ruôt, chi 
ruôt, em ruôt cüa các thành viên Hôi 
dong quân tn, Giám dôc diéu hành và 
nh&ng Ngtthi diêu hành khác cña 
Côngty. 

Chua có Chtra có Diu 28. Cách thirc ci dông, nhóm 
cô dôn frng cfr, âê cfr nirO'i vào vi 
trI Kiêm soát viên 

1. Viêc irng ci'r. d ci'r Kim soát viên Xáy ditng 
phü hçrp 
Diêu 35 dr 
tháo Diu l. 

(Cap nht2t 
lal nu dr 
tháo Diu lé 
có thay ddi) 

duac thtrc hiên thong tu quy dinh tai 
Khoán 1 Diéu 24 Diêu lé Cong ty Va 
quy dinh sau day: 

Các c dông có quyn gop s phiu 
biéu quyêt cüa tirng ngui lai vài 
nhau d d cCr cac (mg viên Ban kiêm 
soát. C dong hoäc nhóm Co dông 
nAm gi& t(m 3% den disâi 10% tong sO 
c phn có quyén biêu quyêt ducic de 
c(m môt (01) (mg vién t(m 10% den 
duOi 30% dirnc dê c(r tôi da hai (02) 
(mg vién: tim 30% dn duài 40% ducc 
d ci:r thi da ba (03) imng viên tim 40% 
den dui 50% duoc dê cir tôi da bOn 
(04) (mg viên và tim 50% tth len thrcmc 
d cir Mi da näm (05) irng viên. 

2. Truimng hop so hrcmg cac (mg vién 
Ban kiêm soát thông qua dé cir và t'mng 
cim van không dO so luong can thiêt 
Ban kiêm soát throng nhiém co the dO 
cim them (mng ci'r vién hoäc to chüc dé 
ci'r them theo each th(mc ma Ban kiêm 
soát xét thây phii hop vâi däc diem 
Cong ty. Co ché Ban kiêm soat throng 
nhiêm d cir (mng vién Ban kiêm soát 
phái dimoc cong bô rO rang và phái 
du'oc Dai hôi dông co dông thông qua 
truOc khi tién hành dO cim. 

Chira Co Chua cO Diu 29. Th thIrc bu cir Kiêm soát Xây dcng 
phü hcp 
httáng dan 
taf TT 
95/2017/TT-
BTC. 

(Cap nhát 
iqi nêu di 
tháo Quy 
ché có thay 
dói thz ty' 

viên 

ViOc bâu KiOm soat vien thuc hien 
thong tim viêc bu thành viOn HDOT 
theo quy dinh tai Diêu 15 Quy ché 
nay. 
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diu) 

Chira có Chira có Diu 30. Các trtro'ng hop min Xây dyng 
phui hcrp 
hw&ng dan 
tai TT 
95/2017/TT-
BTC 

(Cap nh2t 
4ii nêu dy' 
tháo Diêu lê 
cóthaydoi) 

nhiêm, bãi nhiêm, ho sung thành 
viên Kiêm soát viên 

Thành viên Ban kiêm soát không con 
tu each Kiêm soát viên trong CaC 
tru'ông hop quy dinh tai Diêu 36 Diêu 
lé Cong ty. 

Chira có Chira có Diu 31. Thông báo v bu9 b Xáy dy'ng 
pith hçrp 
hito'ng dan 

95/2017/TT-
BTC 

nhiêm, mien nhiêm, bãi nhiêm 
Kiém soát viên 

Viêc bu, b nhiêm. min nhiêm. bãi 
nhiêm cac thành viên Ban kiêm soát 
phài diroc cong bô thông tin theo các 
quy dinh eüa pháp luât ye doanh 
nghiêp, chtmg khoán 

CH1fOG 
V 

CInfO1G V. TRINH TV, THU CHU'ONG VI. TR!NH TV, THU 
TVC LVA CHQN, BO NHIM, 
MIEN NHIM CAN BC) OUAN L 

TUC LU'A CHQN, BO NHIM, 
MIEN NHIM NGI1(fl DIEU 
HANH DOANH NGHIEP 

Diu 23 Diu 23: Tiêu chun can bô quán lv Diu 32. Tiêu chun N' u'Oi diu 
hành doanh nghiêp 

1. Theo d nghj cUa Giám d6c diu 
hành, HDQT Se quyêt djnh b may 
quán 1' và tuyên ding can bô quán 1 

1. Theo d nghj cüa Giárn dc diu 
hành, HDQT së quyêt djnh b may 
quàn 1' và tuyen ding Ngtthi diêu 

Si'a di phü 
hçrp quy djnh 
ye thay dói 
khái niêm 
"can b(5 
quán li" 

thành 
"ngithi diêu 
hành doanh 
ng ij) 

can thiêt. Tiêu chuân, sO hrcing can bO hành can thiêt. Tiêu chuân, sO hrcng 
quán 1 do HDQT quyêt djnh thy theo NgtrO'i diêu hành do HDQT quyêt 
t1rng thii diem. Can bô quán 1 phâi djnh thy theo ttmg thi diem. NgtrOi 
Co sij mn can can thiêt dê các hoat 
dng và tO chrc cüa Cong ty dat  dugc 
các miic tiêu dé ra. 

diêu hành phâi có su man can can 
thiêt dé các hoat dng và to chüc cOa 
Cong ty dat  dixc các miic tiêu dê ra. 

2. Can bô quán 1 phái clap i'xng các 2. NguOi diu hành phái clap (mg các 
tiêu chuân chung nhi.r sau: tiêu chuân chung nhu sau: 

3. Tiêu chun và diu kiên eCa Giám 
doe diêu hành, Phó Giám doe diêu 
hành: 

a. Co trInh d chuyên mon môn, kinh 
nghim thrc tê ye quàn tn kinh doanh 
trong nganh nghe kinh doanh chü yêu 
cüa Cong ty; 

3. Tiêu chun và diu kiên cüa Giám 
doe diêu hành, Phó Giám doe diêu 
hành: 

a. Cdông là Ca nhân sâ hu It nht Sz-a ddi phà 
hcip dim b 
khoán 3 
Diu 33 dir 
tháo Diêu l. 

5% so cô phân phô thông hoäc ngthi 
khác thI phai cO trInh d chuyên mon 
môn, kinh nghim thrc tê ye quãn trj 
kinh doanh trong nganh nghO kinh 
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SIYA 1)01 

NQI DUNG QUY CHE 

HIN HANH 

d. Khong dng thai là can bô quãn l' 
doanh chü yu cüa Cong ty; 

d. Không dông th?i là Nguii diu 

Sia dói phü 
hcrp quy dinh 
ye thay ddi 
khái niêm 
"can b5 
quán lj' 
thành 
''° dieu 

hành doanh 
nghip ". 

B sung phui 
hçip khoán 2 
Diêu 157, 
khoán 3 
Diu 65 
LDN 2014. 

a doanh nghip 

Chira có 

Thy theo giai doan phát triên cUa 
Cong ty, I-IDQT có th diu chinh, b 
sung tiéu chuAn và diu kiên cüa 
Giám dc diu hành. 

hành a doanh nghip khác. 

e. Không ducc là vo hoäc chng. cha 
dé, cha nuôi, me dé, me nuôi, con dO 
con nuôi, anh ruOt. chi ruôt, em ruOt, 
anh r, em r& chi dâu, em dâu cüa 
ngui quân l cOng ty me có phn 
gop, cô phn do Nhà niràc nm gi 
trên 50% vn diu lê và nguOri dai 
diên phAn vn Nhà nuOc tai cOng ty 
me nêu trén. 

Thy theo giai doan phát trin cOa 
Cong ty, HDQT cO the diu chinh, b 
sung tiêu chuAn và diu kin cüa 
Giám dc diu hành phü hop Diu lê 
Cong ty và quy dinh pháp luât. 

Diu 24 Diu 24: Cách thfrc bi nhiêm can Diu 33. B nhiêm NtrO'i diu hành 
bô quãn Iv 

2. Các can bO quân 1' khac (Phó Giám 2. Nhüng Ngix?i diu hành khác (Phó Sia ddi phI 
hçrp quy djnh 
ye thay &i 
khái nim 
"can b5 
quán l5" 
thành 
"ngu'&i diu 
hành doanh 
nghip ". 

Ghi nhn rO 
ch&c danh 
"Giárn dác 
diu hành ". 

dc diu hành, Ké toán trlr&ng) do 
HDQT phê chun theo d nghj cOa 
Giám dOc Cong ty. Nhim kS'  các can 

Giám dOc diêu hành, K toán trumg, 

) do HDQT phê chuAn theo d nghj 
cüa Giám dOc diu hành. Nhim k' 

bô quán l' nay do HDQT quy djnh cu nhUng Nguii di&u hành nay do 
the khOng qua 05 (näm) näm và có th 
duqc b nhim lai. 

I-IDQT quy djnh ci th nhung khOng 
qua 05 (näm) nAm và có th thrçic bô 
nhim lai vai s6 nhiêm k' không han 
ch. 

Diu 25 Diêu 25: Ky k& hqrp dng vó'i can Diêu 34. Ky kt hçrp ding vó'i Ntrôri 
bô iiuãn l' diu hành 

1. Chü tjch HDQT hoc mt thành 
viën HDQT &rçic HDQT üy quyn së 
k kt hop dng lao dng vâi can bO 

1. ChO tjch I-IDQT hoc mt thành 
vién HDQT duqc HDQT üy quyên së 
k kt hop dng lao dng vâi Ngithi 

S&a ddi phü 
hçxp quy dznh 
ye thay a'di 
khái nirn 
"can b5 
quán lj" 
thành 
"ngu'&i diu 
hành doanh 
nghip ". 

quán l. diêu hành. 
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2. Hoäc ChU tich HDQT hoäc môt Hüy bó 
thành viên HDQT &rcyc HDOT üy 
quyên se k kêt hp dông lao dông 
vo.i Giám doe Cong ty. Giám doe 
Cong ty k kêt hcp dông vói can bô 
quán 1 khác. 

3. HDQT có th xem xét them các 
diu khoân va cac diu kin khac 
trong hcp dng lao dng vri can bO 

2. HDQT có th xem xét them các 
dieu khoán và các diêu kin khác 
trong hccp dOng lao dng vci Ngtthi 

S&a ddi phü 
hcrp quy dinh 
ye thay dói 
khái nim 
"can b 
quán l)" 
thành 
"ngzr&i diêu 
hành doanh 
nghip ". 

quán l' nu xét thy cn thit. dieu hành nêu xét thây can thiêt. 

Diu 26 Diu 26: Các trirmg hçrp min Diu 35. Cãc trirO'ng hqp min 
nhim, bãi nhim can bô ciuãn l nhim, bäi nhim N2irO'i diu hành 

1. HDQT có th bãi nhim Giám dc 
diêu hành theo Khoán 6 Diêu 30 Diêu 

1.HDQT có th bãi nhim Giám dc 
diêu hành theo Khoãn 6 Diêu 33 Diêu 

Si'ra ddi dku 
khoán tham 
chiêu phü 
hçrp dir tháo 
Diêu l. 

1 Cong ty. l Cong ty. 

2. Can bO quân 1' khác s do HDQT 2. Nguii diu hành khác sê do HDQT Sith ddi phü 
hcrp quy djnh 
ye thay ddi 
khái niêm 
"can b 
quán lj" 
thành 
"ngzthi diéu 
hành doanh 
nghip ". 

xem xét mien nhim, bãi nhim theo 
dê nghj ci'ia Giám dc diêu hânh. 

xem xét mien nhirn, bãi nhim theo 
dê nghj cCa Giám doe diêu hành. 

Chira Co Chira cO Diu 36. Thông báo bi nhiêm, min Xáy dyiig 
phü hçxp 
hu'áng dan 
tai iT 
95/2017/TT-
BTC 

nhiêm, bãi nhim NgtrO'i diêu hành 

Vice bo nhicm, mien nhiem, bãi 
nhim Ngithi diu hành phâi dixçic 
cOng bô thông tin theo các quy dnh 
cüa pháp lust ye doanh nghip, chüng 
khoán. 

Chira cO Chira có Diu 37. Ngirôi dai diên theo pháp Xáy dirng 
theo dê xuát 
cüa DN phui 
hp Diu 13 
LDN 2014 
va tinrc t 
DN. 

Iuât cüa Côn tv 

1. Giam doe dieu hanh la ngixai dai 
diên theo pháp luât cCa Cong ty. trr 
trirmg hop Diêu lê có quy dinh khac. 

2. Ngi.rii dai dién theo pháp luât phâi 
eu tr(i i Viêt Nam và phâi üy quyén 
bang van ban eho ngi.ri khac thue 
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hiên quyn và nghia vu cüa ngithi dai 
diên theo pháp luât khi xuât cânh khôi 
Viét Nam. Trurng hop nay. nguàri dai 
diên theo phap luât vn phãi chiu 
trách nhiêm ye viêc thtrc hiên quyên 
và nghia vu d üy quyên. 

3. Tnrông hop ht thèi han üy quyn 
theo Khoãn 2 Diêu nay ma ngithi dai 
diên theo pháp luât cüa Cong ty ehisa 
trà lai Viêt Nam và không có üy 
quyên khác thI ngixOi d.roc üy quyén 
van tiêp tup thuc hi6n cac quyên và 
nghTa vu cOa nguOi dai diên theo pháp 
luât cOa Cong ty trong pham vi dã 
duoc Oy quyên cho den khi ngui dai 
diên theo pháp luât trâ lai lam yjéc tai 
Cong ty hoäc eho den khi Hôi dOng 
quãn tn quyêt dinh cr ngir?i khác lam 
ngithi dai diên theo pháp luât eña 
Côngty. 

4. Hôi dng quàn tn cCr ngui khác 
lam nguii dai diên theo pháp iuât cCa 
Cong ty trong cac trtrOng hop sau: 

- Ngithi dai diên theo pháp luât vng 
mat tai Viêt Nam qua ba mixoi (30) 
ngAy ma không Cy quyên cho ngithi 
khác thire hiên cac quyên va nghia vu 
cCa ngtr1i dai diên theo pháp luât 

- Ngrri dai diên theo pháp luât bi 
ehét. mat tich, tam giam, kêt an tñ 
truy c(ru trách nhiêm hinh sir, trôn 
khOi noi ci.r trC, bi han ché hoäc mat 
nãng lire hành vi dan six. 

- Ca nhân không cOn là Giám dc diu 
hành theo quy dinh tai Diêu lé Cong 
ty hoäc quy dinh pháp luât: 

- Các trix&ng hop khác ma ngtthi dal 
diên theo pháp luât không thê/khOng 
dam trách cOng viêc cCa ng1rYi dai 
diên theo pháp luât hoàc nêu thuc 
hiên cong viéc eó the ánh hithng den 
uy tin, hiéu qua kinh doanh cOa Cong 
ty va HDQT quyêt dinh rang së cCr 
nguxi khác thay the lam Ngui dai 
diên theo pháp luât cCa Cong ty. 

