
CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lp - TV do - Hanh phüc 

Tp. H Chi Minh, ngày 07 tháng 4 nám 2014 

THONG BAO MI HOP 
DI HO! CO DONG THUUNG N1 ER N NAM 2014 

Hôi dng quán trj (HDQT) Cong ty Co ph.n CAp nuâc Bn Thành trân trong kinh mñ 
Qu cô dông tham dir Di hôi cô dông ththng niên näm 2014 nhu sau: 

1. Tho'i gian : 8h00, Thir Ba, ngày 22/4/2014 
2. Oja dim : Khách sn Thing Lçñ (VICTORY) - 14 VO Van Tn, P.6, Q.3, TP.HCM. 

3. Ni dung chInh: 
- Thông qua Báo cáo dánh giá thirc trng cong tác quán 1 kinh doanh nãm 2013; 
- Thông qua Dinh huâng phát trin nãm 2014; 

- Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2013 dA kim toán và Báo cáo cüa kim toán dOe  1p; 
- Thông qua Báo cáo cUa Ban kim soát ve^ viec tham djnh tInh hInh san xuAt kinh 

doanh nAm 2013 cia Cong ty; 

Thông qua phirong an phán ph6i lçii nhuân, trIch lp  các qu vâ chia cO^ tirc nàm 2013; 

Thông qua viec  min nhiem và bu b6 sung thành viên Ban kim soát; 

Thông qua Diu 18 COng ty duçc son thão lai; 
Thông qua viec lira chn dan vi kim toán Báo cáo tài chInh näm 2014; 

Thông qua mtrc thu lao HOi  dng quán trj, Ban kim soát nãm 2013 và 2014. 

4. Diu kiên tham dir Di hi: 
TAt Ca cdc cÔ dông sO hUn c6 phiu cUa Cong ty Ci phn CAp nuOc Bn Thãnh CO ten 

trong danh sách cô dông chôt ngày 14/3/2014. 
5. Thu tzc tham dir Di hi: 
C6 dOng tham dir Di hOi  vui lông mang theo thu m&i, giAy CMND hoc hO chiu; 

ngu&i thrçc üy quyên mang theo giây üy quyên hop lê và thu m&i hop ciia ngu&i Uy quyên. 
6. Mu giAy iy quyn tham dir Di hOi,  mu don (mg c(m, d cCr thành viên Ban kim 

soát, tài lieu hop Di hOi  và các van ban khác cO lien quan due dang tãi trên website Cong ty 
tai dia chi: www.capnuocbenthanh.com  (vao mic "Cong bô thông tin" chn "Thông tin cô 
dOng"). 

7. Thông báo nay thay the cho thu mi trong trithng hop cO^ dong không nhn duçic thu 
mi qua dung butt dien. 

8. De^ thun On trong cong tác tÔ chirc, Qu cob dông vui lông xác nhn viec tham dir 
hoäc üy quyên tham dir Di hôi và gUi ho so dé cU, Ung cU thãnh vién Ban kiêm soát tru'&c 
17h001 ngày 17/4/2014 ye: 

Cong ty Co phn Cap rnrc Bn Thãnh - 194 Pasteur, PhtrOng 6, Qun 3, TP.HCM 
Diên thoai : (08) 38 297 147 - Fax : (08) 38 229 778 
(Lien h8 Chi Phan Dung - Diên thoai: 0908 218 575) 

No'i nhln: 
- Co dOng Cong ty; 
- Thành vién HDQT, BKS Cong ty; 
- Luu (VT, HDQT). 
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CHU€ING TRINH 
BI HQI cO BONG THING NI E"' NAM 2014 
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

1. Tuyên b 6̂ 1 do và giôi thiu dti biu. 

2. Báo cáo k& qua thAm tra tu cách c05  dông. 

3. Thông qua The^ le^ lam vic và biu quyt ti Dai hi. 

4. Thông qua danh sách Chu' tga doàn, Thu k doàn vá Ban kim 
phiêu. 

5. Thông qua Chumg trmnh lam vic cüa Ei hi. 

6. Thông qua Báo cáo cüa Hi dng quân trj dánh giá thrc trng 
cong tác quán 1 kinh doanh näm 2013. 

7. Thong qua Dinh hu&ng phát trin nAm 2014. 

8. Thông qua Báo cáo tài chInh nãm 2013 dä kim toán và báo cáo 
cUa kiêm toán dc 1p. 

9. Thông qua Báo cáo cüa Bankim soát ve^ vic thâm  djnh tinh 
hInh san xuât kinh doanh nãm 2013 cüa Cong ty. 

1 0.Thông qua phixang an phãn phi lçii nhun, trich lp các qu5' và 
chia cô tue näm 2013. 

11 .ThOng qua vic min nhim và bu bô sung thành viên Ban kim 
soát. 

12. Bu b6 sung thành viên Ban kim soát ('Thông qua Quy chl 
tharn gia dé cz thig c& thành viên Ban kiêm soát; Thông qua 
The 1i báu bó sung thành viên Ban /ciém soát; Báu ct). 

13.Thông qua Diu le^ COng ty duçxc son tháo 1i. 

14.Thông qua vic lira ch9n dorn vi kim toán Báo cáo tái chInh 
nãm 2014. 

15.Thông qua mire thu lao Hi dng quán trj, Ban kim soát nàm 
2013 vá2014. 

16.Thông qua Nghj quyt Dai  hi c05  dông thu&ng niên nãm 2014. 

17.Th6ng qua Biên ban hçp Dai hi c8 dOng thung niên näm 2014. 

183ng kt và be^ mac Dai Mi. 

- 1 - 



CONG TY CO PHAN CAP NUC BEN THANII CQNG HOA xA HOl cfflJ NGHIA WET NAM 
Dc Ip - Tn' do - Hanh phüc 

TP. H6 C/il Minh, ngày 07 tháng 4 näm 2014 

THE Lt LAM VIC VA BIEU QUYET 
TAI DI HQI cO BONG THUNG MEN NAM 2014 

CONG TY CO 
 

PH' CAP NUC BEN THANH 

D Di hOi  c dông thung niên näm 2014 cUa Cong ty CophAn Up nirâc 
Ben Thành duçic tiên hành trong không khI trang trong, hop 1 và thành Cong tot dep, kInh 
de nghi Qu Co dông tham du thuc hin nghiêm tue cac quyên han và nghia vii cüa mInh 
duâi day: 

1. Tat cá c dông s hiru c6 phn cüa Cong ty C6 phn Cp nuàc 
Ben Thành theo danh sách cô dOng chôt den ngày 14/03/2014 dtrcie quyên tham dir Di 
hOi cô dông thtrmg niên nàm 2014. 

2. Co^ dOng hoäe di din c6 dông dâ lam thu tiic dãng V tham du Di hi dng c 
dông thtthng niên nãm 2014 dixqc quyên tham gia phát biêu kiên, biéu quyêt và bâu cr 
ti Di hi. 

3. Cue hop  Di hi dng c dông do Chü tQa doàn diu khin Dai hi. C dong 
tham gia Di hôi phãi tuân thu theo sr dieu khiên cüa Chü tQa doàn nhAm too diêu kin 
cho Dai hi diên ra mOt  each thuân 1çi, nhanh chóng và hop 1. 

4. Khi tin hành däng k tham dr Di hOi,  Cong ty cp Cho trng c6' dông hoc di 
din duoc üy quyên Phiêu biêu quyêt và The biéu quyêt, trên dO ghi ma so dang k, ten 
cOa cO dOng vâ so phiêu biêu quyêt cüa CO dOng do. 

4.1 PhieAu  bilu quyit: Doi vài ca  no dung: Thông qua nhân su Chü tQa doàn, Thu 
k doàn, Ban kiêm phiéu; The' 18 lam vic và biêu quyêt ti f)i hOi;  Chuang trinh lam vic 
cüa Di hi; Quy ché tham gia tie err, 1mg clr; Danh sách dé clr, 1mg clr; The 18 bâu dr 
(trong trtrcmg hip co bâu c(r), Bién ban va Nghi quyêt Dai hôi va môt so nôi dung thao Iuân 
phat smh ngay tai Dai hôi can  thông nhât tnrc,c kin biêu quyêt thông qua Co dOng bieu quyêt 
bang each gki Phiêu biêu quyet theo sir diêu khiên cüa Chü tQa doân dé lay )2 kiên biéu quyêt: 
Dông , Không dông , Không cO kiên hoc CO hen khác. 

4.2 The biu quylt: 

- Co- dông biu quyét bang The bi&u quyt di vâi các ni dung chmnh cüa Di hi 
(trü các van tie dã duqe biêu quyêt bang Phiêu biéu quyêt neu trên) bang each dánh dâu 
chéo (X) vào 0 DOng hoäc Khong dOng hoc Không CO kiên cüa tirng ni dung duoc 
néu trong The biêu quyêt. 

- The biu quyt khong ho,  p le là the biu quy& khong do Cong ty phát hành; ghi 
them ni dung, thông tin, k hiu khãc ... khi khOng duçc Chu' ta yêu câu; the biêu quyét 
bj gach xOa, slra chira, rách, không cOn nguyen vn. The biêu quyêt không the hin rö 
rang kién cüacô dOng, khOng dánh dâu " kien nào hoe dánh dâu tit 2 " kiên tth len dôi 
vài nOi  dung can lay kiên biêu quyêt nào thI phân biêu quyêt dOi vài nOi  dung dO là 
không hop l. 	
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- Trong mt The biu quyt, cac ni dung cn 1&y kin dirge biu quyt dOe  1p 
vi nhau. Sir không hçip 18 cüa phân biêu quyét nOi  dung nay së không ãnh htthng den tinh 
hop le cüa các nOi  dung khác. 

- Twang hop co dông biu quyetnhm hoc the biu quyetkhông con nguyen vçn, 
co dông Co the lien h vài Ban to chrc dé dirge cap lai  The biêu quyêt mài và phâi np 1i 
The biéu quyêt cU. 

- Tmông hçip coA  dông da dang k tham du Dai hOi  nhung không the có mt dn ht 
chi.rng trinh Di hOi, Co dOng do phãi gth lai  The biéu quyêt dä biéu quyêt các van dé can 
lay kiêncho Ban to chrc truàc khi ra ye. Nêu cô dông nào không gth lai The biêu quyêt 
cho Ban to chtic, Ban kiêm phiêu xem nhi.r Co dông dO dOng dôi vài các van dé can lay 
kiên. 

- Thai gian bat du và kt thüc vic bO phiu do Chü toa doàn hoc Trir&ng ban 
kiêm phiêu thông báo tai Di hOi. 

5. Ban kim phiu CO trách nhim lp Biên bàn thng ké s6 phiu Dng , KhOng 
dOng , Không cO kiën cüa Dai hOi  dOng cô dông dOi vài tang van dé biêu quyêt dé báo 
cáo Chü toa doàn. Chñ toa Se cOng bô két qua kiêm phiêu tirng van dê sau khi tiên hãnh 
biêu quyét. 

6. Vic bu b sung thành viên Ban kim soát duqc thuc hiên theo phuyng thtrc 
bâu don phiêu. Ban kiem phiêu do Chit toa doàn de cir và duqc Di hOi  dông Co dong 
thông qua. 

7. CO dong dn du hop muon  có quyn dang k và sau dO có quyn tham gia và 
biêu quyêt eac nOi dung tiep theo tai dai hôi Chu toa không co trach nhiêm dung Dai hôi 
dê cho cO dông den muOn dang k và hiu lrc cüa các dçit biêu quyêt dã tiên hành tnrOc 
khi cô dông den muOn  tham dir không bi ánh huâng. 

8. Quy& dlnh cüa Di hOi  dng c dông duc thông qua khi CO s6 C6 dông di din 
It nhât 65% tong sO phiêu biêu quyêt cüa tat ca cô dông dir hop chap thun. DOi v6i quyet 
djnh ye sfra dôi, bô sung Diêu 1 cüa Cong ty thi phâi du?c sO cô dông d?i  din It nhât 
75% tOng sO phiêu biêu quyet cüa tat cã cô dOng du h9p chap thun. Trong trtring hçp 
Dai hOi phát sinh các van d khác can bieu quyê 't, t l biêu quyêt thông qua can cd theo 
quy djnh cüa pháp luât. 

9. Ni dung cuOc hop Dai hOi  d6ng c6 dong duqc Thu V doàn ghi chép dy dü 
vào Biên bàn Dai ho và thong qua Dai hOi trixâc khi be mac. 

10. 1 lam vic và biu quyet nay dirge d9c tnrâc Dai hOi d6ng c6 dong và lay 
kiênbiêu guy  et cüa các cô dông. Nêu duqc Dai hOi  dOng cô dông thông qua vâi ty l tr 

65% tong sO phieu biêu quyet cüa tat Ca c6 dong dr h9p trâ len së có hiu hrc thi hành bat 
buOc dôi vâi tat cã các cO dOng. 

IN! COPHAN 

t* CA'PNJÔC 

'WB'N THANK 

TP 

BONG QUAN Tifi 
U TICH 
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CQNG HOA XA HOl CHLJ NGHIA VIET NAM 
Dc lap - Tir do - Hnh phüc 

CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANU 

S6: 041 /CNBT-HDQT 
	

Tp. H Chi Minh, ngày 07 tháng 4 nàm 2014 

BAO CÁO CUA HQI BONG QUAN TRf BANH GIA THI1Jt TR3NG 
CONG TAC QUAN LV KINH DOANH CUA CONG TY NAM 2013 

KInh gui: BA! HQ! BONG CO' BONG CONG TY 

Can eli: 

- Ludt Doanh nghip näm 2005; 

- Diu le Tô  chlrc và hoat ttng COng ty C6 phn Cp rnrâc Bn Thành; 

- Quy che T6 ch(rc và hoat dng cüa HOi  dong quàn trj; 

- Báo cáo tài chInh nãm 2013 (dâ kim toán) cüa Cong ty C6 ph.n Cap 
nixâc Ben Thành; 

- TInh hInh thirc tin thuc hin ke hoach san xut kinh doanh nAm 2013 
ella Cong ty, 

Hi dng quán trj Cong ty xin báo cáo trtrâc Di hOi  dng c6 dOng ve danh giá 
thrc trng cong tác quãn 1 kinh doanh dlla COng ty nAm 2013 nhtr sau: 

I. DILC DIEM TINH HINH: 

Trong nAm 2013, Cong ty bixàc vào thre hin nhim vii do Di hOi  dng c dông 
dé ra vâi các chi tiéu ké hoach san xuât kinh doanh (SXKD) dêu tang so vâi két qua 
thi.rc hi en nAm 2012. Dc bit, chi tiêu san luxing niidc tiéu thi theo kê hoach nAm 2013 
tang hcin 200.000 m3  so vâi kêt qua thuc hin nAm 2012 trong diêu kin Cong ty không 
duçe tInh huçng nuàc tOi thiêu 4m3  nhu tnràc dày (khOi huçing nay trong nAm 2012 1 
200.000 m3); tInh hmnh kinh tê thành phô noi chung chm phic hôi dllng vài giá nLxâc 
tang theo 16 trinh dn den khuynh huOng tiêt kim sIr diving nirâc sach  và gia tang sIr 
dung ni.râc giêng ella khách hang. Do 4y, vic gia tang san hrçmg trong diêu kiin  co' 
nhung khó khan trên cling vâi t 16 khách hang &rçYc cap nithc dA phll kin và bAo hOa là 
diêu kin het sIre khó khAn. 

COng ty cüng ti tic duy trI cong tác ph ho t6t vâi Tng Cong ty Cap ni.rcc 
Sãi Gôn và nhà thâu Manila Water trong vic thuc hin Dii an giám that thoát nuàc cCa 
Tong Cong ty Cap rniâc Sal Gôn; dc bit phâi chuân bj các nguôn luc dé chmnh thlrc 
tiêp nhân bàn giao, triIc tip quãn 1 và 4n hành các phân vCing quán 1 cung cap nuàc 
(DMA) và các dOng ho tOng dâ d.rc lap ctt vào nAm 2014 nhAm nãng cao hiu qua 
trong cOng tác chong that thoát, that thu nuâc, mang 1i hiu qua trirc tiêp cho hoat 
dOng san xuât kinh doanh trong thi gian tâi. 

Ben canh dO, kh& hucrng tiEn nuàc phái thu gia tang dOi hOi CB-CNV phái tang 
nAng suât lao d0ng  d dam baa hiu qua kinh doanh. Dong thi, vic chuyén 10 trinh 
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cong tác biên d9c chi sô dng hO^ nuâc và cong tác thu tin nixàc theo các phân vüng 
quãn 1 cung cap nuâc (DMA) dn den mt so khO khän nhât djnh cho các bo ph n Co 
lien quan cüa Cong ty. 

Ben canh  nhUng khó khän trén, vic gia' nuâc duoc tip tue diu chinh theo 1 
trInh dã to dng 1rc tIch circ cho HOi  dông quán trj, Ban Giám doe Cong ty cüng toãn 
the'CB-CNV n6-  Iirc vuqt qua khO khän, hoàn thãnh các chi tiêu kê hoach ma Di hOi 
dông cô dông dã thông qua ti Dai  hi Co dong thithng niên nãm 2013. 

ii. yE CONG TAC QUAN L': 

Trong näm 2013, Cong ty tip tiic thrc hin và cüng c6 cong tác quán 1 nhtm 
dáp rng tInh hInh san xuât kinh doanh cüa dcrn vi thông qua các mt sau: 

1. Tip tjc chO trong thirc hin cong tác cài each hành chinh; trin khai chrnng 
trInh nâng cao chat h.rcmg phiic vii khách hang, thirc hin mlic tiêu "Huàng ye cong 
dông, phat tnên dé phuc vu tot hcin", ung dung tot môt so quy trinh, nghiêp vu dã cal 
tin nhm rut ngän th&i gian giãi quyêt yêu câu gãn mài, nâng, dM, dOi c& dOng ho 
nucc (DHN) ciia khách hang. 

2. Nãng cao chat hrcmg dôi ngU can bO,  chuyén viên lam cong tác quân l thông 
qua vic ci:r can bO,  chuyên viên dir các lap tp huãn, dão tao ehuyên mon, nghip vi 
cüng nhi.r tham quan, trao dOi kinh nghim trong và ngoài nuâc nhäm nâng cao näng 
1rc cüa can b, chuyên viên trong trng linh virc cong tác. 

3. Cong ty hoàn thin phn mm sCr dung cho vic biên dcc chi s6 DHN bang 
thiêt bi dc s6 cam tay (handheld); thu?mg xuyen duy trI kiêm tra vic thrc hin ghi 
phiêu tiêu thu tai  gia nhAm giàm thiêu sO Ian doc sai và phán anh kip thai tInh trng 
dOng ho nuOc; diêu chinh kip thai và ap ding giá biéu dtng dOi tuçlng sir ding nuOc; 
ma rng hinh thirc thu ho^ tiên rnrOc qua ngân hang và các djch vi thu M tiên nuâc;... 
Các bin pháp trên dã gOp phân nâng cao giá ni.ràc bInh quân cüa don vi, dOng th&i 
hoàn thành tiêu doanh thu và san krçing dê ra. 

4. Cong ty thijc hin nghiêm che dô kim toán dOe lap, báo cáo djnh k' theo quy 
djnh dôi vâi cOng ty dai  chüng; thirc hin chê dO cOng ho thong tin djnh k' và bat 
thuang nhanh chong, kjp thaI, dam bão minh bach  tmnh hInh hoat dng cOa Cong ty. 

5. Cong ty dà chu dng thuc hin kim tra vic mua sm vat  tu, trang thit bj; 
kiêm ké tài san, vat ti.r và xtr l tài san, vat  ti.r sau kiêm ké. Tuy nhiên, trong cOng tác 
thu, np tiên ni.ràc, vera qua tai  Cong ty Co xáy ra sai phm do mOt  can bO thuOc DOi 
Thu tiên cO hành vi biên thu horn 2,4 t dOng cüa 1.923 hóa dan tien nuóc. Sij vic dä 
duçyc Cong ty trInh báo và dang dirac DOi  Cãnh sat diêu tra - Cong an TP.HCM thu I 
giài quyêt, chua có kêt lun chinh thIrc. Trong qua trInh giãi quyêt, gia dlnh cá nhân có 
sai phani và các cá than có trách nhim quán l, kiêm tra dä cüng khàc phic vâi so' tiên 
1,3 t' dông. Ban Giám dOe COng ty dang phOi ho v6i ca quan diêu tra d tiêp tiic thu 
hôi sO tiên cOn lai. 

Day là bài hoc kinh nghim sâu sic cho tp the lath dao  COng ty trong cOng tác 
quân l can bO,  nhân vien, dc bit là các can bO,  nhân vien cO trách nhim lien quan 
den tài san COng ty trong qua trInh cong tác. 

