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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc lap —Tirdo —Hnh phüc 

ThththpMH CWM ngày 11 t/ózg5 nám 2020 

THE L LAM VIC VA BIEU QUYET 
TI OI HQI CO BONG THIfNG NIEN NAM 2020 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

D Di hOi  c dông thu?ing niên nàm 2020 cUa Cong ty C phn Cp ni..rOc 
Bn Thành duc tin hành trong không khI trang tr9ng, hçip 1 va thành cong tot dçp, 
kInh d nghj Qu c dông tham dir thrc hin nghiêm tue các quyên hin và nghia v11 cüa 
mInh duâi day: 

1. Tt cã c6 dong sâ hUu c phn cüa Cong ty C phan CAp nuâc 
Ben Thành theo danh sách cô dong chôt den ngày 11/5/2020 dixçrc quyên tham dr Dii 
hi c dong thiRmg niên näm 2020. 

2. C dong hotc dai  din e dông d lam thu t11c däng k tham dir Dti hi dông 
cO dông thuang niên näm 2020 ducc quyên tham gia phát biêu kiên vã biêu quyêt tti 
Di hi. 

3. Cuc h9p Di hi dng c dong do Chü t9a doàn diu khin. C dông tham 
gia Dai  hi phái tuân thU theo sir diêu khién cUa ChU t9a doàn nhäm t?o  diêu kin cho 
f)i hôi diên ra mt cách thuan  1çi, nhanh chóng và hp 1. 

4. Khi tin hành dangk tham dir Di hOi,  Cong ty cAp cho t1rng c dông hotc 
dai din duçic Uy quyên Phiêu biêu quyêt và The biêu quyêt, trên do ghi ma so dang 
k, ten cUa cô dông vã so phiêu biêu quyêt cUa cô dong do. 

4.1 Phku bku quj41: C dong biu quyt bang Phiu biu quyt d6i vâi cac ni 
dung: Thông qua nhân sir ChU t9a doàn, Thu k doãn, Ban kiêm phieu; The l lam vic 
vâ biêu quyêt tti Dti hOi;  Chiwng trmnh lam vic cUa D?i  hi; Quy chê tham gia dê CU, 
Ung cU thanh viên Ban kiêm soát nhim kSr  2017 - 2022; The i bâu cU thãnh viên Ban 
kiêm soát nhim k' 2017 — 2022; Biên ban và Nghj quyét Dii hi vâ mt so ni dung 
thao luân phat srnh ngay tal Dai hôi can thông nhât tnrcc khi biêu quyêt thông qua Co 
dông biêu quyêt bang each gio Phiêu biêu quyêt theo sir diêu khiên cUa Chu t9a doàn dê 
lay kiên biêu quyêt, bao gOm: Dông , Không dông , Không có kiên hoác Co j kiên 
khác. 

4.2 The biu quyt: 

- C dOng biu quyt bang The biu quy& di vâi các ni dung chInh cUa Di 
hi (trU các van dê dä duc biêu quyêt bang Phiu biu quy& nêu trên) bang each dánh 
dâu chéo (X) vào 0 Dóng , Khóng dông j  hoc Khóng có j. kién cUa tUng ni dung 
duc nêu trong The biêu quyêt. 

- The biu quyt không hçp 1 là the biu quyt khOng do Cong ty phát hành; 
ghi them ni dung, thông tin, k hiu khác... khi không thrçic ChU t9a yêu câu; the 
biéu quyêt bj gich xóa, sfra chüa, rách, khOng cOn nguyen vçn. The biêu quyêt khOng 
the hin rO rang kien cUa cô dOng, khOng dánh dâu kiên nào hoc dánh dâu tU 2 
kien trâ len dOi vth mt nOi  dung can lay kiên biëu quyêt. 
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- Trong mt The biu quyt, các ni dung cn 1y kin duçic biu quyt dc 
1p vOi nhau. Sir không hçp 1 cüa phân biêu quyët ni dung nay së không ãnh huâng 
den tmnh hgp 1 cüa các nti dung khác. 

- Trung hçp c dông biu quyt nhAm hotc The biu quyt không con nguyen 
vçn, cô dông có the lien h vâi Ban to cht'rc Di hi d duçic cp 1i The biu quy& 
mâi và phâi np 1i The biêu quy& eli. 

- Trinmg hçp c dông dä dang k tham dir Dji hOi  nhung không th có mt dn 
hêt chuang trInh Di hi, cO dông do phãi gcri 1aj  The biu quyt dä biu quyt các vAn 
dê can lay kiên cho Ban to chixc trurc khi ra ye. 

- Thyi gian bAt du và kt thüc vic bO phiu do Chü tça doàn hotc Trtring ban 
kiêm phiêu thông báo tai  Di hi. 

5. Ban kim phiu có trách nhirn 1p Biên ban th6ng kê s phiu D3ng j, 
Khóng dông j5, Khóng Co kiên cüa Dti hi dông cô dông dOi vOi tüng van de biêu 
quyêt dê bão cáo Chü t9a doàn. Chü t9a së cong bô két qua kiêm phiêu tlrng van de 
sau khi tiên hành biêu quyêt. 

6. Viêc bu thành viên Ban kim soát nhim k' 2017 —2022 (bu b sung 1 
thành viên BKS) duc thirc hin bang hInh thic bO phiêu theo phuang thrc bâu don 
phiêu (trong trithng hqp CO tiir 02 üng cir viên tth len) hoc thrqc thirc hin theo 
phuong thüc biu quyt bang Phiu biêu quyêt thay cho Phiêu bâu và duçic to chüc 
thrc hin theo Quy ch tham gia d ci:r, lrng ci'r và The l bâu ci'r thành viên Ban kiêrn 
soát di.rçic Dai  hi dng c dOng thông qua. 

7. C dông dn dir h9p muon có quyn däng k và sau do cO quyn tham gia Va 
biu quyt cac ni dung tiêp theo tai  di hi. Chü tQa không cO trách nhim dlrng Thu 
h)i d cho c dOng dn muOn dang k và hiu 1irc cüa các dqt biêu quyêt dä tiên hành 
truâc khi c dOng dn tham dir muOn không bj ánh huâng. 

8. Quyt dnh cüa Dai hOi dng c dông duqc thông qua khi có s c dong di 
din It nhAt 65% tOng so phiêu biêu quyét cüa tat cã cô dong dr h9p chap thun. 

9. Ni dung cuOc h9p Dai hOi dng c dông duçc Thu k doàn ghi chép dy dü 
vào Biên ban Di hOi  và thông qua Di hOi  tru& khi b mac. 

10. Th 1 lam vic và biu quyt nay duçc dQc truàc Dai hOi dng c dOng Va 

lAy kin biu quyt cüa các cO dong. Neu duqc Dui hOi  dOng cO dOng thông qua vói 
t' l tlr 65% tong so phieu bieu quyet cüa tat cá CO dong dir hQp tth len sê CO hiu iVC 
thi hành bat buOc  dOi vth tat ca các cO dOng./. 

MHQI IONG QUAN TR! 
U TICH 

Pham Thj Thanh Van 
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CONG TY CO PHAN CAP NIXC BEN THANH CQNG HOA XA HO! CIIU NGHIA V!T NAM 
Dc lap — Tr do — Hnh phñc  

S& 05/CNBT-HDQT ThthpMHGiIMfriJi, ngàyll tháng5nn2O2O 

BAO CÁO YE CONG TAC QUAN TR! CONG TY NAM 2019 

KInh giri: Di hi dng c dông Cong ty 

Can cfr: 

- Lut Doanh nghip näm 2014; 

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

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

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

- Báo cáo tài chInh nãrn 2019 (dã kim toán) cüa Cong ty; 

- TInh hinh thrc tin thrc hin k hotch SXKD näm 2019 cüa Cong ty, 

Hi dng quãn trj Cong ty C phn Cp nuàc Bn Thành báo cáo truOc Di hi 
dông cô dông ye dánh giá thixc trtng cong tác quãn 1 kinh doanh cüa Cong ty näm 
2019 nhu sau: 

-1. DAC DIEM TINH H!NH 

Näm 2019, tInh hInh kinh tê -, xä hi cã rnrâc và Thành phô có nhiêu dâu hiu 
khâi sac, nhirng van tiêm an nhiêu yeu to khó khän, thách thirc bii din biên phtrc ttp 
cUa thii tiêt, biên dôi khI hu, cüng vOi nhing ton tti cüa nén kinh tê. 

Ngoài nhim vi dam bão cp nuOc dáp irng nhu cu khách hang, Cong ty con 
có trách nhim dam bão hiu qua san xuât kinh doanh dôi vOi cô dong. Giá nuâc ban 
ra do UBND thành phô quy djnh, dong thai giá mua ban si nuOc sch thông qua hp 
dong mua ban si nuâc stch vâi Tong Cong ty Cap nuàc Sài Gôn — TNHH MTV 
(SAWACO) thrçc xác djnh qua tirng näm nên có sir hn chê nhât djnh ye tInh chU 
dng diêu tiêt can dôi ké hotch tài chInh hang nàm. 

Dja bàn quán l cp nuOc cüa dan vj a Qun 1, Qun 3 là khu vrc trung tam 
thành phO, dOng th?iii hin trên mng hxOi cOn 12% Ong Cu miic, dan xen các cong trInh 
ngâm hoá thuc cac 1mb vic khác rat chäng chjch nên có khó khän trong dâu tu sira 
chfta chông tht thoát nuâc. Chi phi dâu tu cho cOng tác chong that thoát nuâc rat lan 
và phái drnc thirc hin lien t%ic, ben hi nên ãnh hithng trirc tiêp den hiu qua kinh 
doanh. 

Tuy tinh hInh hInh kinh t - xã hi nOi chung và nganh cp nuâc nói riêng trong 
näm 2019 gap  nhiêu khó khän, song Hi dOng quàn trj và Ban dieu hành Cong ty d 
tp trung chi dao  diêu hành Cong ty barn sat nhim vii, dê ra nhieu giãi pháp phü hp 
nhäm thxc hin tot các chi tiêu do D?i  hi dOng c dong dê ra, dac  bit là các chi tiêu 
ye doanh thu, lqi nhun và t' 1 giãm nuâc không doanh thu. 
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II. KET QUA THUC HIN NAM 2019 

1. Tlnh hlnh hoit dng san xuât kinh doanh: 

STI Chitieu 
Donvi 

t111h 

Thiv 
hiên 
-. 

2018 

K&quaSXKD 
mim2019 

T'Ie%thinhiên 

K 
i. , 
IIU?%LI 

ThIW 
A11II 

Sovói 

khoach 
fljfl 

2019 

SOVOI 

th 
hi 

2018 

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

1 Si1ungnumuasi Tiium3  57,52 55,082 54,258 98,50 94,33 

2 Sàn1ugnuttiêuthii Triurn3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 Tng doanh thu ban hang s 
cpdchvii 

T1Dngdo:Doanhthu1innu 

Triu 
dong 

455.556 458.830 468.650 102,14 102,87 

452.408 453.130 464.549 102,52 102,68 

4 T1thicthuduongni % 98,53 100 98,86 - - 

5 T' 1 h dan du cp nifr 
sch 

% 100 100 100 - - 

6 T 1 nutt thAt thoát bInh quan % 30,44 27 26,02 - - 

7 Tngmucd.utuxâydtmgco 
bait 

-Phát1inm?n1u 

Triu 
dông 

70.845 114.091 

4.971 

49.844 

5.515 

43,69 

110,94 

70,36 

8.502 64,87 

-CaitnangcAp; 

-CãitathaythA; 

32.153 54.012 

28.875 

16.851 

6.866 

31,20 

23,78 

52,41 

8.106 84,70 

-Suachua6ngmiic; 

-C1nthAtthoátnu5c; 

3.739 

15.017 

18.424 

5.609 

5.417 

13.969 

29,40 

249,05 

144,88 

93,02 

-MuasmcosyvtchAt 3.328 2200 1226 55,73 36,84 

8 L9inhuntiutthu Tiiu 
dông 

27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 

9 Cfl1t %/mnh 10 10 Dirkin 
12 

- - 

CTCP Cá'p ntthc Bèn Thành — Tài lieu DHC'D thuthig niên 2020 8 



a. V quàn l kinh doanh ra thrc hin phân phi nu*c: 

Näm 2019, Cong ty tip t%lc duy trI chi tiêu 100% khách hang trén dja bàn duçc 
cung dtp và sü diing nuOc sach,  trê dja bàn, quàn l; vic cung cap nuOc sach  an toàn, 
lien t%ic, dam bão tiêu chuân chat luqng cho phép theo quy djnh. 

Vic ap diing các bin pháp quãn l tht giüp Cong ty dt và vtiqt các chi tiêu v 
hoat dng san xuât kinh doanh dà duc Dai  hi dông cô dông thông qua, cii the nhu 
sau: 

+ San luçing nuâc Cong ty mua si nuàc sach  tr Tng Cong ty là 54,258 triu m3  
giãm 1,5% so vó'i k hoich (55,082 triu m3), so vOi näm 2018 giám 3,262 triu m3  
(5,7%). 

+ San krcmg nuc tiêu thii dat  40,188 triu m3  tang 0,22% so vói k hoach 
(40,1 triu m3), so vOi näm 2018 tang 0,3 17 triu m3  (0,8%). 

+ Doanh thu tin nixâc dat  464.549 triu dng tang 2,52% so v&i kê hoich 
(453.130 triu dông), so vfi näm 2018 tang 12.14 1 triu dong (2,7%). 

+ Giá ban nuâc bmnh quân 12 k' dat  11.559 dng/m3 tàng 259 dng/rn3 so vói 
kê hoch (11.300 dong/m3), tang 213 dong/m3  so vOi näm 2018 (11.346 dong/m3), 
tiêp tiic là mfrc giá cao nhât so vi các cong ty khác cüa SAWACO. 

+ Cong ty la dn vj du tiên cüa SAWACO dà trin khai thrc hin vic ap ding 
hoá dn din t1r tr tháng 10/20 17, khOng thu tiên nuàc tai  nhà khách hang tir tháng 
01/2018; và thuing xuyên day manh  cong tác nhäc nq, khOa ni.râc kêt hqp vOi vic 
tuyên truyên cac hInh thüc thanh toán tiên nuOc tin Ich den khách hang sir diing nuOc. 
Den nay cong tác nay a di vào on djnh, t 1 thrc thu duang nién thirc hin nàm 2019 
dat 98,86%. 

± Lçri nhun kinh doanh cUa Cong ty näm 2019 chü yu dra trên doanh thu 
cung cap nuóc: giá ban bInh quân tang 259 ttOng/m3, lirçrng nuthc tiêt kim ttro'ng 
dffo'ng 10,249 triu m3, tang gân 2 lan so vó'i 7,515 triu m3  lurong nu*c tiêt kim 
trong Ham 2018. Lçii nhun truâc thuê dat  39.704 triu dông, tang 44,38% và vurqt 
chi tiêu Di hi dông cô dông dt ra là 27.500 triu dng. 

b. V quail l k5  thuât và chng that thoát nuro'c: 

Näm 2019, khi krçmg thi cOng các cOng trInh xây dirng c ban chua dt k 
hoch dê ra, giãm so vOi cüng kS'  näm 20 18 vâi nhiêu l do khách quan khác nhau lam 
cho vic thoã thun huâng tuyén và cap phép thi cong luôn bj cham trê. Dc bit, vic 
thirc hin Nghj djnh 68/ND-CP cüa ChInh phü ye quãn l chi phi dau tu xay drng 
phân nào tn hoan vic phê duyt d%r toán, ban ye thiêt k thi cOng cOng trInh. 

Tuy nhien, Cong ty luôn dam bão thrc hin tt các quy djnh Nha nuàc ye vic 
trién khai cOng tác xay drng c ban, cOng tác dau thau. TInh tir dau nàm, các dir an 
duçic trien khai duOi hinh thirc du thau rng rài qua mang, dat  77,00% tOng so các 
cOng tninh thrc hin. 

* Két qua cOng tác chng that thoát ntró'c nám 2019: 

Näm 2019, bang nhiu n6 lrc Cong ty dä kéo giãm t' l nuOc không doanh thu 
xuOng con 26,02% vuçt k hoach Dai  hi dông cô dOng dé ra (27%), vOi hrcmg nuâc 
tiêt kirn tuong dirnng 10,249 tniu m3  (tung dung vOi so tién 5 3.466 triu dng), 
gop phan vào kêt qua san xuat kinh doanh dt hiu qua chung trong nàm. 
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Trong 5 nãm qua (giai doan 2015 — 2019), trong diu kin ngun vn vay han 
hçp, han  mirc von vay ngân hang dä vi.rçYt 1/3 von diêu l, Cong ty dã cái tao  nâng cap 
duqc 37.627 met, sira chIta thay the duçc 48.133 met thrOng ng CU, phát trin them 
duçic 16;967 met thrOng ông phân phôi tai  các hem chInh cUa DMA và 1p dt ng 
phân phôi song song trên các tuyên du?mg rng kêt hqp cong tác chông that thoát nu6c 
hang nãm. 

Tp trung dO tim sUa b ng.m, ccyi van quãn l mng listh, di dOi dng h nixâc, 
thay ông ngánh miic. T' l that thoát nuâc thOi diem chuyên giao thang 10/2014 tir h 
thông dong ho tong xác djnh là 42,37%. Sau 5 näm (giai don 2015 — 2029), Cong ty 
dä kéo giàm t' l nuâc không doanh thu xuông cOn 26,02% (giàm 16,35%). 

2. Tlnh hlnh thi.rc hiên các chi tiêu tài chInh: 

a. Thih hInh tài chi'nh: 

Chiliêu 
Näm 2018 

(friêu dong) 
Nãm 2019 

(Friu dông) 
%tãnggiãin 

Tnggiáirjtaisn 261.656 276.655 5,73% 

Doanhthuthun 455.556 467.526 2,63% 

L9i thun tir hoat dng kinh doanh 25 .936 42.960 65,64% 

LoinhuLmnkhác 1.096 (3256) -197,08% 

Lqi thun 1ruót thu 27.034 39.704 46,87% 

Lçii nhu3n sait  thud 22.064 32.378 46,75% 

TllntthctIEc 34,69% 

b. Các chi tiêu tài ch(nh chü yu: 

Cac clii lieu 
Nãm 
2018 

Nãm 
2019 

Ghi chu 

1. Chi1ieuvkhántthgthaith loan 

+ Hesthanhtoânngnhan: 1,09ln 1,31ln 

TSLD/Ni ngn hin 

+ Hês6thanhtoánnhanh: 0,97ln 1,191An 

ISLD - Hang tn kho 

Ncingán hgn 

2. Chieuvciun 

+ H s Nç/1'ng tái san 36,14% 32,77% 

+ HêsNcy/VtnthUsOhUu 56,59% 48,75% 
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Cac clu tieu 
Nám 
2018 

Nám 
2019 

Ghi chu 

3. CIilhiêuvnmghjchoitd3ng 

+ VOngquayhàngthnkho: 26,49 37,91 

Giá van Wing ban 

Hang tn kho bIn]'i qiâi 

+ Doanh thu thu nong tai sn 1,74 1,69 

4. Chitieuvk/iánángsfrthlói 

+ He s6 Loi nhun sait thu&Doanh thu thun 4,84% 6,93% 

+ HLçithunsaiithu&Vónchusahctu 13,20% 17,41% 

+ HoLçithunsaiiththTôngtàisân 8,43% 11,70% 

+ HêsLthurhotdngkhthdoanWDoaththuthun 5,69% 9,19% 

III. YE CONG TAC QUAN L, DIEU HANH 

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

a. Dánh giá kIt qua hoçzt dng: 

Näm 2019, mc di cOn gp nhiu khO khän trong san xut kinh doanh, nhixng 
Cong ty dã cô gang vut qua khó khãn thi thách, no lirc hoàn thành các m11c tiêu dê 
ra. Vic thirc hin kê hoach san xuât kinh doanh cüa Cong ty CO tInh kê thira và phát 
triên ben vftng. 

Vic cung ing, kinh doanh nuOc sch cho nhu cAu tiêu dung va san xut cUa 
nhân dan và khách hang trên dja bàn luôn dam bão, on djnh chat 1uçmg, dáp irng duqc 
100 % nhu câu sr diing nisóc sch, gop phân vào cong tác dam bão an sinh xä hi trên 
dja bàn. 

Cong tác quãn l, cãi tio, phát trin mtng luOi cp nisOc và cong tác giãrn nuOc 
không doanh thu luôn duçic quan tam dau tu, thirc hin thuing xuyên, gOp phân di.ra 
hot dng san xuât kinh doanh ngày càng hiu qua. 

Nang lirc di ngU can b lam cong tác quàn l ngày càng nâng cao, barn sat và 
dam báo yêu câu cong tác de ra; kinh nghim thijc tê tIch lUy ngày càng nhiêu. 

Cong ty luôn hoàn thành nghia v1i np thus di vOi Nhà nuâc; vic chäm lo ch 
d, chmnh sách cho ngiRii lao dng duçic dam bào và nâng cao, di sOng ngthi lao 
dng duçc cai thin dáng ké. 

b. Nhfrng tiln b3 Cong ty dâ dzt dwic: 

Hoàn thành vuçYt mirc hu ht các chi tiêu k hoach san xut kinh doanh trong 
diu kien gia nurc vn chua duçic diu chinh; dam báo duy tn chi tiêu 100% t' i h 
dan duçic cung cap nuOc sch tren dja bàn. 

Nhiu giãi pháp dng b duçc trin khai mang 1ui hiu qua san xut kinh doanh 
cho dcm vl ye doanh thu lien nuâc, lqi nhun truâc thuê,... 
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Cong ty vn tip t11c xây dirng, ban hành và áp diing nhiu quy djnh, quy ch 
quãn l ni b dã giüp nâng cao hiu qua cong tác quãn l; các hot dng hçp tác trao 
dôi k thut, dâu tu, 1rng diing tin Ich cüa cong ngh thông tin dã duqc trin khai ngày 
càng có chat krng và di vao chiêu sâu. 

Cong tác cãi cách hành chInh, nâng cao chit lircing phiic v11 khách hang dang 
duçic tIch circ trin khai; vic üng diing tiên b khoa h9c k5 thut, tin ich cong ngh 
thông tin dã buâc du h trçY hiu qua cho cong tác quán 1, phic v11 khách hang. 

2. TInh hInh tài chInh: 

a. flnh hlnh tài san: 

Tng giá trj tài san 11am 2019 là 261.657 triu dng, tang 14.97 1 triu dng 
tuing 1rng vOi t 1 5,73% so vOi näm 2018. Vé c câu, tài san ngan htn chiêm t 
tr9ng 30,71%, chü yeu là tiên và các khoãn tuang ducing tiên, các khoàn phãi thu ngan 
han, hang ton kho,... Näm 2019, tài san cô djnh rnOi tang 27.934 triu dOng; trong do, 
26.709 triu dông là dâu tu xay dirng co bàn hoàn thành các h thông ông cap nuâc, 
dông ho tong va phát triên mng lithi cap nuâc nhäin dam bão nhu câu cung cap nuâc 
sach cho sinh hoat và san xuât kinh doanh trên dja ban dông thai lam giãm t' l that 
thoát nuOc trong khu virc quàn l; cOn 1a  1.226 triu dông là tài san tang do mua sAm. 

Hang tn kho cu6i nAm 2019 giãrn 4,11% so vOi nãm 2018 và vOng quay hang 
thn kho tang tr 26,49 ln len 37,9 1 lAn, giá trj hang tn kho cüa Cong ty khá cao nhAm 
rnic dich cung cp kjp th?ñ vt tu thi cOng các cong trInh trong 6 tháng cuôi nAm 2019 
va dAu nAm 2020, thirc hin k hoach dAu tu, phát trin ming krOi, nâng cap h thông 
cp nuâc, si:ra chüa ng miic, chông that thoát nuàc. 

b. Tinhhlnh niphãitrã: 

- H s thanh toán ngn han: 1,31 lAn 

- H s thanh toán nhanh: 1,19 lAn 

- H s6 Ng/Tng Tài san: 32,77% 

- H s N/Vn Chü s& hüu: 48,75% 

Diu nay th hin Cong ty si:r diing ngun th hiu qua, dng vn duc bào 
toàn, dam bâo khã nAng chi trà cho các khoãn nç den han. 

3. Nhfrng cãi tin v co' cu ti chfrc, chinh sách, quãn 1': 

- COng ty dà rà soát tht cã các van bàn, quy djnh, quy trinh nghip vii, dc bit 
là cac quy trInh nghip vii lien quan den djch vi,i khãch hang dê diêu chinh, bO sung, 
hoc son thão mâi phü hqp vOi diêu kin th%rc tê và huo'ng den m1ic tiêu giài quyêt 
nhanh gun, chInh xác các yêu càu cüa khách hang. 

- Cong ty áp diing cong ngh thông tin trong cong tác quàn l d xi l nghip 
vii chuyên môn, két ni, chia se dtt 1iu, thông tin giUa các phOng ban dOi  và nâng cao 
nang suât, hiu qua quãn l nhu phàn rnêm ke toán, quàn l xuàt nhp 4t tir, quan l 
khách hang, bang giá djch vi khách hang, chuang trInh quãn 1 BENTHANHGIS, 
quàn l dAng ngân, quan l sr cO cap nisâc Call Center — GIS, quàn l cong tác dcc so 
két hcip vOi si'r ding din thoi thông minh và nhAn tin thông báo tien nuOc trên Zalo 
qua din thoai cho khách hang. 
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- ling diing hóa dan din tü trong hoat dng thu np tin nuàc d giãm thiu 
rüi ro, giãm các chi phi in n, bão quãn, kru trU hOa dan, giãm the thU tic hành chInh, 
thun tin cho vic hch toán k toán, dôi chiéu dU lieu và to thun igi cho khách 
hang trong vic thanh toán, sao kê, truy xuât thông tin. 

- M rng cac kênh thanh toãn tin rnxOc qua Ngân hang và các dan vj thu h 
nhm tang tin jch cho khách hang trongvic thanh toán tiên ntràc kêt hqp vâi vic to 
chirc lien tiic các dt truyên thông lan den khách hang ye các phixang the thanhtoán 
tin nuac hiên di, tin lqi cUng nhu các diem thu tiên ni.râc trên dja bàn. Bat dâu tr 
näm 2018 Cong ty dã ap d'çing hInh thic không thu tiên nuâc ti nhà, khách hang có 
th thanh toán tin nuOc tWc  tuyn hoc dn the ngân hang, các ci:ra hang tin li ngay 
gân nha. T' 1 thrc thu tiên nuâc hang k' ia khoãng 83% doanh thu và t l thrc thu 
nàm 2019 ia 98,86%. Day là n 1irc rat lan cUa don vj trong diêu kin Cong ty dã thay 
dôi each thirc thanh toán tiên nuOc cUa kháeh hang. 

- Trin khai djch v1i Tng dài din thoi Call Center (djch v%I/trung tam chäm 
sOc khách hang) dê kru git và quàn l thông tin phãn ánh cUa khách hang qua din 
thoui mt cách khoa h9c và hiu qua. To chUc thu thp thông tin và kiên cüa khách 
hang eUng nhu truyên tãi thông tin các chuong trinh sir kin cUa Cong ty den khách 
hang mt each nhanh chong, thun tin. Dong thñ trung tam chäm sOc khách hang sê 
tiêp nhn, xir 1 nOi  dung thông tin phán ánh sir cO qua h thông tong dài 1022 do Si 
Thông tin và truyên thông TP. HCM quãn 1 vn hành. 

- Cong ty dä hoàn thanh phân chia l trInh d9c s theo tirng khu virc DMA, tir 
dO xác djnh duçic luçmg rnrOc that thoát mt each chInh xác. 

- Cong ty dä cO si7r diu chinh ljch d9c s nhà khách hang tcr 20 dqt/k' xuông 
cOn 12 dqt/k' nhäm tang thai gian thrc hin cong tác thu nhn tiên nuac cUa khách 
hang trong k' hóa don. 

Nâng cp website, clang tãi dy dU các hinh ãnh, hot dng và thông tin lien 
quan den hot dng cung cap va sir diing nuac, các djch vi theo yêu câu khách hang 
nham to thuan tin cho khách hang trong vic tra ciru thông tin, tiên d, thii gian 
thirc hin. Tat cã the quy trInh, nOi  dung, ho so yeu câu dôi vOi the djch vi,i khách 
hang, thông tin tien nuâc, chi so nuac, ngay dcc so và thanh toán tiên nuac dêu duqc 
Cong ty dang tài cong khai trên website tai  dja chi: www.capnuocbenthanh.com. 

- Tr du nam 2019, COng ty d trin khai chuang trInh "Nhn và giãi quyt the 
yeu câu djch vii cUa khách hang trrc tuyen" qua cong thông tin din tir cUa Cong ty 
www.capnuocbenthanh.com. Chuang trInh gOm các djch v11: gän mâi, tái lap,  nâng 
di, dOi c& dông ho nuOc, thay ông ngánh dông hO nuac. 

- Cong tác giãi quyt khiu nai  duqc giài quyt, xir l ngay khi khách hang lien 
h Cong ty. Xay dirng quy trInh tiêp nhn va xCr 1 nhiing thac mac khiêu ni cUa 
khách hang. Giái quyét hcip tinh hqp l nhUng khiêu nti ye khôi luqng tiêu thii, giá 
nuâc, tiên nuâc cUng nhu eác tranh chap hp dông sir ding nuâe cUa nhng Ca nhân 
có lien quan, clap ing mi nhu câu sang ten, dang k djnh mirc, gia biêu theo d nghj 
cUa kháeh hang. Song song vai vai vic rUt ngan thai gian xtr l hO so khách hang, 
Cong ty d ma rng và bô trI 1i phOng tiêp khach hang ti tang trt d tiêp nhn tat ca 
cac yêu câu ye djch v%1 cap nithc cUa khach hang vói phuong châm "met cüa mt dâu", 
khOng d khach hang di lai  nhiêu lan hoc phãi tiêp xUc vai nhiêu phOng, ban. 
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- Cong ty thirc hin nghiem ch d kim toán dc 1p, ch d báo cáo djnh kS' 
ye tài chinh dôi vi U' ban chrng khoan Nhà nuOc và Sâ giao djch chtrng khoán Ha 
Ni. Các thông tin chInh cüa Cong ty cüng duçic cong khai ti website. 

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

1. Cong tác quãn 1, diu hành cüa Hi dông quãn trj và các thành viên Hi 
dôngquãntri: 

Trong näm 2019, HOi  dng quàn trj (nhim k' 2017 — 2022) dä diu hành hot 
dng cüa Cong ty thông qua 03 phiên h9p Hi dOng quán trj và các 2 kin biu quyêt 
bang van bàn giüa các phiên h9p (baogôm 14 lan lay kiên biêu quyêt b&ng van bàn). 
Các ho so to chirc lay kiên biêu quyêt nay duqc thirc hin theo dung thu tiic quy djnh 
cüa Lust Doanh nghip và các van bàn huOng dn cO lien quan, dung Quy ch T chüc 
và hott dng cüa HOi  dOng quân trj và có s1r giárn sat cüa Ban kiêm soát Cong ty (các 
ho so lay kiên Hi dông quãn trj dêu dirçrc gi:ri cho cac thành viên Ban kiêm soát theo 
dung the thirc, ni dung và thai hn nhu dôi vOi các thành viên Hi dOng quàn tn). 

Ni dung chü yu cüa các phiên hQp và các h so My kin biu quy& cüa HOi 
dong quán trj bao gOm: 

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

- Các ni dung lien quan dn hgp dng mua ban si nuOc sch gia Cong ty vâi 
Tng Cong ty Cp niiOc Sài Gôn; 

- Các ni dung lien quan dn luong, thuâng, phic lçii cho ngiRi lao dng; 

- Các ni dung lien quan dn cOng tác quán l, diu hành khác. 

NAm 2019, Hi dng quãn trj dä ban hành 38 nghj quyt lien quan dn cong tác 
quãn 1, diu hành thuc thâm quyên cüa Hi dong quán trj. 

Ho?t dng cüa Hi dng quân trj trong näm 2019 dam bão tuân thu theo quy 
djnh t?i  Diêu 1 TO chc và hot dng Cong ty, Quy che To chic vã hot dng cüa Hi 
dOng quãn trj dã ban hành, các quy djnh khác cüa pháp 1ut trong vic quán 1, dieu 
hành don vj va duâi si giám sat cüa Ban kiêm soát Cong ty. Các van dê thuc thâm 
quyn cüa Hi dng quàn trj deu disçc ChU tjch Hi dOng quãn trj và Giám dOc Cong 
ty Mo cáo HOi  dng quán trj xem xét và quyet djnh duOi 5ir giám sat cüa Ban kiêm 
soát COng ty. Các thành viên Hi dông quãn trj, Ban kiêm soát dêu duqc thông tin kjp 
thai ye tinh hinh hott dng cüa Cong ty. 

Vic cOng b thông tin luôn tuân thu quy djnh cüa pháp lust, dam báo tInh minh 
bach, khách quan, phàn ánh trung thirc tinh hInh hoat dng cüa Cong ty. 

Hi dng quãn trj dà cüng Ban Giám d6c ti chuc Di hi c dông thithng niên 
theo dung quy djnh, trên co s do dã tOng kêt hot dng san xuât kinh doanh (SXKD) 
nam 2018 vã d ra djnh hung cho hoat dng Cong ty trong näm 2019. 
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2. Hoit dng giám sat cüa Hôi doug quail trj di vó'i Giám doe và các can 
b quail l khác: 

HOi dng quãn trj giám sat dty dU Giám d& và các can b quãn l khác trong 
vic triên khai thirc hin các nghj quyêt, quyêt djnh cüa Dti hi dông cô dông và Hi 
dông quán trj. Hang qu, Giám doe 1p báo cáo rnt so chi tiêu tài chInh gui Hi dông 
quãn trj; dong thii, qua các buôi hp cUa Hi dong quãn trj, Giám doe Cong ty báo 
cáo tInh hInh san xuât kinh doanh den thai diem hin tti cUng nhu phung hi.ràng 
trong thii gian tâi dé Hi dông quán trj cO kiên chi dto. 

Thông qua vic th?c hin chirc näng giám sat trên, cho thty Giám d& Va các 
can b quan l khác dä thirc hin cOng tác diêu hành, quãn l diing chirc näng, nhim 
vi, quyên htn theo quy djnh; dOng thai cO sir phôi hcp chltt chë gifla Giám doe và các 
can b quãn l khácnhäm hoàn thành chi tiêu do Dai  hi dông cO dOng giao; chü dng 
xi:r l kjp th?ji các van dê phát sinh trong cong tác quán l, diêu hanh; dê 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 trj: 

* D6i vó'i thà lao: 

Tai Di hi c dông thung nien näm 2019, Dai  hi dng c dong biu quyt 
thông qua mirc thu lao cho các thành viên HDQT, BKS trong näm 2019 nhu sau: 

- Thành viên HDQT 5.000.000 dng/ngu&i/tháng 

- Thãnh viên BKS 3.000.000 dông/ngr?ii/thang. 

(Rieng Chü tjch HDQT, Tnr&ng BKS do dam nhn cOng tác chuyên trách nên 
không nhn thu lao). 

* Dôi vri tiên hro'ng: 

- Chü tjch HDQT, TruOng BKS (không hi.râng thu lao) hung luang chuyén 
trách theo h thông thang bang hwng cUa doanh nghip (ap diing Thông tu 
17/2015/TT-BLDTBXH ngày 22/4/2015 và Thông tu 28/2016/TT- BLDTBXH ngày 
0 1/9/20 16). 

- Các thành viên trong Ban Giám dc huO'ng luorng ngu?ii quán l chuyên trách 
theo h thng thang bang hwng cüa doanh nghip (áp diing Thông tu 17/201 5/TT-
BLDTBXH ngãy 22/4/2015 và Thông tu 28/2016/TT- BLDTBXH ngày 01/9/2016). 

* Di vô'i tin thu'ong: 

Can cu lçi nhun sau thu va sau khi dã trIch các qu theo quy djnh, Dii hi 
dông CO dOng se quyêt djnh qu thuâng cii the cho Ban quán l, diêu hành. Can cu qu 
thu&ng do Di hi dOng cO dOng thông qua, Cong ty s phân phOi cho eác thânh viên. 

* Các lçri Ich khác: 

Ngoai tin lucing, thi lao, tin thung dä trInh bay tren, ngithi quán l cOng ty 
duçic trang bj các phuing tin va diing cii lam vic d phic vi cOng tác theo quy djnh. 

CTCP Cd'p nithc Bétn Thành — Tài lieu DHCD thu&ng niên 2020 15 



TM. HO! BONG QUAN TRI 
HU TICH 

cOGT 
1 c?• c6P -k 

ThNR 

'TP. HO 

8992' 

L7 

V. DANH GIA CHUNG: 

Näm 2019 tInh hInh kinli t xã hi và rnôi tnrOng kinh doanh cOn nhiu khO 
khän, tuy nhiên Hi dông quân trj cüng Ban Giárn dôc và tp the CB-CNV Cong ty dä 
cô gang vuqt qua khó khän thtr thách, n 1%rc dê thirc hin các chi tiëu ké hoch do Dai 
hi cô dông và Tong Cong ty Cap nuâc Sài GOn dê ra; dam bão thirc hin vic cap 
nuâc an toàn, chat luqng on djnh; dáp 1rng 100% nhu câu si:r diving nuc sch, gop phân 
vào cong tác dam bâo an sinh xâ hi trên dja bàn; dam bão th1rc hin cac nghTa v11 vài 
ngân sách Nhà nuâc, quyên 1çi cho khách hang, cô dOng và ngithi lao dng. 

Trân trong kInh trinh £ai hi dng c dông./. 

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

Pham Thj Thanh Van 
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CONG TV CO PHAN CAP NIJOC BEN THANH CQNG HOA XAHQI CIIIJ NGHIA VIT NAM 
BAN KIEM SOAT Bc 1p — Tii  do — Hinh phüc 

S& 23/CNBT-BKS ThànhphoHChIMfrih ngày2Otháng4nian2O2O 

BAO CÁO THAM BINH 
T!NH H!NH HOLT BONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2019 

CONG TY CO PHAN CAP NIfOC BEN THANH 

KInh g1ri: Dti hi dng c dông Cong ty 

Can cr: 

- Lut Doanh nghip näm 2014; 

- Diu 1 t chirc va hot dng cüa Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thãnh; 

- Quy ch hot dng cüa Ban kim soát; 

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

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

Ban Kim soát kInh báo cáo Dji hi dng c dông tInh hInh hott dng cüa Ban 
Kiêm soát và kêt qua hoat dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty Co phân Cap nuOc 
Ben Thânh näm 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 Huong — Trrnng ban 

2. Ong Nguyn Xuân TrInh — Kim soát viên 

3. Ba Phtm Thj Phumg Linh — Kim soát viên 

(Riêng Truâng Ban kim soát dam nhn cong tác chuyên trách tti Cong ty) 

2. TInh hInh ho,t dng cüa Ban Kim soát: 

Trên cy sâ chfrc näng, nhim v11 duc quy djnh ti Diu 1 và Quy chê quán trj 
Cong ty, Quy the to chirc vã hot dng cüa Ban kiêm soát, Ban Kiêm soát dâ tiên 
hành th?c hin mt so cong tác trong näm 2019 nhu sau: 

- Kim tra tinh hInh hott dng SXKD vâ Báo cáo tài chInh näm 2018 dã duc 
kiêm toán dê chuân bj Du tháo Báo cáo cüa Ban Kiêm soát trInh Dai  hi dong cô dOng 
thuing niên näm 2019. 

- D xut Cong ty kim toán dc 1p kim toán báo cáo tài chInh näm 2019 cüa 
Cong ty trInh Hi dOng quân trj thông qua. 
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- Giám sat gOp trInh tir, thu t1ic cong tác th chrc Di hi c dông thithng nien 
näm 2019 dam bão tuân thu theo quy djnh cüa pháp 1utt và Diu 1 Cong ty. 

- Xây dirng chucxng trmnh cong tác näm d th%rc hin cac nhim vi cüa Ban 
kiêm soát; to chirc phân cong nhim viii cho các thành viên Ban kim soát phü hcp vâi 
dc thU tInh hInh hot dng cUa Cong ty. 

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

- Tham dir cac phiên hçp cUa Hi dng quãn trj v djnh huâng, quyt djnh các 
van dé lien quan den hot dng san xuât kinh doanh näm 2019; giám sat vic thi,rc hin 
lay kiên biêu quyêt cUa cac thành vien Hi dOng quàn trj bang van bàn. 

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

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

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

- CUng vài doàn kim tra cUa Dàng Uy Cong ty kim tra vic lãnh dao,  chi do 
thi,rc hin cOng tác giàm nuâc that thoát, that thu; cong tác cãi cách thU tic hành chInh 
và nâng cao chit krng phiic vii khách hang. 

- Phi hçip vâi các b phn lien quan giám sat vic kim ké tài san, 4t tu phic 
vii cOng tác 1p Báo cáo tài chInh näm 2019 cUa Cong ty; giám sat cOng tác kiêm kê 
tin nuc thn thu cUa Cong ty. 

* Tng kt các cuc hp cUa Ban Kim soát: 

- Phiên hop ln 1: Thông qua Dir thão Báo cáo cUa Ban Kim soát v thm djnh 
tInh hInh SXKD näm 2018 cUa Cong ty trInh Di hi dOng cO dOng thu6ng niên näm 
2019; D xut Cong ty kim toán dc 1p kiêm toán báo cáo tài chjnh näm 2019 cUa 
Cong ty trInh Hi dng quãn trj thông qua. 

- Phiên hp 1n 2: K hoch hot dng cUa Ban Kim soát trong näm 2019; 
Thông qua Báo cáo tài chInh qu I näm 2019, thirc hin chê dO báo cáo cho HOi  dong 
thành viên, Kim soát viên TOng Cong ty theo quy djnh. 

- Phiên hop 1n 3: Thông qua Báo cáo tai chinh 6 tháng du näm 2019; Thông 
qua các nOi  dung hp HOi  dOng quãn trj Cong ty vào ngày 06/8/20 19, thrc hin chê di 
báo cáo cho HOi  dng tharth viên, Kiêm soát viên Tong Cong ty theo quy djnh. 

- Phiên hp 1n 4: Thông qua Báo cáo tài chInh qu III nAm 2019; chun bj 
phOi hp vri các bO phn lien quan giám sat vic kiêm ke tai san, v.t tu phitc vii cong 
tác 1p Báo cáo tài chInh näm 2019 cUa Cong ty, th?c hin chê dO báo cáo cho HOi 
dOng thành viên, Kiêm soát viên TOng COng ty theo quy djnh. 

Trong qua trInh lam vic, Ban Kim soát thithng xuyên trao dôi cOng vic qua 
các phucing tin email, din thoi dê näm bat thông tin kjp thai, lien tiic. 

* MOt s  nOi  dung ho?t dOng  cUa Ban Kim soát qu I näm 2020, gm: 

- Thông qua Báo cáo tài chInh nam 2019 dà duçic kim toán d chuAn bj dir 
thào Báo cáo cUa Ban Kiêm soát trInh Dai hOi dOng cô dông thung niên näm 2020; 
Dé xuât Cong ty kiêm toán dOc  1p kiêm toán báo cáo tãi chInh nam 2020 cUa Cong ty 
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1. San hrçmg nuOc mua si 

    

Triêu m3  55,082 54,258 98,50 

     

2. San hrçmg nuOc tiêu thii Triêu m3  40,100 40,188 100,22 

Triêu 
dông 

3. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 

Trong do: Doanh thu tin nuâc 

458.830 

 

468.650 102, 14 

453. 130 

 

464.549 102,52 

27 

100 

100 

27.500 

Dr kin 
10 

26,02 

98,86 

100 

39.704 

Di,r kin 
12 

144,38 

% 

Triu 
dong 

%/mênh 
giá 

trInh Hi dng quãn trj trong phiên hQp qu 1/2020; Giám sat trInh tir, thU tiic chun bj 
cong tác t chic D?i  hi cô dông thung niên näm 2020 dam bão tuân thU theo quy 
djnh cUa pháp lust và Diêu l Cong ty. 

- Chun bj xay dirng k hoch hoat dng cUa Ban Kim soát 11am 2020. 

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

3. Tin lurong, thU lao ella Ban Kiêm soát: 

Ti Di hi dng c dong thuing niên näm 2019 dã biu quyt thông qua mrc 
thU lao cho các thành viên Ban kiêm soát trong näm 2019 nhu sau: 

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

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

Tnràng Ban kim soát hixâng luong chuyên trách theo h thng thang bang 
luong cUa doanh nghip (áp diing Thông tu 17/201 5/TT-BLDTBXH ngày 22/4/2015 
và Thông tu 28/2016/TT- BLDTBXH ngày 01/9/2016). 

Cong ty dä chi và hch toán tin lucing, thung và các lqi Ich khác cho Trithng 
Ban kiêm soát và tiên thU lao, tiên thithng cho các kiêm soát viên theo dUng quy djnh. 

II. T!NH HINH HOAT BONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2019 

Trên co sâ dinh huing phát trin kinh doanh nàm 2019 thông qua tti Dii hi 
dông cô dông thung niên ngày 18 tháng 4 näm 2019, kêt qua th%rc hin mt so chi 
tiêu san xuât kinh doanh chU yêu dUa Cong ty nhu sau: 

Clii lieu BVF 
Ké hoach 
nin 2019 

Th 1iin 
nãm 2019 

Tl% 
thnhin 

1 2 3 4 5=43 

4. T 1 tMt thoát nurc bInh quân näm 2019 

5. Tr l th%rc thu tin nux9c ducvng niên 

6. T l hO dan sU diing nuOc sch 

7. Lçñ nhun truàc thud 

8. CtUc 
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Ban Kim soát tMng nht vâi các kt qua dt dtxçic nhu trên cüa Cong ty C 
phân Cap nuâc Ben Thành và có mt so kiên nhn xét sau: 

- V san lirçing nuc mua si nuâc stch tr Tng Cong ty: dã giâm duçc 1,5% so 
vâi ké hoch nãm 2019, giàm duçic 3,262 triu m3  so vâi näm 2018 (57,520 triu m3). 

- V san krcng nuâc tiêu thij: tang 0,22% so vOl k hoeh näm 2019, tang 0,317 
triu m3  so vOi näm 2018 (39,871 triu m3). 

- V doanh thu tin nuOc: tang 2,52% so vOi k hoch näm 2019, tang 12.141 
triu dông so vOi näm 2018 (452.408 triu dong), giá ban binh quân tang 259 dng/m3  
so vOi kê hoch là 11.300 dông/m3  tiêp t%lc là miic giá cao nhât so vOi các cong ty khác 
cüa Tong Cong ty. 

- V cong tác giàm tht thoát nuOc: t' l tht thoát nuOc binh quân näm 2019 
xuOng cOn 26,02% vuçt kê hoach giao 27%, so vâi cing k' näm 2018 (30,44%) dä 
kéo giãm duçic 4,42%, hxçing nuOc mua si giàm tiêt kim duçic trên 3 triu m3  tuong 
duong khoáng 17 t dong, gop phân nâng cao hiu qua san xuât kinh doanh trong näm. 
Day là cOng tác tr9ng tam nhiêu näm và duçic Cong ty tp trung dâu tu von dê cài tao, 
thay th và tIch circ dO tim diem be, tang ct.rOng them các don vj ngoài tham gia th1rc 
hin dO tim và sira b. Qua 05 nãm thu dng giãm that thoát nuOc kê tr sau thOi diem 
mua ban nuOc si qua dông ho tOng, Cong ty dä giãm duc 16,35% vOi h.rçmg nuOc tiêt 
kim duçic 10,249 triu m3  tuang duong vOi so tién 53.466 triu dong. Kêt qua dat 
duçic nhu trên ciing dã th hin sr n 1irc va quyêt tam cüa Cong ty nham gOp phân 
mang lui hiu qua kinh doanh. 

- V thirc hin chi tiêu t' l h dan duçic cp nuOc sach:  Cong ty dä hoàn thành 
100% ht dan trén dja bàn duçc cung cp nuOc stch ti'r nam 2013 và tiêp t11c duy tn tot 
chi tiêu nay. 

- Lçii nhun truOc thu thirc hin duçic 39,704 t5' dng, dat  144,38% so vOi k 
hoach, vOi kt qua nay Cong ty cO th dam bão thirc hin các nghia viii vOi Ngan sách 
nhà nuOc, quyn lçii cüa cô dông và ngiRii lao dng. 

- Các ch d phüc lçii, quyn lqi cüa nguñ lao dng duçc thrc hin dung Lut 
lao dng, thOa uOc lao dng; vic chi trã luong hang tháng duçic thirc hin dung hmn; 
cac ch d thi dua khen thithng cUng nhu các khoàn phüc lqi duc thrc hin day dü 
theo kê hoach dê ra, dam bão tiên krong và thu nhp cüa ngui lao dng tang hang 
nam tuong rng vOi nang suât lao dng và kêt qua SXKD. 

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

Ban Kim soát thng nhtt vOi các ni dung cüa Báo cáo tài chInh näm 2019 cüa 
Cong ty dã duçc kiêm toán bOi Cong ty TNHH Kiêm toán AFC Vit Nam vOi nhn 
djnh chung nhu sau: Báo cáo tài chInh dã phàn ánh trung thrc và hçp 1, trên các khIa 
canh trng yêu, tInh hInh tài chInh cüa COng ty tai  thM diem 31/12/2019, cüng thu két 
qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh luu chuyen tiên t cho näm tâi chInh kêt thüc 
cUng ngày; phü hqp vOi chuan mirc ke toán, chê dO kê toán doanh nghip Vit Nam và 
các quy djnh pháp l có lien quan den vic l.p  và trinh bay báo cáo tài chInh. 

Dánh giá khái quát thijc trng tài chInh và kt qua hot dng kinh doanh cüa 
COng ty thông qua mOt  sO chi tiéu tài chInh co bàn t?i  thOi diem 3 1/12/2019 thu sau: 
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Chi tiêu Näm 2018 Näm 2019 

1Chitvk1 htoán —.... 

- Khã nàn thanh toánhién hành (TSLD/NNH) I.d.1.... 

-Khã nän thanh toán nhanh (JSLD-HTKINNH.--..........................1,19 lAn 

2 Chi tiêu v co cu vn: 

- Nophãitrãtrêntntàisãn 36..14%32,7..  

- Ng phãi trã trên vn chü si htu 56,59% 48,75% 

3 Ch.  

- Vong quay hang tn kho (GVHB/HTKBQ) 

— 
26,49 37,91 

-Doanh thuthuAn trên tng tài san ....1,6.9 

4 Chi tiêu v khã näng sinh lôi: 

t lo.nhuân sau thug trên doanh th 4_ 

- Ty suât loi nhuân sau thuê trên tong taisan 8,43% 11,70% 

- Tsuât1i nhun sauthu trên vn chü sâ hftu 17,41% 

- T sut igi nhu.n tir hoat  dng kinh doanh trên doanh thu 
thuAn 5,69/o 9,19/o 

- Chi lieu v khá näng thanh toán cao hon so vâi näm 2018 th hin COng ty dä 
dam bão nguôn von khi thrc hin các nghia vij tâi chInh. 

- Chi tiêu v Co cu vn du giâm hon so vâi näm 2018 do Cong ty trong näm 
chi tp trung nguôn 1ic cho các hoat dng cãi tao  nâng cap, thay the, phát triên mng 
krâi dung ông nên chi phi sira chfta ông miic tam  thai không phát sinh nhiêu. 

- Chi tiêu vOng quay hang tn kho tang 11,42 lAn cho thAy giá trj hang thn kho 
näm 2019 có chiêu huâng tot dä giám 4,11% so vài nãm 2018 vi Cong ty dä dAy 
nhanh vic thanh quyêt toán vat  tu khi thiic hin dâu tu chi phi cho các dr an xây di,rng 
Co ban trong 11am, tuy nhiên giá trj hang ton kho vAn con ton cao nhäm thu dng ph%ic 
vij nhu câu san xuât kinh doanh cung cap kjp thai vat  tu thi cong các cong trinh 
XDCB, dam bão cap nuâc an toàn. Tuy nhiên Cong ty can dam bão thi,rc hin dung 
quy djnh ye quãn l tài chInh, duy trI di,r trü hang ton kho theo han  mrc  HOi  dông quãn 
trj da thông qua (Nghj quyêt so 40/NQ-CNBT-HDQT ngày 16/8/2018). 

- Chi tiêu v khã näng sinh liii du cao hon so vâi näm 2018. Thông qua dánh 
giá mt so chi tiêu tài chInh Co bàn nêu trên the hin trong näm 2019 COng ty dã báo 
toàn và phát triên dOng von có hiu qua, gop phân dam bão hoàn thành kê hoach lgi 
nhuan, dam bão khã nang chi trâ cho các khoãn ng den han. 

Tng k& và so sánh các chi tiêu cüa Cong ty có lien quan dn kt qua kinh 
doanh cho nãm tài chInh 2019 duge the hin nhi.r sau: 
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Dan vj tInh: dng 

Chi tiêu 
Kt qua 

S. 

nam 2018 

Kt qua 

- nam 2019 

T 1 

% 

A 1 2 3=2/1 

1. Doanh thu ban nrnc sach  và cung c.p DV 455.556.623.735 467.525.681.128 102,63 

2. Giá vn hang ban 325247.089.190 318.335220.546 97,87 

3. Doanh thu hot dng tài chinh 171.684.312 875.373.865 509,87 

4. Chi phi tài chInh 917.458.420 

64364.036.189 

39262.192.966 

2.309.684.597 

66.498.994.413 

251,75 

103,32 5. Chi phi ban hang 

6. Chi phi quán 1 doanh nghip 38296.989.342 97,54 

7. Thu nhâp khác 1.572.849.904 

476355.406 

248.767.087 

3.505.064275 

15,82 

8. Chi phi khác 735,81 

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

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

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

- Doanh thu bàn hang tang 2,63%, doanh thu tin nisOc tang 12,141 t' dng so 
vài nãrn 2018 do tác dng cUa 2 yeu to giá ban bInh quân và san li.rqng nuâc tiêu th%1 
tang. 

- Giá vn hang bàn giâm 2,13% so näm 201,8 do giãm san krcmg mua Si rniOc 
sach, giàm chi phi di d?ñ dng ho nuic ra khOi bat dng san, chi phi thay dong ho 
nuâc djnh ks'. 

- Doanh thu hot dng tài chInh tang do thu khoãn läi dáo h?n  ttr tiên gri tiêt 
kiém có k' hmn. 

- Chi phi tài chInh tang do khoãn lài vay phát sinh không dü diu kin vn hóa 
vào giá trj tài san cô djnh hinh thành tü nguôn von vay dê dâu tu xây drng c bàn 
chông that thoát nuàc. 

- Chi phi ban hang tang 3,32% chU yu do tang chi phi trich khu hao tài san c 
djnh là du?ing ông cap nuâc hInh thành tir xây drng co bàn. 

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

- Thu nhp khác giám do Cong ty không cO các thu nhp khãc tr vic thanh l 
tài san và nhung ban vt tu ngành nuâc. 

- Chi phi khác tang do hoàn trã tin cho Ban Quàn l dung st Do thj theo yêu 
câu cüa Kiêrn toán Nhà nurc dôi vii d an xây d%rng tuyên dung sat Ben Thành-
Suôi Tiên. 
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- TMg lçi nhun truâc thu tang 46,87% so näm 2018, vâi k& qua nay Cong ty 
dam bão thirc hin các nghia viii vOi Ngân sách nhà ni.rOc, quyên 1i cüa cô dông và 
ngtthi lao dng. 

Qua kt qua trên cho thy, tp th CB-CNV Cong ty C phn Cp nuâc Bn 
Thành dä phân dâu thirc hin nhftng chi tiéu ké hoch do Di hi cô dông và Tong 
Cong ty Cap nixàc Sài GOn dê ra vâi tinh than tIch circ và nang dng. Vic cung irng, 
kinh doanh nuâc sch cho nhu câu tiêu ding và san xuât cüa nhân dan và khách hang 
trên dja bàn luOn dam bào, on djnh chat 1uçng, dáp trng duçc 100% nhu câu sir diing 
nuàc sch, gop phân vào cong tác dam bâo an sinh xà hOi  cüa Thành phô. 

IV. TiNH HINH QUAN L VA fflEU HANH CONG TY 

1. Cong tác quán 1 cüa Hi d6ng quãn tr: 

HOi dng quãn trj Cong ty hot dng dung quy djnh theo Diu 1 t chic và 
hot dng cüa Cong ty, thrc hin day du chê dO hçp djnh k' hang qu t?i  trt sâ Cong 
ty va t chfrc 1y kin cac thành vién HOi dông quàn trj bang van ban gifla các phiên 
hçp dôi vâi cãc vn d cap bach lien quan den hot dng san xuât kinh doanh dirâi sir 
giám sat cüa Ban Kim soát Cong ty. Các nghj quyët cüa HOi dông quãn trj phU hçip 
vâi Lust  Doanh nghip, Diêu l Cong ty. 

Trong näm 2019, HOi dng quãn trj dä kjp thai thông qua các nOi  dung lien 
quan den vic thrc hin các chi tiêu kê hoch san xuât kinh doanh, lien quan den hçp 
dOng mua ban si nuac stch vài Tong Cong ty Cap nilâc Sài Gôn, lien quan den tiên 
hro'ng, thithng và các khoân phüc 1çi cüa nguOri lao dng, các nOi  dung lien quan den 
cong tác quãn l, diêu hành cüa Cong ty. 

NhIn chung, HOi dng quãn trj dã kjp thai chi dao  giãi quy& tháo ga cac vuàng 
mac khO khän trong san xuât kinh doanh, to diêu kin cho Ban Giám dOe diêu hành 
san xuât kjp th?i, hoàn thành các chi tiêu tài chInh theo kê hotch dê ra. 