5. Trong môt s6 trirOng hop dãc biët 
10aán có thâm quyên có quyên chi 
dinh ngixi dai dién theo pháp 
Iuât trong qua trinh to tung tai TOa an. 
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6. Ouyn han và nghia vu cüa ngi.rO'i 
dai diên theo pháp luât cüa Cong ty: 

a. Dai diên cho Cong ty thuc hiên các 
quyn và nghia vu phát sinh tir giao 
dich cia Cong ty. dai diOn cho Cong 
ty vói tii cách nguyen dan, bi dan 
ngisOi có quyên loi, nghia vu lien 
quan triróc Trong tài. TOa an và các 
quyên và nghia vu khác theo quy dinh 
cüa pháp !uât. 

b. NguO dai diên theo pháp luât cüa 
Cong ty cO trách nhiêm sau day: 

- Thtxc hiên các quyn và nghia vu 
duac giao môt each trung thuc. can 
trong. tot nhât nhäm bào dam lai Ich 
hop phapcñaCôngty. 

- Trung thành vi lai Ich cüa Cong ty; 
không sir dung thông tin, bI quyêt, ca 
hOi kinh doanh cüa Cong ty, không 
lam dung dia vi, chüc vu và si'r dung 
tài san cüa Cong ty dé ti.r lai hoäc 
phuc vu lai Ich cüa to chi.rc. cá nhân 
khác 

- Thông báo kip thi, dy dñ. chInh 
xác cho Cong ty ye viêc ngrOi dai 
diên do và ngtxOi co lien quan cüa ho 
lam chfi hoäc cO cO phân, phân von 
gop chi phôi tai các doanh nghiêp 
khác. 

Ngixi dai diên theo phap !uât chiu 
trách nhiêm cá nhân dOi vài nhUng 
thiêt hai cho Cong ty do vi pham 
nghTa vu quy dinh tai Khoãn nay. 

CHU'NG 
VI 

CHIJNG VI: CHIXOG VII: 

QUY TRINH, THU TVC  PHOI 
HP HOT BONG GIU'A HO! 
BONG QUAN TR!, BAN KIEM 
SOAT VA BAN GIAM BOC 

QUY TRINH, THU TUC  PHOI 
HP HOAT BONG GffJA HO! 
BONG QUAN TR4, BAN KIEM 
SOAT VA BAN GIAM BOC 

Chua có Chira có Biêu 38. Thu tuc, trInh tir triêu tâp Xáy dyng 
phü hçrp 
httáng dan 
tgi TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Khoán 3, 4 
chuyén len 
tit diem c, d 
khoán 2 

27 Quy 

thông báo mm hop, 2hi biên ban, 
thông báo kt qua hop giüa Hôi 
dông quãn tn, Ban kiêm soát và 

.A Giam doc dieu hanh 

1. Thông báo mi hop. phiu 1y 
kin thành viên HOi dng quán tn và 
các tài lieu kern theo. biên bàn hop và 
thông báo kt qua bui hop phãi duac 
gri den các Kiêm soát viên và Giám 
dc diu hành cüng th?yi dim và theo Diêu 
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phiiong th(rc nhis di vâi thành viên ché' ci (Dku 
44 4 tháo 
Quy ché 
mái) 

Hôi dông quán tn. 

2. Khi thay can thiet phuc vu cho cac 
cong viêc giám sat cüa mInh, Trrnng 
Ban kiêm soát có quyên (hoàc cCr 
thành vién khác cüa Ban kiêm soát) 
tham dir các cuôc hop cüa Hôi dông 
quán tn, trong cuôc hop có quyên tháo 
luân dóng gop kiên cho các van d 
quan trong nhisng không du'cic quyên 
biéu quyêt. 

3. Giám 4c diu hành (dà không phái 
là thành vién HOi dông quán tn) CO 
quyên dir các cuôc hop cüa Hôi dông 
quán tn: có quyên thâo luân, gop ' 
kién nhung không duoc biêu quyêt. 

4. Thành viên Hôi ding quân tn nu 
thây can thiêt có quyên tham dir các 
cuôc hop do Giám doe diêu hành chü 
trI. Thành vién Hôi dông quán tn có 
quyén phát biêu kiên nhung không 
có quyên kêt luân cuôc hop. 

5. Di vài cong tác t chirc cuôc hop 
Dai hôi dông cô dông thumg niên, 
Hôi dong quàn tn phâi thông báo cho 
Giám doe diéu hành ye viéc phoi hop. 
scr dung nguOn lire trirâc It nhât là ba 
muoi (30) ngày. 

6. Ngoai các cuôc hop cUa HOi dng 
quán tn. khi xét thây can thiêt ChC 
tich Hôi dOng quãn tn có the triéu tap 
cuôc hop mO rông dinh kS'  hoäc bat 
thirông vói Ban Kiêm soát, Giám doe 
diêu hành va nhung ngirO'i diêu hành 
doanh nghiêp khác và phái duoc triêu 
tap It nhât 03 (ba) ngày lam viêc trirâc 
ngày hop vii các diêu kiên sau: 

a. Thông báo hop phài diroclàm b&ng 
van bàn tiêng Viêt và phái thông báo 
day dii thii gian. dia diem hop, 
chuong trInh. nOi dung các van dé 
thâo luân. kern theo tài lieu can thiët 
ye nhung van dé duoc thâo luân và 
biêu quyêt tai cuOc hop. 

b. Thông báo mi hop duoc gfri bang 
thin, fax, thu diên ti hoãc phuong tiên 
khác, nhirng phãi báo dam din duoc 
dia chi lien lac cia trng thành viên 
Hôi dông quãn tn, các Kiim soát 
vim, Giám dôc diiu hành và các 
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thành viên ducic triêu tap diroc dang 
k'taiCôngty; 

c. Các cuôc hop cüa Hôi dng quân 
tn, Ban Kiêm soát, Giám doe diêu 
hành và các thành vién &rcYc trieu tap 
phài diroc • hi biên bàn và Co the ghi 
am, ghi và liru giü dui hInh thire diên 
ti:r khác. Biên bàn phài lap bang tiêng 
Viêt và có các nôi dung chü yéu sau 

- Ten, dia chi tru s chInh, ma s6 
doanh nghiép; 

- Muc dIch, chuang trInh và nôi dung 
hQ 

- ThO'i gian, dia dim hop; 

- Ho. ten tirng thành viên du hop hoac 
ngl.rOi duoc üy quyên dr hop và each 
th(rc dir hop: ho. ten các thành viên 
không dir hop và 1 do; 

- Các vn d duoc thão Iuân và biu 
quyêt tai cuôe hop; 

- Tom tt phát biu ' kin cüa tirng 
thành viên dir hop theo trinh tu diên 
biên cña cuôc hop; 

- Kt qua biu quyt trong dO ghi rO 
nh&ng thành viên tan thành, khong tan 
thành va không CO kiên; 

- Các vn d dã ducic thông qua; 

- Ho, ten, ch k' chü toa, ngtrOi ghi 
biên bàn và tat câ thành viên hoäc dai 
diên theo ày quyên dir hop. Trung 
hap thành viên true tiêp du hop không 
k vao biên bàn thI phài ghi rO I' do: 
nêu không ghi 1' do thI biêu quyêt cüa 
thành viên do dôi vói nôi dung tai 
cuOe hop coi nhu không có giá tn. 

d. Cãncü nôi dung bién bàn hop, Thu 
k phôi hap cac bô phân lien quan 
soan tháo Thông báo ket qua cuôc hop 
dê ks'. ban hành theo dñng the thüc 
van bàn. Thông báo ket qua cuôc hop 
cüa Hôi dông quàn tn duoc k. ban 
hành trong th?yi han không châm han 
05 (nam) ngày lam viêc kê tü khi kt 
thüc cuôc hop. 

Chira có Chira có Diu 39. Thông báo N2hi uyt cüa 
Hôi dông quail tn cho Ban kiém 
soát, Giám dc diêu hành 
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1. Hôi dng quán tn së ban hành nghi Xáy ditng 
phü hcip 
httóng dan 
tai TI' 
95/2017/Ti'- 
BTC và j5 
kiên cüa DN 

quyêt. quyêt dinh dôi vOi môi van dê 
quan trong da duc thâo luân và quyêt 
nghi tai Hôi dông quán tn. Can ci'r nôi 
dung biên bàn hop. Thu k' phôi hcip 
vâi các bo phan lien quan soan thâo 
nghi quyêt, quyêt dinh cüa Hôi dông 
quàn tn dê k, ban hành theo dung the 
thi:rc van bàn và dam báo tuân thu quy 
dinh pháp luât ye cong bô thông tin. 

2. Các nghi quyt và biên bàn hop cCa Xay dimg 
phui hcip 
hu'áng dan 
tal TI' 
95/2017/TI'-
BTC và Diêu 
l cong ty. 

Hôi dong quan tn phái ducic gCri den 
cho các Kiêm soát viên, Giám dOe 
diéu hành cüng thôi diem và theo 
phucrng thtrc nhu dOi vâi thành viên 
Hôi dOng quân tn. 

Chira có Chira có Diu 40. Giám dc diu hành Xáy dung 

7 

tai 
95/2017/Ti'-
BTC 

Giáii dc diu hành thuc hi!n cac 
quyen va nghia vu theo quy dinh tai 
Diêu lê COng ty, Quy ché nay và quy 
dnh pháp 1uât chiu sir g1ámsát và Co 
tràch nhiêm báo cáo den I-Iôi dOng 
quãn tn ye hoat dông cüa Giám dOe 
diêu hành và Côn.g ty. 

Chu'a cO Chira có Diêu 41. Các trlr&n2 ho'p Giárn dc Xdy drng 
phui hcip 
htthng dan 
tai IT 
95/2017/ri-
BTCvàDiéu 
i cOng ty. 

diêu hành và Ban kiêm soát dê n2hi 
triêu tap hop HÔI dn2 quãn tn và 
nhfrng van dê can xin ' kin HÔI 
dông quãn tn 

1. Nhng trithng hop dê nghi triêu tap 
cuoc hop Hoi dong quan tn 

Khi phát sinh các vAn dA trong cong 
tác diêu hành vuo't qua thâm quyên 
cüa Giám doe diêu hành (dOi vâi 
Giám dôc diêu hành) hoäc phát sinh 
các sir viêc ánh htrâng den hoat dong 
cCa Côn ty hoäc xét thây vI ki Ich 
eCa Cong ty ma thuôc thâm quyên 
quyêt dinh cña Hôi dOng quàn tn, 
Giám doe diéu hành/ BKSdé nghi 
triêu tap hop Hôi dOng quán tn. 

D nghi phai bAng van bàn. nêu rO 
muc dIch. van dé can thâo luân và 
quyêt dinh thuôc thâm quyên cüa Hôi 
dOng quán tn. 

2. Nhng van dé cAn xml lAy ' kin 
Hôi dOng quân tn: 

a. Quyt dinh các cOng viêc kinh  
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doanli thuôc thm quyn phê duyêt 
cüa Hôi dông quán tn theo quy dinh 
Khoãn 3, 4 Diêu 26 Diêu !ê cong ty. 

b. Viêc thtxc hién cac du an dAu tu dã 
throc Dai hôi dông cô dong thông qua. 

c. Các vn d phát sinh trong cOng tác 
diu hành vurt qua thâm quyên cüa 
Giám doe diêu hành. 

d. Các vein d khác ma Giám d'c diu 
hành nhân thây can thiêt phâi xin ' 
kiên cOa Hôi dông quán tn hoäc Hôi 
dông quán tn nhân thây can thiêt phái 
tham ia kiên. 

e. D xut cOa Ban kim soát v viéc 
chon cong ty kiêm toán doe lap. 

f. D xut cOa Ban kim soát v s 
luorig thành viên Ban kiêm soát. 

g. Các báo cáo. kt luân và kin nghi 
cOa Ban kiêm soát truàc khi trInh len 
Dai hôi dong cO dông. 

Chira có Chu'a có Diu 42. Báo cáo cüa Giám dc diu Xáy dng 
pith hçxp 
hiróng dan 
tgi IT 
95/2017/77'-
BTC 

Nai dung tgi 
Khoán 1 
chuyên len tir 
diem b 
khoán 2 
Dizi 27 Q 
che cu (Ditu 
44 d tháo 
Qziy ché 
mói). 

hành vói Hôi dni quãn tn v viêc 
thtrc hiên nhiêm vu va quvn han 
thro'c iao 

1. Giám dôc chju trách nhiém clii dao 
1p báo cáo cho Hi dOng quán trj 
djnh kS'  hang qu', sáu tháng, näm v 
tInh hInh hoat dng va phircrng hithng 
thirc hin trong k' tci cOa Cong ty. 

2. Hang thang, Giám dOe chju trách 
nhim báo cáo nhanh cho Hi dông 
quán trj ye tInh hInh hot dng cüa 
Cong ty dê có co s& cho các thành 
viên Hi dông quán trj kiêm tra vá 
giám sat các hoat dng cüa Cong ty. 

3. Ngoài ra, trong trurng liçrp cAn 
thiêt, Ht5i dông quán trj có quyên yêu 
câu Giám doe diêu hành báo cáo dot 
xuat ye tInh hInh thuc hin nhim vii 
quyên han  dixçrc giao. 

Chira cO Chira cO Diêu 43. Kiêm dim viéc thtrc hiên X&y dung 
phü hçrp 
htráng dan 
tçzi IT 
95/2017/17'-
BTC 

nhi quyêt và các van dê üv ciuvn 
khác cüa Hôi dAna fluãn tn di vó'i 
Giám dc diuhành 

1. Tren ca sa bao cao cua Giarn doc 
diêu hành theo quy djnh tai  Diêu 42 
và 44 Quy chO nay và Báo cáo kêt qua 
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giám sat cüa Ban kim soát di vâi 
hoat dông cña Giárn doe diêu hành, 
Hi dong quán trj to chirc kiêm diem 
ye vic thrc hin Ngh quyét và các 
van dé ñy quyên khác cüa HOi  dOng 
quán trj doi vài Giám doe diêu hành. 

