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PHI) LYC SO 05 
BAO CÁO TINH HNH QUAN TRI CONG TY 

(Ban hánh kOm theo Thông tu' s6 155/2015frT-BTC ngày 06 thang 10 näm 2015 cüa B Tài chmnh hu'&ng 
dan cOng b6 thông tin trén thj tru'&ng chU'ng khoán) 

CONG TV CP LILAMA 18 CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 

S: O1/BC6TDN2O19 Dôc lap - Tii do - Hanh phüc  

Tp Ha ChI Minh, ngày 26 tháng 7 nãm 2019 

BAO CÁO TINH HiNH QUAN TR! CONG TY NIEM YET 
(6 tháng du nâm 2019) 

KInh gü'i: - Uy ban Chimg khoán Nhà nu'o'c 
- S& Giao dlch  Chüng khoán 

- Ten cong ty dai  chcing: CONG TV CO PHAN LILAMA 18 

- Dja chi trIi sO chInh: 9-19 H TUng Mu - Qun 1 - Thành ph6 H ChI Minh 

- Diên thoi: 08-38298490 Fax: 08-38210853 

- Email: li1ama18@hcni.fpt.vn  

- Vn diu 1: 93.886.820.000 dng 

- Ma cháng khoán: LM8 

1. Hot dng cüa Di hi dng c6 dôn 
Thông tin ye các cuc hQp và Nghj quyet/Quyêt dlnh  cüa Dai hi dongcô dông (bao gôm cà các 
Nghj quyét cüa Di hi dông cô dong di.rqc thông qua dirOi hInh thüc lay kiên bang van bàn): 

Stt S6 Nhj 
quyêt 

Ngày Ni dung 

12/NQ- 
DHCD 

20/04/2019 

1- Thông qua Báo cáo cüa Hi dng quán trl v Kt qua hoat dng 
san xuât kinh doanh näm 2018, Ké hoch san xuât kinh doanh 
näm 2019, Xây drng hn müc tin diing nãm 2019 và Uy quyên 
cho HDQT can cir vào tInh hinh san xuât kinh doanh cii the cüa 
tirng giai doan trong näm dê phê duyt tong hn mirc vay cüng 
nht.r hn mry vay, bão Iãnh giia các Ngân hang cho phü hcp; 

2- Thông qua Báo cáo tài chinh näm 2018 (DA duçic kiêm toán); 
3- Thông qua phtrang an phân phôi lcii nhun nãm 2018: 
4- Thông qua vic üy quyên cho Hi dOng quan trj Cong ty lira 

ch9n cong ty kiëm toán dc Ip  thrc hin kiêm toán Báo cáo tài 
chInh nãm 2019; 

5- Thông qua vic chi tiên h.rong, thu lao Hi dOng quàntrj. Ban 
kiêm soát Va thu k I-li dOng quân trj näm 2018 và tiên luong, 
thu lao Hi dông quãn ti-j, Ban kiêm soát vá thu k' Hi dông 
quãntrjnam2019; 

6- Thông qua ti trinh hüy ma ngành nghê kinh doanh và süa dôi 
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Diêu 1 cong ty; * 
7- Thông qua tr trInh tam thOri chtra dáp frng tièu chuãn ca câu 

thành viên dc 1p Hi dong quán trj; 
8- Thông qua Báo cáo ciia Ban kiêm soát. 

II. Hi dng quán tr! (Báo cáo 6 thán&: 

1. Thông tin v thãnh viên Hi d6ng quán trj (HDQT): 

Stt Thành viên HDQT Chüc vi 

Ngày bAt 
dâulkhông 

cOn là 
thành 

HDQT 

S6 buM 
hop 

HDQT 
tham dr 

T' l 
tham du 

hp 

L do 
khong 

tham di,r 
h9p 

1 Ong Lé Qu6c An Chü tjch 15/04/2017 17/17 100% 
2 Ong Trn S5 QuS'nh Thành viên 15/04/2017 17/17 100% 
3 Ong Trn Qu6c Toãn Thành vién 15/04/2017 17/17 100% 
4 Ong Nguyn Phuorng Anh Thành viên 15/04/2017 17/17 100% 
5 Ong Cao Nguyen Soái Thành viên 15/04/2017 17/17 100% 

2. Hot dng giám sat cüa Hi d6ng quãn trj (HDQT) d6i vâi Ban Giám dc. 
HDQT thtrxng xuyên duy tn cong tác giám sat hot dng ca Ban T6ng giám doe và các b 

phn quàn 1' cüa cong ty nhäm dam bâo mpi hot dng cüa cong ty dixçic an toàn, tuân thu dung 
pháp 1ut, triên khai thrc hin theo dung nii dung các nghj quyêt cüa Dai  hi dông cO dong và 
HDQT. Ngoài ra HDQT cOn chü tr9ng cong tác quán l rüi ro, triên khai dông th&i vic chuân hóa 
các quy trInh, quy ché diêu hành cüa Tong giám doe trong hoat dng san xuât kinh doanh và các 
lTnh vrc hoat dng khác cüa cong ty. CO gang phát hin và khAc phic các mt cOn hn chê, to dà 
eho phát triên ben vng, nhm dam báo hài hOa lçii Ich gita Nhà nuâc, tp the, ngu&i lao dng, nhà 
dâu tu cong nhtr dOi tác Va khách hang. 

Trong 6 tháng dâu näm 2019, HDQT cong ty dA thtjc hin tOt vai trO quãn I và giam sat 
toàn din các mt hoat dng san xuât kinh doanh cUa cong ty. HDQT eQng dua ra các djnh hi.rang 
dung dAn, các giãi pháp phi hcip và kjp thii dê chi do hoatdng SXKD, dOng th&i dam bão tinh 
minh bach to diêu kin thun lçii dê eác co quan quan 1, cO dOng và ngu&i lao dng có the thrc 
hin t& duçic chiic nAng giám sat, kiem tra kiêm soát dOi vài cOng ty. 