Sau sir cO5  trên, Cong ty dà khan truang rà soát và bOA sung nhiu bin pháp quán 
l nhuing dung phân mêm däng ngãn tiên nuàc hang ngày, yeu câu nhán viên thu tiên 
trirc tie p np tiên nuâc cho thu quy, phOi hp vài ngân hang d b trI nhân vién ngân 
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hang trIc tip thu tin nixâc ti quay, thành lp T6 Van phOng thuOc  Di Thu tin,... 
Các giái pháp dông b6 trên giüp t' Id thrc thu/chuân thu trong nãm 2013 là 99,54% 
(nAm 2012 là 99,09%). 

6. Vt quail I mang krôi cp ntr&c: 

- Quãn 1 và vn hành an toàn he thóng cp nu6c, dam bão cAp nuàc lien tVc,  on 
djnh Cho khách hang; kiêm tra và dau nôi tang áp Cho các khu vrc rnxâc yêu; tu van, 
thiêt kê cc dOng ho rnxâc phi hcp de dáp ring nhu câu si:r dung nuâc cüa khách hang; 
tIch circ day manh cong tác cãi tao  mang krài cap nuàc theo ké hoach dé ra nhàm dam 
bâo luong nuâc cung cap Cho khách hang; 

- Hoàn tAt cnht qun lton b hthng duông ng, cOng trInh, thit bj cOp  	6  
lien quan và DHN khách hang trên mang  hrôi cap nuàc bang chumg trInh h9a do GIS 
nhäm quãn 1 chat chë tài san và phiic vu Cho cong tác quán 1 mang hrài cap nuàc ye 
mt k5 thut; 

- Cong tác chng thAt thoát nixrc duçic thrc hin dng b thông qua vic lp va 
thirc hin Ké hoach thirc hin giãm nuOc that thoát that thu ngay t& dâu nãm; len kê 
hoach dO be ngâm hang tháng Cho tirng khu vjc; tap trung dO be các khu vrc thu?ing 
xuyén có ap hrc nurc yêu, khu vrc ông cu miic, chi.ra cai tao, khu virc co giao cat vâi 
các cOng trInh thi cOng khác; kip  thi scra cha, dO be các dja chi và khu virc theo thông 
báo cüa khách hang, các khu virc cOn nguy cor that thoát cao; phOi hçip vâi các cor quan 
chirc näng thc hin các dçit tiêp xik, tuyên truyên, vn dng dôi tuqng khách hang 
kinh doanh djch vii sfr dung ntràc sach  cüa he thông Cong ty cung cap thay vi sr dung 
nithc giêng, khOng dâu nOi Chung du&ng ông cap nixàc cüa he thông Cong ty và &ring 
Ong ntnc ngam de tránh o nhim nguOn rn.ràc sach;  thiRmg xuyên kiêm tra tInh trng 
hoat Ong cña dông ho nuâc a nh&ng ni san lung nuâc bj giàm hoc tiêu thu. bat 
thuang, khách hang có si'r dung he thông giêng, khách hang dang trong qua trInh xay 
dirng, khách hang sir diving DHN tr 100 ly tth len,... 

- DAy mnh cong tác thay dng h rnràc da dn niên han  kim djnh theo djnh 
dc bit là các dong ho nuOc cEr lan, dOng ho nuac hu hông nhu ngung, be, chy chm 
dan hay kim dOng ho chay bat thung,... de dam bão xác djnh dung trong nuàc tiêu 
thu, không bj that thoát. Trong näm 2013, COng ty dà thay 12.630 dOng ho nuàc c& nhO 
(0 S 25 ly) dat 105,25% kê hoach và thay duqc 313 dOng ho nuàc c6 lan (0 ? 40 ly) 
dat 125,20% so vâi ké hoach. 

- Tich crc ph6i ho vâi Ban Quân l Du an giãm thAt thoát nuâc Tng Cong ty 
trong cong tác giãm nuàe không doanh thu thong qua vic thirc hin các cong tác nhu 
dóng van cô J A CAC 

 các tuyên ông kiêm tra dO kin nuâc dê lp dtt dong ho tong và van 
chn tuyên, dOng van cO lp cac tuyên ông kiëm tra dO kin nuâc cac DMA, si'ra Chita và 
ccii van bj khuât lap,... TInh den cuôi näm 2013, COng ty dà phôi ho p vâi Ban Quãn l 
dij an Giãm that thoát nuàc lông Cong ty và nha thâu Manila Water thiêt lp  và dua 
vào hoat dOng  47 DMA và 62 dOng ho tOng trén dja bàn quán l ctia COng ty (bao go  
24 DMA a Qun 1, 23 DMA a Qun 3 và 36 dông ho tOng a Quân 1, 26 dông ho tong O 
Qun 3). 

Ben canh  do, COng ty trin khai mO hinh caretaker và thãnh lp T6 Quãn l giãm 
nithc khOng doanh thu, phãn cong và giao trách nhim, quyên han  cii the Cho trng 
caretaker trong vic quân l tài san, mang luâi cap nuâc, gOp phân  nang cao chat luqng, 
liru luçrng và áp lrc nuàc trong tirng DMA, dOng thai chuân bj Cho vic chInh thCrc tiep 
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nhn bàn giao, truc tip quán 1 và vn hành cac DMA là cci s6 cho vic phông chông 
giâm ni.râc that thoát, mang 1i hiu qua san xuât kinh doanh cho Cong ty. 

- Tháng 6/2013, Cong ty cia cOng b6 hoàn thành chi tiêu 100% ho^ dan duçxc cung 
cap nuâc sach.  T5' le nay phân ánh nhu câu sr ding nuâc s?ch  cüa tat cà hO dan trén dja 
bàn dêu cia thrçic Cong ty clap i'rng và phic vu. 

7. CM tin quy trInh sin xut kinh doanh vi quail 1: 

- Nâng cp h chucing trinh doe sé bang may dQC s cam tay (handheld) vâimic 
tiêu phát triên he chucing trinh theo các tiêu chi quàn l nghip vi chuyên sâu ye ma 
hOa, kiêm soát san incing, so lieu in hOa don,...; xir l dft 1iu clap üng các tiêu chi ye 
quán 1 giãm nuâc khong doanh thu; xây dirng h thông báo cáo tp trung so lieu  dc 
so trên mang theo din rOng và chuyên sâu nhäm dáp mg các miic tiêu quãn 1 và tong 
hop so lieu dirqc nhanh chóng, chInh xác. 

- Ban hành và thijc hin hiu qua quy djnh v vic thrc hin nhanh các yêu cu 
nâng, di, dôi ca,... cong ho rnràc khách hang ngay khi khách hang np hO so yêu câu 
và tam  crng chi phi thi cong. 

- Ung ding phan mm ArcGIS vao quán l tài san mang luâi thông qua vic 
chuyén dôi d& lieu  tü 	 é Autocad sang phân mm ArcGIS dê cap that, quãn 1 thông tin, 
thuOc tInh cia trng chüng loai tài san trên mang luOi. 

- Ung ding nhtng tin Ich ciia cOng ngh thông tin trong cong tac quân l, giao 
tiêp, cung cap dch vii cho khách hang thông qua nâng cap website eüa don vi vâi 
nhtrng thông tin nhu tra cru thông tiên nirâc, thanh toán tiên nuàc, thông tin lien kêt dê 
thu tiên nixâc qua ngân hang, Ijch trinh doe sO, quy trinh vâ tiên d giái quyet ho so 
khách hang,... 

- Lien k& vOi mOt  so^ ngân hang, cac tô  chirc dich vii thu hO deA rn& rng kénh 
thanh toán tiên nuOc qua ngãn hang nhàm tao  them tin ich cho khách hang và dam báo 
an toàn trong cOng tác quãn l tiên nuàc thu np. 

8. Thtrc hiên cãc chi tiêu ke^ hoach: 

Trong nAm 2013, Cong ty dã thrc hin dat  và vi.rqt hAu h& các chi tiêu san xut 
kinh doanh do HOi dông quãn trj dê ra và các chi tiêu ma Dai hOi dông co dông dã 
thông qua nAm 2013 qua các mat san xuât, san luçmg, doanh thu. 

Trong diu kin khó khAn trong vic thuc hin chi tiêu san ltrçing, nhirng san 
luqng, doanh thu cüa Cong ty van vuçit so vài kê hoach là n6 lirc rat kin cüa ttp the 
CB-CNV Cong ty. Dôi vâi chi tiêu Iqi nhun, trong nàm 2013 muxc 1i nhun truâc thuê 
cüa COng ty dat  31,694 t' dOng, dat  99,04% so vài kê hoach (ké hoach näm 2013 là 32 
t' dông). Vic lqi thun Cong ty không dt U hoach Mra chü yêu do lãi suât ngãn 
hang trong nãm 2013 lien t1ic diêu chinh giãm, dông thi Cong ty sCr diving nguôn von 
nhiêu hon các nãm tnrâc cie dâu t.r thi cong cai tao cong trinh mang krâi cap nuàc. Tuy 
nhiên, lqi nhun truâc thue näm 2013 càa Cong ty vn cao hon so vâi müc li nhun 
tnzàc thuê näm 2012 (31,495 t' dôn), do vây Cong ty vn dam bao hiu qua hoat Ong 
san xuât kinh doanh theo kê hoach dé ra. 

Ngoài ra, cong tác ciau tu xay dirng cci bàn cüa COng ty trong näm 2013 dat dat 
tong giá trj gân 50 t dOng, tang 37,7 t' so vâi nãm 2012 Va là mic cao nhât t& trtrâc 
den nay. 
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9• ye cong tic ke^ toán - tài chInh: 

Cong tác ke toán - tài chInh cña dan vi dil duqc thijc hin dtng theo các quy 
djnh hin hành cüa Nhà ntrâc; tInh hInh tài chInh lành mnh, dam bão chi tiêu dáng quy 
djnh; hoàn thành nghia vu nOp  ngân sách Nhã nuâc. 

HI. KET QUA KINH DOANH: 

Qua thrc hin cong tác quán 1 thu trén, kt qua kinh doanh cüa Cong ty näm 
2013 dit két qua nhu sau: 

Ch I eu Don 
vj tIñh 

K hoach 
näm 2013 

Kt qua thirc 
hin nám 2013 

Oat t3 1 
(%) 

-San Itryng nuóctiêuthi m - ............38.000.000 --........ 	...172.5 19.045 

- Doanli thu ban hang và cung dng 365.445.000.000 378.069.418.712 103,45 
___ _____ 

. 

- ........ 

.. 

-Gan rnOi dnhmrâc 	- _çi . .................................. 661 220,33 
- 	i.  nhuân trtrOcthu .dn 32.00Q.P°°.°... 31.694.4 ., 99,0 

- T' suAt lori nhun truàc thu/ % 21,91 21,72 99,13 
On chct sâ h&u _______ 

- T 	1 	h6 dan duçic cap nt.thc % 100 100 100,00 
sch  

IV. HOAT BONG  CUA HO! BONG QUAN TRJ: 

1. Cong tác quail i, diu hànb cüa Hi ding quãn trj: 

Trong näm 2013, FIi dng quàn trj dä diu hành hoat dng cüa Cong ty thông 
qua 04 phiên hop Hôi dông quan tri va cac y kiên biéu quyêt bang van ban gi&a cac 
phiên hop (bao gôm 25 lan lay kiên biu quyét bang van bàn). Các ho sa to chi.rc lay 
kiên biêu quy& nay dirc thtrc hin theo dtng thu tUc  quy djnh cüa Ludt Doanh nghip 
và các vAn bàn huâng dk co lien quan, dung Quy ché TO chüc vâ hoat dng cia HOi 
dông quân trj Va CO sir giám sat cüa Ban kiêm soát Cong ty (cac ho sa lay kiên Hi 
dông quãn trj dêu duorc giri cho các thành viên Ban kiêm soát theo dung the th(rc, noi 
dung vã thui hn nhu dôi vâi các thành vién Hi dông quân trj). 

NOi dung chü yu cüa các phiên hop và các hÔ sa lAy kin biu quy& ctia Hôi 
dông quán trj bao gôm: 

- Các ni dung lien quan dn vic thuc hin cac chi tiêu kd hoch sin xuAt kinh 
doanh trong nAm; 

- Các nOi  dung lien quan dn hop dng mua bàn si nuâc sch gi1a Cong ty vâi 
Tong Cong ty Cap nuâc Sài GOn; 

- Các nOi  dung lien quan den luong, thung, phüc 1i cho ngui Lao dng; 

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

Trong nãm 2013, HOi  dng quàn frj dâ ban hành 39 nghj quyt, quyt djnh lien 
quan den Ong tác quãn 1', diêu hành thuOc  thâm quyên ciia HOi  dông quãn tr. 

Float dng cUa HOi  dng quãn trj trong näm 2013 dam bão tuân thu theo quy 
djnh ti Diêu le To chirc và hot dng Cong ty, Quy chê To chiic và hoat dng cüa Hi 
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dng quán trj dä ban hành, các quy djnh khác cüa pháp 1ut trong vic quãn 1, diéu 
hành don vi và dtrâi sr giám sat cüa Ban kiêm soát Cong ty. 

2. Dinh giá tInh binh hot dng cüa Cong ty trong 116m tài chInh: 

- Hoat dng san xuAt kinh doanh 6n djnh, barn sat theo chi tiêu k hoch dã d 
ra, trong do san krng nuâc tiêu tht tang so vâi thirc hin näm 2012 1à425.000rn3  và là 
mite san krqng thrc hin cao nhât trong các nãm qua; doanh thu vuqt kê hoach dê ra; 

- Cong tác tài chinh, ke^ toán duqc thirc hin theo dung quy djnh cüa pháp 1ut; 
dam bão m1c tiêu báo to" và phát triên nguôn von; 

- Các vn de thuôc thm quyn ca HOi  dng quán trj du di.rçc CH tjch Hi 
dng quân trj vã Giám dôc Cong ty báo cáo HOi  dông quán tri xern xét vã quyêt djnh 
dixâi str giárn sat cña Ban kiêm soát Cong ty. Các thành viên Hi dông quán trj, Ban 
kiêm soát dêu di.rçc thông tin kjp thO'i ye tInh hinh hot dng cüa Cong ty; 

- Vic cong bo^ thông tin luôn tuân thu quy dinh cUa pháp 1ut, dam báo tInh 
minh bach,  khách quan, phán ánh trung thirc tInh hInh hoat dong cüa Cong ty. 

- Cong ty dã thirc hin dat  chitiêu 100% hQ^ dan trên dja bàn dirge c&p rnrOc sach 
vào th?i diem tháng 6/2013 và chuyên sang giai doan dâu tu nâng cao chat luqng phc 
vi, san sang dáp img mi nhu câu sr dung nuàc cOa khách hang. 

- Sis co^ bin thu tin n.râc vâi sé, tin trên 2,4 t32 dng cUa can b6 DOi  Thu tin là 
bài hoc sau sac trong cong tác quân 132 ma Ban lãnh dto cüng di ngü can b6 quãn 132 
Cong ty can rat kinh nghim và CO giãi pháp ngän chn nhUiig tnrng ho p tung tir. 

3. Hott dng giám sat cüa Hi dng quail trj d6i vOi Giám dc và các can b 
quail 132 khác: 

Hi dng quán trj giám sat dy dü Giám d6c và các can bO quán 132 We trong 
vic triên khai thrc hin các nghj quyêt, quyêt djnh cüa Dai hOi  dOng Co dong và Hi 
dông quán trj. Hang qu32, Giám Me Ip báo cáo rnt so chi tiêu tài chInh gtri HOi  dông 
quãn trj; dông thi, qua các buôi ho p ciia Hi dông quán trj, Giám dOe Cong ty báo cáo 
tinh hInh san xuât kinh doanh den th?ii diem hin tai  cUng nhi.r phung huàng trong th&i 
gian tâi dê Hi dOng quân trj có 32 kiên chi dao. Thông qua các ho so' lay 32 kiên biêu 
quyêt cüa Hôi dOng quán trj bang van bàn gitta các k32 hop, HOi  dông quân trj cung the 
hin trách nhim trong viêc tham gia giám sat và giái quyét nhcng van e thuOc thâm 
quyén cüa Hi dông quàn trj. 

Thông qua vic thrc hin chtrc nàng giárn sat trén, cho thy Giám dOc và các can 
b6 quãn 132 We dà thirc hin cong tác diéu hành, quãn 132 dung ehirc nàng, nhim vii, 
quyén han  theo quy djnh; dông th?i CO sii phôi hccp chat che giUa Giám doe và các can 
bô quãn 132 kháe nhArn hoàn thành chi tiêu do Dai hOi dông cô dOng giao; chü dng xr 
132 kip th?ii các van dé phát sinh trong cOng tác quán 132, diêu hành; dé ra nhung bin 
pháp, giái pháp tIch cue dê thirc hin tOt nhât nhim v11 san xuât kinh doanh. 

4. Thu lao cüa Hi dng quãn trj: 

Tai Di hi c dOng thixng niên nam 2013, Dai hOi dng c6 dông biu quy& 
thông nhât tam  thai lay mrc thu lao cua Hi dOng quán trj, Ban kiêm soát dà dirge 
thông qua trong nàm 2012 dt tarn irng thu lao cho các thành viên Hi dOng quan trl, 
Ban kiêm soát trong näm 2013. Can cü vào ket qua hoat dong san xuât kinh doanh nam 
2013, Hôi dông quán tri thông nhât mirc thi lao cüa Hi dOng quán trj, Ban kiém soát 
dê trInh Dai  hi dOng cO dOng thông qua tai Di hOi  cô dOng thi.thng niên. 
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Cu the^ müc thU lao näm 2013 thuc te^ dã tam (mg cho các thành viên Hi &ing 
quãn tn, Ban kiêm soát nhir sau: 

+ Thành viên HDQT 
	

3.000.000 dngIngtxi/tháng. 

+ Truàng BKS 
	

2.500.000 dngIngithi/tháng. 

+ Thành viên BKS 
	

1.500.000 dng/nguñ/tháng. 

V. DANH GIA CHUNG: 

Trong diu kin cOng vic can quán l, giãi quyt ngày càng nhiu, khuynh 
huàng sit dung ntrâc giêng cUa khách hang ngày câng tang, ap lirc phãi hoàn thành chi 
tiêu doanh thu, san luçvng vâ lai nhun trong khi khã näng phát triên mng hrâi trên da 
bàn rAt thAp là nhing yêu câu rat khó cho don v. Tuy nhiên, vic hoân thành vi.rcut müc 
chi tiêu san h.rçung, doanh thu và các chi tiêu khác theo kê hoch dê ra là môt no lire rat 
lan cUa HOi  dông quãn trj, Ban Giám dôc và toàn the CB-CNV Cong ty. 

Kt qua nay có duçuc tir slr quãn 1, Mu hành dUng dAn, kip thai cila Hi dng 
quán trj và Ban Giám doc trong vic djnh huâng, triên khai cãc chwmg trInh cong tác 
ci the va sat ho p thirc tê; dOng thai dâ ban hành và t'rng diving duçuc nhiêu quy trInh, quy 
djnh mâi tao diêu kin cho vic quân 1 và thirc hiên nhim vu dmc cu the, rO rang và 
hiu qua hon. 

Qua qua trInh cOng tác, hjc hrçmg can hO lành dto các phông, ban, dOi  cUng CB-
CNV Cong ty eUng ngày càng truâng thành, nãm bat tot hon các nhim vu trong tam và 
yêu cau de ra trong djnh hrnng phát triên don vi, gop phân dam báo cung cap nguôn 
nuàc sch on djnh, chat lixcung, phic vu tot nhu câu sinh hot, san xuât cUa khách hang 
trên dja bàn trong nàm 2013. 

Vài nhüng n07  lire và thành tIch dt d.rçuc sau ngày trâ thành cong ty c6 phAn dn 
nay, ngày 15/01/2014 ChU tjch N.râc dã eO Quyêt djnh sO 206/QD-CTN ye vic tn 
thithng Huân chuong lao dOng  hang Ba cho Cong ty CO phân Cap rnràc Ben Thành ye 
thành tIch xuât sac trong Ong tác tir nàm 2008 - 2012, gOp phân vào sr nghip xay 
dirng chU nghTa xà hOi  và báo v6 To quôc. 

NhUng n6 lire diioc ghi nh.n cUng k& qua khã quan dt di.rçuc trong nm 2013 sê 
là dng lire tIch cijc cho Hôi dông quãn trj, Ban Giám doe cUng toàn the CB-CNV 
Cong ty trong vic phãn dâu hoân thành kê hoch dé ra trong näm 2014 và giai doan 
tori. 

Iran trong kInh trInh Dai hOi  dng co^ dông. 

Noinhmn: 
- Co dong Cong ty; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thânh viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe COng ty; 
- Lixu (VT, HDQT). 