2. Viêc kim dim duoc 1p thành 
biên ban và ducic các thành viên Hôi 
dông quán trj thông nhât thông qua. 

1'l.. iitra Co hira CO 
A ., .A Dieu 44. CaC van de Giam doc dieu 

hành phái báo cáo, cuna cp thông 
tin và cách thá'c thông báo cho Hôi 
dông quãn tn, Ban kiêm soát 

1. Giám de diu hành chiu trách 
nhiém báo cáo Hôi dông quán tn ye 
các van dê sau: 

a. Ti chtxc trin khai vá báo cáo dánh 
giá kêt qua thirc hiên cac nghi quyêt 
cüa Hôi dông quãn tn! Dai hôi dOng 
cô dông. Trng hop khi thuc hiên 
cac nghi quyêt. quyêt dinh cüa Hôi 
dông quân tn! Dai hôi dông cô dong 
phát hiên nghi quyêt. quyêt dinh cüa 
Hôi dông quán tn! Dai hôi dông cô 
dông trái quy dinh phap luât, trái Diêu 
lê Cong ty hoäc van dê không cO loi 
cho Cong ty thI Giám doe diêu hành 
phái bao cáo ngay vài Hôi dOng quãn 
tn dê xern xét diêu chinh lai nghi 
quyêt. quyêt dinh cüa Hôi dOng quãn 
tn! triêu tap bat thung Dai hOi dông 
cO dông. Nêu Hôi dông quán trikhông 
diêu chinh lai nghi quyêt, quyêt dinh 
cüa Hôi dông quãn tn trong thii han 
07 (bay) ngày ké tir ngày nhân dirore 
báo cáo! triêu tap bat thung Dai hôi 
dông cO dOng trong th?i han ba muon 
(30) ngày ké tü ngày nhân duoc báo 
cáo thI: 

- Di viii trtrmg hçp phát hiên vn d 
không có Icri cho Cong ty: Giám dôc 
diêu hành van phãi thtrc hiOn, nhtrng 
có quyOn báo imi kiên va kiên nghi 
len Ban kiêm soát COng ty. 

- Di vâi trung hp phát hiên nghi 
quyêt. quyêt dinh cCa Hôi dông quán 
tn trái quy dinh pháp luât. Diéu lê 
Cong ty ma Hôi dông quán tn không 
diêu chinh trong thOri han nêu trén: 
Giám dôc diêu hành có quyên không 
thi.rc hiên va dê nghi Chñ tich Hôi  
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dng quán tn triéu tap bAt thixO'ng Dai 
hôi dng c dông dê xi:r l (dé nghi 
dông thOi dime gi'ri den Ban kiêm soát 
dime biêt). nêu Hôi dông quân tn 
khOng triêu tap hop Dai hôi dông cô 
dông trong thii han ba mimi (30) 
ngày thI Ban kiêm soát triêu tap bat 
thuOng Dai hôi dông cô dông. 

- Di vo.i trlr&ng 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 
triêu tap Dai hôi dông co dông trong 
thOi han dã nêu trên: Giám doe diêu 
hành cO quyén không thixe hiên và 
báo cáo den Ban kiêm soát dê Ban 
kiêm soát triêu tap Dai hôi dong cO 
dong trong thii han ba mimi (30) 
ngày kê tir ngày nhân dtxcic báo cáo. 

b. TInh hInh thixe hiên các nhiêm vu 
quvên han dã du'ac phân cap üy 
quyên 

c. Các giao dich gitia Giám dc diu 
hành hoãc nh&ng ngixi có lien quan 
tói Giárn doe diêu hành vi: Cong ty 
cong ty con, cOng ty do Cong ty näm 
quyên kiêm soát. 

d. Báo cáo Hôi dng quán tn sau khi 
quyêt dinh các biên pháp vixot thâm 
quyên cia Giám doe diêu hành trong 
tru?mg hop khan cap (thiên tai, chiên 
tranh, hóa hoan. six cO...). 

2. Cách thüc gi'ri báo cáo: 

a. TAt Ca các báo cáo cüa Giám dc 
diêu hành phái là van bàn chInh thcrc. 
có k' ten, dóng dâu. Co nêu ro ' kiên 
tham mixu. de xuât dê Hôi dong quán 
tn cO CG sâ xem xét. giái quyét, 

b. Báo cáo có th dime gtri bang thu.! 
fax. thu diên tCr hoäc phuo'ng tiên 
khác, nhung phãi báo dam den dime 
dia chi lien lac cüa tirng thành viên 
HOi dOng quán tn dime dãng k tai 
côngty. 

e. Báo cáo eña Giám d,c diu hành 
trInh HOi dong quán tn dime gui dn 
các Kiêm soát viên cüng thii diem và 
theo phuong thüc nhu dôi viii thành 
viên Hôi dOng quân tn. 
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3. Vn d cung cp thông tin: 

a. Thành viên Hôi dng quàn 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 cña các dcm vi trong cong 

Trong tnrO'ng hop cp thit, Hôi dng 
quàn tn có quyên yêu câu Giám doe 
diêu hành. ngtxi dieu hành khác trong 
COng ty cung cap các thông tin ye 
hoat dông cüa Cong ty và gCri cho Hôi 
dOng quán tn tnrâc It nhât 24 giOr. 

b. Ban kim soátl Kim soát viên CO 
quyên yOu câu bang van bàn dOi vâi 
thành vien Hôi dông quàn tn. Giám 
doe dieu hành va ngi.rYi dieu hành 
khác ye viOc cung cap các thông tin và 
tài lieu, bao gOm nhirng không gii 
han a: 

- Thông báo mai hop cüng tài lieu liOn 
quan. phiêu lay kiOn thành viên Hôi 
dông quàn tri, 

- BiOn bàn, Nghi quyt cüa Hôi dng 
quàn tn; 

-Báo cáo cüa Giám dc diu hành; 

- Thông tin, tài lieu v quán 1, diu 
hành hoat dOng kinh doanh; 

- Báo cáo tInh hInh kinh doanh, báo 
cáo tài chInh 

- Báo cáo dánh giá cong tác quán I' 
cüa Hôi dông quán tn. 

c. Van bàn yOu cu cung cp thông tin 
cüa thành viOn Hôi dông quán tn! Ban 
kiêm soát/ Kiêm soát viênoát phài neu 
rO: (i) tài lieu, thông tin can cung cap; 
cu) i do can cung cap thông tin. 

Trong truang hop thành vien I-Iôi 
dông quàn tn yOu câu cung cap thông 
tin: vãn bàn nay phãi eó chü k phO 
duyêt cüa Chü tich Hôi dong quán tn 
va thrcc gt'ni dOn Chü tich Hôi dông 
quãn tn và Ban kiOrn soát cüng thai 
diOm gi'ni dOn Giám dôc diOu hành. 

Trong trrnmg hop Kim soát viOn yOu 
cau cung cap thông tin: van bàn yOu 
câu cung cap thông tin phãi di.rcic 
dong thai gui den Tnrâng BKS dime 
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bit. 

d. Sau khi sr dung thông tin, thành 
viên Hôi dong quán tn có nghia vu 
báo cáo dn Chü tich Hôi dông quán 
tn, Kiêm soát viên có trách nhiêm báo 
cáo dn Tnr&ng Ban kiêm soát viéc sCr 
dung thông tin dã diroc cung cap. Báo 
cáo nay dOng thii dirGe gCri den Giám 
dc diu hành dirac biêt. 

e. NguOi yêu cAu cung cp thông tin 
cO nghIa vu bào mat tuyêt dôi các 
thông tin dircrc cung cap va các thông 
tin biêt dirnc trong thi gian dam nhân 
côn viêc. Viêc tiêt 10 các thông tin 
nay chi dirac phep khi có yêu câu cüa 
cc quan cO thâm quyên hoàc theo quy 
dinh pháp 1ut hoäc dirGe sir dong 
cüa Dai hôi dong cô dông. 

f. Ngithi dirGe yêu cAu cung cp thông 
tin phái cung cap day dü, chinh xác và 
kip thoi các thông tin theo yêu câu 
phü hop vi quy dinh tai Diéu nay. 

Diêu 27 Diu 27. Quy trInh, thu tic ph6i Diu 45. Quy trinh, thu tc phi 
hçp hoat dng gifra Hi dông quãn 
tn và Ban Giám dc 

hçrp hot dng gifra Hi dông quán 
tn và Ban Giám dôc 

1. PhM hcrp hoat dng giu'a Hi dng 
quán tn vá Ban Giám doe: 

a. Trong trix&ng hq cp thit, Hi 
dOng quán tn có quyén yeu cau Giám 
dOe diêu hành, can bô quán 1' khác 

1. Phi hQ'p hoat dng giüa Hi dng 
quán trj và Ban Giám doe: 

a. Trong throng hçxp cp thit, Hi 
dong quãn trj cO quyên yéu câu Giám 
doe diêu hành, NgirOri diéu hành khác 

S&a di phü 
hcrp quy djnh 
thay dôi khái 
nim "can 
b quán 1" 
thành 
"ngit&i diêu 
hành doanh 
nghip ". 

Bó sung 
nhàm hoàn 
thin quy 
ct/nh ye cci 
ché phôi hcrp 
gifra HDQT 
và Giám ã'ôc 

trong Cong ty cung cap các thông tin 
ye hoat dng eüa Cong ty và g1ri cho 
Hi dOng quân tn trirOc It nhât 24 gio. 
HOi dOng quán tn không ducic sfr 
diing các thông tin chira chrçc phép 
cong bô cüa Cong ty hoc tiêt to cho 
ngiroi khác dê thirc hin các giao djch 
có lien quan 

Chira có 

trong Cong ty cung cap eáe thông tin 
ye hoat dng cüa Cong ty và gcri cho 
Hi dông quán tn trirâe It nhât 24 gio. 
Hi dOng quàn tn không thrçrc sCr 
diing eáe thông tin chira duac phép 
cong bô cüa Cong ty ho.e tiêt to cho 
ngtroi khác dê thirc hin các giao djeh 
có lien quan. 

d. Hôi dng quãn tn tao diu kiên cho 
Giám dOe diêu hành ye cci chê. chInh 
sáeh, nguôn nhân lire. cci sâ vat chat, 
trang thiët bi và thiêt lap hành lang 
pháp l nOi bô. giüp bô may diéu hành 
hoàn thành nhiêm vu thrcic giao. 
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DIEU NQI DUNG QUY CHE 

HIN 1JAN11 

GOP ' SI)A 1)01, BO SUNG L' DO 

SU'A 1)01 

• 

dku hành 

2. Mi quan he gi1a Hôi dng quàn tn Hüy bô 

Chuyn len quy djnh tai  Diu 44 dr 
tháo 

Ngoài nh&ng cong vic phái trInh 
Hi dng quân trj, Giám dc diu 
hành cO quyn chO dOng  diu hành 
hoat dng cüa Cong ty theo quy djnh 
phân cAp va phü hap vài quy trInh 
lam viêc dircyc Hi dong quán trj ban 
hành. 

Chuyn len quy djnh tai  Diu 42 dir 
tháo. 

Chuyn len quy djnh t?i  khoán 3 Diu 
38 dir thão. 

Chuyn len quy djnh t?i  khoán 4 Diu 
38 dir tháo. 

S&a do2i do 
ccr cdu lçzi 
diu khoán 
phIi hçrp v&i 
dir tháo Qu.v 
ch theo 
hiró'ng dJn 
tgi TI' 
95/2017r17-
BTC. 

và Ban Giám dOe: 

a. Giám dc diu hành chiu trách 
nhiêm t chüc thuc hién các nghi 
quyt. quyt dinh cüa Hôi dng quan 
tn. Cu the: 

- Trueing hap khi thuc hiên các nghi 
quyt. quyêt dinh cüa Hôi Mng quán 
tn, phát hiên vn d không có ku cho 
Cong ty thI Giám dc diêu hành phái 
báo cáo ngay vâi Hôi dng quán tn 
em xét diu chinh lai nghi quyk, 

quyt dinh. Nu Hôi dng quán tn 
không diu chinh lai nghi quyêt, quyt 
dinh thI Giám dc vn phái thirc hiên, 
nhirng có quyn bão luu ' kin và 
kin nghi len Ban kim soát Cong ty. 

- Ngoai nhung cong vic phãi trInh 
Hi dng quán trj, Giám dOe dicu 
hành có quyn chü dng diu hành 
hot dng cüa Cong ty theo quy djnh 
phân cap và phti hap vi quy trInh 
lam vic dixqc Hi dong quán tn ban 
hành; quyt dinh cac biên pháp vixat 
thAm quyn cOa mmnh trong trir?Yng 
hap khân cAp (thiên tai, chiên tranh 
hOa hoan, sir cô...). 

b. Giám dc diu hành chiu trách 
nhiêm chi dao lap báo cáo cho Hôi 
dng quán tn dinh k' hang qu. sáu 
tháng, nàm v tInh hInh hoat dông và 
phiro'ng hiroiig thuc hiên trong k' ti 
cüa Cong ty. Hang tháng, Giám dOe 
diu hành chiu trách nhiêm báo cáo 
nhanh cho Hôi dng quán tn v tInh 
hinh hoat dông cüa Cong ty d co ccu 
sâ cho các thành viên Hôi dng quán 
tn kim tra va giám sat các hoat dong 
cüa Cong ty. 

c. TrirOrig hop Giám dc diu hành 
khong phái là thành viên Hôi dng 
quán tn, Giám dc diAu hành vn có 
quyn thr hop các cuôc hop cUa HOi 
d*ng quán tn. có quyên thào luân gop 
' kien. nhung khong dirac quyn bieu 

quyêt. 

d. Thành viên Hôi dng quan tn nu 
thAy cAn thit có quyn tham dir eac 
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HIN HANH 

GOP SIA DOI, BO SUNG LY DO 

SIA oOi 

cuôc hop do Ban Giám dé,c chü trI. 

f. Trong các vAn d quan tr9ng cüa 
Cong ty nhix tham gia kháo sat, m 
rng thj trumg trong và ngoài nLrâc 
hoäc dam phán, k các hap dng vuVt 
qua quyen han  cüa Giám d6c diêu 

Thành viên Hôi dng quãn tn có 
quyn phat biu kin nhung không 
có quyên kt luân cuôc hop. 

