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CONG TY CO PHAN CAP NEIOC BEN THANH CONG HOA xA HO! (MU NGHIA VIT NAM 
Bôc Ip — Tir do — Hanh phutc 

ThànhphóHô ChIMinh, ngày 31 tháng 3 nãm 2021 

THE LE LAM VIC VA BIEU QUYET 
TI BI HQI CO BONG THUNG NIEN NAM 2021 

CONG TY CO PHAN CAP NU'aC BEN THANH 

D Dai  hi c dông thung niên nàm 2021 cUa Cong ty C phân Cap nuâc 
Ben Thành du?c tiên hành trong không khI trang tr9ng, hp 1 và thãnh cong tot dçp, 
kInh de nghj Qu cô dông tham dir thijc hin nghiêm tüc cãc quyên hmn và nghia vi cUa 
mInh duài day: 

1. Tt Ca c dông si hüu c ph.n cUa Cong ty Co phan Cap nuâc 
Ben Thành theo danh sách cô dông chôt den ngày 26/3/202 1 duge quyên tham dir Dii 
hi cô dong thung niên näm 2021. 

2. C dông hoAc dai din c dông dä lam thu t1ic dang k tham dir Dai  hi dông 
cô dong thung niên nãm 2021 duçic quyên tham gia phát biêu kiên và biêu quyêt tui 
Dai hôi. 

3. Cuc h9p Dti hi dng c dông do Chii t9a doàn diu khin. C dong tham 
gia Dti hi phãi tuân thu theo sir ctiêu khiên cüa Chu t9a doàn nhäm tto diêu kin cho 
Dti hi diên ra mt each thun lçii, nhanh chóng và hçip l. 

4. Khi tin hãnh dängk tham dir Dti hi, Cong ty cp cho tüng c dông hoac 
dti din duçic Uy quyên Phiêu biêu quyêt và The biêu quyêt, trên dO ghi ma so däng 
k, ten cüa cô dông và so phiêu biêu quyêt cüa cO dông do. 

4.1 PI,ku bku quyt: C dông biu quy& bang Phiêu biu quy& di vOi cac ni 
dung: Thông qua nhân sir Chu t9a doãn, Thu k doãn, Ban kiêm phieu; The 1 lAm vic 
và biêu quyêt tti D?i  hi; Chuo'ng trInh lAm vic cUa Di hOi;  Min nhim thành viên 
Hi dông quAn trj; Quy die tham gia d cü, irng cci thAnh viên Hi dông quAn trj nhim 
k' 2017 - 2022; The 1 bâu cci thành viên Hi dông quAn trj nhim k 2017 —2022; Biên 
ban va Nghi quyêt Dai hôi va môt so nôi dung thao luAn phat sinh ngay tal Dai hôi can 
thông nhât truâc khi biêu quyët thông qua. COdông biêu quyêt bang each giG Phiêu bieu 
quyêt theo sir diêu khien cüa Chu tça doàn dê lay kiên bieu quyêt, bao gôm: Dóng .j, 
Khóng dóng j5, Không có kiên hoc Co .j  kiên khác. 

4.2 The bku quyt: 

- C dông biu quyt bang The biu quyt di vói cãc ni dung chInh cua Dai 
hi (trcr các van dê dä dugc biêu quyêt bang Phieu bieu quyêt nêu trên) bang each danh 
dâu chéo (X) vAo ô Dóng j, Khóng dông j hoc Khóng có kién cüa tcing ni dung 
duçic nêu trong The biêu quyêt. 
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- The biu quyt khong hçp l là the biu quyt không do Cong ty phát hanh; 
ghi them ni dung, thông tin, k hiu khãc,... khi không ducic Chü tça yêu câu; the 
biêu quyêt bj gch xóa, sfra chQa, rách, không con nguyen vçn. The biêu quyët không 
the hin rO rang kiên cña cô dông, không dánh dâu kiên nào hoac dánh dâu tr 2 
kiên tth len dôi vi mt ni dung can lay kiên biêu quyêt. 

- Trong rnt The biu quyet, các ni dung can lay kin duçc biu quyt dc 
1p vOi nhau. Sr không hp l cüa phân biêu quyêt ni dung nay se không ânh hiiâng 
den tInh hçp l cüa cãc ni dung khác. 

- Trithng hgp c dông biu quyt nhrn hoic The biu quyt không cOn nguyen 
vçn ma c dông chi.ra biêu quyêt, nêu chua hêt thai gian biêu quyét, cô dông cO the 
lien h vâi Ban t chirc Dai  hi dê duçc cap li The biêu quyêt mâi và phài np l?i 
The biêu quyêt cü. 

- TruOng hvp  c dông dã dang k tharn dij Dii hi nhung không th cO rnt dn 
h& chucng trInh Di hi, c dông do phãi gl'ri lii The biêu quyêt dà biêu quyêt các van 
d c.n 1y ' kin cho Ban t chirc truOc khi ra ye. Nêu Co dOng nào không gcri lai The 
biu quy& cho Ban t chtrc, Ban kiêm phiêu xem nhii cô dong do không bO phiêu dOi 
vâi các van dê can lay kiên. 

- Thii gian bat du và k& thüc vic bó phiu do Chü t9a doàn hoc Tnthng ban 
kim phiu thông báo tti Dti hi. 

5. Ban kim phiu có trách nhim 1p Biên bàn th6ng kê s phiu Dng 5, 
Khóng dng , Khóng Co j kié'n cüa Dii hi dông cô dOng dôi vi ti'rng van dê biêu 
quyt d báo cáo Chü t9a doàn. Chü t9a së cong bô két qua kiêm phiêu t&ng van dê 
sau khi tin hành biu quyét. 

6. Vic bâu cir thành viên Hi dng quãn trj nhim k' 2017 — 2022 (bu b6 
sung 02 thành viên HDQT) drc thrc hin bang hinh thñc bO phiêu theo phuong thirc 
bu dn phiu và duçcc t chirc thirc hin theo Quy che tham gia dê cCr, üng cr và The 
l bâu ci'r thành viên Hi dông quãn trj dixçic Dii hi dông cô dông thông qua. 

7. C dông dn dir h9p muon có quyên dang k và sau do có quyen tham gia và 
bieu quyét cac nôi dung tiêp theo tai dai hôi Chu toa không co trach nhiêm dung Dai 
hi de cho cô dông den muon clang k và hiu lirc cüa các d?t  biêu quyêt dã tien hành 
tri.xâc khi cô dông den tham dr muon không bj ãnh huñng. 

8. Quyt djnh cüa D?.ihi  dng c dông dugc thông qua khi có s c dOng dai 
din It nhât 51% tong so phiêu biêu quyêt cña tat cá cô dông dir h9p chap thun. Dôi 
vài quyet djnh ye vic u' quyén cho Hi dng quãn trj thuong thão, quyt djnh k kt 
Hçxp dông mua ban si nithc s.ch nãm 2021, nAm 2022 giüa Cong ty và Tng Cong ty 
Cap nuâc Sài GOn — TNT-lB MTV thI phãi di.rçc SO cô dông dai  din it nhàt 65% tng 
sO phieu biéu quyét cua tat ca cô dOng du hop chap thuân Trong truong hop Dai hôi 
phát sinh các van ae khác can biêu quyêt, t' l biêu quyêt thông qua can cñ theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

9. Ni dung cuc hQp Dai  hi dng c dông duc Thu k doàn ghi chép dy dii 
vào Biên ban Dai  hi và thông qua Dai  hi truâc khi be mac. 
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10. Th 1 lam vic vâ biu quyt ny duçc dcc truOc Dti hi dng c dông và 
lay kiên biêu quyêt cüa các co dông. Nêu duçic Di hi dông cô dong thông qua vâi 
t 1 tir 51% tong so phiêu biu quyêt cUa tat cã cO dOng d? hp tth len së có hiu lrc 
thi hành bat buôc dOi vth tat ca các cô dOng.!. 

i BONG QUAN TRI 
U T!CH 

Phm Th Thanh Van 
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CONG TY CO PHAN CAP NUC BEN THANH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  —  Tir do — Hnh phñc  

S& 04 /CNBT-HDQT ThànhpháHChIMfriIzngày31tháng3nám2O21 

BAO CÁO YE CONG TAC QUAN TR! CONG TY NAM 2020 

KInh g1ri: Di hi dông cô dông Cong ty 

Can c1r: 

- Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14, CO hiu l?c  ngày 01/01/202 1; 

- Lut Ching khoán s 54/2019/QH14, cO hiu lrc ngày 01/01/2021; 

- Diu l T chcrc và hoat dng cüa Cong ty; 

- Quy ch Hott dng cUa Hi dng quãn trj Cong ty; 

- Báo cáo tài chInh nAm 2020 (dà kirn toán) cüa Cong ty; 

- TInh hInh thrc tin thrc hin k ho?.ch SXKD näm 2020 cüa Cong ty, 

Hi dng quán trj Cong ty C phn Cp nuâc Ben Thành báo cáo truâc Di hi 
dOng cO dOng ye dánh giá thirc trang cOng tác quãn l kinh doanh cüa COng ty näm 
2020 nhu sau: 

I. DAC DIEM T!NH HNH 

Närn 2020, djch bênh Covid-19 din biên phüc tap, tác dng tiêu circ den mci 
mat di sOng kinh tê - xa hi cUa Thành phO; ãnh hung trirc tiêp den vic thc hin 
nhim vi san xuât kinh doanh cña Cong ty vâi dac  diem dja bàn quán l trung tam, 
khách hang chü yeu là don vj kinh doanh, djch v11. 

Trên rnIng luOi cOn 12% ng Cu miic, dan xen các cOng trinh ngAm hoá thuc 
các linh viic khác nhu din lirc, cap quang,... rat chang chjch nên cO khó khän trong 
quân l, dâu tu si:ra chQa chOng that thoát nuOc. Mat khác, trong diêu kin mrc vay 
thuong rni phic vi.i cOng tác chOng that thoát nuc dã hêt, nguOn vOn dâu tu cho cOng 
tác xây dung co bàn gap  khó khän, ánh hung lâu dài den hiu qua cong tác chOng that 
thoát nuâc tai  don vj. 

Nuc sach  là  mat  hang thit yu và giá m.rOc sach  do UBND Thành ph quy 
djnh, dOng thi giá rnua ban si nuc such  thông qua hp dOng mua ban si nuâc sach 
vâi TOng Cong ty Cap nithc Sài GOn — TNHH MTV (SAWACO) thrçic xác djnh qua 
tirng näm nên có sir han  chê nhât djnh ye tInh chü dng diêu tiêt trong can dOi kê 
hotch tài chInh hang näm cüa don vj. 

Tuy tinh hinh hmnh kinh t - xã hôi nOi chung và ngành cap nuâc nói rieng trong 
närn 2020 gap  nhiu khO khàn, Hi dOng quán trj và Ban diêuhành Cong ty dä tp 
trung chi dao  dieu hành Cong ty barn sat nhirn vii, d ra nhiêu giái phap phü hp 
nhäm thirc hin tot các chi tiêu do Dai  hi dOng cO dOng dê ra, dac  bit là cac chi tiêu 
ye 1i nhun và t' l giãm nithc khOng doanh thu. 
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II. KET QUA THUC HIN NAM 2020 

1. Tlnh hInh hott dng san xut kinh doanh: 

a. Kt qua thy'c hin nàm 2020: 

STT Chitieu 
hnh 

Thi 
Iuçn 
nãm 
2019 

. 
(dädieu 

chmh 
hoito) 

KêtquãSXKD 
nam 2020 Ty Ic % tht hiçn 

Ke 
hoach 

Thuc 
hien 

SOSOI 

ke 
hoach 
nam 
2020 

Sovm 
thut 
hien 
nam 
2019 

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

1 Sân1uçngnsó'cmuas Trium3  54,258 47,368 46,257 97,65 85,25 

2 San luçng ni.râc tiêuthu Triu m3  40,188 36,000 36,012 100,03 89,61 

3 Tngdoanhthubánhàngvà 
cungcãpdjchvii 

Trong do: Doanh thu tin 
nhlac 

Triêu 
dông 

470.308 

464.549 

457.300 

453.000 

457252 

452.113 

99,99 

99,58 

97,22 

97,11 

4 Tthrcthuduongniên % 98,86 100 98,89 - - 

5 T' lê h dan duoc cAp nuO 
such 

% 100 100 100 - - 

6 T' 1 nuOc thAt thoât bInh 
quânnarn 

% 26,02 24,00 22,00 - - 

7 Linhuntiu9cthu Tiiu 
dông 

44.908 
(*) 

40.000 44.117 110,29 98,24 

8 Ctiic %/1 p1 
gia 

12 12 Dukin 
13 

- - 

(*) Theo ké't qua cia Kié'm toán Nhà nuác Khu vyc IV tgi Thong báo sO' 
660/TB -KVIV ngay 31/12/2020, lol nhuán trzthc thuê' nãm 2019 dã diu chinh hi tO' 
tü 39.704 triçu dOng thành 44.908 triu dOng (tong 5.2 04 triu dông). 
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b. Dan!, giá th qud t!zyc Iz&n  nám 2020: 

San lugng nuOc Cong ty rnua si nuOc sch tr SAWACO là 46,257 triu m3  
giãm 2,4% so vâi kê hoach (47,368 triu m3), so vOi nãm 2019 giãm 8,001 triu m3  
(14,7%). 

San hrçrng nucc tiêu thii dat 36,012 triu m3  tang 0,03% so vâi kê hoch diêu 
chinh näm 2020 (36,000 triu rn3), giãm 4,176 triu m3  (10,4%) 50 vâi näm 2019. 
Doanh thu tiên nuâc dtt 452.113 triu dong giãm 0,2% so vài kê hotch diêu chinh 
nãrn 2020 (453.000 triu dông), giám 12.436 triu dông (2,7%) so vâi närn 2019. 
Trong do giá ban lé rn.râc sch binh quân 12 k5' dtt 12.5 54 dông/m3  giãm 29 dônglm3  
so vâi kê hoch (12.583 dông/rn3), tang 995 dông/m3  so vri närn 2019 (11.559 
dông/rn3), van là mñc giá cao nhãt so vri các cong ty khác cüa SAWACO. 

Trong närn 2020, dM vâi cong tác quãn l vn hành rntng luâi phiic v1i cong tác 
cap ni1c, Cong ty tp trung cong tác phôi hçrp thirc hin sra chüa ông rniic nght, si'ra 
be, dac  bit tip trung cong tác dO, sira be ngâm de giãrn that thoát nuó'c. Vê chucmg 
trInh hoàn thin mng luài 5 nãm giai,  dotn 2015 — 2020 chi dt 70% so vâi kê hotch, 
trong nãrn 2020 dtt 55% giá trj xay lap ye các hang rniic phát triên mng luâi cãi tao 
ông miic, si'ra cha ông m11c, DMA, cong tác chông that thoát niiOc, di di dông ho 
nuic. Nguyen nhân do ânh huâng chung djch bnh Covid-19 và Nghj djnh 68-CP ban 
hành chm triên khai duyt giá rni. 

Dac bit trong cong tác chng that thoát nuâc giai domn 2015 - 2020, näm 2020 
Cong ty d kéo giám t l that thoát nrnrc tr 42,3% (cUa näm 2015) xuOng cOn 22% 
(kéo giãrn duoc 20%, luong nuâc tiêt kim duçic hon 44 triu m3, giá trj thu hôi tuong 
throng hon 219 t dong), so vó'i kê hoach näm 2020 kéo giãm dixçrc 2%, so vâi cüng kS' 
närn 2019 kéo giãm duçic 4,02%. Cong tác nay gop phân vào kêt qua san xuât kinh 
doanh dat  hiu qua chung trong näm. Cong ty luôn tp trung dáu tu von dê cái tao, 
thay the và tIch cuc dO tIm diem be, tang cithng them cãc don vj ngoài tharn gia thirc 
hin dO tim và sira be. Day là si.r quyêt tam và n l?c  rat lan cüa tp the länh dao,  CB-
CNVCôngty. 

Lçi nhun truàc thus närn 2020 dat  44.117 triu dng, tang 10,3% và vuVt 
chi tiêu Diii hi dông cô dông dit ra là 40.000 triu dông. Cong ty dr kiên cô tirc 
chi trá näm 2020 là 13%/iinh giá cô phiêu. 

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

a. Tmnh !,lnh tài chInh: 

Clii tiêu Näm 2019 
(Triu dông) 

Näm 2020 
(Triu dông) 

% tang! giãm 

Tnggiá1rjtâisân 280201 285.083 1,74% 

Doanh thu thun 467.526 454.005 (2,89)% 

Lqi nhuin ti'r hoat dng kinh doanh 46.506 43.499 (6,46)% 

Lçyinhunkhác (1.598) 618 138,67% 

Linhunim9cthu 44.908 44.117 (1,76)% 

Lñnhunviuthu 36.540 35.914 (1,71)% 

TlêIoi nhun1râct ,c 30,74% 33,88% 3,14% 
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b. Các clii lieu tài chInh chü yu: 

Các chi tiêu Nãm 
2019 

Nãm 
2020 

Ghi chü 

1. Chit/eu vkhá nàngthanh toán 

+ Hêsithanhtoánngnhan: 1,33 1mn 1,93 1n 

TSLD/Nç ngn hn 

+ Hêsthanhtoánnhanh: 1,2th11 1,761n 

Th'LD - Hth'ig tn klio 

Ncingcn hczn 

2. Chitêuvco'cuván 

+ H s NciiTng tâi san 32,14% 26,26% 

+ HêsNci/VnchüsâhUu 47,36% 35,61% 

3. Chit/eu vnáng Itc lzoit 3ng 

+ VOng quay hang tn kho: 37,84 36,03 

Giávó'nhàngbth2 

Hang tn kho bInh quán 

+ Doanh thu thun/T6ng j 1,67 1,59 

4. Chit/eu veldzá náng sin/i lài 

+ Hés,LojnhunsuithuMJoanhthu thun 7,82% 7,91% 

+ HésLoinhuâncauthujVnchüs&hüu 19,22% 17,08% 

+ HithiithufFngtaisân 13,04% 12,60% 

+ He s Loi nhuân tir hoat dông kinh doanMl)oanh thu thun 9,95% 9,58% 

III. VE CONG TAC QUAN L, JMEU HANH 

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

a. Dánh giá kt qua lzoil d3ng: 

Näm 2020, m.c dñ con gap  nhiu khó khãn trong san xut kinh doanh, nhung 
Cong ty dà cô gang vll?t qua khó khän thr thách, n 1irc hoàn thành các mijc tiêu dê 
ra. Vic thirc hin kê hoach san xuât kinh doanh cña Cong ty có tInh kê thra ben vüng. 

Vic cung irng, kinh doanh nu'âc sach  cho nhu câu tiêu dung và san xuât cUa 
nhân dan và khách hang trén dja bàn luôn darn bâo, on djnh chat lucmg, dáp irng duçic 
100 % nhu cau sfr diing nuâc sach,  gOp phân vào cong tác dam báo an sinh xa hi trên 
dja bàn. 

Cong tác quãn 1, cãi tao,  phát trin mang  1uâi c.p nuOc và cOng tác giârn rnthc 
không doanh thu luôn duc quan tarn dâu tu, thijc hin thu0ng xuyên, gOp phân dim 
boat dng san xuât kinh doanh ngày càng hiu qua. 
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Nang 1irc di ngU can b lam cong tác quãn l ngày càng nâng cao, barn sat và 
dam bão yeu câu cong tác dê ra; kinh nghirn th?c tê tIch lüy ngày càng nhiêu. 

Cong ty luôn hoàn thành nghia v11 np thud d& vâi Nhà nuc; vic chärn lo ch 
d, chInh sách cho ngu?lli lao dng ducc dam bào và nâng cao, dyi song ng1thi lao 
dng duçic cãi thin dáng ké. 

b. N/ifrng tkn b Cong ty dà dit duirc: 

Hoàn thành vt.rat imrc hu ht các chi tiêu k hoach san xutt kinh doanh; dam 
bão duy trI chi tiêu 100% t 1 h dan duqc cung cap nuOc sach  trên dja bàn. 

Nhiu giái pháp dng b ducc trin khai mang li hiu qua san xut kinh doanh 
cho &in vj ye doanh thu tiên nuOc, l?i  nhun truâc thuê,... 

Cong ty vn tiêp tiic xây drng, ban hành và áp diing nhiu quy djnh, quy ch 
quán l ni bda giüp nàng cao hiu qua cong tác quãn l; các hott dnghqp tác trao 
doi k thuât, dâu tir, Irng ding tin Ich cüa cong ngh thông tin d duçc triên khai ngày 
càng cO chat hxqng và di vào chiêu sâu. 

Cong tác cãi cách hành chInh, nâng cao ch.t lucmg phiic vii khách hang dang 
duvc tIch circ triên khai; vic rng diing tiên b khoa h9c k5 thut, tin Ich cong ngh 
thông tin dä buó'c dâu h tr? hiu qua cho cOng tác quãn l, phiic v11 khách hang. 