QJJONG QUAN TRI 
9U TICH 

. CONG TV \\\ 
COPHAN c,\\ 

* CA'PNJÔC 
BNTBA - 

TRAN CONG THANH 
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CQNG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tu do - Hanh phüc 

CONG TV CO PHAN CAP NT!OC BEN THANH 

S: 042 /CNBT-HDQT 
	

Tp. H4 Chi Minh, ngày 07 thang 4 nám 2014 

B!NH HIJNG PRAT TRIEN NAM 2014 

KInh giti: BA! HQL BONG CO BONG CONG TY 

Can cir tInh hinh thuxc hiên ke^ hoach san xut kinh doanh nãm 2013 và dx kin 
tInh hInh san xuât kinh doanh näm 2014, HOi  dông Quàn trl Cong ty kInh trinh Di hOi 
dong cô dông Dinh huâng phát triên nãm 2014 nhu sau: 

I. NHJN B!NH  yE T!NH HINH KINH DOANH NAM 2014: 

Trong nàm 2014, tInh hInh kinh th duqc d%r báo có nhung chuyn bin tich crc 
hon, tuy nhiên xu huàng tiét kim chi tiêu cüa khách hang thong qua sr dung tiêt kim 
nuâc sach,  gia tang sr dung nuâc giêng van cOn On tai;  giá nuàc chârn dirt 16 trInh tang 
giá vào cuôi nAm 2013 cüng vth vic ngân hang tiêp tiic giám lAi suât huy dng sd là 
nhfrng trà ngi không nhO cho vic thirc hin chi tiêu san krqng, doanh thu và lçii nhun 
cüaCôngty. 

Ben canh  dO, COng ty phãi chun bj các ngun lirc cn thit cho vic tip nhn 
các phan vUng quân 1 cap nisc (DMA) và dông ho tong do Ban Quãn 1 dx an lông 
Cong ty và nhà thâu Manila Water thiêt lp nhãm trrc tiêp quân 1, vn hành, duy tn 
két qua giãm that thoát nuâc khi nhn bàn giao, giãm t' le that thoát nuOc trên dla  bàn 
quân 1 - mot chi tiéu hêt sirc quan trong quyêt djnh den hiu qua san xuât kinh doanh 
cüa don vi khi thuc hin mua ban si ntrâc sach  qua dông ho tong thay vi khoan chi phi 
quãn l) nhu nhftng näm qua. 

Tuy nhiên, ben canh  nhfrng khó khAn nêu trén, cüng vâi khá näng tang truâng 
trâ 1aj  cüa nén kinh tê thành phô và mot so cao ôc van phOng Co quy mO lan trên dja 
bàn qua thii gian xây drng dd hoân thin và dxa vào sCr dung cO the tiêu thu them san 
lucng ntrâc là mot thun lqi cho hot dng san xuât kinh doanh cOa don vi. Dông thai, 
Tong Cong ty Cap rniâc Sài GOn cüng dang trinh vâi Uy ban than dan thành phô ye 
phuong an giá nuac mOi trong th?ñ gian tài nhäm dam bào von dâu tu phic vii cap 
nuOc va hiu qua san xuât kinh doanh cüa nganh nuâc noi chung. 

II. MUC TIEU: 

De hoat dng san xut kinh doanh cüa Cong ty trong näm 2014 dat  hiu qua cao, 
COng ty dd ra các miic tiêu nhu sau: 

- Ti&p tiic bão toàn, scr dung cO hiu qua và phát trin ngun vn Cong ty; 

- Tmg buàc hoàn thin h thóng mang luâi cp nuàc trên dia bàn; quân l và 
4n hành an toàn he thong cap ntrâc; cung cap nuâc lien tiic, On dlnh  cho khách hang; 

- Phan du dat  san hrng nuâc cung cp, doanh thu và !qi nhun so vâi chi tiêu 
de ra; dam bão t l thrc thu tiên nuâc duong nien trén 99%; 
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- Duy trl thtthng xuyen t le 100% ho- dan duqc cp nu& thong qua vic dáp 
üng mçi thu câu cap nisàc cüa khách hang, tirng bi.ràc chuyên trong tam cüa Cong ty la' 
nâng cao chat 1trcng djch viii cap ntràc; 

- Quãn l chat chë hóa &m và cong tac thu nOp  tin nithc, phAn dâu t trong thu 
tiên nuâc bang các hlnh thc không dung tiên mt trên 50%; 

- Câi tin k5 thuat,  irng ding tin Ich cüa h8 thng Ong nghe và djch vii, tIch 
ctrc cal each thU tIc nhäm nâng cao hiu qua quãn t; 

- ChuAn bj ngun trc sn sang cho vic tip nhn, quán l và 4n hành các phân 
vUng cap ni.ràc (DMA) và dông ho tong; xác djnh chmnh xác t le^ giám that thoát mrâc 
khi tiêp nhn bàn giao và phân dâu giãm t' le that thoát nuc; 

- Nâng cao eh&t Iuçmg dch vi khách hang, tao  ra  mOt  sir chuyn bin rO rt v 
cung each phiic vii, thai do giao tiêp va mang den nhUng tin Ich cho khách hang. 

III. CHI TIEU KINH DOANH CH!NH: 

Tr nhtithg khó khän và thun lçii nêu trên, Cong ty de^ ra các chi tiêu kinh doanh 
chU yêu trong näm 2014 nhu sau: 

Chi hen DVT 
• A Thire hiçn 

'nam 2013 
Chi tieu ke hoach 

nam 2014 

T t tang 
trur&ngnam 
2014 so vol 
nam 2013 

Sânhrcmgnuóctiêuthu m3  38.172.615 38.400.000 100,59 

Doanh thu ban hang và dng 378.069.418.712 380.700.000.000 100,69 
cung cap dch v 

T' 16 thrc thu tien fltflJC 
9954 99,00 dixcmg men 

T 	1 	hO dan dtiçrc cap 
% 100 100 100,00 

ntroc sach 

Lqi nhun tnróc thue^ dng 31.694.413.043 31.750.000.000 100,17 

CtUc ,..% (drkin)13,0 12,5 96,15 

IV. CAC GIAI PHAP THçC HIN NH AM DJT CHI TIEU KINH DOANH: 

1. Chuân bi mçi mat (bao gôm quán 1, diêu hành san xuât kinh doanh và to 
chüc bO may Cong ty) dé có the dam báo hiu qua san xuât kinh doanh khi chuyên sang 
mua ban si nuàc sach  vâi TOng Cong ty Cap nuâc Sài Gôn qua dông ho nuàc tong; 

2. PhM hçip vâi Ban Quán 1 dir an giâm that thoát nuâc cUa T6ng Cong ty Cp 
niz6c Sài Gôn dé tiêp nhn và quán 1 tOt các ph an vUng cap rnrc (DMA); duy trI và ha 
thâp t 16 that thoát nuâc ô trng DMA nOi riêng và Ca dja bàn cUa Cong ty nói chung; 

3. ChU trQng các bién pháp nhm hoàn thänh chi tiêu du tu xay dirng cci bàn, 
tIch circ và tang cung eãi t?o  nang cap dung ông cU mic; dam bão chat  ILrong cUa 
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Ong trInh, tirng buâc hoân thin h thing mng lirâi cung cp niiâc trén dla  bàn, nâng 
cao ap hrc ni.râc cung cap ti dOng ho nirie khách hang; 

4. Thrc hin thay dng M nuàc theo dUng niên han, thay kip thi các Ong h 
nuâc có sir co; chii trong nãng cao hiu qua cong tác quãn 1 dông hO nuâe; 

5. Tip cn, khai We nhu cAu si'r ding nuUc cUa các khách hang tim näng (co 
nhu câu sir dung ion va lâu dai) dê kip thoi co biên phap phuc vu, kip thcii tu van, h trY 
dôi c6 và gän mài dOng ho ntrâc khi khách hang eó yêu CàU thay dOi quy mO sr ding 
ntràc nhãm gia Ong san luqng ntrâc tiêu thu và doanh thu; 

6. Theo dOi chit  chd tInh trng si:r dun g nuOc cCia khách hang de kip thai áp dung 
djnh mrc tiêu thu nuâc, áp diing dUng giá biêu nhäm nâng cao hieu  qua ye doanh thu; 
thiràng xuyên kiêm tra cOng tác doe chi sO dOng ho rnr6c dôi vOi cac dOng hO ntric ci 
lan và nhüng khu virc ma qua theo dOi san lucmg ni.ràc tiêu thu giãm hoc có bat 
thumg dê kip thai xtr 1y sO 1iu doe sO phU ho thirc tê si ding; 

7. Day mtnh viec  rng dung nhftng tien Ich cUa he^ th6ng cOng ngh và djch v 
vao hott dung  san xuat kinh doanh nhu quãn l hóa &in bAng ma vch, scr dung thiêt b 
doe so cam tay (handheld), nh?i thu tiên ni.râc qua ngãn hang vA the djch vu thu ho tiên 
rnrâc và tiêp tic phát huy nhiêu bien  pháp chuyén mOn nghip vii da áp dung có hieu 
qua trong thai gian qua dé quân ly chat chd doanh thu tién rnrâc và ph-an dâu dat t' l 
thuc thu tiên nuâc dung niên > 99%. 

8. RA soát và ban hãnh các qui djnh quán 1, cãi tin thu' tVc  hành chInh nhärn 
vira tuãn thU theo qui djnh Nhà nuàc, vra dáp crng dtrqc yêu câu cOng viec, giài quyêt 
nhanh yêu câu cUa khách hang; tp trung thirc hin the giài pháp nâng cao t' M thanh 
toán tiên nuâc khOng dUng tiên mat, phân dâu dat t3 trong thu tien nuàc bang các hInh 
thUc khOng dUng tien mt trén 50%. 

9. Tp trung mci giái pháp de^ Cong ty chuyn huâng nâng cao chAt luqng djch 
vi khách hang, bao gOrn dam bão chat hrng ntrâc cung cap, nâng cao áp lc ni.râc, giái 
quyêt nhanh the yêu cau cUa khách hang lien quan den clOng hO nuàc, ho dông, giá 
biêu, dlnh  mire, dc so, thu tiên,... nhAm tao  ra mt sir chuyên biên rO rt ye On Ich 
cho khách hang. 

Trân tr9ng kmnh trInh Dai hOi dng c dông. 

Noi nhn: 
- CO dông Cong ty; 
- Thành viên HDQT Ong ty; 
- Thãnh viên BKS COng ty; 
- Ban Giám dOc Ong ty; 
- Liru (VT, HDQT). 

-- 

n̂'
NG QUAN TR! - 

104 

tjOC 

114789.4  

 

CAP NtJ6c 
BEN THA 

TRAN CONG THANH 
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Cong ty COO  phanA  Cap ntwc Be.(n Thanh 
194 Pasteur, Phi.ring 6, Qun 3, Thành phô Ho Chi Minh 

BAO CÁO CUA BAN ClAM DOC 

Ban Giám d6c Cong ty C6^ phn Cp nuOc Bn Thành (sau day g(?i tt là "COng ty") trinh bay Báo cáo cOa 
mInh Va Báo cáo tài chinh cOa Cong ty cho nàm tài chInh két thCic ngáy 31 tháng 12 nãm 2013. 

CONG TV 

COng ty c6 ph Ain Cp ntxOc Bn Thành là Doanh nghip ducic c6 phn hóatr Doanh nghip Nhá nuOc - Chi 
nhánh Cap nuOc Ben Thành, dn vi hach  toán phi thuc Tong cong ty Cap nuOc Sài GOn theo Quyêt djnh 
sO 6652/QD-UBND ngày 30 tháng 12 nàm 2005 cUa Uy ban Nhân dan Thành phô Ho Chi Minh. Cong ty 
hoat dng theo Giáy ch(rng nhn dang k' kinh doanh so" 4103005880 ngày 08 thang 01 näm 2007, dàng ky 
thay dOi lan 2 ngày 21 tháng 04 nàm 2009 và dang k' thay dOi lan 3 ngày 08 thang 05 nàm 2012 do SO K 
hoach và Dâu tir Thành ph 05' Ho Chi Minh cAp. 

Hoat ding chInh cCa Cong ty IA: 

- 	hr vAn, thiAt ke vâ xây dmg cac cOng trmnh cAp nuOc, cong trinh dan dvng - cOng nghip (trir thiét ké, 
khâo sat, giám sat cong trInh), cong trinh ha tang ky thut do thj; 

- 	Tái lp mat dung dôi vOi cac cong trinh chuyên ngánh cap nirOc Va các cOngtrInh khác; 
- 	Ldp du an, quãn I' dij an các cong trinh cAp, thoát nuOc và các cong trinh ha tang ky thut dO thj; 
- 	Giárn sat thi cong xáy dçmg cOng trinh cap, thoát nirOc, khão sat dja hInh xây diig c6ng trinh; 
- 	Bàn buOn thiêt bj và ding cu do hthng nganh cAp nirOc, bàn buôn vt Iiu, thiêt bj lap dt trong xây 

in 	 di,rng; 
- Kinhdoanhbâtd.ngsán; 
- 	Cho thuê xe cO dng co, Cho thuê may mOc, thiêt bj xây dirng. 

Tru sO chInh cfia Cong ty tai 194 Pasteur, Phithng 6, Qun 3, Thành ph6 H Chi Minh. 

HQI BONG QUAN TRJ VA BAN ClAM DOC 

A Cac thanh vien cua H9i dong Quán trl trong näm va tai ngay lap bao cáo nay bao gom: 

• Ong Lê DOng 	 ChCi tjch 	(Min nhim ngày 26 tháng 04 nàm 2013) 

Ong TrAn Cong Thanh 	Chi tjch 	(Bo^ nhim ngãy 26 tháng 04 nãm 2013) 

Ong Bach  VQ Hái 	 Thành viên 

- 	 Ong BOi Vit 	 Thành vién 

BA Truong Nguyen Thiên Kim Thành vien 

Ong Nguyn Thành PhOc 	Thành vien 

BA Pham Thj Thanh Van 	Thành viên 	(B06  nhim ngày 26 thang 04 nAm 2013) 

Các thãnh viên cOa Ban Giám dc dã diu hành cOng ty trong näm và tai  ngây lp báo cáo nay bao gôm: 
a 

Ong Nguyen Thành Phi:ic 	Giám dOc 

Ong IrAn COng Thanh 	 Phó Giám d& (Min nhim ngày 26 thang 04 nám 2013) 

• Ong Dào Anh Di.rcmg 	 PhO Giám d6c 

BA Pham Thj Thanh Van 	PhO Giám dc (B6 nhim ngày 26 tháng 04 nàm 2013) 

Các thành viên Ban Kim soát 

BA Nguyen Hucmg Lan 	TrirOng ban 

BA Nguyen Thj Ngçc Linh 	Thành vien 
BA VO Thi Minh Ngân 	 Thành viên 
Ba Vi Thanh Thào 	 Thành vién 

Ong Nguyn Xuân Trinh 	Thánh vien 

2 
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Cong ty Co phn Cap nwrc Ben Thành 

in 	 194 Pasteur, Phu&ig 6, Qun 3, Thành phô Ho Chi Minh 

KIEM TOAN VIEN 

COng ty TNHH Hang Kim toán AASC dA thi,rc hin kim toán các Báo cáo tai chInh cho COng ty. 

CONG BO TRACH NHIEM CUA BAN ClAM DOC DO! vOl BAO CÁO TA! CH!NH 

Ban Giám d6c Cong ty chlu trách nhim ve^ vic lp Báo cáo tài chinh phàn ánh trungthrc, hqp l tlnh hinh 
hoat dng, két qua hot dng kinh doanh và tInh hinh hxu chuyOn tin t cia Cong ty trong nãm. Trong qua 

a 
 

trinh lap Báo cáo tâi chinh, Ban Giám doe Cong ty cam kêt dà tuân thi các yêu câu sau: 

- 	Xây drng và duy tri kim soát nOi bO ma Ban Qiám d6c và Ban quàn trj Cong ty xác djnh là cn thit 
dê dam báo cho vic Ip và trinh bay báo cáo tài chinh không eon sal sot trong yeu do gian ln hoc do 
nhãm Ian; 

- 	Lra chQn các chinh sách ké toán thich hcp vá áp dung các chinh sách nay mt each nhât quán; 
- 	Di.ra ra các dánh giá vâ dr doán hcp 1' và thin  trçng; 
- 	Mu rO các chuãn mire k toán duçic áp dung có ducic tuán tht hay khong, có nhCrng áp dung sal lch 

tr9ng yêu dOn mUc can phái Ong bô vá giái thich trong báo cáo tâi chinh hay không; 
- 	Lp và trinh bay các báo cáo tái chinh trOn ccr sâ tuân thO các chuân mirc kO toán, chO dO ke toán vá 

các quy dnh có liOn quan hin hành; 
- 	Lp cac báo cáo tài chinh dira trOn co so hot dong kinh doanh liOn ti,ic, trr trLrn1g hqp khOng the cho 

rang Cong ty sd tiOp tiic hot dng kinh doanh. 

Ban Giám dc Cong ty dam báo rang các s68  ke toán dLrçYc km glO' de^ phn ánh tlnh hinh tài chinh cUa COng 
ty vOl mrc dO trung thçrc, ho I ti bat c thOi dim nào vâ dam bão rang Báo cáo tài chinh tuân thU các 
quy dinh hin hánh cOa Nhà nuOc. Dông thii, Ban Giám doe COng ty có trách nhim trong vic báo dam an 
toán tài san cUa COng ty vá thi,rc hin cac bin pháp thich hcrp dê ngàn chn, phát hin các hành vi gian ln 
và các vi phm khác. 

Ban Giám dc Cong ty cam kt rang Báo cáo tài chinh da phãn ánh trung th,rc Va hyp I tInh hinh tài chinh 
cUa Cong ty ti thOi diOm ngày 31 thang 12 näm 2013, kOt qua hot dng kinh doanh Va tInh hinh km 
chuyên tiên t cho nàm tài chinh kOt thUc cUng ngày, phU hcip vOl chuân mrc, chO dO kê toán Vit Nam và 
tuãn thU các quy djnh hin hành có lien quan. 

Cam kt khác 

Ban Giám dc cam kt rang COng ty khOng vi pham nghia vu cong b6 thông tin theo quy djnh ti Thông tu 
so 52/2012,TT-BTC ngáy 05/04/2012 cUa BO Tài chinh hi.rOng dan ye vic cOng bO thông tin trOn Thj 
tnrOng ching khoán. 

M 

a 

Giám dôc 
a 

Hc Chi Minh, ngày 24 tháng 03 nám 2014 

a 



ft 

<aasc 
 9I 

So: 412/2014/BC.KTTC-AASC.DTNN 

BAO CÁO K1EM TOAN DC LAP 

Kinh gui: 	Qu Co dông, Hi dng Quin tri và Ban Giám (Mc 
Cong ty Co phn Cp ntrorc Ben Thãnh 

Chng tOi dà kirn toán Báo cáo tài chinh km theo cCia Cong ty Co phn Cp rnxàc Ben Thành &rcic 
Ip ngày 24 tháng 03 nm 2014, Ur trang 06 d4n trang 28, bao gôm: Bang can dôi kê toán tai ngày 31 

• tháng 12 nm 2013, Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh, Báo cáo Itru chuyên tin t cho nãm tài 
chinh két thtc cing ngày và Bàn Thuyêt minh báo cáo tài chinh. 

Track nhim cüa Ban Giám dÔc 

Ban Giám (Mc Cong ty chju trách nhim v6 vic Ip và trinh bay trung thirc và hçp l báo cáo tài chinh 
cUa Cong ty theo chun mrc kê toán, cht do k toán Vit Nam và cac quy djnh pháp 1 có lien quan 

• den vic lp và trinh bay No cáo tái chinh và chlu trách nhim ye kiêm soát ni bO ma Ban Giám doe 
xác djnh là can thiêt d dam báo cho vic lp và trinh bay báo cáo tài chinh khong cO sai sot trong yêu 
do gian 1n hoãc nhm lan. - 	Track nh&m cüa Kkm todn viên 

Trách nhim cüa chng tOi là dim ra ' kin v 	báo cáo tài chInh dra trên kêt qua cCia cuc kim toán. :' 
• Chüng tôi dâ tiên hành kiem toán theo các chuán mirc kiêm toán Vit Nam. Các chuân mvc  nay yéu cãu V 

ching tOi tuân thCi chuân mrc và các quy djnh ye do dcrc nghê nghip, lp k 	hooch va thirc hin cuOc j 
kiêm toán de dt &rçc sr dam báo hçip l 	ye vic lieu báo cáo tài chinh ccia Cong ty cO cOn sai sOt trçng 

• yêu hay không. 