. Trong các van dé quan trong cüa 
Cong ty nhu tham gia khao sat, imY 

rông thj tru&ng trong Va ngoài nthc 
hoc dam phán, k' các hqp dng v.rqt 
qua quyn han  cüa Giám dôc, Chü hành, Chü tjch Hi dng quán tn có 

quyn d cü Giám doe diu hành tjch Hi dng quãn trj có quyn d cir 
Giám dc tham di,r vâi tLr each là tu tham dr vci ti.r each là tu vAn cho Chü 

tjch Hi dng quàn trj. 

g. Di vói các cuOc  hp miii Cong ty 
tham di,r, trir nhung tnr1ng hap miii 
dIch danh thI thy theo tInh chat cuc 
hçp d phân cong ciii th nhti sau: 

vAn cho Chü tjch Hi dng quãn 

f. Di vâi các cu,c hpp môi COng ty 
tham dir, tth nh&ng trithng hop  mOi 
dIch danh thI thy theo tInh chat cuc 
hop d phân cong cu th nhi.r sau: 

Diu 28 Diu 28. Quy trInh, thu tiic phi Diêu 46. Quy trInh, thu tiic phi B sung, xay 
drng nhám 
hoàn thiên 
ca che phi 
hop hogt 
d5ng giI~a 
HDQT, BKS 
và Gidm dc 
diu hành. 

hop hot dông gifra Hôi dng quãn 
tn và Ban kiêm soát: 

hqp hoat  t1ng gifra Hôi Mng quãn 
tn và Ban kim soát: 

1. Phi hap hot dng giüa HOi  dng 
quán trj và Ban kim soát: 

a. Hi dng quán tn: 

- Thông báo mi hop  và các tài lieu 
kern theo dixçic gcri den các Kim soát 
viên cüng thii gian gCri tài cac thành 
viên HOi  dng quân tn; 

- Các Nghj quyt cüa Hi dng quán 
trj thrçrc gCri den Ban kiêm soát dOng 
thri vài thii dim gCri Giám dc diêu 
hành; 

Chira có 

- Các ni dung khác cAn xin ' kin 

1. Phi hçp hoat dng gifta Hi dng 
quán tn và Ban kim soát: 

a. HÔi dng quân trj: 

- Thông báo mi hop và các tài lieu 
kern theo thrçrc gt'ri den các Kirn soát 
vien cing thii gian gCri tói cac thành 
viên Hi dng quân trj, Giám dc di&u 
hành 

- Các Nghj quyt cüa Hi dng quãn 
trj dixgc gi:ri dn Ban kim soát dOng 
thai vO.i thri dim gi'ri thành viên Hôi 
dng quán tn, Giám dtc diu hành; 

- HOi dngquAn tn phâi tao diu kiên 
d Ban kiêm soát cüa Cong ty phát 
huy tác dung eCa cong tác kiêm tra, 
kiêm soát thix?mg xuyén và dOt xuAt. 

- Khi tip nhân các biên bàn kim tra 
hoäc báo cáo tng hap các dat kim 
tra eCa Ban kim soát. Hôi dng quãn 
tn phái nghien ciru d có k hoach 
cCng cO. chAn chinh và cAn có biên 
pháp xr l' d6i vài các dan vi và cá 
nhân lien quan và khAc phuc các vi 
pham sau kim tra, kirn soát cüa Ban 
kim soát theo quy dinh cüa Cong ty. 

- Các nOi dung khác cAn xjn ' kin 
cña HOi dng quán tn. HOi dng quân cüa Ban kim soát, Ban kii soát 
tjphái có trách nhim phán hôi trong phái có trach nhim phán hi trong 
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vOng ngày bay (07) ngày k tr ngày 
nhân duoc yêu cAu. 

Chua có 

b. Ban kim soát: 

- Các cuc kim tra djnh kS',  dt xuAt 
cüa Ban kiAm soát phái co kAt luân 
bang van bàn (khong tr hcm 15 ngày 
k tlr ngày kAt thüc) g1ri cho Hi dng 
quán trj d có them ca sâ giüp Hi 
dOng quàn trj trong cong tác quãn i 
Cong ty. Thy theo mrc d và kt qua 
cüa cuOc kiém tra trén, Ban kiAm soát 
cAn phài bàn bac  thng nhAt vài HOi 
dng quán tn, Giám dc tnràc khi báo 

vOng ngày bay (07) ngày k tr ngày 
nhân duçc yeu cau. 

- Các vn d thuOc thm quyn quyt 
dinh cüa Hôi dng quán tn hoäc các 
vn d Hôi dng quân tn phái trInh 
trw5'c Dai hôi ding ci dông. Hôi dng 
quán tn sê quyt dinh truOc khi có 
kin cüa Ban kim soát (i kién bang 
van ban hoác ghi trur tiep tren t& 
trmnh). Quyt dinh cüa Hôi dng quàn 
tn không phu thuôc vào kiên cUa 
Ban kiêm soát, trong trurng hcp ' 
kin không thng nhât, ' kin cüa Ban 
kim soát së duac bão hru và báo cáo 
truàc Dai hôi dng c dong gAn nht 
hoäc trong tru0ng hcip cAn thit có th 
triêu tap hop Dai hôi c dông bAt 
thi.r?ing dA giái quyAt vAn d nêu lien. 

b. Ban kiAm soát: 

- Các cuc kim tra djnh ks', dt xuAt 
cüa Ban kim soát phái có két lun 
bang van bàn (không tr han 15 ngày 
kA tlr ngày kt thñc) gii cho Hi dông 
quàn trj dé có them ca s giCp HOi 
dong quán trj trong cong tác quàn l 
Cong ty. Thy theo mire dO và kt qua 
cia cuOc  kiêm tra trOn, Ban kim soát 
can phãi bàn bac thng nhAt vài HOi 
dng quân trj, Giám dc diAu hành cáo truâc Dai hOi dng c dong. 

Trithng hçip khOng thng nhAt quan 
dim thI &rcrc üy quyn bâo i 

tnróc khi báo cáo tnrirc Dai hOi d6ng 
cO dong. Trirxng hçrp không thng 
nhAt quan dim thI duorc quyên báo kin ghi vào biên bàn và Truâng Ban 

kim soát có trách nhim báo iri 
Dai hOi dng c dong gAn nhAt; 

- Các nôi dung khác cAn xin ' kin 

kru kin ghi vào biên bàn và Truàng 
Ban kiAm soát cO trách nhim báo cáo 
vói Dai hôi dng c dOng gân nhAt; 

- Các nôi dung cAn xin ' kin cüa Ban cüa Hôi dng quàn tn, Hôi dng quan 
j có trách nhim phán hi trong vOng 

ngày bay (07) ngày kA tir ngày nhân 
duqc yêu 

Chtra có 

Kim soát, Ban kiAm soát có trách 
nhim phàn hi trong vOng ngày bay 
(07) ngày kA tlr ngày nMn  dugc yêu 
câu. 

- D6i vâi các kiAn nghi sira di, b 
sung, cài tiAn co cAu to chuic quàn l. 
diu hành, Ban kim soát phài gin van 
bàn cüng tài lieu lien quan trtrc It 
nhAt mithi lam (15) ngày so vii ngày 
thr dinh nhân dirac phàn hi. 

2. Mi quan h gifla Hôi dng quán tn Hüy bO 
và Ban kim soát: 

a. Khi thAy cAn thiAt phuc vu cho các 
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SIA 001 

cong viêc giám sat cüa rnInh, Tnrong 

- Trong qua trInh thrc hin kim tra 
giám sat ciia mInh, nêu Ban kim soát 
phát hin ra các vAn d không dung 
hoc không có lqi cho Cong ty hoc 
trái vri các quy djnh cña pháp luât 
hin hành; hoãc các quyt djnh cüa 
Giám dé,c diu hành và Hôi dng 

Ban kim soát có quyên (hoäc ct'r 
thành viên khác cüa Ban kiêrn soát) 
tham dir các cuôc hop cüa Hôi dng 
quán tn, trong cuOc hop có quyén tháo 
luân dóng gop kin cho các van d 
quan trong nhung khOng diroc quyén 
biu quyt. 

b. Trong qua trInh thuc hin kim tra 
giám sat cUa mInh, nêu Ban kirn soát 
phát hin ra các vn d khong ding 
hoc khong có 1?i  cho Cong ty hoc 
trái vi các quy djnh cüa phap 1ut 
hin hành; hoc các quyêt djnh cüa 
Giám d6c và Hi dng quán trj vuçxt 
qua quyn hn chirc trách cüa mInh; 
hoc có các vi pham cüa các cá nhân 
Ban Giám d6c, Hi dng quán trj dôi 
vi Ii Ich cüa Cong ty và c dong 
Cong ty, thI phái báo ngay vo,i Chü 
tjch Hi dng quàn trj. Nêu các vAn d 
do vn không dirge Chü tjch Hi dông 
quân tn tip thu và xcr ! kjp thai thI 
Ban kiêm soát có quyên bào lini 
kin cüa mInh dê triu tap  cuc "?P 
Hi dng quãn trj giâi quyêt, nêu van 
d vn không dirge Hi dông quán frj 
giái quyt thI Ban kim soát Co quyên 
tip tiic bâo liru ' kin ci1a mInh d 
báo cáo vài Di hi dng cô dông 
trong k' hop gAn nhAt hoc trong 
tnr&ng hgp can thit CO th triu tal? 
hop Dai  hii c dông bAt thuOng de 
giâi quyét van d nêu trén. 

c. Các vAn d thuOc thAm quyén quyét 

quàn trj vlrçYt qua quy&n han  chirc 
trách ci:ia mInh; hoäc có các vi pham 
cüa các Ca nhân Ban Giám dôc, Hi 
dng quán frj di vài lqi Ich cüa Cong 
ty và c dông Cong ty, thI phái báo 
ngay vi Chñ tjch Hi dng quàn trj. 
Nu các van dé do vn khong dirge 
Chi tjch Hi dng quàn tn tip thu và 
xfr 1 kjp thri thI Ban kiêm soát có 
quyn bão hxu ' kin cila mInh d 
triu tp cuc hop Hi dng quán trj 
giái quyt, nu vAn d van khOng 
dirge Hi dng quân trj giâi quyt thI 
Ban kim soát CO quyên tiêp tiic báo 
liru kin cüa mInh d báo cáo vài 
Dai hi dng c dOng trong k' h9p 
gAn nhAt hoc trong trirng hqp can 
thit cO th triu tap hop Dai  hi c 
dOng bAt thirmg d giái quyêt van d 
nêu trên. 

Huy bO 
dinh cüa HOi dng quân tn hoäc các 
vAn d HOi dng quân tn phái trInh 
triràc Dai hOi dng c dOng, Hôi dng 
quân tn s quyt djnh triràc khi có '' 
kin cüa Ban kim soát (kin b&ng 
van bàn hoãc ghi trirc tiêp trên tO 
trInh). Quyt dinh cüa flOi dOng quân 
trikhOng phu thuOc vào 2 kiên cüa 
Ban kiém soát, trong trir6ng hop 
kin không th6ng nhAt, kin cUa Ban 
kim soát së dixo'c báo liru và giâi 
quyt theo dim b khoàn 2 Diu nay. 

CHIIONG 
VII 

CHU1NG VU: QUY D4NH yE CHU'€NG VIII: QUY DIN!! yE S&a ddi phü 
hrp quy dnh 
thay dói khái 
nim "can 

DANH GIA HANG NAM oOi V(11 
HO3T DQNG MIEN THU'ONG, 
KY LUiT oOi VOl THANH 

DANH GIA HANG NAM oOi V(11 
HOJT DQNG KHEN THL1NG, 
K'( LUJLT oOi VOl THANH 
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HIN HAN}I 

GOP S!YA BOI, BO SUNG L DO 

SUA 001 

VIEN HO! BONG QUAN TR4, 
KIEM SOAT VIEN, GIAM oOc 
DIEU HANH vA CAC CAN BC) 

VIEN HQI BONG QUAN TR4, 
KIEM SOAT VIEN, GIAM BOC 
DIEU HANH vA NH1rNG NGUE 

b quán lj" 
thành 
"ngithi dku 
hành doanh 
nghip". 

QUAN LY KHAC BIEU HAN!! KHAC 

Biu 29 Diu 29. Quy dlnh  v dánh giá hang Diu 47. Quy dlnh  v ttánh giá hang Sia di pith 
hcrp quy dinh 
thay dói khái 
nim "can 
b5 quán 1j5" 
thành 
"ngu&i diêu 
hành doanh 
nghip". 

näm di vó'i ho3t dng, khen 
thu&ng, k luât dôi vói thành viên 
Hi dông quán tr, Kiêm soát viên, 
Giám dc diéu hành và các can ho 

näm dôi vói hot dng, khen 
thirrng, k lut thi vó'i thành viên 
Hi dông quãn trj, Kiêm soát viên, 
Giám dôc diu hành và nhfrng 

fluãn l' khác NirO'i diêu hành khác 

1. Danh gia hoat dong: 

a. Hi dng quàn trj can cir k& qua 
thirc hin Djnh hrncng hot dtng san 
xuât kinh doanh, cac chi tiêu kê hoach 
san xuat kinh doanh, kê hoach tài 
chInh hang näm dê dánh giá hoat 
dng cho tat cá cac dôi tuç'ng là thành 
viOn Hi dông quãn trj, Giám doe và 
các can bô quán l khác. 

1. Danh gia hoat dong: 

a. Hii dng quán trj can cü kt qua 
thirc hin Djnh huàng hoat dng san 
xuât kinh doanh, các chi tiêu kê hoach 
san xuat kinh doanh, kO hoach tài 
chInh hang näm dê dánh giá hot 
dng cho tat cá các dôi tuçng là thành 
vien HOi  dông quán trj, Giám dOc y 
nhung Ngithi diêu hành khác. 

d. Vic dánh giá hoat dng cOa can bô d. Vic dánh giá hot dng cüa Ngithi 
quân l khác thirc hin theo eac quy diéu hành khác thirc hin theo các quy 
djnh ni b hoc Co the dra vào bàn 
tr dánh giá hoat  dng cüa cac can bO 

djnh ni b hoc cO the d?a  vào bàn 
tix dánh giá hoat  dng eCa nhng 

quán l nay. Ngtthi diêu hành nay. 

Biu 31 Diu 31. Thir k Cong ty Biu 49. Thu k Cong ty 

1. HDQT cO th ccr 1 dn 2 ngui lam 1. HDQT cO th ccr 1 hoäc nhiu S&a ddi, bó 
sung phIi 
hcxp quy djnh 
tçii Diêu l 
cong ty Va 
thuc té hoat 
dong 

Thu k Cong ty (ho.c Thu k HDQT 
Cong ty). Thu k Cong ty phai là 
nguâi có kiên thüc ye pháp lut. ... 

ngithi lam Thu k Cong ty (hoe Thu 
k HDQT Cong ty). Thu k Cong ty 
phâi là nguói cO kiên thirc ye pháp 
lut. ... 

2. Thu ky Cong ty co nhiçm vu: 

- ChuAn bj các cuçc hop HDQT, BKS 
và DHDCD theo yeu cau cOa HDQT 

2. Thu ky Cong ty co nhiçm vi: 

- Chun bj các CUIC hop I-IDQT, BKS 
và DHDCD theo yêu Câu cOa HDQT 

hoäc BKS; 

Chira có 

- Tu vn v thu tuc các CUÔC hop; 

hoäc BKS; 

- Tham du các CUÔC hop; 

- Tu vn v thu tue các CUOC hop; 

3. Thu k Cong ty cO trách nhim bâo 
mt thông tin theo CáC quy djnh cUa 
pháp lutt và Diêu l Cong ty, Quy ché 

3. Thu k Cong ty Co trách nhim bâo 
mt thông tin theo CáC quy djnh cüa 
pháp lut và Diêu l Cong ty, Ouy chê 

quãn tn Cong ty. nay. 