2. TInh hInh tài chInh: 

a. Tin/i /,lnli lài san: 

Tng giá trj tài san närn 2020 là 285.083 triu dng, tang 4.882 triu dng 
tlwng 11ng vó'i t' lé 1,74% so vâi näm 2019. Vê Co CâU, tài san ngän hmn chiêm t' 
tr9ng 35,87%, chü yeu là tiên và các khoãn tuong ducing tiên, các khoãn phái thu ngän 
han, hang ton kho,... Närn 2020, tài san cO djnh rnâi tang 34.3 12 triu dOng; trong do, 
34.252 triêu dông là dâu tu xay dirng co bàn hoàn thành cãc h thông ông cap rnrâc, 
dOng ho nuâc c lan và phát triên mtng krai cap nuac nhAm darn bão nhu câu cung 
cap nuàc sch cho sinh hot và san xuât kinh doanh trên dja bàn dOng thai lam giãm t' 
1 that thoát mrOc trong khu vrc quãn l; con li 60 triu dông là tài san tang do mua 
salm 

Hang tn kho cui näm 2020 tang 9,43% so vai nàm 2019 và vOng quay hang 
tOn kho giarn tü 37,84 lan xuông 36,03 lan, giá trj hang ton kho cña Cong ty là khá cao 
nhäm mic dIch cung cap kjp thai vt tu thi cong cãc cOng trinh trong 6 tháng cuOinäm 
2020 và dâu näm 2021 dê thirc hin kê hoach dâu tu, phát triên rnng luOi, nâng cap h 
thông cap nuac, sira chfta Ong mic, chông that thoát nurc. Mt khác, nguyen nhân 
hang ton kho nhiêu con do chm duc cap giây phép cho cong tác dào duang, di di 
hp dOng ho nuâc, ton kho luçing dông ho nuâc rnai nhp yào cuOi nAm cüa gói thâu 
dông hO nuac. 

b. Tin/i lzln/i nYp1iiii trá. 
- H s thanh toán ngn htn: 1,93 ln 

- He s thanh toán nhanh: 1,76 ln 

- H s6 Nc/Tng Tài san: 26,26% 

- H s N/Vn Chü sâ hüu: 35,61% 

Diêu nay th hin Cong ty sir ding nguOn yOn hiu qua, dng vOn duçc báo 
toàn, dai bão khã näng chi trã cho các khoãn nv den han. 
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3. Nhfrng cãi tiên v co' cu to chüc, chInh sách, quãn I: 

- Cong ty dã rà soát tt câ các van bàn, quy djnh, quy trInh nghip v1i, dc bit 
là các quy trInh nghip vi lien quan den djch vii khách hang dé diéu chinh, b sung, 
hoc sotn thão rnâi phü hçip vâi diêu kin thirc tê và hi.ràng dn rniic tiêu giãi quyt 
nhanh gon, chInh xác các yeu câu cña khách hang. 

- Cong ty trin khai djch vit Tng dài din thoi Call Center (djch vi/trung tam 
chäm sOc khách hang) hoat dng 24/7 dé tiêp nhn, giái dáp thäc mac cüa khách hang 
và phôi hp xir l nhanh các sir cô trên mang lu'Oi cap nuc; tiêp nhn, xfr 1 thông tin 
phãn ánh six cô lien quan qua h thông tong dài 1022 cüa Thành phô; bô trI b phn 
tiêp khách hang tai  trij s (tang trot) theo co chê "met ccra" nhäm tránh tInh trang 
khãch hang di li nhiêu lan. 

- Can b quãn l, can b chuyên mon nghip vii duc tao  diu kin tharn gia 
cac buOi hi thão, các lap tp huân, dào tao  trong va ngoai nuâc, giao hru vó'i các thm 
vj ban trong ngành nhäm h9c tp kinh nghim, nâng cao trInh d; di ngü can b quán 
1 các phOng, ban, di cüng dugc luân chuyên, bô nhim nhäm tto diêu kin phát huy 
nang hrc cüa tlrng Ca nhân. 

- Cong ty trin khai dcc s bang din thoai thông rninh, ma rng các tixong tác 
phân mém trong quãn l; xây drng và triên khai phân mêrn quãn l sir CO mng lu'Oi 
cap nuac trén nên tang GIS; ing dicing Zalo trong vic tuo'ng tác, cung cap thông tin 
cho khách hang; trin khai thir nghirn dong ho nuc thông minh tai  mt so khu virc 
phci hcp; thay di giao din website theo huOng than thin, d tra cru, cung cap nhiêu 
thông tin hQu Ich cho khách hang. 

- Cong ty dã trin khai ap diing hóa don din tU', dng thai không thu tin rnrac 
tai nhà khách hang t1r närn 2018; ritt ngan ljch dcc chi so dông ho niiac khách hang tir 
20 dot/ks' xuOng con 12 dc't/kS';  phôi hp ma rng các kênh thu h và thanh toán tiên 
rnxâc; cong khai quy trInh, quy djnh, hu'O'ng dan cho khách hang trên website va to 
chirc tiép nhn ho so khách hang trijc tuyên; cO co chê giãi quyêt khân nhu câu djch vu 
cap nuâc cña khách hang;... gop phân r1tt ngan thai gian thao tác nghip vii, giãm lao 
dng trirc tiêp, giàm thiêu chi phi quàn l, tao  them tin Ii cho khách hang. 

- Trong vic hin di hOa hành chInh, Cong ty nâng cp phn mrn Van phOng 
din tfr (Online Office) nham nâng cao hiu qua phôi hçyp trirc tuyên gicra các phOng, 
ban, di; k kêt hcip dông vâi Trung tarn tin hçc và so hOa tài lieu (thuc Lien hip các 
hi khoa hc và k thut Vit Nam) dé chinh l tài lieu luu trti' tai  PhOng To cht'rc — 
Hành chInh; trang b ipad cho can b chü chOt d phiic vi hi hp online trirc tuyen, 
giip cong tác quãn l hành chInh ngãy càng nê nép, tiêt kim thai gian hi hçp trirc 
tiêp và chi phi in an tài 1iu,... 

- V hoat dng truyn thông, COng ty phi h'p vâi Tng Cong ty Cp niiac Sài 
GOn — TNHH MTV (SAWACO) và báo Sài GOn Giài Phóng, báo Nguai Lao Dng d 
cung cap các thông tin, tuyên truyên các hoat dng cña don vj. DOng thai, các tin Ich 
nhãm nâng cao chat luvng phic vii khách hang cung di.rc tuyên truyn, thông tin rng 
rài thông qua website Cong ty nhäm quãng bá hinh ành và xay dirng môi quan h vâi 
cong dông. 
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IV. HOAT BONG CUA 1101 BONG QUAN TRI VA CAC THANH VIEN HQI 
BONG QUAN TR! 

1. Cong täc quãn I, diu hành cüa Hi dông quail trl Va các thành viên Hi 
dông quán trl: 

Trong nàrn 2020, Hi dng quãn trj (nhirn k' 2017 2022) dä diêu hành hot 
dng cüa Cong ty thông qua 03 phiên h9p Hi dông quãntrj va các kiên biêu quyêt 
bang van bàn giüa the phiên h9p (bao gôm 22 lan lay kiên biêu quyêt bang van bàn). 
Các ho so to chrc lay kiên biêu quyêt nay du?c thijc hin theo dUng thU tiic quy djnh 
eUa Lut Doanh nghip va các van ban hiro'ng dn có lien quan, dung Quy chê To chirc 
vã hot dng cUa Hi dông quãn trj Va có sir giám sat cUa Ban kiêm soát Cong ty (các 
ho so lay kiên Hi dông quãn trj dêu duçic gi:ri cho các thành viên Ban kiêm soát theo 
dUng the thilic, ni dung và thai htn nhu dôi vi the thành viên Hi dOng quàn trj). 

Ni dung chü yu cUa các phiên h9p và các h so !y 2 kin biu quyët cUa Hi 
dong quân trj bao gOrn: 

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

- Các ni dung lien quan dn hqp dng mua bàn si nuOc sch giUa Cong ty vOi 
Tong Cong ty Cap nu'Oc Sài GOn; 

- Các ni dung lien quan dn luong, thuâng, phUc lçi cho ngu?yi lao dng; 

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

Närn 2020, Hi dng quãn trj d ban hành 44 nghj quyêt lien quan den cOng tác 
quân l, diêu hành thuc thârn quyên cUa Hi dOng quãn trj. 

Hott dng cUa Hi dng quàn trj trong nàm 2020 dam bão tuân thU theo quy 
djnh tti Diêu l To chirc và hott dng Cong ty, Quy chê To chirc và hot dng cUa Hi 
dOng quãn trj dã ban hành, các quy djnh khác cUa pháp lut trong vic quàn l, diêu 
hành don vj va dithi sir giárn sat cUa Ban kiêm soát Cong ty. Các van dê thuc thâm 
quyên cUa Hi dông quãn tr dëu du?c ChU tjch Hi dOng quân trj và Giám doe Cong 
ty báo cáo HOi  dông quàn trj xem xét và quyêt djnh duài sir giám sat cUa Ban kiëm 
soát Cong ty. Các thành viên Hi dOng quãn trj, Ban kiêm soát dêu duçc thông tin kjp 
th?i ye tInh hInh hot dng cUa Cong ty. 

Vic cOng b thông tin luOn tuân thU quy djnh cUa pháp lut, dam báo tInh minh 
btch, khách quan, phãn ánh trung thirc tInh hInh hoat dng cUa Cong ty. 

Hi dng quãn trj dä cUng Ban Giám dc t ch(rc Dti hi c dOng thithng niên 
theo dUng quy djnh, tren Co 5G do da tong két hot dng san xuat kinh doanh (SXKD) 
nãrn 2019 và d ra djnh huâng cho hott dng Cong ty trong nam 2020. 

2. Hoit c1ng giám sat cüa Hi dông quãn trj dôi v&i Giäm dôc và các can 
b quail 1 khác: 

Hi dng quãn trj giárn sat d.ydU Giárn dc và các can b quãn 1 khác trong 
vic triên khai thirc hin các nghj quyêt, quyêt djnh cUa Dti hi dông cô dOng và Hi 
dOng quãn trj. Hang qu, Giám doe 1p báo cáo rnt sO chi tieu tài chInh gri Hi dOng 
quãn trj; dOng thai, qua các buOi h9p cUa Hi dOng quàn trj, Giám doe Cong ty bao 
cáo tinh hinh san xuat kinh doanh den thi diem hin ti cUng nhu phuong hung 
trong thñ gian tâi d Hi dOng quán trj CO kien chi dao. 
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Thông qua vic thirc hin chrc nãng giám sat trén, cho thy Giárn dôc và các 
can b quân l khác dã thirc hin cong tác diêu hãnh, quãn 1 dung chirc nãng, nhim 
vii, quyên hn theo quy djnh; dông thii có sir phôi hp chat chë giva Giárn dOc và các 
can b quãn l khác nhãrn hoàn thành chi tiêu do Dti hi dOng cO dOng giao; chñ dng 
xir l kjp thO'i các van dé phát sinh trong cong tác quãn 1, diêu hành; dê ra nhung bin 
pháp, giái pháp tIch cixc de thirc hin tOt nhât nhirn vii san xuât kinh doanh. 

3. Thu lao cüa Hi dng quail trl: 
* Di vói thu lao: 

Tai Dai hi c dông thuông niên nãm 2020, Di hi dng c dông biu quyt 
thông qua rnirc thu lao cho các thành viên HDQT, BKS trong näm 2020 nhu sau: 

- Thành viên HDQT 5.000.000 dng/ngwi/thang 

- Thành viên J3KS 3.000.000 dông/nguOi/tháng. 

(Riêng Chü tjch HDQT, TrixOng BKS do dam nhn cOng the chuyên trách nên 
không nhn thu lao). 

* Dôi vri tin ltro'ng: 

- Chü tjch HDQT, Trithng BKS (không htrâng thu lao) hiiOng lwrng chuyên 
trách theo h thông thang bang luang cña doanh nghip (ap dung Thông tu 
17/2015/TT-BLDTBXH ngày 22/4/2015 vã Thông tu 28/2016/TT- BLDTBXH ngây 
0 1/9/2016). 

- Các thành viên trong Ban Giárn dc hung lu'ang ngiRi quán l chuyên trách 
theo h thông thang bang lucmg cüa doanh nghip (áp diing Thông tu 17/201 5/TT-
BLDTBXH ngày 22/4/20 15 và Thông tu 28/2016/TT- BLDTBXH ngày 01/9/2016). 

* Dôi v&i tiên thirrng: 

Can cur lçii nhun sau thud và sau khi dã trich cac qu theo quy djnh, Dii hi 
dông cô dông s quyêt djnh qu5 thuâng cii the cho Ban quàn 1, diêu hành. Can cur qu5 
thuâng do Dai  hi dông cô dông thông qua, Cong ty së phân phôi cho các thành viên. 

* Các kri Ich khác: 

Ngoai tin lucrng, thulu lao, tin thu'ing dã trInh bay trén, ngu'i quàn l cong ty 
duçc trang bj các phuo'ng tin và diing cii lam vic d phc vii Cong tác theo quy djnh. 

V. DANH GIA CHUNG: 

Närn 2020 tmnh hmnh kinh t xa hi va rnôi trurng kinh doanh con nhiu khO 
khän, tuy nhiên Hi dOng quãn trj cüng Ban Giám dOc và tp the CB-CNV COng ty dã 
cO gang vult qua khó khän thfr thãch, n lirc dé thirc hin các chi tiêu kê hoch do Dii 
hôi cO dông và Tong Cong ty Cap nuâc Sài GOn — TNIHH MTV dê ra; darn báo thirc 
hin vic cap nuOc an toàn, chat lugng on djnh; dáp rng 100% nhu câu sir dung nuc 
sch, gop phân vào cOng tac dam bào an sinh xà hi trên dja bàn; darn bão thijc hin 
các nghia vii vOi ngân sách Nhà nuâc, quyên li cho khách hang, cO dOng và ngui lao 
dng. 
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TM. HO! BONG QUAN TR! 
HU TICH 

CONGTY 

CÔPHAN 
c,[P NUÔ 

BEN THANH 

Trân trQng kInh trInh Dai  hi dông cô dong./. 

Noinhin: 
- Co dông Cong ty; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dOe Cong ty; 
-Lu'u:VT HDQT. 

Pham Thi Thanh Van 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN TI-IANH CONG HOA xA HO! CHU NGHL4 VLT NAM 
BAN KIEM SOAT Bc 1p  — Tir do — Hinh phüc 

S: 29 /CNBT-BKS Thànhphó'HChIMinh,ngày31tháng3nám2O21 

BAO CÁO THAM BINH TIMI I1t4H HOAT BNG SAN XUAT KINH DOANH; 
BAO CÁO KET QUA HOJLT BONG CUA BAN KIM SOAT NAM 2020 

KInh gui: Dai  hi dng c dông Cong ty 

Can cir: 

- Lutt Doanh nghip s 59/2020/QH14, có hiu 1irc ngày 01/01/2021; 

- Lut Chiirng khoán s 54/2019/QH14, có hiu 1c ngày 01/01/2021; 

- Diêu 1T chircvàhotdngcUaCongty; 

- Quy ch Hot dng ci1a Ban kirn soát Cong ty; 

- Báo cáo tAi chInh närn 2020 (da kirn toán) cüa Cong ty; 

- Báo cáo cüa HOi  dng quân trj v cong tác quán trj Cong ty närn 2020. 

Ban Kim soát kInh báo cáo Di hi dng c dông tInh hInh hot dng cUa Ban 
Kiêm soát và két qua hot dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty Co phân Cap nuâc 
Ben Thành närn 2020 nhu sau: 

I. BAO CÁO THAM BINH TNH HNH HOAT BONG SAN XUAT KINH 
DOANH NAM 2020 

1. TInh hlnh hot dng san xuât kinh doanh 11am 2020: 

Tren co s djnh huóng phát trin kinh doanh näm 2020 thông qua tai  D.i hi 
dOng cO dông thi.thng niên ngày 28 tháng 5 nam 2020, kêt qua thirc hin rnt sO chi 
tiêu san xuât kinh doanh chü yêu cüa Cong ty nhu sau: 

Chi tiêu Bffn V 

tInh 
Kê hotch 
näm 2020 

Thtrc hin 
nãm 2020 

T1% 
thirc hin 

1 2 3 4 5=4/3 

1. San lucmg nrnc rnua si Triêu m3  47,368 46,257 97,65 

2. San hrcing rnrOc tiêu thii Triu rn3  36,000 36,012 100,03 

3. Doanh thu ban hang và cung cap 
djch vii. 

Triu 
dong 

457,300 457,252 99,99 

Trong do: Doanh thu tin nirâc 453,000 452,113 99,5 8 
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Chi tiêu Don vj 
tInh 

Kê hoach 
nm 2020 

Thrc hién 
nãm 2020 

T5'1% 
thrc hin 

1 2 3 4 5=4/3 

4. T I that thoát nuic bInh quân 
närn 2020 

% 24 22 

5. T' l thirc thu tin nuâc duo'ng 
nien 

% 100 98,89 

6. T' 1 h dan sir dung nuc sach % 100 100 

7. Lçñ nhuân truâc thud Triu 
dông 

40,000 44,117 110,29 

8.Ctirc %/rnnh Dukiên Drkin 
giá 12 13 

Lçi nhun tri1c thu thirc hiên duoc 44,117 t dng, dat  110,29% so vâi k 
hoach, vi kêt qua nay Cong ty darn báo thirc hin các nghia vi vâi Ngan sách nhà 
nuâc, quyên lçii cüa cô dông và ngirO'i lao dng. 

Các ch d phüc l?i,  quyn lçi cña nguOi lao dng duçc thirc hin dung Lut 
lao dng, thôa uàc lao dng; vic chi trã luong hang tháng duçc thirc hin diing han; 
các chê d thi dua khen thu'&ng cüng nhu các khoán phüc li duc thirc hin day dñ 
theo kê hoach dé ra, darn bão tiên luang va thu nhp cña ngu'i lao dng tang hang 
nãrn tirnng irng vi nãng suât lao dng và kêt qua san xuât kinh doanh. 

2. Thâm djnh tInh hInh tài chInh nãm 2020: 

Trong närn 2020, Cong ty dä thirc hin tea Quy& djnh s 1410/QD-KTNN ngày 
09/10/2020 cüa Tng Kiêrn toán Nhà nuó'c; To kiêm toán so 2 thuc Doàn Kiêrn toán 
Nhà nuâc Khu virc IV da tiên hãnh kiêrn toán Báo cáo tài chInh, các hoat dng lien 
quan den quän l, sir diing von, tãi san nhà nuâc närn 2019 cña Cong ty tiir ngày 
12/10/2020 den ngày 19/10/2020. Thirc hin theo kiên nghj cüa Kiêrn toán Nhã nuóc 
Khu vi,rc IV trong báo cáo kêt qua kiêrn toán, Cong ty dä diêu chinh hôi to so 1iu thirc 
hin nãrn 2019, gOrn: diêu chinh khoán phãi trá khách hang: hach  toán tang doanh thu 
do kêt chuyén vào thu nhp khác dôi vi khoán khách hang dã 11ng truOc nhung qua 
nhiêu närn không phát sinh nghip viii rnài vâ không lien lc duc vâi khách hang de 
trã 'at,  các khoãn cong ng phái trá nhung khong phai trã, trich thra chi phi phai trã; 
dông thai diêu chinh giãrn chi phi, dua vao khâu hao, tang tãi san dôi vi mt so dir an 
xây dirng Co ban phü hp theo quy djnh; do vy Ii nhun thirc hin närn 2019 tang 
5,204 t dông. 

Ban kirn soát thong nhtt vOi các ni dung cUa Báo cáo tãi chinh näm 2020 cUa 
COng ty d duçic kiêm toán bâi COng ty TNHH Kiêrn toán AFC Vit Narn vOi nhn 
djnh chung nhu sau: Báo cáo tài chinh dã phan ánh trung thc và hçp l, trén các khia 
canh tr9ng yêu, tinh hInh tài chInh cüa COng ty tai  thô'i diem 31/12/2020, cftng nhu kea 
qua kinh doanh vâ tinh hInh luu chuyen tiên t trong nãm tâi chinh kêt thüc cñng ngày; 
phü hp vi chun muc ké toán, chê d kê toán doanh nghip Vit Narn và các quy 
djnh pháp l có lien quan den vic 1p vá trinh bay báo cáo tài chinh. 
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Dáii/i gia kl,ái qudl tliy'c trçing tài clii,,!, va kIt qua lioçit dng kin!, doanli 
cua 'Ong ty thông qua m3t so clii tiêu tài cl,I,il, co' bá,, 4i1 thai 1ieni 31/12/2020: 

ChI tiêu Näm 2019 Nàm 2020 

1 Chitiêuvkhànangthanhtoan: 

() 1,33 thn 931n 

I Khâ näng thanh toán nhanh (TSLD-HTK/NNH) ..... •n lAn 

2 Chi tiêu v ca cu vn: 

Nqph tn .tôngtàisãn --..--- ....* ........................................,2  

ç,ph trên v6nchUsâhüu 47,36%56Y

4g_._ 

qu.ay .hangt..kho(GVH.BTKBQ)37..4.................... 6.Q3 

_. ............................. 

th tn r tn............................ 7............................ ,59 

4. angsinhi:— .ch u y ................................................................................................................ 

-- lqi nhuân sau thu trên doanhthuthuAn 7,82%  7,91% 

JuJç thu trén tng tài san J3...4 ... 12,% 

sut1i nhun sauthuhrênvn chü shüu 19,22% 17,08% 

- T' suAt 1?i  nhun tr hott dng kinh doanh trên 
doanh thu thuan 

9,95% 9,58% 

Thông qua dánh giá mt s chi tiêu tài chinh ca bàn nêu trên th hin trong nãrn 
2020 Cong ty d bão toàn và phát triên dông von có hiu qua, gop phân dam bào hoàn 
thành ké hoch Iqi nhun, dam bão khã näng chi trà cho các khoãn nq den han. 