COng vic kim toán bao gm thrc hin các thi tic nhm thu thp các b&ng chüiig kim toán v8 các S6 
• lieu va thuyêt minh trén báo cáo tài chInh. Các thCi tçc kiêrn toán ducc lra chon dira trên xét doán cia 

kiêm toán viên, bao gôm dánh giá rii ro cO sai sóttrQng yêu trong báo cáo tãi chinh do gian ln hoc 
nhâm 1n. Khi thic hin dánh giá các rt'ii ro nay, kiêm toán vien d5 xem xét kirn soát ni bo cUa COng 
ty lien quan den vic lp va trinh bay báo cáo tài chinh trung thVc, hcip 1 	nhãm thiêt kê các thi tuc 

• kiêm toán phi hcip vài tinh hInh thrc tê, tuy nhiên khong nhärn inic dIch diia ra 	kiên ye hiu qua ccia 
kiêm soát ni bô cOa Cong ty. Ong vic kiêm toán cUng bao gOm dánh giá tInh thich hop  cia các chinh 
sách kê toán thrcic ap ding Va tinh hçip l 	cia các uóc tInh ké toán cüa Ban Giám dôc cOng nhu dánh 

• giá vic trinh bay tong the báo cáo tâi chinh. 

Chiing tôi tin tu&ng ring các bang chng kim toán ma ch(ing tOi dã thu thp duc là day dO và thIch 
• hqp lam co str cho 	kiên kiêm toán cCia chUng tôi. 

1 kihz ciia kkm loan viên 

Theo kin cCia chOng tOi, Báo cáo tai chinh da phàn anh trung thrc và hop 1, trén cãc khIa cnh tr9ng 
yéu tmnh hInh tài chinh cOa COng ty CO phàn Cap nuâc Ben Thành ti ngày 31 tháng 12 närn 2013, cOng 
nhu két qua hot dng kinh doanh và tInh hInh lixu chuyén tin t trong nám tài chinh két thOc cOng 

- 	 ngày, phO hp yâj chuàn mirc ke4  toán, ché do ke toán Vit Nam va các quy djnh pháp 1 có lien quan 
den vic lp vã trinh bay báo cáo tài chinh. 

Vin d cn nkân mank 

ChOng tÔi liru ' ngixOi dcc dn Thuyt minh 08 trong Bin thuyt minh báo cáo tài chinh ye vic biên thU 
tiên cUa can bo nhàn viên trong Cong ty dang du'qc co quan quart diêu tra và xir l' tai thii diem lp báo 

- 	 cáo tài chfnh. 

T: (84)4 3824 1990 I F: (84)4 3825 3973 1 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam A member of 0  International 
- 	 4 
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V&z Jê k/,dc 

Báo cáo tãi chInh cUa Cong ty cho näm tài chInh kt thCic ngày3l thang 12 nam 2012 dâ &rqc kiêm toán vâi ' 
kién chap nhn toàn phân bôi kiérn toán vien Cong ty TNHH Kiêm toán AFC Vit Nam. 

ty' HH Hang Kim toán AASC 
' CONG TV 

SAN 

Kit 
' TRACK M1It * 

h Ctrong 	 LêXuãn Chãu 
PhO TOng Giám dOc 	 Kiêm toán viên 
Giây chrng nhn dang k hành ngh 
kiêm toán so: 0744-2013-002-1 

- 	Ha No!, ngày 25 thang 03 näm 2014 

Giy chrngnhn dang k hành ngh 
kiêm toán sO: 1911-2013-002-1 

a 

M 

a 

M 

a 

M 

M 

a 

a 

a 

a 

M 

M 

) 
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Cong ty Co phn Cap nwrc Bn Thänh 
194 Pasteur, Phuing 6, Qun 3, Thânh ph 40 Ho Chi Minh 

Báo cáo tài chInh 
nàm két thic ngày 31/12/2013 

BANG CAN DO! KE lOAN 
Tçii ngày 31 thdng 12 nan: 2013 

ma TA  SAN Thuy& 31/12/2013 01/01/2013 
so minh VND VND 

ft 

100 A. TAI SAN NGAN HAN 124.093.713.443 124.814.788.083 

• 110 1. Tin và cãc khoän ttro'ng thro'ng tin 03 15.778.082.050 15.257.216.343 
lii 1. Tién 10.778.082.050 15.257.216.343 
112 2. Các khoán tLrang dung tin 5.000.000.000 - 
120 H. Cie khoãn du tir tài chInh ngän hn 04 88.000.000.000 95.000.000.000 
121 I. Dáu tir ngan han 88.000.000.000 95.000.000.000 

• 130 III. Cie khoãn phãi thu ngän han 05 8.596.323.305 7.535.760.790 
131 I. Phâi thu khách hang 2.076.902.449 3.508.601.351 
132 2. Ira trirOc cho ngu1i ban 4.109.197.679 3,131.159.206 
135 5. Các khoári phãi thu ngan han  khác 2.458.040.684 948.964.377 
139 6. Dr phOng phái thu ngAn han  khó dOi (47.817.507) (52.964.144) 

140 IV. Hang tin kho 06 7.843.619.472 5.619.096.520 
• 141 1.Hángt6nkho 7.843.619.472 5.619.096.520 

150 V. Tài sin ngán han We 3.875.688.616 1.402.714.430 
• 151 1. Chi phi trátriràcngan han 07 1.252.500.000 1.038.300.000 

152 2. Thué GTGT duc khâu trr 1.134.345.377 - 
154 3. Thuê Va các khoãn khác phai thu Nhà ni.rOc 168.458.921 - 
158 5.Taisànngan han khac 08 1.320.384.318 364.414.430 

a 

200 B. TAI SAN DAt HN 51.752.502.881 34.809.676.256 

• 220 H. Tãi sin C6 dlnh 45.507.128.105 24.805.513.090 
221 1. Tài san cô dinh hUu hInh 09 33.891.176.578 23.791.309.178 
222 - Nguyen giá 93.236.128.321 76034.365.612 

• 223 - GO trj hcio mon lujY ke (59.344.951.743) (52.243.056.434) 
227 3. Tài san cô djnh vO hinh 09 456.823.342 123.766.914 
228 - Nguyen giO 546400.000 137.745.000 
229 - GO tri hao mOn lüy kC (89.576658) (13.9 78.086) 
230 4. Chi phi xây thrng co ban dâ dang 10 11.159.128.185 890.436.998 

250 IV. Cie khoãn du tu' tãi chInh dài han 5.000.000.000 10.000.000.000 
• 258 3. Dâu tirdãi han We 04 5.000.000.000 10.000.000.000 

260 V. Tài sin dài han We 1.245.374.776 4.163.166 
261 1. Chi phi tratri.ràcdaihan 07 1.241.211.610 - 
262 2. Tãi sánthuê thu nhâphoànlai 4.163.166 4.163.166 

270 TONG CQNG TAI SAN 175.846.216.324 159.624.464.339 
a 

a 

a 

6 



Cong ty Co phn dp nithc Ben Thành Báo cáo tài chInh 
194 Pasteur, Phirng 6, Quân 3, Thành phô Ho Chi Minh näm kt thUc ngày 31/12/2013 

BANG CAN P01 Kt lOAN 
Tii ngây 31 lhdng 12 nan: 2013 

• (Iiêptheo) 

ma NGUON VON Thuyt 31/12/2013 01/01/2013 
so mtnh VND VND 

300 A. NQ PHAI TRA 29.895.950.458 20.913.828.108 

310 I. Nq ngn hn 29.895.950.458 20.913.828.108 
312 2. Phái trãnguii ban 11 9.827.767.067 2.724.988.652 
313 3. Ng.r&i mua trâ tin truâc 12 1.252.943.112 795.210.284 

• 314 4. ThuO vãcáckhoán phái nôp Nhántrâc 13 6.913.781.414 5.217.502.206 
315 5. Phái trángLxYi lao dng 14 4.964.887.002 6.124.971.662 
316 6. Chi phi phãi trã 15 2.658.489.472 2.391.028.612 

• 319 9.Cáckhoánphãitrà,pháinpkhác 16 658.284.592 605.218.719 
323 11. Quy khen thirông phüc lçii 17 3.619.797.799 3.054.907.973 

400 B. VON CHU sO H(1U 145.950.265.866 138.710.636.231 

410 I. Vn chü s& hthi 18 145.950.265.866 138.710.636.231 
411 1. Von dâu tir cQa chü so h€iu 93.600.000.000 93 .600.000.000 

• 417 7. Qu5 dâu ttrpháttriên 18.493.514.155 14.080.260.357 
418 8. Quy dLr phOng tài chInh 9.100.058.626 6.663.356.7 10 
420 10. Lçi nhun sau thuê chua phân phOi 24.756.693.085 24.367.019.164 

440 TONG CQNG NGUON VON 175.846.216.324 159.624.464.339 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

ft 
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an 

a 

IN 

a 

a 

Cong ty Co phn It  nu'&c Ben Thành 	 Báo cáo tài chInh 
194 Pasteur, Phuàng 6, Quân 3, Thành phO HO Chi Minh 	 nãm két th& ngày 31/12/2013 

CAC CHf TIEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN 

a 
Chi tiêu 	 Thuyêt 	31/12/2013 	01/01/2013 

minh 	 YND 	 VND 

a 
1. Tat san thue ngoai 	 - 	 - 

2. Vt ftr, hang hOa nhn giU h, nhân gia cong 	 - 	 - 

3. Hang hOa nhn ban h, nhn k' gi, k ci.rqc 	 - 	 - 
4. No khó dOi dA xCr 1' 	 - 	 - 
D. rgoi tç cac ioii 

-GBP 	 - 	 - 
-USD  
.JPY 	 - 	 - 

6. 	
, 	

nghip, di,r an 	 - 	 - 

Co 
CAP 

NguynThành Phic 	 Nuyn HUu CuOng 	 Nguyn NgQc Ngà 
Giâm dOe 	 Ke toán tnrông 	 Ngri Ip 

H Chi Minh, ngày 24 tháng 03 nãm 2014 
a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

8 



a 

Cong iy Co phn dp nirc Ben Thãnh Báo cáo tài chinh 
194 Pasteur, Phring 6, Qun 3, Thành ph6 Ho Chi Minh näm két thCic ngày 31/12/2013 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNC KINH DOANH 
Nãm 2013 

a 

ma Thuyt Nm kt thüc Nãm k& thUc 
so Chitiu minh ngãy3l/12/2013 ngày3l/12/2012 

a VND YND 

01 1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vy 19 378.069.418.712 337.699.326.996 

02 2. Các khoán giárn trt'r doanh thu - - 

10 3. Doanh thu thun ban hang và cung cp djch vt•i 378.069.418.712 337.699.326.996 

11 4. Giá von hang ban 20 290.862.851.750 273.857.121.525 

/ • 20 5. Lqi nhuãn gp vel  ban hang vã cung c.p djeh vi 87.206.566.962 63.842.205.471 

21 6. Doanh thu hotdngtãi chinh 21 10.144.179.226 13.717.142.031 
22 7. Chi phi tài chInh 22 41.763.889 - 
23 Trong do: Chi phi lai vay 41.763.889 - 
24 8. Chi phi ban hang 23 43.802.501.144 31.428.562.448 
25 9. Chi phi quân I 	doanh nghip 24 22.903.999.754 17.709.217.482 

30 10. LQi nhun thun tfr hoot dng kinh doanh 30.602.481.401 28.421.567.572 

• 31 11. Thu nhpkhác 25 1.147.709.422 3.144.384.198 
32 12. Chi phi khác 55.777.780 70.884.818 

40 13. Lçri nhuân khác 1.091.931.642 3.073.499.380 

50 14. Tong Içri nhun keA  toân trwoc thud 31.694.413.043 31.495.066.952 

a  51 15. Thud thu nhp doanh nghip hién hành 26 6.937.719.958 7.128.047.788 
52 16. Thuê thu nhp doanh nghip hoãn 1i - - 

• 60 17. Lçi nhun san thud thu nhp doanh nghip 24.756.693.085 24.367.019.164 * 

70 18. Lãi co' ban trên coA  phiu 27 2.645 2.603 

- i!rir7qtU 

NguynThành Phüc 	 Nuyn Mu Cing 	 Nguyn Ngoc Nga 
a 
	 Giám dôc 	 Ke toán triing 	 Ngiri Ip 

Hi C/il Minh, ngày 24 tháng 03 näm 2014 

a 

a 

S 

S 

S 

a 



a 

Cong ty Co phn Cap ntróc Ben Thành 	 Báo cáo tài chInh 
194 Pasteur, Phirâng 6, Quân 3, Thãnh ph Ho Chi Minh 	 nãm kOt thtk ngày 31/12/2013 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN T 
Nãm 2013 

a 	 (Theo phwong phdp gidn 1ip) 

a 

Ma Chi tiéu 
- 	s' 

1. Lu'u chuyn tin tu hot dng kinh doanh 
• 01 1. L9inhun trwóc Ihul 

2. Dieu chink cho các khoán 
02 - Khâu hao tài san cô djnh 
03 - Các khoán dr phông 

• 05 - (Lai) tr hoat dng dâu tu 
06 -  Chi phi Iãi vay 
08 3. LØ nhun 14- a' ho1 (3ng kink doanh lrwöc (hay tto2i - von Iwu dng 
9- (Tang) các khoãn phãi thu 
10- (Tang) hang On kho 
11 - Tang! (giám) các khoân phâi trá (khOng ké lâi vay 

phãi trá, thuê thu nhp doanh nghip phai np) 
12 - (Tang) chi phi trã truâc 
13 - Tiên lãi vay dA trá 

• 14 -  Thué thu nhap doanh nghip dã np 
16 -  lien chi khác cho hoat dng kinh doanh 
20 Lwu chuyên lien lhuân t# hoit i4ng kinh doanh 

a 
II. Lu'u chun tin tr hoat dng du tLr 

21 1. lien chi de mua sam, xây dung TSCD và các tãi san 
dài hn khác 

24 4. Tiên thu hi cho vay, ban Iai  cac cOng ci nçi ciia don 
vi We 

27 7. lien thu lai cho vay, CO trc và Iqi nhun duqc chia 
- 	 30 Lwu chuyJn lien tkucn 1w /zoi1 qng Ju 1w 

III. Lixu chuyn tin tu' hoot dng tài chinh 
36 6. Co tc, lçii nhun dâ trá cho chCi sà hth 
40 Lwu chuyen lien lhuân lie hoz1 t4ing tàì chink 

50 Liru chuyen tin thun trong nam 

60 Tin và tu'o'ng thr*Yng tin du nãm 
61 Anh huing cUa thay dOi t' giá hôi doái quy dôi ngoai t 

lu'ong tin cui näm 

a 

AD 

Thuyt Nãm kt thUc ngãy 
minh 	31/12/2013 

VND 

31.694.413.043 

09 	8.345.524.786 
(5.146.637) 

(9.339.018.329) 
22 	41.763.889 

30.737.536.752 

(921.956.308) 
(2.224.522.952) 

4.305.438.715 

(214.200.000) 
(41.763.889) 

26 	(5.423.262.460) 
(4.169.307.274) 
22.047.962.584 

(29.480.158.378) 

fr.I'IIIIIOI•III$1 

8.635.304.226 
(8.844.854.1 52) 

18 	(12.682.242.725) 
(12.68Z24Z 725) 

520.865.707 

15.257.216.343 

03 

Nam kt thüc 
ngày 31/12/2012 

VND 

31.495.066.952 

9.665.766.768 
(278.796.448) 

(14.359.456.575) 

26.522.580.697 
C, 

(2.972.270.541) 
(1.202.341.738) 
(1.437.927.234) \41O 

(1.038.300.000) 

(7.520.104.490) 
(2.939.780.442) 

9.411.856.252 

(10.530.164.7 12) 

5.000.000.000 

14.359.456.575 
8.829.291.863 

(11.532.014.838) 
(11.532.014.838) 

6.709.133.277 

8.548.083.066 
	:- 

) 
3- 

15.778.082.050 	15.257.216,343 

NguynThành PhOc 
	

Nuyn Hthi Cung 
	

Nguyen Ngc Ngã 
Giám doe 
	

KO toán truâng 
	

Nguii Ip 

Ha C/tI Minh, ngày 24 tháng 03 nám 2014 
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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - H3nh phüc 

TP.HO Chi Minh, ngày 20 thang 3 näm 2014 

CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH 
BAN KIEM SOAT 

s6: 06 /BKS 

BAO CÁO THAM D!NH 
T!NH H!NH HOAT BONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2013 

CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 

Kinhgii: 04L1 HQI BONG CO BONG 
CONG TY CO PHAN CAP NUOC BE  THANH 

Can cir: 

- Ludt Doanh nghip näm 2005; 

- Diu le th chirc và hot d6ng Ong ty co^ phAn cAp nuàc Bn Thành; 

- Quy che ve to^ cht'rc vâ hot dng cüa Ban Kim soát; 

- Báo cáo tài chInh näm 2013 dq duçic kim toán; 

Báo cáo cüa Hi dng Quan trj dánh giá thi.rc tr?ng Cong tác quán 1 kinh doanh 
cüa Cong ty näm 2013. 

Ban Kim soát Cong ty C65  phn Up ni.râc Ben Thành kinh báo cáo Di hi dông 
Co dông tinh hInh hot dng cüa Ban Kiém soát va kêt qua hot dng san xuât kinh doanh 
cüa Cong ty Co ph ãn Cap ntrâc Ben Thành nam 2013 nhu sau: 

I. HOiST BONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2013: 

Trong näm qua, trên cci sâ nhim vi duçc phãn công, các thành viên Ban Kim 
soát thrc hin hoat dng kiêm soát tinh hInh san xuât - kinh doanh cüa Cong tyCô phân 
Cap nuâc Ben Thành thông qua các báo cáo hot dng sin xuât kinh doanh vã dâu tu xay 
dirn hang tháng, báo cáo tài chInh hang qu và giám sat vic thirc hin lay kiên biêu 
quyêt cüa cac thành viên HOi  dOng quán trj bang van ban. Vic kiém soát ducic HOi  dOng 
quán trl và Ban Giám doe Cong ty tao diêu kin thun lqi. 

MOt s 0^ hott dng chInh cüa Ban Kim soát nam 2013 nhu sau: 

- Hang qu, Ban Kim soát du t6 chirc hop djnh kS'  dng th?yi thuäng xuyên trao 
dôi thông tin ni bO nhäm mIc dIch kiêm tra, giám sat các iiit hot dng c1a Cong ty theo 
chire näng quy djnh; 

- Kim tra, giárn sat viec  thirc hin Nghj quy& cüa Dti hi dng c6 dong và Nghj 
quyêt cüa HOi  dong quãn trj; 

- Giám sat vic quán 1 diu hãnh san xuAt kinh doanh cáa Ban giám dc; 

- Giám sat hott dng, dira ra các kin ve báo cáo tài chInh hang qu, 6 tháng và 
näm cüa Cong ty; 
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- Tham gia các phiên hop cüa HOi  dng quãn tri ve^ djnh huâng, quy& djnh cãc van 
dê lien quan den hoat dng san xuât kinh doanh nãm 2013; 

- De xut cong ty kim toán dc lp  kim toán báo cáo tài chInh närn 2013 cüa 
Cong ty Co phân Cap nuóc Ben Thành; 

- Kim tra, giám sat, gop trInh tir thu tiic cong tác th chñc Dai hi cO^ dông thi.rmg 
niên, dam báo tuân thu theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diêu le^ Cong ty; 

- Lam vic vài Ban Giám dc Cong ty ve vic bin thii tin nuàc ccta DOi  Thu tin 
ngay khi nhn dixqc thông tin. 

Do các thành viên Ban Kim soát du hoat dOns  kiêm nhim nên trong phiên hop 
lan thCr tr ngày 11/7/2013 Ban Kiêm soát dä thông nhât phân cong ho trçi cong vic giüa 
cac thành vien theo tlrng lrnh viic cu the, nhäm tao  diêu  kiin  cho boat dng cüa Ban Kiêm 
soát dat  ket qua tot, không chm tre^ khi thirc hin báo cáo. 

Ban Kirn soát ding dä sira di, bô sung Quy ch hoat dng cüa Ban Kiêrn soát 
theo Thông tix so 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 cUa Bô Tài chInh quy djnh ye quân 
trj cong ty ap dicing cho các cong ty dai  chüng. 

ThU lao näm 2013 cUa Ban Kim soát duçic tam  ing theo mire thU lao dã di.rqc Dai 
hOi dông co' dông thông qua nhi.r sau: 

- Trung Ban Kim soát 	 2.500.000 dng/ngxOri/tháng. 

- Thành viên Ban Kim soát 	: 	1.500.000 dngIngix?ii/thang. 

