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Nguyn PhttIng Anh 



PHI) LUG sO 05 
BAO cÁo TINH HINH QUAN TRI CONG TY 

(Ban hành kern theo Thông tu'só 155/2015/TT-BTC ngay 06 thang 10 näm 2015 cQa Bç5 Tái chInh h&&ng 
dan cong b6 thông tin tren th/ tru'&ng c/iCing khoán) 

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

So: 01/BC6TDN2O2O Dôc lap - Tu do - Hanh phüc  

Tp H ChI Minh, ngày 30 tháng 7 nãm 2020 

BAO CÁO TiNH HiNH QUAN TRI CONG TV NIEM YET 
(6 thäng dãii nãm 2020) 

KInh gui: - Uy ban Chtrng khoán Nhä ntrcrc 
- S& Giao dlch  Chfrng khoán 

- Ten cong ty di chüng: CONG TY CO PHAN LILANIA 18 

- Dja chi tri so chInh: 9-19 H Tüng Mu - Qun 1 - Thành ph H Chi Minh 

- Din thoi: 08-38298490 Fax: 08-382 10853 

- Email: liIama18(hcm.fpt.vn  

- Vn diu 1: 93.886.820.000 dng 

- Ma chirng khoán: LM8 

I. Hot dông cüa Di hi dông cô dôn 
Thông tin ye các cuc hç vã Nghj quyet/Quyet djnh cüa Dai  hi dôngcO dông (bao gôm Ca các 
Nghj quyêt cüa Di hi dOng cO dOng dtrçc thông qua duOi hInh thtrc lay kiên bang van bàn): 

Stt So Nghj 
quyêt 

Ngay Ni dung 

131NQ- 
DHCD 

27/06/2020 

1- Thông qua Báo cáo cüa Hi dng quãn tr v Kt qua hoat dng 
san xuât kinh doanh nãm 2019, Kê hoch san xuât kinh doanh 
näm 2020, Xãy dirng hn mcrc tin ding närn 2020 và üy quyên 
cho HDQT can cCr vào tinh hinh san xuât kinh doanh ci the ciia 
trng giai doan trong nãm dê phê duyt tong hn müc vay cling 
nhu hn mirc vay, báo lãnh giQa các Ngán hang cho phü hqp; 

2- Thông qua Báo cáo cüa Ban kiêm soát; 
3- Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2019 (Dâ duçxc kiêm toán); 
4- Thông qua phwing an phân phôi lçi nhun nãm 2019; 
5- Thông qua vic Uy quyên cho Hi dông quán trj Cong ty hra 

ch9n cong ty kiêm toán dc 1p thrc hin soát xét vã kiém toán 
Báo cáo tài chinh närn 2020; 

6- Thông qua vic chi tiên Itrang. thu lao HOi  dOng quãn trj, Ban 
kiêm soat vâ thu k Hi dông quán trj näm 2018 và tiên hrong, 
thu lao Hi dong quàn tn, Ban kiêm soát và Ngui ph trách 
quãn trj kiêm thu k cOng ty näm 2020; 
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7- Thông qua tä trInh tm thxi chi.ra dáp üng tiêu chuAn ca cu 
thành viên dc 1p Hi dong quãn tn; 

8- Thông qua tb trinh Uy quyn cho HDQT phê chuân các quyêt 
djnh dâu tu/bán sO tài san có giá trj tü 35% trô len trên tong giá 
trj tài san; 

9- Thông qua tä trInh Min nhim thành viên HDQT, Kiêm soát 
vien và Bâu bô sung thành viên HDQT, Kiêm soát viên; 

10- Thông qua tv trInh ye danh sách üng viên tham gia bâu cr bô 
sung thành viên HDQT, Kiêm soát viên nhim k 20 17-2022 

ii- Kêt qua tnng cü bâu bO sung thành viên HDQT nhim kS' 
2017-2022 là ông Ngô Quang Djnh; 

12- Kêt qua trüng cü bâu bô sung Kiêm soát viên nhim k' 2017-
2022 là bà Nguyen Thj Thanh Thüy 

11. Hi dông quán tr (Báo cáo 6 tháng): 

1. Thông tin v thành viên Hi dng quan tn (HDQT): 

Stt Thành viên HDQT Chirc vu 

Ngày bAt 
dau/khong 

con là 
thành viên 

HDQT 

So buôi 

HDQT 
tham dir 

thamd 
hçp 

L do 
không 

tham dii 
hpp 

I Ong Lé Qu& An ChU tjch 15/04/2017 18/18 100% 
2 Ong Trn S5 Qu'nh Thãnh viên 15/04/2017 18/18 100% 
3 Ong Trn Quc Toãn Thành vién 24/03/2020 9/18 50% Tr nhim 
4 Ong Nguyn Phucmg Anh Thành viên 15/04/2017 18/18 100% 
5 Ong Cao Nguyen Soái Thành vien 15/04/2017 18/18 100% 
6 Ong NgO Quang Djnh Thành viên 26/7/2020 0 0% Bô nhim 

*) Ngày 24/3/2020 ông Tr.n Quc bàn gni dcm t1r nhim thành viên Hi dng quân trj, CAn 
Cu Diem b, Khoãn 3, Diêu 26 - Diêu 1 Cong ty cô phân Lilama 18 thI ông Toán khOng cOn ti.r each 
thành viên Hi dông quãn trj kê tr ngày 24/3/2020; 

*) Ngay 27/6/2020 Dai  hi don cO dông thuing then nAm 2020 cüa Cong ty Co phân 
Lilama 18 min nhim thanh viên Hi dông quán trj dôi vii ông TrAn Quoc Toãn và Bâu bô sung 
ông Ngo Quang Djnh lam thành viên Hôi dông quãn tn nhim kS'  2017-2022. 

2. Hot dng giam sat cüa Hi dng quan tn (I-IDQT) d6i vâi Ban Giám d6c: 
HDQT thixing xuyên duy tn cong tác giám sat hoat d)ng cUa Ban Tong giám dOe và các b 

ph.n quán 1 cüa cong ty nhAm dam bão mi hoat dng cüa cOng ty dtrçic an toàn, tuân thu dung 
pháp lut, triên khai thrc hin theo dung ni dung các nghj quyêt cüa Dai  h,i dOng CO dong và 
HDQT. Ngoai ra HDQT cOn chü trQng cong tác quan l rüi ro, triên khai dông thi vic chuãn hóa 
các quy trinh, quy ché diêu hành cüa Tong giám dOc trong hoat dng san xuât kinh doanh và các 
linh vrc hoat dng khác cüa cong ty. Co gAng phát hin và khAc ph%ic các mt cOn hn che, to dà 
cho phát triên ben vng, nhAm dam bào hài hOa lqi Ich giCa Nhà nithc, tp the, ngtr&i lao dng, nhà 
dâu Ui cüng nhi.r dOi tác và khách hang. 