TEing kIt va so sdnh các clii lieu cüa Cong ty có lien quan dIn kIt qud kinh 
doanh cho nám lài chInh 2020: 

Don vj tInh. dng 

Chi tiêu Kt qua Ham 
2019 (dã diêu 
chinh hôi to) 

Két qua nàm 
2020 

T 1 % 

A 1 2 3=2/1 

1. Doanh thu bàn niràc sach và 
cung cap djch v 

467.525.681.128 454.523.451.497 97,22 

2. Giáv6n hang bàn 317.708.217.511 310.172.648.837 97,63 

3. Doanhthu hott dng tài chInh 875.373.865 1.309.086.417 149,54 
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Chi tiêu Két qua närn Kêt qua närn T' 1 % 
2019 (dã diêu 2020 
chinh hôi to) 

A 1 2 3=2/1 

4. Chi phi tài chInh 2.309.684.597 2.232.095.116 96,64 

5. ChiphI ban hang 63.579.855.108 60.254.869.011 94,77 

6. ChiphI quãn 1 doanhnghip 38.296.989.342 39.155.620.851 102,24 

7. Thu thp khãc 1.906.588.843 1.4 19.894.440 74,47 

8.ChiphIkhác 3.505.064.275 801.951.533 22,88 

9. Tng lqi nhun trixâc thu 44.907.833.003 44.117.279.506 98,24 

10.Tnglçrinhunsauthu 36.539.505.668 35.913.980.199 98,29 

11. Lâi c bàn trên c phiu 3.411 3.236 94,87 

Qua kt qua trên cho th.y, tp th CB-CNV Cong ty C phn Cp nuàc Bn 
Thành dã phân dâu thirc hin nhUng chi tiêu kê hoach do Dai  hi cô dông và Tong 
Cong ty Cap nixâc Sài Gôn dê ra vài tinh than tich circ và näng dng. Vic cung ing, 
kinh doanh ni.rOc sch cho nhu câu tiêu dung và san xuât cUa nhân dan và khách hang 
trên dja bàn luôn dam bào, on djnh chat krqng, dáp irng duc 100% nhu cau sir ding 
nixâc sach,  gop phân vào cong tác dam bào an sinh xä hi cüa Thành phô. 

II. BAO CÁO KET QUA HOT BONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2020 

1. TInh hInh nhân sr cüa Ban kim soát trong näm 2020: 

Di hi c dông thining niên näm 2020 cüa Cong ty t chirc vào ngày 
28/5/2020 dà thông qua vic bO phiêu mien nhim chirc danh thành viên Ban kiêm soát 
Cong ty dôi vOi Ong Nguyn Xuân Trinh (giri Dan tiir nhim l do nghi huu theo chê 
do), dông thi dâ bâu bO sung mt thành viên Ban kiêm soát là bà Thich Duang Kim 
An thay the Ong Nguyn Xuân TrInh. Tháng 7/2020, bà Thch Duang Kim An nghi h 
san. 

2. Tlnh hInh thtrc hin nhim vu cüa Ban kim soãt trong nàm 2020: 

Trén ca sâ chirc näng, thim vi duçic quy djnh tai  Diu 1 và Quy ch quãn trj 
Cong ty, Quy chê to chirc và hoat dng cüa Ban kiêm soát, Ban Kiêm soát dà thông 
nhât phân cong nhim vit thành viên Ban kiêm soát nhu sau: 

1. Ba Nguyn Thj Thu Huang — Truâng Ban Kim soát: 

- Thrc hin nhim vii cüa Tnrng ban theo quy djnh t?i  Diu 1 va Quy ch 
quán trj Cong ty, Quy chê to chic và hot dng cüa Ban kiêm soát. 

- Xây drng k hoch hoat dng hang näm cüa Ban kim soát. 
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- Lam vic trirc tip tai  Cong ty, giám sat cOng the quân 1 cüa Hi dOng quán 
trj và cOng tác diêu hãnh cUa Ban Giám dôc Cong ty. 

- Tham gia các cuc h9p cüa Hi dng quãn trj, h9p giao ban djnh k' hang 
tháng cüa Cong ty, chü trI cáe cuc h9p cüa Ban kiêrn soát. 

- Giárn sat sat cOng the kim kê hóa don tin rnrOc tn thu hang qu cüa Cong 
ty; giám sat vic kiêm kê tài san, vt tu phiic vii cong tác 1p Bao cáo tãi chInh ban 
niên vã cá näm 2020 cüa Cong ty; giám sat kiêm kê ton qu tiên mt nAm 2020 cUa 
Congty. 

-, Lp báo cáo thm djnh cüa Ban Kim soát trinh dai  hi dng c dông; thc 
hin chê d báo cáo cho Hi dông thành viên, Kiêm soát viên Tong Cong ty theo quy 
djnh. 

- Liru gill các h so cüa Ban Kim soát. 

2. Ba Thch Duong Kim An — Kim soát viên: 

- Thirc hin nhirn v11 cüa Kim soát viên theo quy djnh tti Diu 1 và Quy ch 
quán trj Cong ty, Quy chê to chirc và hott dng cUa Ban kiêm soát. 

- Giárn sat v tmnh hInh diu tir xây dirng co ban, mua srn vt tu, may moe thi& 

- Theo dOi, kirn tra vic tuân thu các quy djnh v Lut Xây dvng, Lut dâu 

3. Ba Pharn Thj Phuong Linh — Kim soát viên: 

- Thirc hin nhim vu cüa Kim soát viên theo quy djnh ti Diêu 1 và Quy ch 
quãn trj Cong ty, Quy ché tO chüc và hot dng cUa Ban kiêm soát. 

- Theo dOi, kim tra vic tuân thu quy ch tãi chInh. 

- Phi hop thm djnh các báo cáo lien quan den cong tác tài chInh cUa Cong ty. 

- Theo dOi cac hot dng cüa Cong ty có lien quan den tInh pháp l, thirc hin 
các quy djnh ye thj tnthng chtrng khoán, cOng bO thOng tin cUa Cong ty tuân thu theo 
các quy djnh lien quan ap diing cho COng ty niêm yet. 

- Thu k các cuc h9p cüa Ban Kim soát. 

Trong näm 2020, Ban Kim soát dã tin hành th?c hin các cong vic nhu sau: 

- Hoàn tt Báo cáo th.m djnh cüa Ban Kim soát v tinh hinh hott dng san 
xuât kinhh doanh cüa COng ty näm 2019 và dê xuât Cong ty kim toán dc l.p kim 
toán báo cáo tài chInh näm 2020 cüa Cong ty trInh Di hi dông cO dOng thu?ng nién 
nãm 2020 thông qua; PhOi hp cUng COng ty to chirc thanh cong Dti hi cO dOng 
thirng niên näm 2020. 

- Xây dirng chuong trInh cOng tác nArn d th?c hin các nhim v1i cüa Ban kim 
soát. 

- Giárn sat cong tác quán 1 cüa Hi dOng quan trj vá cOng tác diêu hanh cüa 
Ban Giárn doe Cong ty. 

- Tham dr các bui h9p giao ban djnh kS'  hang tháng cua Cong ty. 
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- Tham dij các phiên hçp cña Hi dng quãn trj; giám sat vic thc hin 1y 
kiên biêu quyêt cüa các thành viên Hi dông quàn trj bang van bàn. 

- Giárn sat vic thrc hin Nghj quy& cña Dti hi dng c dông và Nghj quyt 
cüa Hi dông quãn trj. 

- Kirn tra các báo cáo tài chInh hang qu cüa Cong ty; Thirc hin ch d báo 
cáo djnh kST cho Hi dông thành viên, Kiêrn soát viên Tong Cong ty theo quy djnh. 

- Phi hçip vài các b phn lien quan giám sat cong tác kim kê hOa don tin 
nuâc ton thu hang qu cüa Cong ty; giám sat vic kiêm ke tài san, vt tu phiic vii cong 
tác 1p Báo cáo tài chjnh bàn niên và Ca nãrn 2020 cüa Cong ty; giám sat kirn kê ton 
qu tiên mat  närn 2020 cüa Cong ty. 

3. Các cuc hQp cüa Ban Kiêrn soát: 

- Phiên h9p In 1 (ngày 17/3/2020): Ni dung hçp thão luin, ly kin thông 
qua Dçr tháo Báo cáo cüa Ban Kiêrn soát ye thâm djnh tinh hInh SXKD nãm 2019 cüa 
Cong ty và dê xuât Cong ty kiêm toán dc ltp kiêrn toán báo cáo tài chInh nãm 2020 
cüa Cong ty chuân bj trInh Dti hi dOng cô dông thiRmg niên nàm 2020 thông qua; 
Thào lun ye các ni dung chuân bj hçp Hi dông quân trj Cong ty phiên h9p thu 10. 

- Phiên h9p thn 2 (ngày 11/5/2020): Ni dung h9p xem xét don xin ti.'r thim 
cüa Ong Nguyn Xuân Trinh - Thành viên Ban kiêrn soát Cong ty nhim kS'  20 17-2022 
do nghi huu theo ché d; chutn bj kê hoch hoat d5ng cüa Ban Kiêm soát trong näm 
2020; rà soát Báo cáo tài chInh qu I närn 2020. 

- Phiên h9p 1n 3 (ngày 09/6/2020): Thào luan, phân cong nhim vii cüa các 
thành viên Ban kiêrn soát trong näm 2020. 

- Phiên h9p 1n 4 (ngày 29/7/2020): Rà soát Báo cáo tài chInh bàn niên närn 
2020; thào 1un các ni dung chun bj hçp Hi dOng Quàn trj Cong ty phiên hcp thr 
11.  

- Phién h9p lAn 5 (ngày 16/11/2020): Rà soát Báo cáo tài chInh qu III näm 
2020; thão 1un các ni dung chuân bj h9p Hi dông quán trj Cong ty phiên hçp thi'r 
12.  

Trong qua trinh lam vic, Ban Kim soát thung xuyên trao di cOng vic qua 
các phuong tin Email, din thoai dê nàrn bat thông tin kjp thi, lien tVc. 

4. Tiên ltro'ng, thu lao cüa Ban Kim soát: 

Tai Di hi dng c dông thuO'ng niên nàm 2020 dã biu quyt thông qua rn1rc 
thu lao cho các thành viên Ban kiêrn soát trong närn 2020 nhu sau: 

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

(Riêng Truâng Ban kim soát do dam nhtn cong tác chuyên trách nên không 
nhan thC lao). 

Truâng Ban kim soát hithng luang chuyên trách theo h thng thang bang 
krong cüa doanh nghip (áp dçing Thông tu 17/2015/TT-BLDTBXH ngày 22/4/2015 
và Thông tu 28/2016/TT- BLDTBXH ngày 01/9/2016). 

Cong ty dã chi và h?ch  toán tin lirnng, thrng và càc 1i Ich khác cho Tnthng 
Ban kiêm soát và tiên thU lao, tiên thuâng cho các Kiêm soát viên theo dUng quy djnh. 
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5. Két qua giám sat cong tác quãn 1 cüa Hi dông Quãn tr: 

Hi dng quãn trj Cong ty hott dng dung quy djnh theo Diêu 1 to chirc và 
hoat dông cua Cong ty, thuc hiên day du chê do hop dinh ky tai tru s Cong ty va to 
chuc lay kiën các thãnh viên Hi dông quân trj bang van ban giUa cac phiên h9p dôi 
vâi các van dê cap bach lien quan den hot dng san xuât kinh doanh duâi sir giám sat 
cUa Ban kiêrn soát Cong ty. Các nghj quyêt cüa Hi dông quân trj phü hçp vth LuQt 
Doanh nghip, Diêu l Cong ty. 

Trong närn 2020, Hi dng quãn trj dà kjp thii thông qua các ni dung lien 
quan den vic thirc hin các chi tiêu kê hoch san xuât kinh doanh, lien quan den hçp 
dOng mua ban si nuâc sch vâi Tng Cong ty Cap nuâc Sài Gôn, lien quan den tiên 
luo'ng, thuâng và các khoãn phüc Içi cüa ngithi lao dng, các ni dung lien quan den 
cong tác quãn l, diêu hành cüa Cong ty. 

NhIn chung, Hi dng quãn trj dã kjp th?yi chi dao  giãi quyêt tháo gi cãc vurng 
mac kho khãn trong san xuât kinh doanh, to diêu kin cho Ban Giárn dôc diêu hành 
san xuât kjp thO'i, hoàn thành các chi tiêu tài chInh theo kê hoch dê ra. 

6. Kêt qua giám sat cong tác diu hành cüa Ban Giám dc Cong ty: 

Ban Giárn dc Cong ty dä.trin khai thc hin dy dU và nghiêm tUe các Nghj 
quyêt cUa Hi dOng Quãn trj, chap hành nghiêrn chinh chInh sách, quy djnh cUa Nhà 
nucc trong dieu hành san xuât kinh doanh. ChU dng 1p ke hotch quãn 1, diu hành, 
si'r diing vOn, tài san, lao dng, thirc hin day dU nghia viii dôi vâi Nhà nuc và chê d, 
chInh sách dOi vi nguO'i lao d5ng. 

Ban Giárn dc Cong ty dA thirc hin t& mt s cong tác chU yêu sau: 

- Tip t1ic ung diing nhUng tin Ich cUa cOng ngh thông tin d phiic vii cOng tác 
quãn l và san xuàt kinh doanh dt hiu qua cao, Cong ty có nhung cãi tiên ye co' càu 
to chuc, chInh sách, quãn 1 nhu: ung diing cOng ngh mâi trong quãn 1'câp nuOc, cO 
nhüng buâc dt phá trong chirnng trinh cãi cách hành chInh, nâng cao chat lung phiic 
vçi khách hang. 

- Duy trI t& chi tiêu 100% h dan duc cung dip nuâc sch tren dja bàn COng 
ty quàn l. 

- Thirc hin nghiêrn chinh cOng tác kirn tra djnh kS'  và dt xuât tien nuOc tOn 
thu có sir tham gia giám sat cUa di din Ban Giam dOc và Ban Kiem soat COng ty. 

- Thung xuyên th?c hin ch d t%r kim tra vic mua sm vt tu, trang thi& 
bj; kiem k vt tu, tài san và xir l vt tu, tài san sau kiêm ke; to chuc dau thâu mua 
sam vt tu, may móc thiet bj dUng quy djnh. 

- Thçrc hin nghiêrn ch d kim toán dc lip, báo cáo djnh k5' theo quy djnh 
dOi vi cong ty dai  chUng;  tkrc  hin che d cOng bO thông tin djnh k5' và bat thung 
tren thi truô'ng chiirng khoán nhanh chóng, kjp thii, dam bào tinh minh bach  tinh hInh 
hoat dng cUa COng ty. 
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7. Dánh giá sçr phi h9'p hot dng cüa Baii Kim soát và Hi dông quãn 
trj, Ban Giám dôc diêu hành và cäc can b quãn ly'  khác: 

Trong nãm qua, trén c sO' nhiêrn vu duçc phân eông, các thành viên Ban Kim 
soát thiic hién chiic nãng giárn sat cong tác quãn 1, diêu hành cüa Hi dông Quãn trj, 
Ban Giám dôc và hot dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty thông qua cãc báo cáo 
hot dng san xuât kinh doanh và dâu tu xãy dung, báo cáo tãi chInh hang qu, nãm 
cüa Cong ty Va giárn sat vic thiic hin lay ' kiên biêu quyêt cüa các thành viên Hi 
dông quán trj bang van bân.Vic kiêrn soát duçic Hi dông quán trj và Ban Giám dôc 
Cong ty tto diêu kin thun lçii. 

Các cuc h9p cüa Hi dng quán trj du mO'i di dién Ban kirn soát tham dr, 
HOi dông quán trj d cung cap day dü thông tin các Nghj quyêt, Quyêt djnh cña Hi 
dông quan trj cho Ban kiêm soát. 

Ban kim soát cQng dä trao di, tham kháo kin cüa Hi dng quán trj truâc 
khi trInh các báo cáo cña Ban kiêrn soát theo quy djnh. 

Ban Giám dc diu hành dãi tao diu kin thuân loi cho Ban kirn soát thuc hin 
nhim vi duçc giao trong vic thu thp thông tin, tài 1iu lien quan den hot dng san 
xuât kinh doanh cüa Cong ty. 

Trong näm 2020, các thành viên Hi dng Quán trj, Ban kirn soát, Ban Giárn 
dôc, K toán trung và Thu k cong ty cia tham dir mt so Hi thão và Hi nghj tp 
huân bôi duO'ng ye kiên thirc nâng cao näng hrc chuyên mon nghip v1i nhärn dáp i'rng 
nhim v1i duçic giao. 

Tuy nhiên, trong diu kin môi truO'ng kinh doanh luôn thay di, hoit dng kinh 
doanh con tiêrn an nhttng rüi ro ngoài tarn kiêm soát thI cong tác kiêrn soát cüng không 
tránh khói nhung thn tai  ma Ban kim soát can phái quan tam, no lxc và hoàn thin 
han nfta trong thO'i gian tâi. 

D darn báo cong tác quãn I diu hành cüa COng ty duxqc tt han trong thO'i 
gian tâi, can tiêp ti1c duy trI và phát huy han nUa sir phôi hp chat chë giva Ban Kiêm 
soát vOi Hi dông Quán trj, Ban Giárn dOc diêu hành Cong ty. 

III. NHiN XET CHUNG VA KIEN NGH! 

Trong nãrn 2020, mac  diii chju tác dng ânh huO'ng cüa djch bnhCovid 19 kéo 
dài gay kho khän trong san xuat kinh doanh nhung vO'i sir n !irc và quyêt tarn Cong ty 
cia cO gang hoàn thành cac chi tiêu kê hoach cia dê ra. Cong tác quãn I tài chInh hiu 
qua, tiirng buàc tIch lüy von dê dâu tu phát triên to ra các giá trj ben vng cho Cong 
ty. 

Trong thO'i gian tâi, Cong ty cn tip t11c dy rnnh cOng tác thanh quy& toán 
vat tu kjp thO'i khOng ãnh hix&ng den chi tiêu dánh giá nang lirc hot dng cüa Cong ty; 
chU dng xây dung ké hoach mua sam vat  tu tiir dãu nam theo dUng kê hoach san xuât 
kinh doanh phU hcip tiên d xây dijng ca bàn d tránh ton kho nhiêu ánh hu'âng dn 
tmnh hInh tài chInh Cong ty. 
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Dy nhanh vic thirc hin 02 Nghj quyt chuyên d cüa Dãng u Cong ty v 
"tiêp tiic day manh  cong tác câi each hành chInh nâng cao chat hrng djch vi1 phiic vii 
khách hang dáp irng chü truong xây dirng dO thj thông minh" va "day mnh cong tác 
giãm that thoát nuOc ben vung và dt hiu qua kinh tê, phân dâu den näm 2025 dat  t' 
i that thoát nuâc duâi 18,5%"; vic triên khai chü truong to chüc, sap xêp 1aj  các 
phOng ban dôi theo mO hInh to chirc kinh doanh mâi, cãi tiên co CâU tO chirc cUa Cong 
ty; vic day rninh irng diing cong ngh thông tin và triên khai hott dng cüa b phn 
kiêm toán ni b nhäm tang cung cOng tác kiêm tra giám sat, nâng cao hiu qua cOng 
tác quán 1, gop phân dua hott dng san xuât kinh doanh cña Cong ty ngãy cãng hiu 
qua hon. 

Iran tr9ng kInh trInh Dti hi dng c dOng./. 

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

TM. BAN KIEM SOAT 
TRIXONG BAN 

Nguyn Th1 Thu Hiro'ng 
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CONG TY CO PHAN CAP NUC BEN THANH 
Báo cáo tài chInh dã throc kiêm toán 

cho nãm tài chInh kêt thiic ngãy 31 tháng 12 nãm 2020 
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BAO CÁO CUA BAN GIÁM DOC 

Ban Giám dc cüa Cong ty C phn Cp nuc Bn Thành (gçi tAt là "Cong ty") han 
htnh d trInh báo cáo nay cüng vOi Báo cáo tài chInh dà duçc kiêm toán cho näm tài 
chjnh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020. 

1. Thông tin chung 

Cong ty C phn Cp nuó'c Bn Thành là doanh nghip dixçc c phn hOa tr doanh 
nghip Nhà nuOc — Chi nhánh Cap nuâc Ben Thành, don vj hach  toán phii thuc cUa 
Tong Cong ty Cap nuOc Sài GOn - TNI-IH MTV theo Quyêt djnh so 6652/QD-UBND 
ngày 30 tháng 12 näm 2005 cüa Uy ban Nhân dan thành phO Ho ChI Minh. Cong ty 
hoat dng theo Giây chrng nhn däng k doanh nghip sO 4103005880 däng k lan 
dâu ngày 08 tháng 01 nãrn 2007, theo Giây chirng nhn dängk cOng ty cô phân so 
0304789925 (ducdOi tr so 4103005880) däng k thay dOi lan 4 ngày 08 tháng 02 
näm 2021 do Sâ Ké hoach và Dâu tu thành phO HO ChI Minh cap. 

Vn diu 1 cUa COng ty tai  thai dim 31/12/2020 và 01/01/2020 là 93.600.000.000 
VND tuong throng vâi 9.360.000 CO phiêu vâi mnh giá 10.000 VND/cO phiêu. 

C phiu cüa COng ty duçic chip nhn niêm yt tti Sr Giao djch Chüng khoán Ha Ni 
vOi m chtrng khoan là BTW và ngày giao djch dâu tiên là ngày 14 tháng 11 näm 
2017. 

Theo GtAy chüng nhn dãng k doanh nghip, ngành ngh kinh doanh cüa Cong ty là: 

- Quán l, phát trin h thng cp nuâc, cung üng, kinh doanh nuO'c sach  cho nhu câu 
tiêu dung và san xuât; 

- Tu vn xay dirng các cOng trInh c.p nuOc, cong trinh dan dung - cOng nghip (tr11 
thiêt kê, khâo sat, giám sat cOng trInh); 

- Xây dirng cOng trInh cap nuOc; 

- Tái lap mt duOng di vâi các cOng trInh chuyên nganh cp rnxOc và các cOng trInh 
khác; 

- Thi& k xây dirng cOng trinh cp, thoát nuâc; 

- Thit k xây dirng cOng trInh ha tang k thut dO th; 

- Lp thy an, quán l thr an cOng trInh cp, thoát nuâc và cOng trInh ha ng k5 thutt do 
thj 

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

- Khão sat dja hInh xay dirng cOng trInh; 

- Ban buOn thit bj và diing ci,1 do liRrng nganh d.p nuoc; 

- Ban buOn vtt lieu, thit bj tAp dt trong xây dirng; 

-Kinhdoanhbtdngsàn; 

- Cho thuê xe có dng co; 

- Cho thuê may moe thit bj xây dirng. 