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

Ban Giárn dc Cong ty da trin khai thrc hin dy du và nghiêm tue các Nghj 
quyêt cüa HOi  dOng Quãn trj, chap hành nghiém chinh chInh sách, quy djnh cüa Nhà 
nuâc trong diêu hành san xuât kinh doanh. Chu dng 1p kê hoach quan l, diêu hành, 
sr diing vOn, tài san, lao dng, thirc hin day dü nghia vi dOi vOi Nhà nuàc và ché dO, 
chInh sách dOi vâi ngithi lao dng. 

Ban Giám dc Cong ty d thirc hin tt mt s6 cOng tác chü yêu sau: 

- Tip tic ung ding nhUng tin ich cüa cong ngh thông tin d phic vii cOng tác 
quan i và san xuât kinh doanh dt hiu qua cao, Cong ty CO nhUng cai tiên ye co cau 
tO chic, chInh sách, quan l nhu: ing diing cOng ngh mâi trong quan 1'cap nuàc, CO 

nhttng buOc dOt  phá trong chung trInh cai each hành chInh, nang cao chat lung phc 
vii khách hang. 

- Thirc hin nghiem chinh Cong tác kim tra djnh k5' và dOt  xuât tiên nuâc ton 
thu cO sir tham gia giám sat cüa dai  din Ban Giam doe và Ban Kiêm soát Cong ty; có 
sir luan chuyên, thay dOi nhan sr tham gia cOng tác kiêm tra. 
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- Duy trI t& chi tiêu 100% h dan duçc cung cAp ni.rOc sch trên dja bàn Cong 
ty quán 1. 

- Thiing xuyen thirc hin ch d t1r kim tra vic mua sAm vt tix, trang thit 
bj; kiêrn ké vt tu, tài san và xtr 1 vt tu, tài san sau kiêm kê; to chirc dâu thu mua 
sam vt tu, may moe thiêt bj dung quy djnh. 

- Thirc hin nghiêm ch d kirn toán dc lap, báo cáo djnh k' theo quy dlnh 
dôi vOi cong ty dai  chüng; thirc hin ché d cong bô thông tin djnh k' và bat thu0ng 
trén thj trithng chirng khoán nhanh chOng, kjp th?yi, darn báo tinh minh bach  tInh hmnh 
hoat dng cüa Cong ty. 

3. Sr phôi hçp hot dng cüa Ban Kiêm soát vói Hi Dông quãn trj, Ban 
Giám doe diêu hành và các can b quãn 1 khác: 

Trong närn qua, trên ca si nhirn vii duçic phân cOng, các thành viên Ban Kirn 
soát thirc hin ehirc nang giárn sat cong tác quãn 1, diêu hành cüa Hi dông quãn trj, 
Ban Giám doe và hoat dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty thông qua các báo cáo 
hoat dng san xuât kinh doanh và dâu tu xay dirng, báo cáo tài chInh hang qu, nãm 
cüa Cong ty và giám sat vic th%re hin lay kiên biêu quyêt cUa các thành viên Hi 
dng quãn trj bang van bán.Vic kiêrn soát duqc Hi dong quãn trj và Ban Giám doe 
Cong ty tao  diêu kin thun lqi. 

Các cuc h9p cüa Hi dng quân trj du mi dai  din Ban kim soát tham dr, 
HDQT d cung cAp dy dü thông tin các Nghj quyêt, Quyêt djnh cüa Hi dong quàn trj 
cho Ban kim soát. 

Ban kim soát cüng cia trao dM, tham khão kin cüa Hi dng quãn trj truc 
khi trinh các báo cáo cüa Ban kim soát theo quy djnh. 

Ban Giárn dc diu hành cia tao diu kién thun lçii cho Ban kim soát th?c hin 
nhim vi duc 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 quãn trj, Ban Kim soát, Ban Giám 
dc, K toán tru?mg vã Thu k cOng ty cia tham dir mt sO Hi thão và Hi nghj tp 
huAn bi during v kin thirc nâng cao näng lirc chuyên mon nghip vii nhàm dáp ung 
thim vii duxc giao. 

Tuy nhiên, trong diu kin rnOi tru?mg kinh doanh luOn thay di, hoat dng kinh 
doanh con tiém an nhcng rüi ro ngoài tam kiêrn soát thi cOng tác kiêm soát cüng khOng 
tránh khOi nhiing ton tai  ma Ban Kiêm soát can phai quan tarn, no hrc và hoàn thin 
him nCta trong thii gian tOi. 

D dam bão cOng tác quãn 1 diu hành cüa Cong ty dugc tt him trong thai 
gian tOi, cn tip t%lc duy tn và phát huy horn nta 5ir phOi hqp chat chë gitta Ban Kiêm 
soát vâi Hi dOng quãn trj, Ban Giárn dOe diêu hành Cong ty. 

V. NHiN XET CHUNG VA KIEN NGH! 

Trong närn 2019, vOi sir n lirc và quyt tam COng ty cia thrc hin dat  và vut 
müc hu ht các chi tiêu k hoach cia dê ra. Cong tác quân 1 tài chInh hiu qua, tirng 
buâc tich lUy von dê dãu tu phát triên tao  ra các giá trj ben virng cho COng ty. 
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Trong thôri gian tâi, Cong ty cn tip tiic dy mtnh Cong tác thanh quyt toán 
4t tu kjp th?i không ánh huâng den chi tiêu dãnh giá näng 1irc hot dng cüa Cong ty; 
chü dng xay dirng kê hoach mua sam 4t tu tü dâu näm theo dung ké hotch san xuât 
kinh doanh phü hçip tiên d xây dung ca ban d tránh ton kho nhiêu ánh huing den 
tInh hinh tài chInh Cong ty. 

Chun bj s 1iu phic vi dqt hau  kim djnh k' näm 2020 cüa Doàn Kim toán 
Nha ni.râc Khu vijc IV, tang cumg cong tác rà soát áp ding diêu chinh dung giá biêu 
tiên nuOc khách hang kjp thai trong näm, tránh tInh trng phãi diêu chinh hôi to theo 
kiên nghj cUa Kiêm toán Nhà nuàc Khu virc IV lam gia tang các khoãn n xâu. 

D tang cithng cong tác kim tra, giám sat phiic vii cong tác quán 1 duc chat 
chë hcm, nghien ciru chuân bj than sir thirc hin kiêm toán ni b ti Cong ty theo quy 
djnh hin hãnh tti Nghj djnh so 05/2019/ND-CP ngày 22/01/2019 cüa ChInh phü Co 
hiu 1irc kê tr ngày 01/4/202 1. 

Trân trQng báo cáo Dti hi dng c dông./. 

No'i nhân: 
- Co dông Cong ty; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Luu: VT, BKS. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRIItJNG BAN 

Nguyn Thj Thu Hirong 
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CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 

Báo cáo tãi chInh dã dirçrc kiêm toán 
cho nãm tãi chInh kêt thüc ngãy 31 tháng 12 11am 2019 
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BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 

Ban Giám dc cüa Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành (gQi tt là "Cong ty") han 
htnh d trInh báo cáo nay cüng vOi Báo cáo tài chInh dà duçxc kim toán cho näm tài 
chInh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019. 

Thông tin chung 

COng ty C phAn Cp nuâc Bn Thành là doanh nghip duqc c phn hOa ttr doanh 
nghip Nha ni.rOc — Chi nhánh Cap nuOc Ben Thành, dn vj hch toán phi thuOc  cüa 
Tong Cong ty Cap ntrOc Sài GOn - TNHH MTV theo Quyêt djnh so 6652/QD-UBND 
ngày 30 tháng 12 nàm 2005 cüa Uy ban Nhân dan thành phô Ho ChI Minh. Cong ty 
hott dng theo Giây chirng nhn dang k doanh nghip so 4103005880 dang k lan 
dAu ngày 08 tháng 01 näm 2007, theo Giây chirng nhn dang k cOng ty cô phân so 
0304789925 (dixcic di ti s 4103005880) dãng k thay dôi lan 3 ngày 08 tháng 05 
nàm 2012 do Sâ Kê hotch và Dâu tu thành phô Ho Chi Minh cap. 

Vn diu l cüa Cong ty t?i  thai dim 31/12/2019 và 01/01/2019 là 93.600.000.000 
VNID tung ducing vài 9.360.000 cô phiêu vOi mnh giá 10.000 VND/cô phiêu. 

C phiu cüa Cong ty duçic chap nhn niêm yt tai  Sâ Giao djch Ching khoán Ha NOi 
vOi ma chirng khoán là BTW va ngày giao djch dâu tiên là ngày 14 tháng 11 näm 
2017. 

Theo giy chirng nhn dang k kinh doanh, ngành ngh kinh doanh cüa Cong ty là: 

Quán l, phát trin h thng cp nuâc, cung ing, kinh doanh nuàc stch cho nhu cAu 
tiêu dung và san xuât; 

- Tis vn xay drng các cOng trInh cp nuOc, cong trInh dan d%lng - cOng nghip (trir thit 
ké, khão sat, giám sat cOng trInh); 

Xây dirng cOng trinh cp nuOc; 

Tái 1p mt du?ing di vâi các cOng trInh chuyên ngành cp nuOc và các cOng trInh 
khác; 

Thit k xây dijng cOng trInh cp, thoát nuOc; 

Thit k xay dirng cOng trInh ht thng k5 thut do thj; 

Lp dir an, quãn l dix an cOng trInh cp, thoát nuâc và cOng trinh h tang k5 thut do 
thj; 

- Giám sat thi cOng xây dirng cOng trinh cp - thoát nuâc; 

Khão sat dja hInh xay dirng cong trinh; 

- Bàn buOn thi& bj và diing cii do luông ngành cap nuâc; 

- Bàn buôn vt lieu, thi& bj 1p dtt trong xây dirng; 

- Kinh doanh bitt dng san; 

- Cho thuê xe cO dung Ca; 

Cho thue may mOe thit bj xày drng. 
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Trong näm, hot dng chinh cüa Cong ty là quãn 1, phát trin h thng cp rniâc, 
cung i'rng, kinh doanh nithc sach  cho thu câu tiêu dung và san xuât; Xây dirng cong 
trmnh cp nh1c; Tái 1p mt duing di vâi các cOng trInh chuyên nganh cap nuâc và 
các cong trInh khác. 

Tri sâ chinh cüa Cong ty duçc dt tai  194 Pasteur, Phuing 06, Qun 3, Thành ph H 
ChI Minh, Vit Nam. 

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

Các thành vién Hi dng Quãn trj, Ban kim soát và Ban Giám d6c Cong ty trong näm 
tài chInh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 và cho den ngày 1p báo cáo nay bao 
gOm: 

Hi dông Quãn trj: 

Ho ten Chirc vi 

Ba Phm Thj Thanh Van Chü tjch 

Ong Trn Quang Minh Thành viên 

Ong Nguyn Thành Phüc Thành viên 

Ong Nguyn Thanh Tüng Thành viên 

Ong Ta Chucrng Lam Thành viên 

Ong Hu'nh Dirc Thành Thành viên 
Ban kiêm soát: 

Ho ten Chüc vii 

Ba Nguyn Thj Thu Hwing Truâng ban 

Ong Nguyn Xuân Trinh Thành viên 

Ba Pham Thj Phucing Linh Thành viên 

Ban Giám dôc: 

HQ ten Chirc vii 

Ong Nguyn Thành Phiic Giám dc 

Ong Phtm Hng Thtng Phó Giám dc 

Ong Nguyn Mtthi PhO Giám dôc 

Ngu*i thu din theo pháp 1ut 

Ngithi d?i  din theo pháp 1ut cUa Cong ty trong nAm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 
12 nàm 2018 và cho den thai diem 1p báo cáo nay nhu sau: 

Hç ten QuOc tjch Chüc Vi 

Ong Nguyn Thành Phüc Vit Nam Giám doe 
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3. Dánh giá tInh hInh kinh doanh 

K& qua hot dng kinh doanh cüa Cong ty eho näm tãi chinh kt thüc ngãy 31 tháng 
12 näm 2019 và tInh hInh tài chInh t?i  ngày 31 tháng 12 näm 2019 duçc the hin trong 
Báo cáo tài chInh dInh kern. 

4. Các s1r kin phát sinh sau ngày kt thñc nàm tãi chInh 

Không cO sir kin quan trng nâo xáy ra k tir ngãy kt thüc nãm tài chInh thra dn yêu 
câu phái diêu chinh hotc cong bô trong thuyêt minh Báo cáo tài chInh. 

5. Kiêm toán viên 

Cong ty TNHH Kirn toán AFC Vit Narn duçic chi djnh kim toán báo cáo tài chInh 
cho näm tãi chInh két thUc ngày 31 thang 12 näm 2019 cüa Cong ty. 

6. Cong bô trách nhim cüa Ban Giám dc di vOi Báo cáo tài chInh 

Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim 1p Báo cáo tài chInh d phãn ánh trung thrc 
vã hçip 1 tInh hInh tài chInh, kêt qua hot dng kinh doanh va luu chuyên tiên t trong 
näm tài chInh ket thiic ngãy 31 tháng 12 nàm 2019. Trong vic 1p Báo cáo tài chInh 
nay, Ban Giám doe phãi: 

ChQn hra các chInh sách k toán thIch hqp và ap diing các chInh sách nay mOt  each 
nhât quán. 

Thrc hin cae xét doán và cáe uOc tInh mt each hqp 1 và then trong. 

Nêu rO cac ehun mirc k toán ap ding cho Cong ty CO duc tuân thU hay không vã tAt 
Ca các sai 1eh trçng yéu da duc trInh bay và giãi thIch trong Báo cáo tãi ehInh. 

Lp Báo cáo tài chInh tren c s hott dng lien tiic trir trumg hçxp không th cho ring 
Cong ty së tiêp tiic hot dng lien tic. 

Thit 1p và thirc hin h thng kim soát ni b mt cách hftu hiu nhm hin ch rUi 
ro cO sai sot tr9ng yeu do gian 1tn hoc nhâm 1n trong vic 1p và trinh bay Báo cáo 
tài chInh. 

Cong b6 trách nhim cüa Ban Giám t1c di vOi Báo cáo tài chInh 

Ban Giám dc dam bao cac s k toán cO lien quan duçc km gitt d.y dU d phãn ánh 
tinh hInh tâi chInh, tinh hInh hot dng cUa Cong ty vOi mUc d chInh xác hçp l tti 
bat k' thi dim não và các so kê toán tuân thU che d ke toán ap diing. Ban Giárn dôc 
cUng chju trách nhirn quãn 1 các tâi san cUa Cong ty va do dO dä thixc hin các bin 
pháp thIch hçip dê ngän chn va phát hin các hành vi gian 1n và các vi phtrn khác. 

Ban Giám d& cam k& d tuân thU các yeu cu neu trên trong vic 1p Báo cáo tài 
chInh. 

CTCP Cap nwác Bèn Thành — Tài lieu DHCD thu'&ng niên 2020 31 



7. Cong b báo cáo tãi chInh 

Ban Giám dc cong b6 Báo cáo tài chInh dInh kern. Báo cáo tài chInh dä phãn anh 
trung thirc và hçip 1 tinh hInh tài chInh cüa Cong ty t?i  thai diem ngày 31 tháng 12 
närn 2019, cUng nhu két qua hoit dng kinh doanh và các luông luu chuyên tiên t cho 
näm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019, phü hçip vâi các chuân mirc kê 
toán, chê d kê toán doanh nghip Vit Narn hin hành vã các quy djnh pháp 1 có lien 
quan den vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh. 

(Ddk) 

NGUYEN THANH PHUC 
Giárn dc 
TP. Ho ChI Minh, ngây 25 tháng 03 näin 2020 

CTCP Cp nithc Bn Thành — Tài 1iu DHCD thu'&ng niên 2020 32 



S& 193/2O2OIBCKT-HCM.00333 

BAO CÁO KIEM TOAN DQC LAiP 

Kinh g1ri: Qu C dông, Hi dng Quãn trj và Ban Giám doe 
cüa Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành 

Chüng toi dà kim toán báo cáo tài chInh kern theo cüa Cong ty C phn Cp 
nuàc Ben Thành (g9i tat là "Cong ty"), diic 1p ngày 25 tháng 03 näm 2020, t1r 
trang 6 den trang 36, bao gôrn Bang can dôi ke toán tti ngày 31 tháng 12 nãrn 
2019, Báo cáo kêt qua hott dng kinh doanh, Báo cáo km chuyên tiên t cho 
nàm tài chinh kët thüc cüng ngày và Bàn thuyêt minh báo cáo tài chInh. 

Trách nhim cüa Ban Giám dc 

Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim 1p và trinh bay trung thixc và hp l 
báo cáo tài chInh cUa Cong ty theo chuân mrc kê toán, chê d ke toán doanh 
nghip Vit Narn và các quy djnh pháp l có lien quan den vic 1p và trInh bay 
báo cáo tài chInh và chiu trách nhirn ye kiêrn soát nôi b ma Ban Giárn dôc 
xác djnh là can thiêt dê darn bão cho vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh 
không có sai sOt tr9ng yêu do gian ln hoc nhâm lan. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 

Trách nhirn cüa chüng tôi là dua ra kin v báo cáo tài chInh d?a  trên kt qua 
cüa cuc kiêrn toán. Chüng tôi d tiên hành kiêm toán theo các chuân rnirc kiêm 
toán Vit Nam. Các chuân m1rc nay yêu câu chUng tôi tuân thu chuân rnirc và 
các quy djnh ye dao  dcxc nghé nghip, 1p kê hoach và thirc hin cuc kiêm toán 
dê dat  duqc sir dam báo hqp l ye vic lieu báo cáo tài chInh cUa Cong ty CO 
cOn sai sot tr9ng yêu hay không. 

Cong vic kim toán bao gm thirc hin các thu tiic nh&m thu thp các bang 
ching kiêm toán ye các so lieu và thuyét minh trên báo cáo tài chInh. Các thu 
tic kiêm toán duçic lira chçn d%ra trên xét doán cüa kiém toán viên, bao gôm 
dánh giá rUi ro có sai sot tr9ng yeu trong báo cáo tãi chInh do gian ln hoc 
nhâm lan. Khi thirc hin danh giá các rüi ro nay, kiêm toán viên dä xem xét 
kiêm soát ni bO cüa Cong ty lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài 
chInh trung thc, hçip l nhäm thiét kê các thu tVc  kiêm toán phü hqp vài tinh 
hInh thirc té, tuy nhiên không nhärn miic dIch dim ra kiên ye hiu qua cüa 
kiêm soát ni b cüa Cong ty. Cong vic kiêm toán cüng bao gôm dánh giá tInh 
thich hçip cüa các chInh sách kë toán dirge áp d%ing và tInh hgp l) cüa các uâc 
tInh kê toán ca Ban Giám doe cling nhu dánh giá vic trinh bay tong the báo 
cáo tài chInh. 

Chüng tôi tin tuâng rang các bang chüng kim toán ma chung tOi d thu thp 
dirge là day dü và thIch hgp lam c sâ cho kiën kiêm toán cüa chung tOi. 
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Y kin cüa Kim toán viên 

Theo kin cña chüng tôi, báo cáo tài chInh cia phán ánh trung thl:rc và hcip 1, trên 
các khIa ctnh trQng yeu, tinh hinh tài chInh cüa Cong ty Co phân Cap nucc Ben 
Thành tai  ngày 31 tháng 12 näm 2019, cfing nhu kêt qua hott dng kinh doanh va 
tinh hinh lixu chuyên tiên t cho nAm tài chInh kêt thüc cüng ngày, phü hçp vài 
chuân mirc kê toán, ché d ké toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 
l có lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh. 

Vn C1 cn nhân mnh 

Nhu cia nêu tii mtc 5.6 cüa Thuyt rninh báo cáo tài chinh, Cong ty cia trIch 1p dir 
phông phãi thu khó dôi doi vâi các khoãn phái truy thu do áp sai don giá nirOc vâi 
so tiên là 2.055.205.128 VND (ngay 31/12/2018 là 1.383.749.176 VNID); và Cong 
ty cüng cia trIch ltp dir phOng dôi vâi khoãn tiên nisOc bj biên thu tr nàm 2013 vi 
t l là 100% so du phài thu nay. Tuy nhiên, giá trj các khoãn dir phOng nay cO the 
khác vOi giá trj không the thu hôi thirc tê. 

(Da Ig) (Dã k3) 

TRANG DAC NHA PHi?M THI NGQC LIEN 
Phó Tong Giám d6c Kim toán vien 
SôGCNDKHNkiêmton2111-2018-009-1 SôGCNDKFINkiémton 1180-2018-009-1 

CONG TY TNHH KIEM TOAN AFC VIET 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 nãm 2019 

Thuyt 
Maso 

minh 
31/12/2019 

VND 
01/01/2019 

VND 

TAI SAN 

A - TAI SAN NGAN H3N 100 84.951.049.750 77.683.420.700 

I. Tiên và các khoãn tirong du'o'ng tiên 110 5.1 55.113.034.325 39.038.292.874 
1. Tiên lii 40.113.034.325 39.038.292.874 
2. Các khoân tirclng throng tin 112 15.000.000.000 - 

II. Du tir tài chInh ngn hn 120 1.100.000.000 1.000.000.000 
1. Chüng khoán kinh doanh 121 
2. D phông giâm giá chirng khoán kinh 
doanh 

122 

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

III. Các khoãn phãi thu ngàn hn 130 11.207.193.095 17.719.971.970 
1. Phâithungàn han  cüakhách hang 131 5.3 10.979.750.555 14.066.491.536 
2.Tratruàcchonguribannganhan 132 5.4 1.740.240.377 4.558.945.065 
3. Phái thu ni b ngän han 133 
4. Phái thu theo tiên do ké hoach hap 
dong xây drng 

134 

5.Phâithuvêchovaynganhan 135 - 
6Phâithunganhankhác 136 5.5 976.035.275 983.344.005 
7. Drphongphaithunganhankhodoi 137 5.6 (2.488.833.112) (1.888.808.636) 
8. Tài san thiêu ch xcr 1 139 

IV. Hàngtôn kho 140 5.7 8.221.151.790 8.573.126.621 
1.Hangtonkho 141 8.221.151.790 8.573.126.621 
2. Du phông giâm giá hang ton kho 149 

V. Tài san ngän hn khác 150 9.309.670.540 11.352.029.235 
1. Chi phI trá truc ngän han 151 5.8 2.397.800.000 2.171.600.004 
2. Thuê GTGT ducrc khâu trr 152 6.787.170.656 8.704.474.234 
3. Thué va các khoân khác phái thu Nhà 
nuâc 

153 5.15 124.699.884 475.954.997 

4. Giao djch mua ban !ai  trái phiêu ChInh 
phü 

154 

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

Maso 
Thuyét 
minh 

31/12/2019 
VND 

01/01/2019 
VND 

B - TA! SAN DAI HN 200 191.704.036.691 183.973.105.145 

I. Các khoãn phâi thu dài han 210 386.897.346 402.390.725 
1. Phái thu dài han  cüa khách hang 211 
2. Trâ tri.ràc cho ngLri ban dài han 212 
2. Von kinh doanh a dan vi trirc thuc 213 
4. Phái thu fbi b dài han 214 
5. Phaj thu ye cho vay dài han 215 
6. Phái thu dài han khác 216 5.5 1.544.866.431 1.212.969.085 
7. Dr phông phai thu dài hn khó dôi 219 5.6 (1.157.969.085) (810.578.360) 

I!. Tài san c dinh 220 142.653.728.313 137.883.122.993 
1. Tài san cô djnh hUu 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 trj haomôn 1u5 kê 223 (144.934.463.672) (122.126.436.075) 
2. Tài san cô dinh thuê tài chInh 224 
- Nguyen giá 225 
- Giá trj hao mon 1u kê 226 
3. Tai 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 1u5 ké 229 (2.926.908.7 1 1) (2.571.215.954) 

III. Bt dng san du tir 230 
- Nguyen giá 231 
- Giá trj hao mOn !u5 kê 232 

IV. Tài san do' 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 dijng ca ban d dang 242 5.11 46.008.143.938 42.650.585.623 

V. IMu tir tài chInh dài han 250 
1.Dâutuvàocongtycon 251 
2. Dâu tir vào cong ty lien doanh, lien két 252 
3. Dâu tix gop von vào dan vi khác 253 
4. Dij phOng dâu tir tài chinh dài han 254 
5. Dâu ti.r näm giü den ngày dáo han 255 

VI. Tài san dài han khác 260 2.655.267.094 3.037.005.804 
1. Chi phi trá tnro'c dài han 261 
2. Tài san thué thu nhâp hoãn lai 262 
3. Thiêt bj, vt tu, phii tüng thay the dài 
han 

263 5.12 2.655.267.094 3.037.005.804 

4. Tài san dài han  khác 268 

TONG CONG TA! SAN 270 276.655.086.441 261.656.525.845 
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BANG CAN DO! KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

Maso 
Thuyêt 
minh 

31/12/2019 
VND 

01/01/2019 
VND 

NGUON VON 

C - NQPHAI TRA 300 90.668.289.812 94.560.863.662 

I.Nçrngnhin 310 64.663.373.290 71.007.184.399 
1. Phái trá ngu1i ban ngän han 311 5.13 32.297.448.448 37.657.272.043 
2. Ngi.ri mua trá tiên truOc ngän han 312 5.14 2.376.957.530 1.838.849.368 
3.ThuêvàcáckhoãnphâinpNhàrnthc 313 5.15 4.378.494.826 7.722.379.750 
4. Phái trá ngthi lao dng 314 9.469.470.017 12.877.987.245 
5. Chi phi phãi trã ngän hn 315 5.16 7.3 52. 183 .806 5.294.560.372 
6. Phái trâ ni bo ngän han 316 
7. Phãi trá theo tiên do kê hoach hqp dông xay 
drng 

317 

8. Doanh thu chira thc hin ngän hn 318 
9.Phaitranganhankhac 319 5.17 764.826.014 699.215.668 
10. Vayvàncthuêtài chInh ngän han 320 5.18 4.031.843.468 2.218.263.468 
11. Dr phông phâi trâ ngãn han 321 
12. Qu5 khen thirâng, phüc lçri 322 5.19 3 .992. 149. 181 2.698.656.485 
13. Qu5' bInh on giá 323 
14. Giao djch mua ban lai  trái phiêu ChInh phU 324 

II. No' dài han 330 26.004.916.522 23.553.679.263 
1. Phái trà ngithi ban dài han 331 
2. Ngithi mua trá tiên trirc dài han 332 
3. Chi phi phái trã dài han 333 
4. Phãi trá nôi bô ye von kinh doanh 334 
5. Phái trâ nôi bt dài han 335 
6. Doanh thu chira thrc hin dài han 336 
7. Phái trà dài han khác 337 
8. Vay và nqthuê tài chinh dài han 338 5.18 26.004.916.522 23.553.679.263 
9. Trai phiêu chuyên dôi 339 
10. Co phiêu uu dãi 340 
11. Thuê thu nhp hoàn !ai  phái trá 341 
12. Dr phOng phái trá dài han 342 
13. Qu5 phát triên khoa h9c và cong ngh 343 
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BANG CAN DO! KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 näm 2019 

Ma Thuyt 
so minh 

31/12/2019 
VND 

01/01/2019 
VND 

D - VON CHU sO HUU 

I. Vn chü s& hIru 
1.Vongopcüachüshuu 

400 

410 5.20 
411 

185.986.796.629 

185.986.796.629 
93.600.000.000 

167.095.662.183 

167.095.662.183 
93.600.000.000 

- Co phieu phô thông có quyên biêu quyêt 41 la 93.600.000.000 93.600.000.000 
-COphiêurudai 411b 
2. Thng du von cô phân 412 
3. Quyen chpn chuyên dOi trái phiêu 413 
4. Von khác cüa chü si hu'u 414 
5.COphieuquy(*) 415 
6. Chênh 1ch dánh giá lal tài san 416 - 
7. Chênh 1ch t' giá hôi doái 417 
8. Qu dâu Urpháttriên 418 52.041.291.485 43.463.343.240 
9. Qu ho trg sap xêp doanh nghip 419 
10.Qu5khácthuocvonchüsyhUu 420 
11. Lgi nhun sau thuê chi.raphân phoi 421 40.345.505.144 30.032.318.943 

- Lçii nhun sau thuê chiza phân phôi !tiy 
ké den cuôi k' tnrâc 

421a 7.967.620.698 7.967.620.698 

- Lçi nhun sau thué chuaphân phôi kS'  
nay 

421b 32.377.884.446 22.064.698.245 

12. Nguôn vOn dâu Ui XDCB 422 

II. Ngun kinh phi vã qu5 khác 430 
1. Nguon kinh phi 431 
2. Nguôn kinh phi dä hInh thánh TSCD 432 

TONG CONG NGUON VON 440 276.655.086.44 1 26 1.656.525.845 

(Dã k)) (Dã kj) (Dã kj) 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HUt CIXUNG NGUYEN THANH PHUC 

Ngu*i 1p biu K toán trir&ng Giám disc 

TP. H Oil Mmli, ngây25 tháng 03 nm 2020 
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BAO CÁO KET QUA HOIST BONG KINH DOANH 
Cho nám tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2019 

Ma Thuyêt Näm 2019 Näm 2018 
s minh \TND VND 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dch viii 

2. Các khoán giám trr doanh thu 
3. Doanh thu thuân v ban hang và cung 
cap dich vii (10= 01-02) 
4. Giá vn hang ban 
5. L9'i nhun gp v ban hang và cung cp 
dich vu (20=10 - 11) 

01 
02 

10 

11 

20 

6.1 

6.2 

467.525.681.128 
- 

467.525.681.128 

318.335.220.546 

149.190.460.582 

455.556.623.735 

455.556.623.735 

325.247.089.190 

130.309.534.545 

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

7. Chi phi tài chInh 22 6.4 2.309.684.597 917.458.420 

- Trong do: Chi phi 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 quán 1 doanh nghip 26 6.6 38.296.989.342 39.262.192.966 

10. L9'i nhun thun tu' hoyt dng kinh 
doanh ..0= 20± .(2. ....-....22).-....(2. ..±...26)}............ 

30 42.960.166.095 25.937.531.282 

11. Thu nhp khác 31 6.7 248.767.087 1.572.849.904 

12. Chi phi khác 32 6.8 3.505.064.275 476.355.406 

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

50 39.703.868.907 27.034.025.780 

15. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin 
hánh 

51 5.15 7.325.984.46 1 4.969.327.53 5 

16. Chi phi thug thu nhp doanh nghip hoän 
lai 

52 

17. Lo'i nhun sau thu thu nhâp doanh 
nghip (60=50 —51 - 52) 

60 32.377.884.446 22.064.698.245 

18. LAi co ban trên c phiu 70 6.9 2.966 1.916 

(Dã kj) (Dd 1g) (Dã kj) 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HIIU CUUNG NGUYEN THANH PHUC 

Ngirô'i 1p biu Ké toán trirô'ng Giám dc 

TP. H ChI Mnih, ny25 tháng 03 nm 2020 
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BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN T 
(Theo phirong pháp gián tip) 
Cho nãm tài chInh két thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2019 

Ma Nâm 2019 
so VND 

Nàm 2018 
VND 

I. LULJ CHUYEN TIEN TIJ HOJT OQNG 
KINII DOANH 
1. Lo'i nhuân triroc thud 01 39.703.868.907 27.034.025.780 
2. Biêu chinh cho các khoãn 
- Khâu hao tài san cô dinh và BDSDT 02 23.163.720.354 19.649.916.22 1 
- Các khoân dir phông, (hoàn nhp) 03 947.415 .20 1 63 5. 163 .080 
- (Lãi)!Lô chênh 1ch t' giá hôi doái do dánh giá 04 

!ai các khoãn mic tiên t có gôc ngoai t 
- Lãi, to tir hot dng dâu tu 05 (875 .373 .865) (830.320.676) 
- Chi phi lãi vay 06 2.309.684.597 917.458.420 
- Các khoãn diêu chinh khác 07 
3. Lçi nhun tu' hoat (lông kinh doanh trithc 
thay dôi von !u'u  dng 

08 65.249.315.194 47.406.242.825 

- (Tang)! Giám các khoán phái thu 09 7.885.203.874 (3.835.155.658) 
- (Tang), giâm hang ton kho 10 733 .7 13 .541 7.253.311.624 
- Tang! (giam) các khoán phâi trâ (khong ké 11 (6.589.233.556) 5.771.232.492 

Iãi vay phái trã, thuê TNDN phái np) 
- (Tang)! giàm chi phi trã truâc 12 (226.199.996) 1.077.769.748 
- Tang, giám ching khoán kinh doanh 13 
- Tiên lãi vay da trá 14 (2.286.253.326) (9 15.209.504) 
- Thuê thu nhp doanh nghip dA np 15 (10.340.916.732) (3.571.815.95 1) 
- Tiên thu khác tir hot dng kinh doanh 16 105. 83 0.000 59.890.000 
-Tiên chi khác cho hoat dng kinh doanh 17 (2.939.087.3P (2.23.26.135) 

Lwu chuyn tin thuân tir hot dng kinh doanh 20 51.592.371.695 51.019.939.441 

II. LUU CHUYEN TIEN Ti1 HOiT OQNG 
BAU TIX 
1. Tin chi d mua sam, xay drng tài san c djnh 

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

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

22 658.636.364 

3. Tiên chi cho vay, mua các cOng ciii nq cüa do'n 
vj khác 

23 (100.000.000) 

4. Tiên thu hôi cho vay, ban lai  cac cong cii ncr cüa 
don vi khác 

24 5.000.000.000 

5. Tiên chi dâu tu gOp von vao don vi khác 25 
6. Tién thu hôi dâu tu gop von vào dcm vi khác 26 
7. Tiên thu lãi cho vay, cô ti'rc va lqi nhuân duçrc 

chia 
27 839.585.736 

307.459.311 

Liru chuyn tin thuân tir hoat  dng du tir 30 (30.5.52.2.98.2.5.3)............ 47.8....01. 45) 

III. LUU CHUYEN TIEN T bAT BONG 
TAI CHINH 
1. Tin thu tü phát hành c phiu, nhn vn gop 

cCia chü sà hUn 
31 

2. Tiên trá lai  vOn gop cho các chü th hUn, mua Eai  32 
CO phiêu cUa doanh nghip da phát hành 
3. Tiên thu tü di vay 33 6.483.080.727 12.659.004.998 
4. Tin trá no g6c vay 34 (2.218.263.468) - 
5. Tiên trã no gOc thuê tài chInh 35 
6. Co ttxc, lçri nhun da trã cho chü so' hUn 36 (9.2.30.l49..5.0)J6...Q6...43 
Liru chuyên tiên thuân tir hoat dng tài chinh 40 (4.965.331.991) 5.688.314.568 
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BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN T 
(Theo phtro'ng pháp gián tip) - Cho nam tai chinh ket tliuc ngay 31 thang 12 nam 2019 

Ma Nàin 2019 Näm 2018 
so VND VND 

LUU CHUYEN TIEN THUAN TRONG NAM 
(50 = 20 + 30 + 40) 
TIEN vA ThONG DhONG TIEN DAU NAM 
Anh hirâng ci.ia thay di t' giá hi doái quy di 
ngoai t  

50 16.074.741.451 8.904.238.554 

60 39.038.292.874 30.134.054.320 

61 

    

TIEN VA ThONG DUONG TIEN CUOI NAM 70 
(70 = 50 + 60 + 61)  55.113.034.325 39.038.292.874 

(Dã k) (Dã kj) (Dã kj) 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HUt CUNG NGUYEN THANH PHUC 

Ngtrôi 1p biu K toán tru&ng Giám dc 

TP. H ChI Mirth, ngày25 tháng 03 nm 2020 
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CONG TY CO PHAN CAP NTXOC BEN T[ILAN1I CQNG HOA xA 1101 CHIJ NGHIA V1T NAM 
Bôc lap — Tir do — Hnh phüc 

S& 02/TTr-CNBT-HDQT ThàthpMH ChIMinh, ngày 11 tháng5 nám 2020 

TO TR!NH 
V vic trIch 1p  các qu5 Va chia c tffc tir lçi nhun sau thuê nám 2019 

KInh giri: Thu hi dng c dong Cong ty 

Kt thüc niên d k toán ngày 31/12/2019, Cong ty C 
Thành dä dt di.rçc kêt qua san xuât kinh doanh nhu sau: 

phn dip nwrc Ben 

1.  Lçñnhunróuthuênm2019 39.703.868.907 dng 

2.  ThuTNDNnm2019 7.325.984.461 dông 

3.  Loinhuânsauthunm2019:(4)=(2)—(3) 32.377.884.446 dông 

4.  Loi nhuân d IrIch 1p  các qu5va chia c tirc 32.377.884.446 dông 

Sau khi can di tài chInh, Cong ty Co phn Cap nithc Bn Thành dr kiên 
phân phôi dé trIch 1p các qu5 và chia cô tuc tir kri nhuân sau thué nám 2019 nhtr 
sau: 

1.  QAutixphattrin 16.532.084.446 dng, chimt'1: 51,06% 

2.  Qu5khenthuOng 4.225.000.000 dng, chimt'1: 13,05% 

3.  QuthuângnguOiquãn1cOngty 3 88.800.000 dng, chimt1: 1,20% 

4.  Chiactücchocdong 

(12%mnhgiá) 

11.232.000.000 dng, chimtS'1:34,69% 

Cong 32.377.884.446 dông 100 % 

Trân trong kInh trinh Thu h)i dng c dông./. 

Noinhân: 
- Nhix trên; 
- Thành viên I-IDQT COng ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Ké toán tnr&ng Cong ty; 
- Luu: VT, HDQT. 

ham Thi Thanh Van 
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CONG HOA XA HO! CHJ NGHiA VIT NAM 
Dc Ip — Tir do — Hanh phüc  

S: 06/CNBT-HDQT ThthiliphdHChIMfriJ ngàyll ththig5nãm2020 

BAO CÁO DINH HUNG PHÁT TRIEN 
VA KE HOJLCH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2020 

Kmnh gui: Dai  hi dng c dong Cong ty 

Trên Co s kt qua thirc hin k hoch san xut kinh doanh näm 2019, Hi dng 
quãn trj Cong ty kInh trInh Di hOi  dông cô dông Báo cáo djnh huàng phát triên và d%r 
kiên kê hoach san xuât kinh doanh näm 2020 nhu sau: 

I. NHiN D!NH YE T!NH H!NH KINH DOANH NAM 2020 

Trén Co sâ nhftng kt qua dtt duçxc trong näm 2019, di,r báo trong näm 2020 
tInh hInh kinh tê nói chung có nhiêu chuyén biên tIch circ. Tuy nhiên, dôi vâi ngành 
nuOc thành phô noi chung và Cong ty nOi riêng thi mlic tiêu hin dai,  phát triên ben 
viing van con nhiêu thách tht'ic. 

Trung tam Thành ph së tip t1ic duçc chinh trang theo huàng hin dai,  nhiu 
cong trInhmâi di..rc xay dung và hInh thành. Là don vj cap nuâc trên dja bàn có nhiu 
chuyên biên nhu vy, hoat dng kinh doanh cüa Cong ty cUng phãi theo kjp và gop 
phân vào sir phát triên cüa Thành phô trong th?i gian tâi. Ben cinh d, vOi dôi tucmg 
khách hang tp trung a nhUng khu vrc trung tam dOi hOi chat lung djch vi cap nijOc 
cüa don vl cüng phãi ngày càng cao. Congty cOn phãi dáp ung sir mong dqi cüa c 
dông thông qua hiu qua hot dng san xuât kinh doanh trong diêu kin co ch kinh 
doanh cUa ngành nuâc tfrng buOc hInh thành, môi quan h mua ban si nuâc stch dixçic 
thiét 1p hoàn chinh. 

Näm 2020, Cong ty tip tic n djnh và tp trung cho mi hoat dng nhtm dáp 
ung thim vi chInh trj dông thai là nhim vii san xuât kinh doanh chü yêu. Xác djnh 
trên vUng phic vii Qun 1 và Qun 3 là trung tam Thành phô Ho Chi Minh sê tiêp t%ic 
hoàn thin theo huang hin di phü hçip xu the do thj thông minh trên mçi ho?t dng, 
dc bit là phát triên ht tang k thut, trong dO ngành cap nuOc phãi dáp ung duçic yêu 
câu dltt  ra. Hin dui và nâng cao chat luqng djch vii khách hang gän vai vic cap nuàc 
an toàn, lien tiic, bão dam các tiêu chI chat luçmg, dng thai dam bão hot dng san 
xuât kinh doanh ngày càng hiu qua, là mitc tiéu gän lien sir phát triên ben vUng cüa 
Cong ty. 

Vic Thành ph tip tiic duy trI chInh sách thu hUt vn du tix, djnh huâng thirc 
hin chU truong phát trién thuong mii din tU quôc gia cUa ChInh phU và miic tiéu xây 
d%rng dê an "Xây dirng thành phô Ho ChI Minh tra thành do thj thông minh" là co hi 
thun 1i gop phân cho sir tang triRing cUa don vj, to tiên dê cho di ngU lânh dto, 
can bQ quàn l va toàn the cOng nhân lao dng cUa Cong ty Co phân Cap nuâc Ben 
Thành tiêp tiic có nhüng buóc di vüng chäc, phân dâu thrc hin tot nhng chi tiêu kê 
hoch do Dti hi dOng c dOng dê ra. 
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II. MIJC TIEU VA D!NH HIfONG KINH DOANH NAM 2020 

D hoat dng san xuAt kinh doanh cüa Cong ty trong näm 2020 dat  hiu qua 
cao, Cong ty dê ra các m1ic tiêu nhu sau: 

- Cung cp nuâc sach  an toàn, lien tiic, darn bào tiêu chun cht luçrng cho phép 
theo quy djnh. 

- Dáp rng m9i nhu cu sir diing nuOc sach  cüa khách hang, dam báo chi tiêu 
100% khách hang trên dja bàn duçc cung cap và sir diing nixâc sach. 

- Quan l và hoàn thin mang luOi cp ni.râc trên dja bàn; duy trI và kéo giàrn t 
l nuOc không doanh thu theo l trInh cO hiu qua nhât tr narn 2020 cOn duâi 24%, 
den näm 2025 dui 18,5%, dat  diem hoà von và thu hôivôn dâu tu dat  hiu qua kinh 
tê cao. 

- Phn du dat  100% t' 1 thirc thu ducmg nién; darn bào cong tác dàng ngân 
giai trách dung quy djnh. 

- Phn du dat  san luqng nuâc cung cp, doanh thu, lçi nhun và t' l chi trà c 
t1rc theo chi tiéu ke hoach de ra. 

- Bào toàn, si'r ding hiu qua và phát trin ngun vé,n cüa dGn vj; dam bão hoat 
dng tài chInh lành manh. 

- Dy manh  th1rc hin cãi cách hành chInh, nâng cao chit krçmg djch vi, phic 
vi khách hang; luôn n lirc chäm soc khách hang rnt cách tot nht vâi djch vii tn 
tarn, huong tâi miic tiêu là dcin vj dn dâu cüa ngành nuOc Thành ph trong vic dern 
lai nhiêu tin Ich cho khách hang. 

- T chirc, quan 1 lao dng, dào tao  ngun nhân lirc theo hung chuyên nghip, 
hin dai;  day  manh  rng ding khoa h9c cong ngh trong san xuât, quàn l, diêu hành 
và thucmg mai din t1r. 

- Xây dirng Cong ty C phn Cp nuOc Bn Thành là doanh nghip phát trin 
ben vüng, bào v rnôi truYng và thirc hin trách nhim xä hi, nghia vi vâi Nhà nuâc; 
dam bão hài hOa quyên igi cüa cô dong, dôi tác, khách hang, ngui lao dng và cong 
dông. 

III. CAC CHI TIEU SAN XUAT KINH DOANH VA TAI CHINH NAM 2020 

Tr nhüng kho khän và thun lçri nêu trên, Cong ty d ra các chi tiêu kinh doanh 
chü yeu trong närn 2020 nhu sau: 

Cac chi lieu chu yen f)on 4 
linh 

Thtw hiên 
nam 2019 

K hoach 
nam 2020 

T1täng 
tnrông nm 
2020 so vol 

näm 2019 (%) 

U 

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

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

.... .. ............................................................................ 40,188  40,350 .. 

3 Tng doanh thu ban hang và cung cp 
dichvu 

Tiiu 
dôn 

468.650 522219 111,4 

Tiongdó:DoanhthutiMnu5c Tiiu 
dông 

464.549 517.919 111,5 
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S 
rr 

Các chi lieu chü y&i 

4 

5 

6 

7 

T'1ethutthuduongnieu 

T1ügns?ch 

Ifiloat:,,,,
Loithathfrthu 

8 Cüc 

Donvi 
linh 

Thyhin 
näm 2019 

Ke hoach 
nm 2020 

T1lng 

2020sovói 
näin 2019 (%) 

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

% 98,86 100 

% 100 100 

% 26,02 24  

TIiU 

dng 
39.704 40.000 100,7 

O/fr Drki&i12 Drki&u12 

* K hoach dAu tu xay d'ixng co bàn näm 2020 nhu sau: 

So Ngu&i 

Quymô 
dâu 
(met 

T&igvn 
11 tI 

(tnçu 
do) 

Khoachnm2020 

(met ong) 

Giá hi kh& 
yjpjj 

Giá hi gjãi 
pg(hjeu 

ttng) 
TF 

1 VnldthdoanhCôngty 20.977 139.404 16.857 109.335 99.909 

2, VnduavãochiphIsãnxut 6.188 26.350 6.188 26.350 24.018 

3 Cosivtch.t - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168254 23.045 138.185 126.427 

IV. NHIM VI TRQNG TAM VA GIA! PHAP CHU YEU 

1. Nhim viii trong tam: 

Thi' nha't, trin khai thire hin các Nghi quyt Dai  hi dng e6 dông thi.thng 
niên 2020, trong do tap trung hoàn thành tot nhim vi cap nuâc trên dja bàn, dam bão 
Cong ty phát triên theo djnh huing dê ra. 

Thi hai, quãn l và hoàn thin m1ng krài cp nuâc trên dja ban; duy trI và kéo 
giãm t 1 nuâc không doanh thu theo l trInh cO hiu qua nhât ti'ir näm 2020 cOn duOi 
24%, den näm 2025 duth 18,5%, dt diem hoà von và thu hôi von dâu tu dat  hiu qua 
kinh tê cao. 

Th ba, dy mtnh thirc hin eãi each hành chInh, nâng cao chat lucng djch vi.i, 
ph%ic vi khách hang; luôn n lixc chäm sOc khách hang mOt  cách tot nhât vOi djch vi 
tan tam, huâng t6i miic tiêu là dan vj dn dâu cüa ngành nuâc Thành phô trong vic 
dem 1aj  nhiêu tin Ich cho khách hang. 

Thi' tw, tip tue nghien eru, trin khai rng ding khoa hçc k thuat, tin Ich 
cong ngh thông tin trong cOng tác quãn 1 mang luâi cap nuâc, quàn l ni b và 
phic vi khách hang. 

Thi nám, nâng cao nang l?c  quãn trj cOng ty niêm y& trên ca sâ van  ding và 
tuân thu các quy djnh pháp luat  hin hanh; dào tao  bôi du&ng nguôn can b quãn 1)", 
diêu hành; minh bach  thông tin, tInh hInh hoat dng cüa dan vj. 

CTCP Cp nithc BEn Thành — Tài lieu DHGD thw&ng niên ná,n 2020 47 



2. Giãi pháp chü yêu: 

- Thithng xuyen phi hçp vâi chInh quyn dja phucng, khách hang trên dja bàn 
quãn l dê näm bat và dáp rng kjp th?ñ nhu câu sr diing nixOc cUa khách hang; tip tVc 
duy trI t 1 100% h dan duçc cung cAp nuâc s?ch. 

- Theo dOi chat chê tInh trng sCr diing nrnc cüa khách hang d kjp th?ñ diu 
chinh djnh mirc tiêu thit nuâc, ap diing dung giá biu nhãm nâng cao hiu qua v 
doanh thu và giá ban bInh quân; thuing xuyên kiêm tra cong tác dQc s, dc bit tai 
nhng nci cO biên dng san luçing, nhtrng nii tiêu thii nilâc iOn d kjp th?yi phát hin 
và có bin pháp xir l. 

- Tip can, khai thác nhu cu sO diing nuOc cOa các khách hang tim näng (co 
nhu câu sO diing iOn và lâu dai); kjp thai tu van, h trq dôi c và gan mOi dong h 
nuOc khi khách hang có yeu câu thay dôi quy mô si:r diving nuOc nhäm gia tang san 
luçing nuOc tiêu thi và doanh thu. 

- Hoàn thin mô hInh th chOc kinh doanh trong cOng tác d9c s và thu tiên 
tuang Ong vOi mô hInh cãi tiên, nâng cao chat lucing phiic v11 khách hang và nâng cao 
hiu qua quãn l. 

- Thirc hin hot dng dAu thu, cong tác mua sm hang hoá, vt tu, mi thu, 
1ixa ch9n nhà thu dOng quy djnh cOa cc quan quán i nhà nuOc; dam bão dt t' l dâu 
thâu qua mng theo quy djnh. 

- Tip tic trin khai ap diving các giâi pháp giãm nuOc không doanh thu nhrn 
dam bào vic quàn l, vn hành tot các DMA dê giám t' l that thoát trong tOng 
DMA; tang cuxng cong tãc kim tra giám sat chat lucmg thi cong xãy lap; kjp thi 
phát hin và xi:r 1 các tr1sng hçip gian ln và sO diing nuOc bat hp pháp; day mnh 
cong tác kirn tra van buOc dê cO 1p và xác djnh duqc khu v1rc rô ri, kjp thai sOa be. 

- Tp trung ngun vn d sOa chUa, thay th éng mic, kt hcip du tu nâng cAp 
cãi t?o  theo tui th9 và sir phát trin tOng vOng DMA theo quy ho?ch phát triên. 

- Nghiên cOn, Ong diing nhOng cong ngh và các vt tu, trang thit bj mOi Co 
tInh näng uu vit trong cong tác thi cOng, duy tu bão di.rO'ng, quàn l vn hành h thông 
cAp nuOc; dng thai tOng buOc dông b vt tu, thiêt bj sO diing trên toàn h thông. 

- Tip ti1c trin khai chucrng trinh nâng cao chAt luçing djch vii, ph%lc v11 khách 
hang thông qua vic phát huy tOi da hiu qua phân rnêm Van phOng din tO (Online 
Office); hoat dng cOa Trung tam chAm sOc khách hang (Call Center); hoàn thin vic 
triên khai áp dimng HOa dan din tO trong thanh toán tiên nuOc; day mnh vic thanh 
toán din tO qua các thiêt bj cOng ngh thông tin; mO rng các kênh thanh toãn tin 
nuOc cho khách hang; h thông hoá dO lieu, thông tin thu thp tO khách hang d t?o 
kênh thông tin lien lac  online 24/7 trong qua trinh cung cap nuOc; di mOi phucrng 
thOc biên d9c chi sO thông qua Ong dimng din thoai thông minh và Ong dimng dng h 
nuOc d9c so thông minh, tOng buOc nhân rng mO hinh. 

- Trin khai hiu qua Ong dung phn mm Quan l khách hang, SAWAGIS, 
WebgisBENTHANH trong cOng tác quãn 1 rnng luOi cap nuOc; dOng thai thuOng 
xuyên phát triên Ong ditng cüa GIS theo nhu câu dc thO sO diing cOa tOng phOng, ban, 
di trên Co sO ArcGIS Engine va hiu chinh dO lieu GIS theo huOng ngày cang chInh 
xác hon. Tiép tic nghiên cOn phát triên thut toán trén Co sO nén tang cOa GIS dê giOp 
theo dOi các dOng hO tOng duçic cht chê, dua ra nhOng cânh báo kjp thOi khi cO bin 
dng ye luu lucing va áp l?c,  phiic vim hiu qua cong tác chOng that thoát nuOc. 
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- Dy manh  th?c hin cãi cách hành chInh thông qua vic rà soát, chun hOa, 
cãi tiên các quy trInh nghip vi1, quy trInh cung cap djch vi,i cho khách hang theo Co 

ché "met cüa" nhanh gçn, don giãn hóa thu tiic. 

- Dam bão tInh hInh hoat dng tài chInh lành math,  tuân thu các tiêu chI, chun 
mirc kê toãn tài chInh; can dôi chi tiêu hçip l, dam bão sü diing hiu qua nguôn von 
kinh doanh. 

- Thirc hin nghiêm ch d kim toán dc ltp; cong b thông tin và báo cáo v 
tinh hinh tài chInh, két qua hoat dng san xuât kinh doanh cüa don vj theo quy djnh 
dôi vOi cOng ty niêm yet; xây d1rng các quy dnh, quy ché quán trj ni bO phü hçip vOi 
quy djnh cüa pháp lust  ye chirng khoán. 

- T chuite dào tao,  tham gia các lOp tp hun v quãn trj cho can b quán l, 
diêu hành; dào tao  các chüng chi chuyën nganh cho can b quãn l, diêu hành theo 
quy djnh cUa Luat Doanh nghip, Lust Chuirng khoán va các van bàn hisOng dn thi 
hành. 

- Dào tao,  trang bj nhUng k näng cn thit cho di ngU quân l và nhân viên 
chäm soc khách hang, huOng den mi,ic tiêu lay khách hang lam trung tam trong hoat 
dng san xuât kinh doanh cüa don vj; dào tao  di ngü caretaker vttng kiên thuire, giàu 
kinh nghim dê dam throng thirc hin cong tác quãn l DMA. 

- Ap diving h tMng dánh giá kt qua thirc hin KPIs di vOi ttrng CB-CNV; 
thirc hin vic chi trã hrcrng, thuOng cho nguri lao dng dung quy djnh, dam bão tiên 
lucrng và thu nhp cüa ngu?ri lao dng tuong uirng vOi näng suât lao dng và kêt qua san 
xuât kinh doanh. 

Trên day là djnh huOng phát trin và k hoach san xuAt kinh doanh chInh cUa 
Cong ty trong näm 2020. Dê có Co 50 cho Hi dong quán trj và Ban quãn l, diêu hành 
triên khai thirc hin; dông th0i dê có the diêu chinh các chi tiêu kinh doanh chü yêu 
(nhu doanh thu, li nhun,...) trong näm 2020 phü hqp vOi tinh hinh thrc té, Hi dông 
quán trj kInh dê nghj Dai  hi dông cO dông xem xét: 

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

2. Uy quyn cho HOi  dng quãn trj xem xét diu chinh các chi tiêu san xut 
kinh doanh chü yêu va các giãi pháp (nêu co) cho phü hgrp vOi tInh hinh thirc tê trong 
näm 2020. 

Trân trng kInh trInh Dai  hi dng c dOng./. 

Noinhân: TM. HO! BONG QUAN TR! 
- Co dông Cong ty; CHU TICH 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dOe Cong ty; 
- Luu: VT, HIDQT. COPHAN 

* CAP N(JCC * 

Hô' 
htm Thj Thanh Van 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 
BAN KIEM SOAT 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tff do - Hanh phüc 

S: 24/TTr-CNBT-BKS Thàni'zpháHiChiMfrih, ngàyll tháng5nám2020 

T(Y TR!NH 
V viêc lura chon don vi kim toán cho báo cáo tài chInh näm 2020 

KInh gi~i: Dti hOi  dng c dong Cong ty 

Cäncir: 
- Lutt Doanh nghip näm 2014; 
- Diu 1 th chirc và hot dng Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành; 
- Nghj djnh s 71/2017/ND-CP cüa ChInh phU huàng dn v quán trj cong ty 

dôi vâi cong ty dai  chüng có hiu 1irc tr ngày 01/8/2017, 

Thirc hin theo Diu 45 - khoán 1 ?iu 1 T6 chirc và hot dng cüa Cong ty 
Co phân Cap nuâc Ben Thành quy djnh ye Kiêm toán, Ban Kiêm soát kInh trinh Dii 
hi dông cô dông: 

1. Thông qua danh sách 03 cong ty kim toán dOc  1p duOi day d chn don vi 
kiêm toán báo cáo tãi chInh näm 2020 cUa Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành: 

TENCONGTY DIACHI 

1 Cong ty TNHH Hang kim toán SO 1 Lé Phimg fliu, qun Hoàn Kiém, thánh phô HaNOi. 
AASC 

2 CôngtyTNHHKimtoánAFC 
Y 

Nhandochna-Tng2,S4thngNgDhihChiài, 
phugDaKao,q1,thàthphôHôçhink 

3 CôngtyTNHHKimtoánvàtuvn 
A&C 

S 02 du?ng Tnxng Son, phuông 02, qun Tan Bmnh, 
thàthphOHôChfMinh. 

2. Uy quyn cho HOi  dng Quán trj Cong ty 1ra ch9n Cong ty kim toán trong 
danh sách trên dê kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2020 cüa Cong ty CO phân Cap 
nuécc Ben Thành. 

3. V müc phi kim toán, giao Giám dc Cong ty thixong thão vi Cong ty 
kiêm toán dugc ch9n dam bão mirc phi kiêm toán hçp 1. 

KInh trInh Dai hOi dng c dông xem xét và thông qua.!. 

Nii nhçIn: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành vién BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Kê toán tnrâng Cong ty; 
- Lxu: VT, BKS. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRU'€NG BAN 

Nguyn Thj Thu Huong 
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0! BONG QUAN TR! 
HU TICH 

CONG TV 

COPHAN 

cAp NUcJC 
A •. 