1-Ii dông quan trj và Ban diêu hành Cong ty dA có sr phôi hcxp chat ch trong vic quãn l và 
diêu hành hoat dng eUa cong ty theo dung quy dnh cüa Pháp Iut, chê d chInh sách cüa Nhà 
nuàc, tuân thu dün diêu l, các quy chê, quy djnh ni b cUa cOng ty và barn sat nôi dung nghj 
quyêt cüa Di hGi  dông cô dOng. 

Hi dông quãn trj dA chi dao  sat sao cOng tác chuân bj và t chirc thành cong Dai  hi dOng 
cô ctOng thtr?ing niên näm 2019 vào ngày 20/4/2019; 

Hoàn thành, np và cong bO thông tin dung thai hn Báo cáo tài chInh nAm 2018 dA dtrçic 
kiêm toán, Báo cáo thu&ng nien nAm 2018, Báo cáo tài chinh qu' I và 9U)' 2 nArn 2019; 

Then khai và thrc hin vic chi trã cô trc nAm 2018 bang tiên là 10%, theo ké hoach da 
ducic Dai  hi dông cO dông thtrmg niên thông qua. 

Trong 6 tháng dâu nAm 2019, Hi dông quàn trj côn ty dA tiên hãnh 17 phiên hçp thtr?mg 
kS' và theo vi vic (dA phát hành 32 Nghj quyêt và 05 Quyêt drnh) nhAm dua ra djnh huOng phát 
trin cong ty, chi dao  vic thrc hin k hoach SXKD, con tác dâu ttr và các mt hoat dng, qUail l 
khac cUa cong ty; triên khai các ni dung cüa Nghj quyet Di hi dOng cO dOng. Vic triên khai 
cong tác dâu ttr mua sAm tài san cüa cOng ty duçic thrc hin theo dung quy djnh hin hAnh. 
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Trong 6 tháng du näm 2019 Ban kim soát không nhn &rçYc ' kin nào cüa C6 dong lien 
quan den vic quán trj và ctiêu hânh cong ty cüa Hi dông quãn trj vâ Ban diu hânh cong ty. 

3. Hoat dng cüa các tiu ban thuc Hi d6ng quán tij: Hin t?i  chira thành 1p các tiu ban. 

4. Các NghqyEt/Quyt djnh cüa Hi d6ngquãn trj (Báo cáo 6 tháng). 

S6 Nghj quyki 
Quyt djnh 

Ngay NOi dung 

NGH!QUYET 

1 107/NQ-HDQT 22/01/2019 
Phé duyt tang mirc tin hrcing cüa HDQT chuyên trách, Ban Tang 
giam d6c va K toán trtrông cong ty. 

2 108/NQ-HDQT 22/01/2019 Phé duyt mua sAm thi& bj phizc vi thi cOng. 

3 109/NQ-1-IDQT 22/01/20 19 Phe duyt chü trulang mua sAm thit bj thi cong van thang 2 liSng. 

4 1 10/NQ-HDQT 22/01/2019 Phé duyt chü trtrang mua sAm thiEt bj thi cOng Plang cap din. 

5 I1IINQ-HDQT 22/01/2019 
Thông qua chü tri.rcmg thrc hin các hçip d6ng, giao djch giUa Lilama 
18 vâi các doanh nghip và nguii cO lien quan. 

6 112/NQ-HDQT 30/01/20 19 Phê duyt mua sAm thi& bj thi cong vn thang 2 16ng. 

7 1 13/NQ-HDQT 30/01/2019 Phé duyt mua sAm thi& bi thi cong Plang cap dién. 

8 1 14/NQ-FIDQT 18/02/2019 
Phé duyt th&i gian ch6t danh sách C6 dông có quyn tham dir Di hçi 

d6ng c6 dOng thtring niên nAm 2019: ngày 22/3/2019. 

9 11 5/NQ-HDQT 20/02/2019 Phê duyt chü trlxo!ng mua sAm thit bj thi cOng may han t1r dOng. 

10 1 I6INQ-HDQT 26/02/2019 Phé duyt k hooch Dai hOi d6ng c6 doug thumg nién nArn 2019. 

11 1 18/NQ-HDQT 26/02/2019 Phê duyt chCi trLr.ing mua sAm thi& bj thi cong may han tir clOng. 

12 11 7/NQ-HDQT 26/02/2019 
Thông qua ni dung tài lieu Báo cáo trinh Dal  hi dng c6 doug 
thtr?ng niên näm 2018 vã thành 1p Ban thAm tra tir cách dai  biu. 

13 11 8/NQ-HDQT 26/02/2019 Phe duyt nâng bc hrang d61 vài can b quàn Iy Cong ty. 

14 119/NQ-HDQT 01/03/2019 Thông qua phuang an b6 nhim can b phong ban. 

15 120/NQ-HDQT 01/03/2019 Ph duyt m(rc luang t61 thiu vrng näm 2019. 

16 122/NQ-HDQT 25/03/2019 Thông qua vic tr nhim cüa ngu&i dai  din phn v6n t?i  Lilama 18.1 

17 123/NQ-HDQT 25/03/2019 Giao ôngNguyn Duy Lçii ngtri di din phn v6n ti Lilama 18.1 

18 124/NQ-HDQT 02/04/2019 
Thông qua ni dung tài lieu Báo cáo trinh dai  hi d6ng c6 dOng thtr&ng 
nien näm 2019 và thành lap Ban thm tra ttr cách dai  biu. 