Trong 6 tháng dâu nAm 2020, HDQT cong ty dA thrc hin tOt vai trO quán l và giám sat 
toàn din các mat ho?t dung san xuât kinh doanh cüa cong ty. HDQT cUng dtra ra các djnh huông 
dung dAn, các giãi pháp phü hçip yà kjp thñ dê chi do hoat dng SXKD, dOng th&i dam bâo tInh 
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minh bach  tao diu kin thun lçyi d cac ca quan quán 1', c dong vã nguii lao dng có th thrc 
hin tot duçvc chüc n.ng giám sat, kiêm tra kiêm soát dôi vài cong ty. 

Hi dng quãn trj và Ban diu hành cong ty dâ có sir phôi hçrp cht chê trong vic quán 1 vá 
diêu hành hoat dng cüa cOng ty theo dung quy djnh cUa Pháp 1ut, chê dO chInh sách cUa Nhà 
ntr6c, tuãn thu dün diêu 1, các quy chê, quy djnh nOi bO cüa cong ty và barn sat nOi  dung nghj 
quyêt cüa Dai hOi dOng CO dông. 

HOi d6ng quãn tn dâ chi dan sat sao Cong tác chuAn bj vâ to chrc thành cong Dai hOi dong 
cO dông thu&ng niên närn 2020 vào ngày 27/6/2020; 

Hoàn thành, nOp  và cong bô thông tin dung th&i han  Báo cáo tài chInh nm 2019 dâ dixqc 
kiêm toán, Báo cáo thu&ng niên nãrn 2019, Báo cáo tài chinh qu9 I va qu 2 näxn 2020; 

Trong 6 tháng du närn 2020, HOi  dOng quãn trj cong ty dâ tiên hành 18 phiên h9p thtthng 
k' và theo vii vic (dA phát hành 32 Nghj quyêt và 15 Quyêt djnh) nhäm dtra ra djnh huóng phát 
trin cOng ty, chi dan  vic thrc hin kê hoach SXKD, côn tác dâu tin vâ các mt hot dng, quán 1 
khác cUa cong ty; triên khai các n0i  dung cüa Nghj quyêt Dai h0i  dông cô dông. Vic triên khai 
cong tác dâu ti.r mua sam tài san cüa cong ty ducic thirc hin theo dung quy djnh hin hãnh. 

Trong 6 tháng dâu närn 2020 Ban kiêm soát không nhn di.rçic ' kiên nào cUa Co dông lien 
quan den vic quan tn vâ diêu hành cOng ty cia H0i  dông quãn trj và Ban diêu hãnh cOng ty. 

3. Hoat dng cüa các tiu ban thuOc H0i  dng quán trj: Hin ti chi.ra thành lap các tiu ban. 

4. Các Nghj quyt/Quyt djnh cUa H0i  ding quán tn (Báo cáo 6 thang): 

Stt Ngäy N*i dung 

I NGH!QUYET 

1 177/NQ-HDQT 13/01/2020 
Thông qua chü truang thirc hin các hqp d6ng, giao djch gi0a cong ty 
vài các DN và ngi.räi có lien  quan vâ üy quyn cho Tang giám dc 
quyt djnh k kEt các hcip dng giao djch. 

2 178/NQ-HDQT 31/01/2020 Thông qua chü tri.rcing b6 nhim phó phong Tài chInh  - Ké toán 

3 179/NQ-HDQT 18/02/2020 Phé duyêt Ngay dang k cu6i cüng và dr kin ngây Dai hOi c dong 

4 180/NQ-HDQT 18/02/2020 Thông qua chü trucing b6 nhim phó phOng T ch(rc  -  Hành chInh 

S 181/NQ-HDQT 19/02/2020 Thay d6i ngtr?i di din phAn vn tai  Cong ty c phn Lilama 18.1 

6 1 82/NQ-HDQT 19/02/2020 
Thông qua chü truang b nhim, min nhim can hO phOng ban vâ các 
doi v tn,rc thuOc  nhu Truàng phang, nhá may, d0i  cOng trInh. 

7 184/NQ-HDQT 20/02/2020 Phê duyt min nhim va b6 nhim ch(rc danh k toán trtr&ng cong ty. 

8 186/NQ-HDQT 28/02/2020 
Min nhiém chCrc danh T6ng giárn disc, b6nhim chirc danh T6ng giám 
doc va bo nhiem lal chuc danh Pho tong giam doc cong ty. 

9 1 87/NQ-HDQT 28/02/2020 Phê duyt chCrc danh P chU tjch HDQT d6i vài ô. Trn S QuS'nh. 

10 1 88/NQ-HDQT 28/02/2020 
Thông qua vic diu chinh ngtrYi dai  din phn v6n cüa Tng cong ty 
tai cong ty c phn Lilama 18, phé duyt vic phân cong nhim vu càa 
tmg thành vien H0i  d6ng quan tn. 
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So Nghj quyetJ 
Quyet djnh Ngày Ni dung 

NGH!QUYET 

11 1 921NQ-HDQT 28/02/2020 Phé duyt chü trtrclng mua sm thit bj thi cong may chn ton thüy Irc. 

12 193/NQ-HDQT 09/03/2020 Phé duyt k hoach Di hi dng cO dông t1nrrng niên ham 2020. 

13 1951NQ-HDQT 09/03/2020 Phé duyt can b di cOng tác ntrâc ngoài. 

14 1961NQ-HDQT 09/03/2020 
Thông qua các ni dung chun bj tham dr Di hi dng c dông 

thu&ig niên näm 2020 ti cong ty c phAn Lilama 18.1 

15 197/NQ-HDQT 09/03/2020 
Th6ng nht chü truclng thành 1p Ban kim toán ni b và giãi th 

Ei cOng trinh s 9. 

16 1981NQ-HDQT 09/03/2020 

Thông qua vic hoàn thin Quy ch hoat dng và quan h gi€ra 

J-IDQT vOi Tong giám doc, Dông ông Nguyen Duy Lgi phó 

Tng giám dc lam chuyên trách Chü tjch HDQT tai  Lilama 18.1 

17 1991NQ-HDQT 20/03/2020 
Phê duyt ban hành Quy ch hoat dng và quan h gifla HDQT 

vi Tng giám ctic và Phê duyt FIi dng thtm djnh nãm 2020. 

18 202/NQ-HDQT 25/03/2020 Thông qua chü tnrang kin toán to chirc và nhãn sir XNLM 18-2. 

19 2031NQ-HDQT 25/03/2020 
Phê duyt thành 1p Ban kiém toán ni bO và B nhim Triiông 

ban kim toán ni b d6i vài Ong Trán Quc Toàn. 

20 206/NQ-HDQT 07/04/2020 Thay dOi kO hoach t6 chtc Di hi d6ng CO dOng thwmg niên nãm 2020 

21 207/NQ-HDQT 07/04/2020 
Thông qua chci tri.rcmg sra dOi, bO sung quy ch giao khoán và quy dlnh 

quán l' sr ding xe 0 to. 