BEN THANH 

m Thi Thanh Van 

CONG TY cO PHAN CAP NISOC  BEN THANII CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p  — Tii do — Hanh phüc 

S: 03/TTr-CNBT-HDQT ThhpháHChIMfrth, ngàyll ththig5nàm 2020 

T( TRINH 
V mire thu lao cüa Hi Ck)ng quãn trj, Ban kiêm soát 

và Nguôi phu trách quán 1ij1Fhurk BDQT Cong ty nim 2020 

KInh g11i: Di hi dng c dong Cong ty 

Can cü Lust Doanh nghip s6 68/2014/QH13 duçic Quc hi nuOc Cong hôa xä 
hii chü nghia Vit Nam thông qua ngây 26/11/2014, eO hiu 1irc thi hành kê ti'r ngày 
01/7/2015; 

Can cir Diu l T chirc và hot dng cüa Cong ty C phn CAp nuâc Bn 
Thành (Dieu l Cong ty) duçic Dti hi dong cô dông thông qua ngày 12/4/2016; 

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

Ti phiên h9p thir 1P (Nhim ki 2017 — 2922) vào ngày 19/3/2020, Hi dng 
quãn trj Cong ty thông nhât kInh trInh Thti hi dông cô dông thông qua mrc thU lao 
cUa thành viên Hi dOng quãn trj (HDQT), Ban kiêm soát (BKS) vâ Ngiiii phii trách 
quãn trj/Thu k HDQT trong nãm 2020 (bang nhu nãm 2019), cii the nhu sau: 

- Thành viên HDQT 5.000.000 dng/ngiii/thang. 

- Thãnh viên BKS 3.000.000 dng/ngiRii/tháng. 

- Ngiii ph11 trách quãn trj/Thix k HDQT: 3.000.000 dng/ngi/tháng. 

- Riêng ChU tjch HDQT, Tri.rmg BKS do dam nhn Cong tác chuyên trách nên 
không then  thU lao. 

Can cU quy djnh ti dim e khoãn 2 Diu 14 cUa Diu l Cong ty, vic xác djnh 
thU lao cUa HDQT va BKS thuc thâm quyên cUa Di hi dông CO dông, do do Hi 
dông quãn trj kInh dê nghj Di hi dông cO dong biêu quyêt thông qua van dê trên. 

Trân tr9ng kInh trinh Dti hi dng c dông./. 

Noinhân: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Luu: VT, HDQT. 

CTCP Câ'p nuác Bén Thành — Tài lieu DHCD thu'&ng niên nàrn 2020 53 



CTCP Cá'p nzthc Bn Thành — Tài lieu DHCD r/uráng niên nám 2020 54 



CONG TY CO PHAN CAP NIrOC BEN THANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tu do — Hinh phñc 

S& 04/TTr-CNBT-HDQT ThàihpháHChIMfrth, ngàyll ththig5nun2020 

Tc TRiNH 
V thông qua vic bô sung, sfra dli Diu 1 Cong ty 

KInh g1ri: fMi hOi  dng c dông Cong ty 

Can en':  

- Luçlt Doanh nghip s6 68/2014/QHJ3 dwçrc Quc ht7i rnthc C5ng hôa Xã h17i 
Chi nghia Vict Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiçu lu'c thi hành kê ti'r ngày 
01/7/2 01 5, 

- Lut CJth'ng khoán s 70/2006/QHJJ ducrc Qu6c h5i nzthc C5ng hôa Xã h.5i 
Chi nghTa Vit Nam thông qua ngày 29/6/2 006 và Luát tha dôi, bô sung mt so diêu 
cia Luat  Chüng khoOn so 62/2010/QHJ2 du'o'c QuOc h5i nu'óc Cç5ng hôa Xâ h$i Chi 
nghi'a Viçt Nam thông qua ngày 24/11/2010; 

- Nghj djnh s 71/2 01 7/ND-CP ngày 06/6/ 2017 cia ChInh phi hzthng dan ye' 
quán trj cong ty áp ding dOi vó'i cOng ty dgi chzng; 

- Thông tw 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 ca B5 Tài chInh hithng dan mt s 
diêu cza Nghj d.inh so 71/201 7/ND-GP ngày 06/6/2017 cza Chmnh phi hwó'ng dan ye 
quán trj cOng ty ap dyng dOi vó'i cOng ty dgi ch2ng, 

- Diu l T ch&c và hogt d5ng cia COng ty Cdphcn C4'p nithc BIn Thành, 

Diu l T chirc và hott dng hin hành cUa Cong ty C phn Cap nuâc Ben 
Thành (sau day goi tat là Diêu l Cong ty) dixçic D?i  hi cô dông thông qua ngày 
12/4/2016, trén cc si tuân thU quy djnh cUa Lut Doanh nghip 2014, Thông tu so 
121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 cUa B Tài chInh quy djnh ye quãn trj cong ty áp 
diing cho các cOng ty dui chUng vA diêu kin thirc tê cUa don vj. 

Ngày 06/6/2017, Chinh phU ban hành Nghj djnh s 71/2017/ND-CP (co hiu 
lirc t1r 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 áp diing cho các cong ty dui chUng) 
huOng dan ye quãn trj cOng ty ap difling dOi vâi Cong ty di chUng, trong do quy djnh 
"Bó Tài chInh hithng dan Diêu l máu dê cong ty dgi ching tham chiêu xây ckmg  Diêu 
lç cOng ty". 

Trên co s1 do, tai  Diu 3 Thông tu s 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/20 17 cUa B 
Tài chInh huàng dn mt sO diêu cUa Nghj djnh sO 71/20 17/ND-CP ngày 06/6/2017 
cUa Chinh phU hixàng dn ye quãn trj cong ty ap dung dOi vói cong ty dti chUng thI: 

"C'Ong ty di ching tham chilu Diu l mau tQi Phy lyc sl 01 Thông tw nay dl 
xáy dyi'ig Diêu l cOng ly, dam báo phI hp vO'i quy djnh cta Luat  Doanh nghip, Lut 
Ch&ng khoán, Nghj d/nh sO 71/2017/ND-cF ngày 06/6/2017 cza C'hInh phz hu'ó'ng 
dOn ye quán trj cOng ty Op dyng dOi vO'i cOng ty dgi ching và quy djnh pháp luat  hin 
hành ". 
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TM. HO! BONG QUAN TR! 
CHU TICH 

D Diu 1 Cong ty tuân thu quy djnh tti Nghj djnh s 71/2017/ND-CP ngày 
06/6/20 17 cüa ChInh phü và Thông tu sO 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/20 17 cUa Bô Tài 
chInh, dong thxi tuân thu quy djnh cüa Lust  Doanh nghip, Lutt Chrng khoán, Hi 
dong quãn trj trong phiên h9p ngày 19/3/2020 dã thông qua nOi  dung dir thão ni dung 
bO sung, süa dOi (Diêu 1 to chiirc và ho?t dng) dê trInh Dii hi dông cO dOng (dInh 
kern). Qua trInh soan thâo dir thâo ni dung bO sung, sira dôi Diêu 1 to chirc — hot 
dng Cong ty nOi trên cüng duçc Cong ty TNHH MTV Chirng khoán Ngan hang 
Dông A thirc hin djch vii tu van nhärn dam bão tuân thu theo dung các quy djnh cüa 
Nhà nucc. 

Can cü khoãn 2 Diu 14 Diu 1 Cong ty hin hành quy djnh vic b sung, sira 
dôi Diêu 1 Cong ty phãi duçc Dai hOi dOng cô dOng xern xét quyêt djnh nên Hi dOng 
quãn trj dê nghj Qu cô dOng biêu quyêt chap thun thông qua ni dung bO sung, sira 
dôi Diêu 1 Cong ty dInh kern. 

Trân tr9ng kinh trInh Di hti dng c dông./. 

Ncri nhân: 
- Nhs trén; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Lixu: VT, HDQT. 

Pham Thi Thanh Van 
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CONG TY CO PHAN CAP NTJ'OC BEN THANTI CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

BANG TONG HQP NO! DUNG SIA BOI BO SUNG BllU L TO CH1C VA HOiT BONG 
WA CONG TY CO PHAN CAP NTIOC BEN THANH 

orn ThONG QUA Td BJJ HO! CO BONG THUNG NIEN NAM 2020 

DIEU 
NO! DUNG DIEU LE 

fflN HANH 
GOP Y SUA DO!, BO SUNG 

LY DO 

SUA DO! 

Diêu 1 
• Dinh nghia 
• 

Trong Diu lê nay, nhng thut ng 
dithi day s duoc lieu nhix sau: 

a. "Von diêu li" là so von do tat ca các 

Trong Diu lé nay, nhung thut 
ngü duâi day së dtxcc hiêu nhu 
sau: 

a. "Van diu 1" là tng giá tn 

2 Bo sung phu 
hcrp vái Diêu 1 
Diêu l máu 
ban hành kern 
theo Thông lit 
sO 
95/2017/TT- 
BTC ngay 
22/09/2017 
hwo'ng dan 
Ngh dinh so 
71/2017/ND- 
CP ngày 
06/06/2017 
cia ChInh phz 
hu'áng dOn v 
quán trj cong 

dOi 
g 

chung ( TT 
95/2017/TT-
BTC"). 

B sung them 
"các vOn ban 
tha ddi, bO 
sung, hoc 
thay the nêu 
có)" nhOm phü 
hcrp vái thtc 
té, tránh phái 
tha dôi Diêu 
lé k/il Luat 
Chtng khoán 
2019 có hiu 
hec. 

cô dong dóng gop và quy djnh t?i  Diêu mênh giá c phAn dä ban hoäc dã 
5 Diéu l nay; 

d. "Can bô quàn l" là Giám dc diu 

dime dang k mua khi thành lap 
doanh nghiêp va quy dinh tai Diêu 
5 Diéu i nay; 

d. "Nguori diu hành doanh hành, Phó Giám dc, K toán tru&ng, 
Va CáC vi tn quán l khác trong Cong nghiep" là Giám dc diu hành 

dre Hi dông quàn tn phê chuân Phó Giám dc, K toán trueing 
nguoi dieu hanh khac dircc Hoi 

e. "NguOi có lien quan" là cá flhân 
hoäc to chirc dime quy dinh tai Khoàn 
17 Diu 4 Luât Doanh nghiêp; 

Chira có 

• • dng quãn tn b nhiêm; 

e. "Ngithi có lien quan" là cá 
nhân, to chirc thrqc quy djnh tai  
khoãn 17 Diêu 4 Lust doanh 
nghip, Khoàn 34 Diêu 6 Luât 
chtrngkhoán; 

h. ty" là Cong ty C phn ,"Cong 
Cap nuc Ben Thanh; 

i. "Co dông iOn" là cô dông duce 
quy dinh tai khoãn 9 Diêu 6 Luât 
chüng khoán; 

j. "Luât chiirng khoán" là Luât 
chU'ng khoán ngày 29 tháng 6 näm 
2006, Luât sra dôi, bô sung môt 
so diéu cüa Luât chfrng khoán 
ngày 24 thang 11 näm 2010 và 
eác van bàn sira dOi, bô sung, 
hoäc thay the (neu co). 
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BIEU 
NQI DUNG BIEU L 

HIN HAN!! 

, 
GOP Y SIXA DO!, BO SUNG 

LY DO 

StJ'A DOI 

II. TEN, H!NH THUC, TRU sO, 
CHI NHANH, VAN PHONG DI 
DIN vA THUI HN HOT 
BONG CUA CONG TY 

II. TEN, HINII THC, TRTJ 
sO, CHI NHANH, VAN 
PHONG DI DIN vA THOI 
HN HO1T DQNG vA 

Bd sung phü 
hp Myc H 
Dieu l mJu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

NGU'O1 BAI THEO .DIN 
PHAP LUAT CUA CONG TY 

Diu 2 

Ten, hInh 
thü'c, tru 
sO, chi 
nhánh, van 
phông dai 
diên và 
thô'i han 
hoat dng 
cüa Cong 
ty 

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

4. Giám dc diu hành là dai  din 
theo pháp lut cüa Cong ty. 
Quyn han và nghia vu cüa ngithi 

Bd sung phü 
hcrp Diêu 3 
Diêu l ináu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dai diên theo pháp lutthixc hiên 
theo quy dinh pháp luâtvà Quy 
ch quail tn nôi bô, quy dinh nôi 
bô cüa Cong ty. 

6. Tth khi chm dirt hoat dng tnrcc 
thai han  theo Khoán 2 Diu 47, thai 

6. Tth khi chm dirt hoat dng 
tnrâc thôi han  theo khoàn 2 Diéu 

Sia ddi dku 
khoán tham 
chiu phü hp 
dr tháo Diêu 
lé tha ddi. 

han hoat dng cüa Cong ty bt dAu tr 
ngày thành 1p và là vô thai han. 

, thOi han hoat dng cña Cong 
ty bt du tr ngày thành 1p và là 
vô thi han. 

Diu 3 

Mic tiêu 
hoat dông 
cüa Cong 
ty 

1. Linh vuc kinh doanh cüa Cong ty là: 1. Ngành, ngh kinh doanh cüa Sôa ddi phü 
hp Khoán 1 
Diêu 4 Diu lé 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC, Ditm b 
Khoán 1 Dku 
25 LDN 2014. 

... 
Cong ty là: 

Diêu 4 

Pham vi 
kinh 
doanh và 
hoyt dyng 

1. COng ty thrqc phép 1p k hoach và 
tin hành tht câ cac hoat dng kinh 

. 
doanh theo Giây ching nhân clang k 

1. Cong ty di.rcic phep 1p k 
hoach và tiên hành tat câ các hoat 
dng kinh doanh theo ngành nghO 

S&a ddi phü 
hç.rp Dku 5 
Diêu 1 máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Theo LDN 
2014, ngành 
nghe KD 
khong con 
dwçic ghi nhan 
vào ni dung 
GiO'y ch&ng 
nhan dOng kj 
DNmàsê 
dtrçyc cong 
khai trên Cdng 
thông tin Quôc 
gia ye dàng kj 
Doanh nghip. 

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

doanh nghiêp và Diu l nay, phü hçp cüa Cong ty dA duGc cong b6 trên 
vó'i quy djnh pháp lust  hin hành và 
thijc hin cac bin pháp thIch hqp d 
dat duçc cac mic tiOu cüa Cong ty. 

Cong thông tin clang k doanh 
nghiêp quôc gia và Diu l nay, 
phü hçp vói quy djnh pháp lut 
hiên hành và thirc hiên các biên 
pháp thIch hp d dat  dtrqc 
mvc tiêu cüa Cong ty. 
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DIEU 
NO! DUNG D!EU LE 

HIEN HANH 
GOP Y S!fA DO!, BO SUNG 

LY DO 

SUA DO! 

Diu 5 

lê 
phan, CO 

dong sang 

2. Cong ty Co th tängrvn diu l khi 2. COng ty có th thay di vn Sia ddi phü 
hctp Khoán 2, 
3 Diêu6 Diêu 
lé mâu TT 
95/2017/TT-
BTC Khoán 2 
Diu 131 LDN 
2014. 

dtrcic Dai  hi dông cO dông thông qua 
va phü hop vri cac quy djnh cüa pháp 
luât. 

diêu l khi dtruc Dai  hi dông Co 
dông thông qua và phü hcip vâi 
các quy dinh cüa pháp luât. 

3. Các c phn cüa Cong ty vao ngày 
thông qua Diêu i nay là co phân phô 
thông. Cac quyên và nghia vii cüa cô 
phân phô thông duqc quy djnh tai  Diêu 

3. Các c phn cüa Cong ty vào 
ngày thông qua Diêu 1 nay là cô 
phân phô thông. Các quyên và 
nghTa vii cüa dông duqrc quy 

11 Diêu 1 nay. djnh tai  Diêu 11, Diêu 12 Diêu l 
nay. 

Diu 7 

Chu'n Chi 
h'

g 

khoán 
khác 

Chüng chi trái phiu hotc cac ch(rng 
chi chCrng khoán khác cüa Cong ty (tth 

Ching chi trái phiu hoc chUng 
chi chIrng khoán khác cüa Cong 
ty thrçc phát hành cO chu' k cüa 

Si'a ddi phü 
hqp Diêu 8 
Diêu l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

các thu chào ban, cac chirng chi tam 
thO'i va cáctài lieu tiro'ng tir) dirqc phát ngui dai dién theo pháp luât và 
hành có dâu va chü k' mâu cCa dai  dâu ciia Cong ty. 
din theo pháp lust  cüa Cong ty. 

Diu 8 

Chu 
nhLro'n CO 
p hn g 

2. C phAn chua thrcc thanh toán My 
dü không diric chuyên nhuçmg và 
huO'ng cac quyên l?i  lien quan nhu 
quyên nhn cô tic, quyên nhn cô 
phiêu phát hành dO tang von cO phân tIr 
nguOn vOn chU sâ hllu, quyen mua cô 
phiOu mâi chào ban. 

2. C phn chi.ra thrçc thanh toán 
day dü khOng dirçc chuyên 
nhircing và huOng các quyên iqi 
liênquan nhi.r quyên nhn cô tüc, 
quyén nhn cô phiOu phát hành dê 
tang von cô phân t1r nguOn vOn 
chü sâ hllu, quyOn mua cô phiêu 
mâi chào ban và các quyOn ii 

Bd sung phü 
hçrp Khoán 2 
Diêu 9 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

liOn quan theo quy dinh pháp luât. 

Diu 9 

Thu hi 
p hn 

4. C phAn bj thu hi duqc coi là các 
cô phân thrçc quyên chào ban. Hi 
dOng quàn tn có the trijc tiêp hoc üy 
quyOn bàn, tái phân phôi hoäc iài 

4. C phAn bj thu hi duqc coi là 
các cO phân dircc quyên,chào ban. 
Hi dông quãn trj có the trtrc tiêp 
hoc Uy quyen ban, tái phân phOi 
theo nhllng diOu kin và each thirc 
ma Hi dOng quàn trj thây là phü 
hcip. 

Sa ddi phü 
hcrp Khoán 
Diêu 10 Diêu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

quyetcho ngui dãsr hU'u cO phân bi 
thu hOi hoäc các dOi tirong khác theo 
nhllng diêu kin và cách th(rc ma Hii 
dOng quãn trj thay là phü hcrp. 

5. C dOng nm gill c phAn bj thu hi 
phái tfr bô tr cách cO dOng dOi vâi 
nhftng cO phân do, nhtrng van phài 
thanh toán tat cã các khoãn tiên cO lien 
quan cong vói tiên lãi theo t l khOng 
qua 1,5 lan läi suât huy dng cüa mt 
ngân hang do Cong ty mO tài khoân. 
vào thOi diem thu hOi theo quyOt djnh 
cña Hi dOng quail trj k tfr ngày thu 
hôi cho den ngày thrc hin thanh toán. 
Hi dOng quán tn co toàn quyOn quyOt 
djnh vic cuo'ng chO thanh toan toàn b 
gia trj cO phieu vào thai diem thu hOi. 

5. C dOng nAm gift c phn bj 
thu hOi phâi tir bo tt.r each cO dOng 
dOi vài nhllng cO phân d, nhung 
van phãi thanh toán tat cá các 
khoán tiOn cO lien quan cong vâi 
tiên lãi theo t' l khOng qua 1,5 
Ian lãi suât huy dng cña mOt 
ngân hang do Cong ty ma tài 
khoãn vào thi diem thu hOi theo 
quyet djnh cüa HOi  dOng quàn tn 
va dam báo phü hap vài quy dinh 

Theo quy d,inh 
tgi Diêu 356, 
Diêu 468 B5 
luat dan sr 
2015, läi suát 
do cham Ira 
tiên không 
vuQ't qua 
20%/nám clia 
khoán tiéi 
chm thanh 
toán => Bó 
sung them 
dogn ggch 
chdn d DN 
hru trong 

pháp luât kê tfr ngày thu hOi cho 
den ngày thijc hin thanh toán. 
Hi dOng quàn trj có toàn quyOn 
quyet djnh vic ct.rO'ng che thanh 
toán toàn b gia trj CO phieu vào 
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DIEU 
NQI DUNG DIEU LE 

HIN HANH 
GOP Y SU'A P01, BO SUNG 

LY DO 

SIA POl 

thOi dim thu hi. qua trinh thrc 
hiên. 

Diu 11 

Quyn cüa 
codong 

2. Ngithi nAm gill c phn ph thông 
có các quyn sau: 

d. Xem xét, tra ci.ru và trIch 1ic các 
thông tin lien quan dn c dông trong 

2. Ngu'Oi nm gill c phn ph 
thông có các quyên sau: 

d. Xem xét, tra cüu và trich 1ic 
các thông tin lien quan dn c 

Dkm d Khoán 
1 Diu 114, 
Khoán 3 Dku 
121, Khoán 3 
Dku 137 LDN 
2014, Dkm e, 
f Khoan 2 
Diu 12 Diu 
l mciii TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Si'a ddi phü 
hcip Dim h 
Khoán 2 Diu 
12 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Danh sách c dong dii tu each tham gia dông và yêu cu scra di các thông 
Dai hôi dng c dông và yêu cu scra tin không chInh xác; tip can 
di các thông tin không chinh xác; 

g. Trtx?rng hçp Cong ty giái th hoc 
phá san, duqc nhn mt phAn tài san 
cOn lai urang ing vài s cô phAn gop 

thông tin v danh sách c dông dii 
Ui each tham gia Dai hôi dtng cô 
dông; 

g. TruOng hçvp Cong ty giài th 
hoc phá san, di.rçyc nhân môt 
phân tài san cOn lai  tuang ng vài 
t' lê s hllu c phAn tai cong ty 

vn vào Cong ty sau khi Cong ty dä 
thanh toán cho chii na và các cô dong 
nm gill loai c phn khác ciia Cong ty 
theo quy dnh ciia pháp luQtt; sau khi Cong ty dã thanh toán các 

khoàn nc (bao gm các nghia vu 
no di voi Nhà nuâc, thu& phi) và 
thanh toán cho c dông nAm gill 
các c phAn ixu dãi khac ciia cong 
ty theo quy djith ciia phap 1ut; 

3. D cCr hoc üng cCr ngithi vào Hi 
dng quàn tn và Ban kiêm soát theo 
các quy dinh sau day: 

a. C dong hoc nhóm c dông sO hllu 
ttr 5% tro len s c phn ciia Cong ty 
trong thoi han  lien tiic it nht 6 tháng 
ducc rng ccr hoäc d ci'r ngi.roi vào 
HDQT ciia Cong ty. 

3. D cCr hoc rng ctr ngiri VàO 
Hi dng quàn trj và Ban kim 
soát theo các quy dlnh  sau day: 

a. C dOng hoc nhóm c dong so 
hllu tiir 5% tr0 len s c phn ciia 
Cong ty trong thoi han lien tic it 
nht 6 thang duçc iing cCr hoc d 
cCr ngirOi vào Hôi dông quAn tn 

rö ra do 
tI "HDQT", 
"BS" chu'a 
ditc dinh 
nghza hoc 
giai thIch vit 
tat triró'c do. 

b. C dOng hoe nhóm c dông sO hllu 
tr 3% tro len s c6 phn cUa Cong ty 
trong thi han  lien tiic It nht 6 tháng 
dirqc ng th hoc d ccr ngirO'i vào 
BKS ciia Cong ty. 

ciiaCOngty. 

b. C dOng hoc nhóm c dOng si 
hllu tir 3% tro len s c phn ciia 
Cong ty trong thoi han  lien tiic it 
nht 6 thang duçc rng cir hoc d 
cCr ngir?i vào Ban kiêm soát ciia 
Côngty. 

4. C dOng hotc nhóm c dông nm 
gill ti.'r 10% tng s c phn phO thông 
trong thai han  lien tue tr sáu (06) 
thang tth len có các quyn sau: 

b. Ki&m tra và nhân bàn sao hoàc bàn 
trIch dn danh sách cac c dông cO 
quyn tham dir và bO phiu tai Dai  hi 

4. C dông hoc nhóm c dOng 
n&m gill tr 10% tng s c phn 
ph thông tth len trong thOi han Sra ddi phü 

hp Dim c 
Khoan 3 Diu 
12 TT 
95/2017/TT 
BTC. 

Sia ddi phü 
hçip Dihn d 
Khoán 3 Diu 
12 TT 

lien tic tr sáu (06) thang tro len 
có cac quyen sau: 

b. Kim tra va nhn bàn sao hoc 
bàn trich dn danh sach các c 
dông CO quyn tham dir và biu dng c dông. 

c. Yeu cu Ban kim soát kim tra 
t1rng vn d ciii th lien quan dn quãn 
1', diu hành hoat dong ciia Cong ty 
khi xét thAy cAn thit. Yéu cAu phài the 

quyet tai Dai  hi dng c dong. 

c. Yeu cu Ban kim soát kim 
tra ttrng vAn d ci,i the lien quan 
den quán l', diu hành hoat dng 
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DIEU 
NOI DUNG DIEU LE 

HIJN HANII 
GOP Y SU'A DO!, BO SUNG 

LY DO 

S!fA DO! 

hin bang van bàn; phài. cóhç,  ten, dja 
chi ththng trü, quôc tjch, so Giây 
chü'ng minh nhân dan, H chiêu hoc 
chirng thrc Ca nhân hp pháp khác dôi 
vri cO dong là ca nhân;,  ten, dia chi 

cüa cong ty khi xét thy cn thit. 
Yêu câu phãi the hin bang van 
bàn; phâi có hç, ten, dja chi 
thuO'ng trñ, quôc tjch, so The can 

95/2017/TT-
BTC. 

cuâc cong dan, Giây chirng minh 
thu?mg trü, quôc tick, so quyêt djnh nhân dan, H chiêu hoc ch(rng 

thirc Ca nhân hp pháp khác dôi 
vói cô dong là cà nhân; ten, dia 

thành 1p hoc so dang k kinh doanh 
dôi vài cô dong là tO chüc; ... 

chi tru sâ chInh, so quyêt djnh 
thành lap hoäc ma so doanh 
nghiep dôi vâi cô dông là to 
chrc; 

Diu 12 

Nghia vu 
cüa cô 
dông 

C dông có các nghia vii sau: 

2. Tham gia các cuc hop Dai  hi dng 
cO dông va thuc hin quyên biêu quyêt 
trrc tiêp hoc thông qua di din duqc 
üy quyén hoc thirc hin bO phiêu tr 
xa. Co dông có the üy quyên cho thành 
viên Hi dông quãn trj lam dai  din 
cho mInh tai Dai hOi dong cO dOng. 

Ch ira co 

C dông có các nghia v1i sau: 

2. Tham gia càc cuc hp Dai  hi 
dông cô dông và thrc hin quyên 
biéu quyêt truc tiêp hoc thông 
qua dai  din duçc ñy quyên hoc 
thrc hin bO phiêu tir xa (hop trirc 

B sung phà 
hcrp Khoán 2 
Diêu 13 Dieu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC,' Khoán 2 
Diêu 140 LDN 
2014. 

B sung 
them cci so' 
thc hiên 
trong truv'ng 
hop Cong zyto 
chu'c DHDCD 
theo hinh thu'c 
hoi nghi tru'c 
' ' LU)' vO 

phieu then 
tu'/hrnh thu'c 

. then ttc khac, 

tuyên, bO phiêu diên tir hoäc hInh 
thirc diên tir khác, gin phiêu biêu 
quyêt den cuôc hop thông qua 
thx, fax, this diên tir). Co dong có 
the üy quyên cho thành viên Hi 
dông quán trj lam dai  din cho 
mInh tii Dai  hi dng c dOng. 

Truong hap Cong ty to chu Da,i 
hoi dong co dong/lay y kien co 
dong bang van ban thong qua hinh 
thuc bo phieu then tu hoac hinh 
thuc then tu khac, co dong co 
trach nhiem tuan thu cac nghia vu 
lien quan den viec thuc hien bo 
phiu theo quy dinh tai Ouy ch 
quan tn noi bo va cac quy dinh 
khac co lien quan. 

Diu 13 

Dai hôi 
g 

2. ... Dai hi dng c dOng thithng nien 
quyét djnh nhiThg van dé theo quy djnh 
cüa pháp !ut và Diêu l COng ty, dc 
bit thông qua các báo cáo tài chInh 
nAm và dir toán cho nam tài chInh tiêp 
theo. Các kiem toán vien dc l.p  cO 
the dir'c mi tham dr dai hOi dé tu 

2. ... Di hi dng c dông 
thu'a'ng niên quyet dinh nhüng 
van dê theo quy djnh cüa pháp 
lust  và Dieu 1 Cong ty, dc bit 
thông qua các báo cáo tài chInh 
nam và d toán cho nam tài 
chInh tiep theo. Trithn,g hap Báo 

Bd sung phü 
hop Khoán 2 
Diêu 14 Diêu 
l máu TT 
95/2017/TT- 
BTC. 

van cho viêc thông qua càc báo cáo tài cáo kiém toán báo cáo tài chInh 
chInh nam. nam cüa cong ty có các khoán 

ngoai trir trong yeu, các kiém 
toán viên dôc lap có the duac 
m&i tham d di hOi dé giài thIch 
các nOi dung lien quan. 

3. Hi dng quàn trj phài triu tp Dai  
hi dOng cO dong bat thuO'ng trong các 

3. Hi dng quán trj phái triu tp 
Dai hOi dOng cO dOng bat thuO'ng 
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tru&ng hcp sau: 

b. Bang can di k toán näm. các báo 

trog 

b. Báo 

các triRmg hçrp sau: 

cáo tài chInh qu, sáu tháng 

Sia ddi phà 
hçp Dim b 
Khoán 3 Dku 
14 Dk1u l 
mdu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Bd sung phui 
hp Diem c 
Khoán 3 Diu 
14 Diu l 
" TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Stth di phi 
hçrp Dim d 
Khoán 3 Diu 
14 Diu l 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

S&a di phii 
hop quy dinh 
thay dói khái 
nim "can b5 
quán 1J5"  thành 
"ngithi diu 
hành doanh 
nghip ". 

B sung phii 
hop Diem f 
Khoán 3 Diêu 
14 Dku l 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

cáo sáu (06) tháng hoàc qu hoc báo hoc 
tài 
dã 
d 

c 
qu 
drg 

báo cáo kim toán cüa nám 
phInh phán ánh vn chü si hüu 
bi mt môt nira(1/2) j 

i s thành vien cüa Hôi dng 
tn, thành viên doe 1p Hôi 

cáo kim toán cüa näm tài chInh phãn 
ánh vn chñ sâ htru dã bj mt mt nira 
(1/2) so vOi s du k; 

c. Khi s6 thành viên cüa Hi dng 
quán trj It han s thành vien ma 1ut 
pháp quy djnh hoc bj giám qua mt 
phân ba s thành viên quy djnh trong 
Diu lé; 

d. ... Yêu cu triu tp Dai  hi dng 
c dOng phài nêu rO 1 do và muc dich 
cuc hQp, có dü chü k ca các c 
dông lien quan hoc van bàn yêu cu 
duqc 1p thành nhiu bàn, trong do 

quán tn, Kim soát viên It 
hoi 
qu 
phn 
djnh 

d. 
dg 
mJc 
cii 
vãi 
nhu 
cü 

s thành viên ma 1ut pháp 
djnh hoc bj giâm qua mt 
ba so vo'i s thành vien quy 

trong Diu 1; 

Yêu cu triu tp Dai  hi 
c dOng phâi nêu rO 1 do và 
dich cuc hop, có dü ch& k' 
các c dông lien quan hoc 
bàn yêu cu du'qc 1p thành 

bàn và tap hop dü cht k 

môi bàn phái có chU' k cña ti thiu 
môt c dông CO lien quan; 

e. Ban kim soát 'eu cau triu t?P  CUQC 
hop nu Ban kiêm soát cO !' do tin 
urOng rAng càc thành viên Hi dng 
quán trj hoäc can bô quán 1' cp cao vi 

các c dông cO lien quan; 

e.  
cuc 

Hth 
hàih 

doltin 

Ban kim soát yêu cAu triu tp 
hop nu Ban kim soàt CO l 

tithng rAng các thành viên 
dng quán tn hoäc ngi.ri diu 

pham nghiêm trong cac nghia vii cüa 
hQ theo Diu 160 Lust Doanh nghip 
hoc Hi dng quán trj hành dng 
hoac có ' djnh hành dng ngoài phm 
vi quyn han  cüa mmli; 

f. Các trirOng hop  khác theo quy dinh 
cüa pháp lust. 

vi pham nghiêm trong các 
nghia 
Lut 
dng 

f. 
djnh 

qu'en 

vii cüa ho theo Diêu 160 
Doanh nghip hoc Hôi 

quãn tn hành dng hoäc có 
nh hành dt5ng  ngoài phm vi 

han  cüa mInh; 

Các tnr1ng hop khác theo quy 
cüa pháp lut và Diu lé nay. 

4. Triu tp hop Dai  hi dng c dông 
bt thux?ng 

a. Hi dng quán trj phái triu tp h9p 
Dai hi dng c dOng trong thai han  ba 
mucii (30) ngày k tir ngày s6 thành 
vién HOi  dng quán trj cOn lai  nhu quy 
djnh tai  dim c khoán 3 Diu 13 hoc 
nhn thrqc yeu cu quy djnh tai  dim d 
và dim e khoán 3 Diu i; 

4. 
d0x1ig 

a. 

thxi 
ngay 
tn, 
'u' 

tfniu tp hop Dai  hi dng c 
bt thuO'ng 

i dng quãn trj phãi triu tp 
Dai hi dng c dOng trong 
han  ba muai (30) ngày k tr 
sO thành viên Hi dOng quán 

thành viên doe lap HOi dng 

Bd sung phü 
hop Dim a 
Khoán 4 Dku 
14 Diu l 
mu TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 4 
Dk1u 136 LDN 
2014. 

n tn hoac Kim soát vien cOn 
lai 
3 
cAi 

nhus quy dinh tai  dim c khoân 
iu nay hoc nhn duçc yeu 
quy djnh tai  dim d và dim e 
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b. Tri.rông hcip H,i, 4ng. quãn trj 
không triu tp hop Dai  hi dng c 
dông theo quy djnh tai  dim a khoán 
Diêu .i thI trong thôri han  ba mi.roi 
(30) ngày tip theo, Ban kim soát 
phái thay th Hi dông quán trj triu 
tp hop Dai  hi dng cô dông theo quy 
djnh khoãn 5 Diu 136 Lut Doanh 
nghiep, 

c. Trung hop Ban kim soát không 
triu tp hop Dai hOi  dng c dông 
theo quy djnh tai  dim b khoãn 4 Diêu 
i thI trong thñ han  ba mtrcii (30) 
ngày tip theo, c dong, nhóm c dong 
có yeu câu quy djih tai  din d khoân 
Diêu nay có quyên thay the HOi  dong 
quán trj, Ban kiêm soát triu tp hv 
Dai hi dng c dong theo quy djnh 
khoán 6 Diu 136 Lut Doanh nghip. 

khoán 3 Diu p; 

b. Tnr?yng hçp Hi dông quân trj 
không triu t.p hop Dai hi dng 
c dong theo quy djnh t?i  diem a 
khoán 4 Diu nay thi trong th?yi 

Sith dôi nhäm 
dam báo 
khóng bj nháy 
diêu khoán 
tham chiéu. 

han ba mimi (30) ngày tip theo, 
Ban kim soát phái thay th Hi 
dng quãn frj triu tp hop Dai 
hi dong c dong theo quy djnh 
khoán 5 Diu 136 Lut Doanh 
nghip; 

c. Tri.r&ng hçip Ban kim soát 
khong triu tp hçp Dai  hi dng 
c dong theo quy djnh tai  dim b 
khoán 4 Diu nay thI trong thii 
han ba mimi (30) ngày tip theo, 
c dông, nhóm c dong có yêu 
cu quy djnh tai  dim d khoãn 3 
Diu nay có quyn thay th Hi 
dong quãn trj, Ban kim soát friu 
tp hop Dai hOi dng c dong 
thea quy djnh khoán 6 Diu 136 
Lut Doanh nghip. 

Diu 14 

Quyen va 
nhim vi 
cüa Dai 
hi dng 
cô dông 

2. Dai  hi dng c dong thixing niên 
và bt thix&ng thông qua quy& djnh v 
cac vn d sau: 

m. Quy& djnh du tu hoAc ban si tài 
san có giá trj bang hoc Ian han 35% 
tr& len tong giá trj tài san cüa Cong ty 

2. Dai  hi dng c dông thuing 
nien và bt thi.r&ng thông qua 
quyt djnh v các van d sau: 

m. Quyt djnh giao dich du tu 

Szta di phü 
hcip Dkm 1 
Khoán 2 Dku 
15 Dku l 
máu TT 
95/20] 7/TT 
BTC. 

Kién nghj bó 
vi nç51 dung 
nay mail thuán 
nç5i dung qiy 
dinh tai Diézi 
26 Diu l nay 
(Dieu 28 di' 
tháo). 

hoc ban s tài san có giá trj b&ng 
ho.c Ian hcm 35% tng giá tn tài 
san cüa Cong ty và các chi nhánh 
cüa Cong ty dircc ghi trong baa 
cáo tài chInh gAn nhât thrçic kim 
toán; 

và các chi nhánh cüa Cong ty dirqc ghi 
trong baa cáo tài chInh gân nht dtrqc 
kim toán; 

o. ViêcGiám dc diu hành dng thi 
lam Chü tich Hôi dng quán tri 

3. C dông không duqc tham gia bô 
phiu trong cac truOng hop  sau day: 

a. Thông qua các hop dng quy djnh 
tai khoán 2 Diu 14 khi cô dông do 

3. C dông không dLrçlc tham gia 
bô phiu trong các tnr1ng hop sau 
day: 

a. Thông qua các hop dng quy 
dinh tai  khoán 2 DiOu nay khi cô 

Sa di diu 
khoán than, 
chiéu phii hcrp 
d tháo Diêu 

s&a di. 

hoàc ngui cO liOn quan tai c dông dO 
là mit bOn cUa hop  dng; dông do hoc ngtthi có liOn quan 

tài cô dông do là mt ben ccia h?p 
dng; 
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b. Vic mua !ai  cô phân cüa cô dông do 
hoc cüa ngtthi CO lien quan tói cô 
dông dO trir trithng hçrp vic mua Iai  cô 
phân thrqc thixc hin theo t' I sO hüu 
cüa tat cà các cô dông hoc vic mua 
lai thrçic thrc hin thông qua khóp 1nh 
hoäc chào mua cOng khai trén So giao 

b. Vic mua lai  c phn cüa c 
dông do ho.c cüa ngtthi có lien 
quan tói cô dong do trü truông 
hcip vic mua lai  cô phân thrçe 
thixc hin theo t" l s hiu cüa tat 
cà cac Co dông hotc vic mua 1i 
duçyc thirc hin thông qua giao 

Süa di phIi 
hcrp Diem b 
Khoán 3 Diêu 
15 Diêu l 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dich khóp lênh trên Sà giao dich 
dich chirng khoán. chirng khoán hoàc chào mua cong 

khai theo quy dinh pháp luât. 

Diêu 15 

di'n dir: c
. C uy quye 

1 ....Trung hop có nhiu hon mt 
nguoi dai diên ducic cu thi phai xac 

1....Tnring hop có nhiu hon 
môt ngurn dai diên theo uy quyên 

Si'ra di nhm 
bao quatpham 
vi uy quyên 
(phieu bdw có 
the dan den 
cách hiêu chi 
dung trong 
trzthng hip 
bdu th) 

dinh cu the sO cô phân va so phiêu bâu thi phai xac dinh cu the sO cô 
phân Va SO phiêu biêu quyêt dugc durqc ày quyên cho mOi ngisOi dai  din. 
ày quyên cho mOi ngu?yi dai dién. 

2. Vic ày quyn cho ngurOi dai  din 
dir hop Dai  hi dOng cO dOng phài 1p 
thành van bàn theo mâu cOa Cong ty 
va phài có chtt k2 theo quy djnh sau 
day: 

a. Truong hop co dong ca nhan la 
ngux?i ày quyên thI giây ày quyên phài 
cO ch k COa cO dOng do và nguthi 

2. Vic ày quyn cho ngui dai 
din dr hçp Di hi dông cO dOng 
phài 1p thành van bàn theo mu 
cOa Cong ty và phài có chti k 
theo quy djnh san day: 

a. Truong hop co dong ca nhan la 
nguOi ày quyên thI giây ày quyen 
phài cO ch k' cOa CO dOng do và 
Ca nhân, nguthi dai diên theo pháp 

Si'ra dói phIi 
ha Dim a 
3• b Khoán 
2 16 
Diu mciu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

duoC ày quyên dir hop; 

b. Truong hop ngircii dai dien theo uy 

luât cua to Ch(rC duot ày quyen 
duhop 

b. Tru'Ong hop CO dông to ChlrC là quyên cUa CO dOng là to ChIrC là ngir?i 
ày quyên thI giây ày quyên phãi có nguO'i ày ciuyên thI giây ày quyn 
chü k' Càa ngui di din theo ày 
quyen, ng1r1i di din theo pháp lust  
CÜa CO dông và ngirii duac ày quyen 

phài CO Chlt k Càa ngui dai  din 
theo ày quyn, ngui dai din 
theo pháp lust COa CO dông th 

dir hop; chirc Va Ca nhân, nguri dai diên 

Ngithi dir?C ày quyen dr hop D?i hi 
dông CO dông phài np van bàn ày 
quyên truthc khi vào phOng hop. 

theo pháp luàt cüa tO chi'rc duoc 
ày quyen dir hop; 

NguOi duqC ày quyn d? hop Di 
hi dOng CO dOng phài np van 
bàn ày quyen khi dang k dir hop 
tru(rC khi vào phOng hop. 

4. Tth truOng hop quy djnh tai  Khoàn 
3 Diêu 15. phieu bieu quyet cña ngur?i 

4. Tth trung hop quy djnh tai  
Khoàn 3 Diu nay, phiu biu 

Sta doi d 
tránh nháy 
dku k/wan 
tham chiêu khi 
Co sr thay di 
t/u tt diu 
khoán. 

duqc ày quyên dir hop  trong phm vi 
duqc ày quyên van có hiu hrc khi có 
môt trong các trirOng hop sau day: ... 

quyêt cüa ngui duqc ày quyn 
dir hop trong phm vi duqc ày 
quyen vn cO hiu li,rc khi cO mt 
trong các trumg hop sau day: ... 
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Diu 16 

Tha dôi 
cac quyen 

1. Vic thay di ho hüy bó các. 
quyén däc biêt gän hen vo'i môt loai cô 
phân tru dãi có hiêu krc khi dtrac cô . 
dong nam gui it nhat 65% co phan pho 
thông tham dir h9p thông qua dông 
thidirc cô dông näm gi It nhât j 

A. Vic thay di hoc hüy bô các 
quyên däc biêt gän hen vcn môt 
loai cô phân uu dãi có hiêu krc .. 
khi dixçrc co dong nam gui it nhat 
65% Co phân phô thông tham dij 
h9p thông qua dông thi dirc cô 
dOng näm gi It nhât quyên 

Sia ddi phI. 
hop Khoan 1 
Diêu 17 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

quyên biêu quyêt cüa 1oi Co phân iru 
dãi nói trên biêu quyt thông qua. biu quyêtCña loai c phân iru däi 

nói trén biêu quyét thông qua. 

Diêu 17 Diêu 17. Triêu tp Dai hôi dn c Diu 17. Triu tp chirong 
dông, chtro'ng trInh hyp, và thông tr1nhh9p, và thông báo h9p Di 

hi dông cô dông báo hop Dii hi dông cô dông 

3. Thông báo hçp Di hi dng c 
dông dircrC güi cho tat Ca CáC Co dông 
dông thai Cong bô tren phirmg tin 
thông tin cCa Sâ giao djch chüng 
khoán, trén trang thông tin din tir 
(website) cña Cong ty. ... 

3. Thông báo h9p Di hi dng c 
dOng duc g1ri cho tat Ca CáC cô 
dOng bang phuang thÜC báo dâm 

B sung phui 
hop Khoán 2 
Diêu 139 LDN 
2014, Khoán 3 
Diêu 18 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dng thri dang trên phumg tiên 
thông tin cüa Uy ban chüng khoán 
Nhà rnrâc, Si giao djch ch(rng 
khoán, trén trang thông tin din tCr 
(website) cüa cOng ty.... 

5 Ngircn trieu tap hop Dai hôi dông Co 
dOng Co quyên ttr chôi nhu'ng dé xuât 
lien quan den Khoân 4 Dieu 17 trong 

5 Ngtxw triêu tap hop Dat hot 
dOng Co dông CO quyên tir chôi 
nhng de xuât lien quan den 
Khoán 4 Diéu nay trong các 

Swa doi dé 
tránh nháy 
diêu khoán 
tham chiéu khi 
có stir thay dôi 
th& tu diêu 
khoán. 

CáC trirmg hcrp sau: ... 
trirOng hcrp sau: ... 

6. Hôi dng quân tn phái Chuân bj dij 6. Ngithi triêu tap hop Dai hôi S&a di phü 
hop Diem d 
Khoán 7 Diêu 
136 LDN 
2014, Diem d 
Khoán 2 Diêu 
18 TT 
95/2017/TT- 
BTC. 

thão nghj quyêt Cho ti'rng van dé trong 
Chircrng trInh hop. 

dOng CO dOng phai Chuân bj di 
tháo nghj quyêt cho tmg van dê 
trong chuang trInh h9p. 

7. Các quyt dinh cüa Dai hi dng c 7. CáC pghi quyêt ccia Dai hi Szra ddi phI 
hop Khoán 
Diêu 21 Diêu 
1 máu TT 
95/2017/TT-
BTC; Khoán 2 
Diéu 148 LDN 
2014. 

dOng dU'cYC thông qua bang 100% tong 
so Co phân Co quyên biêu quyêt là hqp 
pháp va cO hiu hjc ngay câ khi trinh 
t%r và thu ti,ic thông qua quyet dinh do 

dông Co dông dirc thông qua 
bang 100% tong so CO phân CO 
quyen biêu quyêt là hqp pháp và 
có hiu l?c  ngay cã khi trInh tr và 
thU tic thOng qua nghi quyêt do không ducrc thi,rc hin dUng nhu quy 

djnh. khOng du'çrc thijc hin dUng nhu 
quydjnh. 

Diu 18 

Cac tieu 
kien tien 
hành hop 
Dai hi 

1. Dii hi dng c dOng dirçrc tin 
hanh khi co SO cô dong dir hop dat diên 
cho It nhât 65% cO phân có quyên biêu 

1. Dti hi dng c dOng dirçrc tin 
hanh khi co sO cO dOng dir hop dai 
diên cho It nhât 51% cô phân có 

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

. . 
quyen bieu quyet. 

2. ... Dai hi dng cti dOng triu tp li 2. ... Dai hi dng c dông triu Sãa di phü 
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dng ci 
dông 

chi duqc tin hành khi co thành viên 
tham thr là các cô dông và nhting dai  
diên dirnc uy quyên dir hop dai diên 
cho It nht 1?/Q  cô phân có quyên biêu 

tp l?i  chi duc tin hành khi có 
thành viên tham dr là các Co dông 
va nhing dai diên duoc uy quyên 
dir hop di din cho It nhât 33% 

hp Khoán 2 
Diêu 141 LDN 
2014 

quyêt. cô phân có quyên biêu quyêt. 

3. ... Di hi dng c dông thn thu ba 
có the duqc triu tp trong vOng hal 
mirai (20) ngày kê tr ngày di,r djnh tiCn 
hành dai  hi lan hai Va trong truô'ng 
hçip nay dai  hi thrçic tiên hành không 
phii thuc vào so luong cô dông hay 

3. ... Di hi dng c dOng thn 
thir ba có the thrc triu tp trong 
vOng hai mirth (20) ngày kê tr 
ngày di,r djnh tiên hành dai  hi lan 
hai và trong trirOng hcp nay di 
hi dircic tiên hành không phi 
thuc vao tong so phiêu có quyên 

Sia ddi phü 
hcfp Khoán 3 
Diêu 141 LDN 
2014, Khoán 3 
Diêu 19 TT 
95/2017/TT-
BTC. dai diên uS' quyén tham dir va thrqc coi 

là hçip I và có quyên quyêt djnh tat Ca 
các van dê dir kiên duc phê chuãn tai  
Dai hôi dông cô dong lan thir nhât 

biêu quyêt cCa cô dông hay dai 
din  uS' quyén tham du Va c1uc 
coi là hccp l và có quyên quyêt 
djnh tat cá cac van dê di,r kiên 
dtxqc phê chuân tai Dai hi dng 
codonglânthünhât 

Diu 19 

Th thIrc 
tiên hành 
ho và 
b 

dông ci 
dông 

1. Vào ngày t chirc Dai hOi dng c 1. Trirc 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 tiic 
däng kS'  cô dOng và phái thrc hin vic 
dang kS'  cho den khi các cô dông có 
quyên dir h9p có mat dang kS'  hêt. 

Dai hôi dông cO dông, Cong ty 
phâi thrc hin th tiic dang kS'  cO 
dOng và phài thrc hin vic däng 
kS' cho den khi các cO dông có 
quyên di,r h9p có mat  dang  kS'  hêt. 

3. C dông dn dr Di hi dng c 
dông muon  có quyên dang kS'  ngay Va 
sau do có quyên tham gia Va biêu 
quyêt t?i  di h,i. 

3. C dông hoäc dai diên throc üy Bd sung phui 
hçrp hcrp 
Khoán 6 Diu 
142 LDN 
2014, Khoán 3 
Dieu 20 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

quyên den dij D?i  hi dông cO 
dông muon  có quyên dang kS' 
ngay và sau do có quyên tham gia 
và biêu quyét t?i  di hi. 

4. ... Trirông hqp Chü tjch vng mat  
hoac tam thth mat khã nãng lam vic 
thl cac thành vien cOn li bâu môt 
ngithi trong sO h9 lam chC to? cuc 
hop. TrirOng hcrp khOng có nguOi 

4. ... Trirng hqp Chü tjch vng 
mat  hoac  tam  thth mat khã näng 
lam viêc thI các thành viên HOi 

Sia di phi 
hqp Diem a 
Khoán 2 Diu 
142 LDN 
2014, Khoán 4 
Dku 20 TT 
95/2017/TT-
BTC 

dOng quàn tn cOn Iai  bâu mt 
ngirOi trong sO h9 lam chü to? 
cuc h9p theo nguyen täc da s& the lam chü toa, thành vién HOi dOng 

quàn tn có chrc vu cao nhât diêu khiên TrirO'ng hçip khOng bâu diroc 
dê Di hi dOngcô dOng bu chü to? 
cuc hçp trong sO nhung ngithi dir hQp 
va ngiri có phiêu bâu cao nhât lam 
chü to? cuc hQp. 

ngu,ôi lam chñ toa, Trirng Ban 
kiêm soát diêu khién dê Di hi 
dông cO dOng bâu chü to? cuc 
h9p trong sO nhttng nguii di,r hçp 
và ngithi có phiêu bâu cao nhât 
lam chü to? cuc h9p. 

5. Chü to? là nguth có quyn quyt 
djnh ye trInh tij, thu ti,ic và các sir kin 
phát sinh ngoài chtrcrng trInh cüa Di 
hi dOng cO dong. 

5. Hüy bó Hüy bó phI 
hcrp Khoán 4 
Diu 141 
LDN; Khoán 
3, 4 Diu 142 

CTCP Cá'p nithc Bn Thành — Tài lieu DHCD thu'àng niên nàm 2020 66 



DIEU 
NOI DUNG DIEU LE 

HIN HAM! 

., 
GOP Y SU'A DO!, BO SUNG 

LY DO 

SUJA DO! 

LDN 2014. 

2. Chü to? cUa d?i  hôi hoäc Thu k dai 6. Chü to? cüa di hi có th tin 
hanh cac hoat dông can thiêt dé 
diêu khiên Di hi dong cô dông 
môt CaCh hap lé va Co trât tu hoäc 
dé dai hOi phan anh dUaC mong 
muon cüa da so dai biêu tham du. 

Sta ddi phi 
hop Khoan 4 
Diêu 142 LDN 
2014 Khoan 6 
Dieu 20 Dieu 
lé máu TT 
95/2017/TT-
BTC 

co the tiên hanh cac hoat dông can 
thiêt d diêu khiên f)i  hi dông CO 
dong môt cach hap lê va co trât tu 
hoäc dé dai hOi phan anh duac mong 
muOn cüa da so dai biêu tham dir. 

8. Hôi dng quãn tn có th yeu câu cac 7. Ngui triêu tap Dai hOi dng c S&a ddi phIi 
hcip vái quy 
thnh ye ngutri 
có thám quyên 
triu tap  hop 
DHDCD: 
không chi là 
HDQT ma con 
Co the là BKS, 
cO dOng Ian. 

Bo sung phu 
hap Diem a 
Khoan 7 Dieu 
142 LDN 
2014. 

cô dong hoc di din duqc üy quyên 
tham du Dai hôi dOng cO dOng chiu su 
kiêm tra ma Hôi dông quán tn cho là 

dông cO the yéu câu các CO dông 
hoäc dai diên duac uy quyên tham 
d Di hii dOng CO dOng chu sij 
kiOm tra hoäc cac biên pháp an thIch hop. TruOng hap có cô dOng 

hoc dai din duçic Cy quyên không 
chu tuân thu nhffiig quy djnh ye kiêm 
tra hoäc CáC bin pháp an ninh neu 
trên, Hôi dOng quán tn sau khi xem xét 

ninh hap pháp. hap l khác. 
Trinmg hap CO CO dông hoc di 
din dUcYC üy quyên khong chju 
tuân thu nhüng quy djnh ye kiêm 
tra hoc CáC bin pháp an ninh 
nêu trén ngithi triêu tap Dai hOi 

mt cách can trong tr chôi hoc tniiC 
xuât CO dông hoäc dai diên nêu trên 
tham gia dai hoi. .. dong CO dong sau khi xem xet mot 

, . 
cach can trong tu choi hoac truc 
xuat co dong hoc di din neu 
trén tham gia di hi. 

9. Hôi dng quán tri sau khi dã xern 8. Ngithi triêu tap Dai hôi dng Sàa di phui 
hçrp vái quy 
djnh ye ngitd'i 
Co thám quyên 
triu tap /'QP 
DHDCD. 
khOng chi là 
HDQT ma con 
CO the là BKS', 
Co dOng IO'n. 

xét mt each can trQng, có the tiên 
hành cac bin pháp duac Hôi dông 

cO dOng, sau khi dã xem xét mt 
cách can tr9ng, có the tiên hành 
cac bin pháp thIch hap dé: 

* Ngtr?i triêu tap Dai hôi dng Co 

quán tn cho là thIch hap dé: 

* HOi dng quán tn có toàn quyn thay 
dôi nhtng bin pháp nêu trên và áp 
ding tat ca các bin pháp néu J:fi  

dông có toàn quyên thay dOi 
nhU'ng bin pháp nêu trên và áp 
d%ing tat câ các bin pháp nêu thây 
can thiêt. Cac bin pháp áp diing 
có the là cap giây vào ccra hoc scr 
dung nhUng hInh thirc lira chçn 
khác. 

dOng quán tn thây can thiêt. Các bin 
pháp áp d?ng  có the là cap giây vào 
cira hoc sü d%ing nhting hInh thüc lra 
ch9n khác. 

IQ Trong truang hap tai Dai hOi dOng 
cO dOng có ap diing cac bin pháp nêu 
trén, Hôi dOng quán tn khi xac djnh 

Trong truang hap tai Dai hôi 
dOng cO dong có áp ding các bin 
pháp neu trén, ngui triêu tp Dai 

Su'a dOi phu 
hop vài quy 
d/nh ye nglr&i 
Co thOm quyên 
triu tap hQp 
DHDCD: 
khong chi là 
HDQT ma cOn 
cO tM là BKS, 
cO dOng lan. 

dja diem di hi có the: ... hOi dong cô dOng khi xác djnh dja 
dim di hi có the: ... 

Chtracó 11. Cuôc hop Dai hôi dng c Bó sung 
them ca s& dông có the to chirc theo hInh 
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thii'c hOi nghi trnc tuyn tiy theo thirc hin 
trong tru'Oiig 
hp Cong tO 
ch&c DHDC'D 
theo hInh th0c 
hi nghj trl(rc 
tuyn, bO 
phiu din 
tWhinh th&c 
den tt'rkhác. 

hoàn cãnh và khà näng cüa Cong 
ty va dtrnc quy dinh cu th tai 
Quy chê quãn tn nôi bô Cong ty. 

Chtra có 12. Viêc biu quyt thông qua 
quyt dinh cüa Dai hôi dong CO 
dông co th thuc hiên dixói hInh 
thüc bO phiu diên tCr hoäc hInh 
thirc dién tir khác thy theo hoàn 
cánh va khâ näng cüa Cong ty va 
duo'c quy dinh cu th tai Quy ché 
quán tn nôi bô cüa Cong ty. 

Diu 20 

Thông qua 
quyt dinh 
cüa . 
hi dông 
cô dông 

1. Các quyt djnh cüa Dai  hi dng c 
dOng ye CáC vn d sau day sê duçc 
thông qua khi có tr 65% trO Len tng 

1. Các quy& djnh cüa Di hOi  
dng c dông ye CáC vn d sau 
day së duçc thông qua khi có t1r 
51% trà len tng so phiu biu 

Si'ra di phü 
hcip Khoán 1 
Diéu 21 Diu 
l mJu TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 2 
Dku 144 LDN 
2014. 

Sira ddi, bd 
sung phIi hcrp 
Khoán 1 Diêu 
21 Dieu l 
máu TT 
95/2017/TT.. 
BTC. 