19 133/NQ-HDQT 10/04/2019 
Thông qua k hooch t6 ch(rc Dai  hi c6 dOng thirmg niên nni 2019 cüa 
Côngtyc6phn lilama 18.1 
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Stt S Nghj quyk' 
Quyt djnh Ngày Ni dung 

NGH! QUYET 

20 134/NQ-HDQT 10/04/2019 
Thông qua chü trLrng thành 1p Di cong trinh trirc thuc và bô nhim, 
mien nhiem can bç. 

21 136/NQ-HDQT 24/04/20 19 Phé duyt chü truang mua sAm thit b phuc v van phOng. 

22 1371NQ-HDQT 26/04/20 19 Phê duyt mua sAm thit bj phic v van phOng. 

23 1 381NQ-HDQT 13/05/2019 Phé duyt Quyt toán tng qu5 tin Itrmg nãm 2018. 

24 139/NQ-HDQT 22/05/20 19 Phé duyt chü truang mua sAm thit bj thi cong may phân tIch kim loai. 

25 I4OINQ-HDQT 28/05/20 19 Phé duyet mua sAm thit bj thi cong may phân tIch thành phn kim Ioai. 

26 141/NQ-HDQT 3 1/05/2019 Thông qua viêc SCra di diu i cong ty 

27 142/NQ-HDQT 31/05/2019 Phê duyt phuong an xây drng T&ig qu9 tin ItrcYng näm 2019 

28 1431NQ-HDQT 31/05/2019 Thông qua chü tnrcmg v vic xr l các &m hang vâi Danieli 

29 144/NQ-I-IDQT 31/05/2019 Phé duyét nâng Itrong ctia can b quãn I' 

30 147/NQ-HDQT 20/06/20 19 Thông qua chü truclng sira di. b sung quy ch& quy dlnh  cüa cOng ty 

31 148/NQ-HDQT 30/06/2019 Phê duyt chi trà c tCrc näm 201 8 

32 148/NQ-I-!DQT 30/06/2019 Phé duyt Lira chQn côngty Kiêm toán Báo cáo tài chInh nãm 2019 

II QUYET DINH Ngay Ni dung 

I I 17/QD-HDQT 26/02/2019 Thành Ip  Ban t chrc Dai  hti ding c dOng thtthng nién nAm 2019. 

2 121/QD-HDQT 01/03/2019 Phé duyt áp ding mire hrcmg t6i thiu vüng nãm 2019. 

3 125/QD-I-IDQT 02/04/2019 Thành lap Ban thm tra Ur cách c dOng DHD thismg nién näm 2019. 

4 145/QD-1-IDQT 3 1/05/2019 Nâng lircmg PhO t6ng giám dc d6i vai ông Dinh Dire Trong 

5 146/QD-HDQT 31/05/2019 Nâng luong PhO tong giám dôc dôi vâi ông Do Minh TrI 

III. Ban kiêm soát (Báo cáo 6 tháng): 

1. Thông tin v thành yen Ban Kim soát (BKS: 

TT Thanh viên BKS 
Chirc 

vu 

Ngay bAt 
dâulà 

thành viên 
BKS 

Ngày 
không con 

là thãnh 
viên BKS 

S bui 
h9p 
BKS 

tham dir 

. 

tharndir 
hçp 

L' do 
khOng 

tham clix 
hçp 

1 Ong Nguyn VAn BInh TBKS 15/04/2017 2/2 100,% 

2 Ong To Minh Son TVBKS 15/04/20 17 2/2 100,% 

3 Ong Nguyn Phü Dat  TVBKS 15/04/20 17 2/2 100,% 
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6 tháng du näm 2019 Ban kim soát dA th%rc hin 02 cuc hQp vài các ni dung thuc thm 
quyen dtrçic iao. Cii the phán cong nhim vi hot dng BKS näm 2019 và dánh giá báo cáo hot 
dng Ban kiém soát 6 thãng dâu näm. 

2. Hoat dng giám sat cüa BKS d6i vài HDQT, Ban Giám d6c diu hãnh và c dông: 
Dai din Ban kiêm soát tham dr cac cuc h9p vâi Hi dong quán trj và ban Tong giám dôc 

dê näm tInh hinh hot dng cüa cong ty. Ban kiêm soát thirc hin các cong vic ci th: 
- Báo cáo tâi Co dOng ti Di hi dong cô dông th.r?mg niên nàm 2019 vic giám sat hoat 

dng kinh doanh nàm 2018 cüa cong ty và thông qua kê hoach hoat dng näm 2019 cüa Ban kiêm 
soát; 

- Xem xét tInh phü hgp cUa các Nghj quyt cüa Hi d6ng quãn tn, Ban T6ng giãm d6c trong 
cong tác quãn I' diu hãnh, dam bào tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut và diêu 1 cong ty; 

- Kiêm tra, giám sat vic triên khai các nghj quyêt cüa Dai  hi dng cô dông nàm 2019 và 
các nghj quyt cüa Hi dông quan trj va Ban Tong giám dOc; 

- Giám sat hoat dung  kinh doanh và tInh hInh tai chInh nAm 2019 cüa cong ty; 
- Thám tra Báo cáo tài chInh qu I và qu 2; 
- Giám sat vic thc hin các quy dirih cting nhu vic Cong bô thông tin cüa Cong ty theo 

clung quy djnh cüa Lut Chirng khoán và các vAn ban pháp 14t lien quan. 