H. T1NH HNH HOAT BONG SAN XUAT KJNH DOANH NAM 2013: 

Trên ccr sâ djnh huâng phát trin kinh doanh näm 2013 thông qua tai Dai hOi dong 
Co dong thithng nien ngày 26 tháng 4 nam 2013, kêt qua thuc hin mot so chi tiêu  chInh 
nhu sau: 

Chitieu Don K boach Thirc hin Ty Iê 
. A tinh n am 2013 nãm 2013 

A B 1 2 32/1 

1. Sânlgnuâctieuthi m3  38.000.000 38.172.615 100,45 

2. Doanih thu ban hang vã cung cap ding 365.445.000.000 378.069.418.712 103,45 
djch vii  _______  

3. T 	18 thrc thu tin ntrOc throng % 99,30 99,54 100,24 
niên _____ 

4. T' 1 h dan sir ding nuâc sach % 100,00 100,00 100,00 

5. Lçrinhuâtóc thu dn 32.00 	Q 99,04   31.694.413.043 

6. T' suit lçii nhun tnrOc thu/vn % 21,91 21,72 99,13 
chiisi hiIu 	 I 

Ban KMm soát tMng nhtvOi các kt qua dt duçic nhu trên cUa Cong ty C6 phn 
Cap nuâc Ben Thành vã có mt so 5' kien nhan xét sau- 

- Ve^ san lucmg rnrâc tieu thu näm 2013, dt 100,45% so vói kê hoach. 
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TInh hInh kinh t - xA hOi  thành ph6 nAm 2013 vn cOn nhiu khó khan, thách thrc 
nhu: thj trueing chirng khoán, thj tig bat dng san vn cOn trI t chia cO dâu hiu hôin  
phic; hot dOng  san xuât kinh doanh cüa các doanh nghip cOn gp nhiu khO khan, khà 
nAng tiép can nguôn von tr các to chrc tin ding, ngân hang cOn hn chê, doanh nghip 
tam ngi.mg hott dông tang cao... Dánh giadi.rcic các khO khän thách thirc nén ngay tir dâu 
nãm Ban lãnh dao Cong ty dâ xay dung kê hoach triên khai thiic hin các chi tiêu, nhim 
v1näm 2013; dông th?yi tiêp tuc phát dng các phong trào thi dua nhäm tao dOng  hrc gop 
phân hoàn thành nhim vu san xuât kinh doanh nàm 2013. 

- Ve doanh thu ban hang và cung cAp djch vu, dat 103,45% so ke4  hoach. De dat kt 
qua trên, Cong ty dä chü trQng thirc hi en các cong tác: 

+ Hoàn thiên phn mêm sCr dung cho vic biên dQC chi s6 dng M nixOc 
bAng thiét bi d9c so cam tay, M trq cong tác dcc sO chinh xác, quán 1 hóa don 
bang mA vch, xü 1 kip thai các so 1iu dc so, dam bào lung nuâc tiêu thu dat 
duqc tot that; 

+ Quán 1 chat che doanh thu tin nuàc, theo dOi và áp dung kip 	các 
djnh mirc tiêu thi ni.râc, kiêm tra chat chd vic ap ding giá biêu dng dôi ttiqng, 
gop phân tang giá ban bInh quan, tang doanh thu tiên nuâc; 

- V thixc hin chi tiêu t' 1 hO dan duc cAp n'ithc sach:  Cong ty dA hoàn thành 
100% hO dan trên dja bàn di.rcic cung cap nithc sach và tO chrc cong bô den chInh quyên 
dja phung và trên các phirmig tin truyên thông báo, dài. Vài dc diem mng hxâi cap 
nuàc gân nhir dA phü kin dja bàn quân 12 nn Cong ty chü trong cOng tác cái t?o,  sira cha 
ông miic ket hp nâng cc dirOng ông cap ntràc nhArn tang áp hrc nuâc, giám that thoát 
nuàc; dA si'ra chUa, nâng cap 15.952 met dixang ông cap niràc, vuçt 15% so kê hoach. 

COng ty dA xây dg k hoach giârn nuâc thAt thoát thAt thu nãm 2013 Va tich circ 
phOi hop vâi Ban Quân 1 dir an Giam that thoát nuâc cUa Tong COng ty thirc hin tot dir 
an giàm that thoát nuàc, krqng ni.ràc thu hOi tir dir an Giãm that thoát ni.ràc tai  Wing 1 den 
cuôi thang 12/2013 dA dat gán 105.000 m3/ngày, virçit miic tiêu dir an (75.000 m3/ngày). 

- Ve lori nhun truâc thud, dat 99,04% so ke^ hoach; chü y&1 do lAi suAt ngân hang 
trong nAm 2013 lien tiic diêu chinh giàm và COng ty sr dung vOn dau tir các cong trinh cài 
tao mang hrài di.rang ông khá iOn so các näm tnrOc. 

- Các che^ dO phüc 1i, quyn lçui cUa ngrOi lao dOng  trong Cong ty thrçuc thijc hin 
dung Lut Lao dng, Thoa uâc Lao dOng;  vic chi trà krong hang thang dirqc thrc hin 
dUng han;  các chê dO thi dua khen thrOng cUng nhu các khoãn phic li duqc thirc hin 
day dü theo kê hoach de ra, thu nhp cüa ngtrai lao dng dirçuc on djnh. 

ilL THAM D!NH BAO CÁO TA! CH!NH NAM 2013: 

Qua nghiên ci'ru Báo cáo tài chinh nAm 2013 và xem xét, kim tra các ho^ sr có lien 
quan, Ban Kiêm soát thng nhât vOi sO 1iu báo cáo tài chinh kiêm toán nArn 2013 do 
Cong ty TNHH Hang Kiêm toán AASC thrc hin và CO mot so nhn xët tong the nhu sau: 

- Báo cáo tài chinh dA phán ánh dÀy dü tInh hInh hoat dng san xuAt kinh doanh và 
tài chinh cüa Cong ty, phán ánh trung thtrc tInh hInh tài chinh tai  thai diem 31/12/2013, 
tInh hInh tâi chinh cüa Cong ty iành manh. 
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- Các báo cáo tài chInh hang qu, nàm duçic trinh bay th rang va 1p dung theo biu 
mâu ban hành cüa Bô TMchInh. 

- Tuân thu day dti yéu cÀu cüa các chuÀn muc U toán và cM dO U toán Vit Nam. 

- Các chüng tir ke toán dixçic sp xp gçn gang, khoa hoc, dZ tim, clap Crng t& yéu 
câu cong tác kiêm tra, kiêm toán. 

MOt 
S^ 
0 chi tiéu c11 W so sánh vâi nãm 2012 có k& qua nhu sau: 

Do-n vi tInh. ding 

Kt qua Kt qua Iy I 
Chi tiêu näm 012 2 näm  2013 % 
A 1 2 3=2/1 

1. Doanh thu ban ni.râc sach và 337.699.326.996 378.069.418.712 111,95 
.cung  . 	..... ....... 

2. Doanh thu ho?t dng tãi chInh 13.717.142.031 10.144.179.226 73,95 

3. Thu nhfiP 	................................. 3.144.384.198 4Z1422 .36,50 

4. g,,  lai nh n _14...P9.2 94.413.043 100,63  

1........ Igi nh 27P±9....16.. 24.756..9.5 

. 
101,60  

8. Lai co bàn trên c 	phiu 2.603 2.645 101,61 

Mc dà tInh hInh hlnh kinh th có nhiu khó khän, lAi suÀt ngân hang lien ti1c giãm 
trong näm 2013 dn den doanh thu tr hot dng tài chInh cüa Cong ty nAm 2013 chi bang 
73,95% so näm 2012, nhung tong lçii nhun triiâc thuê thu nhâp doanh nghip van vuçt 
0,63% so nãm 2012 do thrçic b clap bi lvi nhun tCr hoitdng kinh doanh nuâc cüa Cong 
ty. Lãi cor ban trén cô phiêu tang 1,61% so näm 2012. Dé dt duçic kêt qua trên, ben canh 
cac yeu to khách quan nhu giá nirc mài, Cong ty thirc hin trit dé chü triwng thirc hành 
tiêt kim, chong lang phi; thuing xuyen thirc hin chê dO tir kiêm tra vic mua sãmvt tI.r, 
trang thiêt bj; kiêm ké vt tu, tài san vâ xir 1 vt Ui, tài san sau kiêm kê; to chcrc dâu thâu 
mua sam vt Ui, may mOc thiét bj dung quy djnh. 

MOt so^ chi tiêu tài chInh (th?i dim 31/12/2013) dánh giá khái quát thrc trng tài 
chinh và kêt qua hoat dng kinh doanh cüa Cong ty duqc the hin a bang duài day cho 
thây näm 2013 Cong ty dä sü dung nguôn von hiu qua, dông vOn duqc báo toàn và ngày 
càng phát triên: 

SQ 

TT ........Chi tiêu Näm 2012 NAm 2013 

1 Tài san dài hn trên thng tài san 21,81% 29,43% 

2 Tài san ngn hn trên Ong tài san 78,19% 70,57% 

3 Nqphai trá trên tng ngu6n von 13,10% 17,00% 

4 Von chü sâ hüu trên tng ngun v6n 86,90% 83,00% 
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LIIi tiêu Nám 2012 Näm 2013 

5 Khã nãng thanh toán nçi ngän hn 5,97 Ian 4,15 1n 

6 Khã nãng thanh toán nhanh 5,70 lAn 3,89 Ian 

7 T suAt 1çi thun truâc thue trên doanh thu 9,33% 8,38% 

8 T' sut Ioi nhuân sau thus trén doanh thu 7,22% 6,55% 

9 T 	suAt lçii nhuân trtrOc thue trên tng tài san 19,73% 18,02% 

10 T suAt lqi nhuân sau thud trên t6ng tài san 15,27% 14,08% 

11 T suAt lcyi nhun sau thu trên v6n chü 	thi sâ h 17,57% 16,96% 

IV. T!NH H!NH QUAN L' VA DIEU HANH CONG TY: 

1. Cong tác quãn I cüa Hi dng Quin trj: 

HOi dng quán trj Cong ty hoat dông dung quy djnh theo Diu 18 T65  chrc và hoat 
dông cüa Cong ty, thirc hin dày dü ché dO ho p djnh k' hang qu tai  trii s COng ty vâ tO 
chirc lay kiên các thành viên HOi  dông quân trj bang vAn bàn giüa các phiên hçp dôi v6i 
các van dê cap bach lien quan den hot dOng  san xuát kinh doanh duOi sr giám sat cua 
Ban Kiêm soát Cong ty. Các nghj quyêt ciXa Hôi dông quãn tri phü hcip vOi Ludt Doanh 
nghip, Diéu Id Cong ty. 

Trong nAm 2013, HOi  dng quãn trj dä thông qua mOt  s6 vAn de chInh sau: 

- Sira d&, b6 sung Quy che Hot dOng  cUa  HOi  dng quãn tri COng ty; 

- Sira dôi, bô sung mOt s6' nOi  dung trong Diu l e^ Cong ty, lam ci sâ trInh Dai hOi 
dOng Co dOng Diêu 18 Cong ty duçic soan thão lai; 

- Thang, bang lung và diu chinh môt s6 nOi  dung trong Quy ch trà krng, trà 
thixng cho ngui lao dng theo Nghi djnh so 50/201 3/ND-CP ngAy 14/5/2013 cCia ChInh 
phü và Thông n.r so 18/2013/TT-BLDTBXH ngày 09/9/2013 cüa BO Lao dng - Thixcing 
binh và Xã hOi; 

- Quy che trà lucing, thu lao, tin thrng d6i vài viên chic quàn l cua Cong ty 
theo Nghj djnh so 51/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 cUa ChInh phü và Thông ttr sO 
19/2013/TT-BLDTBXH ngày 09/9/2013 cua Bô Lao dOng - Thwing binh vã Xä hOi; 

- Quy che^ dan chU ci so tai  noi lam vic, Quy che di thoai djnh k' và Quy che t6 
chCrc HOi  nghj ngithi Lao dông theo Nghj dlnh  sO 60/2013/ND-CP ngày 19/6/2013 cüa 
ChInh phü. 

Nhin chung, Hôi ding quàn trj dA kip thii chi do giãi quyt tháo gi các vu'Ong 
mac khó khAn trong sAn xuât kinh doanh, t?o diêu kin cho Ban Giám doe diéu hânh san 
xuât kip th?yi, hoàn thành các chi tiêu tài chInh theo kê hoach dê ra. 
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2. Cong tic diéu hành cüa Ban Giám d6c Cong ty: 

Ban Giám d& Cong ty dà trin khai thirc hiên My dU và nghiêm tüc cáe Nghj 
quyêt cüa Hi dông quàn trj, chap hành nghiêm chinh chinh sách, quy djnh ciia Nhà nuàc 
trong diêu hành sin xuât kinh doanh; chü dng 1p ké hoeh quãn 15', diêu hành, scr dung 
von, tài san, lao dng; thrc hin day dU nghia vi dOi vài Nhà ni.ràc và chê d, chinh sách 
dôi vâi ngrYi lao dng. 

Ban Giám d6c Cong ty dã th?c hin t& mt s6 cong tác chü yêu sau: 

- Chü trong dn cong tác irng diing cong ngh8 thông tin de phiic vi cOng tác quàn 
15' và san xuât kinh doanh dat hiu qua cao: 

+ Trang bj phn mm ArcGIS de quán 15' tài san rnng luâi thông qua vic 
chuyên dôi dU 1iu ti'r Autocad sang phân mém ArcGIS dê cp nhtt, quân 15' thông 
tin, thuOc  tInh cüa tmg chüng loai tài san trên mang hrth; 

+ Ming cp h chixong trInh dQc s bang may doe s cAm tay (handheld) vài 
miic tiêu phát triên he chi.rcmg trInh theo các tiêu chi quãn 15' nghip vi chuyên sâu 
ye mA hOa, kiêm soát san hrng, sO 1iu in hOa don, quân 15' nuâc khOng doanh thu; 

+ DAu tu nâng cAp trang website cUa Cong ty vâi nhiu tinh nang mâi nhu 
tra ciru thông tin tiên mrâc, thông tin lien kêt thu tiên nuàc qua ngân hang; ljch 
trinh dcc sO, quy trinh và tiên dô giái quy& ho so khách hang,... to nhiêu thun Içii 
cho khách hang; 

- Lien k& vâi mOt  s6 ngân hang, các th chirc djch vi thu ho & ma rOng kênh thanh 
toán tiên nirâc qua ngân hang nhãm to them nhiêu On Ich cho khách hang và dam bão an 
toàn trong Ong tác quàn 15' tiên nuâc thu np. 

- Th,rc hin nghiêm chinh che6  dô báo cáo và cong bó thông tin djnh k5' trén th 
trumg chirng khoán theo quy djnh ciia Thông tu 52/201 2/TT-BTC ngày 05/4/2012. 

- Thrc hin t6t chi tiêu 100% ho dan trên dja bàn Cong ty quãn 15' duçc cung cap 
nuóc sach. 

Ben einh cáe k& qua d?t duçc nhu trên, trong näm 2013 Cong ty co xáy ra sai 
phmvê biên thu tiên nuàc vâi sO tien hon 2,4 t5' dOng cüa can b6 Di Thu tiên, den nay 
dA khAc duçc 1,3 t5' dông. Sau sr côtrên, COng ty dä khân truong rà soát và áp ding nhiêu 
bin pháp quán 15' irng ding phân mêm dAng ngân tiên nuàc hang ngày, yêu cau nhân viên 
thu tiên trijc tiêp np tién nixàc cho thu quy, phôi hop vài ngán hang dé bO trI nhân viên 
ngân hang trrc tiêp thu tiên nuâc ti quay, thành lp tO VAn phông thuOc DOi thu tién. Các 
giài pháp dông bO trén cOng gop phân lam tang t5' le thirc thu trên chuân thu nAm 2013 dt 
99,54% (nam 2012 dt 99,09%). Day là mOt  bài lice kinh nghim cho Cong ty trong cong 
tác quán 15' can hO. 

V. NHAN XET CHUNG VA KIEN NGH!: 

COng tác quàn 15' và diu hành cUa Cong ty ngày càng di vào ne np; hot dng cüa 
Cong ty din di vào chiêu sâu; hoat dOng cüa các phOng, ban cling nhu nAng lirc cüa can 
bO, cOng nhân viên không nglrng duçic nAng cao. 

De chuAn bj cho vic mua ban si nuóc sch v&i Tang COng ty CAp nuàc Sài GOn 
qua dông hO tong trong nAm 2014, Cong ty can tiép tVc  day  m?nh  thrc hin cong tác cái 
to ông miic nhAm giâm that thoát nixâc, tang Iqi nhun cho Cong ty. 
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Ban lânh dao Cong ty cn chü trQng Ong tác kim tra djnh k' và dOt  xuAt vic d6i 
chiu doanh thu tiên nrâc giUa DOi  Thu tiên, Phông Ke^ toán - Tâi chInh và PhOng 
Thung vp có sr tham gia cüa d?i  din Ban Giám doe COng ty vã Ban Kiém soát Cong ty. 

Trân trng báo cáo Dai hOi  dng C6 dông. 

TM. BAN KIEM SOAT 
Throng ban 

Nci n/,in: 
- Nhu trên; 
- HOi dông quán trj CTCPCN BT; 
- Ban Giâm dôc CTCPCNBT; 
- Ban Kiém soát CTCPCN BT; 
- Liru. 

Nguyn Hirong Lan 



CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN TRAM! CONG HOA XA HO! CHU NGHIA V1T NAM 
Dc Ip — Tido — Hnh phüc 

S6: 043 /TTr-CNBT-HDQT 
	

Tp. Hj Chi Minh, ngày 07 tháng 4 nám 2014 

Td TRINH 

V vic phân ph6i Içri nhun, trIch lp các quy và chia cob ttrc nàm 2013 

KInh gui: DI HO! BONG CO BONG CONG TY 

Can cir vào kt qua hoat dng sin xut kinh doanh näm 2013, sau khi tháo 1un ti 
Phiên h9p thfr 8 (Nhim q2012 - 2017) vao ngày 20/3/2014, HOi  dông quãn trj Cong ty 
thông nhât trInh Dti hOi  dông Co dông vic phân phôi lçii nhun, trIch lp các qu5 và chia 
co tcrc nam 2013 nhu sau: 

1. Lai nhuntrtràcthuênAm2012 	 : 	31.694.413.043 ding (1) 

2. Thue^ thu nhap doanh nghiêp 	 : 	6.937.719.958 dng (2) 

3. Lai nhun sau thu =(1)-(2) 	 : 	24.756.693.085 dông 

4. Lçii nhun de^ trIch lp các quy và chia cë tCrc 	: 	24.756.693.085 dông 

Dr kiln phân ph6i 10 nhun, Inch lp  cdc quj và chia cJ tá'c nám 2013 nhw 
sau: 

- Qu5 du phông tài chInh 	 : 2.475.669.309 dng, chim t 	16 10,00% 

- Qu5 Mu tu phát trin 	 : 4.666.685.160 

- 

dng, chim t' 1 18,85% 

Quy khen th.thng 3.2 18.370.100 dong, chim t' lq̂  13,00% 

- Qu5 phüc 1i 	 : 1.732.968.5 16 dng, chim t 	1 7,00% 

- Qu57 thung Ban quán I, diu hành 495.000.000 dng, chim t 	1 2,00% 

- Cotixc (13,0% / mnh giá) 12.168.000.000 Ong, chim t 	18 49,15% 

Tong cong 	: 24.756.693.085 ding 100,00% 

Trân trçng kinh trInh Dai  hi Ong 0 dông.._ 

Noinhân: 
- Co dOng Cong ty; 
- Thãnh viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
 -BanGiámclôcCOngty; 

- Luu (VT, HDQT). 

T 	BONG QUAN TRI 
o478 	U TCH 
CONG TV 

CO PHA c' 
CAPNIJ6C : 

;. BEN IRA 

TRAN CONG THANH 
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CONG HOA XA HQI CHIJ NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phuc 

CONG TY CO PHAN CAP NU'UC BEN THAN!! 

S6: 044 /TTr-CNBT-HDQT 	Tp. Hj ChIMinh, ngày 07 tháng 4 nám 2014 

T1 TRINH 
VA 	 it 	 I 

 min nhim và bu bs sung mt thành Vi 9k 	Ban kiêm soát 

KInh giri: DA. HQI BONG CO BONG CONG TY 

Ti Di hi c dông thu&ng niên näm 2012, Di hi dng c6 dOng dã bu Ban kim 
soát COng ty nhim k' 2012 - 2017 bao gOm 05 thành vin. Trong do, cO 02 thành viên là 
BA Nguyn Thj NgQc Linh và Ba Vô Thj Minh Ngân do di din phân On gOp cüa cô 
dông Ngân hang Thung mti CO phân DOng A (g9i tAt là "Ngân hang DOng A") và Cong 
ty Chirng khoán Ngân hang DOng A (g9i Utt là "ChL'rng khoán Dông A"), vâi tong so cô 
phân di din là 1.029.600 Co phân (tumg dung 11% On diéu lé) tham gia dê cCr và 
tiling cir. 