22 208/NQ-HDQT 07/04/2020 Phé duyêt QuyOt toán tOng qu5 tin krcmg nAm 2019. 

23 2O9fNQ-HDQT 24/04/2020 
Phé duyt ban hành Quy ch quãn 1 tái chInh và Thông qua süa 

d6i mt sO quy ch& quy djnh cüa cong ty. 

24 21 1/NQ-HDQT 05/05/2020 Phé duyt chi trtrclng thanh l' TSCD và Thành lap Hi dOng thanh l. 

25 2161NQ-HDQT 18/05/2020 
Phé duyt Ngày dang k' cuOi cüng và dir kin ngày và dja dim 

tO chrc Dai  hi cO dOng thuäng niên nAm 2020 

26 21 7/NQ-HDQT 28/05/2020 
Thông qua k hoch tO chCrc và cac ni dung chInh tai Dai hi dOng cO 
dOng thtrOng niên nAm 2020 COng ty CP Ch tao  Giàn khoan DAu khI. 

27 21 8/NQ-HDQT 28/05/2020 Thông qua Thi.r ngO v "Thành viên HDQT là thành vién dc lap". 

28 219/NQ-HDQT 01/06/2020 Phê duyt TOng dir toán thi cOng và k gói thu 1p dat 2 10 hui. 

29 2201NQ-HDQT 08/06/2020 Thông qua ni dung Báo cáo trInh Dai hôi cô dOng thLr&ng niên 2020. 

30 232/NQ-HDQT 25/06/2020 Thông qua chCi trtrclng bO nhiérn lai can bô PhOng ban cong ty. 
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31 233/NQ-1-IDQT 25/06/2020 
Thông qua chü tnrcmg sra dii, b sung ban hành quy djnh cách trInh 

bay va soan thao van ban cua cong ty. 

32 233/NQ-HDQT 25/06/2020 Phé duyt chCi trLrng thanh l' tài san va Thành lap Hi ding thanh l. 

II QUYET DiNH Ngày Ni dung 

I 183/QD-HDQT 19/02/2020 Giao nhiêm vu cho ngtr&i dai  dién v6n tal Côngty cô phân Lilama 18.1 

2 1 85/QD-HDQT 20/02/2020 B nhim chirc danh k toán tnrâng Cty di v&i ông Phm mnh Drc. 

3 1 89/QD-HDQT 28/02/2020 B nhim chirc danh Tng giám dc dM vài ông Ngô Quang Dinh. 

4 I90/QD-HDQT 28/02/2020 B6 nhim Iai chirc danh Phó TGD d61 vâi ông Nguyn Khc Thãnh. 

5 191/QD-HDQT 28/02/2020 Ban hành Quyt djnh phan cong nhiém vii các thành viên HDQT. 

6 194/QD-HDQT 09/03/2020 Thành Ip Ban t chirc Dai  hi ding c6 dOng thithng niên nAm 2020. 

7 200/QD-HDQT 20/03/2020 
Ban hãnh Quy ch hot dng và quan h giUa HDQT vài Tong 

giam doc cong ty. 

8 201/QD-HDQT 20/03/2020 Thành 1p  Hi dông thâm djnh näm 2020. 

9 204/QD-HDQT 25/03/2020 Quyt dnh thành 1p Ban kim toán ni bô cong ty. 

10 205/QD-HDQT 25/03/2020 Quyet djnh bô nhim Truâng Ban kim toán ni b cong ty. 

11 210/QD-HDQT 24/04/2020 Quyt djnh ban hành Quy ch quán 1 tài chInh cCia cong ty. 

12 2121NQ-HDQT 05/05/2020 Quyt djnh Thành 1p Hi dong thanh 1 TSCD. 

13 221/QD-HDQT 08/06/2020 Thành lap Ban thAm tra tt.r cách c6 dông Dal hi cô dOng näm 2020 

14 222/QD-l-IDQT 08/06/2020 Thành Ip Hi dng thAm djnh h s bAu Thành viên HDQT Va KSV 

15 2341QD-HDQT 25/06/2020 Quyt clinh Thành lap Hi dông thanh l' tài san. 

III. Ban kim soát (Báo cáo 6 tháng): 

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

Thành viên BKS 
Ch(rc 
vi 

Ngay bt 
dáu là 

thánh viên 
BKS 

Ngày 
khong con 

là thành 
viên BKS 

S bui 
hop 
BKS 

tharn dir 

tham 
dir hçp 

Ly do không 
tham dir hp 

Ti' 

1 Ong Nguyn Van Binh TBKS 15/04/20 17 2/2 100,% 
2 Ong To Phi Son TVBKS 15/04/20 17 2/2 100,% 

3 Ong Nguyn Phü Dt TVBKS 15/04/2017 27/06/2020 1/2 50,% 
Min nhiém 

tr ngáy 
27/06/2020 

4 Ba Nguyn Thj Thanh 
Thüy 

TVBKS 
27/06/2020 112 50,% 

Bô nhim tlr 
ngày 

27/06/2020 
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Ngay 27/6/2020 Di hi d6ng c6 dông thx?ng niên näm 2020 có min nhim 01 Kim soát 
viên là ông Nguyen Phü Dat  và bâu b6 sung 01 Kiêm soát viên là bà Nguyn Thj Thanh Thüy. 

6 tháng ctâu näm 2020 Ban kiêm soát dà thirc hin 02 cuc hçp vôi cac ni dung thuc thâm 
quyên duçc giao. Ci th: Triên khai thirc hin Ngh quyét cüa Dai  hi cô dong thxing niên 2019 và 
dánh giá báo cáo hoat ctng Ban kiêm soát 6 thang dâu näm. 

2. Hoat dng giám sat cüa BKS d6i v&i HDQT, Ban Giám d6c diu hành và c6 dOng: 
Dai din Ban kiêm soát tham du các cuc hQp vài Hi dông quãn trj và ban lông giam dôc 

dê nàm tInh hInh hoat dng cüa cong ty. Ban kiêrn soát thc hin các cong vic c%1 the: 
- Báo cáo tâi cô dông tai  Dai hi dong cô dong thumg niên nAm 2019 vic giám sat hoat 

dng kinh doanh nam 2019 ct'la cong ty và thông qua kê hoach hoat dng näm 2020 cüa Ban kiêm 
soát; 

- Xem xét tInh phü hcrp cia các Nghj quy& cUa Hi dng quãn trj, Ban Tng giam d6c trong 
cOng tác quãn 1 diêu hành, dam bâo tuân thU các quy djnh cUa pháp lut va diêu l cong ty; 

- Kiérn tra, giám sat vic triên khai cac nghj quyêt cUa Dai hi dông cO dong näm 2019 và 
các nghj quyêt cUa Hi dong quãn trj và Ban Tong giám doe; 

- Giám sat hoat dong kinh doanh và tInh hInh tài chInh näm 2019 cUa cong ty; 
- Tham tra Báo cáo tãi chInh qu I và qu' 2; 
- Giám sat vic thirc hin các quy djnh cUng nhix vic Cong bô thông tin cUa Cong ty theo 

dUng quy dinh cUa Lut Chirng khoán và các van bàn pháp luât lien quan. 