3. Sr ph& hcip hoat dng giüa BKS d6i vài hoat dng cüa HDQT, Ban T6ng giám d6c diu hành và 
các can b quãn l khác: 

- Sáu tháng dâu nAm 2019, Ban kiêm soát dA nhtn duçic sr phôi hcip giüa Hi dông quãn tn 
thông qua vic cung cAp day dU và rO rang các tài lieu lien quan den hoat dng san xuât kinh doanh, 
hoat dng quan trj doanh nghip trong các cuc hQp Hi dông quãn trj. Ban kiêm soát cUng dA cO 
cáe kiên lien quan tsi cong tác quãn l doanh nghip ãê dua ra các quyêt dnh vra tuân thu dung 
các quy djnh pháp lut hin hành vra dam bão lçii Ich cho tat Ca các ben lien quan. 

- Trong qua tnInh giám sat vic th%rc hin các boat dông cüa cOng ty, Ban tOng giám dOe và 
các PhOng ban lien quan luôn cung cap day dU các thông tin theo yêu câu và tao  mi diêu kin thun 
lçii dé ban kiêm soát hoàn thành chüc trách nhim vii cüa minh. 

4. Hot dng khác cüa BKS: Ban kMm sat ph6i hcrp cht ch vth phông Tài chInh - K toán; phOng 
Pháp ché va Hcp dOng dê triên khai dung các quy trinh nghip vi trong nAm 2019. 

IV. IMo t30 v quãn trl cong ty: 
Các khóa dào tao  ye quán trj cong ty ma các thành viên HDQT, thành viên BKS, Tong Giám doe 
diêu hành, các can b quãn 1$' khác và Thu k cong ty dA tham gia theo quy djnh ye quãn tn cOng ty: 

Cong ty mi có 01 thành viên Hi dOng quãn trj dA tham gia và có chüng chi ye dào tao  ye 
quán tn cOng ty là ông Nguyn Phtrong Anh. 

Thành viên HDQT, thành viên BKS, Ban tong giám dôc,Ngu?i ph%z trách quãn tij kiêm Thu 
k cong ty trong thi gian qua dA tham ia các khOa cp nht kiên thuc Pháp lut ye Cong bô thông 
tin, các quy che, quy djnh... do HOSE tO chIrc. 

HDQT, thành viên BKS, lông Giám dOe diêu hành, các can b quãn 1 khác và Ngu&i pht 
trách quán kiêm Thu k cOng ty trong th&i gian tai se tham gia các khóa dào tao  ye quán trj cong ty 
tai các c so dào tao  di.rqc Uy ban Chtrng khoán Nhà nuOc cong nhn. 

V. Danh sách v ngu*i có lien quan cüa cong ty niêm yt theo quy dnh tii khoãn 34 Diêu 6 
Lu3t Chirng khoán a giao dch cüa ngu'ôi có lien quan cüa cong ty vói chInh Cong ty (Báo 
cáo 6 thang) 

1. Danh sách v& nguOi có lien quan cUa cong ty: (Phu Juc s 1 dinh kern) 
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2. Giao djch giia cong ty vâi ngithi cO lien quan cüa cOng ty; hoc gi&a cong ty vài CO dông lan, 
ng1xJi nOi  b, nguai có lien quan cUa nguäi ni b: (Báo cáo 6 tháng) 

STT Ten to 
chü'cicã 

nhân 

MOI 
quan 
h 
lien 

quan 
vOi 

cOng 
ty 

SO Giay 
NSH*,  ngay 
cp, ncii cp 

NSH 

Eha chi try s& 
chlnh/ Dia ch 

lien h 

Tho'i 
iém 

giao 
dich 
vài 

cong 
ty 

SO Nghi 
quyétl Quyét 

inh cüa 
FJHDCFJ/ 

HDQT... thông 
qua (néu CO. 
nêu rO ngay 
ban hánh) 

SO 
Iu'Q'n9, t 
le nãm 
giO' CO 
phiéu 

sau khi 
giao dch 

Ghi 
chU 

Tóngcongty Là S6giäyNSH S6124Minh 111/NQHDQT * 
Lap may Vit 
Nam - CTCP cong 

ty 
lien 
kt 

0100106313; 
cap ngày: 
06/04/2016; 
no1 cap: S& 

Khai, phu'ô'ng 
Minh Khai, 
qun Hai Ba 
Trtrng, Tp Ha 

KH&DT tp Ha Ni 
Ni 

2 Cong tY c6 
phân Lilama 

i S6 giy NSH S6 104-106 Trn 111/NQ-HDQT ** 

18.1 cong 
ty 
lien 
kgt 

0313428354; 
cp ngày: 
04/09/2015; 
no'i cap: SO' 

Lyu, phu'O'ng 
An Phü, qun 2, 
Tp H ChI Minh 

KH&OTtp H 
Chi Minh 

* Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP là Cong ty lien kt cüa Cong ty c phn Lilama 18 tü 
nay 23/5/2019, näm gi 36% CO phân ti Cong ty cô phân Lilama 18. Các linh vtrc giao két hçp 
dong là: Djch vii lap dt thiêt bj cong ngh din. gia cOng co khI, kêt câu kim ba1,  bôn be áp 1irc 
cao, chê tao  thiêt b co khI, son báo on thiêt bj...các cOng trinh. Nàm 2019 Hi dông quãn trj dâ ra 
Nghj quyêt so 11 l/NQ-HDQT üy quyên cho Tong giám dôc cOng ty k' kêt va thirc hin các Hcip 
dOng theo dung quy dnh. . * 
** Cong ty cô phân Lilama 18.1 là Cong ty lien két cüa Cong ty cO phân Lilama 18 ké tir ngày 
3 1/12/2017, Cong ty cO phân Lilama 18 nam giü 40,96% cO phân tai  Cong ty cO phán Lilama 18.1; 
Các 1mb vi,rc giao kêt hp dôngla: Djch vii lap dt thiêt bj cOng ngh din, gia cong co khI, kêt câu 
kim boai, bôn be ap h.rc cao, chê tao thiêt bi co khi son bao on thiêt bi cac cong trinh Nãrn 2019 
Hi dOng quãn trj dã ra Nghj quyêt so 11 1/NQ-HDQT üy quyên cho Tong giám dôc cong ty k kêt 
và thirc hin các Hçip dong theo ding quy drih. 