Ngày 01/04/2014, HOi  dng quãn trj Cong ty Co^ phn Cp nuâc Bn Thành nhn 
thrqc vAn bàn de nghj cüa di din quãn l phàn von cüa cô dOng Ngân hang Dông A và 
Chthig khoán DOng A vâi nOi  dung không tip tiic dê ccr bà Nguyen Thi Ngçc Linh tham 
gia Ban kiêm soát cia Cong ty Co phân Cap ni.râc Ben Thãnh nhim k' 2012 - 2017 và 
dê nghj bâu bO sung thành viên Ban kim soát tai  Dai hôi cô dông thuing niên nãm 2014. 

Dng th?yi, ngày 05/4/2014 Hi dng quàn trj Cong ty Co phAn Cap nithc Ben 
Thành cOng nhn dxçic vAn bàn s6 09/BKS cüa Ban kiêm soát COng ty COphân Cap rnrâc 
Ben Thành ye vic thông báo Ngân hang DOng A và Chthig khoán DOng A dA Co vAn bàn 
cho Ban kiém soát vài & nghj co cüng nOi  dung nhu trén. 

Theo quy dlnh  tai khoãn 5 Diu 42 cOa Diu 1 Cong ty, mOt trong nhüng tiêu 
chuân thành viên Ban kiêm soát phâi "Là co dóng hoc ngwô'i khác do cô dóng dê th". 
Dông thi, khoán 2 Diéu 44 cOa Diêu lé Ong ty quy dinh "Co dong muOn thay the ngu'ài 
dai din hoc ngwô'i dupc zy quyên dqi din cüa mInh dang giü chi'c v thành viên Ban 
kiêm soát thl phái Co van ban gri den H5i dong quán trf và Ban kiêm soát dê xem xét giái 
quyét theo qui d(nh cüa pháp luçit hiên hành". 

Tai khoân 5 Diu 44 cüa Diu le COng ty quy djnh mot trong các tnthng hop thãnh 
viên Ban kiêm soát bj mien nhim, bAi nhim Là "Không dü tiêu chuân và diêu kin lam 
thành viên Ban kiêm soát theo quy djnh tai khoán 5 Diêu 42 Dieu lé nay". 

Theo quy djnh ti dirn c khoân 2 Diu 96 LutDoanh nghip, mOt  trong các quyn 
và nhim vii cüa Di hôi dông CO dong lit "Báu, mien nhim, bãi nhiém thành vién Hoi 
dOng quán in, thành viên Ban kiêm soát". Ngoãi ra, ti diem e khoán2 Diêu 24 cOa Diêu 
18 Cong ty quy djnh quyên htn và nhim vu cOa cuc hçp Dai hOi dOng CO dông thung 
nién là "Bôu, mien nhim, bdi nhim thành v/en Hi dOng quán trj và Ban kiêm soát nêu 
hêt nhim 1g' hocc báu bO sung, thay the thành viên H5i dOng quán tri và Ban kiém soát 
theo qui djnh ca Diéu l ". 
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CAn cit vào nhüng quy djnh nêu hen, HOi  dng quân trj Cong ty C6 phAn CAp nthc 
Ben Thành nhân thây dê nghj cüa dai  din quán 1 phân von cüa cô dong Ngân hang Dông 
A và Chitng khoán Dông A ti các vAn bàn ngày 01/4/2014 ye vic không ti tiic dê cit 
bà Nguyen Thi Ng9c Linh tham gia Ban kiêm soát cüa Cong ty Co ph-an Cap nuâc Ben 
Thành nhim k' 2012 —2017 và dé nghj bâu bô sung thành viên Ban kim soát ti Dti hOi 
cô dông th!.thng niên nAm 2014 là phii hop vâi quy djnh ti Diéu 16 Cong ty. 

Trén Co sit dO, HOi  dng quãn trj kInh trmnh Dai hi dng co dong: 

1. Thông qua vic min nhim chirc danh thành viên Ban kim soát cüa Ba Nguyn 
Thj NgQC Linh. 

. 2. Dc dam bao hoat Ong cua Ban kiem soát, kinh trrnh Dai hQl dong,  co^ dong xem 
xét và chap thun bâu bô sung 01 thành viên Ban kiêm soát dê thay the cho thành viên 
vita mien nhim. 

Trân tr9ng kInh trInh Dai  hi dng co^ dông. 

TM. HO! BONG QUAN TR! 
HU T!CH 

N0inhmn: 
- CO dông COng ty; 
- Thành viên HDQT COng ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Liru (VT, HDQT). 

9CONG r4_;A 
çc 	 LM/ 

8ENTHAW 

TRAN CONG THANH 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THAN!! CQNG HOA xA HO! CHEJ NGHIA VIET NAM 
Dc lap - Tir do - Hnh phüc 

Tp. H6 Chi Minh, ngày 07 tháng 04 nãm 2013 

QUY CHE 
THAM GIA BE CIT, U'NG Ce THANH VIEN BAN KIEM SOAT 

CONG TY CO PHAN CAP NU'1C BEN THANH 
NHIEM K%' 2012 -2017 

1. Can ci'r: 

- Ludt doanh nghip s6 60/2005/QH1 1 ngày 29/11/2005; 

- Diu 18 t 0^ chirc và hoat dng cUa Cong ty C 65  ph &n Cp nix6c Bn Thành. 

2. Miic tiêu: 

- Dam bão nguyen tc cong khai, cong bng, dan chU; 

- Tao diu kin thun lçii cho cOng tác t0^ chrc Dai hOi c05  dong thumg niên näm 
2014. 

3. Ni dung Quy ché: 

a. S6 hrçng thành viên Ban kim soát (BKS) bu b6 sung: 01 nguii. 

b. Nhim kj thành viên: tcr 2014 - 2017. 

c. s6 hrçrng img cir viên: Không han  ch. 

d. Diu kiin dei cü, thig cfr: 

C05  dOng hoc nhôm cO^ dOng s& hii'u tir 3% tr& len so co^ phãn cüa Cong ty trong 
thèi hn lien tyc it nhât 6 thing tInh den thôi diem chôt danh sách cô dông tham dir 
Di hi cô dông thir ng niên näm 2014 (14/03/2014) di.rçrc üng cü hoc dê cCr nguii vào 
BKS cüa COng ty. So ngu?ii duçic üng cCr hoc dê Cu theo t 16 nm giu cô phãn cüa COng 
ty duçic quy djnh nh,.r sau: tr 3% den duâi 10% duçc cr 1 ngui, tCr 10% den duài 20% 
dtrçic cir 2 nguäi, tr 20% den dual 30% duçvc cr 3 ngu?ii; tcr 30% dn duOi 40% duçic ctr 4 
ngui, ttr 40% trà len duqc cir 5 ngithi. 

e. Tiêu chun trng cfr viên: 

- LA C6 dOng hoc ngui khác do c6 dông de^ cu; 

- Co kinh nghim và am hiu ky thut, nghip vp kinh doanh cia Cong ty; 

- CO trinh do dai hoc; 

- Co sire khOe, cO ph.m chit dao  duc t6t, trung thrc hem khit, có hiu bitt lut pháp; 

- îü 21 tu6i trâ len, có dü nàng 1irc hành vi dan sr và không thuc d6i urçmg bj cAm 
thânh lp  và quãn l' doanh nghip theo quy djnh cüa Lth3t doanh nghip; 

- Thành vien BKS không duçic là thành vién HDQT; Giám d6c; Ke^ toán truâng COng 
ty; vçx hoc chong, bô, bô nuôi, me, me nuOi, con, con nuôi, anh, chi, em ruOt  cüa thành viên 
HDQT, Giám dôc, Kê toán tm&ng cüa Cong ty. 
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L HO so' tham gia irng cfr, de cfr thành viên BKS: 

- Don img cü (hoc & cir) tham gia BKS (theo mu); 

- So yu 1 ljch do fmg CT viên tr khai (theo mu); 

- Bàn chInh hoe bàn sao Co cOng chirng tài 1iu chirng minh nm gifr c1 phn Ong 
S 	t 	 'S ty Co phan Cap nlro'c Ben Thanh hen ,ic trong it nhat 06 thing tinh tol thoi diem chot 

danh sãch co dông tham diy Di hi cô Ong thirô'ng niên nAm 2014 (14/03/2014) (vi dii: 
Ban sao sao kê Tài khoán Giao dich  ch&ng khoán hoc Gidy chüng nJØn s& hifu Co p/ian...); 

- Bàn sao Co Cong ch(rng: CMND, hO khu thu&ng trü hoc tam tn, các bang cap 
chirng nhn trInh dO van hóa và trInh dQ chuyên mon. 

g. Ho^ so tham gia 1mg cü, & eli vui lông gCri v Ban 0 chIne Di hOi  trtr&c 17"OO' 
ngày 17/04/2014 theo dja chi sau day: 

Ban tô chlnc Dai hOi - Cong ty Co^ ph.n Cp nuOc Bn Thành 

Dja chi: 194 Pasteur, P.6, Qun 3, Ip. H6 Chi Minh 

Din thoai: (08) 3829 7147 	Fax: (08) 38 229 778 

Di vâi các tr1I1ng hçip 1mg cIn, de^ cli tai Di hOi  thi c6 dOng, nhóm c6 Ong phái 
cung cap ngay ho so nhtn trên dê ChIt tça Di hOi  xem xét. 

h. Lira ch9n các trng cw viên: 

Dra trên các don 1mg cli và & cli cIta các co^ dông, IIDQT së thông qua danh sách 
các 1mg cu viên BKS dip 1mg dli các tiêu chuán dIIcIC quy djnh ti Quy chê tham gia dê 
cli, 1mg cli nay. 

4. Hiu Iirc thi hành: 

- Quy cM & cli, 1mg cli nay duqc 1y kin biu quyt cIta các c6 dông tnrâc khi 
tiên hành bâu elm. 

- Nu duçmc Di hOi  co^ dông thông qua vài t' 18 tIm 65% trô Len cIta tang so phiêu 
biêu quyêt cIta tat ca Co dông din hop sd CO Wu lire thi hành bat buOc  dôi vâi tat cã các cô 
dông. 

DONG QUAN TR? 

OP °LJ TICH 
CÔNG ry 

• 	CO PHA ¶\\ 
* CAP NV' 	JJ/2i 

TRAN CONG THANH 
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CONG TV CO PHAN CAP NIJOC BEN THANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lip - Ty do - Hanh phüc 

TP. Ht Chi Minh, ngày 07 thang 04 nám 2013 

THE Lf BAU ci'J' 

BO SUNG 01 mArH VIEN BAN KIEM SOAT 
NHIM KY 2012 - 2017 

1.Cãncu': 

- Ludt Doanh nghip s6 60/2005/QH1 1 ban hânh ngày 29/11/2005; 

- Nghj djnh 102/201 OIND-CP ban hành ngày 01/10/2010 hiràng dn chi tit thi 
hành mot so diêu cüa Ludt Doanh nghip; 

- Thông ttr s 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 cüa BO tài chInh quy djnh v 
quân trj cOng ty áp diing cho các cong ty di ch1mg; 

- Diu 1 to^ chüc và hoat Ong cüa Cong ty Co^ phn Cp nuàc Bn Thành. 

2. Mic tiêu: 

- Dam bâo tuãn thu 1ut pháp và các thông 16 ti Vit Nam; 

- Dam báo nguyen thc Cong khai, dan thu vã quyn 1çi hqp pháp cüa tt cã c 
dông; 

Dam báo tInh tp trung, o^n djnh t o^ chlrc cUa Dai  hQi dng c 05  dong. 

3. Doi tirçng thtrc hin bu cr: 

C6 dông sâ hthi c6 ph.n Co quyn biu quy& hoc dai  din theo üy quyn cüa c 
dông so hUu CO phãn CO quyên biêu quyêt (theo danh sách cô dOng Cong ty chôt ngày 
14/03/2014) cO mt ti Di hOl  dOng cO dông thu?mg niên näm 2014. 

4. s6 hrQng và nhim k5r thãnh viên thrçrc bu b sung vào Ban kiêm soát: 

- S luqng cn bu 	b6 sung: 01 thành viên 

- Nhim k thãnh viên: 2014-2017 

5. The le^ bu b sung trong tr.r?rng ho-p có tfr 02 trng cfr viên trot len: 

5.1. Phtro'ng thüc bu Cu': 

- Vic bAu bo^ sung mot (1) thành viên Ban kim soat (BKS) ducic thirc hin theo 
phucmg thlrc bâu dOn phiêu quy djnh ti diem c, khoân 3, Diêu 104 Ludt Doanh nghip so 
60/2005/QH1 1 và Dieu 29 cüa Nghj dinh 102/2010/ND-CP. 

- Danh sách 1mg cr viên BKS duçc hInh thành theo nguyen tAc sau: Dira trén dcn 
dê clr, 1mg cCr cUa cac Co dông de hra ch9n các (mg elm viên BKS dáp 1mg các tiêu chuân 
quy djnh trong DMu 18 clia Cong ty, Quy ché tham gia dê elm, 1mg dr bâu bô sung thành 
viên BKS nhim 2012-2017. 
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- Mi c6 dong tham gia duçrc phát mt phiu bu BKS cho toàn bQ S6 co phn sâ 
hüu và duqc Ay quyén. 

- Co dOng chi duçc lira chQn mt (1) thành viên trong s6 các thig cir viên BKS. 

D6  vOi üng cir viên ducic Iira chçn: C6 d6ne dánh du" 

ten cüa Crn2 cfr viên do; 

Vi du ing th viên du-crc lra chQn: 

I NGUYEN VAN A 

D6i vâi thig cü vi 6n khong duçc lira chQn: 

vuông phIa tru*c ten cüa các trng cir viên diroc Itra chpn. 

Vi dy ing th viên khóng duçic lra chQn. 

0 NGUYEN VAN A 

- MOM c6 dong có t6ng s6 phiu bu bAng t6ng s6 c6 phAn di din sâ hthi (bao 
gOm si hthi và fly quyên). 

- Trueing hap C6 dOng có sr nhAm 1n khi ghi Phiu bAu BKS và chua bô phiu bAu 
vào thüng phiêu, CO dOng có the lien h 	 d vài Ban kim phiêu 	duçic dôi 1i Phiêu bâu. 

5.2 Thu tiic vã hInh thtrc tin hành bAu cir: 

a. Phiu bAu cir: 

• HInh thrc phiu bAn cfr: 

Phiu bAn BKS duc in trên giy màu xanh có dong dAn treo cüa Cong ty. 

• Ni dung phiu bAn cfr: 

- Phan 1: Th hin Ma s6 c6 dOng, Tong s6 c6 phAn si hUu hoc di din sâhtu, 
Tong so phiêu bâu (Met phiu bAn the"hin quyên bAn nwng (mg vâi so hrcmg cô phãn cO 
dong do näm gicr hoc di din sâ h&u). 

- PhAn 2: Danh sách üng cfr vien BKS. 

- PhAn 3: Mt so luu quan tr9ng. 

• Phiu bAn hqp 1: LA các phiu bAn theo ma-̂u in sAn do Cong ty phát hành, cO 
dâu treo cüa Cong ty, khong drçic tay xóa, co sira và bâu cho 01 (met)  thig viën BKS. 

• Các trLr&ng hçrp phiu bAn không hçrp 1: 

- Phiu không theo mAn quy djnh, khOng do COng ty phát hành hoc không Co dAn 
treo cüa Cong ty; 

- Phiu khOng dánh dAn "X" vao O vuông phIa truàc ten cüa irng cit viên duccc 
chQn hoc cling khOng gch ten cüa irng cir vién không chQn; 

- Phiu vIta dánh dAn "X" vào O vuông phia truóc ten Crng cit viên dOng th&i gch 
chOng len ten cüa itng cir viên do; 

- Không bAu irng cir viên nâo hoc bAu vuçtqua s6 itng viên theo quy dnh; 

- Phiu ghi them ten ngi.r&i khác vào danh sách hoc ghi them nhUng thông tin, k 
hiu khác; 

- Phiu bj gch xoá, sira ch€ra; 
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- Phiu không can nguyen vçn. 

• Trirông hqp xem là không tham gia bu cfr: 

Các c d6ng có tham dir di hOi  ma không bO phiu bu cfr thI s phiu b&u cüa c 
d6ng dé ducic xem là khOng tham gia bâu cCr. 

b. Ban Kim phiu, nguyen tic bô phiu và kim phiu: 

Zong 
Ban Kim phiu: Gm 03 nguii do Chü ta d cir và dixçic Di hi dng c6 

dông 	qua. Thành viên Ban Kiêm phiêu không duçc có ten trong danh sách dé cir va 
ng cir vào BKS. Ban kiêm phiêu Co trách nhim: 

- TrInh Di hi d6ng C6 d6ng thông qua The^ 1 bu cfr; 
AI 

- Huàng dn each thirc bô phiu và t6 chirc bu ccr; 

- Tin hành kim phiu; 

- Cong b6 kt qua bu cir truàc Dai hOi. 

• Nguyen tic bO phiu vi kim phiêu: 

- Ban Kim phiu tin hành kim tra thüng phiu trithc khi bO phiu vi sr chCrng 
kiên cüa các cô d6ng; 

- Các C6 d6ng cong khai bO phiu bu vào thüng phiu; 

- Vic bO phiu bt du tCr khi cO thông báo cUa Truâng Ban kim phiu và k& 
thOc khi không On c6 d6ng nào bO phiu bu vào thüng phiêu; 

- Vic kim phMu phái duçic tin hành ngay sau khi vic bO phiu kt thüc; 

- Kt qua kim phiu dixcc tW hin trong Mn bàn kim phiu và duçic Tri.râng 
Ban kiêm phMu cong b6 truâc Di hOi. 

5.3 Nguyen tic truing cfr thành viên BKS: 

- Nguii trUng ctr thành vién BKS la' frng cir viên có s6 phiu bu cao nht. 

- Trumg hçip CO tIr hai üng cfr viên trô len dt cüng s6 phiu bu thu nhau thI sê 
tin hành bu li trong S6 các üng cCr viên có s6 phiu bu ngang nhau. 

5.4 Up và cong b6 Biên bàn kim phiu: 

- Sau khi kim phiu, Ban kim phMu phái 1p biên bàn kim phiu. Ni dung biên 
bàn kiêm phiêu bao gOm: T6ng sO phieu bâu hçp 1, tong s6 phiu bu không hcp l; s6 
phiu bu va ti 1 % phiu bAu  trên t6ng s6 co phn tham gia bu cCr hçip le cUa tCmg rng 
c& vién vào BKS; 

- Toàn vn Biên bàn kim phiu phái duçic Cong b6 truâc Dai hOi d6ng c6 d6ng. 

6. The^ It^ bu b6 sung trong trir?rng hç'p chi CO 01 óng cfr viên: 

Trong trumg ho çTp chi CO I rng cir viên trng cr hoc d cir vào Ban kim soát 
(BKS), Dai hOi  d6ng c6 d6ng thrc hin bAu b6 sung 1 thành viên BKS theo phuorng thtrc 
biu quyt b&ng Phiu biu quyt thay cho Phiu bu. 

Vic kMm phiu thirc hin bu b6 sung 1 thành viên BKS së duqc thirc hin theo 
quy dlnh tai The 18  lam vic và biu quyt ti Dai hi c6 d6ng thuvng niên näm 2014 dã 
duçic Dti hi d6ng cô d6ng thông qua. 
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7. Nhthig khiêu ni v vic bu vi kim phiu: 

Sd do Chü tQa Dai hOi giãi quy& và duçic ghi vào biên bàn cuc hQp Dai hOi  &ng 
C6 Ong thung nién 2014. 

S. Hiêu hjc thi hành: 

- The 18 bu cir nay duçc d9c Cong khai truâc Dai  hi dng co^ dông và 1y kin 
biu quy& cüa các c6 Ong truOc khi tin hành bâu ctr. 

- Nu diiçic Di hi dng C6 dong thông qua vâi t 1 tr 65% t6ng s6 C6 ph.n biu 
quyet cüa tat Ca cô dông dV hQp tth len së có hiu hrc thi hánh bat buc dôi vâi tat ca co 
dông. 