3. Sr ph6i hçip hoat dng gina BKS di vài hoat dng cUa HDQT, Ban 16ng giám d6c diu hành và 
các can bt) quãn l khác: 

- Sáu tháng dâu nam 2020, Ban kiêm soát dA nhn duçic sr ph6i hçip giüa Hi dong quán trj 
thông qua vic cung cap day dU và rö rang cac tài lieu lien quan den hoat dng san xuât kinh doanh, 
hoat dng quãn trj doanh nghip trong các cuOc  h9p Hi dong quán trj. Ban kiêm soát cüng dâ có 
các kiên lien quan tii cOng tác quãn 1 doanh nghip dê dua ra các quyêt djnh vra tuân thU dUng 
các quy djnh pháp 1ut hin hành vra dam bão lcii Ich cho tat cà các ben lien quan. 

- Irong qua trinh giám sat vic thirc hin các hoat dng cUa cOng ty, Ban tong giám doe và 
các Phông ban lien quan luôn cung cap day dU các thông tin theo yêu cáu và tao  mi diêu kiin  thun 
lçri dê ban kiêm soát hoãn thành chrc trách nhim vi cUa mInh. 

4. Hoat dông khác cUa BKS: Ban kim sat phi hcip chat chë vài phông Tài chinh - K toán; phông 
ban chuyên mon khác d trin khai dUng các quy trInh nghip viii trong nàm 2020. 

IV. Dào to v quãn tn cOng ty: 
Các khóa dào tao  ye quãn trj cong ty ma các thành vién HDQT, thành viên BKS, Tong Giám dôc 
diu hãnh, các can b quãn l khác và Thu k cOng ty dA tham gia theo quy djnh ye quân trj cOng ty: 

Cong ty mâi có 01 thành viên HGi  dOng quan trj dä tham gia và CO chüng chi ye dào tao  v 
quãn tn cOng ty là Ong Nguyn Phung Anh. 

Thãnh viên HDQT, thành vien BKS, Ban t6ng giam d6c, Ngtrxi phi trách quán trj kiêm Thu 
k cOng ty trong thii gian qua dA tham ia các khóa cp nht kiên thüc Pháp luât ye Cong bô thông 
tin, các quy chê, quy djnh... do HOSE tO chCrc. 

HDQT, thânh viên BKS, TOng Giám dôc diêu hành, các can b quàn 1' khác và Ngu&i phii 
trách quan kiêm Thu k cOng ty trong thai gian tài sê tham gia các khOa dào tao  ye quán trj cong ty 
tai các ca so dào tao duçic Uy ban Ch'rng khoán Nhà nuOc cong nhn. 

V. Danh sIch v ngirèi có lien quan ctia cong ty niêm yt theo quy d1nh tai khoãn 34 Diu 6 
Lut Chtrng khoán Va giao djch cUa ngubi cO lien quan cüa cong ty vfri chInh Cong ty (Báo 
cáo 6 tháng) 
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1. Danh sách v ngtrxi Co lien quan cUa cOng ty: (Phy lyc s6 1 dInh kern) 

2. Giao dich gika cOng ty vôi nguäi có lien quan cUa cong ty; hoac gifla cong ty vOi c dông tom 
ngueii ni b, ngii cO lien quan cüa ngi.räi ni b: (Báo cáo 6 thang) 

STT ln to 
cli i'i'c!cO 

ii liOn 

Môi 
quaii 

lien 
qua ti 

Vó.i 

cong 
tv 

S6 Giy 
NSH*, ngày 
cp, noi cAp 

NSH 

Dia clii tru so' 
chIn h/ Dia chi 

hen i 

Thoi 
diem 
giao 
djch 
v&i 

cOng 
ty 

S Nghj quytJ 
Quyt dnh 

cüa DHDCD/ 
HDQT... thông 

qua (nAu cO, 
nOu rO ngày 
ban hành) 

s6 krqng, 
t5' i näm 

gi& C6 
phiu sau 
khi giao 

djch 

Clii 
chU 

TOng cong 
ty Lp mO 
Vit Nani 
CTCI 

Là 
cong 
ty 
hen 
kAt 

S giAy NSH 
0100106313; 
cAp ngày: 
06/04/2016; 
fl0i cAp: SO 

SA 124 Minh 
Khai, phtrông 
Minh Khai, 
quân Hai Ba 
Trtrng, Tp Ha 

I77/NQ-IIDQT * 

KH&DT tp 
Ha Ni 

2 COng ( cO 
phOn Lila ma 
I . I 

Là 
cOng 
ty 
lien 
kt 

S6 giAy NSH 
0313428354; 
cAp ngày: 
04/09/2015; 
nol cAp: SO 
KH&DT tp 

s6 204-206 
dirng Vu 
Tong Phan, 
phu*ng An 
h>hu, quãn 2, 
Tp H6 Chi 

1771NQ-HDQT ** 

H6 Chi Minh 
Minh 

* T6ng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP là Cong ty lien kt cüa Cong ty CO phân Lilama 18 tü 
nay 23/5/2019, nm git 36% c phn tai  Cong ty c6 phn Lilama 18. Các linh vrc iao kt hcvp 
dOng là; Djch vy lap dt thiêt bj cOng ngh din, gia cong c khI, kêt câu kim loai, bOn be áp h.rc 
cao, chê to thiêt bj c khi, sn báo on thiêt bj. . .các cong trinh. NAm 2020 Hi dOng quân trj dA ra 
Ngb quyêt sO 177/NQ-HDQT ngày 13/01/2020 üy quyên cho Tong giám dOc cOng ty ky két vá 
thrc hin các Hqp dOng theo dUng quy djnh. 
** Cong ty cô phAn Lilama 18.1 là Cong ty lien kêt cUa Cong ty CO phAn Lilama 18 kê tix ngay 
31/12/2017, Cong ty CO phân Lilama 18 nAm gifi 40,96% cô phân ti Cong ty cô phAn Lilama 18.1; 
Các linh virc giao két hp dong là: Djch vi,t lap dt thiêt bj cong ngh din, gia cOng ca khI, kêt câu 
kim loai, bôn be áp lrc cao, chê to thi& bj co khi, son báo On thiêt bj.. .các cOng trinh. NAm 2019 
Hi dng quãn trj dA ra Nghj quyêt so 177/NQ-HDQT ngày 13/01/2020 Uy quyên cho Tong giám 
dc Cong ty k ket và thi,rc hin các Hçip dOng theo dUng quy djnh. 