Trong näm, hoat dng chInh cUa COng ty là quãn l, phát trin h thng cap nuâc, 
cung irng, kinh doanh nuâc sach  cho nhu câu tiêu dUng và san xuát; Xây dirng cOng 
trInh cap nuâc; Tái 1p rnt dung dôi vài các cong trnh chuyen ngành cap nuO'c và 
các cOng trinh khác. 

Trt s chInh cUa Cong ty throc dt tai  194 Pasteur, Phu&ng VO Thj Sáu, Qun 3, 
Thành phO HO ChI Minh, Vit Nam. 
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2. Các thành viên cüa Hi dông Quãn trl,  Ban kim soát và Ban Giám dc 

Các thành viên Hi dng Quãn trj, Ban kim soát và Ban Giám dc Cong ty 
trong näm tài chinh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 và cho den ngày 1p 
báo cáo nay bao gôrn: 

Hi dông Quãn tr: 

HQ ten Chi.'rc vu 

Ba Pham Thj Thanh Van Chü tjch 

Ong TrAn Quang Minh Thành vien 

Ong Nguyn Thành Phüc Thành viên 

Ong Nguyn Thanh Tüng Thành viên 

Ong Tt Chuong Lam Thành viên 

Ong HuS'nh  Dirc Thânh Thành viên 

Ban kiêm soát: 

Hç ten Chiirc v11 

Ba Nguyn Thj Thu Hucng Trung ban 

Ba Thtch Duong Kim An Thành viên 

Ba Phtm Thj Phuang Linh Thành viên 

Ban Giám dôc: 

Ho ten Chic vu 

Ong Nguyn Thãnh Phñc Giám dc 

Ong Phtrn Hng Thtng Phó Giám dc 

Ong Nguyn Mi.thi Phó Giárn dc 

Ngu'&i di din theo pháp 1ut 

Ngithi di din theo pháp 1ut cüa Cong ty trong näm tài chInh k& thüc ngày 31 
tháng 12 närn 2020 và cho den thai diem 1p báo cáo nay nhu sau: 

Ho ten Quc tich Chirc vi 

Ong Nguyn Thành Phüc Vit Nam Giám dc 

3. Dánh giá tInh hInh kinh doanh 

Kt qua hoat dng kinh doanh cña Cong ty cho näm tài chInh kt thñc ngày 31 
tháng 12 näm 2020 và tmnh hInh tài chInh tui ngày 31 tháng 12 nãm 2020 dugc 
the hin trong Báo cáo tài chInh dInh kern. 

4. Các s1r kin phát sinh sau ngày kt thñc näm tài chInh 

Không cO sir kin quan trQng nào xãy ra k t& ngãy kt thic nãm tài chInh dua 
dn yeu câu phái diêu chinh hoc cong bô trong thuyêt minh Báo cáo tài chInh. 

5. Kim toán viên 

Cong ty TNHH Kim toán AFC Vit Narn duçic chi djnh kim toán báo cáo tài 
chInh cho näm tài chInh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa Cong ty. 
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6. Cong b trách nhim cüa Ban Giám dc di vói Báo cáo tãi chInh 

Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim 1p Báo cáo tãi chInh d phán ánh 
trung thirc và hçp 1 tlnh hinh tài chInh, kêt qua hott dng kinh doanh vã luu 
chuyên tiên t trong näm tài chInh kêt thücngay 31 tháng 12 näm 2020. Trong 
vic 1p Báo cáo tài chInh nay, Ban Giám doe phãi: 

- Ch9n 1ira các chInh sách k toán thIch hgp và ap diing các chInh sách nay mt 
cách nhât quán. 

- Thirc hin các xét doán và các uó'c tInh mt each hçip 1 và thtn tr9ng. 

- Nêu rö các chu&n m1rc k toán áp diing cho Cong ty có duqc tuân thU hay 
không và tat cã các sai 1ch tr9ng yeu dä duçc trinh bay vã giãi thIch trong Báo 
cáo tãi chInh. 

- Lap Báo cáo tài chInh trén Ca s hot dng lien tiic trr trithng hp không th 
cho rang Cong ty sê tiêp tic hoat dng lien t11c. 

- Thit 1p và thrc hin h thng kim soát ni b mt each hüu hiu nhm han 
chê rUi ro có sai sot trçng yêu do gian ln hoc nhám 1n trong vic 1p và trmnh 
bay Báo cáo tãi chInh. 

Ban Giám d6c dam bão các s k toán có lien quan duqc luu giü day dU d 
phãn ánh tinh hinh tài chInh, tInh hinh hoat dng cUa Cong ty vâi mUc d chinh 
xác hp 1 ti bat kST thai diem nào và các so ke toán tuán thU chê d ke toán áp 
diving. Ban Giárn dOc cUng chju trách nhirn quán 1 các tài san cUa Cong ty vâ 
do dO d thirc hin các bin pháp thIch hp dê ngän chn và phát hin các hành 
vi gian ln và các vi phtm khác. 

Ban Giárn dc cam kt dä tuân thU các yêu ctu nêu trên trong vic 1p Báo cáo 
tài chInh. 

7. Cong bô báo cáo tui chmnh 

Ban Giám dc cOng b Báo cáo tài chInh dInh kern. Báo cáo tãi chInh dä phãn 
ánh trung thirc vã hçip l tInh hInh tài chinh cUa Cong ty tai  thai diem ngày 31 
tháng 12 nAm 2020, cüng nhu kêt qua hoat dng kinh doanh va các luông luu 
chuyên tiên t cho nãrn tài chInh két thUc ngày 31 tháng 12 näm 2020, phU hçip 
vi các chuân imrc kê toán, chê d kê toán doanh nghip Vit Nam hin hành 
và các quy djnh pháp 1 cO lien quan den vic 1p và trinh bay Báo cáo tài 
chInh. 

k) 

NGUYEN THANH PHUC 
Giárn dc 
TP. Ho ChI Minh, ngày 25 tháng 03 näm 2021 
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S: 193/2021/BCKT-HCM.00333 

BAO CÁO KIEM TOAN DQC LAP 

KInh g1ri: Qu C dông, lli dng Quãntrj và Ban Giám dc 
Cong ty Co phán Cap nuâc Ben Thành 

Chüng toi dã kim toán báo cáo tài chInh kern theo cüa Cong ty C phtn Ctp 
nuOc Ben Thành (gçi tat là "Cong ty"), thrqc 1p  ngày 25 tháng 03 näm 2021, tr 
trang 6 den trang 38, bao gôm Bang can dôi kê toán tii ngày 31 tháng 12 näm 
2020, Báo cáo kêt qua hoat dtng kinh doanh, Báo cáo hru chuyên tiên t cho 
närn tài chInh kêt thUc cüng ngày và Bàn thuyêt rninh báo cáo tài chInh. 

Trãch nhiêm cüa Ban Giám doe 

Ban Giárn dc Cong ty chju trách nhirn 1p và trInh bay trung thirc và hgp l 
báo cáo tài chInh cüa Cong ty theo chuàn m?c  kë toán, chê d kê toán doanh 
nghip Vit Narn và các quy djnh pháp l có lien quan den vic 1p và trInh bay 
báo cáo tài chinh vâ chiu trách nhiêm ye kiêrn soát ni b ma Ban Giám doe 
xác djnh là can thiêt dê dam bão cho vic l.p và trInh bay báo cáo tài chInh 
khong cO sai sot trçng yêu do gian lin ho.c nhârn 1n. 

Trách nhiêm cüa Kim toán viên 

Trách nhirn cUa chi'ing tôi là dua ra kin v báo cáo tài chInh dira trên kt qua 
cüa cuc kiêm toán. Chüng tôi dã tiên hành kiêm toán theo các chuân mirc kiêm 
toán Vit Nam. Các chuãn rnirc nay yêu câu chiing tôi tuân thu chuân m?c  Va 
các quy djnh ye do dirc nghê nghip, 1p kê hoch và th?c hin cuc kiêm toán 
dê dt di.xc slr darn bão hqp 1 ye vic lieu báo cáo tài chInh cüa Cong ty cO 
con sai sot tr9ng yêu hay không. 

Cong vic kim toãn bao gm thirc hin các thu tiic nhm thu th.p các bang 
chirngkiern toán ye các so lieu và thuyêt rninh trên báo cáo tài chInh. Các thU 
tiic kiërn toán diiçc 1ira ch9n dira trên xét doán cUa kiêm toán viên, bao gOm 
dánh giá rUi ro có sai sot tr9ng yêu trong báo cáo tài chInh do gian ln hoc 
nhâm lan. Khi th?c hin dánh giá các rUi ro nay, kiêm toán viên dä xem xét 
kiêm soát ni b cUa Cong ty lien quan den vic l.p và trinh bay báo cáo tài 
chInh trungthijc, hçp 1 nhärn thiêt ke các thu tiic kiêrn toãn phü hcip vâi tInh 
hInh thuc tê, tuy nhiên khong nhäm miic dIch dua ra kiên ye hiu qua cUa 
kiërn soát ni b cUa Cong ty. Cong vic kiêrn toán cüng bao gôm dánh giá tInh 
thIch hçip cUa các chInh sách ke toán duçic áp diing và tInh hqp 1 cUa các uâc 
tInh kê toán cUa Ban Giám dOc cüng nhu dánh giá vic trInh bay tOng the báo 
cáo tài chInh. 

ChUng tôi tin tuâng rrng các btng chUng kirn toán ma chUng tôi d thu thp 
duçc là day dU và thIch hgp lam co s& cho kiên kiêm toán cUa chUng tOi. 
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Y kin cüa Kim toán viên 

Theo kin cüa chüng tôi, báo cáo tài chInh d phân ánh trung thirc vàhcip l, 
trén các khIa cnh tr9ng yeu, tInh hInh tài chInh cüa Cong ty Co phân Cap nithc 
Ben Thành ti ngày 31 tháng 12 näm 2020, cQng nhii kêt qua hoat dng kinh 
doanh va tinh hInh luu chuyn tin t cho nãrn tài chinh kêt thüc cüng ngày, phü 
hçp vài chun mirc kê toán, chê d kê toán doanh nghip Vit Narn và các quy 
djnh pháp l cO lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh. 

Van d cn nhn mtnh 

Nhu dã nêu tai  rniic 5.6 cüa Thuyt minh báo cáo tài chmnh, Cong ty dã trIch l.p 
dir phông phái thu khó dOi dôi vâi các khoân phãi truy thu do áp sai dcn giá 
nuàc vâi so tiên là 2.903.916.372 \TND  (ngay3 1/12/2019 là 2.055.205.128 
VND); và Cong ty cüng dà trIch 1p dir phOng dôi vOi khoãn tiên nuàc b biên 
thñ tr nãrn 2013 vài t' 1 là 100% so du phài thu nay. Tuy nhiên, giá trj các 
khoãn dir phOng nay có the khác vri giá trj không the thu hôi thirc tê. 

(Dã k3) 

TRANG DAC NHA 
Phó Tong Giámdôc 
So GCNDKHNkiêrntoán2l11-2018-009-1  

(Dã kj) 

PHJM TH! NGQC LIEN 
Kini toán viên 
SôGCNDKF1Nkiérnton 1180-2018-009-1 

CONG TY TNHH KIEM TOAN AFC VIT NAM 
Thành ph H Chi Minh, ngày 25 thang 03 nãm 2021 
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BANG CAN DO! KE TOAN 

Tii ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

Ma Thuyêt 
sO minh 

31/12/2020 
VND 

01/01/2020 
VND 

TA! SAN 

A - TA! SAN NGAN HJN 100 102.267.488.736 84.951.049.750 

I. Tiên Va CC khoãn tLro'ng throng tién 110 5.1 64.561.535.427 55.113.034.325 
1.Tiên 111 46.561.535.427 40.113.034.325 
2. Các khoán tuong duong tiên 112 18.000.000.000 15.000.000.000 

II. Dãu tir tài chInh ngän hn 120 11.100.000.000 1.100.000.000 
I. Chirng khoán kinh doanh 121 
2. Dir phOng giãm giá chng khoán kinh doanh 122 
3. Dâu tu näm git den ngày dáo han 123 5.2 11.100.000.000 1.100.000.000 

III. Các khoãn phãi thu ngän hn 130 12.188.705.304 11.207.193.095 
1. Phái thu ngän han  cüa khách hang 131 5.3 10.841.723.677 10.979.750.555 
2. Trá truóc eho nguOi ban ngàn han 132 5.4 4.501.326.815 1.740.240.377 
3. Phâi thu nOi  b ngãn han 133 
4. Phãi thu theo tiën d kê hoach hp dông xây 
drng 

134 

5. Phái thu ye cho vay ngän hn 135 
6. Phâi thu ngän han  khác 136 5.5 440.885.847 976.03 5.275 
7. Dr phông phái thu ngän han  khó dôi 137 5.6 (3.595.231.035) (2.488.833.112) 
8. Tài san thiêu chà xtr !' 139 

IV. Hang ton kho 140 5.7 8.996.150.782 8.221.151.790 
1. Hang ton kho 141 8.996.150.782 8.221.151.790 
2. Dr phông giám giá hang ton kho 149 

V. Tài san ngn hn khác 150 5.421.097.223 9.309.670.540 
1. Chi phi trá truó'c ngãn han 151 5.8 2.162.500.000 2.397.800.000 
2. Thuê GTGT duoc khâu tth 152 3.1 83.928.725 6.787.170.656 
3. Thuë Va CáC khoán khác phãi thu Nhà nuOc 153 5.15 74.668.498 124.699. 884 
4. Giao djch rnua ban 'a  trái phiêu ChInh phii 154 
5. Tái san ngän han khác 155 
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BANG CANDOIKE TOAN 

Ti ngãy 31 tháng 12 nàm 2020 

Ma Thuyt 
so minh 

3 1/12/2020 

VND 

01/01/2020 
VND 

B - TA! SAN DA! HN 200 182.815.928.109 195.250.179.031 

I. Các khoán phãi thu dài hn 210 386.897.346 386.897.346 
1. Phái thu dài hn cüa khách hang 211 
2. Trá tnró'c cho ngisôi ban dài han 212 
2. Von kinh doanh ö,  don vi trixc thuôc 213 
4. Phái thu nôi b dài han 214 
5. Phâi tim ye cho vay dài han 215 
6. Phái thu dâi han khác 216 5.5 1.544.866.43 1 1.544.866.431 
7. Dr phông phai thu dài han  khó dôi 219 5.6 (1.157.969.085) (1.157.969.085) 

II. Tài san cô dinh 220 153.350.267.626 145.572.867.618 
1. Tài san cô dinh hOu hInh 221 5.9 152.786.314.100 144.7 12.3 52. 809 
- Nguyen giá 222 323.990.433.095 289.678 .786.83 6 
- Giá trj hao mOn Iu' kê 223 (171.204.118.995 (144.966.434.027) 

) 
2. Tài san c djnh thuê tài chInh 224 
- Nguyen giá 225 
- Giá trj hao mOn lug' kê 226 
3. Tài san cô dinh vô hInh 227 5.10 563 .953 .526 860.514.809 
- Nguyen giá 228 3.787.423.520 3.787.423.520 
- Giá tn hao mOn 1u5? ké 229 (3.223.469.994) (2.926.908.711) 

III. Bt dng san du tir 230 
- Nguyen giá 231 
- Giá tn hao mOn lu' kê 232 

IV. Tài san d& dang dài hn 240 25.119.297.300 46.635.146.973 
1. Chi phi san xuãt, kinh doanh do dang dâi 
han 

241 

2. Clii phi xây drng co ban do' dang 242 5.11 25.119.297.300 46.635.146.973 

V. Dâu ttr tài chInh dài han 250 
1. Dâu tir vào cong ty con 251 
2. Dâu tu' vào cong ty lien doanh, lien ket 252 
3. Dâu tu' gop von vào don vj khác 253 
4. Di' phOng dâu tu' tài chinh dài han 254 
5. Dâu tu' nam giü' den ngây dáo hn 255 

VI. Tài san dài han khác 260 3.959.465.837 2.655.267.094 
1. Chi phi trá truo'c dài han 261 
2. Tài san thuê thu nhp hoãn lai 262 
3. Thi& bj, vt tu', phi tUng thay the dài han 263 5.12 3 .959.465 .837 2.655.267.094 
4. Tài san dài ban kbác 268 

TONG CONG TAI SAN 270 285.083.416.845 280.201.228.781 
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BANG CAN DO! KE TOAN 

Tti ngäy 31 tháng 12 näm 2020 

Thuyt 
Maso 

minh 
31/12/2020 

VND 
01/01/2020 

VND 

NGUON VON 

C-NQPHAITRA 300 74.866.818.795 90.052.810.930 

I. Ny' ngn hn 310 52.895.770.202 64.047.894.408 
1.Pháitránguôibánnganhn 311 5.13 21.848.858.606 32.263.261.512 
2. Nguà'i rnua trá tiên truóc ngän han 312 5.14 2.084.174.747 1.338.075.586 
3. T!iuê va các khoãn phái np Nba nuóc 313 5.15 6.202.494.642 5.420.837.700 
4. Pháitrángui lao dng 314 10.614.502.814 9.469.470.017 
5. Chi phi phãi trá ngän han 315 5.16 2.654.969.820 6.769.557.876 
6.Pháitránibnganhn 316 
7. Phãi trá theo tiên d kë hoch hcip dong xây 
drng 

3 17 

8. Doanh thu chu'a thc hin ngän han 318 
9. Phãi trã ngän han  khác 319 5.17 875.730.907 762.699.068 
10. Vay và nç thuê tài chInh ngän han 320 5.18 4.031.443.468 4.031.843.468 
11.DrphOngphãitrángãnhn 321 - - 
12. Qu khen thuóng, phi1c Igi 322 5.19 4.583.595.198 3.992.149.181 
13. Qu binh on giá 323 
14. Giao djch mua ban 'ai  trái phiêu Chinh phU 324 

II. No' dài han 330 21.971.048.593 26.004.916.522 
1. Phãi trá ngu'ôi ban dài han 331 - 
2. NguOi rnua trâ tiên truóc dài han 332 - 
3. Chi phi phãi trã dai !lan 333 
4. Phãi trá nôi b ye von kinh doanh 334 - 
5.Phaitránôibôdaihan 335 - 
6. Doanh thu chua thtrc hiên dài han 336 - 
7. Phãi trã dài han  khác 337 
8. Vayvângthuêtâi chInh dâi han 338 5.18 21.971.048.593 26.004.916.522 
9. Trái phiëu chuyén dôi 339 - 
10. Co phiêu uu dãi 340 - 
11. Thuê thu nhp hoãn Iai  phãi trã 341 - 
12. Dr phOng phai trã dài han 342 - 
13. Qu5 phát triên khoa h9c và cong ngh 343 - 
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BANG CAN DO! KE TOAN 

Tii ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

D-VONCHUSOHIYU 

I. Vn chü s& hüu 
I. Von gop cüa chü so hUu 

Ma
Thuyêt 
rninh 

400 

410 5.20 
411 

31/12/2020 
VND 

210.216.598.050 

210.2 16.598.050 
93.600.000.000 

01/01/2020 
VND 

190.148.417.851 

190.148.417.851 
93.600.000.000 

- Co phieu pho thông có quyên biêu quyét 41 Ia 93.600.000.000 93.600.000.000 
- Co phiêu u'udãi 41 lb 
2.Thngduvôncôphan 412 
3. Quyên ch9n chuyên dôi trái phiêu 413 - 
4.Vônk!ácciiachisôhu 414 - 
5. Co phiêu qu5(*) 415 
6. Chênh Ich dánh giá 1a  tài san 416 - 
7. Chênh 1ch t' giá hôi doái 417 - 
8. Qu'dau tu'pháttriên 418 68.573.375.931 52.041.291.485 
9. Qu5 ho trç sap xêp doanh nghip 419 
10. Qu5 khác thuôc von chCi so hu 420 
11. Lçii nhun sau thuê chu'a phân phôi 421 48.043.222.119 44.507.126.366 

- Lci nhun sau thuê chuaphân phôi 1iykê 
den cuOi kS'  truóc 

421a 12.129.241.920 7.967.620.698 

- Lcii nhun sauthuêchuaphânphOik5'nây 421b 35.913.980.199 36.539.505.668 
12. Nguôn vOn dâu tu XDCB 422 

II. Ngun kinh phi và qu khác 430 
1. Nguon kinh phI 43 1 - 
2. NguOii kinh phI dä hinh thành TSCD 432 

TONG CONG NGUON VON 440 285.083.416.845 280.201.228.781 

(Dã k (Dã k3) (Dã k3) 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HtJU CIYNG NGUYEN THANH PHIIJC 

Ngu'ôi 1p biu Ké toán tru'&ng Giãm dtIc 

IP. HCM, ngày 25 tháng 03 närn 2021 
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BAO CÁO KET QUA HOiT DQNG KINH DOANH 

Cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dlch  viii 
2. Các khoán giãm trr doanh thu 
3. Doanh thu thun v ban hang va cung 
cp dich vu (10= 01-02) 
4.Giávnhangban 
5. Lçri nhun gp v ban hang và cung Cap 
dich vu (20=10-11) 
6. Doanhthu hoatdngtâi chInh 
7. Chi phI tài chInh 
- Trong do: Chi phi lãi vay 

8. Chi phi ban hang 
9.ChiphIquân l'doanhnghip 
10. Lqi nhun thuãn tü hoit dng kinh 
doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 
11. Thu nhp khác 
12. Chi phI khác 

13. Lo'i nhuãn khác (40 = 31 - 32) 
14. Tong lçri nhun k toán tnró'c thud 
(50 = 30 + 40) 
15. Clii phi thu thu nhp doanh nghip hin 
hành 
16. Clii phI thug thu nhp doanh nghip hoän 
lai 
17. Lçi nhun sau thuê thu nhp doanh 
nghip (60=50 — 51 - 52) 