Theo quy djnh 
tai Khoán 1, 2 
Diu 144 LDN 
2014, nç51 dung 
hr van, si'ra dôi 
Diu lê cO th 
dirçrc thông 
qua vái tj l 
51% trà len 
néu dwçrc quy 
dinh trong 
Diêu lê. 

s phiêu biu quyt cüa tht cá CO dông 
dir hçp chap thun: 

C. Bu, min nhim, bäi nhim và thay 

quyt cUa tt cá cô dOng CO quyn 
biêu quy& có mt trirc tip hoc 
thông qua di din duçic üy quyên 
CO mt tai  Di hi dng CO dông: 

C. Min nhim, bãi nhim và thay 
th thành viên Hi dng quãn tr, 
Ban kim soát và báo cáo vic 
Hi dng quán trj b nhim Giám 
dôc diu hành. 

d. CáC vAn d khác, tr& các van d 
quy djnh tai  khoân 2, 3 Diu nay. 

th thành viên Hi dng quân trj, Ban 
kim soát và báo CáO vic Hi dng 
quãn trj b nhim Giám dC diêu hành. 

d. Các vn d khác, trr cáC van d quy 
djnh tai  khoán 2 Diu 20 Diu lê nay. 

Chira có 

e. Sra di và b sung Diu lé. 

2. CáC quyt djnh cüa Dai  hi dng c 
dông lien quan den viéc si'ra dOi và bO 

2. Các quy& djnh cUa Dai hi 
dng CO dOng lien quan den loi 
ct phiu và s luvng cô phiêu 
ducc chào ban, vic to chtrc li 
hay giài th doanh nghip, giao 
djch mua, ban tài san Cong ty 
hoc các chi nhánh thc hin có 
giá trj tt 35% tth len tOng giá trj 

san cüa Cong ty tInh theo Báo 

Si'ra ddi phà 
hçrp Khoán 1 
Diéu 144 LDN 
2014; Khoán 3 
Dku 21 Diu 
l mOu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

sung Diu lê loai c phiu vá s lirqng 
c phiu duqc cháo ban, vic tO chirc 
lai hay giái th doanh nghip, giao 
djch mua, ban tài san COng ty hoc các 
chi nhánh thrc hin có giá tn tr 35% 
trâ len tng giá tn tài san cfia Cong ty 
tInh theo Báo cáo tài chInh gAn nhât_tài 
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duqc kim toán duqc thông qua khi có 
tü 75?/ trc len tng so phiu biu 

cáo tài chInh gn nht dirçic kim 
toán &rçic thông qua khi Co tir 
65% tth len tng s phiu biu 

Sü'a ddl phü 
h Khoán 3 
Diêu 21 Diu 

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

quyt cüa tht cà c dông du hop chap 
thun (trong tnrô'ng hp th chic hop 
trirc tip) ho.c It nhAt 65% tng so 

quyt cüa các c dông có quyn 
biu quyt cO mat tnrc tip hoäc 

phiu biêu quyt chip thun (d,i vâi 
tru&ng hqp thy 5' kin c dông b&ng 
van bàn). 

thông qua dai diên ducic u5'quyen 
CO mat tai Dai hôi dng cô dông 
chip thu.n (trong tnring h to 
chic hop trijc tiêp) hoc It nht 
51% tong s phiu biu quyt 
chap thun (di vii tru0ng hcrp 
lay 5' kin cô dOng bang van bàn). 

Chira Co 3. Bu thành viên Hôi dng quán B sung phü 
hcip Khoán 2 
Diêu 21 Diu 
l máu TT 
95/2017/TT- 
BTC. 

tn và Ban kim soát phái thuc 
hiên theo quy dinh tai Khoán 3 
Diu 144 Luât Doanh nghiêp. 

Diu 21 

Thâm 
quyen Vtt 

the thfrc 
thy 5' kin 
cô (lông 
bang van 
ban (l 
thông qua 
quyêt dlnh 
cüa Di 
hi (lông 
cô (lông 

2. Hi dng quãn trj phái chun bj 
phiu thy 5' kin, dij thào quyt dinh 

2. Hi dng quàn trj phâi chuAn bj 
phiu 1ty 5' kin, dir tháo nghi 

S&a ddi phü 
hçrp vái Khoán 
2 Diu 22 
Dku l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

cüa Dai hOi dng c dông và các tái 
1iu giài trInh dij tháo quyt dinh. 

quyt cCa Di hi dông c dông 
và các tài Iiu giái trInh dir tháo 
nghi quyt. Phiêu thy kiên kern Phiu thy 5' kin kern theo dir thào nghi 

quyet va tài 1iu giái trInh phái c1ircc theo dij tháo nghi quyêt va tài 1iu 
gi:ri bang phi.ro'ng thtrc báo dam den 
di.rac dia clii dang k5' cüa tirng c 
dông. ... 

giái trInh phãi thrçc giri bang 
phuang thirc báo dam dn thrçc 
dja chi dang k5' cüa trng c (lông. 

3. Phiu thy 5' kin phài có cac ni 
dung chü yu sau day: 

a. Ten, dja chi tru s chInh, sO va ngày 

3. Phiu thy 5' kin phái cO các 
ni dung chñ yu sau day: 

a. Ten, dja chi trii s& climb, ma s 

Sia di phü 
hcrp vó'i Dim 
a Khoán 3 
Diêu 22 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Sia di 1mth 
hçip vó'i Diem 
c Khoán 3 
Diu 22 TT 
95/2017/TT 
BTC; Dkm c 
Khoán 3 Diu 
145 LDN 
2014. 

cp Gthy chüng nhân (lang k5' doanh doanh nghiêp; 
nghiep. nai dang k5' kinh doanh cüa 

c. H, ten, dja chi thng trü, 
quc tjch, s the can cijc cOng 

Côngty 

c. H, ten, dia clii tlnring trü, quc 
tjch, s Gthy ching minh nhân dan, Ho 
chiu hoc chtng thirc cá nhân hcip 
pháp khác cüa c dOng là cá nhân; ten, 
(ha clii thir?rng trà, quOc tich, s quyt 

dan, so Gthy cht'rng mmli nhân 
dan, H chiu hoc chüng th?c cá 
nhân hcip pháp khác cña c dong 
là cá nhân; ten, dia chi tnt sâ djnh thành l.p  hoc s' dang k5' kinh 

doanh cüa cO dOng lioc (ai din theo 
üy quyên cüa c dông là t ch(rc; s 
lung c phn cüa ttrng loai và s 
phiu biu quyt cüa c dOng; 

chinh, s quyt djnh thành Ip 
hoc s (lang k5' kinh doanh cCa 
c (lông là tO chirc hoac ho ten, 
(ha clii thu?mg trO. quc tich. so 
The cAn cixâc cong dan. Gthy 
ching minh nhân dan, Ho chiu 
hoäc ching thirc cá nhAn hop 
pháp khác cüa dai din theo üy 
quyen cüa c (lông là t chirc; so 
krcing c phan cüa ttrng loai và s 
phiu biu quyt cOa cO (lông; 
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4. Phiu lAy ' kin dã duqc trà lô'i phài 
có chü k' cüa c dông là cá nhân, cüa 

4. Phiu lAy ' kin dã ducc trâ li 
phài có chU k cüa c dông là cá 
nhân, ngtthi dai diên theo pháp 

Szta ddi phà 
hçip Khoán 4 
Diêu 22 Diu 
l mdu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

B sung phü 
hqp Khoán 5 
Diêu 22 Dku 
1 máu TT 
95/20] 7/TT-
BTC, Khoán 4 
Dku 145 LDN 
2014. 

Bó sung de 
them cci sá 
thyv hin 
trong trithng 
hcrp Cong ty 

, cO 
dOng bang van 
ban theo hInh 
thá'c bO phi éu 
then ti'r/hInh 
th&c then ti 
khOc. 

ngthi dai diên theo u' quyn hoäc 
ngui dai diên theo pháp luât cüa c luât cüa c dông là t chcrc hoäc 
dông là t chi'rc. cüa cá nhân, ngtxi dai diên theo 

Phiu lAy kin gi'ri v Cong ty phãi 
thrçc dijng trong phong bi dan kIii a 
không ai disçc quyn mi tnràc khi 
kim phiAu. Các phiêu lay ' kiAn Cong 
ty nMn  &rGc sau thai han  dã xác dinh 
tai ni dung phiu lAy ' kin hoc 
bj m du không hçxp lé. 

Chwa cO 

pháp luât cüa t chi'rc &rcic u 
quyên. 

Phieu lAy ' kin gcri v Cong ty 
phãi duoc dirng trong phong bi 
dan kin và không ai drçic quyn 
mO truóc khi kiêm phiu, trithng 
hop gcri fax hoäc thu diên tcr thi 
phái duoc gi bI mat dn thai 
dim kim phiu. Các phiu lAy ' 
kiAn Cong ty nhn dt19'c sau thoi 
han dä xác djnh tai  ni dung phiAu 
lAy ' kin hoc dã bj mci, bi cOng 
bô truóc thai dim kim phiu du 
khong hçp lê. PhiAu lay ' kin 
khOng thrcic gCri v dime coi là 
phiu không tham gia biu quyt. 

TruOng hop lAy kiAn c dông 
bAng van bàn theo hinh thrc bO 
phiu dién t&/hInh thüc diên tir 
khác, viêc biu quyt cOa c dông 
thuc hiên theo quy dinh tai Quy 
ch quàn tn nôi bO cOa Cong ty. 

5. Hi dng quán trj kim phiu và 1p 
biên bàn kiêm phiêu dtrci sr chirng 
kin cOa Ban kim soát hoc cOa cô 
dong khong nAm giü chCrc vu quàn l 

5. Hi dng quán trj kim phiu 
và 1p biên bàn kim phiu duài 
sij ching kin cOa Ban kim soát 
hoc cüa c dong khong phái là 
ngixii diu hành doanh nghiêp. 

St'ra di phü 
hrp v&i Khoan 
6 Dieu 22 TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Sia ddi phà 
hcrp vái Diem 
a, c Khoán 6 
Diu 22 Ditu 
lé máu TT 
95/2017/TT 
BTC, Dkm a, 
c Khoán 5 
Diu 145 LDN 
2014. 

Cong ty. Biên bàn kim phiu phài có 
các ni dung chO yu sau day: 

a. Ten, dja chi trti sâ chInh, s và ngày 

Biên bàn kim phiu phái cO các 
ni dung chü yêu sau day: 

a. Ten, dja chi tru sO' chInh, mA s 
cAp GiAy chi.rng nhân dAng k' doanh doanh nghiêp; 
nghiêp, noi dang k' kinh doanh; ' 

c. So cô dong vói ting so phik 
biu quyt dA tham gia biu quyët, 
trong do phân bit si phiu biu 
quyêt hcp l và s biu quyêt 
không hçp lé, phuang thtrc gcri 

c. S6 c dông vài t6ng s6 phiu biu 
quyAt dA tham gia biu quyét, trong do 
phan bit s phiêu biu quyt hçip I và 
sO biu quyét không hcip l, kèm theo 
phi li,ic danh sách c dong tham gia 
biêu quyt; 

phiu biêu quyt kern theo phu lic 
danh sách c dông tham gia biêu 
quyêt; 
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g. Ho, ten, chü k cüa Chñ tjch Hôi 
dông quán trj, ngui dai  din theo 
pháp 1ut cña Cong ty và cüa ngir?ii 
giám sat kim phiu. 

Các thành viên Hi dngquàn trj V 
ngithi giám sat kim phiêu phài lien 
dâi chju trách nhim v tInh trung 
thirc, chInh xác cCa biên bàn kim 
phiu; ... 

g. Hç, ten, chi k' cüa Chü tjch 
Hi dng quán trj, ngithi dai  din 
theo pháp 1ut cüa Cong ty, ngu?yi 
giám sat kim phiu và ngithi 

B sung phà 
hcrp Dkm f 
Khoán 6 Diu 
22 Diu l 
mu TT 
95/2017/TT. 
BTC, Dkm e 
Khoán 5 Diu 
145 LDN 
2014. 

kim phiu. 

Các thành viên Hi dong quán trj, 
ngi.thi kim phiu và ngiri giám 
sat kim phiu phài lien dài chju 
trách nhim v tInh trung thc, 
chInh xác cOa biên bàn kim 
phiu; 

6. Biên bàn kim phiu phài dircic cong 
b trén website cüa Cong ty trong thi 
han hai mirai tu (24) gi va gth dn 
các ci dông trong vOng mithi 1am (15) 
ngày, k tr ngày kt thñc kim phiu. 

6. Biên bàn kim phiu phái duçrc 
cong b trén website cüa Cong ty 
trong thai han  hai mui tu (24) 
gii và có th giri dn các c dông 

Süa doi phü 
hçrp Khoán 6 
Diu 145 LDN 
2014 => vic 
gt! BR /&m 
phku có tM 
thay the bang 
vic dáng tái 
len Website 
cong zy. 

trong vông mithi 1am (15) ngày, 
k tir ngày kt thñc kim phiu. 

8. Quyt djnh &rqc thông qua theo 
hinh thirc thy kthn c dOng bang van 
bàn phài dirge s c dông di din It 
nht 65% tng s c phân có quyn 

8. Quyt djnh dixqc thông qua 
theo hInh thirc thy kthn c dông 
bang van bàn phái dirge s cô 
dông dai  din It nht51% tng s 

Sia ddi phui 
hçrp Khoán 9 
Diêu 22 Diu 
l mu TT 
95/2017/TT-
BTC; Khoán 4 
Diu 144 LDN 
2014. 

biu quyt chip thun và có giá trj nhu 
quyt djnh dirge thông qua t?i  cuc 
hop Dai hi dng c dOng. 

c phn có quyn biêu quyt chp 
thun và có giá trj nhu quyt djnh 
dirge thông qua tai  cuc hop Di 
hi dng cO dOng. 

Diu 22 

Biên ban 
h9p Di 
hi dông 
cô dông 

... Các bàn ghi chép. bién bàn, s chü ... Bién bàn hop Dai hôi dng c Sz'ra di phü 
hçrp khoán 5 
Diéu 23 Diu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC, khoán 3 
Dku 146 LDN 
2014. 

k cüa các c dOng dir hop và van bàn dông, phu luc danh sách c dOng 
Uy quyn tham d phãi dirge hiru giü 
tai tru so chinh cOa Cong ty. 

dang k du hop, nghi quyt da 
duoc thông qua, van bàn üy quyn 
tham dir và tài lieu lien quan gri 
kern theo thông báo mOi hop phái 
dirge km giü tai  trii si chInh cüa 
Côngty. 

Diêu 23 

Yêu u 
hüy bO 
quyt dinh 
cüa D3i 
hôi dông 
co dong 

Trong thii han  chin miri (90) ngày, 
k tir ngày nhn dirgc bién bàn hop  
Dai hi dông c dông hoc bien bàn 
kt qua kim phiu lay ' kin Dai  hi 
dng c dông, c dOng, nhóm ct, dOng 
quy c1nh t?i  Khoàn 4 Diu 11 Diu l 
nay có quyn yéu cu Toà an hoac 
Trong tài xem xét, hu' bO quyt dinh 
cUa Dai  hi dng e dOng trong các 
tru?mg hgp sau day: 

Trong thi han  chin mui (90) 
ngày, k tir ngày nhn duc bien 
bàn hp Dai  hi dông cô dông 
hoc bien bàn ket qua kim phieu 
lay ' kin Dai  hi dng c dông, 
cO dOng, nhóm e dOngquy djnh 
tai  Khoán 4 Diu 11 Diéu lê nay, 
thành viên Hôi dng quan tn, 

Sia di, bá 
sung phIi hçip 
Diéu 24 Diêu 
l mâu TT 
95/2017/TT- 
BTC; Dku 
147 LDN 
2014. 

Kim soát vién, Giám de diu 
hành có quyn yéu cau Toà an 
hoc Trong tài xem xét, hu bO 
quy& djnh cüa Dai hi dng ct 
dOng trong cáe trung hgp sau 
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HIN ilAMI 
GOP ' S!fA DOI, BO SUNG 

L' DO 

S1)A oOi 

1. TrInh tu và thu tuc triêu tap hçp Dai 
hi dng c dông không thrc hin 
dung theo quy djnh cüa Lust Doanh 
nghip và Diêu 1 Cong ty, trr truO'ng 
hçp quy djnh tai  Khoán 7 Diu 17 
DieU 1 

day: 

1. TrInh tii và thu tue triêu tap 
hp D?i  hi dng cô dông hk 
thy kin c dông b&ng van bàn 
và ra quyt dinh cüa Dai hôi 
dng cô dong không thijc hin 
dung theo quy djnh cüa Lutt 
Doanli nghip và Diu 1 Cong 
ty, trtr tnrOng hçip quy djnh tai 
Khoân 7 Diu 17 Diêu lê nay. 

2. TrInh tir, thu tue ra quyt dinh và 2. Ni dung nghi quyt vi phm Sta di, bd 
sung phIi hçip 
Diêu 24 Diêu 
lê máu TT 
95/2 01 7/TT- 
BTC, Diêu 
147 LDN 
2014. 

ni dung quyt dinh vi pham pháp 1ut pháp 1ut hoc Diu I Cong ty. 
ho.c Diêu 1 Cong ty. 

Chu'a có Chira có Diêu 24. 1n cfr, dê cu thành B sung phi 
hcip Diêu 11 
ND 
71/2017/ND- 
c, Diu 25 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Ghi nhan  theo 
Khoán 1 Diu 
11 ND 
71/2017/ND-
CF va gop 
cza DN. 

viên Hôi dn iuàn tn 

1. TnrOng hop dã xác djnh duc 
truóc irng viên, thông tin lien 
quaii dn các i.rng viên HOi dong 
quán tn diroc dua vao tài lieu hop 
Dai hôi dng c dông và cong bO 
t6i thiu muñ (10) ngày tmc 
ngày khai mac cuOc hop Dai hOi 
dông c dông trên trang tin ,thOng 
diên tcr cüa Cong ty d cO dông cO 
th tIm hiu v cac irng viên nay 
tru'óc khi bO phiu. 1iJng viên Hôi 
dng quán tn phài có cam kt 
b&ng van bàn ye tInh trung thirc, 
chInh xác và hcrp 12 cña các thông 
tin cá nhân duac cong b va phài 
cam kt thuc hiên nhiêm vu môt 
each trung thuc nu thrac bu lam 
thành viên Hôi dng quán tn. 
Thông tin lien quan dn frng vien 
HOi dông quàn tn duoc cong bô 
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 Hôi dng quán tn là can 
thit cung cAp và cong khai (nu 
co). 
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NOI DUNG DIEU LE 

lIEN 1JAN11 
GOP V SUA 1)01, BO SUNG 

LY DO 

SU'A 1)01 

Chira có 2. Các c dông nm giü c phAn Chuyn len ti 
Khoán 2 Diêu 
24 Diêu l ci 
('Diêu 25 dr 
tháo Diêu l 
tha dôi) 

phô thông trong thai han lien tue 
It nhât sau (06) tháng có quyén 
gop so quyên biêu quyêt cüa tirng 
nguOi lai vi nhau dé de cCr các 
ng viên Hôi dông quán tn. Co 

dông hoäc nhóm cô dông nãm gilt 
tir 5% den dithi 10% tng so cô 
phtn có quyên biu quyt ducie d 
eCr môt (01) irng viên tir 10% den 
dirâi 30% dl!cYc dé cir tôi da hai 
(02) trng vién: t1r 30% den dui 
40% duoc dé ci'r tôi da ba (03) 
1rng viên tir 40% den duóri 50% 
duac d cr tôi da bôn (04) (mg 
viên tir 50% den diiài 60% dimac 
d c(m ti da näm (05) (mg viên tir 
60% den dtrâi 70% ducc dé c(m tôi 
da sáu (06) (mg viên hr 70% dn 
80% thrac de cCr tôi da bay (07) 
ü'ng viên: và hr 80% tr len dtmcrc 
de cü' tôi da tam (08) (mng viên. 

Chira có 3. TruOng hap s lircmng cac üng Chuyn len tir 
Khoán 3 Diêu 
24 Diêu l c12 
(Diêu 25 dr 
tháo Diêu l 
tha dói). 

vién Hôi dong quán tn thông qua 
dê ci:r và i'mg cü van không dü so 
limang can thiêt, I-Iôi dông quàn tn 
duung nhiêm có the dé cü them 
(mg ci:r vien hoãc to chime dé cir 
theo ca chê dt.rac Cong ty quy 
dinh tai Ouy chê nôi bô ye quan 
tn cong ty. Ca ché dé cu hay each 
thirc Hôi dông quãn tn dtrcmg 
nhiêm dé cm (mg cir viên Hi 
dong quãn tn phái dime cong bô 
rO rang và phãi dime Dai hôi dOng 
cô dOng thông qua trirórc khi tiên 
hành dê cir. 

Diu 24 Diu 24. Thành phAn và nhim k5r Diu 25. Thành phân và nhim 
cüa thành viên Hi dông quãn trl k5' cüa thành viên Hi dông 

quãn trl 

1. S kmçmng thành vién HOi  dng quán 
trj tôi da là bay (07) ngithi. Nhim kS'  
cüa thành vién HOi  dOng quãn trj 
không qua näm (05) näm; thành vién 
HOi dông quán trj có the thrçrc bâu li 
vâi so nhim k' không han  chê. Tong 
so thành viên HOi  dông quàn trj không 
diu hành hc thành vién HOi  dng 

1. S lucmg thành viên HOi  dng 
quân trj tOi cia là bay (07) ngithi. 
Nhim kS'  cüa thành viên HOi 
dông quán trl không qua näm (05) 
näm; thành vién HOi  dong quãn trj 
có the duc bâu lai  vâi so nhim 
k' không han  ché. Tong so thành 
viên HOi  dng quán trj khong diéu 
hành, dông thOi, tong so thành 

S&a ddi, bd 
sung ph11 hçip 
Khoán 2, 5 
Diêu 12 ND 
71/2 01 7/ND-
CP 

quãn trj dOe  lap (khi Cong ty tth thành 
cOng ty dai,  chüng quy mô kmn) phái vien HOi  dông quân trj dc 1p 

phái chiém It nhât mOt  phân ba 
(1/3) tong so thành viên HOi  dông 

chiêm it nhât mOt  phân ba (1/3) tong 
so thành viên Hôi dông quán tn. 
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NOI DUNG DIEU LE 

HIN HANH 
GOP Y SIXA 001, BO SUNG 

LY DO 

SIXA 001 

kroiig ti thiu thành viên Hôi dng quàn trj. 
quán tn không diêu hànhl dôc lap dime 
xac dinh theo phuong thrc lam trôn 
xuông. 

2. Các c dôngnm gitt c phAn cO 
quyên biêu quyôt trong thai han  lien 
tic It nhât sáu (06) thang 

2. Chuyn len Khoân 2 Diu 24. 

3. TruOng hap s hxçmg cac trng viên 
Hi dong quán trj thông qua dê ccr va 
üng cü van khong dü so krçing can 
thiêt, 

3. Chuyn len Khoàn 3 Diu 24 

. Thành viên Hi dng quán trj không 
cOn tir each thành viên Hi dông quán 
tn trong các tnthng hqp sau: 

Chiraco 

. Thành viên Hi dng quãn tn 
khong cOn tu each thành viên Hi 
dông quãn trj trong các trumg 
hop sau: 

f. Cung cap thong tin ca nhan sai 

Bd sung phü 
hcrp Diem f g 
Khoán 3 Diêu 
26 Diêu lê 
mau TT 
95/2017/TT.. 
BTC 

khi gri cho Cong ty vâi tu cách là 
rng viên HOi dông quân tn:, 

g. Các tnrmg hop khác theo quy 
dinh cüa pháp luât. 

6. Hôi dng quàn tn có th b nhiêm Hüy hO Hüy ho phut 
hcrp Diêu 26 
Dku l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

ngi.r?ii khác tam thii lam thành viên 
Hôi dông quãn tn dê thay the chô 
trông phát sinh và thành vién mâi nay 
phâi di.rac chap thuân tai Dai hôi dông 
cô dông ngay tiêp sau do. ... 

Diu 25 0iu 25. Quyn hn va nhiêm vu cüa Diu 26. Quyn han và nhia vu Si'ra ddi ten 
diêu phà hcrp 
Diêu 27 Diêu 
lé máu TT 
95/2 01 7/TT-
BTC. 

Hi dng quãn trj elm Hi dông quãn trl 

2. Hi dng quàn trj có trách nhim 
giám sat Giám dOe dieu hành và 

çc 

2. Hi dng quán tn có trách 
nhim giám sat Giám doe diéu 
hành và ngiRii diêu hành khác. 

Sia di phü 
hçrp quy djnh 
v thay ddi 
khái niém 
"can b3 quán 

thành 
"ngzthi diêu 
hành doanh 
nghip ". 

can bô quàn l khác. 

3. ... Cii th, Hi dng quán trj có 
nhüng quyên han  và nhim vii sau: 

c. B nhiêm và bãi nhim các can bô 

3. ... Cu th, Hi dng quán trj có 
nhng quyên han  và nhim vii 
sau: 

c. Bô nhim và min nhiêm bãi 
s 5 d 
h

01 P u 

ye thay doi 
khai niem 

quán l Cong ty theo dé nghj cña Giám 
dOe diêu hành và quyêt djnh müc 
hmng cüa h9; 

d. Giai quyet cac khieu nal cua Cong 

nhim ngui diu hành doanh 
nghiép theo dê nghi cüa Giám dc 
dieu hanh va quyet dinh muc - 
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NOI DUNG DIEU LE 

HIEN HANH 
GOP Y SU'A DO!, BO SUNG 

LY DO 

S!YA DOI 

- 

ty di vi can bô quán 1 cüng nhu h.rang cUa h9; 

d. Giãi quyêt các khiêu nai  cüa 
Cong ty dôi vi ngithi diu hành 

"can b5 quán 
lv" thành 

dku 
hành doanh 
nghip ". 

Bc sung phui 
hqp Dim h, i 
n Khoán 2 

27 Diu 
l mdu TT 
95/2017/TT-
BTC, Dknz 1, 
m, n Khoán 2 
Diu 149 LDN 
2014 

quyt djnh lija chçn dai  din eüa Cong 
ty d giái quyt cac vn d lien quan 
tOi các thu tiic pháp 1 dé.i viii can bô 

doanh nghiep cUng nhu quy& quân I do; djnh 1ira chn dai  din cUa Cong 
ty d giãi quyt các vn d lien 
quan tài các thu tiic pháp 1' &i 
vâi nuOi diu hành do; 

i. B nhim, min nhim, bäi nhim 
Giám dc diu hành, can bô quãn 1 
khác, ngithi dai  din cüa Cong ty. Vic 
bãi nhim nêu trén khong thrçic trái vi 
các quyn theo hçp dong cüa nhUng 
ngithi bj bäi nhim (nu co); 

Chira có 

i. Bô nhim, mien nhim, bãi 
nhim Giám dc diu hành, nguii 
diu hành khác, ngui dai  din 
cña Cong ty. Vic bäi nhim nêu 
trên khong chrçic trái vOi các 
quyn theo hçp dng cüa nhfng 
ngithi bj bäi nhim (neu có); 

n. Ouyt dinh viec áp dung Quy 
ché nôi bO v quán tn cong ty sau 
khi dime Dai hôi dng CO dông 
thông qua; 

o. Duyêt ehucmg trInh, nôi dung 
tài lieu phuc vu hop Dai hôi dng 
c dông, triéu tap hop Dai hOi 
dng c dông hoäc ly ' kin d 
Dai hôi dng c dOng thông qua 
quyt dinh; 

p. TrInh báo cáo tài chInh hang 
nãm dä dime kim toán, báo cáo 
quán tn cong ty len Dai hôi dng 
cô dOng. 

4. Nhüng vn d sau day phái dircic 
HOi dng quán tn phe chun: 

c. Trong pham vi quy djnh tai  khoán 2 
Diu 149 Lut Doanh nghip và tth 
tru?lng hçcp quy djnh tai khoán 3 Diu 

4. Nhng vn d sau day phái 
dirqc Hi dng quân tn phê 
chun: 

c. Trong pham vi quy djnh ti 
khoán 2 Diéu 149 Lust  Doanh 
nghip và trü tnrYng hçp quy djnh 
tai khoán 2 Diu 135 và khoân 1, 

Sz'a ddi dizi 
khoán thani 
chiéu phü hç"p 
LDN 2014; 
DA c Khoán 
3 Dku 27 
Diu lê mdii 
TT 
95/2017/IT.. 
BTC. 

i2. Luât Doanh nghip phái do Dai  
hi dng c dong phé chuân, Hi dng 
quán trj thy thng thi dim quyt djnh 
vic thrc hin, sra di va hu' bO các 
hçp dng Ian cüa Cong ty (bao gm 
cáe hçp dong mua, ban, sap nhp, thâu 
torn cong ty và lien doanh); 

khoàn 3 Diu 162 Lu.t Doanh 
nghip phái do Dai  hi dng c 
dông phé chun, Hi dng quân 
trj thy trng thai diem quyêt djnh 
vic thijc hin, sira di và hug' bô 
eác hcip dng lan cüa Cong ty 
(bao gOm các hçp dng mua, ban, 
sap nhp, thâu tOrn cong ty và lien 
doanh); 

5. Hi dng quán trj phái báo cáo D?i  
hi dng cô dông ye hoat dng cüa 
rnInh, cv th là ye vic giám sat cOa 
Hi dng quán tn di vai Giám dc 
dieu hành và nhung can bO quàn l' 

5. Hi dng quán trj phái báo cáo 
Dai  hi dOng c dOng v hoat 
dng cña rnInh, ci th là v vic 
giám sat cña Hi dng quân trj 
d6i vai Giám doe diéu hành và 

Süa di phui 
hçip quy din/i 
ye thay dói 
khai nim 
"can b quán 
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GOP Y SUA 001, BO SUNG 
LY DO 

STYA DOT 

khác trong näm tài chInh. ... nhcrng ngthi diu hành khác trong 1j" thành 
"nguài dieu 
hành doanh 
ngh!çp ". 

näm tài chInh. ... 

6. Trir khi luât phap Va Diu l quy 
dinh khac, Hôi dong quan tn co the uy 
quyên cho nhân viên cap duó'i va 
ngithi diêu hành khác dai din xir l' 

6. Trtr khi !ut pháp và Diu l 
quy dinh khac, Hôi dong quan tn 
Co the üy quyên cho nhân viên 
cap dirói Va CáC can bO quân l 

Si'ra ddi phü 
hop quy dinh 
ye thay dôi 
khái nim 
"can b quán 

thành 
"ngzthi diêu 
hành doanh 
nghip ". 

cong vic thay mat  cho Cong ty. dai din xcr l' cong vic thay mat  
choCongty. 

Chira có Chira có Diu 27. Thu lao, tin Itron va Chuyn tir 
Khoán 7, 8, 9, 
10 Diêu 25 
Diêu lé cü 
xuo'ng 

Sia do! phü 
hop Diêu 28 
Diêu l mâu 
TT 
95/2017/TT-
BTC; Khoán 3 
Diêu 158 LDN 
2014. 

lo'i Ich khác cüa thành viên Hôi 
dônquãntri 

1. Thành viên Hôi dông quàn tn 
(không tInh các dai diên ducic u 
quyn thay th) dUOC nhân thñ 
lao cho cong viéc cüa mInh dwii 
tu each là thành viên Hôi dng 
quàn tn. T6ng 1mfc thu lao cho 
Hôi dng quàn tn do Dai hôi 
dng c dông quyt dinh. Khoàn 
thu lao nay duoc chia cho CáC 
thành viên Hôi dng quãn tn theo 
thoã thuân trong Hôi dông quán 
tn hoäc chia dêu trong tnrrng 
hop khong thoã thuân dWYC. 

2. Tng s tin trâ cho tirng thành 
viên Hôi dong quàn tn bao gôm 
thu lao, chi phI. hoa hong, quyên 
rnua CO phân và các lai Ich khác 
dUcYC huâng ti'r Cong ty, cOng ty 
Con, cong ty lien két cOa Cong ty 
Va CáC cong ty khác ma thành 
viên HOi dông quail tn là dai diên 
phân von gop phãi du€IC cong bô 
chi tiêt trong báo CáO thrOng niên 
cOa Cong ty. Thu lao cüa thành 
viên Hôi dOng quán tn phâi dUaC 
the hiên thành muc riéng trong 
Báo cáo tài chInh hang näm Cña 
Cong ty. 

3. Thành viên HOi dng quàn tn 
nàm giü Ch(rC vu diêu hành hoäc 
thành viên Hôi dông quán tn lam 
viéc tai các tiêu ban cüa HOi dông 
quán tn hoãc thrc hiên nhung 
cong viêc khác ma theo Hôi &ng 
quàn tn là nãm ngoài pham vi 
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LY DO 

SIXA Do! 

nhiêm vu thông thuông cüa môt 
thành viên Hôi dông quan tn, có 
the diroc trà them tiên thñ lao 
dui dang môt khoàn tién cong 
tron gói theo trng lan. lirong. hoa 
hông, phân trAm loi nhuân hoAc 
duOi hInh thirc khác theo quyêt 
dinh cüa HOi dOng quán tn. 

4. Thành viên Hôi dng quãn tn 
có quyên throc thanh toán tat cá 
cAc chi phi di lai, An, và cac 
khoán chi phi hop !,2 khac ma ho 
dA phãi chi trã khi thixc hiên trách 
nhiêm thành viên Hôi dông quán 
tn cüa mInh, bao gOm cá các chi 
phi phát sinh trong viêc tâi tham 
thr các cuôc hop Dai hOi dOng cO 
dOng, Hôi dông quân tn hoAc các 
tiêu ban cüa Hôi dng quàn tn. 

Diu 27 Diu 27. Các cuc h9p cüa Hi dng Diu 29. Các cuc h9p cüa Hi 
quãn tr dông quãn trj 

1. ... Cuc hop nay do thành viên có s 
phiéu bâu cao nhât triu tap. TruOng 
hop có nhieu han mt (01) thành vién 
có sO phiêu bâu cao nhât ngang nhau 
thI các thành viên nay bâu mt ngithi 
trong so ho triu tp hop Hi dOng 
quân trj theo nguyen tAc da sO. 

1....Cuc hop  nay do thành viên 
có so phiéu bâu cao nhât hoAc t 

Bd sung phü 
hçip Khoán 1 
Diêu 153 LDN 
2014. 

lë phiêu bâu cao nhât triu tip. 
Tnrrng hop cO nhiêu hon mt 
(01) thành vien co so phiêu bâu 
hoAc t lê phiêu bâu cao nhât và 
ngang nhau thi các thành viên nay 
bâu mt nguOi trong sO ho triu 
tp hop Hi dông quàn trj theo 
nguyen tAc da sO. 

2. ChC tich Hi dng quãn trj phái 
triu tp cac cuc hop  Hi dông quán 
trj thuO'ng kS',  1p chiiong trinh nghj 
s%r, thri gian và dja diem hop It nhât 

2. ChC tjch Hi dng quàn tn phài 
triu tp các cuc hop HOi dOng 
quãn trj thithng kS',  1p chi.rong 
trinh nghj sir, thi gian và dja 
diem hop  châm nhât ba (03) ngày 

Sia ddi phIi 
hçfp Khoán 6 
Diêu 153 LDN 
và kiên cza 
DN nAm (05) ngày tnuâc ngày hop  dij kiên. 

lam viêc truâc ngày hop  dij kien. 

3 Chu tich Hôi dông quan tn triêu tap 
cac cuOc  hop bat thuO'ng khi thây can 
thiêt vi 10i ich cCa Cong ty. Ngoài ra, 
Chü tjch Hi dOng quail trl phái triu 
tp hop  Hi dOng quán trj, khOng duc 
trI hoAn nêu không O l' do chInh 
dáng, khi mt trong sO các dôi tixqng 
dirói dày de nghj bang vAn bàn trInh 
bay miic dIch cuc hop  và các van dê 
can bàn: 

a. Giam doc dieu hanh hoac it nhat 
nAm (05) can bô quán 1 khAc; 

3 Chu tich Hôi dOng quan tn triêu 
tp cAc cuc hop  bat thir0ng khi 
thây can thiêt vi iqi Ich cCa Cong 
ty. Ngoài ra, Chü tjch Hi dOng 
quãn trj phái triu tp hop  Hi 
dông quán trj, không dtrc tn 
hoAn nêu không có l do chinh 
dáng, khi mt tnong so các dOi 
tlr?ng diri day dê nghj bang vAn 
ban tnInh bay miic dich cuOc  hp 
và các van e can bàn: 

a. Giám dc diu hành hoc it 
olta uOl , vO 
sung phü hcrp 
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Chira có nhIt näm (05) nguô'i diu hành Khoán 3 Diu 
30 TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoan 4 
Dku 153 LDN 
2014. 

khác 
A d. Thanh vien doe lap Hoi dong 

quan tn. 

4. Các cuc hop Hi dng quàn trj nêu 
tai khoãn 3 Diêu 27 phài ducc tiên 

4. Các cuc hop Hi dng quân tn 
nêu tai  khoàn 3 Diêu nay phâi 

Sira ddl phü 
hçip Khoán 
Diêu 30 Diêu 
l mâu TT 
95/2017/TT-
BTC; Khoán 5 
Dieu 153 LDN 
2014 

hành trong thi han  bay (07) ngày lam 
viêc sau khi có dê. xuât hop. Tntrông 

duct tiên hành trong thi han  bay 
(07) ngày lam vic, kê tfr ngày 

hqp Chü tjch Hi dông quàn trj khong 
chp nhân triu tp hop theo dê nghi 
thI Chü tjch phãi chju trách nhim ye 
nh&ng thit hai  xày ra dôi vâi Cong ty; 
nhüng ngthi dé nghj to chirc cuc hop 
duct dé cp den khoàn 3 Dieu 27 có 

nhân dune dê nghi quy dinh tai 
Khoân 3 Diêu nay. Tnr&ng hçip 
Chü tjch Hi dông quàn trj khong 
chap nhn triu tp hop theo dé 
nghj thI Chü tjch phãi chju trách 
nhim ye nhung thit hi xay ra 
dôi vo'i Cong ty; nhung ngui dê 
nghj tO chüc cuc hop duct dé 
cap den khoán 3 Diêu nay có 

the Ut mInh triu tp hop Hi dông 
quàntrj. 

the tir minh triu tp hop Hi 
dông quán trj. 

7. Thông báo hop Hi dng quán trj 
phãi dt.rct gtri truc cho các thành viên 
Hi dong quàn trj It nhât ba (03) ngày 
lam vic truOc khi to chc hop, cac 
thành viên Hi dông the tir chôi 
thông báo mi hop  bang van bàn Va 
viêc tir chOi nay có the có hiêu hic hôi 

7. Thông báo hop Hi dng quàn 
tn phài duct gii truàc cho các 
thành viên Hi dông quàn trj It 
nhât ba (03) ngày lam vic truâc 
khi tO che hop, các thành viên 
Hi dông cO the tir chôi thông báo 
mi hop bang van bàn và viec tir 

Sia di phü 
hop Khoán 7 
Diêu 30 Diêu 
l ináu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Sa di phà 
hop Khoán 6 
Diu 153 LDN 
2014. 

. Thông báo hop  Hi dông phài duct 
lam bang vAn bàn tiêng Vit và phài 
thông bào day dü chuang trInh, thai 
gian, dja diem h9p, kern theo nhftng tài 
lieu can thiêt ye nhüng van e duct 
bàn bac  va biêu quyêt t?i  cuc  hop  Hi 
dông và cac phieu bâu cho nhüng 

chOi nay có the thrnc thay dôi 
hoàc hüy bô bang van bàn cüa 
thành viên hôi dông quàn tn do. 
Thông báo hop Hi dong phAi 
duct lam bang van bàn tiêng Vit 
và phài thông bào dày dñ chuo'ng 
trInh, thi gian, dja diem hop, 
kern theo nhüng tài lieu can thiêt 
ye nhung van dé dtxqc bàn bac  và 
bieu quyet tai  cuc hop Hi dông 
và các phiêu bieu quyét cho 

thành viên HOi  dông không the dr hop.  

nh[tng thành viên Hi dng khong 
the dir hop. 

8. Các cuc hop  cüa Hi dng quAn tnj 
lan thu nhàt chi du?c tiên hành các 
quy& djnh khi cO it nht ba phn Ut 

(3/4) so thành viên Hi dông quàn tn 
có mat tnijc tiêp ho.c thông qua ngthi 
dai din (ngui duçc u' quyen). 

8. Các cuc hop cUa Hi dng 
quán trj lan thu nhàt chi duct  tién 
hAnh cAc quyt djnh khi cO it nht 
ba phân Ut (3/4) so thanh vien HOi  
dông quàn frj có mt trrc tip 
hotc thông qua ngirài dai din 
(nguOi dugc u' quyen) neu dune 

Bd sung phü 
hop Khoán 8 
Diu 30 Diu 
l máu TT 
95/2017/TT- 
BTC 

da so thành vién Hôi dông quAn 
tn chap thuân. 
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9. Biu quyt. 

a. Trir quy djnh tai  dim b khoàn 9 

9. Biu quyt. 

a. Tth quy djnh tai  dim b khoán Sia ddi dam 
báo khóng bj 
nháy dieu 
khoán tham 
chiêu k/n CO SW 

thay do! dt 
tháo Diêu lê 
sttadoz. 

Sia ddi phIi 
hop d!u 
khoán tham 
Chiêu Cia du' 
tháo Dku lé 
s&ad!. 

Ba sung phü 
hçrp Dkm e, 
Khoan 11 
Diêu 30 Dku 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Diéu 27, môi thành vien Hi dong nay, môi thành viên HOi  dông 
quán trj hotc ngthi duçic u' 
quyén trrc tiêp có mt vâi ti.r cách 
ca nhân tai cuôc hop Hôi dông 
quán tn Co mt (01) phiêu biêu 
quyêt; 

c. Theo quy dnh tal  diem d khoan 

quãn trj hoc nguYi thxcic u quyên 
trrc tiêp có mat vâi Pr each cá nhân tai  
cuôc hop Hôi dông quan tn co môt 
(01) phiêu biêu quyêt; 

c. Theo quy dinh tai diem d khoan 9 
Dieu 27, khi CO van de phat sinh trong 
mt cUc hçp Cüa Hi dông quán trj 
lien quan den Içii Ich Cüa thành viên 
Hidông quàn frj hoC lien quan den 
quyên biêu quyêt mt thành vién ma 
nhüng van dé do khong dirçic giái 
quyêt bang V1C tij nguyen tir bó quyên 
biêu quyêt Cüa thành viên Hi dông 
quàn trj Co lien quan, nhüng van d 
phát sinh do thrcic Chuyên t9i Cho Chü 
toa CUtC h9p quyêt djnh. ... 

d. Thanh vien Hoi dong quan tn huong 
lçxi tix m9t hçp dong thrçic quy dnh t?i 
diem a và diem b khoãn 4 Diéu 35 

nay, khi co van dé phát sinh trong 
mit CUQC hpp cüa Hi dông quán 
trj lien quan den Iqi ICh Cüa thành 
viên Hi dông quãn trj hoC lien 
quan den quyen biêu quyêt mt 
thành viên ma nhüng van dê do 
không duqe giài quyêt bang viC 

tir nguyen tr bO quyên biêu quyêt 
Cua thành viên Hi dong quãn trj 
CO lien quan, nhiThg van dê phát 
sinh do duciC Chuyên tOi Cho ehü 
toa CUOC hop quyet dinh. 

d. Thành viên Hi dông quân trj 
hix&ng igi tir mt hqp dông d1IcYC 
quy djnh tai  diem a và diem b 
khoãn 4 Diêu 39 Diêu lé nay duaC 

Dieu 1 nay duac coi là eO lçi ICh dáng 
kê trong hcip dông do. 

Ch ira co 
coi là cO lçii ICh dáng k trong hgp 
dôngdo. 

e. Kim soát viên Co quyn du 
cuôc hop Hôi dông quán tn. Co 

quyên tháo luân nhung không 
duoC biêu quyet. 

11. Hi dng quàn trj thông qua CáC 
quyét djnh và ra nghj quyêt tren Ca s 

kiên tan thành cüa da so thành viên 
Hôi dông quán trj CO mat (trên 5 0%). 

11. Hi dng quàn trj thông qua 
các quyêt djnh và ra nghj quyêt 
trén ca sâ kién tan thành eüa da 
so thành viên Hi dong quân trj 
cO mat. Tnrng hgp so phieu tan 
thành và phàn dôi ngang bang 
nhau, phiêu biêu quyêt cüa ChU 
tjch Hi dong quàn trj là phiêu 
quyet djnh. 

Sa'a di phü 
hcip Diem d 
Khoán 9 Diêu 
153 LDN 
2014. Tnr&ng hgp so phiêu tan thành và phán 

dôi ngang bang nhau, phieu bieu quyêt 
cüa Chü tjch Hi dông quân trj là 
phiêu quyêt djnh. 

12. Cuc h9p cüa Hi dng quãn trj có 
the to chirc theo hInh thtrc nghi su giüa 

12. Cuôc h9p cUa Hi dng quán 
trj cO the tO chtrc theo hInh thcrc 
hôi nghi true tuyên gitta các thành 

Sta ddi phIi 
hop Khoan 9 
Diêu 30 D!êu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

các thành viên cña Hi dông quân tn 
khi tat cà hoac  rnt sO thành vien dang 
& nh&ng dja diem khác nhau v&i dieu 
kin là môi thành vien tham gia hçp 
dëu có the: 

vien eüa HOi  dông quàn tn khi tat 
Ca hoc mt sO thành vien dang & 
nhng dja diem khác nhau v&i 
dieu kiên là môi thành vien tham 
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gia hop du có th: 

* Vic trao di giü'a các thành 
vién co the thuc hen môt each 
trrc tiêp qua din thoai hoc bang 
phuong tin lien lac  thông tin 
khác hoc là kêt hçrp tat câ nhitng 
phirong th(rc nay. Thành viên Hi 
dông quàn trj tham gia cuc hop 
nhir vây dirc coi là "có mAt" tai 
cuôc hop do. 

Thành viên Hôi dng quân tn cO 
the gri phiêu biêu quyêt den cuôc 
hop thông qua thu fax. thu dién 
tü. TruOng hçrp gri phiêu biêu 
quyêt den cuoc hop thông qua 
thu. phiêu biêu quyêt phái dung 
trong phong bI kin và phài duGc 
chuyên den Chü tich Hôi dông 
quán tn châm nhât môt (01) gi  
triróc khi khai mac. Phiêu biêu 
quyêt chi duac mO tnrâc sir chIrng 
kiên cüa tat ca nguOi dir hop.  

* Vic trao di giUa cac thành viên có 
the thuc hin mt cách trirc tiêp qua 
din thoi hoc bang phircmg tin lien 
lc thông tin khác (kê Ca YjéC str dung 
phuong tiên nay diên ra vào thi diem 
thông qua Diêu lê hay sau nay) hoc là 
két h?p  tat ca nhung phLwng thtrc nay. 
Thành vien Hi dông quãn tn tham gia 
cuc hop nhu vy duçic coi là "có mat" 
tai cuOc hop do. 

Chtracó 

B sung phà 
hop Khoán 10 
Diêu 30 Diêu 
lé máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Chua có Chira có Bd sung phà 
hop Diêu 32 
Diêu l mâu 
TT95/2017/TT 
-BTC; Diêu 18 
ND 
71/2017/ND-
CF. 

Diu 30. Ntrôi phu trách quãn 
tn cÔn2 tv 

1. HOi dng quãn tn chi dinh it 
nhât môt (01) ngtthi lam NgtrOi  
phu trách quán tn cong ty dé ho  
trcy hoat dOng quán tn cong ty 
duvc tiên hành môt cách có hiêu 
qua. Nhiêm k' cüa Ngir?i phu  
trách quàn tn cong ty do Hôi  
dông quán tn quyêt dinh. tôi da là 
näm (05) näm.  

Ngu'Oi phu trách quán tn cong ty 
có the kiêm nhiêm lam Thu k  
cong ty theo quy dinh tai Khoân 5  
Diêu 152 Luât doanh nghiep hoäc 
ngiroc lai.  

2. Ngu'ôi phu trách quàn tn cong 
ty phái dáp áng các tiêu chuân 
sau: 

a. Co hiu bit v pháp luât  

b. Không ducc dng th?i lam 
viêc cho cOng ty kiêm toán doe 
lap dang thuc hiên kiém toán các 
báo cáo tài chinh cüa Cong ty;  

c. Các tiêu chun khác theo quy 
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dinh cüa pháp luât vá quyt dinh 
cüa Hôi dong quán tn. 

3. Hôi dng quãn tn có th bãi 
nhiêm NguOi phu trách quán tn 
cong ty khi can nhirng khong trái 
vOi các quy dinh pháp luât hiên 
hành ye lao dong. Hôi dông quãn 
tn có the ho nhiêm Trci l' Ngtthi 
phu trách quãn tn cong ty thy 
t1rng thii diem. 

4. Ngisi phu trách quán tn cong 
ty có các quyén và nghTa vu sau: 

a. Tu vAn Hôi dng quân tn trong 
viec to chcrc hop Dai hôi dông cô 
dông theo quy dinh và các cong 
viêc lien quan giü'a Cong ty Va cô 
dông: 

b. ChuAn bi các cuôc hop Hôi 
dong quán tn, Ban kiém soát và 
Dai hôi dong cô dong theo yéu 
cau cCa Hôi dông quán tn hoãc 
Ban kiêm soát; 

c. Tr vAn v thu tuc cüa cac cuoc 
hop; 

d. Tham dir các cuôc hop; 

e. Tir vAn thu tuc lap các nghi 
quyêt cUa Hôi dong quán tn phü 
hap vâi quy dinh cña pháp luât; 

f Cung cAp các thông tin tài 
chInh. ban sao biên ban hop Hôi 
dOng quán tn và các thông tin 
khác cho thành viên cüa Hôi dông 
quán tn và Kiêm soát viên; 

g. Giám sat và báo cáo HOi dng 
quán tn ye hoat dông cong bO 
thông tin cüa cOng ty. 

h. Bão mat thông tin theo cac quy 
dinh cOa pháp luât và Diêu lé 
cOng ty 

i. Các quyn và nghia vu khac 
theo quy dinh cüa pháp luât và 
Diêulecôngty. 

Diêu 29 Diêu 29. Can bô ciuãn 1$ Diu 32. NgirO'i diu hành doanh 
nhiêp 

1. Theo d nghj cüa Giám dc diu 
hanh va duac sir chap thuân cua HOi 
dOng quán trj, Cong ty duqc tuyên 

1. Theo d nghj cüa Giám dôc 
diêu hanh va duac six chap thuân 
cila Hti dOng quán trj, Cong ly 

Szth 
hop 
Diêu 

dói 
Diêu 
l 

phut 
34 

máu 
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ding can ho quán 1' cn thit, vói s dupc tuyn dwig ngi diu hành TT 
95/2017/TT-
BTC ye vic 
thay dôi khái 
nim "can b5 
quán 1)5" thành 
"ngw&i diêu 
hành doanh 
nghip" 

krçing và chat hrçng phü hçp vói cc 
câu và thông l quán l cOng ty do I-IOi 
dông quán trj dê xuât tuS'  tirng thi 
diem. Can hO quán l' phài Co sir man 

doanh nghiêp can thiêt, vói so 
lucmg và chat krçmg phü hçp vài 
co cau vàthông l quán ! cOng ty 
do Hi dOng quán trj dê xuât tuS' 
tirng thOi diem. Ngr?i diêu hành can can thiêt dê CáC hoat dng và to 

chIrc ci:ia Cong ty dat  dirc các mi,ic 
tiêu dé ra. 

doanh nghiêp phái Co sij man can 
can thiêt dé các hoat dng và to 
chtrc càa Cong ty dat dUOPC  các 
muc tiéu dê ra. 

2. Mtrc lucing, tin thu lao, !çii ich và 
các diêu khoán khác trong hcp dông 
lao dng dôi v&i Giám dOc diéu hành 
do Hi dOng quán trj quyêt djnh, và 
hçip dông vâi nhtng can bO quán !' 

2. Mi.rc 1uing, tin thu Lao, lqi Ich 
và các diêu khoán khác trong hcip 
dOng lao dng dOi vâi Giám dOc 
diéu hành do Hi dông quàn trj 
quyêt djnh, và hcip dOng vói 
nhCing ngui diéu hành doanh khác do Hi dOng quân trj quyêt djnh 

sau khi tham khào ' kiên cCa Giám 
dOc diêu hành diêu hành. 

nghiép khác do Hi dOng quàn trl 
quyêt djnh sau khi tham kháo 
kién cüa Giám dOc diêu hành. 

Diu 30 Diu 30. Bô nhim, min nhiêm, Diu 33. Bô nhim, rnin nhiêm, 
nhim viii và quyên han  ella Giám 
dôc diéu hành 

nhim vii Va quyên han  cüa 
Giárn doe diêu hành 

1. ... Thông tin v mirc hong, trçY cap, 
quyén lçii dlla Giám dOc diêu hành phài 
dirçic báo CáO tai Dai hi dOng CO dOng 
thuOng niên và duct néu trong Báo 
CáO thuO'ng niên cua Cong ty. 

i. ... Thông tin v mi.rc hong, trçl 
cap, quyên lci dlla Giárn dOc diêu 
hành phái dtrcic báo CáO tai Dai 
hi dông CO dông thixOng niên, 
diroc the hiên thành muc riéng 

Bd sung phü 
hcp Khoán 1 
Diêu 35 Diêu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC; Khoán 3 
Diêu 158 LDN 
2014. 

trong báo cáo tài chInh närn và 
duc neu trong Báo CáO thi.rOng 
nien ci:ia Cong ty. 

2. Nhim kS'  ella Giám dc diu hành 
là nãm (05) näm và có the thrçrc tái bô 
nhim. Vic ho nhim có the hêt hiu 
1irc cAn cir vào các quy djnh tai  hcip 
dOng lao dng. Giám dOe dieu hành 
khOng phãi là ngithi ma phap lut cam 
giO chllc vi,i nay. 

2. Nhim k' ella Giám dc diu 
hành là nãm (05) näm nêu HDQT 

Bd sung phü 
hçrp Khoán 2 
Diu 35 Diu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTG, Khoán 2 
Diu 157 LDN 
2014 

khOng quyét dinh b nhiêm thai 
han ngAn hon và có the du?c tái 
hO nhim vài so nhiêm k' khOng 
hn chê. Vic hO nhim CO the hêt 
hiu h,rc can cr vào các quy djnh 
tai hçp dOng lao dng. Giam dc 
dieu hành khOng phái là ngui ma 
pháp lust cam gift chrc vi1 nay và 
phái dap 1mg các tiéu chuan, diéu 
kién theo quy dinh dlla phap luat 
và Diéu lé cOng ty. 

3. Tiêu chun ella Giám dc: 

b. C dong là cá nhân sâ hüu It nht 
5% sO cO phan phô thOng hoc nglr&i 
khác thI phái có trinh d chuyên mOn 
hoc kinh nghim thirc tê trong quán 

3. Tiêu chun dlla Giám dc diu 
hành: 

b. C dOng là cá nhân s hftu It 
nhat 5% so cO phan ph thông 
hoc ng.rôi khác thI phãi có trInh 
d ehuyen mon hoc kinh nghim 
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DIEU 
NO! DUNG DIEULE 

HIIN HANII 
GOP Y SUA DO!, BO SUNG 

LY DO 

SIJA DO! 

trj kinh doanh hoc trong ngành, ngh 
kinh doanh chInh cüa Cong ty. 

Chiraco 

thirc t trong quán trj kinh doanh 
hoc trong nganh, nghê kinh 
doanh chInh cUa Cong iy. 

c. Tieu chuan khac quy dinh tai 
Bo sung de 
phu hop voi 
nç51 dung hin 
tgi cüa Quy 
ché Quán trj 
nói ho (co 
them 1 so tiêu 
chuán) 

Quy che Quan tn Cong 

4. Giám dc diu hành có nhng quyn 
han và trách nhim sau: 

c. Kin nghj s hrçing va loai can bô 

4. Giám dc diu hành CO nhftng 
quyên han  và trách nhim sau: 

c. Kin nghj si hrç'ng và các S&a di phü 
hop quy djnh 
ye vic thay 
doi k/wi niêm 
"can b5 quán 
lj" thành 
"ngw&i diêu 
hanh doanh 
nghip". 

BO sung phü 
hçrp Diem c 
Khoán 3 Diêu 
35 Diêu l 
mOu TT 
95/2017/TT-
BTC, Dim d 
Khoán 3 Diêu 
157 LDN 
2014. 

quán l ma Cong ty can tuyên diing dê ngu?i diêuhành doanh nghiêp ma 
Hi dông quán trj bo nhim hoc mien 
nhiém nhàm thirc hiên cac hoat dông 
quãn 1 tot theo dé xuât cüa Hi dOng 
quãn trj, va tu van de Hi dông quàn 
trj quyét djnh müc lucing, thU lao, các 
kn ich va cac diêu khoan khac cua hop 
dông lao dng cUa can bO quán l'; 

Cong ty can tuyên dicing dê Hi 
dong quan tn bô nhiêm hoäc mien 
nhim nhäm tic hin cac hoat 
dng quân 1' tOt theo dé xuât ccia 
Hi dong quãn trj, và tu van dê 
Hôi dOng quan tn quyét dinh muc 
lucing, thU lao, các lçii Ichvà các 
diéu khoân khác cUa hop dông lao 
dng cUa nguôi diéu hành doanh 

Chira có nghiêp; 

i. Kin nghi vài HÔI dng quãn tn 
ye phirong an c câu tO chrc, quy 
ch quãn l nôi bô cUa Cong ty. 

Diu 31 Diu 31. Thir k Cong ty Diêu 34. Thir k Cong ty 

Vai trO và nhiêm vu cUa Thu k' 
Cong ty bao gôm 

... Vai trO va nhiêm vii cUa Thu 
k' Cong ty bao gOm: 

B sung phü 
hop Diem b, c, 
d Khoán 5 
Diêu 152 LDN 
2014. 