Chira có Chira có CHIfCING X. LIfA CHONq BO Bd sung theo 
hztóng dan 
tai IT 
95/2017/iT- 

NHIEMq MIEN NHIEM NGU(fl 
PHU TRACH OUAN Till CONG 
TV 
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BTC. 

Chira có Chira có Diêu 50. Tiêu chun cüa NirOi phu Xáy dyng 
pith hcip quy 
dinh tai Diêu 
18 ND 
71/2017/ND-
CP, Ditu 30 
dt tháo Diêu 

trách uãn tn côn lv 

Nguoi phu trach quari tn cong iy phai 
dáp irng cac tiêu chuân sau: 

1. Co hiu bitt v pháp luât; 

2. Khong dixcic dong thai lam viec cho 
cong ty kiêm toán doe lap dang thuc 
hién kiêm toán các báo cáo tài chInh 
cOa Cong ty; 

3. Các tiêu chun khác theo quyt 
dinh cüa Hôi dông quán tn. 

Chira có Chira có Diu 51. Viêc bi nhiém NirOi phu Xáy dyng 
phii hçrp quy 
dinh tai Diêu 
18 ND 
71/2017D 
cp, Diu 30 
d tháo Diu 

trách uãn tn c8n lv 

Hoi dong quan tn chi dinh it nhat mot 
(01) ngu6i lam NgiiOi phu trách quán 
tn cong ty dê ho tra hoat dông quàn 
tn cong ty duac tiên hành môt cách có 
hiêu qua. Nhiêm k' cila Ngri phu 
trách quán tn cong ty do Hôi dOng 
quan tn quyêt dinh, tôi da là näm (05) 
näm. Ngri phu trách quán tn cong ty 
có the kiêm nhiêm lam Thu k cong 

Chtra có Chira có Diu 52. Các trtrrng hop min Xây dg 
phIi hcrp 
huáng dcin 
tgi TT 
95/2017/TT 
-BTC. 

nhiêm NgtrOi phu trách iuãn tn 
CÔfltV 

1. NguOi quàn tn Cong ty xin tir chirc 
phái lam dan guri cho Chü tich HOi 
dng quán tn. ChO tich Hôi dng quán 
tn phãi xem xét và ra quyêt dinh trong 
thai han 01 (môt) thang, ké tir khi tiêp 
nhân don tu.r chirc. Trong thai gian 
chua có kiên chuân y cüa Chü tich 
Hôi dOng quàn tn thI Ngiri quàn tn 
Cong ty vn phài tiép tuc thuc hiên 
nhiêrn vu cüa mInh vi trI dà duac bO 
nhiêm 

2. Chü tich HOi dng quán tn có th 
mien nhiêm Ngthi phu trách quân tn 
Cong ty trong truYng hap sau: 

a. Do nhu ctu cong tác. diu chuyn, 
luân chuyên nhân su; 

b. Sirc khOe không dam bào d tip 
tuc cong tác; 

c. Không hoàn thành nhiem vu hoäc 
vi pham Diêu lê. nôi quy. quy ch cüa 
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cong ty. vi pham pháp luât nhung 
chixa dOn mirc cách chirc hoãc buôc 
phái châm dfrt horp dông lao dông. 

d. Khi xét thy cn thit nhtrng khong 
trái quy dinh pháp luât ye lao dong. 

Chira có Chira có Diu 53. Thôn2 báo bô nhiêm, min Xây du'ng 
phi hçrp 
hitóng dJn 
tçZl Ti' 
95/2017/17' 
-BTC. 

nhiêm NgtrOi phu trách fluãn tn 
côngty 

Cong ty phâi th chirc thông báo v 
vic b nhim, min nhim Nguii 
quán trj Cong ty trong nii bO cOng ty 
và cong bô thông tin theo quy djnh 
cCia pháp luât chrng khoán và thj 
trn6ng ching khoán. 

CIIU()NG 
IX 

CIIUONG LX. NGAN NGUA CHNG XI. NGAN NGiSA Xây drng 
phI hop 
hLr&ng dn 
tgi Ti' 
95/2017/17 
-BTC. 

XUNG DOT L fCH VA GIAO 
D!CH V(fl CAC BEN CO QUYEN 
WI LIEN QUAN DEN CONG TY 

XUNG DQT WI ICH VA GIAO 
DCH V(M CAC BEN cO QUYEN 
LI LIEN QUAN DEN CONG TY 

Diêu 32 DIEU32. TRACHNHLMTRUNG DIEU54. TRAGHNHIRMTRUNG  S&a di phui 
hçp quy djnh 
thay dói khái 
nim "can 
b quán 1j5" 
thành 
"ngztài diêu 
hành doanh 
nghiep" 

TIIV'C VA TRANH GAG XUNG DOT  
VE QUYEN LQJ CUA GAG THANH 
VIEN HOI DONG QUAN TR1 KIEM 
SOAT VIEN, BAN GIAMDOC VA 
CAN BO QUAN L} 

THYC VA TRANH GAG XUNG DOT  
VE QUYEN LçYI  CUA GAG THANH 
VIEN HOJ DONG QUAN TR/ KIEM 
SOAT VIEN, BAN GIAMDOC VA 
NGUdI DIEU HANH 

1. ,Thanh vien H91 dong quan trl, 
KiOm soát viOn, thành viOn Ban Giám 
dOc, can bO quân 1' khac phãi cong 

1. THANH VIENHQIDONG 
QUAN TRb KIEMSOAT VIEIy 
THANH VIEN BAN GIAM DOG, 
NG(IO7DIEUHANHKHACFHAI khai các 1çi Ich lien quan theo quy 

djnh cUa Lut Doanh nghip, các van 
ban pháp lust liOn quan. 

GONG KHAI GACLII ICH LIEN 
QUANTHEO QUYDJNHCUA 
LUATDOANHNGHIEP, CAC VAN 

A 
BAN PHAP LU1TLIEN QUAN. 

2. ,Thành viên Hi dng quán trj, 
KiOm soát viOn, Ban Giám dOe, can 

2. ,Thành viOn Hi dng quán trj, 
KiOm soát viên, Ban Giám doe, Ngithi 

bô quan 1' va nhüng nglrOi liOn quan diOu hành và nhung ngi.ri lien quan 
tâi các thành vien nay khOng thrçic 
phép sCr dicing nhtmg cci hi kinh 
doanh có the mang lai li Ich cho 
Cong ty vI miic dIch cá nhan; khOng 
duqc scr ding nhng thông tin có 
duoc nh? chüc vu cOa mInh dê tir lth 
cá nhân hay dê phiic vii lçii Ich cOa to 
chirc hoäc Ca nhãn khác. 

tài các thành viOn nay khOng duçic 
phép sü ding nhUng cci he,i  kinh 
doanh có the mang li li Ich cho 
Cong ty vi miic dIch cá nhân; khOng 
duqc si diing nhflng thông ,tin có 
ducic nhi chirc vii cüa mInh dO tu li 
cá nhân hay dO phiic vii igi Ich cüa to 
chfrc hoc cá nhân khác. 

3. Thành viOn Hi dng quán tn, 
KiOm soát viOn, Ban Giám dOc và can 

3. Thành viOn Hi dng quán tn, 
KiOm soát viOn, Ban Giám dOc và 
Nguii diOu hành khác có nghTa vii 

Sica ddi phui 
hcrp quy djnh 
thay d'ói khái 
niêm "can 

bO quãn l khác có nghia viii thông 
báo cho HOi dOng quân tn các giao thông báo cho Hôi dông quân tn. Ban 
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djch giva Cong ty, Cong ty con, cong 
ty do Cong ty c phAn Cp rnthc Bn 
Thành nrn quyn kim soát vo.i chInh 
thành viên do hoc vài nhilng ngixi 
có lien quan tâi thành viên do theo 
quy djnh cüa pháp luât. Cong ty phâi 
thuc hién cong b thông tin ye nghj 
quyêt Dai  hi dông cô dông hotc nghj 
quyt Hi dng quân tn thông qua các 
giao djch nêu trên trong thi han  hai 
muai bôn (24) gii trên trang thông tin 
din tr cña Cong ty va báo cáo Uy 
ban Chtng khoán Nhà nixàc, So' giao 
djch Chfrng khoán Ha Ni. 

kim soát các giao djch giUa Cong ty, b quán l.jI' 
thành 
"ngu&i diêu 
hành doanh 
nghip". 

Bd sirn ha 
h khoán 3 

24 ND 
71/2017/ND- 
c 

Cong ty con, cong ty do Cong ty cô 
phân Cap nixàc Ben Thành näm quyên 
kim soát trên 50% von diêu lé viii 
chInh thành viên do hoc vi nh&ng 
ngthi có lien quan ted thành viên do 
theo quy djnh cUa pháp lut. Cong ty 
phái tic hin cong bô thông tin ye 
nghi quyêt Dai  hi dông cô dông hoc 
nghj quyêt Hi dOng quán trj thông 
qua các giao djch nêu trên trong thii 
han  hai muoi bOn (24) gi?Y trên trang 
thông tin din tCr cüa Cong ty và báo 
cáo Uy ban Chüng khoán Nhà nixc, 
S& giao djch Ching khoán Ha Ni. 

4. Cong ty không &rçic cp các khoân 
vay hoc báo lãnh cho các thành viên 
H0i dOng quân trj, Kiêm soát viên, 
Ban Giám dOe, can bO quân 1 khác và 

4. Cong ty không dirçc cp các khoãn 
vay hoic báo lãnh cho các thành viên 
H0i  dông quán trj, Kiêrn soát viên, 
Ban Giám dOe, NgiiOi diêu hành khac 

Sia di phü 
hçip Diéu 26 
Nghj djnh so 
71/2017/ND-
C'F. nhctng ngixi có lien quan tó'i các 

thành viên nêu trên, tth khi Dai hôi 
và nhung ngithi có lien quan ted các 
thành viên nêu trén, trr tri.xing hçrp 

dông cO dOng có quyêt dinh khác. diroc phép theo quy dinh tai Diêu 26 
Nghi dinh so 71/2017/ND-CP ngày 
06/06/20 17 Hrnrng dan ye quán tn 
cong ty áp dung dôi von cong ty dai 
chñng. 

5. Thành viên, H0i  dng quán tn 
khOng thrcc biêu quyêt dôi vOi các 
giao djch ma thành viên do hoc 
ngtthi có lien quan den thành viên do 
tham gia, bao gôm các giao djch ma 
lqi Ich vt chat hay phi vt chat cüa 
thành viên H0i  dông quán trj do çJj 

5. Thành viên Hi dng quán trj 
không thrcc biêu quyêt dôi yen các 
giao djch ma thành viên do hoc 
ngithi có lien quan den thành viên do 
tham gia, bao gOm các giao djch ma 
lqi Ich vt chat hay phi vt chat cüa 
thành viên H0i  dong quántrj do 

Si'raddi tham 
chiêu den 
Diu l COng 
ty nhám quy 
djnh ngn 
gQn va day 
dü, chInh xac 
ho7l. dirnc xac dinh. Các giao dich neu trên quy dinh pháp luât và Diêu lê Cong 

phái dirivc cOng bô trong Báo cáo t. 
thir?mg nien cila COng ty. 

6. Các thành viên H0i  dng quán trj, 
Kiêm soát viên, Ban Giám dOe, can 

6. Cac thành viên H0i  dng quán trj, 
Kiêrn soát vien, Ban Giám dôc, Ngithi 

Sãu di p/th 
hcrp quy djnh 
thay ddi khái 
nim "can 
bç quán lj" 
thành 
"ngithi diu 
hành doanh 
nghiep ". 

bO quán l' khác và nhiing ngu?ii có diêu hành khác va nhiing ngirri cO 
lien quan ted các thành viên nêu trén 
khOng thrqc sCr diing các thông tin 
ehi.ra duçc phép cOng bô eCa COng ty 
hoc tiet 10 cho ngithi khác hay dé 
th%rc hin các giao djch cO lien quan. 

lien quan ted các thành vién nêu tren 
không duoc si'r ding các thông tin 
chira duçrc phép cOng bO cüa Cong ty 
hoac tiét 10 cho ngi.ri khác hay d 
thirc hin các giao djch có lien quan. 

Diu 33 Diu 33. Giao dch vói ngtrO'i có lien Diu 55. Giao dlch  vói ngtrô'i có lien 
quan quan 

2. COng ty áp ding các bin pháp cAn 
thiet de ngän ngra nhüng ngui cO 
lien quan can thip yào hoat dOng cüa 
Cong ty và gay ton hai  cho Igi Ich cüa 

2. COng ty áp dung các bin pháp cAn 
thiet de ngän ngira nhing ngithi cO 
lien quan can thip vào hoat dng cüa 
Cong ty và gay tn hai  cho lgi Ich cüa 

Sr'a dái pith 
hçrp Dieu 25 
ND 
71/2017/ND- 
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Cong ty thông qua vic kim soát các 
kênh mua ban hang hóa cOa COng ty 

Cong ty thông qua vic kim soát c CF. 
giao dich. mua ban, giá cà hang hóa 

hay lung doan giá Ca. dich vu cüa Cong ty. 

3. Cong ty ap diing cac bin pháp cn 
thiêt dê ngän ngira Co dOng va nhung 
ngir?si có lien quan tiên hành các giao 
djch lam that thoát vOn, tài san hoc 
các nguôn 1irc khác cüa Cong ty. 
Cong ty không dime cung cap các 

3. Cong ty áp diing các bin pháp cn 
thiOt dê ngän ngüa cO dong và nhUng 
nguOi Co lien quan tiên hành các giao 
djch lam that thoát vOn, tài san ho.c 
cac nguOn Iirc khác cüa Cong ty. 

khoân vay hoäc báo länh cho các cô 
dOng và nhung ngui có lien quan. 

Chira có 4. Cong ty không thrcic cung cp các B sung phI 
hçrp Diêu 26 
Nghj djnh so 

71/2017/ND-
CF. 

khoán vay hoãc báo lãnh cho các cô 
dông và nhung ngui có lien quan, tth 
trung hQp ducic phép theo quy dinh 
tai Diêu 26 Nghi dinh so 71/2017/ND: 
CP ngày 06/06/2017 Huing dan ye 
quán tn cong ty áp dung dôi vài cOng 
tydaichOng. 