18. Lãi co' ban trên c phiu 

Ma Thuyt Nãm 2020 Näm 2019 
so minh VND VND 

01 
02 

454.523.451.497 
5 17.967.500 

467.525.681.128 
- 

10 6.1 454.005.483.997 467.525.681.128 

11 6.2 310.172.648.837 317.708.217.511 

20 143.832.835.160 149.817.463.617 

21 6.3 1.309.086.417 875.373.865 
22 6.4 2.232.095.116 2.309.684.597 
23 2.232.095.116 2.309.684.597 

25 6.5 60.254.869.011 63.579.855.108 
26 6.6 39.155.620.851 38.296.989.342 

30 43.499.336.599 46.506.308.435 

31 6.7 1.419.894.440 1.906.588.843 
32 6.8 801.95 1.533 3.505.064.275 
40 617.942.907 (1.598.475.432) 

50 44.117.279.506 44.907.833.003 

51 5.15 8.203.299.307 8.368.327.33 5 

52 - - 

60 35.913.980.199 36.539.505.668 

70 6.9 3.268 3.411 

(Dã kj) (Dã k,j) (Dã kj5) 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HO'U CUNG NGUYEN THANH PHUC 

Ngu'ô'i 1p biéu Ké toán trithng Giám Mc 

TP. HCI'4, ngãy 25 tháng 03 näm 2021 
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BAO CÁO LIIU CHUYEN TIEN TE 

(Theo phiro'ng pháp gián tip) 

Cho näm täi chInh kt thtIc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

I. LUU CHUYEN TIEN T1Y HOAT BQNG 
KINH DOANH 

Ma 
s 

Näm 2020 
VND 

Nàm 2019 
VND 

1. Lri nhuân trtró'c thu 01 44.117.279.506 44.907.833.003 
2. Diêu chinh cho cac khoãn 
- Khâu hao tài san cô dinh và BDSDT 02 26.534.246.251 23.195.690.709 
- Các khoãn dr phông, (hoàn nhp) 03 1.106.397.923 947.4 15.201 
- (Läi)/Lô chênh 1ch t' giá hoi doái do dánh giá 04 - 

Ii các khoán mic tiên t có gôc ngoai t 
- Lãi, Iô tü hoat dng dâu tu 05 (1.309.086.4 17) (875.373.865) 
- Chi phi Iai vay 06 2.232.095.116 2,309,684.597 
- Các khoán diêu chinh khác 07 - - 
3. Lçi nhun tü' hott dng kinh doanh tru'o'c 

thay doi von Iu'u dyng 08 72.680.932.379 70.485.249.645 

- (Tang)/ Giám cac khoãn phai thu 09 1.644.698.252 7.885.203.874 
- (Tang), giarn hang ton kho 10 (2.079.197.735) 733.713.541 
- Tang/ (giâm) các khoân phái trá (khOng k 

läi vay pliãi trá, thuê TNDN phãi np) 
11 (12.242.054.896) (8.247.055.312) 

-(Tang)/giam chi phI trá tnró'c 12 235.300.000 (226.199.996) 
- Tang, giâm chirng khoán kinh doanh 13 - 
- Tiên Iäi vay dä trã 14 (2.237.152.895) (2.286.253.326) 
- Thuê thu nhp doanh nghip dä np 15 (7.207.458.119) (10.340.916.732) 
- Tiên thu khác t1r hoat dng kinh doanh 16 26.340.000 105.830.000 
- Tiên chi khác cho hoat dng kinh doanh 17 (4.048.693.983) (2.939.087.304) 

Liru chuyên tiên thuãn tu hot dng kinh 
doanh 20 46.772.713.003 55.170.484.390 

II. LUU CHUYEN TIEN TJ HOAT BONG 
BAU TIX 
1. Tin chi d rnua sam, xay dung tài san c6 djnh 21 (13.4 19.964.222) (34.869.996.684) 

Va CC tài san dài han  khác 
2. Tiên thu tü thanh 1', nhirgng ban TSCD và 
các tài san dài han khác 

22 

3. Tiên chi cho vay, rnua các cong cii no' cUa doii 
vi khác 

23 (10.000.000.000) (100.000.000) 

4. Tiên thu hôi cho vay, ban Iai các cong cv ng 
cUa don vi khác 

24 

5. Tiên chi dâu ti.r gop von vào don vi khác 25 
6. Tiên thu hôi dau tu' gop von vào don vj khác 26 
7. Tiën thu Iai cho vay, cô ttrc vã 1ci nhun dirge 

chia 27 
1.229.751.350 839.585.736 

Ltru chuyên tiên thuân tü' hot dng dau tir 30 (22.190.212.872) (34.130.410.948) 

III. LUU CHUYEN TIEN TiJ HOT BONG 
TA! CHINH 
1. Tin thu tO' phát hânh c phi&i, nlin von gop 

cia chO so' hiu 
3 1 

2. Tiên trá 1i von gop cho các chO sO' hUn, mua 32 
1a cO phiêu ciia doanh nghip da phát hành 
3. Tién thu tr di vay 33 6.483.080.727 
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M 
s 

Nãm 2020 
VND 

Nãm 2019 
VND 

4. Tin trâ no gôc vay 34 (4.034.267.929) (2.218.263.468) 
5. Tiên trá nç gôc thuê tài chInh 35 
6. Co t(rc, lçii nhuân dä trá cho chü sO hu 36 (11.099.731.100) (9.230.149.250) 

Luu chuyên tiên thuân tir hot dng tài chInh 40 (15.133.999.029) (4.965.331.991) 
LUU CHUYEN TIEN TI{UAN TRONG NAM 
(50 = 20 + 30 + 40) 50 9.448.501.102 16.074.741.451 

TIEN VA TIXONG D1faNG TIEN DAU NAM 60 55.113.034.325 39.038.292.874 
Anh huong c6a thay di t' giá héi doái quy di 
ngoai t 61 - 

TIEN vA TIXONG DUONG TIEN CUOI 
NAM 70 64.561.535.427 55.113.034.325 
(70 = 50 + 60 + 61) 

(Dd k3) (Dã k3) 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HtJ'U CUONG NGUYEN THANH PHUC 

Ngi.rô'i 1p biéu Ké toán trirong Giám cMc 

TP. HCM, ngây 25 thOng 03 näm 2021 
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TM. HO! BONG QUAN TR! 
---C.  

j292s 

m Thi Thanh Van 

CONG HOA xA HQI cH NGHIA VLT NAM 
Bc 1p — Ttr do — Hinh phñc 

S: 04 /TTr-CNBT-HDQT Ththpho'HChiIvIinJi, ngày06tháng4nám2021 

TO TRNH 
V vic trIch 1p cãc qu5 và chia ci tiic tu lqi nhun sau thuê 11am 2020 

KInh g1ri: Dai  hi dng c dong Cong ty 

Két thüc nien d k toán ngày 3 1/12/2020, Cong ty C phin Cp nithc Bn 
Thãnh cia dt duçic kêt qua san xuât kinh doanh nhu sau: 

1. Loi thun tnr thu näm 2020 44.117.279.506 dông 

2. Thu TNDN nm 2020 8.203.299.307 dng 

3. Lo'i thun sauthunärn 2020: (3)(1)—(2) 35 .9 13 .980. 199 dng 

4. LinhundchIpcácquvàchiactüc 35.913.980.199 dông 

Sau khi can di tài chInh, Cong ty C phân Cap nu'&c BênThãnh dir kiên 
phân phôi dê trIch 1p các qu5' và chia cô tuc tir lçii nhun sau thuê nám 2020 nhir 
sail: 

CONG TY CO PHAN CAP NIJ%C BEN THANII 

1. Qu5dutirpháttrin 10.774.194.060 dông, 

2. Qu5khenthuàng 4.934.900.000 dng, 

3. Quthu'ingngirOiquân1côngty 388.800.000dèrng, 

4. Chiactrcchoc&1ông 12.168.000.000 dông, 

(13% rnnh gia) 

5. LinhuncOnlai	 7.648.086.139 dng, 

Cong 35.913.980.199 ciông 

Trân tr9ng kinh trinh Di hi c1ng c dong./. 

chirn t lé: 30,00 % 

chirn t' 1: 13,74 % 

chiêrnt1: 1,08% 

chirn t' 1: 33,88 % 

chi&Tr1 t' !: 2 1,30 % 

100 % 

Noi nhân: 
- Nhix trén; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS COng ty; 
- Ban Giám dc Cong ty; 
- K toán truO'ng Cong ty; 
- Lu'u: VT, HDQT.  ,., 
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CONG HOA xA HOT CHU NGHiA VIET NAM 
Bc 1p — Tir do — Hnh phüc  

S: 05 /CNBT-HDQT ThànhpMHáChIMfrth, ngày31tháng3nám202] 

BAO CÁO D!NH HUNG PHAT TRIEN 
VA KE HOiCH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021 

KInh giri: Dti hi dng c dông Cong ty 

Trên Co sâ k& qua thuc hiên k hoach san xut kinh doanh näm 2020, Hi dng 
quãn trj Cong ty kInh trInh Dai  hi dông c dong Báo cáo djnh hung phát triên và dir 
kiên kê hoach san xuât kinh doanh näm 2021 nhu sau: 

I. NHiN DINH VE TNH H!NH KINH DOANH NAM 2021 

Dr báo närn 2021 nn kinh th Vit Narn së tip ttc g.p nhiu khó khän do ãnh 
huâng djch bnh Covid-19. Ben ctnh do, doanh nghip vnsë doi mt vi nhiêu rüi ro 
tiêm an, các chi phi dâu vào tiêp t11c tang, ánh huâng cüa biên dôi khI hu,... 

Näm 2021, Cong ty tip tue n djnh va tp trung cho mi hoat dng nhm dáp 
Ung nhim vit chInh trj dong th?i là nhim v1j san xuât kinh doanh chü yêu. Xác djnh 
trên vüng phiic vit Qun 1 và Qun 3 là trung tarn Thành phô Ho ChI Minh së tiêp tiic 
hoàn thin theo hung hin dti phU hçip xu the do thj thông minh trên mi hot dng, 
d.c bit là phát triên h tang k5 thu.t, trong dO ngành cap nuâc phãi dáp ng duqe yêu 
câu dt ra. Hin dai  và nâng cao chat 1ung djch vii khách hang gän vâi vic cap nuâc 
an toàn, lien tic, báo darn các tiêu chI chat hxcing, dông thi dam bão boat dng san 
xuât kinh doanh ngày càng hiu qua, là rnic tiêu gän lien sir phát triên ben vüng cUa 
Cong ty. 

Vic Thành phé tip tiic duy trI chInh sách thu hUt von dâu tu, djnh huâng thixc 
hin chü throng phát triên thuong mai  din tü quôc gia cUa ChInh phU vA rni1c tiêu xây 
dirng dê an "Xây dirng thành phO HO ChI Minh trâ thành dO thj thông rninh" là co hi 
thun li gOp phân cho sir tang trithng cUa don vj, tao  tiën dë cho di ngU lanh dao, 
can b quãn 1 và toàn the cOng nhân lao dng cUa Cong ty Co phân Cap nuc Ben 
Thành tiêp tic có nhüng buâc di vüng chäc, phân dâu thirc hin tot nhung chi tiêu kê 
hoach do Dai  hi dông cO dOng dê ra. 

II. M1C TIEU VA DINH HUONG KINH DOANH NAM 2021 

D boat dng san xut kinh doanh cUa Cong ty trong näm 2021 dat  hiu qua 
cao, Cong ty dê ra các miic tieu nhu sau: 

- Cung cp nuâc sach  môt each n djnh, darn bão chit lung, antoàn dn cho 
khách hang. Tiêp tiic duy tn 100% khách hang trén dja bàn ducrc cung cap và sir diing 
nuOc sach. 

- Phn du dat  san luçing nuc cung c.p, doanh thu, lgi nhun và t l chi trã c 
ti.'rc theo chi tieu kê hoach dê ra.  
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- Phn du dtt 100% t l thrc thu duang nién; dam bão cong tác dang ngân 
giâi trách dung quy djnh. 

- Bão toàn, si'r dung hiu qua và phát trin ngun vn cüa dan vj; dam báo hoat 
dng tài chInh lành mtnh. 

- Nang cao hiu qua quãn I DMA gn lin giá trj thu Mi cMng tht thoát nixâc, 
ap ding t' l thuâng khuyên khIch ngithi lao dng. 

- Nâng cao cht hicmg djch vi khách hang gn 1in chuang trmnh do thj hoá 
Thành phô thông minh, giãi quyêt kjp thii 24/7 trên mçi lTnh vijc quân l rr1tng liii 
và giái quyêt thãc mac, si1 cô cap nuc cho khách hang nhanh nhât và an toàn, an ninh. 

- Luôn n li,rc chäm soc khách hang mt cách tt nht vâi djch vii tn tam, 
huâng tOi miic tiêu là dan vj dn dâu cüa ngành nuâc Thành phô trong vic dem lai 
nhiêu tin Ich cho khách hang. 

- T chi'rc, quãn l lao dng, dào to ngMn nhân lirc theo hung chuyên nghip, 
hin dai;  day rnnh 1rng diing khoa h9c cOng ngh trong san xuât, quãn l, diêu hành 
và thuang rni din ti.'r. 

- Xây dirng Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành là doanh nghip phát trin 
ben vüng, bão v mOi trtthng và thirc hin trách nhim xã hi, nghia v11 vâi Nhà nuOc; 
dam bão hài hôa quyên igi cüa cO dOng, dOi tác, khách hang, ngi.thi lao dng và cong 
dOng. 

III. CAC CH TIEU SAN XUAT KINH DOANH vA TAI CHINH NAM 2021 

Tr nhUng khó khän và thun igi nêu trên, Cong ty d ra các chi tiêu kinh doanh 
chü yêu trong näm 2021 nhu sau: 

S4J Các clii tiêu chü yu Don1lIith ThL hin Kê hoch T 1 tng 
Yr näm 2020 nàm 2021 trining näm 

2021 sovoi 
Ham 2020 

(%) 

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

1 San 1umg nut lieu tlui Triu 1T13  36,012 37,000 102,7 

2 Doaith thu tin nuot Triu dng 452.113 491.703 108,8 

3 T 1 thiiv thu duong niên % 98,89 100 

4 Gän mm dông h nuot 165 100% nhu 
câu khách 

hang 

5 T 1 h dan sü' ding nuot 
sch 

% 100 100 

6 T 1 tht thoát nut bmnh 
quân näm 

% 22,00 21 
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Các clii tiêu chü yu Donvjtuith Thit hin 
nam 2020 

K hotch 
näm 2021 

T l tang 
trurng näm 
2021sovói 
näm 2020 

(%) 

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

7 Dâutu'xây dmg cr ban 

7.1 Vn vay Met 0 

Giátrigiâingân Triu dng 0 

72 Vn kinh doanh Met 15.3 19 

Giá tij i ngân Triëu dng 12.567 93.061 * 

7.3 Vônduavàochiphisnxut Met 5.010 

Giátrjgiingän Triu dng 8.4 16 20.746 

7.4 CosâvtchAt Met 

Giátrigiâingmn Triu dng 436 2.500 

8 Li nhuân tru6t thuê Triu dng 44.117 45.000 102 

9 Côtü %/mnh giá Dxkin13 Dkin13 

* Trong do, các cOng trInh chuye2n tiê'p nàm cu CO khO'i lu'crng là 10.689 m và 
giO trj giái ngán là 75.862 triu dóng. 

IV. NHIM V1J TRQNG TAM VA GIAI PHAP CHU YEU 

1. Nhim vy trçng tam: 

- Trin khai thirc hin cac Nghj quyt Dui hi dng c dông thuô'ng niên 2021, 
trong dO ttp trung hoàn thành tot nhim v11 cap nuâc trên dja bàn, dam bão Cong ty 
phát triên theo djnh huong dê ra. 

- Quàn 1 va hoàn thin mIng hiâi cp nuâc trên dja bàn; duy tn và kéo giãm t' 
I nu6c không doanh thu theo l trinh cO hiu qua nhât t1r närn 2021 cOn duâi 21%, 
den nãm 2025 dui 18,5%, dat  diem hoà von và thu hôi von dâu tu dt hiu qua kinh 
tê cao. 

- Dua m1ic tiêu c tüc gn 1in lçi nhun Cong ty hal hoà gifta du tu phát trin 
và phân phôi lçii nhun hang närn phü hcip xu the phát triên cüa Cong ty. 

- On djnh và nâng cao d6i sng vt ch.t, tinh than CB-CNV, ngui lao dng, 
giãi quyêt hài hoà giüa lçii Ich Cong ty, nãng suât lao dng, thu nhp nguO'i lao dng. 

- Nang cao nàng 1?c  quan trj cong ty niêm y& trên Co s vn diving và tuân thu 
các quy djnh pháp 1ut hin hành; dào tjo bôi duO'ng nguôn can b quãn l, diêu hành; 
minh bach  thông tin, tinh hInh hoat dng cüa don vj. 
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2. Giãi pháp chü yu: 

- PMi hçip chat chë vâi chInh quyn dja phuang trong vic duy tn t' l 100% 
các h dan trên cija bàn quán l dixçc cung cap nu'ó'c stch, dáp i1ng mçi nhu câu cüa 
khách hang, câi thin hcn ntra chat lucng djch vii cung cap nuâc cho khách hang vâi 
phucrng chârn "huO'ng ye cong dông — phát triên dê phiic vi7i tot hQn". 

- Hang näm xây dirng k hoach san Xutt kinh doanh phü hçp vOi miic tiêu 
nhim vii gãn lien nhftng chi tiêu quãn l mang lui, chông that thoát nuâc và sir dao 
dng sir diing nuâc cüa khách hang, gãn 1 trInh giá nuâc sach  den 2022. 

- Tp trung ngun vn d sàa chüa, thay th ng miic, kt hgp du tu nâng cp 
cãi tao  theo tuOi th9 và sir phát triên tiirng vüng DMA theo quy hoach phát triên. 

- Darn báo cht krcrng v.t tii, thit bj, phii kin thay th chuyên ngành cQng nhu 
to chi'rc thirc hin thi công, giárn sat chat luqng cong trinh gãn kêt vâi cong tác phôi 
hçip ha thng k5 thut, xr l giao cat và tái 1p mat  du'ng  dat  yêu câu quy djnh quán l 
ha tang k5 thut. 

- Xây drng co' ch thuâng pht hgp l trong linh virc chng tht thoát nuOc theo 
hinh thirc khoán chi phi nhórn và nguOi lao dng; quän l DMA dira trén t' i that 
thoát rnrâc và san luçng, doanh thu trên ti'rng DMA khu vijc. 

- Duy tn i'rng dung cong ngh thông tin "GIS" và các chuang trinh phn mrn 
1rng diing d quán l tài san mang hrâi gãn lien vi chuang trinh quãn l khách hang; 
bão dam djch v1i kjp thô'i, chInh xác và xfr l nhanh si,r cô qua thông tin online giUa 
Cong ty, khách hang trong thành phô, do thj thông rninh. 

- Tirng buc thay th dng h nu'âc thông rninh cho khách hang có san liing 
cao (dông ho nuOc tir 25 ly tth len); tiên ti bô sung thirc hin các djch vii sau dOng ho 
nuâc khách hang, dac  bit là các chung cu có dông ho tong phân phôi qua các dông ho 
phii, cQng nhu vic sira be, dO tim rO ri that thoát nuOc các khu virc trên. 

- Xây dirng, cong khai, dan giân hóa các quy trInh, quy djnh theo hithng rt 
ngn thai gian giãi quyt yeu cu djch vii khách hang; tiên tâi cung cap djch viii cp 
rnxâc tr?c tuyen chat lung cao vâi chirc nãng "rnt cira din tr" cho phép tiep nhn, 
xir l, chuyên tnã kêt qua cüng nhu tna thu ye tInh tnang giài quyet cña tat cã các djch 
vii cap nuâc. 

- Cong khai minh bach  các quy djnh thu titc hành chInh, hoat dng rnua sm tài 
san, xay dirng si'ra chüa, dâu thau, quân l dâu tu xay dirng và sfr diing tài san cong. 

- Dam bão tinh hinh hoat dng tài chInh lành manh,  tuân thu các tiêu chI, chun 
miic kë toán tài chInh; can dôi chi tieu hqp 1, si'r diing hiu qua nguOn von kinh 
doanh. 

- Thrc hin nghiêm ch d kirn toán dc lap, cong M thOng tin theo quy djnh 
dôi yâi cong ty niem yet; xay dirng cac quy djnh, quy chê quân trj ni b phü hqp yój 
quy djnh cña pháp lust  ye chirng khoán. 

- Hoân thin mO hInh t chi.'rc kinh doanh; xây dirng di ngü can b quân 1 và 

cong nhân lành nghê có du phàm chat chInh trj, tninh d chuyen mOn nghip vi, có 
tinh than tnách nhirn cao và thai d lam vic than thin, van minh, ljch su; 

- Diu chinh, b sung các chi tiêu danh giá hiu qua cong tác bang h thng 
dánh giá KPIs phü hqp vth thirc tê; tiep ti,ic khoán lirong cho các phOng, ban, dôi, bô 
phn nhärn nâng cao nang suât lao dng, dánh giá dung kt qua cOng vic và nàng cao 
thu nhp. 
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'0 /,fQ CONG TY ,A 

•0 
COPHAN 

* CAP NUcSC * 

\9_ BNTHANB 

TM. HO! BONG QUAN TRI 
'HU TICH '-I 

Pham Thj Thanh Van 

No'i n/ian: 
- Co dông Cong ty; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 

Ban Giárn dOe Cong ty; 
- Lxu: VT, HDQT. 

Trên day là djnh hung phát trik và k hoch san xut kinh doanh chInh cüa 
Cong ty trong näm 2021. Dê có c s cho Hi dong quán trj và Ban quân l, diêu hành 
triên khai thirc hin; dông thai dê cO the diëu chinh các chi tiêu kinh doanh chU yêu 
(nhu doanh thu, lçii nhun,...) trong näm 2021 phÜ hçip vâi tInh hinh thirc tê, Hi dông 
quãn trj kInh dê nghj Di hi dng cô dông xem xét: 

1. Chap thun thông qua K hoach san xut kinh doanh näm 2021, bao gôm các 
mic tiêu djnh huâng, chi tiêu và giãi pháp chü yêu nêu trên. 