Chira CO 6. H tra thành viên HOi dng 
quán tn trong viêc thuc hiên 
quyn và nghia vu diwc giao, 

Chira có 7. HO tra Hôi dông quân 
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. Ho tror cong ty trong xây dung 
quan he cô dOng và bAo ye quyén 
va born Ich hop pháp cUa cô dOng. 

Thu k cOng ty có trách nhim 
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DIEU 
NOI DUNG DIEU LE 

HIN HANH 
GOP Y SIXA DOI, BO SUNG 

LY DO 

STSA DOI 

thông tin theo cac quy djnh cüa pháp 
1ut và Diu 1 Cong ty. 

bão mt thông tin theo cac quy 
djnh cüa pháp 1ut và Diêu 1 
Congty. 

Chira có Chira có Diêu 35. I5n cir, tI cit Kiêm 
soát viên 

Chira có 1. Viêc 1rng cir, d cir Kim soát B sung phü 
hcrp Diêu 19 
ND 
71/2017/ND- 
GP, Diêu 36 
TT 
95/2017/TT-
BTC 

Chuyên len ti-
Khoán 2 Diéu 
32 Diêu l cü 

viên duroc thisc hiên tulang tur quy 
cmli tai Khoán 1 Diêu 24 Diêu lê 
nay và quy dinh sau day: 

Cac co dong co quyen gop so 
phiêu biêu quyêt cüa tirng ngithi 
Ia! vai nhau de de cur cac ung vien 
Ban kiêm soát. Co dông hoäc 
nhóm cô dông näm giü tir 3% den 
duó'i 10%  tong so cô phan CO 
quyên biêu quyêt duxoc dé cr môt 
(01) (mg viên: tm 10% den du'i 
30% duac dê c(r tOi cia hai (02) 
üng vién tir 30% dn dthi 40% 
duroc dé cCr tôi cia ba (03) üng 
viên: t(m 40% dn duii 50% dIJOC 
d ci'r ti cia bn (04) (mg viên và 
tü 50% trm len duoc dé ccr tOi cia 
näm (05) (mg viên. 

2. TrtmOiig hap s krong các (mg Chuyn len tit 
Khoán 3 Diêu 
32 Diêu l cü 

viên Ban kiêm soát thông qua dé 
ccm và (mg cCr van không dU sO 
luxong can thiêt. Ban kiêm soát 
duang nhiêm CO the dê C(m them 
üng c(r vien hoäc tO ch(rc dê cfr 
theo co ché dirac cOng ty quy 
dinh tai Quy chê nOi bO ye quán 
tn cOng ty. Ca ché Ban kiém soát 
duong nhiêm dê ci:r (mng viên Ban 
kiêm soát phâi cluac cOng bô rO 
rang và phâi durac Dai hOi dông 
cO dOng thông qua tnróc khi tiên 
hành dê c(i. 

Diu 32 Diêu 32. Kim soát viên Diu 36. Kiêm soát viên 

1. Ban kim soát có t(r 03 dn 05 thành 
viên. Các Kiêm soát viên không phái 
là ngiri trong b phân kê toán, tài 
chInh cüa COng ty và không phái là 
thành viên hay nhân viên cüa cOng ty 
kiêm toán dc lap dang thimc hiên viêc 

1. Ban kim soát Co tir 03 dn 05 
thành viên. Các Kiêm soát vién 

S&a ddi phü 
hcrp Khoán 2 
Diêu 20 ND 
71/2017/ND-
cP; Dkm b 
Khoán 2 Diêu 
37 Diêu l 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

phâi dáp (mg các tiêu chuân. diéu 
kiên quy dinh tai Khoân 1 Diêu 
164 Luât Doanh nghiêp, không 
phâi là ngu?i trong b phn ké 
toán, tài chInh cüa Cong ty và 
không phâi là thành viên hay nhân 
viên cüa cOng ty kiêm toán dc 
lap thirc hiên viêc kiém toán báo 

kiêm toán báo cáo tài chInh cüa Cong 
y. Kiêm soát viên phài là kê toán viên 
hoc kim toán viên. 

cáo tài chInh cüa COng ty trong 
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NO! DUIG DIEU LE 

HIN HANH 
GOP Y SIIA 1)01, BO SUNG 

LY DO 

SIXA DO! 

Ban kiem soat bau mQt ngiroi trong so 

03 näm 1in truo'c do. Kim soát 

2. Sica do, phu 
h 2 b op iem 
Khoan 1 Dieu 
164 LDN 
2014 

2. Sua doi phu 
hop quy dinh 

2. ye thay doi 
khái nim 
"can b5 quán 
li" thành 
"nguài diéu 
hành doanh 
nghip". 

viên phái là kiêm toán viên hoäc 
kê toán vien. 

Các Kiêm soát viên bâu mt hç lam TrixOng ban kiêm soát theo 
nguyen täc da so. Tnrng ban kiêm 
soát phái là kê toán vien hoäc kiêm 
toan vien va phai lam vice chuyen 
trách tai Cong ty. TrixO'ng ban kiém 
soat Co cac quyen va trach nhiçm sau: 

b. Yeu cau Hoi dong quan tn, Giam 
doe dieu hanh va cac can bo quan ly 

ngtthi trong so h9 lam Truâng 
ban kiém soát theo nguyen tãc da 
so. Twang ban kiem soat phai la 
ké toán viên hoäc kiêm toán viên 
chuyen nghiep va phai lam vice 
chuyên trách tii cOng ty. Twang 
ban kiêm soát Co CC quyen Va 
trach nhiem sau: 

b. Yêu cau Hi dông quán trj, 
Giám dôc diêu hành và các ngithi 

khac cung cap các thông tin lien quan 
dê báo cáo Ban kiêm soát; 

diêu hành doanh nghiêp khác 
eung cap cac thong tin lien quan 
de bao cao Ban kiem soat; 

2. Các c dông có quyn gop s phiu 2. Chuynlen Khoán 1 Diu 35 
dr thão Diêu ! sira dôi. biêu quyêt cüa trng ngirii lai vai nhau 

dé de c1r các trng viên Ban kiêm 
soát. 

3. Truang hop s 1uong các irng viên 3. Chuyn len Khoán 2 Diu 35 
dx thão Diêu l st'ra dôi. Ban kiêm soát thông qua dê cir va trng 

cCr van khOng dii sO luo'ng can thiêt 
Ban kiêm soát duo'ng nhiêm cO the dé 
ci'r them irng cir viên hoäc to chüc dê 
cr theo co chê duoc cong ty quy dinh 
tai Quy che nôi bô ye quãn tn cong 
ty. 

4. Các Kirn soát vién do Di hi dng 
cô dông bâu, nhim k' ciia Ban kiêm 

2. Các Kim soát viên do Di hi 
dOng cô dông bâu, nhim kS'  ciia 
Kiêm soát vien không qua narn 

Sia ddi phIi 
hop Khoán 
Diêu 37 Diêu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC, Khoán 1 
Diêu 163 LDN 
2014 

không qua nãm (05) näm; thành 
viên Ban kim soát cO th thrçic bâu lai  (05) närn; Kiêm soátviên có the 
vâi so nhim k' không hn chê. duqc bâu lai vai sO nhim k' 

khOnghanche. 

5. Tiêu chun và diu kin ciia Kim 
soát vien: 

e. Kim soát vien khOng duac giü các 
chi'rc vii quán l' Cong ty; không phâi 
la guai co lien quan vai cac thanh 

3. Tieu chun và diu kin ciia 
Kiém soát vien: 

e. Kim soát viên không dirçic giü 
các chi'rc viii quán l' COng ty; 
không phai la vo' hoAc chông, cha 

Szth ddi phü 
hop Diem b, 
Khoán 1 Diéu 
164 LDN 
2014. 
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DIEU 
NO! DUNG DIEU LE 

HIIN HANTI 
GOP Y SIfA DO!, BO SUNG 

LY DO 

SIfA Do! 

viên Hi dng quán trj, Giám dc diu 
hành va các can bô quàn 1 khác cüa 

dé, cha nuôi, me dé, me nuôi, con 
dê, con nuôi, anh ruôt, clii ruôt, 

Cong ty. em ruôt cüa các thành viên Hi 
dông quàn trj, Giám dôc diêu 
hành và ngithi diêu hành khác cüa 
Cong ty. 

Kim soát viên không cOn tu cách 
thành viên trong các tru?mg hcip sau: 

Chiraco 

4  Kim soát viên không cOn tix 
cách thành viên trong các trixOng 
hop sau: 

• • h. Khong con du tieu chuan va 

Bd sung phü 
hçip Diem a 
Khoán 4, Diem 
a, bKhoan5 
Dzeu 37 Dieu 
le mau TT 
95/2017/TT.-
BTC,• Dim a 
Khoán 1, Dim 
a, b Khoán 2 
Dku 169 LDN 

dieu kien lam Kiem soat vien 
• • • , theo quy dinh tai Dieu 164 cua 

Luât Doanh nghiêp; 

i. Không hoàn thành nhiêm vu 
congviecdixacphancong:, 

j. Vi pham nghiém trong hoäc vi 
pham nhiéu lan nghia vu cüa 
Kiêm soát viên quy dinh cña Luât 
Doanh nghiep và Diêu lê cong ty. 

Diu 33 Diu 33. Ban kim soát Diêu 37. Ban kim soát 

1. COng ty phài có Ban kim soát và 
Ban kiêm soát có quyên hn và trách 
nhim theo quy djnhtai Diêu 165 Lutt 
Doanh nghip và Diêu l nay, chñ yeu 
là nh&ng quyên han và trách nhim sau 
day: 

Chiraco 

1. COng ty phái có Ban kim soát 
và Ban kiêm soát có quyên han  và 
trách nhim theo quy djnh t?i 
Diêu 165 Lust  Doanh nghip và 
Diêu l nay, chü yêu là nhftng 
quyên han  và trách nhim sau 
day: 

1. Chiu trách nhiêm tnrc c dong 
Bo sung phu 
hcrp Diêu 22 
ND 
71/2017/ND-
CF va Khoan 
1 Dieu 38 TT 
95/2017/TT. 
BTC 

ye hoat dông giám sat cüa mInh; 

i. Giam sat tinh hinh tai chinh 
cong ty, tinh hap phap trong cac 
hoat dông cüa thành viên Hôi 
dông quàn tn, Giám dôc diêu 
hành, nguii diêu hành doanh 
nghiêp khác, six hap hoat ,phôi 
dOng gitta Ban kiêm soát vi Hôi 
dông quân tn, Giám dôc diêu 
hành và cô dOng:. 

k. Trix?mg hap phát hiên hành vi 
vi pham pháp luât hoãc vi pham 
Diêu !ê cong ty cüa thành vién 
Hôi dong quãn tn, Giám dôc diêu 
hành và ngui diêu hành doanh 
nghiêp khác, phâi thông báo bAng 
van bàn vâi Hôi dong quãn tn 
trong vOng 48 giO. yêu câu ngixi 
có hành vi vi pham châm dfrt vi 
pham va có giài pháp khàc phuc 
hâu qua; 
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DIEU 
NO! DUNG DIEU L 

HIN HANH 
GOP Y SU'A DO!, BO SUNG 

LY DO 

SUA DOT 

I. Báo cáo tai Dai hôi dng cê 
dong theo quy dinh tai Diêu 10 
Nghi dinh so 71/20171ND-CP 
Huó'ng ye quàn tn cong ty áp ,dân 
dung dôi vài cong ly dai chtng. 

2. Thành viên Hi dng quán trj, Giám 
dôc diêu hành và can bO quán 1 khác 

2. Thành viênHi dng quàn trj, 
Giám doe diêu hành và ngu?yi 

Si'a ddi phü 
hçrp quy din/i 
thay dói khái 
nim "can bô 
quán lj" thành 
"ngwô'i diêu 
hành doanh 
nghip"; 
Khoán 5 Diêu 
166 LDN 
2014, Khoán 2 
Diêu 38 Diêu 
l mâu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

phãi cung cap tat ca các thông tin và 
tài 1iu lien quan den hot dng cCa 
Cong ty theo yêu cau cüa Ban kiêm 
soát. Thr k Cong ty phái báo dam 
rang toàn b bàn sao các thông tin tài 
chInh, các thông tin khác cung cap cho 
các thành viên Hi dOng quãn trj và 
bàn sao cac bién bàn hçp Hi dông 
quán trj phài duqc cung cap cho Kiêm 
soát viên vào cüng thai diem chüng 
du?c cung cap cho Hi dOng quán tn. 

diêu hành khác phái cung cap tat 
cá các thông tin và tài 1iu lien 
quan den cong tác quàn 1'. diéu 
hành va hot dng cUa Cong ty 
theo yeu cau cOa Ban kiêm soát. 
Thu k Cong ty phâi bào dam 
rAng toàn b bàn sao cáe thông tin 
tài chInh, các thông tin khác cung 
cap cho cac thành viên Hi dOng 
quãn tn, cô dOng và bàn sao các 
biên bàn hop, nghi quyêt cüa Dai 
hOi dOng cO dông, Hi dông quàn 
trj phái ducc cung cap cho Kiêm 
soát viên vào cüng thai diem 
chüng duqc cung cap cho Hi 
dông quán tn, cô dông. 

Diêu 34 Diêu 34. Trách nhim cn tr9ng Diu 38. Trách nhim can trQng 

Thành vién Hi dng quán trj, Kim 
soàt viên, Giám doe diêu hành va can 

Thành viên Hi dng quàn trj, 
Kiêm soát viên, Giám doe diêu 
hành và nguai diêu hành khác có 

Sia di phü 
hcrp quy djnh 
thay dói khái 
nim "can b5 
quán 1V" thành 
"ngtrài diêu 
hành doanh 
nghip"; Diêu 
39 Diêu l 
máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

bô quán l khac có trách nhim thirc 
hin các nhim vii cUa mInh, ke cá 
nhüngnhim vi vâi tix each thành vién 
càc tiéu ban cüa Hi dông quán trj, 
môt each trung thc vi lai Ich cao nhât 

trách nhim thirc hin các nhim 
viu cCa mInh, ke Ca nhUng nhim 
vi vó.i tux each thành viên các tiêu 
ban cüa Hi dông quân trj, mt 
cách trung thrc, can trong vi lqi cUa Cong ty và vi mc do can trong 

ma môt nguthi than trong phài có khi Ich cao nhât cüa Cong ty. 
dam nhiem vi trI turong throng và trong 
hoàn cánh tuang tu. 

Diêu 35 Diu 35. Trách nhirn trung thurc và Diu 39. Trách nhim trung 
tránh các xung dt ye quyên 1ç'i thirc và tránh các xung dt ye 

quyên 191 

1. Thành viên Hi dng quán tn, Kim 
soát viên, Giàm doe dieu hành và can 

1. Thành viên Hi dng quân trj, 
Kiem soàt vien, Giám doe diêu 
hành và nguôi diêu hành khác 

Sia dói phü 
hQp quy djnh 
thay dói khái 
nim "can a 
quán lj" thành 
"ngzthi diêu 
hành doanh 
nghiqp 

bO quán l' khác không dir?c phép scr 
diing nhü'ng co hi kinh doanh có the 
mang li 1i Ich cho Cong ty vi muic 
dIch cà nhàn; ... 

khOng dtrc phép sr ding nhüng 
co hi kinh doanh có the mang lai 
lo'i Ich cho COng ty vi muc dIch cá 
nhân; ... 

2. Thành vien Hi dngquàn trj, Kim 
soát yien, Giám dOe diêu hành va can 

2. Thành vien Hi dng quân , 
Kiem soát vien, Giám dOe dieu 
hành và ngu'ai dieu hành khac có bO auAn 1 khác cO nghia vii thông báo 

cho Hi dông quán trj tat ca các Igi Ich nghia vu thông báo cho Hi dOng 
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DIEU 
NOI DUNG DIEU LE 

HIN 1JAN11 
GOP Y SIXA 1)01, BO SUNG 

LY DO 

SUA 1)01 

cO th gay xung dt véi 1ci Ich cüa 
Cong ty ... 

quán trj tht ca các lçii Ich có th 
gay xung dt vOi lçri Ich cüa Cong 
ty 

3. Cong ty không cp các khoán vay 
hoc báo lãnh cho,  cac thành vien Hi 
dông quân trj, Kiêm soát vien, Giám 
doe diu hành, can bO quãn !' khác va 

3. COng ty khOng cp các khoán 
vay hoc bão länh cho các thành 
viên Hi dông quán trj, Kiêm soát 
vién, Giám doe diêu hành, ngirôi 

Szra ddi phü 
hcrp quy dinh 
thay dôi khái 
niêm "can bó 
quán lv" thành 
"ngu'ài diêu 
hành doanh 
nghip ". 

Bo sung phu 
hop Diem a 
Khoan 4 Dieu 
26 ND 71/2-
17/ND-CP• 
Khoan 4 Dieu 
40 Diu lê 

TT 
95/2017/TT-
BTC. 

nhtlng ngtthi có lien quan tâi các thành 
viên nêu trên hoc pháp nhân ma 
nhttng nguii nay có các lçii Ich tài 
chInh, trr tnthng hop các k110án vay 
hoäc bão lãnh nêu trén dâ duc Dai  hi 
dong cô dong chap thun. 

diêu hành khác và nhü'ng nguii có 
lien quan ti cac thành vien nêu 
trên hoc pháp nhân ma nhirng 
ngtxi nay có các igi Ich tài chInh, 
tth tni.rOng hçip các khoán vay 
hoc báo lãnh nêu trén dä dixgc 
Di hi dOng cO dông chap thuân. 
Ouy dinh nay không bat buôc dôi 
vó.i các tO cht're có lien quan den 
cac thanh vien neu tren ma to 
chu'c nay la cac cong ty trong 
cung tap doan hoac cac cong ty 
hoat dOng theo nhóm cOng ty vâi 
Cong ty Cap nuâc Ben Thành 
bao gom cong ty me - cong ty 
con, tap doàn kinh tê Va trirOng 
hop khác theo quy dinh pháp luât 
chuyên ngành. 

4. Hgp dng hoc giao djch gita Cong 
ty vi mt hoc nhiêu thành viên Hi 
dong quán trj, Kiêm soát viên, Giám 
dôc diêu hành. can bô quán l khác 

4. Hgp dng hoc giao djch gi&a 
COng ty vâi mOt  hoc nhiêu thành 
viên Hi dông quán trj, Kiêm soát 
viên, Giám dôc diêu hành, nguii 

Sia ddi phü 
hcip quy djnh 
thay di khái 
nim "can b 
quán lj" thành 
"ngwô'i diu 
hành doanh 
nghip ". 

Bó sung phIi 
hçip Diem b 
Khoán 4, 
Khoán 5 Diêu 
26 ND 
71/2017/ND-
CP; Diem a, b 

hoc nhung ngirOri lien quan den h9 
hoc cong ty, dôi tác, hiphi, hotc to 
chüc ma thành vien Hi dông quán tn, 
Kiêm soát viên, Giám dôc diéu hành, 
can bô quán 1 khác hoc nhttng ngiri 

diêu hành khác hoc nhung ngtthi 
lien quan den h9 hoäc cOng ty, doi 
tác, hip h,i, hoc to chirc ma 
thành viên H,i dong quán trj, 
Kiêm soát viên, Giám dôc diêu 
hành, ngui diêu hành khác hoc lien quan den ho là thành viên, hoc có 

lien quan Igi Ich tài chInh không bj vo 
hiêu hoá trong các truOng hgp sau day: 

a. Doi voi hop dong co gia tn Ut duoi 
35/o tong gia tr tal san dirgc ghi trong 
báo cáo tài chInh gân nhât, nhüng yêu 
to quan trQng ye hop dông hoc giao 
djch cüng nhi.r các môi quan h và lgi 
Ich cüa can bO quán l' hoc thành vien 

nhting ngithi lien quan dn h9 là 
thành viên, hoc có lien quan 1çi 
Ich tài chInh khOng bi vO hiêu hoá 
trong cac trirong hop sau day: 

a) DOi vOi hop dông có giá trj 
thiói 35% tong giá trj tài san dirge 
ghi trong báo cáo tài chInh gn 
nhât, nhthig yeu to quan trong ye 
hop dOng hoc giao djch cUng 
nhir các m6i quan h và igi Ich 
cüa ngir?ii dieu hành, Kiém soát 

Hi dong quân trj dã dirge báo cáo cho 
Hi dông quán tn hoAc tiêu ban lien 
quan. Dông th?ii, Hi dong quán trj 
hoäc tiéu ban do dã cho phép thrc hin viên, Giám doe diu hành hoc 
hop dOng hoäc giao djch do mt each 
trung thi,rc ... 

b. Doi voi nhirng hop dong co gia tn 
bang hoac Ion hon 35% ... moi quan 

thành vien Hi dOng quân trj dã 
dirge báo cáo cho HOi  dông quán 
tn. Dong th?ii, Hôi dOng quán tn 
dã cho phép thixc hiên hop dng . . 
hoac giao dch do m9t each trung 
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h va lqi Ich cüa can bô quail i hoc thirc 
. . . b) Doi vai nhung hap dong co gia 

. 
tn bang hoac kin han 35% 

. . moi quan he va loi ich Cua nguai 

Khoán 5 Dku 
40 Diêu lé 
mau TT 
95/2017/TT-
BTC 

Sia ddi phui 
hç,p Dkm c 
Khoán 5 Diêu 
40 Dieu le 

TT 
95/2017/TT 
BTC - 

thành vien Hôi dông quãn tn dã dirac 
cong bo cho cac co dong khong co ku 
ich lien quan CO quyen bieu quyet ye 
van de do va nhung co dong do da bo 
phieu tan thanh hap dong hoac giao 
ulCil nay, 

c. ... hoc hap dông nay ducic Hi 
dông quán tn hoäc môt tiêu ban truc 

. . . . dieu hanh, Kiem soat vien, Giam 
. doc dieu hanh hoac thanh vien 

Hi dng quãn trj dä duçuc cong 
b cho các c dông không có lqi 
Ich lien quan CO quyên biéu quyêt 
ye van dé dO, ''a nhiing cô dông 
do dä bO phiêu tan thành hap 
dong hoc giao djch nay; 

c.... hoc hçup dng nay duçuc Hi 
dOng quân tn hoäc Dai hOi dOng 

thuôc Hôi dông quãn tn hay các cO 
dông cho phép thuc hiên. 

Thành viên Hi dng quán trj, Kim 
soát viên, Giám dôc diêu hành, can bô 
quán 12 khác và nhüng nguYi có lien cô dông thông qua. 
quan vói các thành vién nêu trên 
không dime st'r dung các thông tin 
ehua dirac phep cong bo cua cong ty 

. ,. . Thanh vien Hoi dong quan tn, 
. .,. ., . Kiem soat vien, Giam doe dieu 

hành, nguOi diéu hành khaC va 
nh&ng nguYi có lien quan vfi eác 
thành vién néu trên không duqc 
sü ding các thông tin chua dirçuc 
phép cong bô cOa cOng ty 

Diu 36 Diêu 36. Trách nhiêm v thiêt hal và Diu 40. Trách nhiêm ye thiêt 
bôithirô'ng hivabôithiro'ng 

1. Thành viên Hôi dngquàn trj, Kim 
soát viên, Giám dOc diêu hành và can 

1. Thành viên HOi  dng quán trj, 
Kiêm soát viên, Giám dôc diêu 
hành và nguO'i diéu hành khác vi 

Sia di phii 
hçrp quy djn/i 
thay dói khái 
nim "can b3 
quán li" thành 
"nguài diêu 
hành doanh 
nghiçp"; 

bô quàn l' khác vi phm nghia vi, 
trách nhim trung thuc ... phài chju 
trách nhim ye nhüng thit hai  do hành 
vi vi pham cOa mlnh gay ra. 

phm nghia vi, trách nhim trung 
thrc ... phái chju trách nhim ye 
nhing thit hai  do hành vi vi 
phm cña mInh gay ra. 

2. Cong ty boi thuang cho nhüng 
nguui dã, dang hoc có the trâ thành 
mt ben lien quan trong các v1i khieu 
nai, kin, khui to ... nêu ngu?ii do dä 
hoc dang là thành viên Hi dông quàn 
trj, can bô quãn l', nhân viên hoc là 

A. 2. Cong ty boi thucung cho nhung 
nguYi dã, dang hoc CO the tth 
thành mOt  ben lien quan trong các 
vu khiéu nai,  kin, khâi to ... néu 
ngirYi dO dâ hoc dang là thành 
viên Hi dOng quàn tn, Kiem soát 

dai din duve Cong ty u' quyên hoc 
nguiYi do dä hoc dang lam theo yêu 
câu cOa Cong ty vâi tii cách thành viên 
Hi dOng quãn tn, can bô quán l, 

viên. Giám dOe diêu hành. ngutui 
diêu hành khac nhân viên hotc là 
di din duçuc Cong ty u quyên 
hoc nguYi do dä hoc dang lam 
theo yêu cau cUa Cong ty vOl tu 
cách thành viên Hi dông quán 
tn, nguOi diéu hành, nhân viên 

nhân vién hoc dai  din theo u quyen 
cña Cong ty .... Khi th?c hin chirc 
näng, nhiêm vu hoäc th?c thi các cOng 
vic theo Ciyquyén cOa Cong ty, thành 
vien Hi dông quan trj, Kiem soát 
viên, can bô quàn iS', nhân viên hoc là 

hoc dai  din theo uS'  quyên cüa 
Cong iy .... Khi thirc hin chi'rc 
nàng, nhim vii hoc th?c thi các 
cong vic theo üy quyén cüa Cong 
ty, thành viën Hi dông quán tn, 
Kiêm soát vién, jguOi diéu hành, 

dai din theo üy quyên cüa Cong ty 
duqc Cong ty bi thuvng ... 
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nhân viên hoc là dai diên theo üy 
quyên cüa Cong ty duqc Cong ty 
bôi thuO'ng 

Diu 37 Diu 37. Quyn diu tra si sách và Diu 41. Quyn diu tra s sách 
hsor vàhôso 

1. C dông hoc nhóm c dông d cp 
tai Khoàn 3 Diu 11 Diéu lê nay có 

1. C6 dông hoc nhóm c dông d 
cp tai  Khoàn 4 Diêu 11 Diéu lé 

Szra ddi chInh 
xác diêu khoán 
tham chiêu. quyên trirc tiép hoc qua ngirOi du'c 

u' quyn, gi'ri van bàn yêu câu duçc 
kim tra danh sách cô dông, cac biên 
bàn hQp D?i  hi dng cô dông và sao 
chip hoc trIch lic các hO so do trong 
gi lam vic va ti trii s chInh cüa 
cong ty. ... 

nay có quyên trirc tiêp hoc qua 
nguOithrc u' quyén, gii van bàn 
yêu cau thrçic kiêm tra danh sách 
co dông, cac biên bàn h9p Di hi 
dông CO dOng và sao chip hoc 
trIch lic các ho so do trong gi 
lam vic va tai  trii s chInh cña 
cOng ty. 

2. Thành viên Hi dng quãn tn, Kim 
soát viên, Giám dôc diêu hành và can 

2. Thành viên HOi  dng quàn trj, 
Kiêrn soát viên, Giám dOc diêu 
hành và ngithi diêu hành khác Co 

Sira ddi phü 
hap quy djnh 
ye thay dói 
khái nim 
"can b$ quán 

thành 
"ngirài diêu 
hành doanh 
nghip. 

bo quàn 1)2 khác có quyên kiém tra sO 
dang k)2 cO dong cña Cong ty, ... quyên kiêm tra so dang k)2 cô 

dOng cña Cong ty, ... 

Diêu 38 Diu 38. Cong nhân viên và cong Diu 42. Cong nhán viên và 
doàn cong doàn 

1. Giárn dc diu hành phãi 1p k 
hoach dé HOi dOng quan tn thông qua 
cac van dê lien quan den vic tuyên 
dicing, cho ngi.thi lao dng thOi vic, 
luang, bào hiêm xã hi, phüc lçi, khen 
thuing và k)2 1ut dOi vii ngtr?i lao 
dong và can bO quãn 1)2. 

1. Giámdc diu hành phài 1p k 
hoach dê HOi dOng quan tn thông 
qua các van dê lien quan den vic 
tuyên ding, cho ngu&i lao d5ng  
thOi vic, hrong, bào hiêm xã hi, 
phOc 19i, khen thu&ng va k)2 lust 
dOi vó,i ngithi lao dng và ngii?i"ngtrái 

Sia ddi phui 
hap quy dinh 
ye thay dôi 
khái nim 
"can b quán 
lj thành 

dku 
hành daonh 
nghip. 

diêuhànhdoanhnghiep. 

Diu 43 Diu 43. Báo cáo tài chInh näm, sáu Diu 47. Báo cáo tài chInh nàm, 
tháng và qu)2 sáu thang và qu)2 

1. COng ty phái 1p bàn báo cáo tài 
chInh näm theo quy djnh cüa pháp lut 
cling nhi.r các quy djnh cüa U)2 ban 
ChIrng khoan Nhà nuOrc va báo cáo 
phai duoc kiêm toan theo quy dinh tal 
Diêu 45 Diêu l nay 

1. Cong ty phâi ltp bàn báo cào 
tài chInh näm theo quy djnh cüa 
pháp lust cüng nhu các quy djnh 
cüa U)2 ban Ch(rng khoan Nhà 
nuoc va bao cao phai throc kiêm 
toán theo quy djnh tai Diêu 49 

Sia di ditu 
khoán tham 
chiêu phü hçrp 
dr tháo Dku 
lé stra dóz 

Diêu l nay..... 

2. Báo cáo tài chInh näm phâi bao gm 
báo cáo két qua hot dông kinh doanh 
phàn ánh mt cách trung thrc và khách 
quan tinh hinh ye lãi và Jo cüa COng ty 
trong näm tài chinh, bang can dOi kê  

2. Báo cáo tài chInh nàm phái bao 
gôm báo cáo két qua hoat dng 
kinh doanh phán ánh mt each 
trung thirc và khách quan tInh 
hinh ye lãi và l cüa COng ty 

S&a di phI 
hçip Khoán 2 
Dku 48 Dku 
l mdu TT 
95/2017/TT- 
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3. Cong ty phái 1p và cong b6 
các báo cáo tài chInh sáu tháng 4 
soát xét và báo cáo tài chInh  qu' 
theo các quy djnh cüa Uy ban 
Chü'ng khoan Nhà nuàc, Si Giao 
dch ch(rng khoan và np cho co 
quan thuê hüu quan và cci quan 
däng k kinh doanh theo các quy 
djnh cüa Luât Doanh nghip. 

Si'ra ddi phü 
hqp Khoán 3 
Diêu 48 Diêu 
l mâu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

4. Các báo cáo tài chInh nàm 
dirqc kiêm toán (bao gôm kiên 
cña kiém toán vien), báo cáo tai 
chInh  sáu tháng dã soát xét và 
cáo tài chInh  qu cña cong ty phái 
duçic cong ho trên website cña 
Côngty. 

Diu 49. Kiêm toán 

1. Di hi dng c dông thiing 
niên chi djnh mt cong ty kiém 
toán dc lap hoc thông qua danh 
sách các cong ty kiêm toán dc 
1p và üy quyên cho Hti dOng 
quán trj quyêt djnh hra chçn mOt 
trong so các dan vj nay tiên hành 
kiêm toán báo cáo tài chInh cüa 
Cong ty cho näm tài chInh tiêp 
theo 

2. Cong ty kim toán dc 1p kim 
tra, xác nhn, 1p báo cáo kiêm 
toán và trInh báo cáo do cho Hôi 
dOng quán tn trong vOng hai (02) 
tháng kê tir ngày kêt thüc nAm tài 
chInh. 

4. Kim toán viên dôc lap thirc 
hin vic kiêm toán Cong ty thrçc 
phép tham du các cuc hop Dai 
hi dOng cO dông và thrqc quyén 
nhn các thông báo và các thông 
tin khác lien quan den cuôc hop 
Di hii dOng CO dOng ma các cO 
dong duoc quyën nhan vã duçic 
phát biêu kje t?i  di h,i ye các 
van dé có lien quan den yjc kiêm 
toán báo cáo tài chInh cCa Cong 
ty. 

Sã'a ddi phà 
hcip Diêu 50 
Diêu l mdii 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Si'a ddi phü 
hçrp Khoán 4 
Diêu 48 Diêu 
lé rnâu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

LYDO 

SIYA DO! 

toán phãn ánh mt each trung thrc và 
khách quan tInh hInh hot dng cüa 
Cong ty 

3. Cong ty phái lap vá cong b cac báo 
cáo tài chInh sáu tháng và qu theo các 
quy djnh cña Uy ban Chirng khoán 
Nhà nu'ôc, Sâ Giao djch chIrng khoán 
(khi Cong ty trâ thành cong ty dai 
chiing quy mô krn hoAc hem yet) và 
np cho ca quan thué hthi quan và co' 
quan däng k kinh doanh theo các quy 
djnh cña Lut Doanh nghip. 

4. Các báo cáo tài chInh thrcic kim 
toán (bao gôm ' kiên cUa kiêm toán 
vien), báo cáo sáu thang và qu2 cüa 
cong ty phái ducc cong bô trên website 
cüa Cong ty. 

Diêu 45. Kiêm toán 

1. Dai  hi dng c dông thuing niên 
chi djnh mt cong ty kiém toán dc 1p 
hoäc thông qua danh sách các cong ty 
kiêm toán dc 1p yà ñy quyên cho Hi 
dOng quán trj quyêt djnh la ch9n mt 
trong so các dan vj nay tién hành çç 
hoat dOng 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 näm phán ánh các khoán thu chi 
cüa Cong ty, lap báo cáo kiêm toán vá 
trInh báo cáo do cho HOi  dông quán trj 
trong vOng hai (02) thang ké tir ngày 
két thñc näm tài chInh. 

4. Kim toán viên thtrc hién viêc kim 
toán Cong ty dirçc phép tham dir các 
cuc h9p Dai  h,i dông cô dOng và 
du?c quyên nhn các thông báo và các 
thông tin khác lien quan den cuc h9p 
Dai hi dông cô dông ma các cô dOng 
thrqc quyên nhn và thrçc phát biéu 
kien ti dti hi ye các van dé cO lien 
quan den kiem toán. 

trong näm tài chInh, báo cáo tInh 
hInh tài chInh  phán ánh mOt  each 
trung thc và khách quan tmnh 
hInh hoat dOng cüa Cong ty 

BTC. 
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Diu 47 Diu 47. Chm dfrt hot dng Diu 51. Chãm dirt hot dng 

1. Cong ty CO th bj giái th hoac chm 
dirt hoat dng trong nhCtng trir0ng hçp 
sau: 

a. Kt thüc thi han  hoat dng cüa 
Cong ty, k ca sau khi dä gia han. 

ChLra có 

dCác tnr0ng hçp khác theo quy djnh 
cüa pháp lust. 

1. Cong ty có th bj giái th hoc 
chm dirt hoat dng trong nhthig 
truOng hcrp sau: 

Hüy bO 

c. BI thu hi Giy chirng nhân 

Hiy bO &phà 
hp th&i hgn 
hogt dng cia 
Cong là vO 
th&i han. 

Rd sung phü 
hcii Khoán 1 
Diêu 52 Diu 
l máu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dangk'doanhnghiêp; 

d. Các tnrOng hçip khác theo quy 
djnh cüa pháp lust. 

Diu 48 Diu 48. Thanh ly' Diêu 52. Thanh l 

3. Tin thu thrçc tü vic thanh l dirge 
thanh toán theo th(r tir sau: 

b. Tin lirang và chi phi bào him cho 
cong nhân viên 

3. Tin thu dirge tir vic thanh l 
dirge thanh toán theo thir tr sau: 

b. Tin lirang, tro cp thôi viêc 

Sra ddi phui 
hop Diem b 
Khoán 3 Diu 
54 Dku lê 
ináu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

chi phi bâo hiêm va cae quyn loi 
khác cho ngirOi lao dong theo 
thóa u'óc lao dong tap th và hap 
dng lao dong dã k,2 kêt: 

Diu 49 Diêu 49. Giãi quyt tranh chap ni Diêu 53. Giãi quyt tranh chp 
nôi bô 

1. Tnring hçrp phát sinh tranh ehp hay 
khiu nai  có lien quan tó'i hoat dng 
cüa Cong ty hay tOi quyn và nghia vii 
cüa các cô dông theo quy djnh tai  Diu 
l cong ty, Lut Doanh nghip, các lust 
khác hoc cac quy djnh hành chinh 
quy djnh giOa: 

b. C dông vii HOi  dng quán tn, Ban 
kim soát, Giám dc dieu hành hay 
can bô quán I cao cap. 

1. Tnrng hçp phát sinh tranh 
chip hay khiéu nai  có lien quan 
tin hoat dng cüa Cong ty hay tii 
quyn và nghia vii cüa các c 
dông theo quy djnh tai  Diu 1 
cong ty, Luât Doanh nghip, các 
lut khác hoc các quy djnh hành 
chInh quy djnh giüa: 

b. C dong vii Hi dng quãn trj, 
Ban kim soát, Giám dOe diu 
hành hay ngiri diu hành doanh 

Sr'ta ddi phü 
hip quy d.inh 
thay dOi khái 
nim "can b$ 
quOn 135" thành 

diu 
hành daonh 
nghiep"; 
Khoán 1 Dku 

Diu lê 
mu TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Tth trir?mg hgp tranh chp lien 
quan tin Hi dông quán tn hay Chü 
tjch Hi dng quân trj, ChO tjch Hi 
dng quãn trj chü trI vic giái quyêt 
tranh chp và yêu cu trng ben trmnh 
bay các yu th thuc tin lien quan dn 

nghiep. 

... Trir trtthng hqp tranh chap lien 
quan tii HOi  dng quán tn hay 
Chü tjch Hi d*ng quân trj, Chü 
tjch Hi dng quân tn chü trI vic 
giái quyt tranh chp và yêu cu 
trng ben trInh bay các thông tin 

tranh chap trong vOng 03 ngày lam 
vic k tir ngày tranh chtp phát sinh. 
TrirO'ng hgp tranh chp lien quan tii 
Hi dng quân trj hay Chü tjch Hti 
dOng quân trj, bt cir ben nào cüng cO 
the yêu cu ehi djnh mt chuyên gia 

lien quan dn tranh chp trong 
vông 03 ngây lam vic k tr ngày 
tranh chp phát sinh. Trirrng hcrp 
tranh chap lien quan tin Hôi dng 
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dc 1p d hành dng vâi tix each là 
trong tài cho qua trInh giái quyêt tranh 

quán trj hay ChO tjch Hi dng 
quán trj, bat ci'r ben nào cUng có 
the yêu câu chi djnh mt chuyên 
gia dc 1p dé hành dng vri tu 
each là trung gian hOa giái cho 

chap, 

qua trInh giâi quyêt tranh chap. 

Diu 51 Diu 51. Ngày hiu lyc Diu 55. Ngay hiu lyc 

1. Bàn diu I nay gm 21 chuong 51 1. Bàn diu l nay gm 21 chirnng 
55 diêu diroc Dai hôi dông cô 

Sia ddi phui 
hop thur tê dir 
tháo Dieu l 
tha dôi. 

diêu dime Dai hôi dông cô dông Cong 
ty Co phân Cap rnrâc Ben Thành nhât 
trI thông qua ngày 12 tháng 4 näm 

dong Cong ty Co phân Cap nuâc 
Ben Thành nhàt trI thông qua 
ngày ... tháng ... nAm 2020 tai 2016 tai cuc hçp Di hi cô dong 

thuO'ng niên và cüng chap thun hiu 
li,rc toàn van cüa Diêu l nay. Bàn Diêu 
l nay thay the cho,  bàn Diêu lê dä 
ducre Dai  hi dOng Co dông thông qua 
vao ngày 22/4/20 14 va cac nghj quyêt 

cuc hop Dai  hi cô dông thuOng 
nién va cüng chap thun hiu 1ire 
toàn van cOa Diêu l nay. Bàn 
Diêu 1 nay thay the cho bàn Diêu 
l dä duçic Dai  hi dông cO dông 
thông qua vào ngày .. ./. . ./... và 
các nghj quyêt bO sung, s&a dôi có 
lien quan. 

bô sung, si'ra dôi có lien quan. 

Trong Diu l nay, các khái nim "Can b5 quán 1j5" dirçrc thay the bang "Ngzr&i diu hành doanh nghip ". 

Các s thô tir dieu khoán, tham chiu dku khoán, sc lircrng diu khoán së tr d5ng du'çrc cp nhLt sau 
khi d tháo Diéu l durc thông qua. 
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CONG TV CO PHAN CAP NUOC BEN THANH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
Bc 1p — Tir do — Hanh phüc 

So: 05/TTr-CNBT-HDQT. ThththpháHChIMu ngàyll tháng5 nthn 2020 

TO TRINH 
V thông qua vic b sung, sfra cti Quy ch quãn tr Cong ty 

KInh g1ri: EMi hji dng c dông Cong ty 

Can cu:  

- Lugt Doanh nghip sJ 68/2014/QHJ3 dwçrc Quc hi nuác Cong hôa Xâ h3i 
Chi nghia Viçt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiçu licc thi hành kê ti'r ngày 
01/7/2015; 

- Luát Ching khoán s 70/2006/QHJJ duçrc Quô'c hi nu'ó'c COng hôa Xã h5i 
Chi nghta Vict Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luat  tha dôi, bô sung m7t so diêu 
cta Luat  Chthig khoán so 62/2010/QHJ2 du'çrc Quôc hi nuóc C5ng hda Xã h7i Chi 
nghia Viçt Nam thông qua ngày 24/11/2010, 

- Nghj djnh s 71/201 7/ND-CF ngày 06/6/ 2017 cza ChInh phz hw&ng dan v 
quán trj cOng ty áp dyng dôi vái cong ty dgi ching; 

- Thông tw 95/2 01 7/TT-BTC ngày 22/9/2017 cia B5 Tài chInh hithng dan mt:$t  s 
diêu ca Nghj djnh so 71/201 7/ND-CF ngày 06/6/2017 cia ChInh phi hzthng dan ye 
quán trj cOng ty áp dyng dôi vó'i cong ty dgi ching; 

- Diu l T chic và hogt d$ng cia Cong ty C phn Cá'p nwó'c BIn Thành, 

Quy ch quãn trj hin hành cüa Cong ty C phn Cp nuOc Bn Thành duqc 
Dai hi cô dong thông qua ngày 19/4/2018, trên ca si tuân thU các quy djnh cUa Lust 
Doanh nghip, phU hçp vâi Diêu 1 cUa Cong ty Va CC van ban huàng dan hin hanh 
có lien quan; dap üng quy djnh cUa Nhà nuOc dôi vâi Cong ty dãng k niêm yet cO 
phiêu trên san giao djch ch'rng khoán. 

Ngãy 06/6/2017, ChInh phU ban hành Nghj djnh s 71/2017/ND-CP (co hiu 
1irc ti'r ngày 01/8/2017, thay the cho Thông tir sO 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 
cUa B Tài chInh quy djnh ye quãn trj cOng ty ap dicing cho các cOng ty di chUng) 
huâng dn ye quãn trj cong ty áp diing dôi vâi cOng ty dti chUng, trong do quy djnh 
"B5 Tài chInh huâng dan mOu Quy chê n3i bo ye quán trj cong ty dê cOng ty dgi 
ching tham chiêu xOy dy'ng Quy chê b5 ye quán trj cong ty ". 

Trên ca s do, tti Diu 4 Thông tu s 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/20 17 cUa B 
Tài chmnh huâng dn mt so diêu cUa Nghj djnh sO 71/20 17/ND-CP ngày 06/6/2017 
cUa ChInh phU huâng dn ye quãn trj cong ty ap diing dôi vâi cong ty di chUng thI: 

"COng ty dgi ching tham chilu mJu Quy chl nt5i bo v quán tr/ cOng ty tgi Phy 
lyc sO 02 Thông tu' nay dé xOy dy'ng Quy ché ni bo ye quán trj cOng ty, dam báo phui 
hcrp vó'i quy djnh cia Lut Doanh nghip, Luç2t Chtng khoán, Nghj djnh sO 
71/2017/ND-CF ngày 06/6/2017 cza C'hInh phi hzthng dan ye quOn trj cong ty áp 
dyng dOi vO'i cOng ty dgi ching và Diêu l cOng ty ". 
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TM. HQI BONG QUAN TR! 
CHU T!CH 

H*Iam Thj Thanh Van 

D Quy ch quàn trj Cong ty tuân thu quy djnh tai  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, dong thai tuân thu quy djnh cUa Lut Doanh nghip, Lust Chixng 
khoán, phü hqp vâi Diêu 1 to chüc và hott dng süa dôi, bô sung, Hi dông quãn trj 
trong phiên hçp ngày 19/3/2020 dä thông qua ni dung dir thão ni dung bô sung, sira 
dôi (Quy chê quán trj) dê trInh Di hi dong cô dông (dInh kern). Qua trinh soin tháo 
d? thão ni dung bô sung, sira dôi Quy chê quãntrj Cong ty nOi trên cOng duc Cong 
ty TNHH MTV Chtrng khoán Ngan hang Dông A thirc hin djch vii tu van nhäm dam 
bão tuân thO theo dung các quy djnh cOa Nhà nuâc. 

Can cir các quy djnh pháp 1ut hin hành thI quy djnh vic b sung, si:ra di Quy 
chê quan tn Cong ty phai duc Dai hôi dông cô dông xern xet quyêt dinh nên Hôi 
dong quãn trj dê nghj Qu cô dông biêu quyêt chap thutn thông qua ni dung bO sung, 
sOa dOi Quy chê quân trj Cong ty dInh kern. 

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

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Lixu: VT, HDQT. 
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CONG TY CO PHAN CAP NOC BEN THANH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  — Tir do — H3nh phüc 

BANG TONG HP NQI DUNG SUA oOi, BO SUNG QUY CHE QUAN TRI 
CUA CONG TY CO PHAN CAP NUC BEN THANH 

DIEU NQI DUIG QUY CHE 

HIN HAI'm 

GOP ' S1A 001, BO SUNG L' DO 

SIA 001 

- Thông tix s 121/2012/TT-BTC ngày - Nghi dinh s 71/2017/ND-CP ngày Sia ddi can 
c& xdy dyng 
Quy ch phü 
hqp quy cl/nh 
hiên hành. 

26/7/2012 cüa Bô tnrOng Bô Tài 06 thang 06 näm 2017 Hithng dan ye 
chInh quy djnh v quãn tn Cong ty áp 
diing cho các cong ty di chñng. 

quán tn cong ty áp dung di v6i cong 
ty dai chüng. 

- Thông ti.r s 95/2017/TT-BTC ngày 
22 thang 09 näm 2017 cüa B tru'&ng 
Bô Tài chInh quy djnh v quán tn 
COng ty ap djng cho các cOng ty dai 
chUng. 

Diu 1 

Y nghla và 
phm 
diêu chinh 

Quy ch nay quy dnh nhung nguyen 
täc Co bàn ye quàn trj cong ty de bão 
vç quyen va lçi Ich hcip phap cüa c 
dông, thit 1p nhu'ng chuân mijc v 
hành vi, dao  dirc nghe nghip ciia cac 
thành viên HOi dng quân trj, Ban 
Giám dc, Ban kim soát va can bO 

Quy ch nay quy djnh nh&ng nguyen 
täc co bàn ye quãn trj cOng ty dê báo 
v quyn và lçii Ich hçp pháp cUa c 
dOng, thit Ip nhung chuân mirc v 
hành vi, dao  th'rc nghê nghip cüa các 
thành viên HOi dOng quán trj, Ban 
Giám dOc, Ban kim soát và ngui 

Si'a di phui 
hQp quy cl/nh 
thay dôi khái 
nim "can 
b3 quán 1j5" 
thành 
"ngithi dizi 
hành doanh 
nghip". 

quãn 1' cüa Cong ty c phAn Cp diu hành cüa Cong ty c phn Cp 
nuâc Ben Thành. nisàc Bn Thành. 

Diu 2 

Giãi thIch 
thut ngfr 
và chu' vit 
tat 

1. Nhüng tt'r ngi dithi day dirqc hiu 
nhu sau: 

a. "Quãn trj cOng ty" là h thng các 
quy tc d dam báo cho Cong ty thrçc 
djnh hixóng diu hành va thric kiém 
soát mt cách có hiu qua vi quyn lqi 
cüa c dOng và nhng ngiii lien quan 
den Cong ty. Các nguyen tc quan trj 
Cong ty nhäm muc dIch: 

1. Nhttng tü ngü duài day duqc hiu 
nhix sau: 

a. "Quàn trj cong ly" là h thng các 
quy täc d dam bão cho Cong ty ducc 
djnh hithng diu hành và diiçic kiêm 
soát mt cách có hiu qua vi quyn loi 
cüa c dong và nhng ngithi lien quan 
dn Cong ty. Các nguyen tc quán tn 
Cong ty bao gm: 

Si'a ddi phü 
hçrp khoán 2 
Diêu 1 Nghj 
dnh so 
71/201 7/ND 
-CF ngày 
06/06/2017 
cia ChInh 

hu'O'ng 
dc ye quán 
tr/ cOng ty 
áp ding dOi 
VOl Cong 1)) 
dgi chthig 
("ND 
71/2017/ND 
-CF'). 

S&a theo gop 
j5cüaDN 

Sj',a dOi phii 
hcrp quy cl/nh 
thay dôi khái 
nicm can 
b5 quán li" 

- ... 

b. "COng ty" duoc hiu là Cong ty c 

- ... 

b. "COng ty" là Cong ty c phn CAp 
nuàc Ben Thành; 

c. "Ngu'O'i diu hành doanh nghiêp" là 

phAn Cap niiâc Bn Thành; 

c. "Can bO quán 1)?' là Giám dc diu 
hành, Phó Giám dOc, K toán truâng 
va các vi trI quán l khác trong Cong 

Giám dc diu hành, Phó Giám dc, 
K toán tnrâng và ng1xi dik hành 

ty dirqc Hi dng quãn frj phe chuAn; khác tnong COng ty &rqc Hi dng 
quán trj bO nhiem; 

e. Thành vien HOi  dng quán tn 
khOng diu hành là thành viën Hi 
dng quàn trj khOng phài là Giám dOe 
diu hành, Phó Giám dc diu hành, 
K toán truông và các vi trI quán l 

e. Thành viên Hi dng quãn tnj 
khong diu hành là thành viên Hi 
dng quãn trj khOng phãi là Giám dOe 
diu hành, Phó Giám dc diu hành, 
K toán tnthng và ngui diu hành 

khác trong COng ty thrqc Hi dng khác trong COng ty thrçc FJi dng 

CTCP Cá'p nwác Bn Thành — Tài lieu DHCD thw&ng niên nám 2020 97 



DIEU GOP ' SIA DOI, BO SIJNG L'' DO 

SIA DO! 

NOI DUNG QUY CHE 

HIN HANII 

quàn tn phê chun. quán tn b nhiêm. thành 
diu 

hành doanh 
nghip ". 

S&a di phü 
hcp khoán 2 
Diêu 151 
Luat Doanh 
nghip nOm 
2014 ("LDN 
2014"). 

B sung 
gial thjch 
'Y dã han 
các truàng 
hçrp vièt tat. 

f. Thành viên Hi cthng quán trj dc 
1p là thành viên Hi dong quán trj 
dáp ng các diu kin sau: 

- Là thành viên Hôi dng quàn tn 

f. Thành viên Hi dng quàn tn dc 
1p là thành viên Hi dong quãn trj 
dáp ng các diu kin sau: 

- Khong phài là ngithi dang lam viêc 
khOng diu hành và không phái là cho Cong ty, cOng ty con cüa Cong ty. 
ngui có lien quan vâi Giám doe diu không phái là ngithi dã tirng lam viêc 
hành, Phó Giám dc diu hành, K cho Cong ty. cong ty con cüa Cong ty 
toán tnrôiig và nhung ngi.ri nm giu It nht trong 03 nàm lin tnrc do. 
vi trI quan 1y khác trong Cong ty dirc - Không phài là ngui dang huO'ng 
Hôi dOng quán tn phê chun; luong, thii lao tr Cong ty. tth cac 
- Khong phài là thành vién Hôi dng khoán phu cp ma thành viên Hôi 
quãn tn, Tng Giám doe, Phó Tng dng quán tn dime hithng theo quy 
Giám dOe cüa các cOng ty con, cong dinh, 
ty lien kt, cOng ty do Cong ty cO - KhOng phài là ngixi cO VG hoäc 
phn Cp nuàc Ben Thành nm quyn chng, cha dé, cha nuOi, me dé, me 
kim soat nuOi, con dé, con nuOi, anh ruOt, chi 
- KhOng phái là c dOng liin hoàc ruOt, em ruOt là c dOng lon cüa COng 
ngithi dai diên cüa c dOng lan hoäc ty là ngithi quán l' cüa Cong ty hoäc 
ngi.thi eó lien quan cüa cO dOng lan cong ty con cüa COng ty (ngui quân 
cüa Cong ty; l' cong ty xác dinh theo quy dinh cüa 

- KhOng lam viêc tai các t chi.rc cung 
Luât doanh nghiep); 

- KhOng phãi là ngui tnrc tip hoäc cp dich vu tu vn pháp luât, kim 
toán cho COng ty trong hai (02) näm gián tiép sa hru It nht 1% tng s c 
gAn nht; phn có quyn biu quyt cüa cOng ty; 

- Khong phài là. di tác hoäc ngui - KhOng phài là ngui dã tüng lam 
lien quan cüa doi tác có gjá tn giao thành viên HOi dOng quàn tn, Ban 
dich hang näm vài Cong ty chim tir kim soát cüa Cong ty It nht trong 05 
ba muci phn tram (30%) tra len tng näm lin tnrOc do. 
doanh thu hoäc tng giá tn hang hoá, 

2. Nhttng chit vit tat: 

DHDCD/Dai hOi: Di hi dng c 

dich vu mua vào cüa cong ty trong hai 
(02) näm gn nht. 

2. Nhtng chI vit tht: 

DHDCD: Dai  hi dng c dOng 
dOng 

Diêu 3 

Cuc hQp 
Dai hôi 
dong co 
dong 
thLro'ng 

b 
thLrông 

Chira có CuOc hop DHDCD thu&ng nién, bt B sung 
them cu s& 
thtc hin 
trong tru&ng 
hcip Cong ty 
td chic 
DHDCD 
theo hInh 
th&c h(5i 
ngh tryc 
tuyén. 

thu&ng có th t chirc theo hInh thirc 
hop tnrc tip hoäc hOi nghi truc tuyn. 
Viêc t chüc theo hInh thtrc hop true 
tip, hOi nghi true tuyn hoäc kt hçip 
cá hai hInh thirc së do HOi dng quàn 
tn quyt dinh dua vào tinh hInh thuc 
t và thông báo cho c dOng. 

DHDCD true tuyn là DHDCD dime 
t chrc thông qua áp dung các cong 
nghé thông tin hiên dai d các c dông 
a các dja dim khác nhau có th tham 
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DIEU NQI DUNG QUY CHE 

HIN HANH 

GOP SIA 1)01, BO SUNG Lc DO 

SUA oOi 

Cong ty quy djnh v trInh tir,  thU We 
triêu tap va biêu quyêt tai Dai hôi 
dong eO dong theo quy djnh eUa Lust  
Doanh nghip, cac van bàn pháp !ut 
lien quan va Dieu lé Cong ty, gôm cac 
ni dung chInh sau: ... 

dDai hôi. 

Cong ty quy djnh v trInh t%r, thU We 
triêu tap va biêu quyêt tai Dai hôi 
dông Co dong theo quy djnh cUa Luât 
Doanh nghip, eác van bàn pháp 1ut 
lien quan và Diêu l Cong ty, gôm các 
ni dung ehInh sau: 

Diu 4 

Danh sách 
coong

° 
hop Dai hôi 
dong co 
dôno 

2. Cong ty cong b thông tin v vic 
chOt danh sách cO dOng cO quyén 
tham dir h9p Dai  hi dOng cO dOng ti 
thiêu näm (05) ngày truâc ngày chOt 

2. Cong ty cong b thông tin v vice 
chOt danh sách cO dOng có quyên 
tham dir h9p Di hi dOng CO dOng tOi 
thiêu hai muai (20) ngày lien tnrâc 

Sith diphü 
hçip tiêt a 
diem 2.2 
khoán 2 
Diêu 9 Quy 
che thu'c 
hiçn quyen 
ban hành 
theo Quyét 
djnh so 
02/QD- VSD 
ngày 
02/01/2020. 

danh sách. ngày dang k' cuOi cUng. 