Diu 36 Diêu 36. Trách nhiêm v báo cáo và Diu 58. Trách nhim v báo cáo Va 
cong b thông tin cüa thành viên 
Hi dOng quán trj, Kiêm soát viên, 
Giám thc diêu hành 

cong b thông tin cüa thành viên 
Hi dông quãn tr, Kiêm soát viên, 
Giám dôc diu hành 

Ngoài các trách nhim theo quy djnh 
tai Diéu 28 Quy che nay, thành viên 

Ngoàicác trách nhim theo quy djnh 
tai Diêu 54 Ouy chê nay, thành viên 

Sia di dicu 
khoán tham 
chiêu phü 
hcrp dy tháo 
Quy ché. 

S&a ddi phü 
hci Diêi 32 

71/2017ND-
CF. 

Hi dong quàn trj, KiOm soát viOn, 
Giám doe diêu hành có trách nhim 
báo cáo và cong bô thông tin ye giao 
djch trong cac trt.thng hQp sau: 

1. Các giao djch gifla Cong ty v1i 
cOng ty ma các thành viên nêu IrOn là 
thành viên sang 1p hoc là thành viOn 
Hi dOng quãn tn, Giám dOc/ Tong 

Hi dOng quãn trj, Kiêm soát viên, 
Giám doe diêu hành có trách nhim 
báo cáo HOi dong quán tn. Ban kiêm 
soát va cOng bO thông tin ye giao djch 
theo quy dinh phap luat trong cac 
trirmg hçp sau: 

1. Các giao djch giia Cong ty vâi 
cOng ty ma các thành viên nOu trên là 
thành viOn sang lap hoc là thành viên 
Hi dOng quán tn, Giám doe diéu 

Giám dOe diOu hành trong thai gian hành trong thai gian ba (03) näm gj 
ba (03) nãm truâc. nhât tnrc th?i diem giao dich. 

Biêu 37 Diu 37. Bô sung và sira dôi Quy Diêu 59. Bt sung và süa dôi Quy Szadôi thám 
quyên pith chO quãn trl ch quail trj 

1. Vice b sung, sCra dM Quy ch nay 
phái diroc HOi dOng quán tn xem xét 

1. Vic b sung, s&a di Quy ch nay 
phái dircrc HOi dOng quán tn xem xét 

f D 

71/2017/ND-
CF. 

quyOt dinh. và trinh Dai hOi dOng cO dong quyêt 
dinh. 

2. Trong truOng hç'p có nh&ng quy 
djnh pháp lut cO lien quan den quy 
chê quán trj cüa Cong ty khác vi 
nhung diêu khoán tnong Quy chê nay 

2. Trong trithng hqp cO nhüng quy 
djnh cCa Dieu 10 và quy dinh pháp 

Bd sung cho 
d di các 
can cá diêu 
chinh ho cit 

lust cO lien quan dOn quy chO quan trj 
cOa COng ty khác vài nhUng dieu 
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thI nhing quy djnh cüa pháp luât do khoãn trong Quy ch nay thI nhung 
quy djnh dO throng nhiên duçic áp 
dung và diêu chinh hoat dng quân trj 
cüaCOngty. 

dng quán 
tn DNkhi có 
sr máu 
thuán. 

throng nhiên dirçc áp diing và diêu 
chinh hot dng quân trj ciia Cong ty. 

Diu 38 Diêu 38. Ngay hiu lyc Diu 60. Ngày hiu Iic 

1. Quy ch nay gm 11 chiiang 38 1. Ouy ch nay gm 13 chucmg 60 Cp nht 
phà hcp thztc 
tê. 

diu ducrc Hôi dông quán tn Cong ty diêu duoc Dai hôi dông Co dông thông 
nhAt trI thông qua ngày 01 tháng 11 qua ngày ... thang ... näm 2020. 
näm 2016. 

2. Ouy ch nay thay th cho Ouy ch 2. Quy ch nay thay th cho Quy ch 
quán trj cüa Cong ty ban hành theo 
Ngh quyêt sO ... ngày .1...!..... Quy 
die nay là duy nhât và chInh thrc cüa 
Cong ty. Nhung nôi dung khOng nêu 
trong Quy ché nay thI ap ding theo 
Diêu 1 Cong ty và các quy djnh pháp 
lust  có lien quan. 

quán tn cUa Cong ty ban hành theo 
Nghi quyêt so 01/NQ-CNBT-HDQT 
ngày 06/8/20 14. Quy ché nay là duy 
nhât và chInh thirc cüa Cong ty. 
NhUng ni dung không nêu trong Quy 
ché nay thI áp diing theo Diéu l Cong 
ty và các quy djnh pháp lust có lien 
quan. 

Trong Quy chE nay, các khái nim "Can b5 quán 1V" dircrc thay the bcng "Ngu'ài diu hành doanh nghip ". 

Các sc4 th& t dku khoán, tharn chièu dku khoán, sO htqng dku khoán së ty dc$ng du-çjc cap nhat sau 
khidtháo Diêulvà Quychê quán trjnai b3 du'crc thông qua. 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  — Tir do — Hanh phüc 

S& 06/TTr-CNBT-HDQT ThthihpMHChIMinh, ngàyll thc'tng5näm2020 

T TRINH 
V vic thông qua vic ban hänh Quy ch bö phiêu din tir cüa Cong ty 

KInh g1i: Di hOi  dng c dông Cong ty 

Theo quy djnh tai  khoãn 3 Diu 8 Nghj djnh s 71/2017/ND-CP cüa ChInh phü 
ngãy 06/6/20 17 huOng dn ye quãn trj cong ty ap diing dôi vâi cOng ty di ching, 
"Cong ty dcii chung quy dinh tai Quy ché nOi bO ye quan tn cong ty ye viêc ap dung 
các cOng ngh thông tin hin dgi dê cO dOng có the tham dy và phát biêu kiên tgi 
cu5c hQp DHDCD tOt nhât, bao gôm htcó'ng dan cO dông biêu quyêt thông qua hQp 
DHDCD trcc tuyén, bó phiêu din ti' hoc hlnh th,'c dicn t khác theo quy djnh tgi 
Luat Doanh nghiçp và Diêu lç Cong ty ". 

Theo do, ti dim c khoân 2 Diu 140 Lutt Doanh nghip 2014 "Ca dông duvv 
coi là tham c4c  và biêu quyêt tqi cuçc hop DHDCD trong trlcàng hçrp tham dc và biêu 
quyêt thông qua hi7i nghj trcc tuyên, bO phiêu diçn ti'c hoc hlnh th&c diçn ti khác ". 

Dng th?i, theo dim c khoãn 2 Diu 13 và dim b khoãn 10 Diu 20 Diu 1 
rnu ban hành kern theo,Thông tu so 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/20 17 huâng dan mt 
so diêu cüa Nghj djnh so 71/2017/ND-CP ngày 06/6/20,17 cüa ChInh phü thI "Codông 
phO thông có ngh7a vi tham c4r  DHDCD và biêu quyêt thông qua hQp trzcc tuyên, bO 
phiêu then tic hoác hinh thuv then tic khac, Ngwcn triêu tap hop DHDCD khi xac thnh 
dia diem dai hói có the ho trI, to ch&c dê nhI?ng cô dông hoc dgi diçn du'cic z'iy quyên 
không dc hQp duçic theo Diêu khoán nay hoc nhiThg ngithi muOn tham gia O' dja diem 
khác vó'i d/a diem chInh cia dgi h5i có the dông thai tham d dgi hi". 

Can cü các quy djnh trên, ben ctnh vic t chirc DHDCD theo each thirctruyen 
thông (to chirc ti mt dja diem cô djnh, cô dong tham gia thão 1un và bO phiêu biêu 
quyêt trirc tiêp), Cong ty cO the hera chçn cách thic to chirc DHDCD trirc tuyên hoc 
bO phiêu din ttr dë các cO dOng cO the thrc hin quyen cüa mInh theo quy djnh. 

Trên cci sâ rà soát các quy djnh cUa Lust  Doanh nghip, Diu 1 yà Quy ch nôi 
b ye quãn trj cüa Cong ty, d bão dam Cong ty có dü diêu kin tO chirc DHDCD tr%rc 
tuyen hoàc bo phiêu diên tu theo quy dinh cua phap luât, HOi dOng quan tn COng ty 
CO phân Cap nuc Ben Thânh kInh trinh Di hi dOng cO dOng dir thão Quy chê bO 
phiêu din t1r cüa COng ty CO phân Cap nixOc Ben Thãnh (dInh kern). Qua trInh son 
thão du thão ni dung Quy chê bO phiêu din tü cUa COng ty CO phân Cap nithc Ben 
Thành nói tren cüng duqc COng ty TNRH MTV Chüng khoán Ngân hang DOng A 
thirc hin djch yu tu yân nhäm dam bão tuân thu theo dung các quy djnh cUa Nhà 
nuâc. 
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TM. HQI BONG QUAN TRJ 
CHU TICH 

'3O478  

CONG T'y 
CÔpHA 

CAP NtJc5c 
THA9 
IiancThi Thanh Van 

Can c khoán 2 Diu 14 Diu 1 Cong ty hin hành quy djnh vic ban hành Quy 
chê bö phiêu din tü cüa Cong ty Co phân Cap nuc Ben Thành phãi thrqc Di hi 
dông cô dông xem xét quyêt djnh nén Hi dông quán trj dê nghj Qu cô dong biu 
quyêt chap thun thông qua ni dung Quy chê bO phiéu din tir cüa Cong ty C phn 
Cap nuàc Ben Thành dinh kern. 

Trân tr9ng kmnh trInh Dti hOi  dng c dông./. 

BInh kern:  Dir thão Quy ch bO phiu din tir cüa Cong ty C phn C.p nithc Bn 
Thành. 

No'i nhin: 
- Nhx trên; 
- Thành vién HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dOe Cong ty; 
- Liru: VT, HDQT. 
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QUY CHE BO PHIEU DIN TU' 
CUA CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

(ban hành kern theo Nghj quyt Thü hi c dông thuông niên 2020 ngày 28/5/2020) 

CHU'c%NG I 

NHUNG QUY D!NH CHUNG 

Diu 1. Phim vi và dôi turqng áp dçing 

Quy ch nay quy djnh v vic bO phiu din tCr cüa các c dong ti các dçit thirc hin 
biêu quyêt tai cuôc hop Dai hôi dông cô dong thuo'ng niên/Dai hôi dong cô dong bat 
thumg hoc dçit Lay kiën cô dong bang van bàn (sau day gi là "dY biêu quyêt ",) cüa 
CTCP Cap nuâc Ben Thành (thu day gi là "Cong ty"). 

Diu 2. Giãi thIch tIr ngfr 

Trong quy ch nay, các tü ngft duOi day duçc hiu nhu sau: 

- TJ chá'c cung cp djch vi bô philu d&n  tü': là dan vj cung cp djch vi bO phieu 
din t1r theo hap dông djch vii k kêt vâi Cong ty. To ch(rc nay do Hi dong quãn trj Cong 
ty 1ra chçn phü hap tinh hInh thirc t và các yêu câu cüa Cong ty. To chCrc cung cap djch 
viii bO phiêu din tü co the là Trung tam Luu k Chirng khoán Vit Nam (VSD) hoc to 
chüc khác có cung cap djch v11 nay. 

- Bó philu din tü': là vic c dông hoac di din üy quyn cüa c dong (theo quy 
djnh tai  Quy ché nay) thirc hin biêu quyêt theo hInh thCrc bo phiêu din t1r thông qua h 
thông bO phiêu din tr cüa To chüc cung cap djchvi bô phiêu din tü (thu day gi là "he 
thông bó phiêu din tü") ti cuc h9p Di hi dOng cO dOng hoc ti dt Lay kiên cO 
dOng bang vAn bàn. 

- Bó truyn th6ng: là vic c dOng hoac di din üy quyn cüa ci dông tham 
gia biêu quyêt trirc tiêp t?i  cuc h9p Di hi dong cô dOng (DHDCD) hoc tham gia biêu 
quyët tai  dt Lay kiên cô dong bang vAn bàn hoc theo các hInh thüc khác du?c quy 
djnh tui Diêu l, Quy chê quán trj Cong ty và quy djnh pháp luat  ma không phãi hinh thc 
bO phiêu din ti'r. 

- rJ chác dcii din: là t chic dixc c dOng là nhà du tu nuâc ngoài üy quyên bO 
phiêu din tir theo the quy djnh do TO chirc cung cap djch vii bO phiêu din tir ban hành. 

CHUNG II 

QUY D!NH CU  THE 

Diu 3. Diu kiin, each thfrc c dông tharn gia bO phiu din tfr 

1. Diu kin tham gia 

- CO ten trong danh sAch c dông cO quyn bO phiu do VSD 1p theo thông bAo thirc 
hin quyên cüa Cong ty. 

- Dà thrc hin kIch hoat tài khoàn truy c.p theo thông bAo cüa T chirc cung cp djch 
v11 bô phiêu din tir. 
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2. Cách thirc thigrc hin 

- C dông là Ca nhân và t chirc trong nuOc tir mIh ho.c thông qua nguôi di din 
duçic üy quyn (nu Quy djnh cüa T chirc cung cp djch vii bO phiêu din tir cho phép) 
thirc hin bO phiu din tir trrc tip trên h thng bO phiêu din t1r. 

- C dông là nhà du tu nuóc ngoài thrc hin bO phiu din tir trên h thng bO phiu 
din t1r thông qua üy quyn cho To chi.'rc di din. 

Diu 4. Cung cp tài khoán truy cp và thiyc hin bO phiu din tfr 

Vic cung c.p tài khoán truy cp và thrc hin bô phiu din t1r cüa c dông/di din 
üy quyn cüa c dong duçc thirc hin theo huâng dn tai  Quy djnh ye vic to chi'rc cung 
cp djch vii bô phiu din tir do T chirc cung cp djch vii bO phiêu din tir ban hành hotc 
theo huâng dn cüa Cong ty. 

Diu 5. Uy quyn thirc hin bO phiu din tfr 

1. Trü truông hçip Quy djnh v vic t chirc cung cp djch vi1 bô phiu din tir cüa T 
chirc cung cp djch vii bO phiu din t1r cho phép khác, vic üy quyên thirc hin bO phiêu 
din tir chi áp diing dôi vOi truông hçxp cô dông là nhà dâu tu nuóc ngoài üy quyên cho to 
chirc di din thrc hin bO phiêu din t1r. 

2. TrInh tu, thu tic üy quyn thirc hin theo huâng dn ti Quy djnh v vic t chirc 
cung cap djch vii bO phiêu din tü do To chüc cung cap djch vii bO phiêu din ti:r ban hành 
hoc theo hung dan cüa Cong ty. 