2. lily quyën cho Hi dng quãn trj xem xét diu chinh các chi tiêu san xut 
kinh doanh chü yeu va các giãi phãp (nêu cO) cho phU hçp vâi tInh hInh thirc tê trong 
näm 2021. 

Trân trçng kInh trInh Dai  hi dng c dông./. 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH 
BAN KIEM SOAT 

CONG HOA xA HQI CHIJ NGHiA VIT NAM 
Bc 1p — Ttr do — Hanh phIic 

S& 30 /TTr-CNBT-BKS ThthpháH ChIMinh, ngày3l tháng3nám2021 

TO TR!NH 
V viêc itra chon don vi kim toán cho báo cáo tãi chInh 11am 2021 

KInh giri: Di hi dng c dong Cong ty 

Can cü: 

- Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14, cO hiu lijc ngày 01/01/202 1; 

- Diu 1 T chirc và hot dng cüa Cong ty C phn Cp nuc Ben Thành 
(Diêu 1 Cong ty) duçc Dti hi dông cô dông thông qua ngày 28/5/2020; 

Ban Kim soát kInh trInh Dti hOi  dng c dong: 

1. Thông qua danh sách 03 cong ty kirn toán dc ltp duâi day dê kim toán 
báo cáo tài chinh näm 2021 cña Cong ty Co phân Cap nthc Ben Thãnh: 

s, TEN CONG TY DjACHI 
Tr 

1 COng MllIHngkirntoánAASC S 1 Lé Phng Hi&i, qun Hoàn Kini thành ph 
HàNi. 

2 Cong ty TNT I Kiêm toán AFC Viêt 
Nam 

NhàTndochina-Tng2, S4dungNgnDhh 
Chiêu, phuOng DaKao, qun 1, thành phO Ho CM 

nh. 

3 COngtyTNFKirntonvàtixvn 
A&C 

So 02 duOng TnxOng Son, phu6ng 02, qun Tn 
Bhih. thinh phO HO Chi Mnh. 

2. Uy quyn cho Hi dng Quãn trj COng ty hxa ch9n Cong ty kiêm toán trong 
danh sách trên d kirn toán Báo cáo tài chInh näm 2021 cüa Cong ty Co phân Cap 
nuOc Ben Thành. 

3. V rnüc phi kim toán, giao Giám dc Cong ty thtrnng thão vâi Cong ty kim 
toán duçic ch9n darn bão miTrc phi kiêm toán hçp I. 

KInh trInh Dti hi dng c dOng xern xét và thông qua./. 

Noi n/ian: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- K toán truOng Cong ty; 
- Luu: BKS. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRU'YNG BAN 

Nguyn Th Thu Htro'ng 
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ISNDONG QUAN TRI 
''UTCH 

cONGTYcOPHANcAPNIIOCBENTHANH CONG HOA XA HQI CI{U NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  — Tiy do — Hnh phtIc 

S: 02 /TTr-CNBT-HDQT ThànhpháHChIMiith, ngày31th6ng3nam2021 

TO TR!NH 
V mirc thu lao cüa Hi dng quãn tn, Ban kim soát 

và Ngu'ôi phi trách quãn trl/Thtr k HDQT Cong ty nãm 2021 

KInh gri: Di hi dng c dông Cong ty 

Can cir: 

- Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14, cO hiu lrc ngày 01/01/202 1; 

- Diu 1 T chirc va hot dng cüa Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành 
(Diêu 1 Cong ty) duçic Di hi dông cô dong thông qua ngày 28/5/2020; 

Can ci.'r k& qua hoat dng san xut kinh doanh näm 2020 cüa Cong ty C phAn 
Cap nuOc Ben Thânh, 

Ti phiên hQp thir 13 (Nhim k' 2017 — 2922) vào ngày 11/3/2021, Hi dông 
quãn trj Cong ty thông nhât kInh trInh Dui hi dOng cO dông thông qua mirc thU lao 
cUa thành viên Hi dông quãn trj (HDQT), Ban kiêm soát (BKS) vã NguOi phii trách 
quãn trj/ Thu k HDQT Cong ty trong nàm 2021, ci the nhu sau: 

- Thành viên HDQT : 6.000.000 dông/ngtr&i/tháng. 
(Tang 1.000.000 dng/ngu'ài/tháng so vi mc thu lao 5.000.000 

dông/ngithi/tháng dã ap dyng ti'c näm 2019) 

- Thành viên BKS : 3.500.000 dông/ngtrôi/tháng; 
- Ngu&i phii trách quãn trj/Thu k HDQT: 3.500.000 dIng/ngtrô'i/tháng. 
(Tang 500.000 dng/ngu'ài/tháng so vó'i mtc thI lao 3.000.000 

dóng/ngu'ài/tháng dd áp dyng tir nám 2019) 

- Riêng ChU tjch HDQT, Trumg BKS do dam nhn cong tác chuyên trách nên 
không nhn thU lao. 

MUc thU lao thrqc diu chinh nói trên tuong irng vOi rritt bing thU lao chung 
hin dang ap diving tti các cong ty CO phân cap nuàc trong Tong Cong ty Cap nuâc Sãi 
Gôn — TNHH MTV, dông th?i có sir ghi nhn nhüng no lirc cUa thành viên HDQT, 
thành viên BKS trong cOng tác diu hành, mang lui hiu qua SXKD cho dn vi. 

Can cir quy djnh ti dim e khoãn 2 Diu 14 cUa Diu l Cong ty, vic xác djnh 
thU lao cUa HDQT va BKS thuc tMrn quyën cUa Dti hi dOng cô dông, do dO HOi 
dông quãn trj kInh dê nghj Di hi dông c dông biêu quyêt thông qua van dê trên. 

Trân trong kInh trInh Dti hi dng c dông./. 

Ncr! n/ian: 
- Nhir trén; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Luu: VT, HDQT. 

Phm Thj Thanh Van  
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CONG HOA XA HQI CHTJ NGHIA VIET NAM 
Dc 1p — Tr do — Hnh phtIc 

S& 31 /TTr-CNBT-BKS ThàthpháHChiMngày3]tháng3nám2O2] 

T TRINH 
V vic phê duyt ban hành Quy ch hoit t1ng cüa Ban Kiêm soát Cong ty 

theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip nãm 2020 

Kjnh güi: Dti hi dng c dông Cong ty 

Ngãy 23/11/2017, Ban Kirn soát Cong ty C phn Cp nuó'c Bn Thành d 
ban hành Quy chê to chirc va hot dng cüa Ban Kiêm soát nhim k5' 2017 - 2022 bao 
gôm 3 Chuong, 12 Dieu, trén Co s& tuân thñ các quy djnh cila Lust Doanh nghip 2014, 
phU hqp vi Diêu 1 cüa Cong ty và các van ban huOng dn hin hành có lien quan 
(Quy chê duçic ban hành sau khi tham khão kin cUa Hi dông quãn trj Cong ty tai 
Phiên h9p thir 3- Nhim k' 2012 —2017). 

Tuy nhiên, thi gian qua các Co quan quãn 1 cüng cia ban hành mt s6 van ban 
pháp l quan tr9ng diêu chinh mt so quy djnh ye quân trj dôi vi các cong ty dti 
chUng nhu: Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14, Lut Chiling khoán so 
54/2019/QH14, Nghj dinh so 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cña ChInh phü, 
Thông tu so 116/2020/TT-BTC ngày 3 1/12/2020 cña B Tài chinh huing dn mt so 
diêu ye quãn trj cong ty áp ding dôi vOi cong ty di chUng. 

Can cü quy djnh tui dirn 1 khoân 2 Lutt Doanh nghip närn 2020 ,"Di hi 
dóng Co dóng cO quyên và nghki vy phê duyt quy ché hogt dng cia Ban kiém soát "; 
quy djnh ti khoân 6 Diêu 288 Quyên va nghia vi1 cüa Ban Kiêrn soát Nghj djnh so 
155/20201ND-CP ngày 31/12/2020 cüa Chinh phU quy djnh chi tiêt thi hành mt so 
diêu cUa Lust  Chtrng khoán "Xáy dy'ng Quy chê ho cit d(5ng cza Ban kiêm soát và trInh 
Di h5i dóng cO dOng thông qua.....", 

Nhirn darn bâo tuân thu theo dung các quy djnh cüa Nhà nwc, darn bão dông 
b Diêu 1 tO chi.'rc và hoat dng, Quy chë quãn trj cUa Cong ty duc Di hi dOng cO 
dOng thông qua ngày 2 8/5/2020, trên Co sâ tham chiêu mu Quy chê ye hot dng cUa 
Ban Kiêm soát áp diing cho doanh nghip ban hành ti Thông tu sO 116/2020/TT-BTC 
ngày 3 1/12/2020 cüa B Tài chmnh quy djnh, Ban kiêrn soát Cong ty cia xây dçrng lai 
d? thão Quy chê hot dng cUa Ban Kim soát bao gOrn 7 Chuong, 21 Diêu tuân thu 
cac quy djnh cUa Lut doanh nghip 2020, phU hp vâi Diêu 1 cña Cong ty vã các van 
ban hung dn hin hãnh cO lien quan. 

Qua ni dung trInh bay nêu tren, Ban Kirn soát Cong ty C phtn Cp nuâc 
Ben Thãnh kInh trInh Dai  hi dOng cO dOng COng ty thông qua vic ban hânh Quy chê 
hot dng cUa Ban Kiern soát (dInh kern toàn van dir thão). 

KInh d nghj Dui hi dng c dOng xem xét, chp thun d Ban Kim soát 
Cong ty triên khai thirc hin. 
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Trân tr9ng kInh trInh. 

H so' di'nh kern: Toàn van dir thão Quy ch hot dng cüa Ban Kirn soát 
Cong ty Co phân Cap nuc Ben Thânh. 

No'inhân: 
- Nhu' trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Kê toán trithng Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Luu: VT, BKS. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRIJYNG BAN 

Nguyn Thj Thu Htro'ng 
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CONG TY cO PHAN CAP NUOC BEN THANII 
BAN KIEM SOAT 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Bc Ip  — Tir do — Hanh phác 

DIJ THAO 

QUY CHE 
TO CH11J'C vA HOJT BONG CUA BAN KIEM SOAT 

Can cir: 

- Lut Doanh nghip ngày 17 tháng 6 näm 2020; 

- Lut Chirng khoán ngày 26 tháng 11 näm 2019; 

- Nghj djnh s 15 5/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiët thi hành mt so diêu cüa Lust  Chturng khoán; 

- Thông tu s 1 16/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa B triIng B 
Tài chInh huàng dn mt so diêu ye quàn trj cong ty áp diving dOi vó'i cong ty di 
chUng tti Nghj djnh so is 5/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 nãm 2020 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt thi hành rnt so diéu cüa Lut Chirng khoán; 

- Diu 1, Quy ch quãn trj Cong ty C phn Cp nuOc Ben Thành; 

- Nghj quy& Dti hi dng c dOng ngày 23 tháng 4 näm 2021. 

Ban kim soát Cong ty cô phn Cp nrnc Bn Thành ban hành Quy ch 
hot ding cüa Ban kiêm soát bao gôm các ni dung sau: 

Chiro'ngl 
QUY BINH CHUNG 

Ban kirn soát Cong ty C ph.n Cp rnràc Ben Thành (g9i tat là Ban kiêm soát) 
là ca quan do Dai  hi dOng cô dông Cong ty Co phân Cap rnxâc Ben Thành bâu ra theo 
Lust Doanh nghip, thay rnt cô dong thirc hin chi.'rc nang kiêm tra, giárn sat tInh hInh 
hoat dng san xuât kinh doanh, quãn trj va diêu hành cña Cong ty Co phân Cap nuâc 
Ben Thành (g9i tat là Cong ty) nhäm darn bão tuân thu dung the quy djnh cüa pháp 
lut, Diêu l to chiirc va hot dng cüa Cong ty và vic thirc hin Nghj quyêt cüa Dai 
hi dông CO dong. 

Biu 1. Phm vi diu chinh và di ttrqng áp ding 

1. Phm vi diu chinh: Quy ch hott dng ci.ia Ban kiêrn soát quy djnh Co câu 
t chiirc nhân sr, tiêu chuân, diêu kin, quyên và nghTa vii cUa Ban kiêrn soát và các 
Kiêm soát viên theo quy djnh tai  Lust Doanh nghip, Diêu l Cong ty và các quy djnh 
khác cO lien quan. 

2. D& tirnng áp ding: Quy ch hot dng cüa Ban kirn soát duçic áp dung cho 
Ban kiern soát và các Kiêm soãt vien. 

Diêu 2. Nguyen tAc hott dng cüa Ban kim soát 

Ban kim soãt lam vic theo nguyen the tp th. Các Kim soát viên chju trách 
nhirn Ca nhân ye phân vic cüa rnInh và cüng chju trách nhim tri.rc Dui hi dOng cô 
dông, truc pháp lut ye các cOng vic, quyêt djnh cüa Ban kiern soát. 
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Chtro'ngll 
THANH VIEN BAN KIEM SOAT (KIEM SOAT VIEN) 

thêu 3. Nhim k5' và s luqng thành viên Ban kim soát 

1. Ban kirn soát có tr 03 dn 05 thành viên, nhirn kS'  cüa Kirn soát viên 
không qua 05 närn và cO the duc bâu 1i vâi so nhirn k' không hn chê. 

2. Kirn soát viên không nht thiêt phái là c dOng cüa Cong ty. 

3. Ban kirn soát phài có hon mt nüa sé thành viên thu?ng trñ i Vit Nam. 

4. TriRrng hçp Kirn soát viên có cñng thO'i dirn kt thüc nhirn kS'  ma Kirn 
soát viên nhim k' mài chisa duçc bâu thI Kiêm soát vién d hêt nhirn k' vn tiêp titc 
thirc hin quyên và nghia viii cho den khi Kiêrn soát viên nhirn kS'  mi duçc bâu và 
nhân nhim vu. 

Diu 4. Tiêu chun và diêu kiên cüa Kiém soát viên 

1. Kirn soát viên phãi dáp trng các tiêu chun và diu kin sau day: 

a) Không thuc dM tucmg bj c.m thành 1p và quãn l doanh nghip theo quy 
djnh cüa Lut Doanh nghip; 

b) Duçc dào tio rnt trong các chuyên ngành v kinh t, tài chInh, k toán, 
kiêm toán, 1ut, quân trj kinh doanh hoc chuyên ngành phñ hcp vâi hoat dng kinh 
doanh cüa Cong ty; 

c) Không phái là ngui cO quan h gia dmnh cña thành viên Hi dông quán trj, 
Giám dôc diêu hành và ngui quán l khác; 

d) Khong phâi là ngui quân l Cong ty, không nht thMt phâi là c dong hoac 
ngui lao dng cüa Cong ty, tth truäng hp Diêu l cong ty có quy djnh khác; 

d) Không duçic lam vic trong b phn k toán, tài chInh cüa Cong ty; 

e) KhOng du?c là thành viên hay nhân viên cña COng ty kirn toán dc 1p thirc 
hin kiëm toán các báo cáo tài chInh cña Cong ty trong 03 näm lien tnrc do; 

g) Tiêu chutn và diu kin khác theo quy djnh khác cüa pháp lut Co lien quan 
và Diêu l cong ty. 

2. Ngoài các tiêu chu.n, diu kin quy djnh ti khoãn 1 Diu nay, Kim soát 
viên khOng duçc là ngui có quan h gia dInh cUa ngui quán l doanh nghip cüa 
Cong ty và cOng ty mc; ngi.Ri dai  din phân von cüa doanh nghip, ngi.thi dai  din 
phân vOn nhà nuó'c tai  cOng ty mc và tai  COng ty. 

Diêu 5. Quyn, nghia vi và trách nhim cüa Kim soát viên 

1. Tuân thu dung pháp lut, Diu l cOng ty, nghj quyêt Di hi dng c dông 
và do dirc nghê nghip trong thrc hin quyên và nghia vi.i duçc giao. 

2. Thijc hin quyn vã nghia v duçic giao mt cách trung thirc, ctn trQng, tot 
nhât nhärn báo darn igi Ich hgp pháp tOi da cüa COng ty. 

3. Trung thành vOi lgi Ich cüa COng ty và c dông; khOng 1m diing dja vi,  chuc 
vii và si'r diing thông tin, bI quyêt, cc hi kinh doanh, tài san khác cña COng ty de tu lqi 
hotc phiic vii lqi Ich cüa to chuc, cá nhân khác. 
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4. Nghia v1i khác theo quy djnh cüa Lutt Doanh nghip vã Diêu ! cong ty. 

5. Trung hqp vi phtrn quy djnh tai  cãc khoãn 1, 2, 3 và 4 Diu nay ma gay 
thit hti cho Cong ty hoc ngui khác thI Kiêm soát viên phãi chju trách nhim cá 
nhân hoac lien dài bôi thithng thit hai  do. Thu nhp và 1?i  Ich khác ma Kiêm soát 
viên cO dixçic do vi phtm phãi hoàn trã cho Cong ty. 

6. Tnthng hçp phát hin có Kim soát viên vi phm trong thirc hin quyên và 
nghia viii duçic giao thI phãi thông báo bang van ban den Ban kiêm soát, yêu câu ngtthi 
CO hành vi vi phm châm dirt hành vi vi phtm vã khäc phiic hu qua. 

Diu 6. Truàng Ban kim soát 

1. Trueing Ban kim soát phái cO btng tt nghip dti hc tth len thuc mt 
trong các chuyên ngành kinh tê, tài chInh, kê toán, kiêm toán, lut, quãn trj kinh doanh 
hoc chuyên ngãnh cO lien quan den hott dng kinh doanh cüa doanh nghip, trir 
trueing hç'p Diêu l cOng ty cO quy djnh tiêu chuân khác cao hGn. 

2. TruO'ng Ban kirn soát do Ban kirn soát bu trong so các Kiêm soát viên; 
vic bâu, min nhiërn, bai nhim theo nguyen täc da sO. 

3. Quyn va nghTa vii ciia Trung Ban kim soát do Diu l Cong ty quy djnh. 

4. Truâng Ban kim soát có trách nhim th chirc xây dung Quy ch hott dng 
cüa Ban kiêm soát, xay dirng chuong trInh cOng tác näm d th?c hin nhim Vii cüa 
Bàn kiêrn soát. 

5. T chi.'rc phân Cong nhiêm vu cho các Kim soát viên, giám sat vã chi dao 
các Kiêm soát viên trong vic th?c hin các cOng vic duçc phân cOng. 

6. Triu tp và chñ trI các cuc h9p cña Ban kiëm soát. 

7. Thpc hin báo cáo cho Hi dng thành viên, Kim soát viên Tng Cong ty 
theo quy djnh. 

8. Thay rntt Ban kim soát k các van ban thuc thm quyn cUa Ban kim 
soát. Ltp vã k báo cáo cüa Ban kiêrn soát sau khi dä tham khão kiên cüa Hi dOng 
quán trj dê trInh Dui hi cO dông. 

9. TiJy quyn cho mttrong s các Kim soát viên dam nhim cOng vic cüa 
Trung ban trong thi gian yang mtt. 

10. Thay rnt Ban kirn soát giái dáp các cht vn cña c dOng (nu co) truâc 
Di hi dông cO dOng ye các van e lien quan den nhiêrn vi, trách nhim duc giao. 

Diu 7. Be cii', (mg cii' Kim soát viên 

1. Vic (mg cu, d cCm Kim soát vien duqc thirc hin theo quy djnh ti Diu l 
Cong ty vâ quy djnh sau day: 

Các c dOng cO quyen gp s phiu biu quyët cüa t(mng ngithi li vi nhau de 
dê c(m các (mng viên Ban kiern soát. CO dOng ho.c nhórn cO dOng näm gi tü 3% den 
duâi 10% tOng sO cô phân cO quyen bieu quyet duçmc dê c(r mit (01) (mg vien; t(m 10% 
den dithi 30% duçc d ci~ tôi da hai (02) (mng vien; t(m 30% den drni 40% thrc d c(m 
tOi da ba (03) (mng viên; t(m 40% den duOi 50% duçmc d c(r tOi da bOn (04) (mng vien; và 
t(m 50% tth len duc d c(m tOi da näm (05) (mng vien. 
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2. Tru?yng hop so Iixng các (mg c(m viên Ban kiêm soát thông qua dê c(m vâ (mng 
cfr van không di'i so 1uçng can thiêt, Ban kiérn soát throng nhirn có the dê cfr them 
(mng c(r viên hotc to ch(mc dê cfr theo co chê thrcc Cong ty quy djnh tai Quy chê ni b 
ye quân trj cong ty. Co chê Ban Kiêrn soát throng nhirn dê c(m (mng viên Ban kiêrn soát 
phãi duçrc cOng bô rO rang và phãi duçc Dai  hi dông cO dOng thông qua tri1c khi tiên 
hành dê ci'r. 

Diêu 8. Cách thu'c bu, min nhim, bãi nhim Kiêm soát viên 

1. Vic bu, min nhim, bai nhirn Kim soát viên thuc thrn quyn cüa Dti 
hi dong cô dOng. 

2. Vic bu Kirn soát viên dixçic thirc hin theo quy djnh t?i  Quy ch quãn trj 
Cong ty. 

Diu 9. Các tru'&ng hçrp miii nhim, bãi nhim Kiêm soãt viên 

1. Di hi dng c dong min nhirn Kirn soát viên trong triRrng hcp sau day: 

a) Không cOn dü tiêu chun và diu kin lam Kirn soát viên theo quy djnh tai 
Diêu 4 cüa Quy chê nay. 

b) Co don ti.ir chi'rc va duoc chp thun; 

c) Tru?ng hçrp khãc do Diu 1 cOng ty quy djnh. 