3. Giao dlch  gifla ng1xi ni b cong ty niCm yt. ngithi cO lien quan cUa ngi.thi ni b vâi cOng ty 
con, cong ty do cOng ty niêm yet nAm quyên kiêm soát: Không có 

4. Giao djch gifla cong ty v6i các dOi urng khác 
4.1. Giao djch gifla cong ty vài cong ty ma thành viên HDQT, thành viên Ban Kiem soát, lông 
Giám dOe diêu hành dâ và dang là thành vien sang 1p hoc thành viên HDQT, Tong Giám doe diêu 
hành trong thai gian ba (03) näm trâ lai  day tInh tai  th&i diem 1p báo cáo: Không có 
4.2. Giao djch gina cong ty vài cong ty ma ngui CO lien quan cüa thành vien 1-IDQT, thành viCn 
Ban Kiém soát, Tong Giám dOe diêu hánh là thành vien HDQT, lông Giám dôc diêu hành: Không 
cO 
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JCH HDQT 
dóng dáu) 

r 
\ *j_ 

S i 

4.3. Các giao djch khác cüa cong ty (nucO) có th mang 1i 1i Ich vt chit hoc phi vt chAt d61 
vài thành viên HDQT, thãnh viên Ban Kiêm soát, TOng Giárn dOc diêu hành: Không có 

VI. Giao dch c phiu cüa ngirôi ni b và nguoi lien quan cüa ngu*i ni b: (Báo cáo 6 
tháng). 

1. Danh sách ngi.r?i ni b và ngr&i cO lien quan cUa ngx&i ni b: (Phy lyc s6 2 dInh kern) 

2. Giao dch cüa ngiiñ ni b và ngi.thi có lien quan di vài cô phiu cüa cong ty niCm yt: Không 

VII. Các vAn d cn kru khác: Không 

CHU TICH HI BONG QUAN TRI 

LEQUOCAN 
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PHI) LVC 01 KEM THEO BAO CÁO TiNH HiNH QUAN TR! CONG TV 6 THÁNG - eE CONG BO THONG TIN 

Danh sách ye ngu'ô'i có lien quan cUa cong ty 

Ti' Ten t chirc/cã nhân 
TK giao djch 
chtrng khoãn 

Chirc vu tai 
cong ty 

S6 giy NSH, ngày cap, noi cp 

Dja chi tru s& chinh/ Dja chi 
lien he 

Thai 
diem bat 
du là 

ngu*i cO 
lien quan 

Thai dim 
không con 
là ngirOri cO 
lien quan 

14 do 
-' • 
o glay 
NSH 

Ngày dp Noi CaP 

A CAC THANH VIEN HO! DONG QUAN TRI 

1 LêQucAn 
Chü tich 15/04/2017 

2 Trn S5 Quynh 
Thành viên 

HDQT - TOng 
giám d& 

15/04/2017 

3 Trn Quoc loan 
Thành viên 
HDQT- K 
toán tnthng 

15/04/2017 

4 Nguyn Phro'ng Anh 
Thành viën 

l-IDQT-NguOi 
du'çrc Üy' 

quyn CBTT 

15/04/20 17 

5 Cao Nguyen SoAi 
Thànhviên 
FIDQT- PhO 

tOng giãm d6c 

15/04/2017 

B CAC THANH VIEN BAN KIEM SOAT 

Nguyn Van BInh Truô'ng BKS 15/04/20 17 

2 To Phi Son 
Thành viCn 

BKS 
15/04/20 17 

3 Nguyn Phil DOt Thilnh viên 
BES 

15/04/20 17 



Ti' Ten t chuc/câ nhân 
TK giao djch 
chung khoán 

Chirc viii t01  
Cong ty 

S giy NSH, ngày C1p, flO'I C 1L)  

Dia chi tri s& chInhl Da 
chi lien h 

Thôi dim 
b( du là 
nguOi cO 
lien quan 

Thèi dim 
không con 
là nguoi cO 
lien quan 

Ly do s6 giy 
NSH Ngày cp 

Non Cp 

c CAC THANH VIEN BAN TONG ClAM DOC 

1 TrAn S Qu'nh 
Tng giáni 

doe 
31/03/2015 

2 Phan Van Nam 
PliO tOng 
giám dôc 

22/05/2017 

3 Nguyn Duy Lçi 
PhO tOng 
giám dc 

15/04/2016 

4 TrAn Van Tin PhO tOng 
giäm d& 

01/09/2016 

Nguyn Kliãc Thành 
PhO tOng 
giãm 46c 

3 1/03/2015 

6 Ngô Quang Djnh 
PhO tOng 
giám 46c 25/0 1/20 16 

7 D Minl Tn 
PhO tong 

giám doe 
26/05/20 16 

8 Dinh Drc TrQng 
PliO tong 

giàm dc 
26/05/20 16 

Cao Nguyen Soái 
PhO tang 

giám d6c 02/10/20 17 

D KETOANTRUJNG 

1 Trn Quc Toãn 
K toán 
truong 

j 

22/02/2015 
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E NGUJI CONG BO THÔNG TIN 

I Nguyn Phirng Anh NDUQCBTT 05/11/2010 

F CACTOCHUCLIENQUAN 

I lông cong ty LAp may 
Vit Nam - CTCP 

Là cOng ty 
lien kt cOa 
LMS 

23/05/2019 

2 COng ty cô phn Lilama 
18.1 

Là cong ty 
lien kt cüa 
LM8 

31/12/2017 
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PH LVC 02 KEM THEO BAO CÁO TiNH HINH QUAN TR! CONG TV 6 THANG - DE CONG BO THONG TIN 

Danh sãch ngu'ô'i nôi bô Va ngu'ô'i có lien quan cüa ngu'&i ni b. 