Diu 6. K& qua bO phiu din tfr, tôngsô Co phn biu quyêt có quyn tham dir 
DHDCD và biên ban h9p/ biên ban lay kiên DHDCD 

1. Kt qua bô phiu din ti:r trong thai gian thirc hin bô phiu din ti:r cüa trng dçt 
biêu quyêt duçic thông kê và tInh toán b&i TO chirc cung cap djch vii bO phiu din tir. 

2. Ban kim phiu diiçc DHDCD thông qua tai  Di hi hoc Ban kim phiu duçic 
Hi dông quãn trj dê cü tai  dçit Lay kiên cô dông bang van bàn là ng.thi có th.m quyn 
ma kêt qua bO phiêu din tir dê tong hp kêt qua bO phiêu. 

3. C dong chi duçc lira ch9n biu quyt theo hnh thirc bO phiu din tlr hoc bô 
phiêu truyên thông dôi vOi mi ni dung biêu quyêt. fruang hçip c dông th%rc hin bô 
phiêu theo Ca hai hInh thirc dôi vOi cüng mt ni dung biêu quyêt, hInh thüc bô phiu din 
tü së duçic uu tiên lira ch9n và phiêu biêu quyêt truyên thông së khOng duçc tInh vào k& 
qua biêu quyêt. 

4. Kt qua bô phiu din tir ti thai dim tng hp kt qua bO phiu duc Cong ty 
tInh toán dira trên kêt qua bô phiêu din tir do To chic cung cap djch vi1 bô phiu din tir 
cung cap. 

5. Tng s c phn có quyn biu quyt së duc tInh bang tng s c phân có quyn 
biêu quyêt cua CO dông dà thuc hiên bo phiêu diên tu hop lê theo quy dinh tal Quy chê nay 
và tOng sO cO phân CO quyên biêu quyêt cüa cO dong boJphieu truyên thông. 

6. Nu ti cuc h9p, DHDCD dng sfra di ni dung biu quy&, si'ra di chucing 
trInh (bô sung hoac/và hily bO sO luçing nOi  dung biêu quyêt) khác vOi các biu quyt ma 
Cong ty dà thông báo truOc day thI: 

- S phiu cüa các c dOng dà tharn gia bO phiu cho các vn d duçic sfra di së bj 
hüy và cO dOng duçic coi là khOng bO phiéu cho van dê duqc süa dôi, trir trisO!ng  hop cô 
dOng th%rc hin bO phiêu lai  theo din tiên dai  hi theo quy djnh ti Quy ch nay. 
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- Các c, dông së duçc coi là không bO phiu cho vn d duçic b sung, tth tru6ng 
hçp cô dông thirc hin bô phiêu theo diên tiên di hi theo quy djnh ti Quy ch nay. 

- Toàn b phiu biu quyt cüa c dong theo hInh thirc bô phiu din tir di vOi ni 
dung bj hüy bô së bj loai bô và không cO hiu lrc dôi vOi nii dung bj hüy bô khôi chrong 
trinh hçp DHDCD. 

7. Trithng hçp HDQT quyt djnh vic bô phiu din tü sê din ra theo din bin Dui 
hi thI cô dong Co the bO phiêu din tü truOc khi Dui hi diên ra (theo thông báo ciia Cong 
ty) hoc bô phiêu din tir theo diên tiên cuc h9p DHDCD. 

8. Thai gian c dông có th thirc hin bO phiu din tir së theo thông báo cüa Cong ty 
vIhoc Quy djnh cüa tO chüc cung cap djch v11 bO phiêu din tir (nêu co). 

Diu 7. Quyn và nghia viii cüa c dông khi tham gia bö phiu din tfr 

1. Duçc biu quyt tht cã các vn d thuc thm quyn cüa Dti hi theo quy djnh 
cüa pháp 1ut và Diêu l Cong ty theo hinh thirc bO phiêu din tir. 

D thirc hin quyn trên, Co dOng phãi dáp irng các diu kin tham gia vào h th6ng 
bO phiêu din t1r (vi dy: có thiêt bj có the kêt nôi internet, nhn mc djnh danh, ...) theo 
Quy djnh ye vic to chirc cung cap djch v1i bô phiêu din tü cüng nhu các quy dnh ye 
vic sü diing djch vi1 bô phieu din tir do To chüc cung cap djch v11 bO phiêu din tr ban 
hành hoc/và theo huóng dan cUa Cong ty. 

2. V.n có th trrc tip dir hçp cutc h9p DHDCD hoc u' quyn cho nguYi khác 
tham dir hçp. Vic tham gia biêu quyêt tai  cuc hp DI-TDCD trong trrnYng hçxp nay thrc 
hin theo quy djnh tai  khoán 3 Diêu 6 Quy chê nay. 

3. Phâi dang k thông tin s, din thoi, dja chi lien lc, dja chi thu din t1r chInh 
xác, day dü, trung thirc va cp nhat các thông tin nay nêu có thay dôi vào bat k thai diem 
nào truóc khi thirc hin bO phiêu din t1r dê darn bão than duqc thu thông báo tài khoán 
bO phiêu din tCr va chju hoàn toàn trách thim dôi vOi các thông tin dã däng k nay. 

4. Duqc sir ding tài khoán truy cp do T chirc cung cp djch vii bO phiu din tir 
cap dê dang nhp vao h thông ho phiêu din tü và thirc hin bô phiêu din tr cho trng 
dçit biêu quyêt cüa Cong ty ma cô dông duçic quyen bô phiêu. 

5. Tru?ng hçip c dông üy quyn bO phiu din tir cho ngui dai  din theo,  üy quyn 
(nêu có),Tô chüc dai diên, Co dông và ngui dai  din theo üy quyên (neu có), To chirc di 
diên chju trách nhiêm dôi vOi vic üy quyên va kêt qua bO phiêu din tU theo tài khoãn 
truy cp dä duc cap. Trung hçip cô dông là pháp nhân, ngithi di din theo pháp luat  cüa 
cô dOng là nguyi chju trách nhim dOi vói các quy djnh nêu ti khoân 3 và khoàn 4 Diêu 
nay. 

6. C dOng phái CO trách nhim báo mat  các ten truy cap,  các yu t djnh danh khác 
(neu cO) cüa tài khoán truy cp do To chirc cung cap djch vii bO phiêu din tir cap dê dam 
bão rang chi có cô dOng mOi có quyen thrc hin vic bô phiêu trên h thông bO phiêu 
din tü và mat  khau de dàng nhp tài khoân nay, trtr truông hp cung cap cho ngui di 
din theo üy quyên (neu cO), TO chirc dai  din dê thirc hin bO phiêu din ti'r cho Co dOng 
theo üy quyên hqp l. M9i kêt qua giao djch bO phieu cüa cô dOng (tlgT mInh hoc thOng 
qua üy quyen) trên h thông bO phiêu din tr bang ten truy cp vi dung mat  khâu yâl 
hoäc các yëu tO djnh danh khác së duc mc nhien coi là chI cUa cO dong. CO dOng cO 
trách thim bão darn ngu?i dai  din theo üy quyên (nêu cO), To chirc dai  din sê tuân thu 
quy djnh ti Khoãn nay tuong tr nhu CO dOng. 

COng ty khOng chju trách thim v mi tranh chp (nu cO) giüa c dOng vàJhoc 
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T chirc cung cp djch v11 bô phiu din tCr vãJhoc ngu1i dai  din theo üy quyn (nu 
co), T chirc di din lien quan den vic xác thirc 1i vic bO phiêu din tir qua tài khoán 
truy cp cüa cô dông. Co dông chju trách thim ye rni rüi ro lien quan den các giao dch 
thirc hin bang ten truy cap, mt khâu valhoac các yêu to djnh danh khác cUa tài khoãn 
truy cp cüa Co dong và chju mi trách nhim trnóc pháp 1u.t, truc Cong ty ye kêt qua 
giao djch bO phiêu din t.r dã duçc thçrc hin qua tài khoán truy c.p cüa Co dong trên h 
thông bO phiêu din ti1 cüa To chirc cung cap djch vii bO phiêu din t1r. 

7. ChAp nhn và tuân thu dung các ni dung nêu tai  Quy djnh v vic t chirc cung 
cap djch vii bô phiêu din t1r cQng nhu các quy djnh ye vic sü diing djch vii bô phiu 
din tir do To chuc cung cap djch vi bO phiêu din tir ban hành hocIvà theo huàng dn 
cüa Cong ty khi cô dông/ngui dai  din üy quyên cüa cô dông tham gia bO phiêu din tr. 

8. Phi h?p  vâi Cong ty vàJhoc T chirc cung cAp djch vii hO phiu din tir giái 
quyêt các sai sot, sr cô hoc các van dê khác phát sinh lien quan den vic t churc, thrc 
hin bO phiêu din t1r (neu cO). 

CHU'€ING Ill 

IMEU KHOAN KHAC 

Diu 8. Diu khoãn khac 

Các ni dung khác lien quan dn diu kin tin hành dçit biu quyt, each thiic tin 
hành biêu quyêt, kiêm phiêu, thông qua Quyet djnh cüa dçit biêu quyêt và tri.thng hçip t 
chirc dçit biêu quyêt không thành chua di.rçc quy djth tai  Quy chê nay së duçc thtrc hin 
theo quy djnh tai  Quy chê quán trj ni b và Diêu 1 Cong ty. 

Diu 9. Hiu Iiyc thi hành 

1. Quy ch nay gm 3 chucing, 9 diu và có hiu lirc tü ngày duçic thông qua và ban 
hành. 

2. C dOng, T chuc dai  din và các cá nhán, t chüc tham gia bO phiu din tir di 
vói các dçit bO phiêu cüa Cong ty CO trách nhim thirc hin theo Quy chê nay. 

TM. BiI HO! BONG cO BONG THIfNG NIEN 2020 
CHU TICH HO! BONG QUAN TR! 

Pham Th1 Thanh Van 
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CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Ttr do — Hanh phñc 

S: 07/TTr-CNBT-HDQT ThànhpMHá ChIMinh, ngày 12 tháng5 nám 2020 

TO TRNH 
V vic min nhim và bâu b sung mt thành viên Ban kiém soát 

KInh gui: Dai  hi dng c dông Cong ty 

Tai Di hi c dong thrnmg niên nãm 2017, Dti hi dng c dong dã bu Ban 
kiêm soát Cong ty nhim k' 2017 — 2022 bao gOm 03 thành viên. Trong dO, ông 
Nguyen Xuân Trinh là thành vién do cô dong Tong Cong ty Cap nuâc Sài GOn — 
TNHH MTV vâi tOng so cô phân näm giü là 4.974.700 cô phân (tuong duong 53,15% 
von diêu l) dê ctr tham gia và tr(ing e1r. 

Ngay 11/5/2020, Hi ding quãn trj Cong ty C6 phn Cp nuàc Bn Thành nhn 
duçic Don tü nhim dê ngày 08/5/2020 cüa Ong Nguyn Xuân TrInh — Thành viên Ban 
kiêm soát Cong ty (nhim k5' 2017-2022) g1ri Dti hi dong cô dong, Hi dông quàn trj 
và Ban kiêm soát Cong ty. 

Ngày 12/5/2020, Hi dng quãn trj Côngty C phn Cp nuOc Bn Thành nhn 
duc van bàn dê nghj cüa di din quàn l phân von cUa cô dông Tong Cong ty Cap 
nuâc Sài GOn — TNHH MTV vOi ni dung giâi thiu nhân sr üng cir thành viên Ban 
kiêm soát Cong ty thay the Ong Nguyn Xuân TrInh. 

Theo quy djnh ti khoãn 6 Diu 32 cüa Diu l Cong ty quy djnh mt trong các 
tri1ng hp Kiêm soát viên không con tu cách thành viên là "thành viên do tü' chzc 
bang mç5t van ban thông báo du'çrc gzi den try sO' chInh cla Cong ty" hoçc "cO dOng 
thay dOi ngu'ài dgi din dang gii chi'c vy Kiêm soát viên ". DOng thii, ti diem b 
khoàn 3 Diêu 11 cüa Diêu l COng ty quy djnh "CO dOng hoc nhóm cô dOng sO' hü'u tut' 
3% trO' len so cO phán cla COng Oi trong thô'i hgn lien tyc It nhát 6 tháng du'çxc dé cz 
hoc z'ng th ngzthi vào Ban kiêm soát Cong ty ". 

Can cu vào nhung quy djnh nêu trén, Hi dng quãn trj Cong ty C phn Cp 
nuâc Ben Thành nhn thây vic Ong Nguyn Xuân Trinh gui don tir nhim cho COng 
ty và dê nghj cüa cô dông Tong COng ty Cap nuâc Sài GOn — TNHH MTV ye vic 
giOi thiu nhân si üng cu thành vién Ban kiém soát Cong ty thay the Ong Nguyn 
Xuân TrInh nhtr trén là phü hçip vâi quy djnh ti Diêu l COng ty. 

Dng thai, theo quy djnh tai  dim c khoãn 2 Diu 135 Lust  Doanh nghip và 
diem d khoãn 2 Diêu 14 cUa Diêu l Cong ty, vic min nhim vâ bâu bô sung thành 
vién Ban kiêm soát thuc thâm quyên cüa Dai  hi dông cO dOng. 
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Trên cci si do, Hi dng quán trj kInh trInh Di hi dng c dông: 

1. Thông qua vic min thim chirc danh thành viên Ban kim soát cUa Ong 
Nguyn Xuân Trmnh. 

2. D dam bão hott dng cüa Ban kim soát, kInh trinh Di hi dng c dông 
xem xét và chap thun bâu bô sung 01 thành viên Ban kiém soát dê thay the cho thành 
viên vtra min nhim. 

Trân trQng kInh trInh Thu hi dng c dong./. 

No'i nhçin: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Liru: VT, HDQT. UJIt  

TM. HO! BONG QUAN TR! 
CHU T!CH 

(,

789c 

0/ CONGTY 
;' Co PHA 
* CAP NIJCC , .. 

-\BEN THANTI 

 

 

  

  

J1HÔC 
im Thi Thanh Van 
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CONG TY CO PIJAN CAP NU'OC BEN ThANH CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
J3c 1p —Tr do —Hith phüc 

Thành pho' H ChI Minh, ngày 12 tháng 5 nãm 2020 

QUY CHE 
THAM GIA oE ciY, NG cU THANH VIEN BAN KIEM SOAT 

CONG TY co PHAN CAP NIJ'OC BEN THANH 
NHIM KY 2017 — 2022 (BAU BO SUNG 1 THANH VIEN BKS) 

1. Can cu: 

- Lust 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 huàng dn ye 
quãn trj cong ty áp diving dôi vOi cong ty di chüng; 

- Diu 1 t chirc và hott dng cüa Cong ty C phn CAp mrâc Bn Thãnh; 

- Quy ch quân trj cong ty cUa Cong ty C phAn CAp nuâc Bn Thành. 