2. Dai  hi dng c dông bäi nhirn Kirn soát viên trong truYng hcp sau day: 

a) Không hoàn thành nhirn vij, Cong vic thrçc phân cOng; 

b) Không th?c hin quyn vã nghia vii cUa rninh trong 06 tháng lien tçic, tr1 
trung hp bat khã kháng; 

c) Vi phm nhiu l.n, vi phtm nghiêm tr9ng nghia v11 cüa Kim soát viên theo 
quy djnh cüa Lutt Doanh nghip và Diêu l cOng ty; 

d) lruO'ng hçip khác theo nghj quyt Di hi dng c dOng. 

Diu 10. Thông bäo v bu, mien nhim, hAl nhim Kiêm soát viên. 

1. TriRrng hçp cIA xác djnh thrçrc (mg c(r viên Ban kiêm soát, Cong ty phãi cOng 
bô thông tin lien quan den các (mg c(r viên tôi thiêu 10 ngay truâc ngãy khai mac  hçp 
Dai hi dông cô dOng trên trang thông tin din t(r cüa Cong ty de cO dông cO the tim 
hiêu ye các (mg c(m viên nay tri.rc khi bO phiêu, (mng c(m viên Ban kiêrn soát phãi có 
cam két bang van ban ye tInh trung thirc, chInh xác cüa các thông tin cá nhân thmc 
cOng bô va phai cam kêt thuc hiên nhiêm vu môt cach trung thuc, can trong va vi loi 
Ich cao nhât cña cOng ty nêu duc bãu lAm Kiêm soát viên. Thông tin lien quan den 
(mng c(m viên Ban Kim soát thmc cOng bô bao gôm: 

a) Hç ten, ngAy, tháng, nArn sinh; 

b) TrInh d chuyen mOn; 

c) Qua trInh cOng tác; 

d) Các ch(mc danh quAn 1 khác; 

d) Lqi Ich có lien quan tOi Cong ty vA các ben cO lien quan cüa COng ty; 

e) Các thông tin khác (nu co) theo quy djnh tai  Diu l cong ty; 
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g) Cong ty phái cO trách nhim cong b thông tin v các cOng ty ma 1rng ciir 
viên dang näm gitr các chüc danh quãn 1 và các igi Ich Co lien quan tâi Cong ty cüa 
lung cur viên Ban kiêrn soát (néu co). 

2. Vic thông báo v k& qua bu, min nhim, bi nhim Kim soát viên th?c 
hin theo các quy djnh hung dn ye cOng bô thông tin. 

Chtro'ng III 
BAN KIEM SOAT 

Diêu 11. Quyn, nghia vli và trách nhim cüa Ban kiêm soát 

1. Ban Kim soát thuc hin giám sat Hi dng quãn trj, Ban Giám doe trong 
vic quán l và diêu hành Cong ty. 

2. Kim tra tmnh hgp 1, hçp pháp, tInh trung thirc và rnlurc d can tr9ng trong 
quãn I2,  dieu hãnh hot dng kinh doanh; tInh h thông, nhât quán và phU hçip cüa 
cong tác ké toán, thông kê và lip báo cáo tài chInh. 

3. Thrn djnh tInh dty dü, hçrp pháp và trung thrc cüa bão cáo tinh hInh kinh 
doanh, báo cáo tài chInh hang nArn vã 06 tháng cüa Cong ty, báo cáo dánh giá cOng tác 
quãn 1 cUa Hi dông quãn trj và trInh báo cáo thârn djnh tui cuOc h9p Dti hi dông Co 
dông thix?mg niên. 

4. Rã soát, kirn tra và dánh giá hiu 1irc và hiu qua cUa h thng kiêm soát ni 
b, kiêrn toán ni b, quãn 1 rüi ro và cânh báo sam cüa Cong ty. 

5. Kinngh Hi dng quân trj hoc Dti hi dng c dOng bin pháp slura di, 
bô sung, câi tiën ccr câu t chlurc quán 1, giárn sat và diêu hành hott dng kinh doanh 
cUa Cong ty. 

6. Khi phát hin có thành viên Hi dng quãn trj, Giám dc diu hành và ngiiOi 
diêu hânh doanh nghip khác cO hánh vi vi phirn pháp !ut hoic vi phtm Diéu 1 COng 
ty phái thông báo ngay bang van ban cho Hi dOng quãn trj trong vông 48 gia, yêu câu 
ngthñ cO hanh vi vi phtm chârn dlurt vi phtm vã cO giãi pháp khäc phiic htu qua. 

7. Tham dlj và tham gia thão 1un ti các cuc h9p Dui hii dng c dOng, Hi 
dOng quãn trj và các cuc h9p khác cüa Cong ty. 

8. sur ditng tu vn dc lip,  b phn kim toán ni b cüa Cong ty d thrc hin 
nhim vii thrgc giao. 

9. Ban kirn soát cO th tham kháo kin cüa Hi dng quán trj truOc khi trInh 
báo cáo, ket 1un va kien nghj len Di hi dOng cO dOng. 

10. Kirn tra turng vn d c th lien quan dn quân l, diu hanh hot dng cüa 
Cong ty theo dê nghj cUa cO dOng. 

11. D xut và kin nghj Dti hi dng c dOng phé duyt danh sách COng ty 
kiêm toán dc 1p dugc chap thun thrc hin kiëm toán Báo cáo tai chInh cüa COng ty. 

12. Chju trách nhirn truó'c c dông v hott dng giám sat cüa minh. 

13. Thijc hin các quyn va nghia vi khác theo quy djnh cüa Lutt Doanh 
nghip, Diêu 1 cOng ty và Nghj quyet cüa Di hi dOng cO dOng. 

CTCP Cá'p rnthc Bén Thành - Tài lieu DHCD thu'àng niên náni 2021 63 



Diéu 12. Quyn dirçrc cung cp thông tin cüa Ban kiêm soát 

1. Thông báo rnO'i hop, phiu 1y kin thành viên Hi dông quãn trj Va CáC tài 
lieu kern theo phãi duc gui den Kiêm soát vien cñng thO'i diem và theo phuong thirc 
nhu dôi vOi thành viên Hi dông quãn trj. 

2. Thành viên cüa Hi dng quán trj, Giárn cic diu hành và can b quân l 
khác phài cung cap day dü, chInh xác và kjp thOi thông tin và tài 1iu lien quan ye 
cong tác quàn !, diêu hành và hot dng kinh doanh cüa Cong ty theo yeu câu cüa 
Ban kiêm soát. Thu k Cong ty phâi darn báo rang toàn b bàn sao các thông tin tài 
chmnh, các thông tin khác cung cap cho cac thành vien Hi dông quãn trj và bàn sao 
các biên bàn hop Hi dng quàn trj, nghj quyêt Dti hi dông cô dông phãi duçic cung 
cap cho Kirn soát vien vào cüng thO'i dirn chüng duc cung cap cho Hi dông quãn 
trj. 

Chtrong IV 
CUOC HQP BAN KIEM SOAT 

Diu 13. Cuc hQp cüa Ban kirn soát 

1. Ban kirn soát phâi hçp têi thiu hai (02) ln trong rnt närn, so lucmg thành 
viên tham dir hp it nhât là hai phân ba (2/3) so Kiêrn soát viên. Ban kiêrn soát có the 
h9p tti tri s& chInh cUa Cong ty hoac 0 ni khác. Thông thuO'ng Ban kiérn soát së hop 
bang cách gap mat trirc tiep, truOng hop không sap xêp du?c th0i gian, các thành vien 
có the trao dôi qua email và thông nhât k biên bàn hp sau do. 

2. Thông báo chuGng trinh hop: Cuc hop Ban kirn soát du'c tiên hành sau 03 
ngày kê tr ngày güi thông báo cho các Kiêm soát viên. Thông báo cuc hop Ban kiêm 
soát duoc nêu rO v ni dung hop, th0i gian dja diem và phài kern theo tài 1iu can 
thiêt ye nhüng van dê se duçic bàn btc va bieu quyet tai  cuc hop Ban kiêrn soát. 

3. Biu quyt: Quyt djnh cüa Ban kirn soát duc thông qua nu duc da s 
(trên 50%) Kiêm soát viên dir hp chap thun. Tru0ng hop so kiên ngang nhau thI 
quyet djnh cuOi cUng thuc ye phia cO kiên cüa Tru0ng Ban kiêm soát. 

Diu 14. Biên ban hQp Ban kim soát 

Biên bàn hop Ban kim soát duçc ltp chi tit và rO rang. Ngu0i ghi biên bàn và 
các Kiêrn soát viên tham dir hop phài k ten vào biên bàn cuc hop. Các biên bàn hop 
cüa Ban kiern soát phãi duc lim gi nhãrn xác djnh trách nhirn cüa tung Kim soát 
viên. 

Chu'ong V 
BAO CÁO VA CONG KHAI LI ICH 

Diêu 15. Chê t1 báo cáo cüa Ban kim soát: 

Ban kirn soát phãi 1p báo cáo hoat dng cüa Ban kirn soát trInh Dai  hi c 
dông thu0ng niên. Ni dung báo cáo tôi thieu phãi bao gôm: 

1. Báo cáo tir dánh giá kt qua hott dng cüa Ban kirn soát và Kirn soát vien. 
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2. Tng kt các cuc h9p cüa Ban kim soát và cac kt 1un, kin nghj cUa Ban 
Kiêm soát. 

3. Thu lao, chi phi hoit dng vã các 1çi Ich khác cüa Ban Ki&n soát và Kim 
soát viên. 

4. Kt qua giám sat tInh hInh hoat dng và tài chInh cüa Cong ty. 

5. Kt qua giám sat di vi Hi dng quãn trj, Ban Giám dc và nhüng nguO'i 
diêu hành doanh nghip khác. 

6. K& qua dánh giá sr phM hçp hoat dng giUa Ban kim soát vâi Hi dông 
quãn trj, Ban Giám dOe diêu hành. 

7. D xu.t và kin nghi Dti hi dng c dông phê duyt danh sách cong ty kiêm 
toán dc 1p thirc hin kiêrn toán Báo cáo tài chInh cUa Cong ty. 

Ban kim soát thixc hin các báo cáo chuyën d theo chucing trinh k hoch lam 
vic, hoac theo yêu cau cUa c dông hoäc nhOm c dông theo quy djnh tti Diêu l 
Cong ty. Báo cáo kiêm tra duc gi.i cho Hi Dông quán trj, Co dông hoc nhóm Co 
dong theo quy djnh ti diêu l Cong ty và luu trü ti Ban kiêm soát. Ban kiêm soát có 
trách nhirn phân cong Kiêrn soát viên phii trách vic quan l và km giU ho so', tãi lieu 
cüa Ban kiêm soát ti trii sâ chInh cüa Cong ty. 

Diu 16. Tin lu'o'ng, thñ lao và quyn lçri khác cüa Kim soát viên. 

1. thu lao cüa các Kirn soát viên se do Dui hi dng c dông quyt djnh. 
Kiêm soát viên cüng s duçic thanh toán các khoán chi phi di 1ti, khách smn và các chi 
phi phát sinh ma each hçip 1 khi tham gia các cuc h9p cüa Ban kiêm soát hoac thirc 
thi các hoit dng khác cüa Ban kiêrn soát. 

2. Tin kro'ng, thu lao và chi phi hot dng eüa Ban kiêm soátdu9'c tinh vào chi 
phi kinh doanh cüa Cong ty theo quy djnh cüa pháp lut ye thuê thu nhp doanh 
nghip, quy djnh khác cüa pháp !ut có lien quan và phãi du9'c !p thãnh m1jc riêng 
trong báo cáo tài chInh hang näm cüa Cong ty. 

Diu 17. Cong khai các Iqi Ich lien quan 

1. Kim soát viën cüa Cong ty phãi kê khai cho Cong ty v cáe li Ich lien quan 
cña mInh, bao gôm: 

a) Ten, m s doanh nghip, dja chi trii sâ chinh, ngành, ngh kinh doanh cUa 
doanh nghip ma h9 lam chü hotc sâ hüu phân vn gop hotc cô phân; t' l và thai 
diem lài -  chñ, s hüu phân von gop hoc cô phân do; 

b) Ten, ma s doanh nghip, dja chi tru sâ chinh, ngành, ngh kinh doanh cUa 
doanh nghip ma nhüng ngu'i cO lien quan cUa ho lam chü, cUng sO' hU'u hoc sO' hu'u 
riêng phân vOn gop hoc cô phân trên 10% von diêu l. 

2. Vic ke khai theo quy djnh tai  khoân 1 Diu nay phai duc thi,rc hin trong 
thi han  07 ngày lam vic k tir ngày phát sinh lçi jch lien quan; viëc si'ra dOi, bO sung 
phãi ducc thông báo vâi COng ty trong thO'i han  07 ngày lam vic ke tir ngãy có sua 
dOi, bô sung tuo'ng ung. 

3. Kim soát vien vã nhung nguO'i cO lien quan cüa cac Kim soát vien chi drçc 
si'r diing nhüng thông tin cO duçc nhO' chuc vii cüa mInh dë phiic vi,i 1ci ich cüa COng 
ty. 
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4. Kim soát viên và nhfng nguOi cO lien quan cüa các Kiêrn soát viên nay 
không duçic si'r diing hoc tiêt I cho ngiRii khác các thông tin ni bO dê thirc hin các 
giao djch cO lien quan. 

ChuongVl 
MOI QUAN H CUA BAN KIEM SOAT 

Diêu 18. Môi quan h gi&a các Kim soát viên 

Các Ki&Tn soát viên có mi quan h dc lap, khOng phii thuc ln nhau nhung 
CO si;r phôi hp, cong  tác trong cOng vic chung dé darn bâo thi;rc hin tot trách nhim, 
quyên và nhim vi;i cüa Ban kiêrn soát theo quy djnh pháp lut và Diêu 1 cong ty. 
Trung Ban Kiêm soát là ngui diêu phôi cong vic chung cüa Ban kiêm soát nhi.ing 
không cO quyên chi phôi các Kiêrn soãt viên. 

Diu 19. Mi quan h v&i Ban Giám d6c diêu hành 

Ban kim soát có mM quan h dc 1p vi Ban Giám dc diu hành Cong ty, là 
dan vj thi;rc hin chirc näng giám sat hoit dng cña Ban Giárn doe diêu hành. 

Diêu 20. M6i quan h vói Hi dông quãn tr 

Ban kim soát có mM quan h dc 1p vi Hi dng quãn trj Cong ty, là dan vi 
thi;rc hin chirc näng giárn sat hoit dng cüa Hi dông quän trj. 

Chuo'ng VII 
DIEU KHOAN THI HANH 

Diêu 21. Hiu liyc thi hành 

Quy ch hoit dng cüa Ban kirn soát Cong ty C phin Cp nuâc Ben Thành 
bao gôrn 7 Chu'ang 21 Diêu và cO hiu li;rc thi hành kê tn ngày 23 thang 4 narn 2021 
(thay the Quy ché tO chirc và hoot dng cüa Ban Kiêrn soát dâ ban hành nãrn 2017). 

Trong qua trInh thi;rc hin, khi thy cn thit phãi b sung, sira dM và thay th 
quy chê nay cho phñ hgp vOi cac quy djnh cüa pháp 1ut và tinh hInh thi;rc tê cüa Cong 
ty, Ban kiêm soát sê quyêt djnh sau khi tharn khão kiên cüa Hi dông quãn trj và báo 
cáo Di hi dông cO dông trong phiên hçp gân nhât. 

Các Kirn soát viên và các cá nhân có lien quan chju trách nhirn thi hành Quy 
chê nay. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRIYONG BAN 

Nguyn Thj Thu Huong 
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CONGTYCOPHANcAPNUBENTHANH CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip — Tir do — Hanh phüc 

S: 03 /TTr-CNBT-HDQT ThàFthpháHChIMinJl, ngày3l tháng3iñn2021 

Tc TRNH 
V vic üy quyn thffong thão, quyt djnh k kt Hçrp dông mua ban si nu*c sch 

voi Tong COng ty Cap ntro'c Sài Gôn — TNHH MTV 

Kmnh giri: Dai  hi dng c dong Cong ty 

Trong thai gian qua, d thuc hiên nhiêrn vii san xUtt kinh doanh theo chirc näng, 
ngành nghe d däng k, Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành (sau day gi tat là 
"Cong ty") dà k kêt hcip dông mua ban si nuâc sich vó'i lông Cong ty Cap nuc Sài 
Gôn — TNHH MTV (co dông nãm giü 53,15% tong so cô phân có quyên biêu quyêt tai 
Cong ty, sau day gi tt là "Tng Cong ty"). 

Vic k kt hp dng rnua ban si nuOc stch nói trên duc thrc hin hang tháng, 
vâi tong so tiên Ca närn sau khi tong hgp giá trj hçip hçip dông cüa ti'ing tháng là 274,9 
t dông, theo so 1iu tong hç'p cüa näm 2020 (trc bInh quân 22,91 t dong/tháng). 
Giá trj cüa rnôi hcp dông mua si nrncc stch hang tháng nay chiêm duOi 35% tong giá 
trj tài san cüa Cong ty ghi trong Báo cáo tài chinh gân nhât duçc kiêm toán vào thai 
diem nay (tong giá trj tài san cüa Cong ty ghi trong Báo cáo tài chInh näm 2019 da 
dixc kiêm toán ngày 31/12/2019 là 276,7 t dông và Báo cáo tài chInh ban niên nàm 
2020 dä duçc kiêm toán két thüc ngày 30/6/2020 là 286,8 t dOng). 

Theo quy dinh tai dim a khoán 1 IJiêu 167 cüa Luât Doanh nghiêp  so 
59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 cüa Quoc hi nixàc Cong hOa xà hi chü nghia Vit 
Nam, có hiu 1irc thi hành kê tr ngày 01/01/2021 (sau day gçi tat là "Lut Doanh 
nghip näm 2020"), Dai hi dOng cô dông hoac Hi dông quán trj chap thun hcp 
dng, giao djch giva cOng ty vâi "Cs dông, nguài dcii din theo iy quyn cia c dóng 
là to chc sà hi?u trên 10% tong sO cO phán phô thông cza cong ty và ngu'd'i CO lien 
quan cza hQ ". 

Theo quy dinh tai khoãn 2 Diu 167 cfla Luât Doanh nghiêp nãm 2020,  Hi 
dông quãn trj cO thâm quyên quyêt djnh dOi vâi các hp dOng, giao djch "cô giá lrj 
n/jo luyn 35% lông giá In tài sOn cOa doan!, ngl,iêp  ghi trong báo cáo tài chinh gOn 
nhOt hogc mç5t tj) lç hogc giá trj khác nhO ho'n theo quy djnh tgi Diêu 1ç1  cOng ty ". 

Dng thôi, ti dim a khoán 3 Diu 167 cila Luât Doanh nghiêp näm 2020  
quy djnh Di hi dOng cO dOng có thâm quyên quyêt djnh dôi vi các "hçip dOng, giao 
dich khác ngoai /zop dong, giao did, quy din/i lai k/joan 2 Diêu nay"  (tlrc là các hp 
dong, giao djch Co giá tn tir 35% tong giá tn tài san cüa doanh nghiêp trô' ten  ghi 
trong báo cáo tài chInh gân nhât). 

Di v1i ni dung có lien quan nói trên, theo quy djnh ti dim o khoán 2 Diu 
14 Diêu lé TO chtrc và hoat dng cüa COng ty ban hành ngày 28/5/2020 (sau day gi 
tat là "Diêu l Cong ty"), Di hi dông cô dOng có thârn quyên thông qua quyêt djnh 
ye vic "COng ty hoc các chi nhánh cáa COng ty k3 két hçip dOng vO'i nhi?ng ngwO'i 
duçic quy djnh tçzi KhoOn 1 Diêu 162 Lut Doanh nghip vói giO In bang hoàc iOn  
horn 35% lông gid In tài sOn cOa Cvông Iv  và các chi nhOnh cia COng ty du'cic ghi 
trong báo cáo tài chinh gOn nhOt du'o'c kiêm toán ".  
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TM. HO! BONG QUAN TRI 
CHU TICH 

(Ni dung Diu 1 Cong ty ban hành ngày 28/5/2020 duçic xây dçrng theo quy 
djnh cüa Lut Doanh nghip nãrn 2014, theo do quy djnh tai  khoân 1 Diêu 162 cña 
Lut Doanh nghip närn 2014 tuong irng vi khoán 1 Diêu 167 cüa Lut Doanh nghip 
näm 2020 nhu d trInh bay trén). 

Trong näm 2021, näm 2022 d phiic vi cong tác san xut kinh doanh theo 
ngành nghê dã dang k, Cong ty se tiêp tic thuong thào, k kêt hp dong mua Si nuâc 
sach vó'i Tng Cong ty. Tuy nhiên, dé chñ dng hon trong cong tác San xuât kinh 
doanh, giva Cong ty va Tng Cong ty cO the thuong thão, k kêt các bàn thOa thun Va 
hcip dng rnua bàn si nuâc sach CO thai han  dài hon so vâi näm 2020. Do do dij kiên 
tOng giá trj phài thanh toán theo các bàn thOa thun và hcip dông nay s lan hon 35% 
tng giá trj tài san duçic ghi trong Báo cáo tài chInh gân nhât duçic kiêm toán cüa Cong 
ty. Trong tmng hçip nay, can cir vào quy djnh cüa Lust  Doanh nghip nãrn 2020 và 
Diu 1 Cong ty hin hành, ni dung giao djch trên thuc thâm quyên quyêt djnh cüa 
Dai hi dông cô dông. 

Can cir vào tInh hInh thirc t và cac quy djnh nhu dã trInh bay, d tao  diu kin 
thun 19'i cho hoat dng san xut kinh doanh cüng nhu cOng tác quãn 1 diêu hành t?i 
don vj, kInh trInh Dai  hi dng c dông xem xét chap thun üy quyên cho Hi dông 
quàn trj Cong ty chü dng trong vic thuang thão, quyêt djnh k kêt Hçp dông mua 
ban si nuâc sach  nãrn 2021, näm 2022 vOi Tong Cong ty Cap nuâc Sài Gôn — TNHH 
MTV. 