3. Giao djch gifla ngui ni b cOng ty niêm yt, ngu&i cO lien quan cUa ngithi ni b vol cOng ty 
con, cong ty do cong ty niêm yet nAm quyên kiêm soát: KhOng cO 

4. Giao djch gina cong ty vOi các d6i urng khác 
4.1. Giao djch gifla cOng ty vOl cong ty ma thành viên HDQT, thành vién Ban Kiêm soát, TOng 
GiAm doe diêu hành dA và dang là thành viên sang 1p hoc thành viên HDQT, Tong Giám dOe diêu 
hành trong th&i gian ba (03) näm trO lai  day tInh ti thOl diem 1p báo cáo: Không có 
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TICH HDQT 
va dóng dan) 

7. 1.P  Ø/ 
.-.. , CHU TCH H DONG QUAN TR 

'LE QUOC AN 

4.2. Giao dch gifla cOng ty vâi cong ty ma ngithi có lien quan cüa thành viên HDQT, thành viên 
Ban Kim soát, Tong Giám dOc diu hãnh là thành vién HDQT, Tong Giám dOc diêu hành: Không 
cO 
4.3. Các giao djch khac cüa cong ty (nêu có) có the mang lai lqi Ich 4t chat hoc phi 4t chat dôi 
vài thành viên HDQT, thành viên Ban Kiêm soát, lông Giám dôc diêu hành: Không có 

VI. Giao djch c phiu cüa nguôi ni b và nguôi lien quan cüa nguôi ni b: (Báo cáo 6 
thang). 

1. Danh sách ngtrñ nOi  b và ngtrii Co lien quan ccia ngiri ni b: (Ph kic s6 2 dInh kern) 

2. Giao djch cüa ngu&i ni b và nguii cO lien quan d& vâi c6 phiu cüa cOng ty niêm yt: 

Ngtrôi thuc hin 

giao (I!ch 

Quan h vOl cô 

1ông ni b 

S cô phiu s 

hüu dãu k5' 

S6 c6 phiu sô 

hUu cuói k5' 

Ly do tang, giãm 

(mua, ban, chuyén 

d6i, thuüng...) So C 6  

phiéu 
T'Iê 

SO cO 
.. 

phiêu 
TS'Ie 

I Lé QuOc An Chi tich  Hi dOng quãn tn 33.075 0,35% 133.075 1,41% Mua 

2 NgoQuangDjnh 
Thành viên HDQT/Kiêm 
. 

lông giam dôc 
0 0% 175.000 1,86% Mua 

3 Dinh DOc TrQng Phó tOng giám dOc 0 0% 250.000 2,66% Mua 

4 Pham Manh Dic Kê toán truông 260 0,002% 10.260 0,11% Mua 

VII. Các van d cn luti ' khác: Không 
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PHV LVC 01 KEM THEO BAO CÁO TiNH HiNH QUAN TR! CONG TV 6 THANG - eE CONG BO THONG TIN 

Danh sách ye ngu'O'i có lien quan cUa cOng ty 

1- Danh sãch ngu'o'i cO lien quan cüa cong ty 

TT Ten t chircicá nhân 
TK giao dich 
ch&ng khoán 

Chirc vu t?i 
cong ty 

L . So giay NSH, ngày cap, noi cp 

Dia chi tru si chInh/ Da  chi 
lien h 

Thoi 
dimbät 
du là 

ngiro'i cO 
lien quan 

Thcn dim 
không con 

ngiri có 
lien quan 

L do so giy 
NSH 

Ngày cp NOi 

A CAC THANH VIEN HO! DONG QUAN TRI 

I LeQuôcAn 
Chü tich 15/04/2017 

2 Trn 55' Quynh 
PhO chü t!ch 

HDQT 
15/04/2017 

3 TrOn Quc Toãn 
Thành viCn 
HDQT - K 
toàn trirong 

15/04/2017 24/3/2020 10 nhim 

4 Nguyn Phuong Anh 
Thành viên 

IIDQT-NguOri 

quynCBTT 

15/04/2017 
1' 
f icf 
(QI 

5 Cao Nguyen SoOi 
Thànhviên 

HDQT- PhO 
tong giám d6c 

15/04/2017 

6 NgO Quang Dunh 
Thành viên 

HDQT - Tong 
giám dc 

27/6/2020 
Bô nhim 

ngay 
27/06/2020 

B CAC THANH VIEN BAN KIEM SOAT 

Nguyen Van BInh Tru*ng BKS 15/04/2017 

2 To Phi Son 
Thành viCn 

BKS 
15/04/20 17 



Ti' Ten to chirc/cá nhân 
TK giao djch 
chOng khoân 

Chuc vu t0i 
cong ty 

S6 giy NSH, tigây cap, fbi cap 

Bla chi tri so chInh/ Dia 
chi lien h 

Thol dim 
btduIà 
nguOi cO 
lien quan 

Thol dim 
khôngcôn 
là ngu*i cO 
lien quan 

Ly do So glay 
NSH 

Ngày cp Nol cp 

3 Nguyn PhO Dat 
Thành viCn 

BKS 
15/04/2017 27/6/2020 

Min nhim 
ngày 

27/06/2020 

4 Nguyn Thj Thanh ThOy 
Thành viCn 

BKS 
27/6/2020 

B nhim 
ngày 

27/06/2020 

C CAC THANH VIEN BAN TONG ClAM nOc 

I Trn S5  Quynh 
Tinggiãm 

doc 
15/04/2017 05/03/2020 

Min nhim 
ngày 

05/03/2020 

2 Ngô Quang Dinh 
Tong giám 

doc 
05/03/2020 

BO nhim 
ngày 

05/03/2020 

3 Phan VAn Nam 
PhOtông 
giäm0c 

22/05/2017 

4 Nguyn Duy Lçi 
PhO tang 
giam doc 

15/04/2016 

5 Trán VAn TiEn PhO tong 
giAmdc 

01/09/2016 

6 Nguyn KhOc Thành 
tsng 

giAm 
31/03/2020 Bô nhim I0i 

7 D Minh Tn 
Phó tong 

giam doc 
26/05/20 16 

8 Dinti Dirc Trçng 
Phó tOng 

giAm dc 
26/05/20 16 
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TT 
TK dlch  giao Chuc vui tai 