2. Muc tiêu: 

- Dam báo nguyen tAc cong khai, cong bang, dan chü; 

- Tto diu kin thun 1çi cho cong tác t chirc Dai  hi c dong thu6ng niên näm 
2020. 

3. Ni dung Quy chê: 

a. S hrçrng thành viên Ban kim soãt bu bô sung: 01 nguài 

b. Nhim k)': t1r 2017 —2022. 

c. S ltrçrng ung cir viên: Không hmn ch 

d. Diêu kiin d cfr, üng cfr: 

C dong hotc nhóm c dông sâ hCtu tr 3%trâ len sc phn CO quyn biu  
quyêt trong th?yi han lien tue It nhât 6 tháng tInh den thii diem chôt danh sách cô dông 
tham du Dai hôi cô dông thir?ing niên näm 2020 (11/5/2020) duçic ring cir hotc dê cü 
ngu?i vào BKS cüa Cong ty. So ngithi duc irng ci.r hoc dê cir theo t 1 näm gi cô 
phân cUa Cong ty duçic quy djnh nhu sau: tir 3% den dixài 10% duçic cir 1 ngui, tr 10% 
den dixth 30% diiçc cir 2 ngithi, t1r 30% den dirOi 40% duçic ci:r 3 nguôi; tr 40% den 
duâi 50% diiçic cir 4 ngix?i, tr 50% tth len duçic cir 5 nguii. 

e. Tiêu chuAn frng cfr viên: 

- Ti'r 21 tui tth len, CO dü näng lirc hành vi dan sir và không thuc dôi tung bj 
cam thành 1p và quãn 1 doanh nghip theo quy djnh cüa Luat Doanh nghip; 

- CO trinh dO Di h9c; 

- Co kinh nghim và am hiu k thut, nghip vit kinh doanh cüa Cong ty; 

CTCP Cá'p nzthc Bn Thành — Tài lieu DHCD thtràng niên nãm 2020 147 



Th! Thaiih Van 

- CO sue khOe, cO phm chit dto dirc t6t, trung thirc hem khit, CO hiu bit 1ut 
pháp; 

- Kim soát viên khong duçc gill các chllc v11 quãn 12 Cong ty; không phãi là 
ngithi cO lien quan vi các thành viên Hi dông quãn trj, Giám doe diêu hành và các 
can b quãn 1 khác cüa Cong ty. 

4. Ho so' tham gia frng cfr, d cfr BKS: 

- Don trng cil (hotc d dll) tham gia HDQTIBKS (theo mu); 

- So yu 1 ljch do ilng cü viên tr khai (theo mu); 

- Bàn chInh hotc bàn sao có cong chi'rng tài 1iu chllng minh nàm gift c phn 
Cong ty Co phân Cap niroc Ben Thành lien ttic  trong it nhât 06 tháng tinh tO'i thô'i 
diem chôt danh sách cô dông tham dr Bi hi cô dông thtrông niên näm 2020 
(11/5/2020) (vI du: Ban sao sao kê Tài khoán Giao dich  ching khoán hoçc Giây ch&ng 
nhan s& h12'u cô phan...); 

- Bàn sao cO cong chllng: CMND, h kMu thuOng trü hoic ttm trü, các bng cp 
chllng nhn trInh d van hOa và trInh d chuyên mon. 

- H so tham gia dé cil, ilng elI gi'ri v Ban T chilc Di hi trwrc 16 giô 00 
ngày 25/5/2020 ye: 

Cong ty Co phân Cap niroc Ben Thành 
Dja chi: 194 Pasteur, Phumg 6, Qun 3, TP.HCM 
Dién thoai: (028) 38 297 147 - Fax: (028) 38 229 778 
(Lien h Chj Phan Dung - Din tho?i: 0908 218 575). 

5. Lra chçn các trng cir viên: 

D%ra trên các Don ilng elI và d elI cIa các c dông, HDQT së thông qua danh 
sách các ilng elI viên BKS dáp lIng dl cãc tiêu chuân duçc quy djnh tti Quy chê tham 
gia dé clI, lIng elI nay. 

6. Hiêu 1.rc thi hành: 

Quy ch d elI, ilng elI nay duçic d9c cong khai tnxOc D?i  hi dèng c dOng và 
lay kiên biêu quyêt cIa các cô dông truâc khi tiên hành bâu clI. Nêu duçic Di hOi 
dOng cO dông thông qua vâi t l tll 65%tth len cüa tOng so phiêu biêu quyêt cIa tat cá 
cO dOng dir h9p se cO hiu lc thi hành bat buc dOi vth tat cã các cO dOng. 

0! BONG QUAN TRI 
(O4789s 

 UTICH 
CONGy 

• COPH, 
* CAPNLJ5 * 

\B THANIH 

IpH 
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CONG TY cO  PHAN CAP NUOC BEN mANH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip—Trdo—Hinh phuic 

ThànhpháH ChI Muih ngày 12 tháng5 nãm 2020 

THE L BAU ciY 
THANH VIEN BAN KIEM SOAT NHIM KY 2017 — 2022 

(BAU BO SUNG 1 THANH VIEN BKS) 

I. CAN CIJ' 

- Lust  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 huo'ng dn v 
quãn trj cong ty ap diing dôi vâi cong ty di chuing; 

- Diu 1 t chirc va hot dng cüa Cong ty C phn Cp ntrâc Bn Thânh; 

- Quy ch quán trj cong ty cUa Cong ty C phn Ctp ni.rOc Bn Thành. 

II. MIJC TIEU 

- Dam bão tuân thu 1ut pháp và các thông 1 ti Vit Nam; 

- Dam bão nguyen tc cong khai, dan chü và quyn lqi hçip pháp cuia tht ca c 
dOng; 

- Dam bão tInh tp trung, n djnh M chirc cüa Dti hi c dông. 

111.001 Tu'qNG THIIC HIN BAU C1 

C dông sâ hüu c phn CO quyn biu quyt hoac di din theo üy quyn cüa 
cô dOng sO hüu cO phân có quyên biêu quyêt (theo danh sách cô dông Cong ty chôt 
ngày 11/5/2020) có mt tti Di hi cô dOng thumg niên näm 2020. 

IV. sO LIJNG VA NHIM KY THANH VIEN DIXQC BAU BO SUNG 
vAo BAN luEM SOAT 

- S krçmg cn bu b sung: 01 thành viên 

- Nhim k' thành viên: 2017 - 2022 

V. THE L BAU BO SUNG TRONG TRIJNG HP CO TU 02 UG CIY 
VIEN TRO LEN 

1. Phirong thIrc bu cfr: 
- Vic bu b sung 1 thành viên Ban kim soát (BKS) duçic th%rc hin bang hInh 

thuc bô phiêu theo phirang thirc bâu don phiêu duçic quy djnh ti khoãn 3 Diêu 144 
Lut doanh nghip sO 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. 

- Danh sách ung cr viên BKS duc hInh thânh dira trên dan dê cir, üng cü cüa 
các cO dong de tim chon cac irng cü viën BKS dáp ung các tiéu chuân quy djnh trong 
Diéu 1 cia Cong ty, Quy ché tham gia dê cü, 1rng cir thânh viên BKS nhim k' 2017 
—2022. 
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- Mi c dông tham gia duçc phát mt phiu bu BKS cho toàn b s c phn 
s0 hftu Va duçic üy quyên. 

- C dông chi duyc ltra chQn 1 thành viên trong so các ftng cft viên BKS, theo 
cách thüc nhu sau: 

+ Di vOi 1rng cir viên duçic lua chçn: Co dông dánh dan "X" vào ô vuông 
phIa tru*c ten cüa frng cfr viên thwc lira chon và dê nguyen cã ho và ten ella ll'ng 
cü viên do; 

Vi di rng cft viên duc lira ch9n: 

NGUYEN VAN A 

+ Di vâi 1rng cft viên khong duc 1ra chçn: CO dông gach chng len cã ho và 
ten dlla ung cir viên không chon và không dwic dánh dan "X" vào ô vuông phIa  
tru*c ten ella các frng cfr viên duc ma chon. 

Vi d%i üng cir viên không &rqc 1ira chçn: 

L NCUYEN VAN A  

- Mi c dong có t6ng s phiu bu bang tng s c phn dai  din sO' httu (bao 
gm sO' hftu và dti din theo lly quyen). 

2. Thu tue và hlnh th.rc tin hành bu cfr: 

2.1 Phku bu cfr: 

a) HInh thz'c phiê'u bcu th: 

- Phiu bu BKS duçic in trên giy màu xanh CO dOng du treo dlla Cong ty. 

b) Nt5i dung phié'u bdu cii: 

- Phn 1: Th hin Ma s c dong, Tng s c phn sO' hCtu hoc dai  din sO' httu, 
Tng s phiu bAu (met phiu bâu the hin quyên bâu thong ilrng vO'i so lucmg cô phân cô 
dong do näm gift hoc dti din sO' hftu). 

- Phn 2: Danh sách ftng cft viên BKS. 

- Phn 3: Mt s liru quan tr9ng. 

c,) Phie'u bu hQp l: Là các phiu bu theo mu in sn do Cong ty phát hành, có 
dâu treo cüa Cong ty, không dirqc tây xOa, co sfta và bâu cho 1 irng viên BKS. 

d) Các tru&ng hcipphiê'u bu không hcip l: 

- Phiu không theo mu quy djnh, không do Cong ty phát hành hoc không có du 
treo ella Cong ty; 

- Phiu không dánh du "X" vào ô vuông phia tnrOc ten ella 1rng viên diiçxc ehQn 
hoe dUng không gtch ten ella ftng viên không chn; 

- Phiu vlra dánh du "X" vào ô vuông phIa truOc ten i1rng dft viên dng thO'i gch 
chông len ten ella llng dll viên do; 

- Không bu 1rng dft vién nào hotc bu vuçrt qua s 1rng dft viên theo quy djnh; 

- Phiu ghi them ten nguO'i khác vào danh sách hoe ghi them nhftng thông tin, k 
hiu khác; 

- Phiu bj gch xoá, sfta chfta; 

- Phiu không cOn nguyen vçn. 
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e) Trw&ng hcrp xem là khóng tham gia bcu th: 

Các c dong có tham dir di hi ma không bó phiu bu cir thI s phiu bu cUa c 
dông do duçic xem là không tham gia bâu cir. 

fi Di lgiphiê'u bu: 

Trong tru?mg hçp phiu bu không th hin dung các thông tin có lien quan dn c 
dông, hoc do nhâm ln cüa cô dông trong qua trinh ghi phiêu bâu cho các rng cr viên 
ma chua ho phiéu bâu vào thUng phiêu, cô dong có the lien h vài Ban kiêm phiéu dê dôi 
lti phiêu bâu. 

2.2 Ban kiêm philu, nguyen uk bO philu và kkm philu: 

a) Ban kie2m philu: 

Ban kim phiu do ChU t9a doàn d cir và duc Dji hi dng c dong thông qua. 
Thành viên Ban kiêm phiêu khong duçxc cO ten trong danh sách dê ci'r và 1rng cir vào 
thành viên BKS. Ban kim phiêu CO trách nhim: 

- TrInh Di hi c dong thông qua Th l bu Cu; 

- Huàng dn each thirc bO phiu và t ehirc bu ci:r; 

- Tin hành kim phiu; 

- Cong b kt qua bu cir truOc Dti hi. 

b) Nguyen tc bó phiê'u và kim phiê'u: 

- Ban kim phiu tin hành kim tra thüng phiu truâc khi hO phiu vói sir ching 
kiên cüa các cô dong; 

- Các c dông cong khai bO phiu bu vao thUng biu; 

- Vic bO phiu bat du t1r khi cO thông báo cUa Trixâng Ban kim phiu và k& 
thüc khi không con cô dông nào bO phiêu bâu vào thUng phiêu; 

- Vie kim phiu phãi duçic tin hành ngay sau khi vic bO phiu k& thüc; 

- Kt qua kim phiu dixçic th hin trong Biên bàn kim phiu và ckrçic Tnthng 
Ban kiêm phiêu cong bô trisâc Dai  hi. 

3. Nguyen tc trüng cir thành viên BKS: 

- NguM trñng cir thành viên BKS là 1mg dr viên có s phiu bâu cao nhât. 

- Tru?mg hçp có t1m hai 1mg elm viên trâ len dt cling s phiu bu nhix nhau thI së 
tiên hành bâu 1aj  trong so các 1mg elm viên có sO phiêu bâu ngang nhau. 

4. Lp và cong bô Biên bàn kiêm phiêu: 

- Sau khi kim phiu, Ban kim phiu phái 1p Biên bàn kim phiu. Ni dung chlm 
yeu dma Biên bàn kiêm phiêu bao gôm: tong so cô dOng tham gia dim h9p, tong so cô dông 
tham gia bO phiêu, t l so phiêu cüa cô dOng tham gia bO phiêu so vâi tong so phiêu cUa 
cO dông tham gia dir h9p, sO phiêu bâu hçrp l, so phiêu bâu không hçp l; so phiêu bâu 
và t l % phiêu bâu trên tong so phiêu bâu hcp l cüa tlmng 1mg elm viên vào BKS; 

- Toàn van Biên bàn kim phiu phãi dmc cOng b truâc Di hi dng c dông. 
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VI. THE L BAU BO SUNG TRONG TRUONG HP CHI CO 1 NG 
VIEN 

Trong trixng hçp chi có 1 üng viên rng cir hoc d ccr vào Ban kim soát, D?i  hi 
dng c dông thirc hin bâu bô sung 1 thành viên BKS theo phumg thirc biêu quyêt bang 
Phiu biêu quyêt thay cho Phiêu bâu. 

Vic kim phiu thijc hin btu b sung 1 thành vien BKS se duçic thirc hin theo 
quy djnh tai  The 1 lam vic và biéu quyét ti Dui hi cô dong thung lien nãm 2020 dã 
duçc Di hi dong cô dong thông qua. 

VII. NHNG KHIEU NiI YE VIC BAU VA KIEM PHIEU 

Nhüng khiu nai  v vic bu và kim phiu së do Chü t9a doàn cuc h9p giãi 
quyêt và duqc ghi vào biên ban cuc h9p Di hi cô dông thung nién näm 2020. 

VIII. HIEU LIJ'C THI HANH 

Th 1 bAu cir nay duçic dcc cong khai truOc Di hi dng c dông và 1.y kin 
biu quyt cüa các cô dong truâc khi tiên hành bâu cir. 

Néu di.rc Dai  hi dng c dông thông qua vâi t' 1 tr 65% tth len cüa thng s 
phiu biu quyêt cüa tat cã cô dông dir hçp së có hiu lirc thi hành bat buc dôi vâi tat cã 
các cô dông. 

TM. HQI BONG QUAN TR! 
 CHU TICH 
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