TM. HO! BONG QUAN TR! 
9 U TICH 

. CONG TV  -.. 
COPHAN 

* CAP Nil 

% 8NTHANH 

H6C' 
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CONG TY CO PIIAN CAP NIJOC BEN THANH CONG IIOA xA HO! CRU NGHIA VIT NAM 
Dc lp - Tir do - Hnh phüc 

S& 045 /TTr-CNBT-HDQT 	TP. H Chi Minh, ngày 07 thing 4 näm 2014 

Td TRINH 

V thông qua Dieu 1 Cong ty dircrc son thão Ii 

KInh gci: BA! HQI BONG CO BONG CONG TY 

Can cfr: 

-
Ludt Doanh nghip sá 60/2005/QH1J dzro'c Qudc h5i nzeác C5ng hOa Xã hi 

Chu' nghta Vit Nam thông qua ngày 29 tháng 11 nãm 2005; 

-
Ludt Chtiig khoán so' 70/2006/QHJJ dwcrc Quo'c h5i nwó'c C5ng hôa Xã hi 

Chi nghra Vit Nam thông qua ngày 29 tháng 6 nãm 2006 và Ludt tha dôi, Msung 
m3t so diêu cza Ludt Chz-ng khoán sO 62/2010/QHJ2 dwçic Quoc h5i nu-óc C5ng hOa 
Xd h3i CU nghia Viét Nam thông qua ngày 24 tháng 11 nàm 2010; 

- Nghf dfnh ca ChInh phü so' 102/2010/ND-CP ngày 01 tháng 12 nám 2010 
hwO'ng dOn chi tiêt thi hành mt sO diéu cia Ludt Doanh nghip, 

- Thông tu 121/2012/TT-BTC ngày 261712012 cüa Bó Tài chinh quy dinh ve quán 
tri cong ly áp dyng cho cOng ty dgi ching; 

- Diu le To' chzc và hoat dông cia COng ty Co'phn Cd'p niróc Bn Thành, 

Diu l T6 chrc và hot dng cüa Cong ty c6 phAn Cp nuâc Bn Thành (sau 
day gi tt là Diêu le Cong ty) duqc Di hOi  cô dông thành ip thông qua ngày 
04/12/2006 vâi 10 chiiing và 69 diêu. 

Qua qua trInh hot dOng,  Diu 18 Cong ty dã cO 03 1n &rçic diu chinh nhu sau: 

S tan Ngày thông 
qua viec Nçi dung dieu chinh dieu chinh .: di eu_chinh  

Lan thir 1 29/4/2008 - Bo sung linh vrc kinh doanh tai khoân 2 Diu 2; 

- Diu chinh ve quyn cUa c6 dông tai khoãn 1 
Diêu 21. 

L.n thu 2 03/11/2008 B 06  sung lTnh vuc kinh doanh tai khoán 2 Diu 2. 

Lan tUr 3 26/4/2013 Sura dii, bo^ sung mt S6 diu, khoán lien quan dn 
vic chuyên nhixcmg cô phân, quy dinh chung ye 
Co dOng và to churc Dai hOi  cô dông bat thix&ng. 
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Ngày 26/7/2012, BO Tài chInh dã ban hành Thông tu s6 121/TT-BTC (g9i tAt là 
Thông tu) quy dnh ye quAn trj cong ty áp ding cho cac cong ty di chüng, trong do quy 
djnh nhüng ni dung có lien quan den van dê quAn trj ma cong ty di chUng phái thuc 
hin. Ngoai ra, tai Diêu 5 cüa Thông tu cüng quy djnh vic "Cong ty dgi cháng tham 
chiêu Diéu 16 máu tai phy lyc cza Thông itt nay dê xáy dyng Diêu le COng ty". 

Nhrn thrc hin nhing quy djnh v quãn trj cüa cong ty di chüng theo ni dung 
Thông tu so 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 cüa BO Tài chInh; dông thii dáp lrng yêu câu 
cija cãc co,  quan quãn 1 Nhà ntiàc trong triRnig hop Cong ty dang k niêm yet cô phiêu 
trên thj trixng chrng khoán trong thi gian tâi (nêu co), HOi  dong quân tri trong phiên 
hop ngày 20/3/2014 dA thông qua ni dung du thão Diêu l Cong ty soan tháo 1i dê 
trInh Di hOi  dông cô dông. Dr thâo Diêu le^ gôm cO phân ma dâu, 21 chixcmg, 51 thêu. 
Qua trInh son tháo du thão Diêu 18 nOi trên cung duc Cong ty TNHH MTV Chfrng 
khoán Ngan hang DOng A thrc hin djch vi tu van nhAm dam bão tuân thu theo dung 
các quy djnh cüa Luât Doanh nghip, Thông tu so 121 /TT-BTC ngày 26/7/2012 cuaBO 
Tài chInh. 

CAn dr Diu 24 Diu 16 Cong ty hin hãnh quy djnh vic sira d&, bo sung Diu 
lê Cong ty phAi duoc Dai hôi dOng cô dông xem xet quyêt dinh nén Hôi dOng quan tn 
&nghj Qu cO dông biêu quyêt chap thun thông qua Diêu 1 Cong ty son thão li 
duoc dInh kern. 

Trân trong kInh trInh Dai hOi  dng cob dông. 

TM. HO! DONG QUAN TRI - 
HU TICH 

No'i nhmn: 
- CO dOng COng ty; 
- Thành vien HDQT Cong ty; 
- Thãnh viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Liru (VT, HDQT). 

,'ç/ CONG TY' 

•I COPHAN 
* CAP Nti6 

\B4 THAN!!. 

TRAN CONG THANH 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 
lb 

DIEU LE 
TO CHI5'C VA HOAT DQNG 

(du tháo) 

TP. 11CM, tháng 04 närn 2014 
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PHAN Md DAU 

Diu le nay duçic thông qua theo quy& djnh hcip 18 cita Dti hi dng c0^ dông 
thung niên näm 2014 vào ngày 22 tháng 4 näm 2014. 

I. 	GIAI THICH CAC THUAT NGC( TRONG DIEU LE 

Diu 1. Giãi thIch thut ngir 

1. Trong Diu 18 nay, nhftng th4t  ngü duâi day duçic hiu nhu sau: 

a. "V6n diu 1" là s6 vn do tt cá các c dong dóng gop  và quy djnh ti Diu 5 Diu 
18 nay; 

b. "Lut Doanh nghip" có nghia là Ludt Doanh nghip s6 60/2005/Q141 1 duçic Quc 
hQi thông qua ngày 29 tháng 11 näm 2005; 

c. "Ngày thành lap"  là ngày Cong ty duçic cp Giy chirng nhn dang k doanh 
nghip (Giây chng nhn däng k kinh doanh) fn dâu; 

d. "Can bO quán 1" là Giám dc diu hành, Phô Giám dc, Ke toán truâng và các vi 
trI quân 1 khác trong Cong ty duçc HOi  dông quãn trj phé chuãn; 

e. "Ngui có lien quan" là cá nhân hoc t6z  chic duqe quy djnh ti Khoân 17 Diu 4 
Lust Doanh nghip; 

f. "Thii hn hot dng" là thi gian hot dng cUa Cong ty duçic quy djnh tai Dieu 2 
Dieu 16 nay; 

g. "Vit Nam" là nithc Cong  hoà Xâ hOi  Chü nghTa Vit Nam. 

2. Trong Diu 1 nay, các tham chiu tci mOt  hoc mt s6 quy djnh hoc van bàn khác 
bao gôm ca nhUng sia dôi hoc van bàn thay the. 

3. Các tiêu d (chucing, di&u cüa Diu i nay) duçic sà ding nhm thun tin cho vic 
hiéu nOi  dung và khOng ânh huâng ti ni dung cüa Dieu 1 nay. 

II. 	TEN, H1NH TH15C, TRV S, CHI NHANH, VAN PHONG DI DLN 
vA TI1I HN HOT BONG CUA CONG TY 

Biu 2. Ten, hInh thc, try s&, chi nhánh, vn phông di din và thôi bn hot 
dong cüa Cong ty 

1. Ten COngty 

a. Ten tiêng Vit: 

CONG TV CO PHAN CAP NUOC BEN THANH 

b. Ten ting Anh: BEN THANH WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY 

c. Ten giao djch : CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH 

d. Ten vi& tht : BEN THANH WASUCO JSC 

2. Cong ty là cOng ty co^ phn cO tu cách pháp nhãn phü hcip vâi pháp 1ut hin hành cüa 
Viêt Nam. 

3. Tru s& dang k cüa Cong ty IA: 

a. Dja chi 	: 194 Pasteur, Phu?ing 6, Qun 3, TP. HCM 

b. Dinthoi 	:(08) 3829 7147 
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C. Fax 	:(08) 3822 9778 

d. Website 	: www.capnuocbenthanh.com  

e. E-mail 	: capnuocbenthanh@vnn.vn  

4. Giám dc diu hãnh là dai  din theo pháp lut cUa Cong ty. 

s. Cong ty có the^ thành lp  chi nhánh và van phông dai  din  tai  dja bàn kinh doanh d 
thirc hin các mvc  tiêu hoat dng cüa COng ty phü hop vâi quyêt djnh cUa Hi dOng 
quân trj và trong pham vi lut pháp cho phép. 

6. Tth khi chm dirthoat dng truOc thai han  theo Khoãn 2 Diu 47, thôi han  hoat dng 
cüa Ong ty bat dâu tr ngày thành lp  và là vô thôi han. 

III. 	MUC TIEU, PHAM VI KINH DOANH vA HO3T BONG CUA CONG 
TV 

Dieu 3. Miic tiêu hoat dng cüa Cong ty 

LTnh vrc kinh doanh cUa Cong ty IA: 

a. Quãn l, phát trin h8 thong cap nuàc, cung img, kinh doanh nuc sach  cho nhu 
câu tiêu dung và san xuât; 

b. Tu vn xây dirng các cong trinh cp nixc, cong trinh dan dung - cong nghip; 

c. My drng cong trinh cp nuâc; 

d. Tái lp mt dthng di vOi các cOng trInh chuyên nganh cp nuàc và các cong trinh 
khác; 

e. Thit ke^ xây dirng cong trinh cap, thoát nl.ràc; 

f. Thi& ke^ xây dung cong trinh ha thng ky thut dO thj; 

g. Lp dr an, quàn l dr an các cOng trinh cp, thoát nu6c và các cong trinh ha tang 
ky thut do th; 

h. Giám sat thi cong xây dmg cong trinh cp - thoát nuâc; 

i. Kháo sat dja hInh xây dçrng cOng trinh; 

j. Ban buôn thit bj và dung ciii do ltrng ngành cp nuàc; vt lieu,  thit bj lp dt 
trong xây dmg; 

k. Kinh doanh bt dng san; 

Cho thuê xe có dng co; may móc, thi& bj xây drng. 

2. Mc lieu hoat dng cüa Cong ty: Cong ty xây dirng và giCt vüng thung hiu; cung cap 
nuâc sach.  DOng thi mi rng và phát triên dOng b6 các lTnh virc hoat dng khác ma 
Cong ty dang có ixu the, to nén tang phát triên mt cách on djnh, lâu dài và vuIng 
chäc, tOi da hOa lçi nhun, dam bão quyên 1 ho 	 OdôCng,  lam trôn 
nghia vi dOi vâi Nhà nuàc. 

Dieu 4. Phm vi kinh doanh và hot Ong 

1. COng ty dtrçic phép lp kê hoach và tiên hành tat cã các hot dng kinh doanh theo 
Giây chüng nhn dang k doanh nghip và Diêu 18 nay, phü hop vâi quy djnh cüa 
pháp lut hiên hành và thrc hin các bin pháp thich ho d dat  duc các mic tiêu cüa 
Cong ty- 
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2. Cong ty có the tin hành hoat dng kinh doanh trong các lTnh virc khác duçic pháp lut 
cho phép và duçic Dai  hi dong cô dông thông qua. 

IV. 	VON DIEU L, cO PIAN, CO BONG SANG LAP 

Diu 5. Vn diu I, cô phân, Co Ong sang 1p 

1. Von diu 18 cUa Cong ty là 93.600.000 dng (Chin mucii ba t5' sáu tram triu dng). 

Tong s6 vn diu 18 cüa Cong ty duçic chia thành 9.360.000 c6 ph.n vói mnh giá là 
10.000 dông/ CO phãn. 

2. Cong ty có the tang On diu 1 khi duqc D?i hOi dng c6 dOng thông qua và phü hop 
vâi các quy djnh cüa pháp luât. 

3. Các co^ phn cüa Cong ty vao ngáy thông qua Diu 16 nay là c6 phn ph6 thông. Các 
quyën và nghTa vi cUa cô phân phô thông duqc quy djnh tai  Diêu 11 Diéu le nay. 

4. Cong ty cO the" phát hành các loi c phân uu däi khác sau khi có sir chip thud cüa 
Dii hOi  dOng cô dông và phü ho p vâi các quy djnh cUa pháp Wt. 

5. Ten, dja chi, so hrcmg co phn và các chi tit khác ve c6 dOng sang lp theo quy djnh 
cüa Ludt Doanh nghip duçic néu ti phi liic dInh kern. Phu liic nay là mt phân cüa 
Dieu I nay. 

6. C65  phn pho^ thông phái duqc tru tiên chào bàn cho các c06  dOng hin hüu theo t l 
tuong (mg vth t' 18 s& hftu CO phân phô thông cüa ho trong Cong ty, trr truàng hop 
Di hOi  dông cô dông quyêt djnh khác. So cO phân cO dông khong dang k mua hët s 
do HOi  dông quãn trj cUa Cong ty quyêt djnh. Hi dông quãn tij có the phãn phOi so cô 
phãn do cho các dôi tuqng theo các diêu kin và cách thirc ma HOi  dông quán trj thây 
là phü h9p, nhtmg không duqc ban so Co phân dO theo các diêu kin thun lçii han so 
vài nhüng diu kin dä chào ban cho các cô dông hin hffii trir trtthng hçip cô phân 
&rçrc ban qua Sà giao djch chtng khoán theo phucvng thüc dâu giá. 

7. COng ty có the mua co^ phn do chInh cong ty dâ phát hành theo nhUng each thirc dire 
quy djnh trong Diêu 18 nay và pháp lust  hin hành. Co phân do Cong ty mua Ii là cô 
phiéu quy và HOi  dông quân tri cO the chào ban theo nhung each thjrc phii hçp vói quy 
djnh cüa Diu le nay, Lust  Chirng khoán và van bàn hixàng dan lien quan. 

8. Cong ty cO the phát hành các loi chi'mg khoán khác khi ducic Di hi dng cÔ dông 
thông qua và phü ho p vi quy djnh cUa pháp lust. 

Diu 6. Chfrng nhn co phiu 

1. CI dông cüa Cong ty &rçc cAp chirng nhn c phiu urang irng vài s6 co phAn va loi 
Co phân sâ hu. 

2. Chüng nhn cO^ phiu phãi CO dAu cüa Cong ty và chfr k cUa dai  din theo pháp lut 
cUa COng ty theo các quy djnh ti Ludt Doanh nghip. Chirng nhn cO phieu phâi ghi 
rO so hrcrng và loai c08 phi6u ma cô dông nàm gift, ho Va ten ngi.r1i näm gia Va CC 
thông tin khác theo quy djnh cüa Lust  Doanh nghip. 

3. Trong thii htn 30 ngày ke^ tir ngày np dy dU hô sod ssode nghj chuyn quyn sâ h€tu c 
ph-an theo quy djnh cüa Cong ty hoc trong thôi hn 30 ngày (hoc thi hn khác theo 
diéu khoân phát hành quy djnh) kê tir ngay thanh toán day dñ tiên mua cô phân theo 
nhtr quy djnh tai  phuang an phát hành cO phieu cüa COng ty, nguYi sâ hüu sO cO phân 
duc cap ching nhn cô phiêu. Ngu&i sâ hthi cO phán không phãi trã cho Cong ty chi 
phi in ching nhn CO phiéu. 
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4. Trueing hçip chfrng nhn cO^ phiu bj hông hoc bj thy xoá hoc bj dánh mit, mAt cAp 
hoc bj tiêu hüy, ngui sâ hctu cO^ phiéu do co the yêu câu duçic cap chüng nhn Co 

phiu mth vth diêu kin phãi dua ra bang chüng ye vic sâ hu CO phân và thanh toán 
mpi chi phi lien quan Cho Cong ty. 

Diu 7. Chüng chi chfrng khoán khác 

Chüng chi trái phiu hoc các chirng chi chrng khoán khác cüa COng ty (tth các thu 
chào ban, các chrng chi tam thii và các tài 1iu tung tr) duqc phát hãnh có dâu vâ ch€ 
k mâu cia dai  din theo pháp 1ut cüa Cong ty. 

Diu 8. Chuyn nhtro'ng coix  phn 

1. Tat Ca the co^ phn duçic tr do chuyn nhucng tnr khi Diêu i nay và pháp lust Co quy 
djnh khác. Co phiêu niêm yet trén Sâ giao djch chüng khoán duqc chuyên nhuqng 
theo các quy djnh cüa pháp lust ye chüng khoán và thj truàng chrng khoán. 

2. C6 phAn chua duçic thanh toán My dü khOng duqc chuyn nhucing và hung cac 
quyên Içyi lien quan nhu quyên nhn cô tirc, quyên nhn cô phiêu phát hành dé tang 
von co phân tr nguôn von chü sâ hthj, quyên mua cô phiêu mâi chào ban. 

Diêu 9. Thu hi co-6  phn 

1. Trii?mg ha p c6 dOng không thanh toán dky dü và dung hn s6 tin phãi trá mua c 
phiêu, HOi  dong quán trj thông báo và co'quyên  yêu  câu cô dông do thanh toán so tiên 
con 1i c1ng vâi lãi suât trên khoân tiën do và nhctng chi phi phát sinh do vic không 
thanh toán day dñ gay ra Cho Cong ty. 

2. Thông báo thanh toán nëu trén phái ghi rO thii hn thanh toán mOi ti thiu là bay 
(07) ngãy kê Ur ngày gcri thông báo), dja diem thanh toán và thông báo phâi ghi rO 
trung h?p  không thanh toán theo dung yêu câu, so cô phân chua thanh toán hêt së bj 
thu ho-  i. 

3. FIi dng quãn trj có quyn thu hi các c66  phn chua thanh toán dy dü và dung hn 
trong tnthng hçp các yêu câu trong thông báo nêu trén không ducic thrc hin. 

4. C phn bj thu hi di.rçic coi là các C6 phAn duçic quyn chào ban. HOi  d8ng quán trj CO 
the trrc tiêp hoc üy quyén ban, tái phân phOi hoc giãi quyét Cho nguäi dâ s& hthi cO 
phân bj thu hôi hoc cac dOi tuçng khác theo nhttng diêu kin và each thrc ma HOi 
dông quãn trj thây là phi hap. 

5. C6 dOng nAm gifx C6 phAn bj thu h6i phái tir bO tu cách C6 dong d6i vOi nhUng c6 phn 
do, nhimg vn phai thanh toán tat cã các khoán tiên CO lien quan cong  vâi tiên lãi theo 
t 16 khOng qua 1,5 ln lãi suat huy dng cña mOt  ngân hang do Cong ty mô tài khoán. 
vào thii diem thu hOi theo quyêt djnh cüa Hi dông quân trj ke tr ngày thu hôi cho 
den ngày thirc hin thanh toán. HOi  dOng quán trj CO toàn quyen quyet djnh vic cu&ng 
chê thanh toán toãn b6 giá trj cô phiêu vào thai diem thu hôi. 

6. Thông báo thu h6i duqc gui dn ngu&i nAm gia c6 phn bj thu h6i truâc thi dim thu 
hôi. Vic thu hôi vn có hiu hrc ké cã trong trung hp cO sal sot hoc bat can trong 
vic gti thông báo. 

V. 	CO CAU TO CHUC, QUAN TR! VA' JUEM SOAT 

Diu 10. Co cAu t6 chirc, quãn tri và kiin soát 

Co cAu t6 chüc quán 1, quãn trj và kim soát cUa Cong ty bao g6m: 

1. Di hi d6ng c6 dông; 
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2. HOi  dng quán trj; 

3. Ban kiémsoát; 

4. Giám We die-u. hành. 

VI. 	cO BONG VA BA!  1191 BONG CO BONG 

Dieu 11. Quyn cUa c0^ dông 

1. C65  dong là ng'ixi thu th hftu Cong ty, CO các quyn và nghia vii tuong 1mg theo so cô 
phân và 1oi Co phân ma h9 s& hC'u. CO dOng chi chlu trách nhim ye nçi Va các nghia 
vi tài san khác cüa Cong ty trong phm vi s6' vOn dà gop vào COng ty. 