Ti' Ten to chirc/cI nhân 
TK giao 

dch chüng 
khoán 

ChLrc vu t9i 
cong 

.( o glay NSH, ngày cp, noi cp 
Dia chi tru s chInh/ DIa 

chi lien h 

s6 c 
A phieu sor 

- A. hiru CUOI 

k' 

Ty I sor 
A hiru Co 

phiêu 
cuOi k' 

S c 
phiu dai 
. 2. then cuoi 

k' 

T I dai 
din cô 
phiêu 

cuói kr 

S6 giy 
NSH 

Ngày cp ii 

A 
HOt DONC QUAN 
TRI 

I Lê Qu6c An Chü t!ch 33.375 0,355% 

a 
TO chIrc 

T6ng cong ty Lp may 
VN - CTCP 

Phó Tong 
giam d6c 

TCT 
1.502.189 16% 

b Ca nhãn 

1.1 TrnThjM5'Nhung 
Vçr -  - - - 

1.2 Lé Ngçc Bão Châu Con - - - - 

1.3 Lé Qu& HOng Con - - - 

1.4 LêPhán B6 - - - 

1.5 Lé Quc Dt Anh - - - 

1.6 Lé Thj Thanh ThOy Chj - - - - 

1.7 Lé Thj Thanh Van Ch - - - - 



TT Ten tO ch,rc/cA nhân 

TK giao 
djch chwng 

khoAn 

Chác vu ti 
cong ty 

So giay NSH, ngày cp, noi cp 
Oja chi try s& chinh/ Oja 
chi lien h ç 

s o co 
phiu sô 
- . hiru cuoi 

Ty I s& 
hOu cô 
nhiêu 

cuoi ky 

sO co 
phiu di 
din cuOi 

k' 

T' I dai 
din cô 
phiêu 

cuOi k' 
sO giy NSH 

Ngày cp 
Noi o 

1.8 LêThi Mai Chj - - - - 

1.9 LC QuOc ChInh Anh - - - - 

1.10 LC ThI Thanh Long Em - - - - 

2 Trn S5 Quynh 

ThAnh viên 
HDQT - 

Tong giAm 
dOc 

24.9 17 0,265% 

a TO chüc 

1'ong cong ty LOp may 
VN-CTCP 

KhOng 1.126.642 12% 

b CA nhân 

2.1 NguyOn Lé Báo Unh Vc1  04 0,0% 

2.2 TrOn QuS'nh Anh 
Con - - - - 

2.3 TrOn QuS'nh  Nhu 
Con - - - 

- 

2.4 Trinh Thi DO Mc 

2.5 
irAn Thj E31ch Plnrqng 

Em - - - - 



TT Ten to chüc/cã nhân 
TK giao 

dih ch ulig 
khoán 

Ch(rc vy ti 
Cong ty 

So giay NSH, ngày cp, noi cp DIa chi try s& chmnh/ Dia 
chi lien h 

o Co 
phiu sô 
hiru cuoi 

T5 Iê sv 
hüu c 
phiêu 

cui k' 

So co 
phitu di 
diçn cuoi 

k 

T t dai 
din cô 
phiêu 

cui k3' So giay NSH Ngày cp Noi cp 

2.6 TrAn Mnh Flung Em 5.288 0,056% - - 

3 TrAn Quc Toãn 
Thãnh viên 
HDQT - 
toán tru*ng 

37.762 0,402% 

a TO chIrc 

T6ng cOng ty Lisp may 
VN - CTCP 

KhOng 751.094 8% 

b Ca nhãn 

3.1 DoànThj Bay Vçr - - - - 

3.2 TrAn Qu6c Bào Con - - - - 

3.3 IrAn Gia I-lung Con - - - - 

3.4 Iran Ngçc M QuyCn Con 

3.5 TrAn Thj Bich LiCn Mc - - - - 

3.6 TrAn Anh Than Anh - - - - 

37 IrAn Phuoiig Lan Em - - - - 

4 Nguyn PhtrorngAnh 

Thành viCn - 
HDQT 

Ngir&i dlrQc 
A uy quyen 

CBTT 

4.669 0,049% - - 

a TO chtrc 



Ti' TCn t chircicI nhân 
TK giao 

dlch  chtrng 
khoán 

Chirc vy tyi 
Cong ty 

( h So giay NSH, ngày cap, no'i cp Dja chi try s& chInh/ Dja 
chi lien h 

o Co 
pliiu s& 
hfru cuti 

T Iê s& 
hOn cô 
phiêu 

cuoi ky 

L So co 
phiu di 
din cui 

kS' 

T5 dai 
din c 
phiCu 

cuoi ky 
S6 giy NSH Ngày CP Noi Cap 

I 
Cty CP chê to giOn 
khoan du khI (PV 
Shipyard) 