Chira có 3. Danh sách c dOng có quyn du B sung phui 
hçip Khoán 2 
Diêu 137 
LDN 2014. 

hop Dai hOi dOng cô dong phãi có ho, 
ten, dia chi thithng trU, quOc tich. so  
The can cuâc cong dan, Giây chüng 
minh nhân dan, HO chiêu hoäc chIrng 
thuc cá nhân hap pháp khác cUa CO 
dOng là eá nhân ten, ma so doanh 
nghiep hoàc sO quyêt dinh thành lap, 
dia chi tru s ehInh cUa cO dOng là tO 
chirc s hang cO phân timg Ioai, so 
va ng4y dang k cô dOng cUa tfrng cO 
dOng 

Diu 5 

Thôn báo 
triêu 

g
tâ 

Dai 
ong CO 

dong 

1. Ngri triêu tap Dai hOi dng e Hüy bó - Bó nç3i 
dung khóng 
phi. hçrp vái 
ten Diêu 
khoán. 

- Cac noi 
dung lien 
quan den lap 

danh sách 
cô dong dd 
dupc quy 
d/nh tgi 
Diêu 4. 

dOng (HOi dOng quán tn hoàc Dai hOi 
dong cO dOng duac triêu tap theo cáe 
tnthng hap quy dinh tai Diem b. Diem 
e Khoàn 4 Diêu 13 Diêu lé COng ty) 
phãi thuc hién nhüng nhiêm vu sau 

- 
day: 

a. Chun bi danh sách cac c dOng dU 
diêu kién tham gia và biêu quyet tai 
dai hOi khOng sóm han näm (05) ngày 
lam viêc truàc ngay gui giây mi hop 
Dai hOi dOng cO dOng chirang trInh 
hop. các tài lieu theo quy dinh phU 
hap vâi luât pháp và các quy dinh cUa 
COngty; 

b. Xác dinh thOi gian và dia dim t 
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DIEU NQI DUNG QUY CHE 

HIEN HAMI 

GOP SIA DOI, BO SUNG LY DO 

SI)A DOI 

chi.rc Dai hôi 

c. Thông báo va glri thông báo hop 
Dai hôi dong cô dong cho tat ca các 
cô dông có quyên du hop. 

2. Cong ty phãi cong b6 thông tin v Hüy bô Nç5i dung 
lien quan 
den lap danh 
sách cô 
dóng dã 
ducrc quy 
dinh tai 
Diêu 4. 

viêc chôt danh sách. c dong cO quyêri 
tham du hop Dai hôi dông cô dông tôi 
thiêu nãm (05) ngày truc ngày chôt 
danh sách dang k tham du hop Dai 
hôi dông cO dong. 

ChLra có 1. Thông báo hop Dai hôi dng c Xáy c4rng 
phü hçip ten 
Diêu khoán, 
Diêu 17 dt 
tháo Diêu l. 

dOng xác dinh thii gian và dia diem to 
chirc Dai hôi, di.rcc glri cho tat cá các 
cô dông bang phuong thirc bào dam, 
dông thOi cong bô trên phucxng tiên 
thông tin cüa Uy ban chirng khoán 
Nhà nuó'c. So giao dich chirng khoán, 
trên trang thông tin diên tü (website) 
cüa Cong ty. Thông báo hop Dai hôi 
dong cô dong phâi &rac gcri It nhât 
mui 10) ngày truóc ngày hop Dai 
hôi dông cO dông (tInh tt'r ngày ma 
thông báo duac gCri hoãc chuyên di 
môt cách hcip lê, di.rcc trâ ci.rOrc phi 
hoäc duoc hO vào hOrn thu). 

Chira có 2. Chuang trInh hop Dai hôi dng c 
dOng, CáC tài lieu lien quan den các 
van dé së duac biêu quyêt tai dai hôi 
duoc gCri cho các cO dông hoãc dãng 
trén trang thông tin diên tCr cüa Cong 
ty. Trong truOng hop tài lieu không 
dtxc gri kern thông báo hop Dai hôi 
dOng cO dông. thông báo miii hop 
phái nêu rO dia chi trang thông tin 
diên t& dé các cô dông có the tiêp can. 

Diu 6 

Cách thtrc 
däng k 
tham dir 
Dai hoi 
dong co 
dong 

Chua có 1. Trircc ngày khai mac cuôc hop Dai Xáy dung 
phü hcrp 

te t/wc 

quyen cua 
co dong. 

hôi dông cô dông: 

C dông chon hinh th(rc dang k' tham 
dii hop Dai hôi dông cô dong theo 
cach thtrc da ghi trong thong bao. bao 

om: 

a. Dãng k,2 dii hop tnrc tip, qua dién 
thoai. fax. gCri this hoäc thu diên tCr 
hoäc each thüc khác ghi trong thu m?yi 
hop Dai hôi dOng cô dông. 

b. Uy quyn dai dién tham du dai hôi: 
TnuOng hop cô dông to chirc có nhiu 
hcm môt ngui dai diên dirac ci:r thi 
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Dhâi xac dinh cu th s c phn drnrc 
u' quyên cho môi nguOri dai dién. 
ViêC üy quyên tham dir Dai hôi dong 
CO dOng ducc thuc hiên theo quy dinh 
tai Diêu 15 Diêu lê cOng ty. 

C. Các hInh thIrc clang k tham dir hop 
Dai hôi dông cô dông khác phü hcip 
vâi quy dinh cüa pháp luât. 

3. Cong ty Co tráCh nhiêrn th chic 2. Vào ngày t chrc hop Dai hôi dng S&a ddi 
nhám quy 
dinh rO viêc 
dang ly tham 

h 
19 

tháo Diêu lé. 

.ditdaihoi, 

clang k' cô dông vào ngày to chIrc Dai cô dông: 
hOi cong cô dông theo dOng quy dinh . 

Cong ty co traCh nhiem to chuc clang • . tai khoan 1 va 2 Dieu 19 Dieu le Cong . . 
ky co cong vao ngay to chirc Dai hoi 
cong co dong theo dung quy dinh tai 
Khoân 1 và 2 DiOu 19 Diêu 10 Cong ty 

Diêu 6 Diu 6. Vic bó phi&i va kim Diu 7. Vic bO phiu và kim Sia ddi phü 
hçrp hithng 
dan ye Quy 
chê quán trj 
tçzi Thông tir 
so 
95/2017/TT- 
BTC ngày 
22/09/2017 
hu'áng ddn 
Nghj d/nh so 
71/2017/ND 
-CF ngày 
06/06/2017 
cia ChInh 
pl /uráng 
dOn ye quán 
trj cOng ty 
áp dyng dôi 
vái cOng ty 
dgi chOng 
("TT 
95/2017/TT-
BTC"). 

phiOu ti Di hi dông cô dông phiêu, thông báo kt qua kim 
phiOu tai Di hi dông cô dông và 
cách thü'c phãn di quyêt dlnh cüa 
Dai hôi dông cô dông 

Chira có 

1. Khi tiên hành clang k' tham dir Dai  
hi, Cong ty cap cho tirng CO dông 
hoäc dai diên ducre uy quyên cua cô 
dOng Phiêu biêu quyêt hoc/ vâ The 
biOu quyOt, trên do ghi ma sO clang 
k, tOn cüa cO cong và sO phiOu biêu 
quyOt cCa cO dông do. 

a. Phiu biu quyt: 

1. CáCh thirc bO phiu Bd sung 
nhOm rO các 
nQ1 dung quy 
djnh. 

a. Doi vcii co cong truc tiep dir hop: 

Khi tiOn hành dang k' tham dr Dai  
hi, Cong ty cap cho tüng CO dông 
hoãc dai diOn dime uy quyOn cua CO 
dOng Phiêu biOu quyOt hoc/ và The 
biêu quyOt, trOn do ghi ma sO däng k, 
tOn cCa CO dông và sO phiOu biOu 
quyOt cCa CO dông do. 

Phiêu biu quyt: 
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kThè biu quyt: 

- C dong biu quyt bang The biu 
quy& ... 

- The biu quyt không hqp l là the 
biu quyt không do Cong ty phát 
hành ... 

- Trong mt The biu quyêt, CC fl1 

dung can ly ' kin 

- Tru?mg hop c dong biu quyêt 
nhm hotc the biu quyêt khong con 
nguyen von, c dong có th lien h 
vài Ban to chrc d &rcc cp lj The 
biu quyt mcci và phãi np li The 
biu quyêt CU. 

- Thii gian bAt dAu và kt thOc viêc bO 
phiu... 

Tnr&ng hop c dông dã dang k' tham 
dir Di hi nhung không th có mat 
dn ht chucing trmnh Dai  hi, c dông 
do phãi g1ri !ai  The biu quyêt dã biêu 
quyét các van d cAn lay ' kin cho 
Ban t chi'rc tnxc khi ra ye. Nu c 
dông nào không gri lai The biu 
quyêt cho Ban to chcrc, Ban kim 
phiéu xern nhi.r c dong do dng ' di 

Jhê biu quyt: 

• C dông biu quyt bang The 
biu quyt 

• The biu quyt không hqp l 
là the biu quyt không do 
Cong ty phát hành... 

• Trong mt The biu quyt, 
các ni dung cn thy 7 kin 

• TnrOng hop c dong biu 
quyt nhm hoc the biu 
quyt không cOn nguyen 
ma c dông chua biu quyt: 

Sia di d 
phu hçrp vái 
thlfc tê. 

Sta dôi dé 
phu hçrp vái 
thuv t 

Bd sung 
them cci s& 
thtc hiên 

trzwng 
hçrp Cong ty 
to ch&c bO 
phku din 
tüVhInh th&c 
din tz khác. 

Bd sung 
them cci sá 
thirc hin 
trong trlto7lg 
hçrp COng ty 
tO ch&c 
DHDCD 
theo hlnh 

nu chija ht thyi gian biu 
quyt, c dông có th lien h 
vói Ban t6 chirc d duoc cp 
lai The biu quyt mài và 
phài np li The biu quyêt 
cü. 

• Thai gian bAt dtu và k& thOc 

TnrOng hçrp c dông dä dang k tham 
dir  Dai  hi nhung không the có mt 
den hêt chi.rcing trInh Di hOi,  c dông 
do phài gi:ri li The biu quyet dã biêu 
quyêt các van d cAn lay ' kin cho 
Ban t chic tnrórc khi ra ye. Nu c 
dong nào không gcri lai  The biu 
quyêt cho Ban to chrc, Ban kim 
phiêu xem nhu c dOng do khong bO 

vii các van d cAn lay ' kin. 

Chira có 

Chira có 

phiu di vâi các vn d cAn lay 
kin. 

b. BO phiu diên tir/hInh thIrc diên tir 
khác: 

Viêc bó phiu sê ducic thixc hiên theo 
huong dan tai Quy ch bó phiu diên 
tCr dä di.rc Dai hôi dng c dông 
thông qua. 

c. BO phiu trong tru?ing hop 
DHDCD to chtrc theo hInh thIrc hôi 
nghi trtxc tuyn: 

- Các c dông thirc hiên biu quyt tai 
dia dim ma c dông tham du dai hôi 
tuong tu quy dinh tai dim a Khoán 
nay hoàc môt hInh thüc khác do 
HDOT xây dung và trInh DHDCD 

CTCP Cá'p nttác Bn Thành — Tài lieu DHCD thi0ng nien nánz 2020 102 



BIEU NO! DUNG QUY CHE 

HIN HANH 

GOP ' SIA oOi, BO SUNG L'' DO 

SIA DOI 

thông qua. th&c hç5i 
nghi trttc 
uyen. 

- Tnrang hap Cong ty to chuc hop 
DHDCD true tuyên két hap bO phiêu 
diên tir, cô dông thuc hiên bO phiêu 
theo quy dinh ye ho phiêu diên tcr nêu 
tham gia biêu quyêt theo hInh thirc bO 
phiéu then tr. 

Chira có 

Ban kiêm phiêu có trách nhim 1p 
Bién bàn thông kê s phiêu Dng '. 

2. Cách thüc kim phiu: Xáy dng 
phü hop vái 
thur te thwc 
hiçn va quy 
djnh pháp 
luát. 

B sung 
them co' so' 

a. Doi vai bieu quyet bang Phieu bieu 
quyet: 

Ban kiêm phiéu có trách nhim ltp 
Biên bàn thông kê so phiéu tan thành, 

Không dOng ', Không co kiên cOa không tan thành, khong có kiên cüa 
Dai hôi dông cô dong dôi vai tung 
van dé biêu quyêt dê báo cáo ChU t9a 
doàn. ChO t9a së cong bô két qua 
kiêm phiêu tirng van de sau khi tiên 
hành biéu quyêt. 

Chira có 

Chira CO 

Chira có 

Dai hôi dOng cô dOng dôi voi tilng 
van de biêu quyêt de báo cáo Chü tça 
doàn. Chü tça së Cong bO kêt qua 
kiêm phiêu trng van dé sau khi tiên 
hành biêu quyêt. 

b. Di vâi biu quyt bang The biu 
quyêt: 

- Ban kim phiu phài tin hành kim 
tra thñng phiêu trucc khi bO phiêu vci 
su chüng kién cüa các cO dông, 

- Viéc bO phiu bitt du tü khi Co 
thông báo cña TnrOng Ban kiôrn 
phiêu và kêt thiic khi không cOn cO 
dOng nào bO phiéu bâu vao thüng 
phiéu; 

- Viêc kim phiu phài duac tin hành 
ngay sau khi viêc bO phiéu kêt thñc, 

- Ban kim phiu có trách nhiém lap 
Biên bàn thông ké so phiêu hap lé. 
khOng hap l, tan thành, không tan 
thành và không Co kiên cOa Dai hOi 
dOng cô dOng dOi vii tirng van de 
biêu quyêt dê báo cáo ChO toa doàn; 

- Kt qua kim phiu phái dixcic th 
hién trong Biên bàn kiêm phiéu và 
duac ChO toa cong bô trirâc Dai hOi. 

c. Di vói truOig hap thy kin c 
dông bing van bàn 

Thuc hién theo quy dinh tai Khoán 5 
Diêu 21 Diéu lê COng ty. 

d. Tru?ing hop bO phiu diên ti'r/hinh 
thirc then tü khác: 

Viéc kim phiu phai dam bào dü 
thông tin v tng s phiu hap lé, 
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khong hop lê, tan thành, khong tan thyv hin 
trong tru&ng 
hçrp Cong zy 
to ch&c 
DHDCD 
theo hlnh 
th&c bO 

jej din 
ti/hInh th&c 
diên 
khác.. 

thành Va không Co kin di vâi tirng 
vn d. 

Tru'ông hop DHDCf) t chüc theo 
hInh thüc kêt hop bô phiu dién tir và 
hInh th(rc bO phiu khác theo quy 
dinh, viêc kim phiu phài dam bâo 
thng kê dy dü các thông tin v s 
phiêu biu quyt cüa Mng các c dông 
tham gia bO phiu diên tCr và hInh 
thirc bO phiu khác. 

Chira có 3. Thông báo kt qua kim phiu Xáy dirng 
phü hvp vái 
thc tê thyc 
hin và quy 
djnh pháp 
luat. 

Chü toa hoãc Tnrâng ban kirn phiu 
së cong bé kt qua kim phiêu tirng 
vtn d sau khi tiên hành biêu quyt. 

a. Sau khi kim phiu. Ban kim 
phiu phâi lap biên bàn kim phiu. 
Nôi dung biên bàn kim phiêu bao 
gm: Tôngs phiu bu hop lé. tng 
so phiu bâu không hop 1ê sphiêu 
bAu và tile % phiêu bâu trên tong s 
c phn tham gia bAu cr hop Iê va cac 
nôi dung khác theo quy dinh pháp 

b. Toàn van Biên bàn kim phiu phài 
duoc cong b truOrc Dai hôi dng c 
dông. 

c. Viêc cong b kt qua kimphiu 
di vi trlr?lng hop 1y kin cô dong 
bang van bàn thuc hiên theo quy dinh 
tai Khoán 6 Diu 21 Diu lé Cong ty. 

Chira có 4. Cách thüc phàn di quyt dinh cüa Xáy dyng 
phü hçxp 
hu&ng dan 
Ve Quv chê1  
quán trj tgi 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Dai hôi dng cô dong 

Thuc hiên theo quy dinh tai Diu 23 
Diu lê Cong ty. 

Diu 7 Diu 7. Biên ban va Nghj quyt Dai Diu 8. Lap Biên ban và côn2 b Sia tiêu dé 
phü hop 
hu'O'ng dan 
tgi TI' 
95/2017/TT-
BTC. 

hi dung cu dông Ngh quyt Di hi dung cu dông 

1. Bién bàn Di hi dung c dong 
phài có ni dung chü yu sau dày: 

a. Ten, dja chi trii s& chInh, s và 
ngày ci Giy chi.rng nhân dang k 

1. Biên bàn Di hi dung c dông 
phài có ni dung chü yu sau day: 

a. Ten, dja chi trii sâ chInh, ma s 

S&a ddi phü 
hop Diu 
146 LDN 
2014. 
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kinh doanh, nai dang k kinh doanh; doanh nghiep; 

Sia ddi phui 
hop  khoán 5 
Diéu 23 
Diêu l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC, khoán 
3 Diêu 146 
LDN 2014. 

d. Chñ toa và thu k; 

f. So co dong va tong so phieu bieu 
quyêt cüa cac cô dông d%r hop, phii liic 
danh sách dang k' cô dông, dai  din 
co dong d? hop vi so cô phân va so 
phiêu bâu tucmg üng; 

d. Ho, ten Chñ toa va thu k; 

f. So cô dong và tong so phiêu biêu 
quyét cüa các CO dông dv hop, phii 1iuc 
danh sách däng k' cô dông, dai  din 
cô dongdr hçp vài so cô phân và so 
phiêu biêu quyêt tuang 1rng 

g. Tong so phieu bieu quyet doi vai 
tirng van dO biOu quyêt, trong do ghi 
rO tong so phiOu tan thành, khong tan 
thành và không có kiên; t' 1 tuang 
urng trOn tong so phiOu bi0u quyOt cUa 
cô dông dr hop; 

h. Cac quyet dinh da diroc thong qua:, 

g. Tong so phiêu biêu quyêt dôi vâi 
trng van dê biêu quyêt, trong dO ghi 
rO tong so phiêu hop 10, không hap lê 
tan thành, không tan thành và không 
cO ' kiên; t' 1 tu.ro'ng rng trOn tong so 
phiOu biOu quyOt cüa cô dông thr hop; 

h. Các van dê dã duac thông qua và t 

3. ... Các ban ghi chép, biOn ban, s 

lê phiêu biêu quyêt thông qua tuang 
crng:,  

3. ... BiOn bàn hop DHDCD, phu luc 
ch k cUa các CO dOng dir hop và van danh sach cô dOng dang k dir hop, 
ban uS' quyOn tham dir phãi dirçc hru 
giü tai  trii sà chInh cOa Cong ty. 

nghi quyêt dä duorc thông qua, van 
ban u5' quyOn tham thr và tài lieu lien 
quan gi'ri kern thông báo miii hop phãi 
dirçrc km gut ti trui sr chinh cüa 
COngty. 

Diu 8 Diêu 8. Báo cáo hot dng cüa Hôi Diêu 9. Báo cáo hoit dng cüa Hôi 
dông quãn trj t3i Di hi dông cô 
(lông thuo'ng niên 

dông quail trj ti 1)31 hi (lông cô 
(lông thurô'ng niên 

2. Ni dung báo cáo ti thiu phâi bao 
gôm: 

b. Hot dng, thñ lao, chi phi hoat 
dng cüa Hi dông quán trj va cüa 
trng thành viOn Hi dng quán tn; 

e. Kt qua giám sat di vi cac can bô 

2. Ni dung báo cáo tii thiu phái bao 
gôm: 

b. Hoat dng, thO lao, chi phi hott 
dng va ii Ich khác cüa HOi  dOng 

Sz'a di phIi 
hçrp Diêu 9 

71/2017/ND 
CF dim c 

kh 2 
Diê'u 136 
LDN 2014. 

quãn tr va cUa trng thành viOn Ht5i 
dOngquântrj; 

e. Kt qua giám sat di vâi ngur?i diu 
quán 1S' hành khác; 

f. Djnh huràng hoat dng cüa Cong ty 
va cac kO hoach trong tirang lai (nOu 

f. Djnh huOng hot dng cUa Cong ty 
vá các kO hoach trong tuang lai. 

g. Báo cáo v quán tn và kt qua hoat Chira có 
dOng cUa HOi dông quán tn và tfrng 
thành viên Hôi dOng quãn tn. 

h. Kt qua dánh giá cüa thành viOn 
dôc lap Hôi dOng quán tn ye hoat 
dOng cüa HOi dOng quán tn. 
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Diu 9 Diu 9. Báo cáo hot dng cüa Ban Diu 10. Báo cáo hot dng cüa Ban 
kiêm soát ti Di hi dng cô (lông 
thirông niên 

kiêm soát tti Di hi (lông cô (lông 
thu*ng niên 

2. Ni dung bào cáo ti thiu phái bao 
gôm: 

a. Hoat (long, thu lao, chi phi hot 

2. Ni dung báo cáo ti thiu phài bao 
gôm: 

a. Thu lao, chi phi hot (long va cac 

Sia ddi phà 
hcip Dieu 10 
ND 
71/2017/ND 
-CP, them d 
khoan 2 
Dku 136 
LDN 2014. 

(lông cüa Ban kiêm soát và cüa trng 
Kiem soat vien; 

b. Tong kêt các cuc hop cüa Ban 
kiêm soát va các quyêt dinh cia Ban 

lcii Ich khác cüa Ban kiêm soát va cüa 
tung Kiern soat vien; 

b. Tong két các cuc hçp cüa Ban 
kiêrn sOát và các kêt luân. kiên nghi 

kiêm soát; 

d. Kt qua giám sat di vi thành vién 
Hi (lông quán trj, thành viên Ban 
Giám doe và các can bO quán 15'; 

ca Ban kiêm soát; 

d. Kt qua giám sat (li vó'i thành viên 
Hi (lông quàn trj, thành viên Ban 
Giám doe và các ngithi (lieu hành 

e. Báo cáo (lánh giá sij phi hçp hoat 
dng giQa Ban kiêm soát vOi Hi 
dng quàn tn, Ban Giám dc và cO 
dong. 

Chira có 

doanh nghiep khác; 

e. Kt qua dánh giá sr phi hcp hoat 
dng gicta Ban kiêm soát vâi Hi 
(lông quãn trj, Ban Giám doe và cô 
dong 

f. Báo cáo tir dánh giá k& qua hoat 
(lông cüa Ban kiêm soát và cüa t1rng 
Kiêm soát viên. 

Diu 10 Diêu 10. Th thfrc thy 5' kin c Diêu 11. Th thüc thy 5' kin c 
(lông bang van ban (lông bang van ban 

1. Hi dng quãn trj Co quyn thy 
kiên cüa cô (lông bang van bàn (lê 
thông qua quyêt dinh cua Dai hôi 
(lông cô (lông nêu xét thây vi IGi Ich 

1. Hi (lng quán trj Co quyn thy 5' 
kiên cfia cô (lông bang van bàn (lê 
thông qua quyêt dinh cua Dai hôi 
(lông cô (lông bat cir Iüc nào nêu xét 

Bd sung 
rö phà 
hop them a 
khoán 3 
Diêu 136 
LDN 2014. 

Sza dôi phü 
hçrp vái 
Khoán 2 
Diu 22 
Dieu le mau 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

cüa Cong ty. kê cã các van (lê quy thây can thiët vi 1ci Ich cüa Cong ty, 
(ljnh tai  khoán 2 Diêu 143 Lust  Doanh 
nghip. 

2. TrInh ttr, thu tiic thy 5' kin c (lông 
bang van bàn: 

a. HDQT phái chun bj Phiu thy 5' 
kiên; Dir tháo quyêt (linh cüa DHDCD 

kê ca các van dê quy djnh t?i  khoán 2 
Diêu 143 Lust  Doanh nghip. 

2. TrInh tsr, thu tiic thy 5' kin c (lông 
bang van bàn: 

a. HDQT phài chun bj Phthu thy 5' 
kiên; Dis thào nghi quyét eCia DHDCD 

và cac tài 1iu giái trInh du tháo quyêt và cac tài lieu giài trinh dr tháo nghi 
jpIi. quyêt. 

d. Gui tai liçu va Phieu lay y kien cho 
cO (lông. 

Phiêu lay 5' kiên kern theo di,r tháo 
quyêt (linh và tài 1iu giái trinh phái 

. , . 
d. Gui tai liçu va Phieu lay y kien cho 
cô (lông. 

Phiêu lay 5' kiên kern theo dir thào 
nghi quyét và tài Iiu giai trInh phai 

duqc gui bang phucrng thirc báo dam 
den (lja chi (lang k5' cüa t1rng cô (lông. 

e. Nhn phiu thy 5' kin gii v cüa c 
(lông 

Phiu thy 5' kin cia duvc trá lOi phai 
có chit k5' cüa cô (lông là cá nhân, 

thrcyc gui bang phuang thirc báo (lam 
(len (lja chi (lang k5' cüa tcrng cô (lông. 

e. Nhn phiu thy 5' kin g1ri v cüa c 
(lông 

Phiu thy 5' kin dã (luçc trâ lOi phai 
có chit k5' cña cO (lông là cá nhân, cüa 
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nguYi dai diên theo üy quyn hoäc ngithi di din theo pháp lutt cüa c6 
dông là t chIrc hoäc cüa cá nhân, 

Si'a dói phü 
hcip Khoán 4 
Diêu 22 
Diu lê máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

B sung phü 
hçrp Khoán 5 
Diêu 22 
Dku lê mu 
TT 
95/2017/TT-
BTC,• Khoán 
4 Dku 145 
LDN 2014. 

B sung de 
them co' 
thitc hiên 
trong trir&ng 
hcrp Cong ty 
My ) kiên cd 
dong bang 
van ban theo 
hlnh th&c bO 
phujeui din 
tzt/hình th&c 

lit khOc. 

Sia ddE phu 
hcxp Khoán 6 
Diêu 145 
LDN 2014 
=> viêc gi'ri 
BB kiêm 
phi êi cO thd 
thay the 
bang vic 
dáng tái len 
Website 
cong ty. 

ngixOi di din theo pháp lust  cüa c 
dông là t chIrc. 

Phiu thy kthn gii v Cong ty phái 
thrqc drng trong phong bI dan kin và 
không ai ducc quyn ma truâc khi 
kim phiu. Các phiu thy ' kin 

ngir?ii dai dién theo pháp luât cüa to 
chüc duoc u' quyn. 

Phiu thy kin g&i v Cong ty phái 
duçic dirng trong phong bI dan kin và 
khOng ai ducc quyn ma truâc khi 
kim phiu. tnr&ng hop gui fax hoäc 

Cong ty nhân thrcc sau thyi han dã thix dien t1r thI phái throc giü bi mat 
xác dinh tai nôi dung Phiu thy ' kin dn thai dim kim phiu. Các phiéu 
hoäc dä bi ma du khong hop lé. thy ' kin Côn ty nhân duoc sau thii 

Chira có 

f. Kim phiu và 1p biên bàn kim 
phiu 

3. Bién bàn kim phiu phái duqc 
cong b trén website Cong ty trong 
thai han  24 gia va gui den c dOng 
trong vOng 15 ngày, k tir ngày kêt 
thic kim phiu. 

han cia xác dinh tai nôi dung Phthu thy 
kthn hoäc cia bi ma, bi cong bô 

trirac thai dthm kim phiu du không 
hop lê. Phthu thy kin không duoc 
gCri v duoc coi là phiu không tham 
gia biu quyt. 

TnrO'ng hop thy ' kin c dong bang 
van bàn theo hInh thirc bO phiêu diên 
tulhInh thirc diên ttr khác: Viêc biu 
quyt cüa c dông së duoc thirc hiên 
theo htrang dn tai Quy ch bO phiu 
diên ti'r cUa Cong ty cia duoc DHDCD 
thông qua. 

f. Kim phiu và 1tp biên bàn kim 
phiu (k Ca tnr1ng hop thy kthn c 
dOng theo hInh thüc bO phiu diên 
tirlhInh thCrc diên tü khác): 

HOi dng quân tn t chirc kim phiu 
và lap biên bàn kim phiu dtrâi siX 

chá'ng kthn cüa Ban kiêm soát hoäc 
cña CO dOng không phái là nguai diu 
hành doanh nghiép. 

3. Biên bàn kim phiu phái duqc 
cong b trên website Cong ty trong 
thOi han  24 gia và có th gui dn c 
dOng trong vOng 15 (mixOi lam) ngày, 
k tir ngày kt thüc kim phiu. 
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DIEU NQI DUNG QUY CHE 

HIN HANH 

GOP S1A 001, BO SUNG L' DO 

SIYA 001 

Diêu 11 Diu 11. Thành viên Hi dng quán Diu 12. Tiêu chun thành viên Hi Sia tiêu d 
phI hçrp 
hiráng dan 
tgi TT 
95/2017/TT-
BTC. 

trj dôngquãntr 

1. Thành viên HOi  dng quán trj cn 
dáp lrng các tieu chuân theo Khoán4 

1. Thành viên Hi dng quãn trj cn 
dáp t'ng các tiêu chuân theo Khoân2 

S&a ddi dku 
khoán tham 
chiêu phü 
hQp dr tháo 
Diêu lé. 

Dieu 24 Diêu 1 Cong ty. Co câu Diêu 25 Diêu 1 Cong ty. Ca câu 
HDQT can dam bão s1r can dôi gia 
các thành viên cO kiên thIrc, kinh 
nghim ye cap rnrâc, pháp 1ut, tài 
chinh 

HDQT can dam bão sitr  can dôi gifta 
các thành vién có kiên thi.'rc, kinh 
nghirn ye cap nithc, pháp 1ut, tài 
chinh 

3. Cong ty hn ch thành viên Hi 
dông quan trj kiêm nhim cac chtrc 
danh quãn 1 trong bô may diêu hành 

3. Cong ty han  ch thành viên Hi 
dông quán tn kiêm nhim các ch(rc 
danh diêu hành trong b may diêu 

Sia ddi phIi 
hqp quy dinh 
ye thay dôi 
khái nim 
"can b 
quán 1j5" 
thành 
"ngtr&i diêu 
hành doanh 
nghip". 

cüa Cong ty dé dam báo tInh dc 1p 
cüa HOi  dng quán trj. 

hành eüa Cong ty dê dam bâo tInh dc 
!p cüa Hi dong quán tn. 

Diu 12 Diu 12. Cách thu'c d cü ngtrOi và Diêu 13. Cách thu'c d cfr ngu•oi Va 
frng cü' vào vj trI thành viên Hi 
dông quãn trl 

ü'ng cfr vào vj trI thành viên Hi 
dông quán trj 

1. Các c dông nm gi c phAn ç 
quyên biu quyêt trong thai hn lien 

1. Các c dOng nm giU c phn ph Sia ddi phü 
hçip khoán 2 
Diêu 25 
Diêu lé máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

thông trong thai han  lien  title  It nhât 
title It nht sau (06) thang eó quyên ... sáu (06) thang có quyên ... 

3. TrirOng hçp s lucing cac lrng viên 
He,i dông quãn trj thông qua dê ci'r ''a 
irng ci van không dü so hrng can 
thiêt, Hi dông quán tn dirang nhim 
có the d cCr them 1mg dr viên dap 
üng tiêu chuân thành vien Hi dông 
quan tn quy dinh tai Diêu lé Cong ty 
Ca chê dé dr hay each thlrc Hi dOng 
quãn trj dirang nhim de ci'r (mg elm 
viên Hi dông quàn trj phâi dircmc 
cong bô rO rang và phai dirqc Dai  hi 
dOng c dông thông qua trixâc khi tiên 
hành de dr. 

3. TnrOng hcp s !lxcrng các irng viên 
Hi dOng quán trj thông qua dê ci:r và 
frng ccr van không dü so krng can 
thiêt, Hi dOng quán trj dirang nhim 
có the dé dr them 1mg dr viên dap 
i:rng tiéu chuân thành viên H,i dOng 
quan tn quy dinh tai Dieu ie Cong ty 
hoãc tO thlrc dê dr them theo each 

Ba sung phi 
hcip khoán 3 
Diêu 24 dt 
tháo Diêu l, 
trên ca s& 
xét tháy 
thuán tiên 
cho DN. 

th(rc ma HOi dông quán tn xét thây 
phü hop voi dãc diem Cong ty. Ca 
ché dê dr hay each thirc Hi dOng 
quãn trj dirang nhim dê dr 1mg dr 
viên Hi dông quân trj phái dirge 
cOng bô rO rang và phai dirge Dai  hi 
dOng cô dông thông qua tnirâc khi tién 
hành de elm. 
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DIEU NOI DUNG QUY CHE 

HIEN HANH 

GOP Y SU'A 001, BO SUNG LY DO 

SUA 001 

4. Thông tin lien quan. dn cac rng 
viên Hi dông quàn trj (trong tnrng 
hçxp dã xac djnh duçc truc các üng 
vien) duqc cong bô tôi thiêu mrvi 
(10) ngày trixc ngày triêu tp h9p Dai 
hOi dong cô dông 

Chuyn xung khoãn I Diu 14 dir 
thào 

5. Các ng vien Hi dng quàn trj có 
cam kêt bang van bàn ye tInh trung 
th?c, chInh xác và hcp 1 cüa các 
thông tin cá nhân &rcYc cong bô Va 
phài cam két thuc hin nhim viii mt 
cách trung thirc nêu dixçic bâu lam 
thành viên Hi dông quàn trj. 

Chuyn xung khoàn 2 Diu 14 dr 
thào 

Chua có 

• 

Khoãn 4 Diu 12 Quy ch cü Diu 14. Cách thu'c gió'i thiêu u'ng 
viên thành viên Hôi dông quãn tn 

4. Thông tin lien quan dn các irng 
viên Hi dOng quàn tn (trong tnrO'ng 
hcp cia xác djnh dircic tnro'c cac 1rng 
viên) duoc Cong bô tôi thiêu mui 

1. Thông tin lien quan dn cac lIng 
viên Hti dông quàn trj (trong trueing 
hçp cia xac djnh duç'c tnxâc các trng 
viên)ducc dua vào tài lieu hop Di 

Chuyn 
xuông ti'r 
khoán 4 
Diêu 12 Quy 
ché cü (Diêu 
13 d tháo 
Quy chê 
móV và sza 
dói phIi hqp 
Diêu 11 ND 
71/2 01 7/ND 
-CP, khoán 
1 Diêu 24 dr 
tháo Diêu lê. 

(10) ngày triiàc ngày triêu tap hop Dai hôi dOng cO dông và thrcic cong bô tOi 
hôi dông cô dông trên trang thông tin thiêu muii (10) ngày truàc ngày khai 
diên tCr cüa Cong ty dé cô dông có the mac cuôc hop Dai hôi dông cô dông 
tIm hiêu ye cac 1mg viên nay trithc khi 
bO phiêu. Thông tin lien quan den các 
1mg viên Hi dông quãn trj duçic Cong 
bô tôi thiêu bao gOm: 

- Ho ten, ngay thang nam sinh; 

- TrInh d chuyên môn; 

- Qua trinh cong tác; 

- Ten các cong ty ma 1mg viên dang 

trên trang thông tin diên tlr cüa Cong 
y_dé cO dông có the tim hiêu ye các 

1mg vien nay tnro'c khi bO phiêu. 
Thông tin lien quan den các frng vién 
Hi dông quán tn duqc cong bô tôi 
thiêu bao gOm: 

- Ho ten, ngay thang nam sinh; 

- Trinh d chuyén mOn; 

- Qua trinh cong tác; 

Hüy ho 

Huy bO 

- Các thông tin khác (nu co) theo quy 

nãm giü chlrc vu thành vién Hôi dông 
quãn tn và các chlrc danh quàn l' 
khác 

- Các loi Ich có lien quan tâi Cong ty 
(neu cO); 

- Các thông tin khác (nu co) 
dinh tai Diêu lê Cong ty. 

5. Các 1mng viên Hi dng quán trj có 
cam kêt bang van bàn ye tInh trung 
th?c, chInh xac va hçmp 1 cüa các 
thông tin cá nhân duçmc cong bô và 
phai cam kêt thuc hien nhiêm vu môt 
cách trung thirc neu dtxçmc bâu lam 
thành viên Hi dông quán trj. 

2. Các 1mg viên Hi dng quân trj có 
cam ket bang van bàn ye tInh trung 
thijc, chInh xac và hçmp l' cüa các 
thông tin cá nhân duxqc cong bô và 
phai cam kët thuc hiên nhiêm vu môt 
cách trung thixc, can trong. trung 

Chuyn 
xuông tt'r 
khoán 5 
Diêu 12 Quy 
che Cu (Dieu 
13 dr tháo 
Quy ché 
mái) và s&a 
dói phü hcip 

thành và vi Iai Ich cao nhât cña Cong 
y nêu ducmc bâu lam thành vien Hi 

dông quàn trj. 
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DIEU NQI DUNG QUY CHE 

HIN IIANH 

GOP SIYA DOl, BO SUNG L'' DO 

SIYA 001 

Dku 11 ND 
71/2017/ND 
-CF. 

Diêu 13 Diu 13. Cách thfrc bu thãnh viên Diu 15. Cách tht'rc bu thành viên 
Hi dông quãn trj Hii dông quãn tr! 

1. Vic biu quyt bu thành vien Hi 
dong quán tn thrc hiên theo phu'ong 
thtrc bâu don phiêu, theo do rnôi co 
dong có tong so phiêu biêu quyêt 
tuclng rng vâi tOng so cô phân sO,  hüu 
nhân vâi so thành viên dixoc bâu cüa 
HOi dOng quan tn cô dông co quyên 
don hêt tong so phiêu bâu Cüa mInh 
cho mt hoC mt sO rng ccr viên. 

1. Vic biu quyt bu thành viên Hôi 
dông quãn trj thrc hin theo phuong 
thüc bâu don phiêu, theo dO môi Co 
dông có tong so phiêu biêu quyêt 
tiiang 'ng vài tong so cô phân s hu 
nhân vói so thành vién dtxc bâu cüa 
Hôi dong quan tn, cô dông co quyên 
don hêt hoäc môt phân tOng so phiéu 

Bd sung phà 
hçip khoán 3 
Diêu 144 
LDN 2014. 

bâu cüa rnInh Cho mt hoaC  mt so 
trng CI:r Viefl. 

2. Phiu bAu do Ban to ChIrC in san, cO Xáy dyng 
phi' hçip 
thrc te thic 
hin cia 
DN 

danh sách CaC üng viên, sap xép theo 
thir tix theo bang Ch cái tiêng Viêt, có 
ghi giá tn hoäc so CO phiêu, có dóng 
dâu Cong tyz hoäC hInh thc kháC 
thro'C Dai hôi dOng cO dông thông qua; 

Chu'a có 3. Co dông Co quyn bu cho chInh 
minh nêu ho CO ten trong danh sách 
(mg CIX viên ghi trong phiêu bâu Cu; 

Chira có 4. Phi&i bu dtmaC phát tai bui hop 
Dai hôi dông CO dOng trong trtthng 
hop Chu'a CO danh sách crng viên chInh 
thüC dInh kèm tài lieu hop. Trên mOi 
phieu bâu CO ghi ten nhUng nguyi (mng 
cü vào HOi dOng Quán tn, thông tin 
ye cô dong vàtOng so cô phân Co 
quyên biêu quyêt ma ho dai diên. CO 
dOng phái kiêrn tra so cô phân ghi trên 
phiêu bâu. nêu CO sai sot phái thông 
báo lai ngay tai thOi diem nhân phiêu; 

Trong trLr&ng hçmp chi CO bu b 
sung mt thành viên Hi dong quán 
trj và chi CO mt (mng C(m viên O'ng C(m 
hoäc dê Cu vao Hôi dOng quan tn, Dai 
hi dong cô dong Co the thijc hin bâu 
bô sung theo phirng thüc biéu quyêt 
bang 

. Trong trtthng hcrp chi CO bAu b 
sung mt thành viên HOi  dong quán 
trj và clii CO mt 1mg c(m viên 1mg C& 
hoäC dé CU vao HOi dong quan tn, Dai 
hi dong CO dOng có the thirc hin bâu 
bô sung 

0iu 14 Diu 14. Min nhim, bãi nhim Biu 16. Min nhim, bãi nhiêm 
thành viên Hôi dông quãn trl thành viên Hi dông quãn trj 

1. Thành vien Hi dng quãn trj 
không cOn tu cách thành vien Hi 
dông quán trj trong Các truO'ng hp 
quy djnh tai  Khoán 5 Diêu 24 Diêu lê 

Thành viên Hi dng quãn tnj không 
Con tir CáCh thành viên Hi dOng quân 
trj trong các tnr&ng hqp quy djnh tai  
Khoãn 3 Diêu 25 Diêu 1 Cong ty. 

Sith ddi dku 
khoán tham 
chiu phI 
hçyp dr tháo 
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DIEU NO! DUNG QUY CHE 

HIEN 1JAN11 

GOP V SU'A DO!, BO SUNG LY DO 

SIIA 001 

Cong ty. Dku l. 

2. Vic b nhim eác thành viên HOi  
dong quán tn phãi dirçic cong bô 
thông tin theo các quy djnh cUa pháp 
1ut ye doanh nghip, chirng khoán. 

Chuyn xung Diu 17 d? tháo 

Chira Co Khoãn 2 Diêu 14 Quy ch cii Diu 17. Thông báo v viêc bãu. 
mien nhiêm, bAi nhiêm thành viên 
Hôi dOng quán tn 

2. Viêc b nhiêm các thành viên Hôi Viêc bu. b nhiêm, min nhiêm. bâi Chuyn 
xuông tic 
Khoán 2 
Diêu 14 Quy 
ché cü (Dieu 
16 dt tháo 
Quy chê 
m&i). 

dông quán trj phài duçc cong bô 
thông tin theo các quy djnh cüa pháp 
lut ye doanh nghip, ehng khoán. 

nhiêm các thành vién Hi dông quán 
trj phái duçrc cong bô thông tin theo 
cac quy d:nh  ciia pháp lut ye doanh 
nghip, ch(rng khoán. 

Di&i 16 Diu 16. Trách nhim và nghia vu Diu 19. Trách nhim và nghia viii 
ciia thành viên HDQT cüa thành viên HDQT 

4. Thành viên HDQT Co trách nhim 
cong bô cho Cong ty các khoán thu 

4. Thành viên HDQT có trách nhim 
báo cáo day dü và kip thi cho Hôi 

S&a ddi phIi 
hçrp diem c 
khoán 2 
Diéu 14 ND 
71/2017/ND- 
C?. 

lao nhn &rçYc tir cac cOng ty con, 
cOng ty lien két và the to chrc khác 
ma thành viên do là ngthi dai  din 
phân von gop eCa Cong ty. 

dOng quán tn the khoán thu lao nhn 
duçc tr eác cong ty con, cOng ty lien 
két va cac to chixc khác ma thành viên 
do là ngithi dai  din phân von gop cüa 
COng ty. 

5. Thành viên HDQT và nh&ng ngui 
có lien quan cüa thành viên HDQT 
khi thrc hin giao djch cO phan cüa 

5. Thành viên HDQT và nhtrng ngui 
cO lien quan cOa thành viên HDQT 
khi thijc hin giao djch cô phieu cüa 

Sica dói phü 
hcrp diem d 
khoán 2 
Diêu 14 ND 
71/2017/ND-

P. 

Cong ty phái báo cáo vâi Uy ban 
Chüng khoan Nhà nithc va thrc hin 
eOng bô thông tin ye vic giao djch 
nay theo quy djnh cia pháp Iut. 

Cong ty phái báo cáo vâi Uy ban 
Chirng khoán Nhà nude va thire hin 
cong bô thông tin ye vic giao djch 
nay theo quy djnh eüa pháp Iut. 

Diêu 17 Diêu 17. Các hInh thüc ly kin Diêu 20. Các hInh thfrc ly kin 
Hi dông quãn trj Hi dông quail trj 

1. Các hInh thüc t chirc hop cüa Hi 
dOng quãn tn: 

a. Hop trixc tiep. 

b. Hop  tren din thoi ho.c cac hInh 
thtTrc khac. Cuc hop cüa Hi dOng 
quãn trj có the to chirc theo hinh thirc 
nghi su gitta các thành yien cña Hôi 

1. Các hinh thüc tt chirc hpp cüa HOi  
dông quán tn: 

a. Hop true tiep. 

b. Hop trén din thoi hoc các hInh 
thtrc khác. Cuc hop cüa H,i dOng 
quán trj có the to chirc theo hInh thirc 
hOi nghi true tuyên giüa các thành 

S&a di phü 
hçrp Khoán 9 
Diêu 30 
Dzeu lç mau 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

dOng quán trj khi tat ca hoc mt so 
thành vien dang a nhüng dja diem 
khác nhau yâi diêu kién là rnôi thành 
viên tham gia hop dêu có the: 

viên cña Hi dOng quán trj khi tat ca 
hoc mt sO thành yin dang a nhthig 
dia diem khác nhau vai dieu kin l 
mOi thành viên tham gia hp deu có 
the: 
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IMEU NQI DUNG QUY CHE 

HIN 1JAN11 

GOP ' SIfA DOI, BO SUNG L DO 

SIJ'A DOI 

- Nghe tüng thành vién Hi dng quàn 
tn khác cüng tham gia phát biêu trong 
cuOc hop; 

- Nu mun, ngu?yi do cO th phát 

- Nghe t1rng thành viên Hi dng 
quàn trj khác ciing tharn gia phát biêu 
trong cuc hop; 

- Phát biu vói tt cà các thành viên 
biéu vói tat cà các thành viên tham dir tham dr khác mt each dông thi. 

Vice  trao di gitta các thành viên có 
the thirc hin mt each trirc tiêp qua 
din thoai ho.c bang phucing tiên lien 

khác mt each dông thyi. 

Vic trao di gitta các thành vien cO 
the thrc hin mt each trrc tiêp qua 
din thoai hoc bang phuang tin lien 
lc thông tin khác (kê cà viêc sIr dung lac thông tin kháe hoäc là kêt hcrp tat 
phiro'ng tiên nay diên ra vao thOi diem cá nhu'ng phuang thüc nay. Thành 
thông qua Diêu lê hay sau nay) hoc viên Hi dông quân trj tham gia cuc 

hop  nhii vy dLrc coi là "có m.t" tai 
cuc hop  dO. Dja diem cuc hop  thrc 
to ehIre theo quy djnh nay là dja diem 
ma nhóm thành viên Hi dong quán 
trj dong nhât tp hp lai,  hoc néu 
khong cO mt nhóm nhu 4y, là dja 
diem ma ChU toa cuc hp hin din. 

là két hqp tat ca nhthig phuong thIrc 
nay. Theo Diêu lê nay. thành viên Hi 
dông quàn trj tham gia cuc hop  nhu 
vy duc coi là "cO mat" tai  euc  hop  
do. Dja diem cuc hp duc tO chIre 
theo quy djnh nay là dja diem ma 
nhóm thành viên Hi dông quàn trj 
dông nhât tp hqp lai,  hoc nêu không 
có mt nhOm nhu 4y, là dja diem ma 
Chü toa cuôc hop  hiên diên. 

2. Ly kin bang van bàn: 

a. ChO tjch HE)QT gIn Phiu ly y' 
kiên biêu quyét kern theo tài 1iu giái 
trInh den các thành viên HDQT It nhât 
trmxc ngày lay biêu quyêt. 

2. Ly kin bng van bàn: 

a. Chütjch I-[DQT gIn Phiu ly 
kiên biéu quyêt kern theo tài lieu giái 
trInh den các thành viên HDQT It nhât 
tri.rc nãrn (05) ngày tnróc ngày lay 

Sia c1i d 
rang, de 

ieu 071. 

biêu quyêt. 

Diêu 18 Diu 18. Thông báo h9p Hi dông Diu 21. Thông báo hQp Hi dông 
quãntrj quãntr 

3 Chu tich Hôm dông quan tn trmêu tap 
cac cuc hçp bat thu&ng khi thây can 
thiêt vI Iqi Ich cüa Cong ty. Ngoài ra, 
ChIt tjch Hi dOng quán tn phãi triu 
tp hp Hi dông quàn trj, không 
dirorc trI hoãn néu không cO l' do 
chinh dáng, khi rnt trong so các dôi 
tuqng thrài dày d nghj bang van bàn 
trInh bay rnvc dIch cuc hop  và các 
van dê can bàn: 

a. Giám dc diu hành hoäc It nht 
nãrn (05) can bO quân l' khác; 

3 Chu tich Hôi dông quan tn triêu tap 
các cuc hop  bat thulrng khi thây cn 
thiêt vi lçri ich cüa Cong ty. Ngoài ra, 
Chü tjch Hi dOng quán tn phài triu 
tp hçp Hi dông quán trj, khOng 
thrqc trI hoàn néu không có l' do 
chinh dang, khi rnt trong so các dOi 
tirong duth dày dê nghj bang van bàn 
trInh bay miic dich cuc hop  và các 
van dê can bàn: 

a. Giárn dc diu hành hoäc It nht 
näm (05) ngiri diu hành khác; 

Sta ddi, bd 
sung phii 

95/2017/TT-
BTC, Khoán 
4 Diêu 153 
LDN 2014. 

Chira có d. Thành vien doe lap Hôi dng quàn 
tn. 

4. Các cuc hop  Hi dng quãn tn 
néu tai  khoàn 3 Dieu nay phài dinqc 

4. Các cuc hop  Hi dng quãn trj 
neu ti khoàn 3 Dieu nay phái dirge 

Stea &i d 
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tin hành trong thi han  bay (07) ngày 
lam vic sau khi có d xuât hop.  ... 

tin hành trong thai han  bay (07) ngày 
lam vic ké ttr khi có dé xuât hop. 

rã rang hoii. 

7. Thông báo hop  Hi dng quân tn 
phái duc gri truâc cho cac thành 
vién Hi dông quán trj It nhât ba (03) 
ngày lam vic tnxâc khi to chüc hop,  
cac thành viên Hi dOng có the tir 
chôi thông báo rni hop bang van bàn 
và vic tir chôi nay có the có hiêu lire 

7. Thông báo hop  Hôi dng quán trj 
phãi duc gri trithc cho các thành 
viên Hi dông quãn trj It nhât ba (03) 
ngày lam vic trtthc khi to chic hçp, 
cac thành vien Hi dông có the ti Sra do! phui 

hp Khoán 7 
Diêu 30 
Diêu l máu 
TT 
95/2017/TT-
BTC. 

S&a dO! phü 
hup Khoán 6 
Diêu 153 
LDN 2014. 

chi thông báo mi hop bang van bàn 
và viec tir chôi nay có the duoc thay 

hôi t. Thông báo hop  Hi dng phái di hoäc hñy bO bAng van bàn cüa 
dirqc lam bAng van bàn tiéng Vit va 
phái thông báo dAy dü chiiong trInh, 
thi gian, dja dim hop,  kern theo 
nhUng tài lieu can thiêt ye nhng van 
de du'ae ban bac va biêu quyêt tai 
cuôc hop Hôi dOng và các phiêu bâu 

thành viên hôi dng quán tn do. 
Thông báo hop  Hi dng phài duqc 
lam bAng van bàn ting Vit và phâi 
thông báo day dü chirong trmnh, thi 
gian, dia diem hop, kern theo nht1ng 
tài lieu can thiét ye nhftng van dê 
drc bàn bac  và biêu quy& t?i  cue 
hop Hi dông và các phiêu biêu quyêt 

cho nhUng thành vien Hi dông không 
the d? hop. 

cho nhung thành viên Hi dOng không 
the dr hop. 

Diu 19 Diu 19. Diu kiin to chfrc h9p Hôi Diu 22. Diêu kiin to chfrc h9p Hi 
dông quãn trj dông quail trl 

1. Cuc hop cüa Hi dng quãn tn chi 
duc tiên hành khi cO It nhât ba phân 
tu (3/4) so thành vien Hi dông quân 
trj Co mt tr%re tiêp hoc thông qua 
ngui di din (nguOi duçrc üy 
quyen). 

1. Cuc hop  cüa Hi dng quãn tn chi 
duc tiên hành khi cO It nhât ba phân 
tu (3/4) so thành vien HOi  dông quán 
trj cO mt tr?c tiêp hoc thông qua 
ngui dai  din (nguii duçrc üy quyen) 
nêu diroc CIa so thành viên Hôi dOng 

Bd sung phü 
hp Khoán 8 
Diêu 30 
Diêu l mOu 
TT 
95/2017/TT-
BTC quân tn chap thuân. 

2. TruOng h?p  không dü s thành vién 
dr hop  theo quy djnh, cuOc hop phai 
diioc triêu tap lai trong thoi han bay 
(07) ngày lam viêc ké t1r ngày dr djnh 

2. Trithng hqp không dü s thành viên 
dir hop  theo quy djnh, cuc hop  phai 
duoc triêu tap lai trong thcii han bay 
(07) ngày ké t& ngày dir djnh hçp lan 
thu nhât Cuôc hop triêu tap lai dime 
tiên hành neu cO han môt nüa (1/2) so 
thành viên Hi dong quàn trj dir hçp. 

Sia di phü 
hip Khoán 8 
Diêu 153 
LDN 2014. 

hop lan thu nhât Cuôc hop triêu tap 
lai duo'c tiên hành néu có hon môt nüa 
(1/2) sO thành vien Hi dông quàn trj 
d%r hop 

Diu 20 Diu 20. Cách thüc biu quyt tai Diêu 23. Cách thüc biêu quyt t3i 
cuc h9p Hi dông quail tr cuc h9p Hi (lông quãn trj 

4. Thành viên Hi dng quán trj 
hu0ng 19i tir môt hp dOng duc quy 
CIjnh tai  dim a và dim b khoãn 4 
Diêu 35 Diêu l dime coi là có Igi Ich 

4. Thành viên Hi dng quàn trj 
huOiig lqi tir mt hqp dông thrc quy 
djnh tai  Dim a vã Dim b Khoän 4 
Dieu Diêu l duc coi là có li Ich 

Sia di dku 
khoán tham 
chiëu phü 
hcip dy tháo 
Diu l. 

(Cap nht 
lçii nêu dy 

dang k trong hqp dOng dO. dang kê trong hop  dng do. 
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tháo Dku l 
cóthaydoi) 

Diu 21 Diu 21. Cách thuc thông qua nghi Diu 24. Cách thfrc thông qua ngh 
quyt cüa Hôi dông quãn trj quyêt cüa Hi dng quãn trj 

Hi dng quán trj thông qua các quyt 
dnh và ra nghj quyêt trén co sà kiên 
tan thành cüa cia so thành viên Hôi 
c1ng quân trj có mt (trên 50%). 

Hti dng quãn trj thông qua các quyt 
djnh và ra nghj quyêt trên ca s kiôn 
tan thành cüa cia so thành viên HÔi 
dông quãn trj Co mt. Tru&ng hcip so 
phiêu tan thành va phán dôi ngang 
bang nhau, phiêu biêu quyêt cüa Chü 
tjch Hi dong quân tn là phiêu quyêt 
djnh. 

Sia di phü 
hcrp diem d 
khoán 9 
Diêu 153 
LDN 2014, 
Khoán 11 
Diêu 29 dy 
tháo Diêu l. 

Trung hçp s6 phiêu tan thành và 
phán dOi ngang bang nhau, phiêu biêu 
quyêt cüa Chü tjch Hi dOng quàn tn 
là phiéu quyêt djnh. 

Chira có Chua có Diu 26. Thông báo Nhi fluvt Hôi Xdy drng 
phi' hcrp 
hiding dan 
tai TT 
95/2017/TT-
BTC 

dôngquântri 

Sau khi ban hanh Nghi quyet, Chu 
tich Hoi dong quán tn hoäc cá nhân, 
dan vi duac phân cong cO trách nhiêm 
cong bô thông tin trong nôi bô Cong 
ty: cong bô den thành viên Hôi dông 
quân tn, Kiêm soát viên, Giám doe 
diêu hành và các cá nhân, dan vi lien 
quan den các nôi dung tai Nghi quyét 
Hôi dong quãn tn dé biêt và thirc 
hién. BOng thai, báo cáo va cong bô 
thông tin cho các ca quan h&u quan. 
trên các phuang tiên thông tin dai 
chting, trên trang website cüa Cong ty 
theo trInh tu và quy dinh pháp luât. 

Chira có Chira có Chtroiig V: BE CIT, 11NG C1 BAU, 
MIEN NfflIM VA BA! NHIM 
KLEM SOAT VIEN 

Chira có Chira có Diu 27. Tiêu chun cüa Kiêm soát 
vien 

Kirn soát viên phái dáp üng các tiêu Xáy ckmg 
phü hçrp 
khoán 3 
Dieu 36 dir 
thao Dieu le. 

(Cap  nhat  ic:1 
nêu di tháo 
Diêu lê có 
thay do,,) 

chuân và diêu kiên sau day: 
- 1. Tix 21 tuoi trcv len, co du nang lire 

• . hanh vi dan six va khong thuoc doi • , . 
tuong bi cam thanh lap va quan ly 
doanh nghiép theo quy dinh cüa Luât 
Doanh nghiêp:, 

2. Co trinh do Ba! hoc:, 

3. Co kinh nghiêm và am hiéu k5' 
thuât, nghiêp vu kinh doanh cüa Cong 
ty:,  

4. Co sCrc khOe. có phm chit dao dIrc 
tot. trung thiic hem khiêt, có hiêu biêt 
luât pháp; 
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SIYA oOi 
5. Không ducic gi& các chüe vu quãn 
1' Cong tyz khong phãi là vo' hoäc 
chong. cha dO. cha nuôi, me dO, me 
nuôi, con dO, con nuôi, anh ruôt, chi 
ruôt, em ruôt elm các thành viOn Hôi 
dông quãn tn, Giám doe diOu hành và 
nhiThg Ngiri diOu hành khác cña 
Cong ty. 

Chira có Chu'a có Diu 28. Cách thüc c dông, nhóm 
cô dông u'ng cfr, dê cu ngLrO'i vào vi 
trI Kiêm soát viOn 

1. ViOc mrng ci'r, d cIt Kim soát viên Xáy dirng 
phI hçrp 
Diêu 35 dr 
tháo Diu l. 

(Cap nhát 
lai nu dir 
tháo Diu l 
có thay ddi) 

ducic thuc hiOn tixo'ng tu' quy dinh tai 
Khoán 1 Diu 24 DiOu 10 Cong ty và 
quy dinh sau day: 

Các c dong CO quyn gop s phiu 
biêu quyêt elm tl'rng ngithi lai vâi 
nhau d d cIt các 1mg viOn Ban kiêm 
soát. C dông hoäc nhóm co dong 
nãm giIt tIt 3% dOn dual 10% tong so 
c phn có quyn biêu quyet duoc dê 
cIt môt (01) 1mg viên: tlr 10% den 
dual 30% duac dê cIt tOi da hai (02) 
1mg viên tIn 30% dOn duài 40% dirac 
d cIt ti da ba (03) 1mg vien tir 40% 
dOn du1mi 50% duac dê cIt tOi da bOn 
(04) 1mg viOn; và tIn 50% trIt len ducmc 
d cIt ti da näm (05) 1mg viOn. 