S6 giy NSH, ngày cAp, fbi cAp 
Dja chi try s6 chInh/ Dia  

Thoi them 
bM du Ia 

Thôi dim 
không con 

Ten to ch.rc/cá nhãn clung khoán cOng ty 
s6 giy NSH Ngãy cp Nui dp 

chi lien h ngu*i cO 
lien quan 

là ngui cO 
lien quan 

L' do 

9 Cao Nguyen Soái 
Plo tong 

giám doe 
02/10/2017 

KETOANTRIJUNG D 

I Trn Qu6c Toãn 
1ê tafl 
truOli g 22/02/2015 22/02/2020 

Min nhiêm 
ngay 

22/02/2020 

22/02/2020 
Ho nhim 

ngãy 
22/02/2020 

2 Pham Manh DOc 
Kê toãn 
tru&ng 

E NGL!ÔI CONG BO THÔNG TIN 

Nguyn Phtrong Anh NDUQCBTT 
05/11/2010 

F 
I 

CAC TO CHUC LIEN QUAN 

I Tong cong ty Lp m*y 
Viêt Nam - CTCP 

Là cong ty 
lien kt cOa 
LM8 

S& KH&DT 
tp Ha Ni 23/05/20 19 

2 COng ty c6 phAn Lilama 
18.1 

Làeôngty 
lien kt cüa 
LM8 

SOKH&DT 
tp HCM 

31/12/2017 

2- Ngày 21/02/2020 Hi dn quãn trl  ra Nh quyt s: 184/NQ-HDQT v vic: 
2.1 Min nhim chCrc vu Kê toán truâng dôi vài Ong Trn QuOc Toãn ké tz ngày 22/02/2020; 
2.2 B nhim ch(rc vu Ké toán truâng dOi vài Ong Nguyn Mnh D(c k tir ngày 22/02/2020. 
2.3 Ngay 24/02/2020 Tong cOng ty Lap may Vit Nam — CTCP có Quyt dlnh  so 61/QD-HDQT ccr Ong NgO Quang Djnh giI chCrc danh ngui 
di din phân vn cüa Tong cong ty ti Cong ty c6 phân Lilama 18 ké tr ngày 01/03/2020, s6 vn giao ông Djnh quãn I 751.094 C6 phn tlxang 
dirang 8% v6n diêu 1 cüa cong ty c6 phân Lilama 18 duc tiêp nhn tr Ong TrAn Quôc Toãn. 
2.4 Ngãy 24/03/2020 ông Trân Qu6c Toãn gCri dan tr nhim chirc danh thành vien Hi d6ng quãn trj. CAn dr theo Dim b, Khoãn 3, Diu 26 — Diêu 
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1 Cong ty c6 phn Lilama 18 thi ông TrAn Qu& Toân khong cOn ti.r cách thành viên HDQT k tr ngày 24/03/2020. 
Danh sách nguii cO lien quan den ông Trn Quc Toàn nhu sau: 

IT Ten to chircica nhãn TK giao dich 
chung I1ioân 

Chwc vu ti 
cong ty o giay NSH, ngãy tha chi tru s chInh/ D!a  chi lien 

Thôi dim 
không cOn là 
ngirOi cO lien 

quan 

Chi chü 

1 Trn Quic Toãn 
Thành viên 
HDQT - Ké 
tom tr1rmg 

22/02/2020 

24/03/2020 

Min nhim 
KTF 

Tir nhim 
TV HDQT 

1.1 Doàn Th Bay Vçi - - 

1.2 Trn Quc Bão Con - - 

1.3 Trn Gia I-lung Con - - 

1.4 Trn Ngçc M5 Quyén Con 

1.5 Trãn hi Rich Lien Mc - - 

1.6 Tm Anh Tun Anh - - 

1.7 TrAnPhuangLan Em - - 

3- Ngày 28/02/2020 Hi dn quãn trj ra Nhj quyt s: 1861NQ-HDQT v vic: 
3.1 Min nhiêm chcrc vu Tong giárn doe doi vol ông IrAn S QuS'nh k tr ngày 05/03/2020 (ong Trân S QuS'nh là Thành viên Hi dong quãn 
trj duang nhim nen danh sách nglx&i lien quan không thay di); 
3.2 B6 nhim chcrc vu T6ng giam dOc dOi vOi ông NgO Quang Djnh ké tr ngày 05/03/2020 (Ong Ngô Quang Dlnh  là PhO tong giám dOc dLrong 
nhim nen danh sách ngi.rOi lien quan khong thay dOi); 
3.3 BO nhim lai ch(rc vi PhO tong giam d6c d61 vOl ông Nguyn KhAc Thành kê ttr ngày 31/3/2020. 



PHV LYe  02 KEM THEO BAO CÁO TINH HINH QUAN TR! CONG TY 6 THANG - eE CONG BO THÔNG TIN 

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

TT Ten t6 chüc/cá nhãn TK giao djch 
chirng khon 

Chác v.i tai 
Cong ty 

.c .( So giay NSH, ngày cap, noi cp 
DIn chi tri ser chIn h/ Da 

chi lien h 

S c 
phiu s& 
h&u cuôi 

ky 

T5 I sr 
hüii cô 
phiéu 

cuoi k5' 

S c 
phiu dai 
din cui 

kj' 

T5' I di 
din Co 
phiCu 

cuoi ky 
So giay 

NSH Ngay dp Noi 

A UQI DONG QUAN 
TR! 

I Lê Qu6c An Chü tjch 133.375 1,420% 

a 
To chirc 

Tang cong ty Lp may 
VN - CTCP 

PhO Tng 
giám dc 

TCT 
1.502.189 16% 

b Cánhãn 

1.1 TrAn Thj M5 Nhung Vçr - - - - 

1.2 L NgQc Bão ChOu Con - - - - 

1.3 LéQu&.HCng Con - - 

1.4 LéPhán - - - 

1.5 Lê Qu6c Dt Anh - - - - 

1.6 Lê Thj Thanh Thüy Chj - - - - 

1.7 Lê Thi Thanh Van Chj - - - - 



T'F Ten tls chfrc/cá nhân TK giao dlch  
chirng khoán 

Chuc vu tal 
Cong ty 

( .h So giay NSH, ngày cap, fbi cp 
Dja chi try s& chInh/ Dja 

chi lien h 

S c 
phiu s 
hthi cui 

kS' 

T' 1 s& 
hOu c 
phiêu 

h. • cuoiky 

.( So co 
phiu di 
din cuoi 

T I di 
din Co 
phiêu 

cuoiky 
S gliy NSH Ngãy cp Noi cp 

1.8 Lê Thi Mai Chj - - - - 

1.9 Le Quóc Chinh Anh - - - - 

1.10 LêThj Thanh Long Em - - - - 

2 
TrAn S Qu)'nh 

Plio chü 
tch HDQT 

24.917 0,265% 

a Tchirc 

T6ng cong ty Lp may 
VN - CTCP Không 1.126.642 12% 

b Ca nhlln 

2.1 
Nguyn LO Bão Hnh Vçi 04 0,0% 

2.2 Trn QuS'nh Anh Con - - - 

2.3 
TrAn Qu'nh Nhi Con - - - - 

2.4 Trjnh Thj D Mc - - - 

2.5 Trn Thj RIch Phucing Em - - - - 

2.6 Trn Mnh 1-ICing Em 5.288 0,056% - 

3 Ngô Quang Dlnh 
Thành viên 

HDQT — 
T.Giám dc 

175.000 1,863% - - 
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Ti' Ten t ch(rc/cá nhãn TK gino dlch  
ch&ng khoán 