TV Ban kiém 
soát 

- - - - 

b CánhOn 

4.1 LC Thj Thanh Nhãn Vçr 
4.151 0,044% - - 

4.2 Nguy&i Dông Anh 
Con - - - - 

4.3 Nguyn i'hj Thanh 
huyen 

Con - - - - 

4.4 Nguy&i Hoãi Anh B6 - - - - 

4.5 Nguyn Thi VOn Anh Em - - - 

4.6 Nguyn TrOm Anh Em - - - - 

5 Cao Nguyen SoOi 
TliOnhviCn 
HDQT- Phé 
tong giám 

doc 

23.059 0,245% - - 

a TO chuc Không 

b CO nhOn 

5.1 DThi HOo 
V - - - - 
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Ti' Ten to ch6c/cO nhOn 
TK giao 

dich  chüng 
khoãn 

Chüt 
cong ty 

• o giy NSH, ngay cap, no'i cap 
Dia chi tru s& chinh/ Da 

chi lien h 
s cô 

phiu s& 
- huu cuoi 

T5' I sy 
hüu ci 
phiCu 

Cuikj/ 

o Co 
phiu dai 
din cui 

r i di 
din cO 
phiêu 

cuik' 
, , 

SogiayNSH Ngaydp Noicp 

5.2 Cao D I-bOng Phi Con - - - - 

5.3 Cao D in DOng Con - - - 

Phan Thj Xuyên Mc - - - - 

5.5 CaoThj Dip Chj - - - - 

5.6 CaoThj Dung Chj 

5.7 Cao Thj Chién Em 

5.8 Cao ml Chüc Em - - - - 

B BArIKIFMSOAT 

I Nguyn Van BInh Tru*ng BKS 
03 0,0% - - 

a TO chOc Không 

b Ca nhOn 

1.1 
Nguyn 1'hl lhanh 

Sang 

- - - 
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TT Ten t chwc/cá nhãn 
TK giao 

d;ch chilng 
khoán 

Chirc vi tai 
cong tY 

So giay NSH, ngày cp, noi cp 
Dia chi trii s& chinh/ Da 

chi lien h 

L So co 
phieu s0 
hthi cuoi 

T I s6 
hilu CO 
phiêu 

cu61k5' 

O Co 
phiu dai 
diçn Cuol 

Ty' I dai 
din cti 
phiêu 

CUik' 

.,h .h o giay NSH Ngày cp No.1 Cp 

1.2 
Nguyn TrAm Anh Con - - 

1.3 Nguyn Qu'nh Anh Con - - - - 

1.4 Nguyn Van Duâc B6 - - - 

1.5 NguyflThj Bão Mc - - - - 

1.6 Nguyen Th Hong Clil - - - - 

1.7 Nguyen Thj Ha ChI - - - - 

1.8 Nguyen Thj Xuân Chj - - - - 

1.9 Nguyn Van Thanh Anh - - - 

2 Nguyn Phil Dt 
Thành vi€n 

BKS - - - - 

a TOch&c KhOng 

b Ca nhAn 

2.1 
DinhThj Hçrp - - - - 

2.2 Nguyn Phü Htrng Con - - - - 

2.3 Nguyen Yn Nhi Con - - - - - 
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Ti' Ten to chüc/cá nhãn 
TK giao 

dich  chüng 
khoán 

Chirc vy t?i 
cong ty 

So glay NSH, ngày cap, noi cp 
Da chi try só chinh/ Dja 

chi lien h 

So co 
phiu so 
hthi cui 

k± 

T3' I sör 
hthi cô 
phiêu 

CUi k' 

LX So co 
phiu dai 
din cui 

ky 

TS I di 
din cô 
phiêu 

cui kj 
L h So giay NSH Ngày Cal) Nol cp 

2.4 Nguyn Lé Van PhO - - - 

2.5 Nông Thi I1oa Mc - - - - 

3 TôPhiSorn 
Thành viên 

BKS 
- - 

a To chirc Không 

b Ca nhân 

3.1 To Phi Long Cha dé - - - - 

3.2 Truang Thj ThUy Mc dé - - - - 

3.3 TôMinhThUy Anhtrai - - - - 

3.4 TO  Thj Hang Nga Chj gal - - - - 

3.5 TO Thj Minh Hãi Chj gal - - - - 

3.6 Nguyn Thj Huung V 

3.7 TO Phi VU Con trai 

3.8 TO An Con trai - - - - 
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Ti' Ten to chtrc/cá nhân 
TK gino 

djch chüng 
khoán 

Chuc vu ti 
cong ty 

So giay NSH, ngày clip, noi clip Da chi trt.i s& chinh/ Oja 
chi lien h 

S c 
phiu sô 
- . huu cuoi 

k' 

T5 I sôr 
hüu c 
phiêu 

cui k)' 

S d 
phi&i di 
.- diçn cuoi 

T i cti 
din co 
phiêu 

cu6i kj S giy NSH Ngày cp Noi Cp 

BAN TONG ClAM 
DOC 

I Trn S Quynh 
TOng giám 

doc 

Gi6ng 
ph&n A2 

Gióng 
phn A2 

2 Phan Van Nam 
Phó tong 
giAm dOC 

4.224 0,048% - - 

a To chuc Khong 

b Ca nhãn 

2.1 Làu Thj Ngn Vç - - - - 

3.2 Phan Chi Hiu Con - - - 

2.3 Nguyn ihl Ching Mc - - - - 

2.4 Phan lhl Loan Chj - - - - 

2.5 Phan Vn Thing Anh - - - - 

2.6 Phan Thj Tan Ch - - - - 

2.7 Phan Xuân Hu&ng Anh - - - - 

3 Nguyn Duy 
Phé tOng 
giám dOc 

8.05 1 0,086% - - 
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1'T Ten tO chtrc/c* nhãn 
TK giao 

djch chüng 
khoAn 

Chfrc v tai 
cong ty 

S6 giy NSH, ngày Cap, f101 Cap Dja chi trii sfr chlnh/ Da 
chi lien h 

h So co 
phiu s& 
hOu cui 

k' 

T l so 
hüu cô 
phiêu 

cui k' 

So co 
phiu di 
din cuôi 

Id' 