2. TrirInng hap s krorng cac 1mg viOn 
Ban kiêm soát thông qua dO cIt va 1mg 
dr van khOng dO so hro'ng can thiOt 
Ban kim soát dircmng nhiêm có the dé 
elm thOm 1mg dr vien hoäc to chlrc dO 
elm thOrn theo cách thlrc ma Ban kiém 
soát xét thây phO hap v6i däc diem 
Cong ty. Ca chO Ban kiOm soat duang 
nhiOm dO elm 1mg viOn Ban kiêm soát 
phái ducrc cOng bO rO rang và phãi 
du'cmc Dai hôi dOng Co dOng thông qua 
trirâc khi tiOn hành dO elm. 

Chira có Chira có Diu 29. Th thu'c ban cu Kim soát Xdy drng 
phui hçip 
httó'ng dan 
tai TT 
95/2017/TT-
BTC 

(Cap nhát 
iqi nêu dir 
tháo Quy 
che có thay 
dói thá' tr 

viOn 

Vice bau Kiem soat vien thuc hien 
tuo'ng tin viêc bu thânh viên HDQT 
theo quy dinh tai Diêu 15 Quy chê 
nay. 
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dku) 

Chira có Chira có Diêu 30. Các trtro'ng ho'p min Xdy dyng 
pith hcxp 
hiráng dan 
tai TT 
95/2017/TT 
BTC 

(Cap nht 
igi nêu dr 
tháo Diêu l 
cóthaydói) 

nhiêm, bãi nhiêm, bô sung thành 
viên Kiêm soát viên 

Thành viên Ban kiém soát không COn 
tu cách Kiém soát viên trong cac 
tru6ng hop quy dinh tai Diêu 36 Diêu 
lê Cong ty. 

Chira có Chtra có Diêu 31. Thông báo v bu, b Xdy dyng 
pith hçrp 
htráng dan 
tai TT 
95/2017/TT-
BTC 

nhiêm, mien nhiêm, bãi nhiêm 
Kiêm soát viên 

Viêc bâu, bô nhiém, mien nhiêm, bãi 
nhiêm các thành viên Ban kiêm soát 
phâi throc cong bô thông tin theo các 
quy dinh cüa pháp luât ye doanh 
nghiêp, chüng khoán 

CH!fONG 
V 

CH1J'OG VI. TRINH TV, TIJIJ C1RNG V. TRINH TII, THU 
TUC LIlA CHQN, BO NHIM, 
MIEN NHIM CAN BC) OUAN L'c 

TVC LVA CHQN, BO NIllM, 
MIEN NHIM NG1f(I DIEU 
HANH DOANH NGHIEP 

Diu 23 Diu 23: Tiêu chun can bô quán l Diu 32. Tiêu chun Nguôi diu 
hành doanh nghiêp 

1. Theo d nghj cña Giám dc diu 
hành, HDQT së quyêt djnh b may 
quán l' va tuyên diing can bô quán 1' 

1. Theo d nghj cüa Giárn dc diu 
hành, HDQT së quyêt djnh b may 
quán 1' và tuyén diing Ngxi diéu 

Sia ddi phü 
hcrp quy din/i 
ye thay dôi 
khái nim 
"can b5 
quán li" 
thành 
"ngir&i diu 
han/i doanh 
nghicp 

can thiêt. Tiêu chuân, so lung can bô hành can thiêt. Tiêu chuân, sO luqng 
quán l do HDQT quyêt djnh thy theo NguOi diêu hành do HDQT quyêt 
t1rng thai diem. Can bô quán l' phâi djnh thy theo tirng thi diem. Ngui 
CO sir man can can thiêt dê the hoat 
dng va to chirc cüa Cong ty dt dixçc 
các miic tiêu dé ra. 

diêu hành phái có sir man can can 
thiêt dé các hoat dng và to chirc cüa 
Cong ty dat  duqc các miic tiêu dé ra. 

2. Can bô quân 1' phãi dáp irng các 2. NguO diu hành phâi dáp üng cac 
tiêu ehuân chung nhu sau: tiêu chuân chung nhu sau: 

3. Tiêu chun và diu kiên eüa Giám 
doe diêu hành, Phó Giám doe diêu 
hành: 

a. Co trInh d chuyên mon mOn, kinh 
nghim thijc tê ye quán trj kinh doanh 
trong ngành nghê kinh doanh chñ yêu 
cüa Cong ty; 

3. Tiêu chun và diu kién cüa Giám 
doe diêu hành, Phó Giám doe diêu 
hành: 

a. C dông là cá nhân sà hüu It nht Sza ddi phI 
hcip dim b 
khoán 3 
Dku 33 d' 
tháo Diëu l. 

5% sO cO phân phô thông hoäc ngthi 
khác thI phâi có trInh d chuyên mon 
mOn, kinh nghim thrc tê ye quàn tn 
kinh doanh trong nganh nghe kinh 
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d. Không dng th?i là can bô quãn l 
doanh chü yu ciia Cong ty; 

d. Khong dông thO'i là Ngithi diêu 

Sta ddi phà 
hcrp quy djnh 
ye thay di 
khái niêm 
"can b 
quán lj" 
thành 

dieu 
hành doanh 
nghip ". 

B sung phü 
hcrp khoán 2 
Diu 157, 
khoán 3 
Diu 65 
LDN 2014. 

doanh nghip khác. 

Chtracó 

Thy theo giai doan phát triên cüa 
COng ty, HDQT có the diu chinh, b 
sung tiêu chun và diu kiên cüa 
Giám dc diu hành. 

hành a doanh nghip khác. 

e. Khong duic là vc hoäc chông, cha 
dé, cha nuôi, me dé, me nuoi, con dé, 
con nuôi, anh mOt, chi môt, em ruôt, 
anh r, em r, chi dâu, em dâu cüa 
ngithi quân I cong ty me có phn vein 
gop. cô phn do Nhà nithc nAm giU 
trén 50% vn diu lé và ngix?si dai 
diên phAn v6n Nhà nithc tai cOng ty 
me nêu trên. 

Thy theo giai doan phát trin cüa 
COng ty, HDQT có the diu chinh, b 
sung tiêu chun và diu kin cCa 
Giám dc diu hành phü hGp Diu lé 
Cong ty và quy dinh pháp luât. 

Diu 24 Diu 24: Cách thuc bô nhim can Diu 33. B nhim Ngtrôi diu hành 
bô quail l 

2. Các can bô quán 1 khác (Phó Giám 2. Nht?ng Ngtrii diu hành khác (Phó S&a ddi phü 
hcrp quy djnh 
ye thay di 
khái nim 
"can b 
quán lj" 
thành 
"ngwô'i di4u 
hành doanh 
nghip ". 

Ghi nhn rO 
ch&c danh 
"Giárn dc 
dku hành ". 

d& diu hành, Kê toán tnthng) do 
HDQT phe chun theo d nghj cüa 
Giám doe Cong ty. Nhim kS'  cac can 

Giám dôc diêu hành, Kê toán tru1ng, 
j do HDQT phê chun theo d nghj 

cüa Giám dôc diu hành. Nhim kS'  
bô quãn nay do HDQT quy djnh cu nhUng Ngtthi diu hành nay do 
the không qua os (nàm) nãm và CO th 
dUçYC b nhim lai. 

HDQT quy djnh cu th nhixng không 
qua 05 (näm) näm và có th du?C bO 
nhim lai vOi s nhiêm k' không han 
ch. 

Diêu 25 Diu 25: Ky k& hç'p dng vai can Diêu 34. Ky kt hçrp dng vó'i N2lrO'i 
bôfluãnlv diuhành 

1. Chü tjch HDQT hoc mt thành 
viên HDQT dUçYC }-IDQT üy quyn sé 
k k& hçrp dng lao dOng  vài can bô 

1. ChU tjch HDQT hoc mt thành 
vién HDQT dixçc HDQT üy quyn s 
k kt hcip dng lao dng vó'i Ngtrai 

S&a ddi phü 
hcp quy djnh 
ye thay ddi 
khái nini 
"can bt5 
quán iji' 
thành 
"ngzthi diu 
hành doanh 
nghip ". 

quãn I. diéu hành. 
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2. Floäc Chñ tich HDQT hoäc môt Hüy bO 
thành viên HDQT dime HDOT üy 
quyên s k kêt hop dong lao dông 
vói Giám doe Cong ty. Giám dôc 
Cong ty k kêt hop dông vái can bô 
quán l khác. 

HDQT có th xem xét them các 
diêu khoán vâ các diêu kin khác 
trong hap dOng lao dOng vrn can bô 

HIDQT có th xem xét them các 
diêu khoán các diêu kin khac 
trong hop dông lao dOng vcn Ngucn 

Sta &i phü 
hçrp quy djnh 
ye thay doi 
khái nim 
"can b5 
quán l)" 
thành 
"ngw&i diêu 
hành doanh 
nghip ". 

quán l' nêu xét thây can thiêt. diéu hành néu xét thây can thiêt. 

Diu 26 Diu 26: Các trirông hap min Diu 35. Các trtro'ng hqp min 
nhim, bAi nhiêm can bô uãn l nhim, bãi nhiêm NtrO'i diu hành 

1. HDQT có th bäi nhim Giám dc 
diêu hành theo Khoán 6 Diêu 30 Diêu 

1. HDQT có th bãi nhim Giám dc 
diéu hành theo Khoân 6 Diêu 33 Diêu 

Sia di dku 
khoán tham 
chiêu phIi 
hup dt tháo 
Diêu l. 

1 Cong ty. l COng ty. 

2. Can bO quân l' khác së do HDQT 2. NguOi diu hành khác së do HDQT Sãa ddi phIi 
hop quy dinh 
ye thay ddi 
khái nim 
"can bç5 
quán lj" 
thành 
"ngzthi diêu 
hành doanh 
nghip ". 

xem xet mien nhiêm, bãi nhiêm theo 
de nghj cña Giám doc diéu hành. 

xem xet mien nhiém, bãi nhiêm theo 
de nghj cüa Giám dOe diêu hành. 

Chira có Chira có Diu 36. Thông báo bô nhiêm min Xáy dyng 
phü hcrp nhiêm bãi nhiêm NtrOi diêu hành 

Vic b nhim, min nhim, bãi 
nhim Ngithi diu hành phài dircc 
cong bô thông tin theo các quy djnh 
cUa pháp Iutt ye doanh nghip, ch(rng 
khoán. 

dan 

95/2017/TT-
BTC 

Chira có Chira có Diu 37. Nirôi dai diên theo pháp Xáy dyng 
theo dê xuát 
cia DN, phü 
hap Diu 13 
LDN 2014 
a thuc t 

DN 

luât cüa Côn tv 

1. Giam doe dieu hanh la ngixcn dai 
dién theo ph4p luât cüa Cong ty. tri'r 
trung hop Diéu lê có quy dinh khác. 

2. Ngithi dai diên theo pháp luât phãi 
cii tr(i & Viêt Nam và phài ñy quyên 
bang van ban cho ngithi kháe thire  
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hiên quyn và nghia vu cüa nguO'i dai 
diên theo pháp luât khi xuât cânh khOi 
Viêt Nam. Tnnmg hop nay. ngithi dai 
diên theo pháp luât van phái chiu 
trách nhiêm ye viêc thisc hiên quyén 
và nghia vu cia ñy quyên. 

3. TruOng hop ht thO'i han ñy quyn 
theo Khoán 2 Diêu nay ma ngtthi dai 
dién theo pháp Iuât cña Cong ty chixa 
tró' lai Viêt Nam và không có üy 
quyên khac thI ngrO'i thwc Uy quyên 
van tiêp tuc thxc hiên các quyên và 
nghia vu cüa ngthi dai diên theo pháp 
luât cüa Cong ty trong pham vi cia 
&roc uy quyên cho den khi ngithi dai 
diên theo pháp luât tth lai lam viêc tai 
Cong ty hoäc cho den khi Hôi dông 
quàn tn quyêt dinh cr ngithi khác lam 
ngri dai diên theo pháp luât cüa 
Congty. 

4. Hôi dng quán tn ci'r ngui khác 
lam nguOri di dién theo pháp luât cüa 
Cong ty trong các trtrOng hop sau: 

- Ngithi dai diên theo pháp luât vng 
mat tai Viêt Nam qua ba mimi (30) 
ngày ma không üy quyên cho ngtri 
khác thixc hiên các quyên và nghia vu 
cüa ngu'O'i dai diên theo pháp luât; 

- Ngir?i dai diên theo pháp luât bi 
chêt, mat tich, tam giam. kêt an tü. 
truy cCru trách nhiêm hInh su. trôn 
khôi nyi cu trü, bi han ché hoäc mat 
näng luc hành vi dan su. 

- Ca nhân khOng cOn là Giám dc diu 
hành theo quy dinh tai Diéu lê Cong 
ty hoäc quy dinh pháp luât; 

- Các tru?mg hop khác ma nguOi dai 
diên theo pháp luât không thêlkhông 
dam trách cong viêc cña ngui dai 
diên theo pháp luât hoäc nêu thuc 
hiên cOng viêc cO the ánh huângdên 
uy tin, hiêu qua kinh doanh cüaCOng 
ty và HDOT quyêt dinh rang së ci'r 
nguOri khác thay the lam Ngu?i dai 
diên theo pháp luât cüa Cong ty. 

5. Trong môt s truOng hop däc biët, 
TOa an có thâm quyên có quyên chi 
dinh nguthi dai diOn theo pháp 
luât trong qua trInh to tung tai TOa an. 
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6. Ouyn han và nghia vu cüa ngithi 
dai diên theo pháp luât cüa Cong ty: 

a. Dai diên cho Cong ty thuc hiên các 
quyên và nghia vu phát sinh tr giao 
dich ca Cong ty. dai diên cho Cong 
ty vo.i tu' cách nguyen dan. bi dan, 
ngu'Oi có quyên lo'i, nghia vu lien 
quan tnróc Trong tài, TOa an vâ các 
quyên và nghia vu khác theo quy dinh 
cüa pháp !uât. 

b. NguOi dai diên theo pháp luât cüa 
Cong ty có trách nhiêm sau day: 

- Tht.rc hiên các quyn Va nghia vu 
dirac giao môt each trung thuc, can 
trorig. tot nhât nhäm bâo dam lai Ich 
hap pháp eCa Cong ty. 

- Trung thành vâi lai Ich cüa Cong ty; 
không scr dung thông tin. bI quyêt. ca 
hôi kinh doanh cüa Cong ty. không 
lam dung dia vi. chirc vu và sir dung 
tài san cCa Cong ty dê ti.r !oi hoäc 
phue vu lai Ich cüa to ehirc. cá nhân 
khác 

- Thông báo kip thO'i, dy dC, chInh 
xac cho Cong ty ye viêc nguOi dai 
diên do và ngithi có lien quan ciia ho 
lam chü hoäc eO cO phân, phân von 
gop ehi phôi tai các doanh nghiep 
khác. 

Ngtthi dai diên theo pháp luât chiu 
trách nhiêm cá nhân dOi vi nh&ng 
thiêt hai cho Cong ty do vi pham 
nghia vu quy dinh tai Khoân nay. 

CHU'()NG 
VI 

CHU'CNG VI: CHIYONG VII: 

QUY TRINH, THU TIJC P1101 
HP HOiST BONG GIU'A HQI 
BONG QUAN TR!, BAN KIEM 
SOAT vA BAN GIAM oOc 

QUY TRINH, THU TVC  PHOI 
HQP HOJT BONG GI1JA HQI 
BONG QUAN TR!, BAN KIEM 
SOAT VA BAN GIAM oOc 

Chira có Chira có 

- 

Biu 38. Thu tuc, trInh tu triêu tap. Xáy c4mg 
phü hçp 
hrc&ng dan 
tgi TT 
95/2017/TT-
BTC. 

Khoán 3, 4 
chuyên len 
tit diem c, d 
khoán 2 
Diêu 27 Quy 

thông báo mM hop, hi biên ban, 
thôn2 báo kt Qu ho 2ifra Hôi 
d8n quãn tn, Ban kiem soát và 
Giam doe then hanh 

1. Thông báo m?yi hop. phiu 1y 
kin thành vién Hôi dng quán tn và 
các tài lieu kern theo. biên ban hop và 
thông bao kt qua bui hop phái duac 
gi'ri den các Kiêm soát vien va Giám 
dc diu hành cüng th?yi dim và theo 

CTCP Cd'p nu'ác Bén Thành — Tài lieu DHCD thrtd'ng niên nám 2020 120 



DItU NO! DUNG QUY CHE 

HIN HANH 

GOP ' SIYA DOI, BO SUNG L' DO 

S1A DO! 

phircmg th0c nhu di vri thành viên chE ci (Dku 
44 dt tháo 
Quy ché 
mó:) 

Hôi dong quán tn. 

2. Khi thay can thiet phuc vu cho cac 
cong viêc giám sat cüa minh. Triràng 
Ban kiêm soát có quyên (hoac cur 
thành viên khác cOa Ban kiêm soát) 
tham dir các cuôc hop cOa Hôi dong 
quán tn, trong cuôc hop có quyên thâo 
Iuân dóng gop ' kiên cho các van dê 
quan trong nhuxng khong ducic quyên 
biêu quyêt. 

3. Giám dic diu hành (dü không phài 
là thành vien Hôi dông quán tn) có 
quyén dii các cuôc hop cOa Hôi dông 
quán tri có quyên tháo Iuân, gop 
kiên nhiing khong dtrac biêu quyêt. 

4. Thành viên Hôi dng quãn tn nêu 
thây can thiêt có quyên tham dir các 
cuôc hop do Giám doe diêu hành chO 
tn. Thành vien Hôi dông quãn tn có 
quyên phát biêu 2 kiên nhimg không 
có quyên kêt luân cuôc hop. 

5. Di vi cong tác t chirc cuôc hop 
Dai hôi dong cô dong thu?mg niên, 
Hôi dong quán tn phái thông báo cho 
Giám dOc diêu hành ye viêc phoi hap, 
sü dung nguOn krc tnuàc It nhât là ba 
miri (30) ngày. 

6. Ngoài các cuôc hop cüa HOi dng 
quàn tn, khi xét thây can thiêt ChO 
tich Hôi dông quàn tn có the triêu tap 
cuôc hop m rông dinh k' hoäc bat 
thu?ng vài Ban Kiêm soát, Giám dOe 
diêu hành và nh&ng ngiri diêu hành 
doanh nghiêp khác và phâi duct triêu 
tap It nhât 03 (ba) ngày lam vietnràc 
ngày hop vâi các diêu kiên sau: 

a. Thông báo hop phái duac lam bang 
van bàn tiên Viêt và phãi thông báo 
day dñ thai gian, dia diem hop, 
ehirong trInh, nôi dung các van dé 
thào luân, kern theo tài lieu can thiêt 
ye nhuiig van dé throc tháo luân và 
biêu quyêt tai cuôc hop. 

b. Thông báo mOi hop diroc gi'ri bang 
thir, fax. thuS diên tir hoäc phucmg tiên 
khác, nhung phài bâo dam den duct 
dia chi lien lac cOa trng thành viên 
HOi dông quân tn, các Kiêm soát 
viên, Giám doe diêu hành và các 
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thành viên duac triêu tap duac dang 
k' tai Cong ty; 

c. Các cuôc hop cüa Hôi dng quân 
tn. Ban Kiém soát. Giám doe diêu 
hành và các thành viên duoc triêu tap 
phãi duoc ghi bién bàn và có the ghi 
am, ghi và kru gui dithi hInh thirc diên 
tr khác. Biên bàn phài lap bang tiêng 
Viêt và có các nôi dung chü yêu sau 

- Ten, dia chi tru s chInh, ma s 
doanh nghiêp; 

- Muc dIch, chucmg trInh va nôi dung 

hQP 

- ThOi gian, dia dim hop; 

- Ho, ten trng thành viên du hop hoäc 
ngithi duoc üy quyên dir hop và each 
thtrc du hop; ho, ten các thành viên 
khong dir hop và 1' do; 

- Các vn d duoc tháo luân và biu 
quyêt tai cuôc hop; 

- Tom tt phát biu ' kin cüa tt'rng 
thành vién dir hop theo trInh tir diên 
biên cila cuOc hop; 

- Kt qua biu quyt trong dO ghi rO 
nhttng thành viên tan thành, không tan 
thành và khong có kiên; 

- Các vn d dã duac thông qua; 

- Ho, ten, ch k' ehü toa, ngithi ghi 
biên bàn và tat ca thành vién hoäc dai 
diên theo üy quyén dir hop. Tnirng 
hop thành viên true tiêp du hop không 
k vào biên bàn thI phài ghi rö 1 do; 
nêu khong ghi l' do thI biêu quyêt cña 
thành viên dO dOi vol nôi dung tai 
cuOc hop coi nhu không cO giá tn. 

d. Cànc(r nôi dung biên bàn hop. Thu 
k' phôi hap các bô phân lien quan 
soan thào Thông báo két qua cuôc hop 
dê k, ban hành theo dung the thirc 
van bàn. Thông báo két qua cuôc hop 
eña Hôi dông quán tn diroc k. ban 
hành trong thii han không châm han 
05 (näm) ngày lam viêc kê tr khi kêt 
thüc cuOc hop. 

Chira có Chira có Diu 39. Thôn2 báo Nhi quyt cüa 
Hôi dôn quãn tn cho Ban kiêm 
soát Giám dc diêu hành 
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1. Hôi dng quán tn së ban hành nghi Xdy dyng 
phI hçrp 
hunig dn 
tai IT 
95/2017/Ti"-
BTC và 
kiên cãa DN 

quyêt, quyêt dinh dôi vâi môi van dê 
quan trong dà dLrcyc thào luân và quyêt 
nghi tai Hôi dong quán tn. Can cá noi 
dung biên bàn hop, Thu k phôi hcp 
vi các bô phân lien quan soan thâo 
nghi quyét. quyêt dinh cña Hôi dông 
quãn tn dé ks'. ban hành theo dung the 
thirc van bàn và dam bào tuân thu quy 
dinh pháp luât ye cong bô thông tin. 

2. Các nghi quyt và biên bàn hop cña Xáy dtng 
phui hctp 
hu'óng dan 
tai TT 
95/2017/TI'-
BTC và Diêu 
l cong ty. 

Hôi dOng quán tn phài dirac gl'ri den 
cho các Kiêm soát viOn, Giám dOe 
diêu hành cüng th?yi diem và theo 
phixcmg thIrc nhtr dOi vài thành viên 
Hôi dOng quán tn. 

Chira có Chira có Diu 40. Giám thc diu hành Xáy dy'ng 
phü hcp 
hóiig dan 
tal IT 
95/2017/IT-
BTC 

Giai doe dieu hanh thuc hien cac 
quyen va nghia vu theo quy dinh tal 
Diêu lé Cong ty, Quy ché nay và quy 
dinh pháp 1uât chiu su giám sat và có 
trách nhiêm báo cáo den Hôi dOng 
quán tn ye hoat dong cOa Giám dOe 
diêu hành và Cong ty. 

Chua có Chira có Diu 41, Các tru'O'ng hqp Giám (hc Xáy dtng 
phü hçip 
htráng dOn 
tgi TI' 
95/2017/TI'-
BTCvàDiêu 
lê cong ty. 

then hành và Ban kiêm soát d nhi 
triêu tap hop Hôi dôn iuãn tn và 
nhfrn2 vn dê can xin $ kiên Hôi 
dông quán fri 

1. Nhing trix?mg h9p dé nghi triêu tap 
cuôc hop Hôi dông quán tn 

Khi phát sinh các vn d trong cong 
tác diêu hành vuot qua thâm quyén 
cüa Giám doe diêu hành (dôi vâi 
Giám doe diêu hành) hoäc phát sinh 
cáe six viêe ành hung den hoat dOng 
ci'ia Cong ty hoäe xét thây vi loi Ieh 
cCa Cong ty ma thuOc thâm quyên 
quyét dinh cOa Hôi dong quân tn, 
Giám doe diéu hành/ BKS dO nghi 
triOu tp hop Hôi dOng quãn tni. 

D nghi phái bang yän bàn, neu rO 
mue dIch. van dO can tháo luân và 
quyêt dinh thuôc thâm quyOn eüa Hôi 
dông quàn tn. 

2. Nhti'ng vn d cn xml lAy ' kin 
Hôi dOng quail tn: 

a. Quyt dinh các cong viêc kinh 
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doanh thuôc thm quyn phê duyêt 
cüa Hôi dông quân tn theo quy dinh 
Khoán 3, 4 Diêu 26 Diêu lé cong ty. 

b. Viêc thisc hién các dix an du Ut dã 
diioc Dai hôi dông cô dong thông qua. 

c. Các v.n d phát sinh trong cong tác 
diêu hành vuot qua thâm quyên cüa 
Giám doe diêu hánh. 

d. Các vn d khac ma Giám dc diu 
hành nhân thây can thiêt phái xin ' 
kiên cia Hôi dông quán tn hoäc HOi 
dOng quán tri,nhân thây can thiêt phái 
tham gia ' kiên. 

e. D& xut cüa Ban kim soát v viêc 
chon cong ty kiêm toán doe lap. 

f. D xut cüa Ban kim soát v s 
krong thành viên Ban kiêm soát. 

g. Các báo cao, kt luân va kin nghi 
ci:ia Ban kiêm soát triiàc khi trinh len 
Dai hOi dông cO dong. 

Chira có Chira có Diêu 42. Báo cáo cüa Giám dc diu Xdy dtng 
phü hc.rp 
htró'ng dan 
tai 17' 
95/2017/17- 

Ni dung tgi 
Khoái 1 
chuyên len tit 
diem b 
khoán 2 
Diu 27 Quy 
ché ci 'Dku 
44 i tháo 
Quy ché 
m6i). 

hành v&i H6i dôn uuán tn ye viêc 
thtrc hiên nhiêm vu và quvn han 
throc iao 

1. Giám dc chju trách nhim clii dao 
lp báo cáo cho HOi  dng quán trj 
djnh k' hang qu', sáu tháng, näm v 
tInh hInh hot dOng và phuong huàng 
thirc hin trong kS'  ted cüa Cong ty. 

2. Hang tháng, Giám dôc chju trách 
nhim báo cáo nhanh cho HOi  dong 
quán trj ye tInh hInh hoat dng cüa 
Cong ty de có cci s& cho các thành 
viên HOi  dông quán trj kiêm tra V 

giám sat các hoat dOng cüa Cong ty. 

3. Ngoài ra, trong tnr?mg hcip cAn 
thiêt, HOi  dong quán trj có quyên yêu 
câu Giám doe diêu hành báo cáo dOt 
xuât ye tinh hInli thurc hiên nhiêm vu 
quyên han  duçc giao. 

Chira có Chira có Diêu 43. Kim dim viec thtrc hiên Xdy dtng 
pith hc,p 
huó'ng dan 
tgi TT 
95/2017/TI'-
BTC 

nhi fluyêt và cac van dê üy iuvên 
khác cüa Hôi dôn quãn tn Mi vó'i 
Giám Mc diu hành 

1. Tren cci so bao cao cua Giam doc 
diêu hành theo quy djnh tai  Diéu 42 
và 44 Quy die nay và Báo cáo kêt qua 
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giám sat cüa Ban kim soát di vi 
hoat dng cüa Giárn dôc diêu hành, 
Hi dông quán trj to chirc kiêm diem 
ye vic thtjc hin Ngh quyêt và cac 
van dé üy quyên khác cUa Hi dông 
quán tn doi vi Giám doe diêu hành. 

2. Viéc kim dim dime lap thành 
biên ban va ducc các thành vien Hôi 
dong quán tn thông nhât thông qua. 

Chira có Chira có Diu 44. Các vn d Giám dc diu 
hành phãi báo cáoq  cun cp thông 
tin và each thfrc thôn2 báo cho Hôi 
dôn uán tn Ban kiêm soát 

1. Giám dc diu hành chiu trách 
nhiêrn báo cáo Hôi dOng quán tn ye 
các van dé sau: 

a. T chirc trin khai và báo cáo dánh 
giá két qua thiic hién cac nghi quyêt 
cüa Hôi dông quán tn! Dai hôi dOng 
cô dông. TnrOng hop khi thirc hiên 
cac nghi quyêt. quyêt dinh cUa Hôi 
dOng quán tn! Dai hoi dOng cO dOng 
phát hiên nghi quyêt. quyêt dinh cüa 
Hôi dOng quán tn! Dai hôi dOng cO 
dông trái quy dinh phap luât, trái Diêu 
lê Cong ty hoäc van dê khOng có ku 
cho Cong ty thi Giám doe diêu hành 
phái bao cáo ngay vi Hôi dông quán 
tn dê xern xét diêu chinh !ai nghi 
quyêt. quyêt dinh cüa Hôi dông quán 
tn! triêu tap bat thixa'ng Dai hôi dOng 
cô dOng. Nêu Hôi dông quan trikhông 
diêu chinh lai nghi quyêt, quyêt dinh 
cOa Hôi dOng quán tn trong thai han 
07 (bay) ngày kê tir ngày nhân dime 
báo cáo! triéu tap bat thung Dai hôi 
dong cO dong trong thai han ba mimi 
(30) ngay kê tir ngáy nhân dimc báo 
cáo thI: 

- Di vâi trumg hop phát hiên vn d 
không có ku cho Cong ty: Giám doe 
dieu hành van phái thuc hiên, nhung 
cO quyén bão luu ' kiên va kiên nghi 
len Ban kiêm soát Cong ty. 

- Di vâi tnthng hop phát hiên nghi 
quyêt. quyêt dinh cña flôi clông quán 
tn trái quy dinh pháp luât, Diêu lê 
Cong ty ma HOi dông quãn tn không 
diêu chinh trong th?yi han nêu tren: 
Giám dOe diêu hành có quyên không 
thixc hiên và dê nghi ChU tich HOi 

CTCP Cá'p nithc Bên Thành — Tài lieu DHCD thuth2g niên nám 2020 125 



DIEU NO! DUNG QUY CHE 

HIN HAM! 

GOP SIA DOI, BO SUNG L' DO 

SU'A DO! 

dng quán tn triêu tap bt thithng Dai 
hôi dong cô dông dê xir l (de nghi 
dông thO ducicgi'ri den Ban kiêm soát 
du'ac biêt). nêu Hôi dông quàn tn 
không triêu tap hop Dai hôi dông cô 
dông trong thai han ba muoi (30) 
ngày thi Ban kiêm soát triêu tap bat 
thuOiig Dai hôi dong cô dong. 

- Di vó.i trlx&ng hap phát hiên nghi 
quyêt, quyêt dinh cña Dai hOi dong cô 
dOng trái quy dinh pháp !uât, Diéu lê 
Cong ty ma Hôi dông quãn tn không 
triêu tap Dai hôi dông cô dông trong 
tha han dã nêu trên: Giám dôc diêu 
hành cO quyên không thuc hiên va 
báo cáo den Ban kiêm soát dé Ban 
kiêm soát triêu tap Dai hôi dong cô 
dOng trong thai han ba muai (30) 
ngày ké tr ngày nhân duoc báo cáo. 

b. TInh hinh thuc hiên cac nhiêm vu 
quyên han dã duac phân cap üy 
quyên 

c. Các giao dich giEta Giám dc diu 
hành hoãc nhung ngtxO'i có lien quan 
tó'i Giám dôc 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 vuot thâm 
quyên cüa Giárn doe diêu hành trong 
truOng hop khân cap Lthiên tai, chiên 
tranh, hóa hoan, six cô...). 

2. Cách thi'rc gCri báo cáo: 

a. Tt Ca các báo cáo cüaGiám dc 
diêu hành phai là van bàn chInh thüc, 
có k' ten, dóng dâu. có nêu rO ' kiên 
tham muu, dê xuat dê Hôi dong quàn 
tn có ca sa xem xét, giái quyêt; 

b. Báo cáo có th ducic g1ri bang thi, 
fax, thu diên tir hoäc phuang tiên 
khác, nhung phái báo dam den duac 
dja chi lien lac cüa tirng thành viên 
HOi dOng quàn tn di.rac dang k tai 
cong ty. 

c. Báo cáo cüa Giám dc diu hành 
trInh HOi dông quàn tn duac gCri den 
các Kiêm soát vién cüng thai diem và 
theo phuung thirc nhix dôi vâi thành 
viên Hôi dong quân tn. 
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3. Vn d cung cp thông tin: 

a. Thành viên Hôi dng quán fri có 
quyên yeu cau Giám dôc diêu hành 
cap các thông tin, tài lieu ye tInh hInh 
tài chInh, boat dông kinh doanh cüa 
cong ty và cüa các do'n vi trong cong 

Trong tnrông hop cAp thit. Hôi dng 
quán tn có quyên yeu cau Giám doe 
diéu hành, ngirOi diêu hành khác trong 
Cong ty cung cap các thông tin ye 
h?at dong cüa Cong ty va giri cho Hôi 
dOng quán fri truàc It nhât 24 gRi. 

b. Ban kim soát/ Kim soát viên có 
quyên yeu câu bang van bàn dôi vi 
thành viên HOi dông quán tn, Giám 
doe diu hành và nguori diêu hành 
khác ye viec cung cap các thông tin và 
tài lieu, bao gôm nhirng không gi9i 
han a: 

- Thông báo mi hop cüng tài lieu lien 
quan, phieu lay kiên thành viên Hôi 
dông quán tn; 

- Biên bàn. Nghi quyt cUa Hôi dng 
quán tn; 

- Báo cáo cüa Giám dc diu hành; 

- Thông tin, tài lieu v quãn I, diu 
hành hoat dông kinh doanh; 

- Báo cáo tInh hInh kinh doanh, báo 
cáo tài chInh 

- Báo cáo dánh giá cong tác quán 1' 
cüa Hôi dông quán tn. 

c. Van bàn yeu cAu cung cAp thông tin 
cüa thành viên Hôi dOng quán tn! Ban 
kiêm soát/ Kiem soát viênoát phái neu 
rO: (i) tài lieu, thông tin can cung cap; 
(ii) l do can cung cap thông tin. 

Trong trirO'ng hop thành vien Hôi 
dông quán fri yêu cau cung cap thông 
tin: van bàn nay phái có cht k phé 
duyet cüa Chñ tich Hôi dong quãn tn 
va thrcyc gCri den Chñ tich Hôi dOng 
quãn tn và Ban kiern soát cüng thai 
diem giri dOn Giám doe diêu hành. 

Trong tnr?mg hop Kim soát vien yeu 
call cung cap thông tin: van bàn yeu 
cau cung cap thông tin phài drc 
dông thai giri den Tru&ng BKS dtrnc 
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bit. 

d. Sau khi sCr dung thông tin, thành 
viên Hôi dông quán tn có nghia vu 
báo cáo den Chü tich Hôi dong quán 
tn, Kiém soát viên có trách nhiêm báo 
cáo den Tnróiig Ban kiêm soát viêc sir 
dung thông tin dã duac cung cap. Báo 
cáo nay dong thi dirac gi'ni den Giám 
dôc diêu hành duac biêt. 

e. Ngtrèi yêu cAu cung cp thông tin 
có nghia vu bão mat tuyêt dôi các 
thông tin dirnc cung cap và các thông 
tin biêt throc trongthii gian dam nhân 
cong viêc. Viêc tiêt 10 các thông tin 
nay chi diroc phép khi cO yêu câu cOa 
co quan có thâm quyên hoàc theo quy 
dinh pháp !ut hoäc diroc sir dOng 
cüa Dai hôi dông cô dông. 

f. Ngu?i du'cc yêu cu cung cp thông 
tin phái cung cap day dü, chInh xác và 
kip thi các thông tin theo yêu câu 
phii hop vói quy dinh tai Diêu nay. 

Diêu 27 Diêu 27. Quy trinh, thu tiic phi Diu 45. Quy trInh, thu tiic phi 
hçrp hot dng gifra Hi dông quán 
tn và Ban Giám dc 

hçrp hoit dng gifra Hi dông quãn 
tn và Ban Giám dôc 

1. Phi hqp hoat dng giüa Hi dng 
quãn trj và Ban Giám dOe: 

a. Trong trung hcirp cp thit, Hi 
dông quán trj có quyên yêu câu Giám 
dOc diéu hành, can bô quán l khác 

1. Phi hçrp hoat dng giüa Hii dng 
quán trj và Ban Giám dôc: 

a. Trong truO'ng hçip cp thit, Hi 
dong quán trj có quyén yêu câu Giám 
doe diêu hành, Ngiri diêu hành khác 

Sza ddi phü 
hcxp quy djnh 
thay dôi khái 
nim "can 
b quán lj" 
thành 
"ngitii diu 
hành doanh 
nghip ". 

Bô sung 
nhàm hoàn 
thin quy 
dnh V Ct7 

chê phói hcrp 
giia HDQT 
và Giám dóc 

trong Cong ty cung cap các thông tin 
ye hot dng cüa Cong ty và gIri cho 
H,i dông quân trj trirc It nhât 24 gi. 
Hi dOng quán tn không dirqc scr 
diing các thông tin chua dirge phép 
Cong bô cüa Cong ty hoc tiét 1 cho 
ngthi khác dê thrc hin cac giao djch 
có lien quan 

Chira có 

trong Cong ty cung cap các thông tin 
ye hot dng cña Cong ty và gii cho 
Hi dông quán trj truc It nhât 24 gi. 
Hi dOng quãn tn không thrc sfr 
diving các thông tin chira duçc phdp 
cong bô eüa Cong ty hoc tiêt to cho 
ngu'O'i khác dê thrc hin cac giao djch 
có lien quan. 

d. Hôi dng quán tn tao diu kiên cho 
Giám doe diêu hành ye co ché, chinh 
sách, nguôn nhân lire, c sâ vat chât 
trang thi& bi và thiêt lap hành lang 
pháD l' nôi ho, giüp bô may diu hành 
hoàn thành nhiêm vu diiac giao. 
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dku hành 

2. Mi quan he giiia Hôi dng quán tn Huy bO 

Chuyen len quy dinh tai Dieu 44 dir 
thao 

e. Ngoai nhung cOng viêc phái trInh 
oj dng quân tn, Giám dc diu 

hành có quyn chü dong diu hành 
hoat dong cüa Cong tytheo quy dinh 
phân cp và phü hap vâi quy trinh 
lam viêc dirac Hôi dng quán tn ban 
hành. 

Chuyên len quy djnh ti Diêu 42 dr 
thào. 

Chuyn len quy djnh tai  khoán 3 Diu 
38 dr thao. 

Chuyn len quy dinh tai khoán 4 Diéu 
38 dir thao. 

Sa ddi do 
co' cáu lçzi 
diêu khoán 
phu hop voi 
dii thao Quy 
C e 
hu'ong dan 
tgi Ti' 
95/2017/TI'-
BTC. 

và Ban Giám doe: 

a. Giam doe dieu hanh chiu trach 
nhiem to chire thuc hien cac nghi 
quyet. quyet dinh cua Hoi dong quan 
tn. Cu the: 

- Trithng hap khi thtxc hiên cac nghi 
quyêt, quyét dinh ciia Hôi dông quán 
tn, phát hen van dê khong có loi cho 
Cong ty thi Giám doe dieu hành phái 
báo cáo ngay vâi Hôi dOng quán tn dé 
xem xét diêu ehinh lai nghi quyêt, 
quyêt dinh. Nêu Hôi dông quán tn 
không diêu chinh lai nghi quyét. quyêt 
dinh thi Giám doe van phái thirchiên, 
nhung có quyên báo liru kiên và 
kién nghi len Ban kiêm soát Côn ty. 

- Ngoài nhtng cOng vic phái trIiih 
HOi dong quán trj, Giám d,oc diéu 
hành CO quyên chü dng diêu hành 
hot dng cüa Cong ty theo quy djnh 
phan cap va phu hap vai quy tninh 
lam vice thrcic Hi dong quán tn ban 
hành; quyêt dinh các biên pháp vuat 
thâm quyên cüa mInh trong tru?mg 
hap khân cap (thién tai. chiên tranh 
hOahoan,su'cô...). 

b. Giám doe diêu hành chiu trách 
nhiêm chi dao lap báo cáo cho Hôi 
dong quán tn dinh k' hang qu', sáu 
thang, nàm ye tInh hInh hoat dông và 
phuong htrong thire hiên trong k' tâi 
cüa Cong ty. Hang tháng, Giám dOe 
diêu hành chiu trách nhiêm báo cáo 
nhanh cho HOi dông quãn tn ye tInh 
hInh hoat dông eüa Cong ty dê có co 
s& cho các thành viên HOi dOng quãn 
tn kiêm tra và giám sat các hoat dOng 
eüa COng ty. 

c. Tru&ig hop Giám dc diu hành 
không phãi là thành viên HOi dng 
quán tn, Giám dc diêu hành van có 
quyên dir hop các cuOc hop cüa HOi 
dông quân tn, cO quyên thâo luân gop 
2 kien, nhtxng khOng thrac quyên biêu 
quyêt. 

d. Thanh vien Hoi dong quan tn neu 
thay can thiet co quyen tham dir cac  
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cuôc hop do Ban Giám dc chO tn. 

f Trong các vn d quan trong cña 
Cong ty nhi.r tham gia khão sat, ma 
rng thj trithng trong và ngoài nuac 
hoäc darn phán, k' cac hap dng vixqt 
qua quyen han  cCia Giám dc diéu 

Thành viên Hôi dng quãn tn có 
quyn phat biu ' kin nhirng không 
có quyên kt luân cuôc hop. 

e. Trong các van dé quan trong cUa 
Cong ty nhi.r tham gia khâo sat, ma 
rng thi tnrYng trong Va ngoài fllfflC 

hoc dam phán, k các hcip dng virQt 
qua quyn han  cüa Giám dc, Chñ hành, Chü tjch Hi dng quán trj có 

quyn d cir Giám doe diu hành tjch Hi dng quán tn có quyn d cir 
Giám dc tham dir v&i tLr cách là tir tham dir vai tu cách là tu vn cho Chü 

tjch Hi dng quàn trj. 

g. Di vói các cuc hop mi Cong ty 
tham dir, tth nhüng trirOng hqp mi 
dIch danh thI thy theo tinh chat cuc 
hop d phân cong cii th nhu sau: 

vn cho Chñ tjch Hi dng quán 

f. Di vai cac cuc hop mi Cong ty 
tham dir, tth nhüng trueing hop  mi 
dIch danh thI thy theo tInh chat cuc 
hop d phân cong cm th nhu sau: 

Diu 28 Diu 28. Quy trInh, thu tic phi Diu 46. Quy trInh, thu tc phi Bd sung, xdy 
drng nhám 
hoàn thiên 
ca ché phi 
h'p hoçt 
dong gifra 
HDQT, BKS 
và Giám dc 
diu hành. 

hop hot dng gifra Hi dng quán 
tn và Ban kiêm soát: 

hçp hot dng gifra Hi dng quán 
tn và Ban kiêm soát: 

1. Phi hop hoat dng giüa Hi dng 
quán trj và Ban kim soát: 

a. Hti dng quán trj: 

- Thông báo mi hop  và các tài lieu 
kern theo duqc gii den các Kim soát 
viên cüng th7ri gian gCni tci cac thành 
vién Hi dng quân tn; 

- Các Nghj quyt cüa H5i dng quán 
trj thrçic g&i den Ban kiém soát dOng 
thi vai thOri dim gcri Giám dc diêu 
hành; 

Chira có 

- Các ni dung khác cn xin kin 

1. Phi hop  hoat dng gifla Hi dng 
quãn trj và Ban kim soát: 

a. Hi dng quàn trj: 

- Thông báo mai hop  và các tài Iiu 
kern theo throc gCri dn cac Kirn soát 
viên cing thi gian gCri tai các thành 
viên Hi dng quán tn, Giám dc diu 
hành 

- Các Nghj quyt cüa Hi dng quân 
trj duc gcri dn Ban kim soát dng 
thi vói thai dim gCni thành viên Hôi 
ding quân tn, Giám dc diu hành; 

- Hôi dng quàn tn phái tao diu kiên 
d Ban kiêm soát cüa Cong ty phát 
huy tác dung cüa cong tác kim tra, 
kiêm soát thuO'ng xuyên và dot xu.t. 

- Khi tip nhân các biên bàn kim tra 
hoäc báo cáo tng hap các dot kim 
tra cüa Ban kim soát. HOi d6ng quân 
tn phái nghién ciru d có k hoach 
eüng cO, chân chinh và cAn cO biên 
pháp xCr l' d6i vâi các dan vi va cá 
nhân lien quan và khc phuc các vi 
pham sau kiém tra, kim soát cüa Ban 
kim soát theo quy dinh cüa Cong ty. 

- Các nôi dung khác cAn xin ' kin 
cüa Hôi dng quán tn. Hôi dng quán cüa Ban kim soát, Ban kii soát 

phái có tnách nhim phán hM trong jphãi cO trách nhiém phân hôi trong 
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vOng ngày bay (07) ngày k tr ngày 
nhân &rac yéu cau. 

Chira có 

b. Ban kim soát: 

- Các cuc kim tra djnh kS',  dt xut 
cüa Ban kim soát phai có k& luân 
b&ng van bàn (khong tr hmi 15 ngày 
k tfr ngày kt thüc) gl'ri cho Hi dng 
quán trj dé có them co s& giüp Hi 
cong quan trj trong cong tác quãn i 
Cong ty. Thy theo mrc d va kt qua 
cüa cuôc kiêm tra trên, Ban kim soát 
cn phai bàn bac  thng nht âi 
dng quán tn, Giám dc triró'c khi báo 

vOng ngày bay (07) ngày k tir ngày 
nhân thrqc yêu câu. 

- Các vn d thuôc thm quyn quyt 
dinh cüa Hôi dng quân tn hoäc các 
vn d Hôi dng quãn tn phãi trInh 
tnrâc Dai hôi dng c dông, Hôi dng 
quán tn së quyt dinh trrnic khi có 
kin cüa Ban kim soát (i kién bcng 
van ban hoác ghi trttc tie'p trên tô 
irInh). Quyt dinh cüa Hôi dng quân 
tn không phu thuôc vào kiên cüa 
Ban kiêm soát, trong truOng hop 
kin khong thng nhât, kin cüa Ban 
kim soát së duac bào liru va báo cáo 
trithc Dai hôi dng c dông gAn nht 
hoäc trong tru?mg hop cn thit có th 
triêu tap hop Dai hôi c dông bt 
thirmg dé giái quytyn d nêu trên. 

b. Ban kim soát: 

- Các cuOc kim tra djnh ks', clOt xut 
ci'ia Ban kim soát phâi có két 1un 
b&ng van bàn (khong tr han 15 ngày 
k tir ngày kt thic) gl'ri cho Hi cong 
quán trj dê có them cci sâ giüp HOi 
dng quãn trj trong cong tác quán I 
Cong ty. Thy theo mcrc d và kt qua 
cüa cuc kiêm tra trên, Ban kim soát 
can phai bàn b?c  thng nht vài Hi 
dng quán tn, Giám dc diu hành cáo tru'óc Dai ht,i dng c dOng. 

Tnthng hqp không thng nht quan 
dim thI duac ày quyn báo i 

tnró'c khi báo cáo tnràc Di hOi  dng 
c dông. Tnr&ng hop không thing 
nht quan dim thI duac quyên báo kin ghi vào biên bàn và Trumg Ban 

kim soát có trách nhiêm báo ai 
Dai hOi dng c6 cong gn nht; 

- Các nôi dung khác cn xin kin 

liru kin ghi vào biên bàn và Truâng 
Ban kim soát có trách nhim báo cáo 
von Dai hôi dng c dông gân nht; 

- Các nôi dung cAn xin ' kin cüa Ban cüa Hôi dng quán tn. Hôi dng quan 
j có trách nhim phán hi trong vOng 

ngày bay (07) ngày kA tr ngày nhân 
drnc yêu 

Chira có 

KiAm soát. Ban kiAm soát Co trách 
nhim phân hi trong yang ngày bay 
(07) ngày k tr ngày nhn dirge yêu 
câu. 

- Di vOi càc kin nghi sira di. b 
sung, cái tin cc cAu to chi'rc quàn 1'. 
diu hành, Ban kim soát phái g1ri van 
bàn cüng tài lieu lien quan tru&c It 
nhAt mithi 1am (15) ng4y so vâi ngay 
dir dinh nhãn duac phãn hi. 

2. Mi quan he giüa HOi dng quãn tn Hüy bO 
và Ban kim soát: 

a. Khi thAy cAn thit phuc vu cho cac 
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cong viêc giám sat cüa rnInh. TruOng 

- Trong qua trInh thirc hin kim tra 
giám sat ccia mInh, nêu Ban kim soát 
phát hin ra các vn d không dung 
hoc khong có 1?i  cho Cong ty hoc 
trái voi các quy djnh cüa pháp luât 
hin hành; hoc các quyt djnh cüa 
Giám dc diu hành và Hi dng 

Ban kim soát có quyên (hoäc c1r 
thành viên khác cüa Ban kiém soát) 
tham du các cuôc hop cüa HOi dng 
quán tn, trong cuOc hop có quyn thâo 
Juan dong gop kin cho các van d 
quan trong nhung không duoc quyên 
biu quyt. 

b. Trong qua trInh thirc hin kim tra 
giám sat cüa mInh, nêu Ban kirn soát 
phát hin ra các vn d không dcing 
hoc khOng Co lçii cho Cong ty hoc 
trái vci các quy djnh cüa pháp luat 
hin hành; hoc các quyêt djnh cüa 
Giám dc và HOi  dong quãn trt vuvt 
qua quyn han  chtrc trách cüa mInh; 
hoc có các vi pham cüa các Ca nhân 
Ban Giám dc, Hi dng quán tn di 
vâi 1?i  Ich cüa Cong ty và c dong 
Cong ty, thI phái báo ngay voi Chü 
tjch Hi dng quãn trj. Nêu các vn d 
dO vn khong duçic Chü tjch Hi dng 
quán trj tiêp thu và xi !2 kjp thai thI 
Ban kiêm soát có quyên bão lu'u Y 
kin cüa mInh d triu tap CUQ,C hP 
Hi clong quân tn giãi quyêt, nêu van 
d vn khong ducic Hi dông quail trj 
giái quyt thI Ban kiêm soát có quyên 
tip tac  báo kru kin üa nInh d 
báo cáo vii Dai  hi dOng co dông 
trong k' hop gn nht hoc trong 
trtthng hqp can thit có th triu tap 
hpp Di hôi c dông bt thurng dê 
giái quyt van d nêu trên. 

c. Các vAn d thuôc thAm quyên quyêt 

quán trj vuqt qua quyn han  chüc 
trách cia rnmnh; hoc có các vi phm 
cüa các cá nhân Ban Giám doe, Hi 
dng quán trj di vâi lçxi Ich cüa Cong 
ty và c dông Cong ty, thI phái báo 
ngay vi Chü tjch Hi dng quãn trj. 
Nu các vn dê do vn khong thrçic 
Chü tjch Hi dng quán tn tip thu và 
xcr 1 kjp thi thI Ban kiêm soát CO 
quyn bâo km kin cüa mlnh d 
triu tp cuc hçp Hi dng quân trj 
giâi quyt, nu vn d van khong 
ducc Hi dng quán trj giâi quyt thI 
Ban kim soát có quyên tiêp t%ic bão 
km kin cüa mInh d báo cáo vói 
Dai hi dng ci dông tnong kS'  hop 
gn nhAt hoc trong tnu?mg hap can 
thit có th triu tp hçp Di hi c 
dOng bAt thithng d giái quyêt van d 
nêu trên. 

Hüy bO 
dinh cüa HOi dng quân tn hoàc các 
vAn d HOi dng quán tn phâi trInh 
truâc Dai hôi dng c dông, Hôi dng 
quãn tn së quyt dinh tnuc khi cO ' 
kin cüa Ban kim soát (kiAn bang 
van ban hoäc ghi true tiép trên tO 
tnInh). Quyt dinh cüa HOi dông quân 
tn khOng phu thuôc vào kiên cüa 
Ban kiêm soát, trong tru&ng hap 
kin khong th6ng nhAt, kin cUa Ban 
kim soát s duoc báo km và giái 
quyt theo dim b khoán 2 Diu nay. 

CHU'(ING 
VII 

CHU(NG VII: QUY B!NH  VE CHUNG VIII: QUY BINH  yE S&a di phit 
hçp quy dnh 
thay dôi khái 
nim "can 

DANH GIA HANG NAM Oi V(1I 
H04T BONG KHEN TH1f(1NG, 
K' LUiT DO! VOl THANH 

DANH GIA HANG NAM 1)01 V(ff 
HOJT BONG KHEN THIX(NG, 
K'c' LUAT 1)61 VOl THANH 

CTCP C4p nithc Bèn Thành — Tài lieu DHCD thithng nien nain 2020 132 



BIEU GOP Y SISA 001, BO SUNG LY DO 

SL'A 0(31 

NO! DUNG QUY CHE 

HIN HANH 

VIEN HO! BONG QUAN TR!, 
IUEM SOAT VIEN, GIAM DOC 
BIEU HANH vA cAc CAN BO 

VIEN HQI BONG QUAN TRT, 
KIEM SOAT VIEN, GIAM BOC 
DIEU HANH VA NIIUNG NGUI 

b quán if' 
thành 
"ngithi diu 
hành doanh 
nghip". 

QUAN LY KHAC DIEU HAN!! KHAC 

Diu 29 Biu 29. Quy nh v dánh giá hang Diu 47. Quy dlnh  v dánh giá hang S&a ddi phü 
hqp quy djnh 
(hay dói khái 
nim "can 
b5 quán if' 
thành 

hànhdnh 
nghip ". 

nàm dôi vO'i hoat dng, khen 
thuO'ng, k5 1ut dôi vó'i thành viên 
Hi dông quãn trj, Kiêm soát viên, 
Giám doe thêu hành và các can ho 

nàm dôi vói hot dng, khen 
thirng, k 1ut dEi vó'i thành viên 
Hi dông quãn trj, Kiêm soát viên, 
Giám dôc diu hành va nhüng 

ciuãn l khác NgirO'i diêu hành khác 

1. Dánh giá hoat dng: 

a. Hi dng quãn trj can cir kt qua 
thirc hin Djnh huong hot dng san 
xuât kinh doanh, cac chi tiêu ké hoach 
san xuât kinh doanh, kO hoach tài 
chInh hang näm dé dánh giá hoat 
dng cho tat cã cac doi flrQTlg là thành 
viên HOi  dông quãn trj, Giám doe y 
các can bô quàn l' khác. 

1. Dánh giá hoat dng: 

a. Hi dng quàn trj can ci kt qua 
thrc hin Djnh huóng hoat dng san 
xuât kinh doanh, các chi tiéu kê hoach 
san xuat kinh doanh, kê hoach tài 
chInh hang näm dê dánh giá boat 
dng cho tat cã các dôi tuqng là thành 
viên Hi dong quan tn, Giám doe 
nhung NguYi diOu hành khác. 

d. Vic dánh giá boat dng cOa can bô d. Vice dánh giá hoat dng eüa Ngui 
quàn l' khác thirc hin theo các quy diêu hành khác thirc hin theo eác quy 
dinh noi bô hoäc cO the dra vào bàn 
tij dánh giá boat dng cOa cac can bô 

djnh ni bô hoc cO the dira vào bàn 
tu dánh giá hoat dng cüa nhUng 

quan l nay. NguOi diêu hành nay. 

Diêu 31 Biu 31. Thir k Cong ty Biu 49. Thir k Cong ty 

1. HDQT có th cü 1 dn 2 ngui lam i. HDQT Co th cir 1 hoäc nhiu Sira di, ha 
sung phü 
hp quy djnh 
tgi Diêu l 
cong ty Va 
thirc tê hoat 
dOng. 

Thu k Cong ty (hoc Thu k HDQT 
Cong ty). Thu' k' Cong ty phài là 
nguâi có kién thüc ye pháp lut. ... 

nguO'i lam Thu k' Cong ty (hoc Thu 
k' HDQT Cong ty). Thu k' Cong ty 
phái là nguài có kién thüc ye pháp 
lust. ... 

2. Thu k' Cong ty co nhiçm viti: 

- Chun bi các cuOc h9p HBQT, BKS 
và DHDCD theo yéu Cau cüa HDQT 

2. Thu ky Cong ty co nhiçm viti: 

- Chutn bj các CUC h9p HDQT, BKS 
va DHDCD theo yêu câu eOa HDQT 

hoäc BKS; 

Chira có 

- Tu vn v thu title CC cuOc hop; 

hoc BKS; 

- Tham du các cuôc hop; 

- Tu vn v thu title  cáe CUC hpp; 

3. Thu k Cong ty có trách nhim bào 
mt thông tin theo cac quy djnh cüa 
pháp 1ut va Diéu 1 Cong ty, Ouy chO 

3. Thu k Cong ty Co trách nhim bão 
mt thông tin theo CáC quy djnh cOa 
pháp luat  và DiOu 1 Cong ty, Ouy chê 

quãn tn Cong ty. nay. 

Chira có Chira có CHU'ONG X. LIfA dON, BO Bó sung theo 
hu'áng dOn 
tai IT 
95/201 7/TT- 

NIilM, MIEN NHIM NGIf11 
PHU TRACH QUAN Tifi CONG 
TY 
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DIEU NQI DUNG QUY CHE 

HIEN HAMI 

GOP ' S1A DOI, BO SUNG LY DO 

SIA DOI 

BTC. 