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

No'inhân: 
- Nhtx trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Lru: VT, HDQT.k 

Phm Th Thanh Van 
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CONGTYCOPHANCAPNUOCBENTHANH CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc  1p — Ti do — Hanh  phüc  

S: 05 /TTr-CNBT-HDQT Ththihpho'HChIMiith, ngàyO6tháng4non2O21 

TO TR!NH 
V vic min nhim Va bu b sung hai thành viên Hi dông quãn trl 

Nhiêm k 2017 - 2022 

KInh gui: Dti hi dng c dông Cong ty 

Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành (g9i tat là "COng ty") có 06 thành viên 
Hi dông quãn tn (HDQT), bao gôrn 04 thành viên là ngi.thi duçrc Tong Cong ty Cap 
nuâc Sài GOn — TNIHH MTV dê cir tham gia HDQT (bao gOm ông Trân Quang Minh, 
bà Pharn Thj Thanh Van, ông Nguyn Thành Phüc là ngui di din von gop cüa Tong 
Cong ty, ông HuSlnh Dirc Thành do ngthi di din vOn gOp cüa Tong Cong ty giOi 
thiu tharn gia irng cir HDQT); 02 thành viên là ngui thrçic Ngân hang TMCP DOng A 
dê ci'r tham gia HDQT (bao gôrn Ong Nguyn Thanh Tüng là ngithi dti din vOn gop 
cüa Ngan hang TMCP DOng A, Ong Tt Chuang Lam do nguài dti din von gOp cüa 
Ngân hang TMCP DOng A giài thiu tham gia i'rng c1r HDQT). 

Ngày 3 1/3/2021, Tng COng ty CAp nuâc Sài GOn — TNHH MTV cO van ban so 
88/TCT-HDTV ye vic dé cir nhãn sir lam ngu?i d?i  din vOn tti Cong ty, cu the nhu 
sau: 

1. Tng Cong ty cir bà Nguyn Thj Bão Châu, Trithng Ban Kiêm toán ni b 
TOng COng ty, sO can cuâc: 082179000021, cap ngày 22/02/2019 do Ciic Cãnh sat 
DKQL cir trU và DLQG ye dan cu, lam ngi.thi dii din quãn l 1.658.700 CO phân, 
tirnng duong t' l 17,72% vOn diêu l cüa lông COng ty ti COng ty CO phân Cap 
nuâc Ben Thành và giâi thiu bà Nguyn Thj Báo Châu ung cu chuc vii Thành viên 
Hi dOng quãn tn COng ty C phân Cap nuâc Ben Thành thay the ông Trân Quang 
Minh. 

2. Tng COng ty cu Ong Nguyn Doan Xä, hin là Chü tjch Hi dông quãn trj 
Cong ty CO phân Cap nu'c Gia Djnh, so CMND: 023743023, cap ngày 08/12/20 10 ti 
CA TP.HCM, lam ngithi dai  din quàn 1 1.658.000 cO phân, tuong duong t' l 
17,71% vOn diêu l cüa TOng COng ty ti COng ty CO phân Cap rnrâc Ben Thành và 
gii thiu Ong Nguyn Doàn X üng cu chuc vii Thành viên Hi dOng quân trj COng ty, 
dong thai gii thiu dé Hi dông quãn trj COng ty CO phân Cap nuOc Ben Thành xern 
xét bO nhirn chuc vii Giám dOc COng ty thay the Ong Nguyen lhành PhUc 

Theo quy djnh tti dim e khoãn 3 Diéu 25 cüa Diu I ti chuc và ho,t dng 
Cong ty du'çrc Dji hi dOng cO dông thông qua ngày 2 8/5/2020 (g9i tat là "Diêu l 
COng ty"), thI "Thành vien H2i  dông quán tr/ không con ttc cách thành viên H5i dông 
quOn fr/ trong các truOng hcYp sau: ... e. Co d'ông thay dOi ngu'ài dgi din dang giü 
cht'rc vt thành viên H5i dOng quán tr/ ". 

Dng thi ti dim d khoãn 2 Diu 14 cüa Diu 1 Cong ty, thI "Dqi hç51 dng 
cô dOng thicOng niên vO bat thu'àng thông qua quyêt dinh ye cOc van dé sau: ... d. Báu, 
mien nhiém, bãi nhim vO thay the thành viên H5i dOng quán trj và ban kiém soOt;" 
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No'i nhmn: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT COng ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Ltru: VT, HDQT. 

TM. HQI BONG QUAN TR! 
j18992  - HU TICH 

c:P 

Trên ca sâ van ban s 88/TCT-HDTV ngày 3 1/3/2021 cña Tng Cong ty Cp 
nuOc Sài GOn — TNIHH MTV ye vic de cir nhân six lam ngui dti din von tti Cong ty 
và can cir vào nhUng ni dung quy djnh ti Diêu 1 Cong ty, Hi dông quãn trj Cong ty 
thông nhât trInh Di hi dng cô dông theo van bàn dê nghj ci:ia Tong Cong ty Cap 
nixó'c Sài GOn — TNHH MTV. 

Can cw vào quy djnh ti diem d khoãn 2 Biu 14 cüa Diu 1 Cong ty và 
nhfrng ni dung dä trInh bay, Hi dông quãn trj kInh trInh Bi hi dông cô dông: 

1. Chp thun rnin nhim chrc danh thành viên HOi  c1ng quàn trj cüa Ong 
Nguyen Thành Phüc va ông Trân Quang Minh , kê tt'r ngày 23/4/2021. 

2. Tin hành bu b sung hai thành viên Hi dng quân trj Cong ty thay th cho 
hai thành viên v1ra rnin nhim. 

(Theo do, Tng Cong ty Ctp nuO'c Sài Gôn — TNHH MTV (c dong hin sâ 
hilu 4.974.700 cô phiêu, chiêm 53,15% von diêu l) chinh thirc dé cfr hai lung viên d 
lurng cur bâu bO sung thành viên Hi dOng quãn trj nhim k' 2017 —2022 nhu sau: 

- Ong Nguyn Doãn X - sinh näm 1964, cur nhân Quân trj kinh doanh, hin là 
BI thu Dáng ui', Chü tjch HDQT Cong ty CO phân Cap nuâc Gia Djnh; 

Ba Nguyn Thj Bâo Châu — sinh näm 1979, thtc s k toán, hin là Trithng 
ban Kiêm toán ni b Tong Cong ty Cap nu'Oc Sài GOn — TNHH MTV). 

* BInh kern:  H so d ctr, trng ccr lien quan; L' ljch trIch ngang cüa ông Nguyn Doãn Xã, 
bà Nguyen Thj Báo Châu. 

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

Phtm Thi Thanh Van 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJC BEN mANH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
B1p—Tirdo—Hnh phñc 

Thàithphó'HChIIvIinh, ngày3l ththig3nvn2O21 

QUY CUE THAM GlADE cCi, UNG CIYTHANH VIEN HQI BONG QUAN TR! 
CONG TY CO PHAN CAP NEfCK BEN THANH 

NHIM K2017-2O22 (BAUBO SUNG 02 THANHVIENHBQT) 

1. Can cfr: 

- Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14, có hiu lijc ngày 01/01/2021. 

- Lust Chirng khoán s 54/2019/QH14, CO hiu 1irc ngày 01/01/2021. 

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

- Quy ch Hott dng cüa Hi dng quãn trj Cong ty. 

2. Muc tiêu: 

- Dam bâo nguyen t.c cong khai, cong bang, dan chü; 

- Tao diu kiên thuân loi cho cong tác t chüc Dui hOi  c dông thithng niên näm 
2021. 

3. Ni dung Quy ch: 

a. So 1u'Q'ng thành viên Hi dông quãn trl bãu b sung: 02 ngi.thi 

b. Nhiêm k)': t1r 2017 —2022. 

c. S ltrqng frng cfr viên: Không htn chê 

d. Biêu kin d cü, ü11g cfr: 

C dông hoc nhóm c dông sO' hu'u tr 5% trO' len s c phn CO quyn biu 
quyêt tInh den thO'i diem chôt danh sách cô dong tharn du Dai hôi cô dông thi.thng niên 
näm 2021 (26/3/202 1) duçc 1rng ci1 hoc dê cir nguO'i vào HDQT cüa Cong ty. So nguO'i 
duçic i'rng ci1 hoc dê ci'r theo t 1 narn gilt cô phân cüa Cong ty duçc quy djnh nhu sau: 
ti'r 5% den duâi 10% duçic ci'r 1 nguO'i, tlr 10% dn dithi 30% duc c1r 2 nguO'i, tlr 30% 
den duOi 40% duçc dr 3 ngithi; t& 40% den duO'i 50% du9'c clt 4 ngirO'i, tlr 50% den 
duOi 60% duçic cli 5 ngtRi, tlr 60% den duâi 70% di.rçic cli 6 nguO'i, tlr 70% den duOi 
80% duçic cli 7 nguO'i, tlr 80% trO' len duçxc cli 8 nguO'i. 

e. Tiêu chuãn ung cfr viên: 

- La c dong cá nhân hoac dai din cüa c dông pháp nhân sO' hltu It nht 5% 
tong so cô phân phô thông hoc ngixO'i khác có trinh d chuyên mOn, kinh nghim 
trong quãn 1 kinh doanh hoc trong ngành nghé kinh doanh chü yëu cüa Cong ty; 

-COtrInhdôdaihoc; 

- CO slrc khOe, cO phtm ch.t dao dIre tht, trung th?c hem khit, cO hiu biët lut 
phãp; 

- CO dli näng hrc hánh vi dan six, khOng thuc di tuclng bj cam quãn l' doanh 
nghip theo quy djnh cüa Lut doanh nghip. 
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BONG QUAN TR! 
U TICH 

CONG TV 

COPHA 

cA'p NLJ 

BEN lilA 

4. H1 so' tham gia trng cü', d cii' HDQT: 

- Don i'rng cr (hoc d cü) tham gia HDQT (theo rnu); 

- So yu 1 ljch do Ung cir viên tr khai (theo rnu); 

- Ban chInh hotc ban sao có cong chimg tài 1iu chirng minh nm giü' c phn 
Cong ty Co phân Cp nu*c Ben Thành tInh tói thm diem chôt danh sách c dông 
tham dir Dii hi cô dông thtr?rng niên 11am 2021 (26/3/202 1) (vI du Ban sao sao kê Tài 
khoán Giao clich cht'rng khoán hoc Giáy chiiig nhn sà h12u cô phán...); 

- Ban sao có cong chi.'rng: CMNJ, h khu thu'mg tri1 hotc t.m trü, các bang cp 
chi'rng nhn trInh d van hóa và trinh d chuyên mon. 

- so tham gia dé cir, üng cir giri v Ban T chirc Di hi truo'c 16 giô' 00 
ngày 16/4/2021 ye: 

Cong ty Co phân Cap niroc Ben Thành 
Dja chi: 194 Pasteur, phu?ing VO Thj Sáu, qun 3, TP.HCM 
Diên thou: (028) 38 297 147 - Fax: (028) 38 229 778 
(Lien h Chj Phan Dung - Din thoi: 0908 218 575). 

5. Lira chçn các trng cfr viên: 

Dra trên các Don 1rng cr và d ci'r ciia các c dong, HDQT së thông qua danh 
sách các i:rng cir viên HDQT dáp rng dü các tiêu chuân duçc quy djnh tii Quy chê 
tharn gia dê cii'r, ung cfr nay. 

6. Hiu lirc thi hành: 

Quy ch d ci, i1ng ci.'r nay ducic d9c cOng khai truOc Dai  hi dng c dOng a 
lay kiên biêu quyêt ciia các cO dOng truâc khi tiên hành bâu ci'r. Nêu dt.rçc Dui hi 
dông cO dong thông qua vâi t' 1 tü 51 % tth ten cüa tOng sO phiêu biêu quyêt ciia tat cã 
CO dông du hop së cO hiêu tue thi hành bat buOc dôi vOi tat ca các cO dOng. 

/ 

Phtm Thj Thanh Van 
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CONG TY CO  PHAN CAP NTJOC B THANTI CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V1T NAM 
Doe 1p — Tir do — Htnh phñc 

ThànhpháHChIMfrth, ngày3l tháng3n?on2O21 

THE LE BAU C1 THANH VIEN HQI BONG QUAN TR! 
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

NHIIM KY 2017 — 2022 (BAU BO SUNG 02 THANH VIEN HDQT) 

1. Can CU: 

- Lu.t Doanh nghip s 59/2020/QH14, có hiu 1?c  ngày 01/01/2021 

- Lut Chirng khoán s 54/2019/QH14, cO hiu 1rc ngãy 01/01/2021. 

- Diu 1 T chüc và hot dng cüa Cong ty. 

- Quy ch Hot dng cüa Hi dng quân trj Cong ty. 

2. Muc tiêu: 

- Darn bão tuân thu 1ut phãp và các thông 1 ti Vit Nam; 

- Dam bão nguyen the cong khai, dan chü và quyn lçii hp pháp cüa tt ca c 
dông; 

- Darn báo tInh tp trung, n djnh t chi.'rc cüa Di hi c dOng. 

3. D61 ttrçrng thi'c hin ban cu: 

CO dông sâ hUu c phn có quyên biu quyt hoc dii din theo Uy quyn cüa 
CO dOng si hüu cô phân cO quyën biêu quyêt (theo danh sáeh cô dong Cong ty chôt 
ngày 26/3/202 1) CO mat tai Di hi cO dOng thung niên närn 2021. 

4. S ltrqng và nhim k' thành viên thrçrc bâu b sung väo Hi dông quãn 
trj: 

- S krcng cn bu b sung: 02 thành viên 

- Nhiêrn k' thành viên: 2017 - 2022 

5. Phuo'ng thñ'c bâu CU: 

- Vic bu b sung 02 thành viên Hi dng quân trj (HDQT) duçc thirc hin 
bang hInh thirc bó phiêu theo phuang thirc bâu don phiêu &rçic quy djnh tii khoãn 3 
Diêu 148 Lu.t doanh nghip so 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

- Danh sách irng ci.'r viên HDQT duçc hInh thành dira trên don d cir, i1ng ci.'r 
cUa các c dông dê lira  ch9n các i'rng cü viên HDQT dáp i'rng các tiêu chuân quy djnh 
trong Diêu 1 cüa Cong ty, Quy ché tharn gia dê cir, üng cir thãnh viên HDQT nhim 
k'2017-2022. 

- Mi c dOng tharn gia di.xçic phát rnt phiu bu HDQT cho toàn b s Co phân 
s htu và ducic ñy quyên. 
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- Co dông clii thrqc li,ra chQn I dn 2 thãnh viên trong so các 1rng ciir 
HDQT, theo cách thrc nhLx sau: 

+ Di vâi iling cir viên duçic 1ira chQn: C dông dãnh dâu "X" vào ô vuông 
phIa tru*c ten cüa ung cir viên duo'c itra chon vã dê nguyen cã ho và ten cüa trng 
cu viên do; 

VI diii 11ng cir viên duqc Iira ch9n: 

NGUYEN VAN A 

+ Di vâi üng ci:r viên khong ducc 1ra ch9n: Co dông gach chng len cã ho và 
ten ella trng cfr viên không chon và không du'o'c ctãnh dan "X" vào ô vuông phia  
triroc ten cila các u'ng cfr viên thro'c lira chon. 

VI di 1rng ci'x viên không du?c hja ch9n: 

U NGUYEN VAN A  

- Mi c dông có tng s phiu bu bang tong s c phn di din sâ hu (bao 
gm sc httu và di din theo üy quyen). 

6. Thu tuc và hInh thirc tin hành bâu cu: 

6.1 Phiêu bâu cñ': 

a) Hlnh tht'c phiê'u bu th: 

- Phiu bau HDQT ducc in trên giy rnàu hng CO dong du treo cüa Cong ty. 

b) N3i dung phié'u bcu cz: 

- Phân 1 The hiên Ma so cô dông, Tong so cô phân so' hflu hoäc dai diên so' hilu, 
Tong so phiêu bâu (met phiêu bâu the hin quyên bâu tuo'ng i'rng vài so lucmg cô phân cô 
dông do närn giü hoc dai  din si hüu). 

- Phan 2: Danh sách 1rng cir viên HDQT. 

- PhAn 3: Mt so lim quan trong. 

c,) Phie'u bu hQp l: Là các phiu bu theo mu in sn do Cong ty phát hành, cO 
du treo cüa Cong ty, khong thrçic ty xOa, co sfra và bâu tü 1 (met) den dñ so 1iing 
thành viên disçc bâu dà duçic Di hi dong cô dong thông qua. 

d) Các tru'ô'ng hc'pphilu bu khóng hcrp li.' 

- Phiu khOng theo mu quy djnh, không do Cong ty phát hành hoc không cO du 
treo cña Cong ty; 

- Phiu không dánh du "X" vào ô vuông phIa tnrâc ten cüa irng viên ducic chçn 
hoc cüng không gch ten cña 1rng viên không ch9n; 

- Phiu vra dánh du "X" vào ô vuông phIa truc ten üng cir viên dng thai gch 
chông len ten cña 1rng cfr viên do; 

- Không bâu 1rng cü viên nào hoc bâu vuçt qua so üng cir viên theo quy djnh; 

- Phiu ghi them ten ngiRi khác vào danh sách hotc ghi them nhftng thông tin, k 
hiu khác; 

- Phiu bj gch xoá, sira cha; 

- Phiu không con nguyen yen.  
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e) Truàng hcrp xem là khóng tham gia báu ct'c: 

Các c dông CO tham d? dai hi ma không bO phiu bu cfr thI s phiu b.0 cüa c 
dông do duçc xem là khong tham gia bâu cr. 

J Ddl lgiphieXu  bu: 

Trong trurng hçp phiu bu khong th hin dung các thông tin có lien quan dn c 
dông, hoc do nhârn ln cüa cô dông trong qua trInh ghi phiêu bâu cho các rng cir viên 
ma chua bO phiêu bâu vào thüng phiêu, cô dông cO the lien h vâi Ban kiêm phiêu dé dôi 
lai phiêu bâu. 

6.2 Ban kim philu, nguyen tic bó philu và kim p/iku: 

a) Ban kie2m phié'u: 

Ban kim phiu do Chu tQa doàn d cir và dirge Dti hi dng Co dong thông qua. 
Thành viên Ban kim phiu không duçc cO ten trong danh sách dê ci'r và irng cir vào 
thành viên HDQT. Ban kiêm phiêu CO trách nhim: 

- TrInh Di hi c dông thông qua Th 1 bâu cr; 

- Hrnrng dn cách thirc bO phiu và t chiirc bâu eir; 

- Tiên hành kim phiu; 

- Cong b k& qua bu truâc Dti hi. 

b) Nguyen tc bó phiê'u và kim phié'u: 

- Ban kirn phiu tin hành kim tra thüng phiu trufc khi bO phiu vOi si.r chirng 
kiên cüa các cO dOng; 

- Các c dông cong khai bO phiu bu vào thüng biu; 

- Vic hO phiu bat du tir khi cO thông báo cüa Truâng Ban kirn phiu va kt 
thüc khi khOng cOn cO dông nào hO phiêu bâu vào thüng phiêu; 

- Vic kim phiu phài duçic tin hành ngay sau khi vic bO phiu kt thUe; 

- K& qua kim phiu thric th hin trong Biên bàn kim phiu Va dirge Trung 
Ban kiêm phiêu cong bô trisàc Dti hi. 

7. Nguyen tAc trñng cfr thành viên HDQT: 

- Ngu'o'i tring cfr thành viên HDQT duçic xác djnh theo so phiu bâu tInh ti'r cao 
xuOng thâp, bat dâu tr rng cir viën cO sO phiêu bu cao nhât cho den khi dU so thành vien 
theo quy djnh; 

- Tnrng hp cO nhüng ing cr viên dt t 1 % s c dông tin nhim ngang nhau 
cho thành viên cuOi cüng thI s to chirc bâu li giüa eác 1rng vien nay dë ch9n. 

8. Lp và cong bô Biên ban kim phiu: 

- Sau khi kim phiu, Ban kim phiu phãi 1p Bien bàn kim phiu. Ni dung chü 
yêu cña Biên bàn kiem phieu bao gOm: tOng sO cO dOng tham gia dir h9p, tOng sO cô dOng 
tham gia bO phieu, t' ! so phieu cüa CO dOng tham giabO phiêu so vài tOng so phiêu cüa 
cO dOng tharn gia dir hQp, sO phiêu bau hgp l, sO phiêu bâu khOng hgp 1; sO phiêu bâu 
và t 1 % phieu bâu trên tong sO phieu bâu hgp 1 cUa ti'rng i'rng c1r vien vào HDQT; 

- Toàn van Biên bàn kim phiu phài dime cong b tnróc Di hi dông Co dOng. 
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9. Nhfrng khiu nii v vic ban và kiém phiéu: 

Nhitng khiu nti v vic b.0 và kirn phiu së do Chñ tça doàn cuc hçp giãi 
quyêt và thrçic ghi vào biên ban cuc h9p Dai h5i cô dông thi.rng niên näm 2021. 

10. Hiu 1irc thi hành: 

Th 1 bu ci.'r nay duc d9c cong khai truâc Di hi dng c dông Va 1y kin 
biêu quyêt cña các cô dông truàc khi tiên hãnh bâu cir. Nêu duçic Dai  hi dông cô dông 
thông qua vâi t' 1 tiir 51% trâ len cüa tOng so phiêu biêu quyêt cüa tat câ cO dOng dir hçp 
sC cO hiu 1irc thi hành bat buc dOi vth tat cã các cO dOng. 

TM. HOI BONG QUAN TRJ 
CHU TICH 

Phim Th1 Thanh Van 
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