T5 1 di 
diti c 
phiCu 

cui k, S giy NSH NgAy cAp Noi cAp 
a To chirc Không - - - 

b CA nhAn 

3.1 Trn Lê Thanh Vçi - - - - 

3.2 Nguy& Duy Minh Con - - - - 

3.3 Nguyn NgQc Bào 
Chãu Con - - - 

3.4 Nguyn Duy Khuông B - - - - 

3.5 Nguyn Thj Thip Chj - - - - 

3.6 Nguyn Duy LOc Anh - - - - 

3.7 Nguyn Thj Huong Em - - - 

3.8 Nguyn Thj Thành Em - - - 

TrAn VAn Tin 
PhO tang 
giAm Ic 24.211 0,258% - - 

a T chuc Không 

b CA nhOn 
4.1 Nguyn floàng Anh Vçi - 

- - - - 

4.2 Trn Tin Trung Con - - - - 

4.3 TrAn Phuong Anh Con - - - - 
4.4 BÜI Th Thai 

Mc - • - - 
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Ti' Ten t chIrc/cá nhân 
TK giao 

dlch  chüug 
khoán 

Chuc j 
cong ty 

s6 giy NSH, ngày dip, noi dip Ola chi trti s& chIn h/ Dia 
clii lien h 

p6' 
hu 

k3' 

TS 1c so 
hüu CO 

phiêu 
cuOl kS' 

S c 
phiu di 
(IiCfl 

Ty I dai 
din cô 
phiCu 

cuoi ky Si giiy NSH Ngày cp Noi cp 

4.5 Trn Van Luu Anh - - - - 

4.6 Trn Van Hung 
Anh 

- - - 

4.7 Trn Van Dáng Anh - - - - 

Nguyn KhlicThanh PhOtôn,g 
giám doc 

11.080 0,118% - - 

a 
TOchfrc Không - - - - 

b Ca nhãn 

5.1 HThiThuYn 
Vçx 

16.000 0,170% 

5.2 Nguyen l'hj 1-là Linh Con 
- - - - 

Nguyn Yn Thào Con - - - - 

Nguyn Khc Thành 
Tarn Con 

- - - 

Nguyn Kh& Doàn 
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TT Ten tO chüc/cã nhân 
TK giao 

djch chtrng 
khoOn 

Ch ti 
g ' 

So giy NSH, Ngày cp, Nol cip 
Dja chi tru s& chInh/ Oja 

chi lien h 

Sf C8 
phiu s?r 
hüu cui 

T I sô 
him cO 
phiêu 

cuiky 

S cO 
phiu (tai 
din cuii 

k' 

T5 I di 
din CO 
phiêu 

cuiky 
S6 giy NSH Ngay cp Noi cOp 

5.6 
Nguyn Khc Thuin Em - - 

6 NgOQuangDinh PhótOng 
giOm d6c 

- - - - 

a TO chirc KhOng - - - - 

b CO nhOn 

6.1 LéThi BIch Hang Vçi - - - - 

6.2 NgO Quang Duy Con - - - 

6.3 Ngô Khánh Linh Con - - - - 

6.4 Ngô Thj Phung Chi - - - - 

6.5 NgO Thj Lam Chj - - - - 

6.6 Ngô Quang Khài Anh - - - - 

6.7 Ngô Thj Tinh Em - - - - 

7 D Minh TrI 
PhO tong 

giOm dc 
306 0,003% - - 

a To chimc Khong 

b CO nhOn 

II 



TI Ten t6 chiic/cá nhãn 
1'l< giao 

(ljch chüng 
klioan 

Chile "v ti 
cong ty 

S giy NSH, ngày dtp, fbi cp Dja chi tru so chinh/ Dia 
clii lien hç hüti oi 

Tlscr 
In 
j)hieu 

cuoi 
din cu61 

ky 

- 

phiêu 
cuii k)' S giy NSH Ngày cp Non cp 

7.1 Nguyn i'hj Hu Mc - - - - 

7.2 Wi Th Rich Phtrçing Vçi - - - - 

7.3 D Minh TO Con - - - 

7.4 D Thj B Ba Chj - - - 

7.5 D Van Thânh Anh - - - 

7.6 D Van Anh Anh - - - - 

7.7 D Thj Lé Dung Ch - - - - 

7.8 D Van Cong Anh - - - - 

8 Dinh Dire Tl-Qng 
Photông 

giám doc 

- - - 

A Tôchuc Không 

B Cánhãn 

8.1 VOThjNgQcNi Vi - - 
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TI 

- 

Ten to chü'c/c nhãn 
TK giao 

dch chirng 
khoãn 

Chile vy ti 
Cong (V 

So giy NSH, ngày Cal),  001 Cap DIa chi try sv chinh/ DIa 
chi lien h hthi 

T5 Ic S0 

hüu cô 
phiêu 

cui ky 

s c 
phiEu di 
din cu61 

kj' 

Tj I di 
din c 
phiêu 

cu6i ky A So guny NSH Ngày cp Nol cp 

8.2 Dinh Trong KhOi 
Con 

- - - - 

8.3 DinhTrQngTri 
Con 

- - - - 

8.4 Dinh Van Do B6 - - - 

8.5 PhOng Thj PhCic Mc - - - 

8.6 DinhThi Hãi Van 
Em 

- - - - 

8.7 D Minh TO Con - - - - 

8.8 DinhDcDuy 
Em 

- - - - 

9 CaoNguyênSoãi 

- 
. Giing 

phánAS 

Ging 
phnA5 

D 
KE TOAN 

TRUÔNG 

I Trn Qu6c Toãn K toãn 
truöng 

Giông 
J)hfl A3 

Ging 
phAn A3 

E 
NGLTflDUQC 

UQCBTT 

I Nguy&i Phuorng Anh NDUQCBTT 
Gi6ng 

phn A4 
- 
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