Chua có Chira có Diu 50. Tiêu chun cüa N2trôi phu Xáy c4mg 
p/iü hcrp quy 
dinh tai Diêu 
18 ND 
71/2017/ND 
CP, Diêu 30 
dir thao Diêu 

trách ciuãn tn côn ty 

Nguii phu trach quan tn cong ty phai 
dáp ing các tiéu chuân sau: 

1. Co hiu bit v pháp Iuât; 

2. Khong throc dong thai lam viec cho 
cong ty kiêm toán dOc lap dang thuc 
hiên kiém toán các báo cáo tài chInh 
cüa Cong ty; 

3. Các tiêu chun khác theo quyt 
dinh càa Hôi dông quán tn. 

Chira có Chira có Diu 51. Viêc bi nhiêm Nirôi phu Xdy dyng 
phui hcrp quy 
dinh tai Diêu 
18 ND 
71/2017/ND-
c, Diu 30 
dir tháo Diu 
th 

trách quãn tn côn ty 

Hoi dong quan tn chi dinh it nhat mot 
(01) ngi.rôi lam Ngui phu trách quãn 
tn cong ty dé ho tro' hoat dông quán 
tn cong ty ducic tiên hành môt cách có 
hiêu qua. Nhiém k' cüa Ngiii phu 
trách quãn tn cong ty do Hôi dOng 
quán tn quyêt dinh. tOi da là näm (05) 
näm. Nguii phu trách quàn tn cOng ty 
CO the kiêm nhiém lam Thu k' cOng 

Chira có Chu'a có Diu 52. Các triro'n hop min Xáy dyng 
phii hQp 
hu'áng dn 
tqi 17' 
95/2017/TT 
-BTC. 

nhiêm Ntrôi phu trách quãn tn 
CÔntV 

1. Ngu'O'i quãn tn Cong ty xin tir chirc 
phái lam dan gCri cho Chü tich Hôi 
dng quãn tn. Chü tich Hôi dng quán 
tn phái xem xét và ra quyêt dinh trong 
thai han 01 (môt) thang, ké tur khi tip 
nhân don t1r churc. Trong thai gian 
chu'a có kiên chuân y cüa Chü tich 
Hôi dong quân tn thI Ngui quán tn 
Cong ty van phái tiép tuc thuc hiên 
nhiêrn vu cña minh & vi tn dä duac bô 
nhiêm; 

2. Chü tich Hôi dng quán tn có th 
mien nhiêm Ngu&i phu trách quán fri 
Cong ty trong tru&ng hap sau: 

a. Do nhu cu cOng tác. diu chuyn. 
luân chuyén nhân sir; 

b. Surc khóe khOng dam báo d tip 
tuc cong tác; 

c. Không hoàn thành nhiêm vu hoäc 
vi pham Diêu lê. nôi quy. quy ch cüa 
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DIEU NO! DUNG QUY CHE 

HIEN HANH 

GOP SU'A 001, BO SUNG L DO 

SUA 001 

cong ty, vi pham pháp luât nhung 
chua den mirc each ch(rc hoäc buôc 
phái châm dirt hop dôn,g lao dong. 

d. Khi xét thy cn thit nhi.rng không 
trái quy dinh pháp luât ye lao dong. 

Chira có Chira có Diu 53. Thông báo b nhiêmq min Xáy dung 
phui hcrp 
hu'óng dn 
tqi TT 
95/20] 7/TT 
-BTC. 

nhiêm Ngtrô'i phu trách quãn tn 
côngty 

Cong ty phái t chüc thông báo v 
vic b nhim, min nhim Ngu?i 
quán trj Cong ty trong ni b cOng ty 
va cOng bô thông tin theo quy djnh 
cOa pháp lust chu'rng khoán va thj 
truOng chi'rng khoán. 

CHUNG 
IX 

CHUCNG IX. NGAN NG11JA CHIX€ING XI. NGAN NGtA Xáy dng 
phI hop 
htr&ng dn 
tai TT 
95/201 7/TT 
-BTC. 

XUNG DOT LQI id vA GIAO 
DICH VOl CAC BEN CO QUYEN 
L LIEN QUAN DEN CONG TY 

XUNG DOT LI ICH VA GIAO 
D!CH  VOl CAC BEN CO QUYEN 
LI LIEN QUAN DEN CONG TY 

Diu 32 DIEU 32. TRACHNHThM TRUNG DIE U 54. TRACH NHJM TRUNG S&a di phIi 
hop quy d/nh 
thay dôi khái 
niêm "can 
bó quán 1j" 
thành 
"ngithi diêu 
hành doanh 
nghiep" 

Tilt/C VA TRANH CAC XUNG D()T 
VEQUYEN LcJI CUA CAC THANH 
VIEN HOI DONG QUAN TRI, KIEM 
SOAT VIEN, BAN GL4MDOC VA 
CJINBOQUANL1 

THt/C  VA TRANH CAC XUNG DOT  
VE QUYEN LçYI CUA CAC THANH 
VIEN HOI DONG QUAN TRI, KIEM 
SOAT VIEN, BAN GIAMDOC VA 
NGL1dIDIEUHANH 

1. Thanh vien H9i dong quan tr!, 
Kiém soát vién, thành viên Ban Giám 
dOc, can bô quân 1 khác phãi cOng 

1. THANH VIENHQIDONG 
QUAN TRI, KIEM SOAT VIEN, 
THANH VIEN BAN GIAMBOC, 
NGU'IDIEUHANHKHACPHAI khai các 1çi Ich lien quan theo quy 

djnh cOa Lust Doanh nghip, các van 
ban pháp lut lien quan. 

CONG KHAI C'ACLqI ICH LIEN 
QUANTHEO QUYDJNHCUA 
LUATDOANHNGHI$P, C'AC VAN 
BAN PHAP L Uç4T LIEN QUAN. 

2. Thành viên Hi dng quán trj, 
Kiêm soát viên, Ban Giám dOe, can 

2. Thành viên Hi dng quân tn, 
Kiêm soát viên, Ban Giám dOe, Ngui 

bO quán l và nhting nguOi lien quan diêu hành và nhtng ngixi lien quan 
tói cáe thành viên nay khong duçc 
phép sCr ding nhthig cn hi kinh 
doanh có the mang lai li Ich cho 
Cong ty vi mic dIch cá nhân; không 
di.rqc sr ding nhthg thông tin có 
ducc nhô chirc vu cüa mInh de tu lai 
cá nhân hay dê phic vi 1i Ich cña tO 
eh(rc hoäc eã nhãn kMc. 

tói các thành vien nay khOng ducie 
phép sCr diing nhüng c hi kinh 
doanh có the mang lai lçii Ich cho 
Cong ty vi mvc  dIch cá nhân; không 
di.rac si'r d,ing nhtrng thông ,tin có 
duoc nh ehüc vi,i cüa mInh dO tu lqi 
cá nhân hay de phi,ic vi,i lqi Ich cüa tO 
ehirc hoäe Ca nhân khác. 

3. ,Thành viên HOi  dng quàn tn, 
KiOm soát viOn, Ban Giám dOc và can 

3. Thành viên Hi dng quân trj, 
KiOm soát viOn, Ban Giám dOc và 
Nguii diOu hành khác có nghia vi 

Sia ddi phui 
hcrp quy djnh 
thay dôi khái 
niêm "can 

bO quãn l khac có nghia vi,i thông 
báo cho HOi dOng quân tn các giao thông báo cho HOi dOng quán tn. Ban 
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rnEu NQI DUNG QUY CHE 

HIN HAMI 

GOP SUA DOl, BO SUNG L'' DO 

SIA 001 

djch gi&a Cong ty, cong ty con, cong 
ty do Cong ty cO phân Cap rnroc Ben 
Thành narn quyên kiêm soát vói chmnh 
thành vién do hoäc vâi nhing ngui 
có lien quan tâi thành viên do theo 
quy djnh cüa pháp lust.  Cong ty phái 
thirc hin cong b thông tin ye nghj 
quyêt Di hi dông cô dong hoc nghj 
quyêt HOi  dOng quãn tn thông qua các 
giao djch nêu trén trong thOi han  hai 
mi.ri bôn (24) gii trên trang thông tin 
din tü' cüa Cong ty va báo cáo Uy 
ban Chfrng khoán Nhà nuc, SO giao 
djch Ch(rng khoán Ha Nii. 

kim soát các giao djch giüa Cong ty, b quán 1j" 
thành 
"ngzthi diêu 
hành doanh 
nghip ". 

Rd 
h khoán 3 

24 ND 
71/2017/ND 
c 

cOng ty con, cong ty do Cong ty CO 
phan Cap nuc Ben Thành nãm quyên 
kiêm soát trên 50% von diêu lé vi 
chInh thành viên do hoc vi nhng 
nguOi có lien quan tâi thành viên do 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. Cong ty 
phái thirc hin cong bô thông tin ye 
nghj quyêt Dai  hi dOng cO dOng hoc 
nghj quyêt Hi dOng quân trj thông 
qua các giao djch nêu trên trong th?i 
han  hai muai bOn (24) gi trên trang 
thông tin din tcr cOa Cong ty va báo 
cáo Uy ban Ch(rng khoán Nhà nithc, 
So' giao djch Chrng khoán Ha Ni. 

4. Cong ty không dixc cp các khoân 
vay hoc báo lAnh cho các thành viên 
Hi dOng quãn tn, Kiêm soát viên, 
Ban Giám dOc, can bO quán l' khác và 

4. COng ty khOng duc cp các khoán 
vay hoc báo lãnh cho cac thành viên 
Hi dOug quán trj, Kiêm soát viên, 
Ban Giám dOe, Ngri diêu hành khác 

Sia ddi phIi 
hcrp Diêu 26 
Nghj djnh sd 
71/2017/ND-
CF. nhirng nguOri có lien quan tói các 

thành viên nêu trên, tth khi Dai hOi 
và nhtkg ngui có lien quan tâi các 
thành viên néu trén, trr trixOng hop 

dOng cO dOng có quyêt dinh khác. chroc phdp theo quy dinh tai Dieu 26 
Nghi dinh sO 71/2017/ND-CP ngày 
06/06/20 17 HirOrng dan ye quán tn 
cOng ty áp dung dOi vfi cOng ty dai 
chiing. 

5. Thành vién Hi dng quãn trj 
khOng duçic biéu quyêt dOi vói các 
giao djch ma thành viên do hoc 
ngisri có lien quan den thành vién do 
tham gia, bao gOm các giao djch ma 
lçri Ich vt chat hay phi vt chat cOa 
thành viên Hi dOng quán trj do chua 

5. Thành viên Hi dng quán trj 
khOng thrcrc biêu quyêt dOi vri các 
giao djch ma thành viên do hoc 
ngui có lien quan den thành viên do 
tham gia, bao gOm các giao djch ma 
iqi Ich vt chat hay phi vt chat cOa 
thánh viên Hi dOng quántrj do theo 

Siaddi tham 
chiêu den 
Diêu l Cong 
ty nhàm quy 
djnh ngán 
gn và day 
dzi, chInh xác 
hon. throc xác dinh. Các giao dich nêu trên quy dinh pháp Iuât vá Diêu lê Cong 

phái duac cong bô trong Báo cáo t. 
thix?mg nien cOa COng ty. 

6. Các thành viên Hi dng quán tn, 
Kiêm soát viên, Ban Giám dOc, ç 

6. Các thánh viên Hi dng quán trj, 
Kern soát vien, Ban Giám dOe, Ngithi 

Sr'a ddi phü 
hçrp quy djnh 
thay ddi khái 
niêm "can 
b quán lj" 
thành 
"ngztOi diu 
hành doanh 
nghip 

bô quân l khác va nhUng ngui cO diêu hành khác và nhng ngui cO 
lien quan tOi các thành vién nêu trén 
khOng thr?c sr dicing các thông tin 
chira duqc phép cOng bO cüa Cong ty 
hoc tiét l cho ngui khác hay dé 
thrc hin các giao djch có lien quan. 

lien quan tOi các thành yjen nêu trên 
khOng thrc sr ding các thông tin 
chua dirc phép cOng ho cña COng ty 
hoc tiét l cho ngui khác hay dé 
thrc hin các giao djch cO lien quan. 

Diu 33 Diu 33. Giao dlch  vó'i ngirM có lien Biu 55. Giao djch vói ngtrô'i có lien 
quan quan 

2. COng ty áp diing các bin pháp cn 
thiêt de ngan ngira nhüng ngithi có 
lien quan can thip yào hoat dng cüa 
Cong ty và gay ton hai  cho lçi Ich cOa 

2. COng ty áp diing các bin pháp cn 
thiêt dê ngän ngtra nhung ngithi cO 
lien quan can thip vào hoat dng cüa 
COng ty và gay tOn hai  cho li Ich cüa 

Sta dd! phI 
hQp Diu 25 
ND 
71/2017/ND- 
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DIEU NOI DUNG QUY CHE 

HIEN 1JAN11 

GOP Y SISA 001, BO SUNG LY DO 

SUA 001 

Cong ty thông qua vickim soát cac 
kênh mua ban hang hóa cüa Cong ty 

Cong ty thông qua vic kim soát c cP. 
giao dich, mua ban. giá cà hang hóa, 

hay lung doan giá câ. dich vu cüa Cong ty. 

3. Cong ty ap diing các bin pháp cn 
thiêt dê ngän ngra cô dOng va nhüng 
ngu?yi có lien quan tiên hành cac giao 
dich lam that thoát vOn, tài san hoc 
cac nguOn lirc khác cüa COng ty. 
Cong ty không di.rac cung cap cac 

3. COng ty áp diing các bin pháp cAn 
thiêt dê ngãn ngra cO dông và nhUng 
ngirôi có lien quan tiên hành các giao 
djch lam that thoát vOn, tài san hoc 
cac nguôn hrc khác cüa Cong ty. 

khoân vay hoàc báo lãnh cho cac cô 
dOng và nhng ngui có lien quan. 

Chu'a Co 4. Cong ty khOng throc cung cAp các Bd sung phü 
hp Diêu 26 
Nghj dinh so 

71/2017/ND-
JF. 

khoán vay hoäc bào lAnh cho các cO 
dOng va nhung ngui có lien quan, trr 
trmmg hap duac phép theo quy dinh 
tai Diéu 26 Nghi dinh so 71/2017/ND- 
CP ngày 06/06/2017 Huó'ng dan ye 
quãn tn cong ty áp dung dôi vâi cOng 
ty dai chüng. 

Diêü 36 Diu 36. Trách nhiêm v báo cáo và Diu 58;  Trách nhiêm v báo cáo và 
cong bô thông tin cüa thành viên 
Hi dOng quãn trj, Kiêm soát viên, 
Giám dOc diêu hành 

cong bô thông tin cüa thành viên 
Hi dông quãn trj, Kim soát viên, 
Giám doe diêu hành 

Ngoai cac trách nhim theo quy dnh 
tai Diêu 28 Ouy ché nay, thành vien 

Ngoài các trách nhim theo quy djnh 
tai Diéu 54 Quy chê nay, thành viên 

Sica dói diéu 
khoán tham 
chiêu phü 
hcrp dt tháo 
Quy ché. 

Sa ddi phü 
ha Dku 32 

71/2017ND-
F. 

Hi dông quán tn, Kiêm soát viên, 
Giám doe diêu hành có trách nhiêm 
báo cáo va cong bO thông tin ye giao 
djch trong cac tnrYng hap sau: 

1. Các giao djch giüa Cong iy vâi 
cOng ty ma các thành viên nêu trén là 
thành viên sang 1p ho.c là thành vien 
Hi dOng quàn tn, Giám dOe! TOng 

HOi  dOng quán trj, Kiêm soát viên, 
Giám dOc diéu hành có trách nhiêm 
báo cáo HOi dOng quãn fri. Ban kiêm 
soátvà cong bO thông tin ye giao djch 
theo quy dinh phap luat trong cac 
tnrng hap sau: 

1. Các giao djch gifla Cong ty vài 
cOng ty ma các thành viên néu trên là 
thành viên sang 1p hoc là thành viên 
Hi dông quàn tn, Giám dOe diéu 

Giám dOe diêu hành trong thvi gian hành trong thei gian ba (03) näm gân 
ba (03) näm truâc. nhât trithe thai diem giao dich. 

Diêu 37 Diu 37. Bô sung và sfra di Quy Diu 59. Bô sung và sfra dôi Quy Si'ra dói thám 
quyên pith 
hçrpquydjnh 
tai Dku 7 

71/2017/ND-
CF. 

chê quãn trl chê quail trj 

1. Vice bo sung, sixa doi Quy che nay 
phái duac HOi dOng quán tn xem xét 

1. Vice bo sung, sua doi Quy che nay 
phái duqe HOi dông quãn tn xem xét 

quyet dinh. và trInh Dai hOi dOng eO dOng quyet 
dinh. 

2. Trong tnrOng hap có nhthig quy 
djnh pháp lust có lien quan den quy 
che quán trj cOa Cong ty khác vâi 
nhUng diêu khoän trong Quy che nay 

2. Tnong trueing hap có nhüng quy 
djnh cüa Dieu l và quy dinh pháp 

B sung cho 
day di các 
can cá diêu 
chinh hogt 

lust cO lien quan den quy che quán trj 
cña COng ty khác vi nhng dieu 
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DIEU NQI DUNG QUY CHE 

HIN HANH 

GOP S1A DO!, BO SUNG L'' DO 

S1YA oOi 

thI nhttng quy djnh cOa pháp luât do khoãn trong Quy ch nay thI nhng 
quy djnh do duang nhiên duqc áp 
ding và diéu chinh hoat dng quân tn 
cuaCôngty. 

dc5ng quán 
tn DNkhi có 
sr máu 
thuán. 

dtrang nhiên dixcc áp diing và diêu 
chinh hoat dng quãn tn cOa Cong ty. 

Diu 38 Diêu 38. Ngày hiu 1c Diu 60. Ngay hiu hc 

1. Quy ch nay gm 11 chuang 38 1. Quy ch nay gm 13 chircmg 60 Gp nhat 
phi hçip thrc 
tê. 

diêu ducic Hôi dông quàn tn Cong ty dieu duoc Dai hôi dong cô dong thông 
nht trI thông qua ngày 01 tháng 11 qua ngày ... tháng ... nàm 2020. 
nàm 2016. 

2. Quy ch nay thay th cho Quy ch 2. Quy ch nay thay th cho Quy ch 
quán tn cüa Cong ty ban hành theo 
Nghj quyêt so ... ngày .../.../.....Quy 
ché nay là duy nhât và chInh thi'rc cüa 
Cong ty. Nhthig ni dung không nêu 
trong Quy chê nay thI áp diing theo 
Diêu 1 Cong ty và các quy djnh pháp 
1ut có lien quan. 

quán tn cüa Cong ty ban hành theo 
Nghi quyêt so 01/NQ-CNBT-HDQT 
ngày 06/8/2014. Quy chê nay là duy 
nhât và chInh thi'rc cña Cong ty. 
NhUng ni dung không nêu trong Quy 
chê nay thi áp diving theo Diéu 1 Cong 
ty và các quy djnh pháp lust  có lien 
quan. 

Trong Quy ché nay, các khái nim "Can b5 quán lv" ducrc thay thê bang "Ngu&i dku hành doanh nghip ". 

Các s thz tr dku khoán, tharn chiêu dku khoán, s hrcrng diu khoán sE ty dng du'ctc cap nhat sau 
khi dt tháo Diêu l và Quy chê quán tn nai  bç5 ducrc thông qua. 
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CQNG HOA xA 1101 Cliii NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — H3nh phüc 

S: 06/TTr-CNBT-HDQT ThànhpháHChIMinh, ngàyll thth2g5nàm2020 

T TR!NH 
V vic thông qua vic ban hành Quy ch bô phiêu din tu cüa Cong ty 

KInh giri: fMi hi dng c dông Cong ty 

Theo quy djnh t?i  khoãn 3 Diu 8 Nghj djnh s 71/2017/ND-CP cUa ChInh phü 
ngày 06/6/2017 huàng dn ye quãn trj cong ty áp diing dôi vâi cong ty di ching, 
"Cong ty dcii chung quy dinh tai Quy chê nôi bO ye quan tn cong ty ye viêc ap dung 
các cong nghc thông tin hiçn dgi de cO dông có the tham dy và phát biêu j kiên tgi 
cu5c hQp DHDCD tot nhOt, bao gOm hithng dOn cô dOng biêu quyêt thông qua hQp 
DHDCD trirc tuyên, bó phiêu diçn tz hoc hlnh th&c dicn ttr khOc theo quy dfnh  tgi 
LuatDoanh nghip và Diêu l Cong ty". 

Theo do, tti dim c khoân 2 Diu 140 Lust Doanh nghip 2014 "Cs dOng du'çic 
coi là tham dy' và bieu quyêt tgi cuc hQp DHDCD trong trzthng hçrp tham dy' và biêu 
quyêt thông qua hi nghj try'c tuyên, bO phiêu diçn tz" ho?c hInh thi'c diçn tz' khOc ". 

Dng thii, theo dim c khoãn 2 Diu 13 và dim b khoãn 10 Diu 20 Diu 1 
rnau ban hành kern theo Thông tu so 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/20 17 huàng dn mt 
so diêu cUa Nghj djnh so 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 cüa Chinh phü thI "Co dOng 
phô thông có nghia vy tham dy' DHDCD và biêu quyét thông qua hQp try'c tuyên, bO 
phiéu then tu' hoOc hinh thu'c then tu' khac, Ngu'07 triêu tOp hop DHDCD khi xac thnh 
dja diem dcii h3i co the bO tn, to chj'c dê nhi?ng cO dOng hoic dcii din du'çrc i'iy quyên 
không dy' hQp du'çrc theo Diêu khoán nay hoc nh1ng ngithi muOn tham gia 0' dja diem 
khOc vó'i dia diem chInh cia dgi hi cO the dOng thai tham dii dgi hi ". 

Can cir các quy djnh trên, ben cnh vic t chtc DHDCD theo each thfrctruyn 
thông (to chirc tai  mt dja diem cô djnh, cO dOng tham gia thão 1un va bó phiêu biêu 
quyêt trVc tiêp), Cong ty cO the 1ra chQn each thirc to chic DHDCD trirc tuyên hoc 
bO phiêu din tir dê các cô dông cO the thire hin quyên cña rnmnh theo quy djnh. 

Tren ca sâ rà soát các quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Diu 1 yà Quy chê ni 
b ye quãn trj cüa Cong ty, d bão darn Cong ty cO dü dieu kin tO chirc DHDCD trirc 
tuyen hoàc bo phieu dien tu theo quy dinh cua phap Iuât, HOi dOng quan tn Cong ty 
Co phan Cap ni.râc Ben Thành kinh trInh Di hOi  dông cô dông d%r tháo Quy chê ho 
phiêu din tü cüa Cong ty Co phân Cap nuàc Ben Thành (dInh kern). Qua trInh son 
thão dr thão ni dung Quy che bO phiêu din tü cUa COng ty CO phân Cap nuâc Ben 
Thành nOi tren cüng duçic Cong ty TNHH MTV Chüng khoán Ngân hang Dông A 
th?c hin djch vii tu van nhäm darn bão tuân thu theo dung các quy djnh cüa Nhà 
nrnc. 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH 



TM. HQI DONG QUAN TRI 
 CHU T!CH 

Can cr khoan 2 Diu 14 Diu 1 Cong ty hin hành quy djnh vic ban hành Quy 
chê bO phiêu din tir cüa Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành phãi ducic Di hi 
dong cô dông xem xét quyêt djnh nên Hi dông quãn trj de ngh Qu cô dông biêu 
quyêt chap thutn thông qua ni dung Quy chê bO phiêu din tü cüa Cong ty Co phân 
Cap nuàc Ben Thành dInh kern. 

Trân tr9ng kInh trInh Dui hOi  dng c dông./. 

DInh kern:  Dir thão Quy ch bO phiu din tr cUa Cong ty C phn Cp nuâc Bn 
Thành. 

Noi nhân: 
- Nhu trén; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Luu: VT, 
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QUY CHE BO PHIEU DIN TIY 
CUA CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 

(ban hành kern theo Nghj quyt Dii hi c (lông thiwng niên 2020 ngày 28/5/2020) 

CHTIONG I 

NHNG QUY D!NH CHUNG 

Diu 1. Phtm vi và di ttrç'ng ãp diing 

Quy ch nay quy djnh v vic ho phiu din t11 cüa các c dong tai  các dcit thrc hin 
biêu quyêt tal cuôc hop Dai hôi dông cô dông thuong niênlDai hôi dông cô dong bat 
thung hoc dçt Lay kiên cô dông bang van bàn 'sau day gi là "d biêu quyêl") cüa 
CTCP Cap ni.rOc Ben Thành ('sau day gi là C!ong  ty",). 

Diu 2. Giãi thIch tfr ngfr 

Trong quy ch nay, các t1r ngU duOi day duçic hiu thu sau: 

- TJ chá'c cung clip djch vy bó philu din t,: là dan vj cung cp djch vi bO phiu 
din tü theo hçp dong dch vi k két vâi Cong ty. To chüc nay do Hi dông quán trj Cong 
ty lira chçn phU hcp tInh hInh thrc tê va cac yeu câu cüa Cong ty. To chirc cung cap djch 
vii ho phiêu din t1r có the là Trung tam Luu k Chimg khoán Vit Nam (VSD) hoc to 
chrc khác có cung cap djch v11 nay. 

- Bô philu din tü': là vic c dông hotc di din üy quyn cüa c dong (theo quy 
djnh tui Quy chê nay) thrc hin biêu quyêt theo hinh thirc bO phiêu din tir thông qua h 
thông bo phiêu diên tu cua To chuc cung cap dich vu bo phiêu diên tu (sau day goi la "he 
thông bô phiêu din tü",) tai cuc hp Di hi dOng cO dông ho.c ti dçit Lay kiên cO 
dông bang van bàn. 

- Bó philu truytn thling: là vic ci dOng hoc di din üy quyn cüa c6 dông tham 
gia biêu quyêt tr1rc tiêp ti cuc h9p Dai  hi dOng cO dOng (DHDCD) hoc tham gia biêu 
quyêt tai dqt Lay kiên cO dong bang van bàn hoc theo các hinh thic khác dc quy 
djnh t?i  Diêu l, Quy chê quàn trj Cong ty và quy djnh pháp 1ut ma không phài hInh thüc 
hO phiêu din tr. 

- Tl chá'c 14xi din: là t chüc duçic c dông là nhà dAu tu nuâc ngoài üy quyn bO 
phiu diên tü theo các quy djnh do To cht'rc cung cap djch v11 bO phiêu din tü ban hành. 

CHU'ONG II 

QUY DINH CU THE 

Diu 3. Diu kiin, cách thfrc c (lông tham gia bO phiêu din tir 

1. Diu kin tham gia 

- Co ten trong danh sách c dong cO quyn bO phiu do VSD 1p  theo thông báo thirc 
hin quyên cüa Cong ty. 

- Dã thirc hin kIch hot tài khoán truy cp theo thông báo cUa T chüc cung cp djch 
vij ho phiêu din tir. 

CTCP Cá'p nithc BEn Thành — Tài lieu DHGD t/urô'ng niên nàm 2020 141 



2. Cách thrc thirc hin 

- C dông là Ca nhân và t chüc trong nuâc tir mInh hoc thông qua ngui dai  din 
duqc üy quyn (nu Quy djnh cüa To chirc cung cap djch vii bô phiêu din tir cho phép) 
thirc hin bô phiu din tir trirc tip trên h thông bô phiêu din ttr. 

- C dông là nhà du tu nuâc ngoài thrc hin bô phiu din tCr trên h théng bö phiu 
din tr thông qua üy quyn cho T chirc dai  din. 

Diêu 4. Cung cp tIi khoán truy cp và thtjc hin ho phiu din tfr 

Vic cung cp tài khoãn truy cp và thirc hin bô phiu din tir cüa c dôngIdi din 
üy quyn cüa c dông duçic th?c hin theo huâng dn t?i  Quy djnh ye vic to chüc cung 
cp djch vii bO phiu din tü do T chirc cung cap djch vii bô phiêu din tü ban hành ho.c 
theo huOng dn cüa Cong ty. 

Diu 5. Uy quyn thçrc hin bO phiu din tfr 

1. Tth truèng hcip Quy djnh v vic t chirc cung cAp djch vt bô phiu din tr cUa T 
chirc cung cAp djch vii bO phiu din t1r cho phép khác, vic üy quyên thirc hin bô phiêu 
din t1r chi áp diing di vâi truOng hçp cô dông là nhà dâu tu nithc ngoài üy quyên cho tO 
chirc di din thirc hin bO phiu din tr. 

2. Trinh tir, thu tVc  üy quyn thrc hin theo huâng dn tti Quy djnh v vic t chüc 
cung cAp djch v11 bO phiu din ti:r do To chirc cung cap djch vi bO phiêu din t1r ban hành 
hotc theo huong dn cüa Cong ty. 

Diu 6. Kt qua hO phiu din tfr, tong s c phn biu quyt cO quyn tham dir 
DHDCD và biên ban hçp/ biên ban lay 5 kiên DHDCD 

1. Kt qua bO phiu din tir trong th?yi gian thirc hin bô phiu din tir cüa trng dçt 
biu quyt dugc thông kê và tInh toán bi To chirc cung cap djch v1i bO phiêu din tü. 

2. Ban kim phiu duc DHDCD thông qua tai Dai hi ho.c Ban kim phiu duc 
Hi dOng quán trj dê cir ti dqt Lay kiên cô dông bang van bàn là ngtthi có thâm quyên 
ma kêt qua bô phiêu din t1r dê tong hp kêt qua bô phiêu. 

3. C dông chi duçic 1ira chn biu quyt theo hInh thüc bO phiu din tir hoc bO 
phiêu truyên thông dôi vâi mi ni dung biêu quyêt. Trtthng hcip cô dông thrc hin bO 
phiêu theo cà hai hInh thirc dôi vOi cingmt ni dung biêu quyêt, hInh thrc bô phiêu din 
tr së duçic uu tiên lra ch9n và phiêu biêu quyêt truyên thông së không duqc tInh vào kêt 
qua biêu quyêt. 

4. Kt qua bO phiu din t1r ti thai dim tng hcp kt qua bO phiu duçic Cong ty 
tInh toán dira trên kêt qua bô phiêu din t1r do To chrc cung cap djch v11 bô phiêu din tir 
cung cap. 

5. Tng s cc phn Co quyn biu quyt së duçic tInh bang ttng s c phn CO quyn 
biêu quyêt cua cO dOng dä thuc hiên bo phiêu diên tu hap lê theo quy dinh tal Quy chê nay 
va tOng sO cO phn có quyen biêu quyêt cüa cO dông bO phiêu truyn thông. 

6. Nu ti cuc h9p, DHDCD dng sfra di nti dung biu quyt, sua di chucTng 
trInh (bô sung hoc/và hüy hO sO luccng ni dung biêu quyet) khác vOi càc biêu quy& ma 
Cong ty dA thông bào truâc day thI: 

- S phiu cUa các c dông dã tham gia bô phiu cho càc vAn d dtrçic sfra di sê bj 
hüy và cO dOng duqc coi là khOng bO phiêu cho van dê dâ di.rc sfra dôi, trir truang hap c 
dOng thirc hin bO phieu lai  theo diên tiên di hi theo quy djnh ti Quy chê nay. 
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- Các c dông së duçic coi là không bô phiêu cho vn d duçc b sung, trü tru?ng 
hçp cô dong th%rc hin bO phiêu theo din tin dai  hi theo quy djnh tai  Quy chê nay. 

- Toàn b phiu biu quy& cüa c dông theo hInh thüc bO phiu din ti:r di vâi ni 
dung bj hüy bO së bj 1oi bô va không có hiu hrc dôi vOi ni dung bj hüy bO khói chucing 
trInh h9p DHDCD. 

7. Tru?mg hçp HDQT quy& djnh vic bO phiu din tCr së din ra theo din bin Dai 
hôi thi co dông cO the bO phiêu din tir truOc khi Dii hi diên ra (theo thông báo cüa Cong 
ty) hoc bô phiêu din tü theo din tin cuc hçp DHDCD. 

8. Thai gian c dOng có th thirc hin bO phiu din t1r sê theo thông báo cüa Cong ty 
vàlhoac Quy djnh cüa to chirc cung cp djch v11 bô phiêu din ti'r (neu co). 

Diu 7. Quyn và nghia vy cüa Co dông khi tham gia bO phiu din tfr 

1. Duçic biu quy& tht ca các vn d thuc th.rn quyn cüa Di hi theo quy djnh 
cüa pháp lust  và Diêu l Cong ty theo hInh thi'rc bO phiêu din tir. 

D thrc hin quyn trên, C dOng phãi dáp üng các diu kin tham gia vào h thng 
bô phiêu din ti:r (vI dy: có thiêt bj có the kêt nôi internet, nhn ma djnh danh, ...) theo 
Quy dinh ye viêc to chic cung cap djch vy bô phiêu din t1r cüng nhu các quy djnh ye 
vic sir diing djch v bO phiêu din tcr do TO chüc cung cap djch vi ho phiêu din t1r ban 
hành hoc/và theo huâng dn cUa Cong ty. 

2. Vn có th trrc tip dr hQp cuc h9p DHDCD hotc u' quyn cho ngithi khác 
tham dr h9p. Vic tham gia biêu quyêt ti cuc h9p DHDCD trong truvng hçip nay th1rc 
hin theo quy djnh tai  khoãn 3 Diêu 6 Quy chê nay. 

3. Phái dàng k thông tin s din tho?i, dja chi lien lac,  dja chi thu din tü chInh 
xác, day dü, trung thirc và cp nh.t các thông tin nay nêu có thay dôi vào bat k' thi diem 
nao truOc khi thrc hin hO phiêu din tr dé darn bão then duçc thu thông báo tài khoán 
bO phiêu din tü va chju hoàn toàn trách nhim dOi vOi các thông tin dä dãng k nay. 

4. Duc si.r dung tài khoãn truy cp do T chic cung cAp djch vii ho phiu din tü 
cap dê däng nhp vao h thông bO phiêu din t1r va thrc hin bO phieu din tir cho tmg 
dçt biêu quyêt cüa Cong ty ma cô dông dugc quyên bO phiêu. 

5. Trii?cng hçip c dông Uy quyn hO phiu din tir cho ngui dti din theo üy quyn 
(néu có),TO chirc di din, CO dOng va ngu?i dai  din theo üy quyên (nêu cO), To chüc dai 
din chju trách nhirn dôi vâi vic üy quyên và kêt qua bO phiêu din tü theo tài khoãn 
truy cap a duc cap. Trung hçp cO dOng là pháp nhân, ngui di din theo pháp lut cüa 
cô dong là ngui chju trách thirn di vOi các quy djnh nêu ti khoán 3 và khoán 4 Diêu 
nay. 

6. C dong phái Co trách nhim báo rnt các ten truy cap, các yu t djnh danh khác 
(neu co) cüa tài khoãn truy cp do TO chirc cung cap djch vy bO phieu din tü cap dê darn 
bâo rang chi có cO dOng mói có quyên thrc hin vic bô phiêu trên h thông ho phiêu 
din tCr và mt khàu de dang nh.p tài khoãn nay, tri~ trung hp cung cap cho ngui di 
din theo Oy quyên (nêu co), TO chirc dai  din dê thirc hin bô phiêu din tir cho Co dOng 
theo üy quyên hp l. Mci kêt qua giao djch hO phieu cüa CO dông (tir minh hoc thông 
qua üy quyen) tren h thông bO phieu din t1r bang ten truy cp vOi dung mt khau vàl 
hoc cãc yu tó dinh danh khác sê dugc rnc nhiên coi là chI cüa cO dong. Co dOng cO 
trách nhim bão dam ngui dai  din theo üy quyên (nêu cO), TO chic dai  din së tuân thu 
quy djnh tai  Khoãn nay tuong tr nhu CO dOng. 

Cong ty khOng chju trách thim v m9i tranh chAp (nu co) giUa c dOng và/hotc 
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T chirc cung cp djch vi bô phiu din tCr vàIho.c nguñ dai  din theo üy quyn (nu 
co), T chirc dai  din lien quan dn vic xác thirc 1i vic bô phiêu din t1r qua tài khoán 
truy cp cüa c dong. Co dong chju trách nhim ye rnçi rüi ro lien quan den các giao djch 
thirc hin bang ten truy c.p, mt khâu vàJhoc các yêu to djnh danh khác cüa tài khoán 
truy cp cüa cô dông và chju mi trách thim truóc pháp 1ut, truOc Cong ty ye két qua 
giao djch bO phiêu din tir dä dugc thçrc hin qua tài khoãn truy cp cüa Co dông trên h 
thông bö phiu din tir cüa To chirc cung cap djch viii bô phiêu din tr. 

7. Chap nhn và tuân thu dung các ni dung nOu ti Quy djnh v vic t chirc cung 
cap djch vi1 bO phiêu din t1r cüng nhii các quy djnh ye vic sü dung djch vii bO phiêu 
din t1r do T chüc cung cap djch viii bO phiêu din tir ban hành hoc/và theo huóng dn 
cüa Cong ty khi cô dông/ngui d?i  din üy quyên cüa cô dong tham gia bO phiêu din t1r. 

8. Phi hqp vói Cong ty và1hoc T chüc cung cp djch vii bô phiu din tü giai 
quyêt các sai sot, sr cô hoc các van dê khác phát sinh lien quan den vic to chic, thirc 
hin bO phiu din tir (nêu co). 

CHUNG III 

DIEU JUIOAN KIIAC 

Diu 8. Diu khoãn khác 

Các ni dung khác lien quan dn diu kin tin hành dçit biu quy&, cách thüc tin 
hành biêu quyet, kiêm phiêu, thông qua Quyet djnh cüa dçit biêu quyêt và trung hqp t 
chi.'ic dçit biêu quyet không thành chua dixçc quy djnh tai  Quy chê nay së duc thirc hin 
theo quy djnh ti Quy chê quán trj ni b và Diêu 1 Cong ty. 

Diu 9. Hiu hrc thi hành 

1. Quy ch nay gm 3 chucng, 9 diu và có hiu lijc ttr ngày duqc thông qua và ban 
hành. 

2. C dOng, T chüc di din va các cá nhân, t chrc tham gia bô phiu din tü di 
vâi các dçit bO phiêu cüa Cong ty có trách thim thirc hin theo Quy chê nay. 

TM. BI HO! BONG cO BONG THUNG NIEN 2020 
CHU TICH HO! BONG QUAN TRI 

Pham Th Thanh Van 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tw do — Hanh phüc 

S& 07/TTr-CNBT-HDQT ThàithpháH ChlMinli, ngây 12 tháng5 nám 2020 

TO TRINH 
V vic min nhim và bu b sung mt thành viên Ban kim soát 

KInh glri: Di hi dng cë dông Cong ty 

Tti Di hi c dông thumg niên näm 2017, Dti hOi  dng c dong dä bu Ban 
kiêm soát Cong ty nhim k' 2017 — 2022 bao gôm 03 thành viên. Trong dO, ông 
Nguyen Xuân TrInh là thành viên do cô dông Tong Cong ty Cap nucc Sài GOn — 
TNT-IH MTV vâi tong so cô phân näm gift là 4.974.700 c phn (tuong duong 53,15% 
von diêu 1) dê ci:r tham gia và trtng cr. 

Ngày 11/5/2020, Hi dng quàn trj Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành nhn 
duçic Don tir nhim dé ngày 08/5/2020 cüa Ong Nguyn Xuân TrInh — Thành viên Ban 
kiêm soát Cong ty (thim k' 20 17-2022) gi:ri Thu hi dng c dông, Hi dng quán trj 
và Ban kiêm soát Cong ty. 

Ngày 12/5/2020, Hi dng quãn trj Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành nhn 
&rçlc van bàn dê nghj cüa dui din quãn l phân von cüa cô dông Tong Cong ty Cap 
nuâc Sài GOn — TNHH MTV vài ni dung giOi thiu nhân sir irng cr thành viên Ban 
kiêm soát Cong ty thay the ông Nguyn Xuân Trinh. 

Theo quy dinh tai khoàn 6 Diu 32 cüa Diu l Cong ty quy djnh mt trong các 
tnxng hp Kiêm soát viên không cOn tu each thành viên là "thành viên do tir chic 
bang m5t van ban thông báo du'çrc gii den try th chInh cia Cong ty" hoçc "cô dông 
thay dOi ngirài dgi din dang gifi' chirc vy Kiêm soát viên ". Dong thi, ti diem b 
khoãn 3 Diêu 11 cüaDiêu l Cong ty quy djnh "CO dOng hoc nhóm cô dOng sO' ht'u tir 
3% trO' len sO cô phân cla COng ty trong thO'i hgn lien tyc It nhát 6 tháng du'cic dê cii' 
hoc &ng cii' ngu'ài vào Ban kiêm soát Cong ty ". 

Can cir vào nhftng quy djnh nêu trên, Hi dng quãn trj Cong ty C phn Cp 
nuâc Ben Thành nhn thây vic ông Nguyn Xuân TrInh giri don tur nhim cho Cong 
ty và dê ngh cüa cô dông Tong Cong ty Cap nuc Sài GOn — TNI-IH MTV ye vic 
giOi thiu nhân sir mg cir thành viên Ban kiêm soát Cong ty thay the Ong Nguyen 
Xuân TrInh nhix trén là phU hgp vâi quy djnh tai  Diêu l COng ty. 

Dng th?yi, theo quy djnh tui dim c khoán 2 Diu 135 Lust  Doanh nghip và 
diem d khoãn 2 Diêu 14 cüa Diêu l COng ty, vicmiênnhim và bâu bô sung thành 
viên Ban kiêm soát thuc thâm quyên cUa Dui hi dong cO dong. 
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Noi nhân: 
- Nhix trén; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Ltsu: VT, HDQT.,UJJt  

Trén cci sâ do, Hi dng quán trj kInh trInh Dai  hi dng c dông: 

1. Thông qua vic min nhirn chirc danh thành vién Ban kim soát cUa Ong 
Nguyn Xuân TrInh. 

2. Dê dam bão hott dng cüa Ban kiêm soát, kInh trmnh Di hi dong cô dong 
xem xét vâ chap thun bâu bô sung 01 thành viên Ban kiêm soát dê thay the cho thành 
viên vira mien nhiêm. 

Trân tr9ng kInh trInh Dai  hi dng c dông./. 
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CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH CONG HOA XAHQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc Ip —Tir do —Hinh phüc 

Thành phô' H ChI Minh, ngày 12 tháng 5 näm 2020 

QUY CHE 
THAM GIA BE CIT, UNG cU THANH VIEN BAN KIEM SOAT 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 
NHIM KY 2017 — 2022 (BAU BO SUNG 1 THANH VIEN BKS) 

1. Can cii': 

- Lust  doanh nghip s 68/2014/QH13 ban hânh ngày 26/11/2014; 

- Nghj djnh s 71/2017/ND-CP ngày 06/6/20 17 cüa Chmnh phü huâng dn v 
quân trj cong ty ap di1ng doi vài cong ty dai  chüng; 

- Diu 1 t chi.rc và hoit dng cüa Cong ty C phn Ctp nuâc Ben Thành; 

- Quy ch quân trj cong ty cüa Cong ty C phAn Cp niróc Bn Thành. 

2. Miic tiêu: 

- Dam bão nguyen ttc cong khai, cong bang, dan chü; 

- To diu kin thuan lçri cho cong tác t chftc Dai  hi c dông thiing niên näm 
2020. 

3. Ni dung Quy chê: 

a. S hrqng thành viên Ban kim soát bu bi sung: 01 ngu?i 

b. Nhim k: tft 2017 —2022. 

c. S hro'ng frng cfr viên: Không hn ch 

d. Biu kiin d cfr, frng cir: 

C dông hoc nhóm c dông sâ hUu tft 3%tth len s c phn có quyn biu  
quyêt trong thi han lien tuc It nhât 6 tháng tInh den thai diem chôt danh sách cô dông 
tham dr Dai hôi cô dông thi.thng niên näm 2020 (11/5/2020) duc irng cr hoc dê eft 
ngu?ñ vao BKS cüa Cong ty. So ngu?ñ duçc ftng cft hoc dê cft theo t 1 näm gift cô 
phân cüa Cong ty duçirc quy djnh nhu sau: tft 3% den duOi 10% dixçic cft 1 ngithi, tft 10% 
den diiói 30% duçc cft 2 ngithi, ttr 30% den duâi 40% duçc cft 3 nguii; tft 40% den 
duth 50% duçic cir 4 ngiRii, tft 50% tth len di.rçc cü 5 ngl.ri. 

e. Tiêu chuãn frng cii' viên: 

- Tft 21 tui trâ len, cO dU näng lrc hành vi dan sr và không thuc di tucmg bj 
cam thành 1p va quãn 1 doanh nghip theo quy djnh cüa Lust  Doanh nghip; 

- CO trinh dO Di hQc; 

- Co kinh nghim và am hiu k thut, nghip v11 kinh doanh cüa Cong ty; 
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- Co sue khôe, có phm cht do dirc t&, trung thirc hem khit, có hiu bit 1ut 
pháp; 

- Kim soát viên khong duçc gitr cac chi'rc vt quàn l Cong ty; không phâi là 
ngithi có lien quan vi các thành viên Hi dong quãn trj, Giám doe diêu hành và các 
can b quãn l khác cüa Cong ty. 

4. Ho so' tham gia frng cfr, d cfr BKS: 

- Dan i'rng clr (hoc d cir) tham gia HDQT/BKS (theo mu); 

- So yu 1 ljch do 1rng ci.r viên tr khai (theo mu); 

- Bàn chInh hoc bàn sao có cong chirng tài lieu chi'xng minh nm gifr c phn 
Cong ty C phn dp ntr(rc Bn Thành lien tic trong It nht 06 tháng tInh tó'i thôi 
diem chôt danh sách cô dông tham di Dti hi cô dông thu*ng niên nám 2020 
(11/5/2020) (vI dy: Ban sao sao kê Tài khoán Giao djch ching khoán hoc Giáy ch&ng 
nhn s& hz?u cop/ian...); 

- Bàn sao có cong ching: CMND, h khu thuông trü hoc t?m  trü, các bang cap 
chung nhn trinh d van hóa và trInh d chuyên mon. 

- H so tham gia d cCr, rng ci:r g1ri v Ban T chi'rc Dti hi triro'c 16 giô' 00 
ngày 25/5/2020 ye: 

Cong ty Co phân Cap n.rrc Ben Thành 
Dja chi: 194 Pasteur, Phumg 6, Qun 3, TP.HCM 
Din thoai: (028) 38 297 147 - Fax: (028) 38 229 778 
(Lien h Chj Phan Dung - Din thoui: 0908 218 575). 

5. Lisa chQn các frng cfr viên: 

Dira trên các Dan iirng cü và d ci'r cüa các c dong, HDQT së thông qua danh 
sách các ung cu viên BKS dáp ung dü cãc tiêu chuân duçic quy djnh tui Quy chê tham 
gia dê cu, üng cu nay. 

6. Hiêu lirc thi hành: 

Quy ch d cu, rng cu nay ducic dcc cong khai truOc Dti hi dng c dOng và 
lay kiên biêu quyêt cüa các Co dOng truOc khi tiên hành bâu cu. Nêu duçc Di hi 
dông cO dong thông qua vâi t' l tr 65%trâ len cüa tOng so phiêu biêu quyêt cüa tht cà 
cO dOng dix hçp së có hiu 1irc thi hành bat buc dOi vth tat cà các CO dOng. 
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CONG TY CO  PHAN CAP NIIOC BEN THANH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip—Tirdo—Hinh phüc 

ThànhpMH ChIlvlfrih, ngày 12 tháng5 ná,n 2020 

THE L BAU CU 
THANH VIEN BAN KIEM SOAT NHIM K( 2017 — 2022 

(BAU BO SUNG 1 THANH VIEN BKS) 

I. CAN CU 

- Lust  doanh nghip s 68/2014/QH13 ban hành ngãy 26/11/2014; 

- Nghj djnh s 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 cüa ChInh phü huàng dn v 
quãn trj cong ty ap diing dôi vâi cong ty di chüng; 

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

- Quy ch quãn trj cong ty cUa Cong ty C phAn Cp nixâc Bn Thành. 

II. MIJC TIEU 

- Dam bão tuân thu 1ut pháp và các thông 1 tai  Vit Nam; 

- Dam bão nguyen ttc Cong khai, dan chü và quyn 1çi hcip pháp cüa tht cã c 
dong; 

- Dam bão tInh tp trung, n djnh t chirc cüa Dti hi c dOng. 

III. 001 TIJNG THUC HIN BAU CU 

• C dong sâ hüu cô phân có quyn biu quyêt hoc dii din theo üy quyn cüa 
cô dOng sâ hüu cô phân cO quyên biêu quyêt (theo danh sách cô dOng Cong ty chOt 
ngày 11/5/2020) cO mt ti Di hi cô dông thiiàng niên nãm 2020. 

IV. sO Lffi1NG VA NHIM KY THANH VIEN DIfQC BAU BO SUNG 
VAO BAN KIEM SOAT 

- S6 krcmg c.n bu b sung: 01 thành viên 

- Nhim ki thành viên: 2017 - 2022 

V. THE L BAU BO SUNG TRONG TRUNG HP CO TU 02 UNG CU 
VIEN TR LEN 

1. Phiro'ng thIrc bu cfr: 

- Vic btu b sung 1 thành viên Ban kim soát (BKS) duçc thic hin bang hInh 
thuc bó phiêu theo phi.rcng thuc bâu don phiêu dixçc quy djnh ti khoãn 3 Diêu 144 
Lust doanh nghip so 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. 

- Danh sách ii'xng cir viên BKS di.rçic hInh thành dira trên thin d cir, ung ci'r cüa 
các cO dOng de 1ira ch9n các 1rng cir viên BKS dáp 1rng các lieu chuân quy djnh trong 
Diêu 1 cUa Cong ty, Quy chê tham gia de cir, ung cir thành viên BKS nhim kS'  2017 
—2022. 
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- Mi c dong tharn gia duc phát int phiu bu BKS cho toàn b s c phn 
sâ hüu và duçic üy quyn. 

- C dong chi dirçrc liia  chQn 1 thänh viên trong s các 11ng cir viên BKS, theo 
cách thi'rc nhii sau: 

+ Di vâi lrng cr viên thrçc kra chon: C dông dánh du "X" vào ô vuôn  
phIa trirOc ten cüa irng cfr viên thro'c lira chon và dê nguyen cã ho và ten cüa ü'ng 
cfr viên do; 

VI dii üng Cu Viéfl duc 1ira ch9n: 

NGUYEN VAN A 

+ Di vOi rng c11 viên khong thrqc 1ra ch9n: cë dông gach chIng ten cä ho và 
ten ella irng cir viên không chon và không thmc dánh du "X" vào ô vuông phIa  
triroc ten ella các frng cir viên (liroc twa chon. 

Vi dii irng ci:r viên không thrçc hra ch9n: 

1 NCUYEN VAN A  

- Mi c dông có tng sé phiu bu bang tng s c phAn dti din sâ hftu (bao 
gôm si hüu và dti din theo lly quyen). 

2. Thu tic và hInh thfrc tin hành bu cu: 

2.1 Phil,, bu th: 

a) HInh thic phié'u bu ct': 

- Phiu bu BKS duc in trên gthy màu xanh có dóng du treo cUa Cong ty. 

b) N5i dung phié'u bcu cii': 

- Phn 1: Th hin Ma s c dông, Tng s c phn sâ hüu hoc di din s httu, 
Tong so phiêu bâu (met phiêu bâu the hin quyên bâu tuGng iirng vi so lucmg cô phân cô 
dông do näm giu hotc dti din sâ htru). 

- Phn 2: Danh sách üng cir viên BKS. 

- Phn 3: Mt s luu quan trong. 

c) Phie'u bu hp l: Là các phik bu theo mu in sn do Cong ty phát hành, có 
dâu treo cUa Cong ty, không dLrgc tây xóa, cao  sfra và bâu cho 1 rng viên BKS. 

d,) C'ác trzthng hcip phiê'u bu không hcip l: 

- Phiu không theo mu quy djnh, không do Cong ty phát hành hoc không cO du 
treo cüa Cong ty; 

- Phiu không dánh du "X" vào ô vuông phIa truOc ten cüa üng viên duçc ch9n 
hotc cling không gich ten cüa ung viên không chçn; 

- Phiu vi'ra dánh du "X" vao ô vuông phIa truOc ten üng cü viên dng th?yi gtch 
chông len ten dlla üng cli viên dO; 

- Khong bu ng c viën nào hoc bu virçTt qua s ling cü viên theo quy djnh; 

- Phiu ghi them ten ngu?i khác vào danh sách hoc ghi them nhng thông tin, k 
hiu khác; 

- Phiu bj gch xoá, süa chUa; 

- Phiu không con nguyen yen.  
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e) Trw&ng hop xem là không tham gia bcu th: 

Các c dông có tham d? dii hi ma không bO phiu bu cir thI s phiu bu cüa c 
dông do dirçic xem là không tham gia bâu c1r. 

f Di lgiphiê'u bá'u: 

Trong truông hcip phiu bu không th hin dung các thông tin có lien quan dn c 
dông, hotc do nhâm 1n cüa cô dông trong qua trinh ghi phiêu bâu cho các trng ctr viên 
ma chiia bó phiêu bâu vào thüng phiêu, cô dông cO the lien h vâi Ban kiêm phiêu dê dôi 
li phiéu bâu. 

2.2 Ban kièm philu, nguyen tác bô philu và kièm phiêu: 

a) Ban kiem philu: 

Ban kim phiu do Chui tça doàn d cui va duçc Dti hi dng c dông thông qua. 
Thânh viên Ban kiêm phiêu không ckrçc có ten trong danh sách dê cui và irng cui vào 
thành viên BKS. Ban kiêm phiêu CO trách nhim: 

- TrInh Di hi c dông thông qua Th l btu ci:r; 

- Huâng dn each thüc bO phiu va t chuic bu ci:r; 

- Tin hành kim phiu; 

- Cong b6 k& qua bu cui truâc Dui hi. 

b) Nguyen thc bó phiê'u và kim phiê'u: 

- Ban kim phiu tin hành kim tra thuing phiu tnrOc khi ho phiu vâi sir chcrng 
kiên cuia các cô dông; 

- Các c dông cong khai bO phiu bu vào thuing biu; 

- Vic hO phiu bat du t11 khi có thông báo cuia Tnrâng Ban kim phiu và kt 
thuic khi khOng con cô dông nào bO phiêu bâu vào thuing phiéu; 

- Vic kim phiu phãi duçc tin hành ngay sau khi vic bO phiu k& thuic; 

- Kt qua kim phiu duçc th hin trong Biên bàn kim phiu và di.rçc Truâng 
Ban kiêm phiêu cong bO tnrOc Di hi. 

3. Nguyen tc truing cfr thành viên BKS: 

- NgiRi truing cui thành viên BKS là uing cui viên có s phiu bAu cao nhat. 

- Trrning hçp Co ti'r hai uing cui viên trâ len dt cuing s phiu bu nhu nhau thi së 
tiên hành bâu lti trong sO các uing cui viên cO sO phiêu bâu ngang nhau. 

4. Lap và cong b Biên ban kim phiu: 

- Sau khi kim phiu, Ban kim phiu phãi 1p Biên bàn kim phiu. Ni dung chui 
yeu cUa Biên bàn kiém phiêu bao gôm: tong so cô dông tham gia dir h9p, tOng so cô dOng 
tham gia bO phiêu, t 1 sO phiêu cUa CO dOng tham gia bô phiêu so vâi tOng so phiêu cüa 
cO dOng tham gia d%r h9p, sO phieu bâu hçip 1, sO phiêu bâu khOng hçp l; so phiêu bâu 
và t 1 % phiêu bâu trên tOng so phiêu bâu hçrp l cuia t1rng uing cui viên vào BKS; 

- Toàn van Biên bàn kim phiu phãi di.rçc cOng b truàc Dai hOi dng c dong. 
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VI. THE LE BAU BO SUNG TRONG TRIXONG HP Cm cO 1 UNG 
VIEN 

Trong trtthng hçp chi cO 1 11ng vién iirng ctr hoc d ciir vào Ban kirn soát, Di hi 
dng c dông thirc hin bâu bô sung 1 thành viên BKS theo phung thfrc biêu quyêt bang 
Phiu biêu quyêt thay cho Phiêu bâu. 

Vic kim phiu thirc hin bu b6 sung 1 thành viên BKS së di.rçc thirc hin theo 
quy djnh tui The 1 lam vic vã biêu quyët ti Dti hi cô dong thu?ng niên näm 2020 dä 
duçc Dai  hi dông cô dông thông qua. 

VII. NHI!NG KHIEU NiJ VE VIEC BAU VA KIEM PHIEU 

Nhung khiu nui v vic bAu và kim phiu së do Chü t9a doàn cuc hçp giãi 
quyêt và duqc glu vào biên bàn cuc h9p Dti hi cô dông thithng niên näm 2020. 

VIII. HIEU LUC THI HANH 

Th 1 bu ci'r nay di.rçc ct9c cong khai tnràc Di hi dng ci dong và 1y kin 
biêu quyêt cüa cac c dông truâc khi tiên hành bâu cir. 

Nu duçic Dti hi dng c dông thông qua vâi t 1 ti'r 65% tth len cüa tng s 
phiêu biêu quyêt cüa tat ca cô dông dir h9p së có hiu hrc thi hành bat buc dôi vai tht cà 
các cô dông. 

TM. HQI BONG QUAN TRI 
 CHU TICH 

47 899 
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