S6 giy NSH, ngày cap, noi cp 
Dja chi trV sr chInhl Oja 

chi lien h 

S c6 
phiu sr 
hfru cuii 

T5' L s?r 
hüu c 
phiêu 

cu61 ky 

S c 
phiu di 
din cui 

T 1 di 
din cô 
phiêu 
cui k' 

Chirc vi ti 
cong ty s6 giy NSH Ngày cip Noi cp 

a Tchtrc - - - 

T6ngcôngtyLapmáy 
VN - CTCP Không 751.094 8% 

b Cánhân 

3.1 LêThj Bich 1-thng Vçi - - - - 

3.2 Ngô Quang Duy Con - - - - 

3.3 Ngo Khánh Linh Con - - - - 

3.4 Ngô Thj Phucing Chj - - - 

3.5 Ngô Thj Lam Chj - - 

3.6 NgO Quang Khãi Anh - - - - 

3.7 NgO Thj Tinh Em - - - - 

4 Nguyn Phtrong Anh 

Thành viên 
- HDQT 

NgirOi thrçrc 
üy quyen 

CBTT 

4.669 0,049% - - 

a TOchtrc 

I 
Cty CP ché to giàn 
khoan du khI (PV 
Shipyard) 

TV Ban 
kim soát 

- - - 

b Ca nhãn 

4.1 Lê Thj Thanh Nhàn Vçi 4.151 0,044% - - 
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TT Ten t ctiuc/cá nhân TK giao djch 
chixng khoán 

Chüc vu ti 
cong ty 

S giy NSH, ngày cp, noi cp 
Oja chi try s& chinh/ Oja 

chi lien h 

S c 
phiu s& 
hfru cui 

ky 

T' I s& 
hOu c 
phiêu 

cu6ik' 

S6 c 
phiu dai 
din cui 

T I di 
din c 
phiCu 

cu6ikS' 
S giy NSH NgIy cp Noi cp 

4.2 Nguyn Dông Anh Con - - - - 

4.3 Nguyn ThI Thanh 
Huyn 

Con - - - - 

Nguyn Hoài Anh 136 - - - - 

4.5 Nguyn Thj Van Anh Em - - - - 

4.6 Nguyn TrAm Anh Em - - - - 

5 Cao Nguyen SoAi 
Thànhviên 
HDQT- Phó 
T giAm d6c 

23.059 0,245% - - 

a T6chtrc Không 

b Ca nhAn 

5.1 D6ThjHAo VçI - - - - 

5.2 Cao D6 HoAng Phi Con - - - - 

5.3 Cao D6 Tn Dung Con - - - - 

5.4 Cao Thj Dip Chi - - - 

5.5 Cao Thj Dung Chj - - - - 
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Ti' Ten t chfrc/cá nhãn 
TK giao dlch  
chIrng khoán 

Chiic vu ti 
cong ty 

So giay NSH, ngày cap, noi cp 
DIa chi tru so' chinli/ Dja 

chi lien h 

2 
..o Co 

phiu so' 
hO'u cui 

T5' I so' 
hthi cô 
phiêu 

cuikS' 

So cô 
phiu di 
din cu61 

T5' I di 
din Co 

phiêu 
cuik' 

s6 giy NSH Ngay cp Nol cp 

5.6 Cao Thj ChiCn Em - - - - 

5.7 Cao Thj Chüc Em - - - 

B BAN KIEM SOAT 

1 Nguyn Van Binh 
TrtrO'ng 

BKS 
03 0,0% - - 

a Tcho'c Không 
b Ca nhfln 

1.1 
Nguyn Thi Thanh Sang Vq - - - - 

1.2 
Nguyn TrAm Anh 

Con 
- - - - 

1.3 Nguyn Qu'nh Anh Con - - - - 

1.4 Nguyn VAn Du6C B - - - - 

1.5 
Nguyen Thi Bão Mc - - - - 

1.6 Nguyn Thj Hong Chj - - - - 

1.7 Nguyfl Thj Ha Chi - 

1.8 Nguyn Thj Xuân ChI - - - 
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Ti' Tn t chtrc/cá nhân TK giao djch 
chüng khoãn 

Chirc vz ti 
cong ty 

.h 
o giay NSH, ngày cap, noi cp 

Oja chi trV s& chInh/ Dja 
chi lien hç 

S cô 
phiu sö 
- L. hru cuoi 

T5s I sr 
hthz c 
phiêu 

cui k' 

S c 
phiu di 
din cuôi 

T5 I dai 
din C!) 
phiCu 
cui kj 

S giy NSH Ngày cp Nol cp 

1.9 Nguyn Van Thanh Anh - - - 

2 Nguyn Thj Tharih 
Thüy 

Thành viCn 
BKS - - - 

a Ti chfrc KhOng 

b Ca nhân 

2.1 Mc Van Mnh Chng 

2.2 Mc T Lam Con gái 

2.3 Mac Minh Lam Con trai 

2.4 Nguyn Van ChCr Bó rut 
85.849 0,914% 

2.5 Nguyn Thj Anh Th.r Mc rut 
47.06 1 0,501% 

2.6 Nguyn DCrc Thjnh Anh trai 

2.7 Nguyn Phüc Htmg Em trai 
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TT Ten t chuc/cá nhãn 

- 

1K giao djch 
chirug khoán 

- 
Chwc vu tai 

cong ty 

S6 giy NSH, ngày cap, noi cp 
Oja chi try s& chlnh/ Dja 

chi lien h 

S 0 CO 

phiu s& 
hfru cui 

T5' I sr 
hüu c 
phiêu 

cuoiky 

SL o co 
phiu di 
din cui 

T Iê di 
din cô 
phiCu 

cuoiky giy NSH Ngày N 

3 TôPhiSorn Thành viên 
BKS 

- - - - 

a Tch&c Không 

b Ca nhan 

3.1 To Phi Long Cha dê - - - - 

3.2 Truang Thj Thüy Mc dè - - - - 

3.3 To Minh Thüy Anh trai - - - - 

3.4 To Thj Hng Nga Chj gal - - - - 

3.5 To Thj Minh Hal Chj gal - - - - 

3.6 Nguyn Thj Hucing Vçi - - - - 

3.7 To Phi Vu Con trai - - - - 

3.8 loAn Con trai - - - - 

BAN TONG ClAM 
DOc 

1 

-- 

Ngô Quang Djnh Tong gam 
h tioc 

Gi6ng 
phn A3 

Cing 
phn A3 
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TT Ten t chfrc/cá nhân TK giao djcli 
cliüng khoán 

Chüc vy t01  
cong ty 

S6 giy NSH, ngày cap, nol cp 
DIa chi try s& chInh/ Ola 

chi lien h 

S c 
phiu s& 
hthi cui 

k' 

T5 I s?r 
hthi Co 
phiêu 

cui kS' 

S6 c 
phiu di 
din cui 

Ty i di 
din cO 
phlêu 

cu6i kS' So giay NSH Ngày cp Nol cp 

2 Phan VAn Nam Phó tong 
giAm dc 

4.224 0,048% - - 

a Ti ch&c Không 

b CA nhân 

2.1 Lu Thj Ngn Vçi - - - - 

3.2 Phan ChI Hiu 
Con - - - - 

2.3 Phan Thj Loan 
Chi - - - - 

2.4 Phan Van ThOng Anh - - - - 

2.5 Phan Thj Tn Chj - - - - 

2.6 Phan XuOn Humg Anh - - - - 

3 Nguyn Duy LQI 
PhO tng 
giAm iMc 

8.051 0,086% - - 

a Tchtrc 

I COng ty CP Lilama 18.1 Chci tch 
UDQT 

b CAnhOn 

3.1 Trn L Thanh Vçi - - - - 

3.2 Nguyn Duy Minh Con - - - - 
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TT Ten t ch(rc/câ nhân TK giao djch 
chIrngkhoán 

Chtrc vii tal 
côngty 

s6 giy NSH, ngày cap, noi cp 
DIa chi tru so' chinh/ Dja 

chi lien h 

S6 c 
phiu so' 

L. hfru cuoi 

T 1€ So' 
hthi cô 
ptiêu 

cuoik' 

S6 c 
phiu dai 
. diçn cuoi 

k' 

T5' 1 dai 
din c 
phiêu 

cuoik' 
o gzay NSH Ngày cp Noi cp 

3.3 Nguyn Ngoc Bão Châu Con - - - - 

3.4 Nguyn Duy Khuông - - - 

3.5 Nguyn Thj Thip Chj - - - 

3.6 Nguyn Duy LOc Anh - - - 

3.7 Nguyn Thj Huong Em - - - - 

3.8 Nguyn Thi Thành Em - - - 

4 TrIn Van Tin Ph6 t6ng 
giám c 

24.211 0,258% - - 

a T chirc Không 

h Ca nhân 
4.1 Nguyn Hoàng Anh Vçi - - - - 

4.2 T,4n Tin Trung Con - - - - 

4.3 Trn Phuong Anh Con 

4.4 Büi Thj Thai 
Mc - - - - 

4.5 Trn Van Ltxu Anh - - - - 

4.6 Trn Van Hung 
Anh 

- - - - 

4.7 irAn Van Dang Anh - - - - 
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'IT Ten t chcrc/cá nhãn 
TK giao dich 
chthig khoán 

ChIrc vi ti 
cong ty 

.-,. .h o giay NSH, ngày cap, nol cp Ola chi tn s& chInhl Dja 
chi lien h 

s6 c6 
phiu sr 
hfru cui 

T5 I sör 
h&u cô 
phiêu 

CUi ky 

s6 c 
phiu thi 
din cui 

T5 I dai 
din Co 

phiêu 
cui k' S giiy NSH Ngày cp Noi cip 

5 Nguyen KhAc Thành Ph6 tang 
giam d6c 

11.080 0,118% - - 

a Tochirc Khong - - - - 
b Ca nhãn 

5.1 H Thj Thu Yn Vçi 16.000 0,170% 

5.2 Nguyen Thj Ha Linh 
Con 

- - - 

5.3 Nguyen Yn Thào 
Con 

- - - - 

5.4 Nguyn Khic Thành 
Tam Con 

- - - - 

Nguyn Kh&c Doan - - - - 

5.6 
Nguyen Khäc Thun Em 

- - - - 

6 D Minh TrI 
PhO tang 

giám Mc 
306 0,003% - - 

a To chüc KhOng 

b ca nhiin 

6.1 Nguyn Thj Hu Mc - - - - 
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TT Ten t chác/cá nhân 
TK giao dich 
chirng khoán 

Chüc vu ti 
cong ty 

S6 giy NSH, ngày cAp, fbi cAp Oja chi trii s& chInh/ Oja 
chi lien h 

S c 
phiu s& 
hOu cui 

ky 

T5' I s?r 
hthi c 
phiêu 

cui ky 

s6 c 
phiu flai 
din cui 

k5' 

T I di 
din co 
phiêu 

cui ky s6 giy NSH Ngày cp Noi cp 

6.2 VO Thj BIch Phucing Vçi - - - - 

6.3 D Minh Tü Con - - - - 

6.4 D Thj Be Ba Chj - - - - 

6.5 D Van Thành Anh - - - 

6.6 D VAn Anh Anh - - - - 

6.7 D Thj Lê Dung Chj - - - 

6.8 D Vn Cong Anh - - - - 

7 Dinh Dirc TrQng 
Phó tong 

giam doc 

250.000 2,662 - - 

A T chác KhOng 

B Ca nhán 

7.1 VO Thi Ng9c Ni Vçi - - - 

7.2 Dinh Trng KhOi 
Con 

- - - - 

7.3 DinhTr9ngTrI 
Con 

- - - - 
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Ti' Ten t chüc/cá nhân 
TK giao d'ch 
chtrng khoán 

Chüc 
cong ty 

S6 giy NSH, ngày cap, flO CtP Dja chi tru s& chInh/ Oja 
chi lien h 

S c 
phiu s& 
htha cui 

ky 

T5 1 s& 
- htru co 

phiêu 
cuol ky 

S c 
phiu di 
din cui 

ky 

ly I di 
din cô 
phiêu 

L. cuoi ky S6 giy NSH Ngày cp Nm cp 

7.4 Dinh VAn Dao B - - - 

7.5 Phirng Thj Phüc Mc - - - 

7.6 Dinh Thj Hal VAn Em - - - 

7.8 Dinh DCrc Duy Em - - - 

8 Cao Nguyen Soi 
Phó tng 

giám d 

Ging 
phn AS 

Giông 
phn A5 

D KETOANTRUONG 

I Phm Manh Duc K toän 
tru*ng 

10.260 0,109% 

LI 
Hoàng Thj QuS'nh Ltiu 

Vci 

1.2 
Phm HoAng Khang 

Con 

1.3 
Phm Hoàng An Nhu 

Con 

1.4 
Phm Hoàng Bach 

Con 

1.5 
PhmVAnNgç Cha 

1.6 Nguyn Thj Hang Mc 

1.7 Pham Thj Hoa Chj 

1.8 Phm Thanh Huang Chj 
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Ti' Ten t chücicá nhãn TK gino dch 
cbirng khoán 

Chirc vy t 
cong ty 

S giy NSH, ngay cap, fbi cp Dja chi try s chInh/ Oja 
chi lien h 

S c 
phiu s6 
hfru cul 

T5' I s& 
hüu c 
phiêu 

cuM k' 

s6 c 
phiu dai 
din cui 

ky 

T5 I di 
din Co 
phiêu 

cui k' S6 giy NSH Ngày cp Nm cp 

1.9 Phm Thj Nga 
Chj 

1.10 PhmTru&ngThjnh 
Em 

E 
NG1ID1fC 

UQCBTT 

I Nguyn Phining Anh NDUQCBTF 
• A Iong 

phn A4 
Ging 
phn A4 

- 
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