2. Ngtthi nm giü co^ phAn ph6 thông có cac quyn sau: 

a. Tham dir và phát biu trong các cuc ho p Dai hOi dng c dOng và thrc hi quyn 
biêu quyêt tnjc tiêp ti Dai hOi  dông cô dOng hoc thông qua di din dtrçmc fly 
quyên hc4c thirc hin bO phiêu tir xa; 

b. Nhn c6 tlrc vâi mIre theo quy& djnh ciia Dai hi dng co dOng; 

c. Tir do chuyn nhuçing c phn dà duçic thanh toán dÀy dli theo quy djnh cüa Diu 
lê nay vã pháp 1ut hin hành; 

d. Dt.rçic uu tién mua co phiu môi chào bàn tuorng 1mg vâi ty 18 c6^ phn ph6 thông 
ma ho so hu; 

d. Xem xët, tra clru và trIch 1itc các thông tin lien quan dn c6 dông trong Danh sách 
cô dông dü ti.r each tham gia Dai hi dông c 0 dong và yéu câu sera dOi các thông tin 
khOng chfnh xác; 

e. Xem xét, tra cIru, trIch 1iic hoc sao chip Diu lq^ Cong ty, s6 biên bàn hçp Dai  hi 
dông cô dOng và các nghj quyet cUa Dai  hQi dOng c0^ dông; 

g. Tnthng ho Cong ty giái th hoc phá san, di.rçic nhn mOt  phÀn tai san con laj 
ti.rcrng 1mg vOi s 6 c 6 phân gOp vOn vào cOng ty sau khi Cong ty da thanh toán cho 
chIt nç và các cô dông näm giU Ioai cô phàn khác cIta Cong ty theo quy djnh cIta 
pháp lut; 

h. Yêu cÀu Cong ty mua lai  c6 phÀn cIta ho trong các truOng hop quy djnh cIta Ludt 
Doanh nghip; 

1. Các quyn khác theo quy djnh elm Diu le nay và pháp 1ut. 

3. D8 elm hoe 1mg elm nguOi vào Hi dng quãn trj và Ban kim soát theo các quy djnh 
sau day: 

a. C dông hoe nhOm co" dông sO httu tit 5% trO len si c6' phn cUa COng ty trong 
thOi hn lien tiic it nht 6 tháng duçc 1mg elm hoc de elm ngrOi vào HDQT cüa 
COng ty. 

b. C05  dOng hoe nhOm c6 dOng sO hftu tIm 3% trO len s c phn cUa Cong ty trong 
thM han  lien  tVc  it nhât 6 thing &rc (mg cIt hoc dê elm nguImi vào BKS elm Cong 
ty. 

4. C6 dOng hoc nhOm e6 dOng nm glit tIm 10% t6ng so^ c0^ phÀn phó thông trong thai 
han lien tiic tIm sáu (06) tháng trO len co các quyen sau: 

a. Yeu cÀu Hôi d8ng quãn trj thirc hin vie triu tp Dai hi dng c6 dOng theo eac 
quy djnh tai  Dieu 79 và Diêu 97 Lust  Doanh nghip; 
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b. Ki&m tra và nhn bàn sao hoc bàn trIch dn danh sách các c dOng Co quyn tham 
dir và bO phiêu tai Dai hOi dông cô dông; 

c. Yêu call Ban kim soát kim tra tirng vn de^ ciii th6 lien quan d&i quãn 1, diu 
hành hoat dng cüa Cong ty khi xét thy can thiêt. Yêu câu phãi the hin bang van 
bàn; phãi có hQ, ten, dja chi thtrmg trü, quôc tjch, so Giây ch(xng mirth nhân dan, 
Ho chiêu hoc chrng thirc cá nhân ho p pháp khác di vâi c 0 dông là ca nhan; ten, 
dia chi thung tru, quôc tich, sO quyêt dinh thanh lap hoAc so dang ky krnh doanh 
dôi vâi cô dOng là to chüc; so luqng cô phân và thii diem dang k cO phãn cUa 
trng Co dOng, tOng so cô phân cüa Ca nhOm Co dOng và t' 18 sr hru trong tong so 
Co phân cüa Cong ty; van dê can kiêm tra, miic dich kiêm tra; 

d. Các quyn khác dirge quy djnh ti Diu 18 nay. 

Diu 12. Nghia vy cüa CO dông 

Co^ dông có các nghia vi sau: 

1. Tuân thu Diu 1 Cong ty và các quy che^ cüa Cong ty; chap hành quyt djnh cüa Di 
hi dOng cô dOng, F1i dOng quãn trj. 

2. Tham gia cac cutc ho p Di hi dng c6 dong và thrc hin quyn biu quy& trirc tiép 
hoc thông qua di din duçrc ty quyen hoc thrc hin bó phiêu tr xa. Co dOng có the 
iy quyên cho thành viën HQi dng quán tri lam di din cho mInh ti Dui hi dOng CO 

dOng. 

3. Thanh toán tin mua c phn dà dang k) mua theo quy djnh. 

4. Cung cp thông tin dy dii và chInh xác khi däng k mua co^ phân. 

5. bàn thành các nghia vi khác theo quy djnh cOa pháp 1ut hin hành. 

6. Chu trách thim cá nhán khi nhàn danh COng ty di.rOi mi hInh thrc de^ thirc hin mt 
trong các hành vi sau day: 

a. Vi phm pháp 1ut; 

b. Tin hành kinh doanh và các giao djch khác & tu lçii hoc phiic vii lçii ich cüa t 
chüc, cá than khác; 

c. Thanh toán các khoãn nq chua dn hn truàc nguy ca tài chInh có th xáy ra d6i 
vâi Cong ty. 

Diu 13. Di hi ding co dông 

1. Di hOi  dng c6 Ong là cer quan eO thm quyn cao nht cüa Cong ty. Di hQi c6 dông 
thi.râng niên dirge to chuc mOi nãm mt (01) Ian. Di hi dOng CO dOng phái h9p 
thix?mg niên trong thôi hn bôn (04) tháng kê tir ngày kêt thüc nAm tài chInh. 

2. 1-l6i dng quán trj th chc triu tp hQp Di hOi  dng cO^ dông ththng nien và lira ch9n 
dja diem phir hqp. Di hi dng c6' dong thung niên quyêt djnh nhng van dê theo 
quy djnh cüa pháp lut và Diêu 18 Cong ty, dc bit thông qua các báo cáo tài chinh 
nàm và du toán cho nAm tài chinh tiêp theo. Các kiêm toán viên d,c 1p có the ducic 
mM tham dij di hOi  dê tt.r van cho vic thong qua các báo cáo tài chlnh näm. 

3. Hi ding quãn trj phài triu tp Di hOi  dng C6 dông bt thuing trong các tnxng hgp 
sau: 

a. Hi d6ng quán trj xét thy can thi& vi igi Ich cUa Cong ty; 
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b. Bang can dM k8 toán näm, các báo cáo sáu (06) tháng hoc qu hoc báo cáo kirn 
toán cCia nãm tài chInh phãn ánh vOn chà so hru dA bj mat mOt  nüa (1/2) so vOi s6 0 
du k5'; 

c. Khi s6 thânh vién cüa Hi dng quãn trj It hcm s6 thãnh viên ma 1ut pháp quy 
djnh hoac It hcin mot nüa s6' thành viên quy djnh trong Diéu 1; 

d. C ob dông hoc nhOm c 0^ dong quy c1nh ti Khoãn 3 Diu 11 Diu 1^ nay yêu cu 
triu tp D?i hOi clông cô dOng bang van ban. Yëu câu triu tp Di hOi  dOng Co 
dOng phái néu rô 1 do và mic dich cuc hop, CO dü chü k cüa các cô dOng lien 
quan hoc van bàn yêu câu duçic lp  thành nhiêu bàn, trong do môi bàn phái có 
thu k cCia tôi thiêu mOt  cô dOng có lien quan; 

e. Ban kim soát yeu cu triu tp cuOc  h9p nu Ban kim soát CO l do tin tithng 
rAng các thành viên F1i dong quãn trj hoc can bO quân l cap cao vi phm nghiêm 
trong các nghTa vi cüa ho theo Diêu 119 Lust Doanh nghip hoc HOi  dông quan 
tij hành dng hoc cO djnh hành dng ngoài ph m vi quyén hn cüa mInh; 

f. Các trixng ho p khác theo quy djnh cUa pháp lust. 

4. Triu tp hop Di hi dng c6 clông b&t thtrxng 

a. HOi  dng quán trj phái triu tp h9p Dai hOi dng c6 dông trong th?yi hn ba mucii 
(30) ngày ké tz ngây so thãnh vien HQi dông quàn trj cOn lai  nhu quy djnh ti 
Diem c Khoàn 3 Diêu 13 hoc nhn duc yêu cu quy djnh ti Diem d và Diem e 
Khoàn 3 Diêu 13; 

b. TruOng hop Hti dng quãn tri không triu tp hp Di hi dng c6 dông theo quy 
djnh ti Diem a Khoàn 4 Diéu 13 thI trong th&i hn ba mircyi (30) ngày tiêp theo, 
Ban kiêm soát phái thay the Hi dông quãn frj triu tp hop Dai hi dông Co dOng 
theo quy djnh Khoán 5 Diêu 97 Ludt Doanh nghip; 

c. TnrOng ho p Ban kim soát không triu tp h9p Dui hi dng c6 dông theo quy 
djnh ti Diem b Khoàn 4 Diêu 13 thI trong thOi hn ba mucii (30) ngày tiep theo, cô 
dong, nhóm cô dong CO yéu câu quy djnh ti Diem d Khoân 3 Diêu nay co' quyên 
thay the HOi  dông quãn trj, Ban kiêm soát triu tp hop Dai hOi  dông cô dông theo 
quy djnh Khoán 6 Diêu 97 Lust Doanh nghiêp. 

Trong truOng hop nay, c6 dong hoc nhóm c6 dông triu tp hQp Di hi Ong c 
dông có quyên dé nghj cci quan dang k kinh doanh giám sat trInh tir, thu tVc  triu 
tsp, tiên hành hop va ra quyet djnh cüa Di hi dong cO dông. Tat Ca chi phi Cho 
vic triu tp và tiên hành hop Dai hOi  dông cô dong &rçc cong ty hoàn 1i. Chi 
phi nay khOng bao gôm nhung chi phi do cô dông chi tiéu khi tham dir D?i  hi 
dông cO dông, kê Ca chi phi an 0 và di 1i. 

Diu 14. Quyn Va nhim vIii cüa Di hi dng 675  

1. Di hi dng c 05  dOng thuOng niên cO quyn thão 1un và thông qua: 

a. Báo cáo tâi chInh nAm duqc kim toán; 

b. Báo cáo cüa HQi dng quân tr; 

c. Báo cáo cCia Ban kim soát; 

d. Ke^ hoch phát trin ngAn hn và dài hn cüa Cong ty. 

2. Dai hOi  dng c 05  dOng thuOng niên vá bt thuOng thông qua quy& djnh v8 các van dê 
sau: 
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a. Thông qua các báo cáo tài chInh nàm; 

b. Mtrc c06  t(rc thanh toán hang näm cho mi 1oi co" phn phU hçip vOi Ludt Doanh 
nghip và các quyên gän lien viii Ioi cô phân do. Miic CO tirc nay không cao hn 
mic ma HOi  d6ng quán trj dê nghj sau khi dâ tham khâo kién các CO d6ng ti Di 
hi dOng cô d6ng; 

C. S krcing thành viên cüa Hi dng qun trj và Ban kim soát; 

d. Lira chpn cong ty kim toán; 

d. Bu, min nhim, bãi nhim và thay th& thành viên Hi d6ng quãn trj và Ban kim 
soát; 

e. Tng s6 tin thu lao cüa các thành viên F1i d6ng quán trj, Ban kim soát vâ Báo 
cáo tin thu lao cüa HOi  dng quán trj, Ban kim soát; 

g. B6 sung và scra d6i Diu 18 Cong ty; 

h. Loai c 65  ph An và s6 krqng c6 phn mâi duc phát hãnh d6i vâi mi loai c6 phn; 

i. Chia, tách, hop nht, sap nhp hoc chuyn di Cong ty; 

k. T07' 	1i và giãi the'(thanh l) Cong ty và chi djnh ngixii thanh l; 

1. Kim tra và xir l' các vi phm cUa HOi  dng quãn trj hoc Ban kim soát gay thit 
hi cho Cong ty và các cô dông cUa Cong ty; 

m. Quyét djnh giao djch ban tài san Cong ty hoc chi nhánh hoc giao djch mua có giá 
trj tr 50% trâ Mn tong giá trj tài san cüa Cong ty và các chi nhánh cUa COng ty 
duçic ghi trong báo cáo tài chinh gãn nhât duçic kiêm toán; 

n. Cong ty mua Ii han 10% mt loi c phAn phát hành; 

o. Vic Giám cMc diu hânh d6ng thvi lam Chü tjch HOi  d6ng quân trj; 

p. Cong ty hoc các chi nhánh cüa Cong ty k kt hqp d6ng vói nhUng ngu1i duçic 
quy djnh tai  Khoán I Diêu 120 Lust  Doanh nghip vâi giá trl bang hoc Ian han 
50% tong giá trj tài san cüa Cong ty và các chi nhánh cüa Cong ty duçic ghi trong 
báo cáo tãi chInh gân nhát duqc kiêm toán; 

q. Các van dê khác theo quy djnh cüa Diêu 18 nay vâ các quy chê khác cUa Cong ty. 

3. C6 d6ng không duçrc tham gia bO phiu trong các tnthng ho p sau day: 

a. Thông qua các hap dng quy djnh ti Khoãn 2 Diu 14 khi cO^ d6ng do hoac ngu?Yi 
Co lien quan tói cô d6ng dO là mOt  ben cüa hap dOng; 

b. Viéc mua lai c6 phn cüa C6 d6ng dO holtc cUa ngu?i có lien quan t6i C6 d6ng do 
trr trumg hap vic mua 1i cô phAn duçic thirc hin theo t 18 sO hUu cüa tat Ca cáC 
côdong hoc vic ua li duçc thrc hin thông qua khOp 1nh hoc chào muam  
cong khai tren Sâ giao dch chirng khoán. 

4. Tt Ca CáC nghjquyt và các vn d8 dâ duçrc dua vào chuang trInh h9p phái duçic dua 
ra tháo 1un và biêu quy& ti Di hi d6ng cO d6ng. 

Diu 15. Các d3i din dtrçrc üy quyên 

1. Các c6 d6ng có quyn tham dir Di hi d8ng c6 d6ng theo lut pháp cO th& üy quyn 
cho dai diên cua minh tham du Truôrng hap cO nhiêu hon môt ngucn dai diên duciic cu 
thi phái xác djnh cu the so c6 phãn và s6 phiu bâu duçic fly quyên cho môi ngu?.i di 
din. 
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2. Viec üy quyn cho ngxii dai din d%r hop Di hOi  dng cd dOng phái 1p thành vn bàn 
theo mu cUa Cong ty và phâi có chft k theo quy djnh sau day: 

a. Trixmg hçp coA dông cá nhân là ngui Ciy quyn thi giy Uy quyn phài có chct k 
cüa CO dong do và ngui dixçic üy quyén dr ho p; 

b. Trueing hop nguôi dai  din theo Ciy quyn cöa cox  dOng là tOA chirc là ngixôi fly 
quyn thI giây üy quyên phái có chü k cUa nguii di din theo Ay quyên, ngui 
dai din theo pháp lut cüa cô dông vâ ngi.rYi dtrçic Uy quyën dir hop; 

c. Trong truOrng hop khác thI giy Uy quyn phái CO chCr k cüa ngu&i di dien theo 
pháp lut cüa Co dong và ngithi duçic Uy quyen dir h9p. 

Nguii duçc iiy quyn dir ho,  Di hi dng c dông phãi np van bàn üy quyn 
tri.rOc khi vào phOng hop. 

3. Trueing hop lust sty thay mt cho ngui Ay quyn k giy chi djnh dai  din, vic chi 
djnh dai  din trong trung hçp nay chi duçic coi là CO hiu Ilrc nêu giây chi djnh di 
din dO di.rçc xuât trInh cüng vOi giây üy quyên cho 1ut su hoc bàn sao hqp l cia 
giây üy quyên do (nêu truOc do chua dàng k vâi Cong ty). 

4. Tn.r truvng hop quy djnh ti Khoân 3 Diu 15, phiu biu quyt cüa ngui di.rcic üy 
quyên dir hçp trong phm vi duqc üy quyên vn CO hiu hrc khi co mt trong các 
tru?mg hop sau day: 

a. Nguii fly quyn dä chit, bj hin 686 nàng lirc hành vi dan sr hoc bj mAt näng lirc 
hành vi dan sv; 

b. Ngu&i Ciy quyn dA hüy hO vic chi djnh fly quyn; 

c. Ngixôi üy quyn dã hüy bO thAm quyn cUa ngui thic hin vic i'ty quyn. 

Diu khoãn nay không áp dung trong trithng hqp Cong ty nhn dixçic thông báo v mt 
trong các sr kin trn truàc gii khai mac  cuOc hçp Di hOi  on Co dong hoc trirOc 
khi cuc hop dircc triu tp 1aj• 

Diu 16. Thay dôi các quyn 

1. Vic thay di hoc My bO các quyn dc bit gAn 1in vâi mOt  loai c8 phAn uu dãi cO 
hiêu luc kin duoc cô dong nAm giCt it nhât 65% cô phan phô thông tham du hçp thông 
qua dông th?ii duçc CO dOng näm gify It nhât 75% quyên biêu quyêt cüa loai Co phân uu 
dâi nói trên biéu quyêt thông qua. Vic to chtrc cuQc hop cüa các cO dông nm gi mt 
loai cO phàn uu dâi dé thông qua vic thay dOi quyên nêu trén chi CO giá trj khi có tôi 
thiëu hai (02) cô dông (hoc di din duçc üy uyên cüa ho) và näm girz tOi thiêu mOt 
phãn ba (1/3) giá trj mnh giá cüa các cô phân loai dO dä phát hành. Tri.ring hcip 
không CO dü so dai  biêu nhu nêu trên thI cuOc  hop duçrc to chrc 1a1  trong vOng ba 
much (30) ngày sau do và nhUng ngi.thi nm giU CO phân thuOc  loai dO (không ph 
thuôc vao so hxmg nguoi va so cô phãn) co mat truc tlêp hoäc thông qua dai diên 
duac uy quyên dêu duchc coi la du sO luang dai biêu yêu cau Tai cac cuôc hop cua cO 
dOng nãm gitt cô phãn ixu dâi néu trên, nMng ng.thi näm gii cO phân thuic 1oi dO CO 
mt trirc tiêp hoc qua nguri dai  din cO the yêu câu bO phiêu kin. MOi cô phân cüng 
10i có quyên biêu quy& ngang bang nhau tai  các cuc hop nêu trên. 

2. Thu tllc tin hành các cuOc  hop riêng bit nhu vy duçic thrc hien tucing tr vài các quy 
djnh tai  Diêu 18 và Diu 20 Dieu 1 nay. 

3. Trr khi cac diu khoãn phát hành col  phn quy djnh khác, các quyn dc bit gAn lin 
vii các loai CO phân cO quyn ixu dâi dOi vOi mt sO hoc tat ca các van dé lien quan 
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dn vic phãn phi 1i nhun hoc tài san cüa Cong ty không bj thay d& khi Cong ty 
phát hãnh them các cô phãn cing 1oi. 

A 	 AA Diu 17. Triu t  Di hi Ong cO^ dông, chLrrng trInh h9p và thông báo hçp Di 
hi dng cô dông 

1. Hi dng quán trj triu tp Di hOi  d6ng co^ Ong hoc Di hOi  dng c d6ng ducic 
triu tp theo các trtthng hop quy djnh ti Dim b hoc Diem c Khoân 4 Diêu 13 Diêu 
18 nay. 

2. Nguèri triu tp Di hOi  d6ng c6 d6ng phãi thirc hien  nMng nhiem v11 sau day: 

a. Chun bj danh sách các C6 d6ng dü diu kiin tham gia và biu quy& tai  di hi 
chm nhât ba mucii (30) ngãy truâc ngày bat dâu tiên hành Dai hQi dông CO d6ng; 
chtrong trinh ho- p, và các tài lieu theo quy djnh phü hp vi 1ut pháp và các quy 
djnh cUa Cong ty; 

b. Xác dnh thii gian và dja dim t6 chüc Di hi; 

c. Thông báo vâ gCri thông báo hop Dai  hi d6ng C6 d6ng cho tht cá các C6 d6ng có 
quyên di.r h9 p. 

3. Thông báo h9p Di hOi  d6ng c6 Ong duçc glri cho tt cã các c6 dông d6ng thii cong 
b6 trên phucmg tien thông tin cüa So giao djch chüng khoán, trên trang thông tin dien 
tiir (website) cüa COng ty. Thông báo hçp Dti hti d6ng cô d6ng phâi duçic gtri It nhât 
mixi lam (15) ngày trtxOc ngày ho p Dai  hi d6ng cô d6ng (tInh tir ngày ma thông báo 
duçic gri hoc chuyên di mOt  cách hop 1, duçic trá cuOc phi hoc duçc bô vào horn 
thu). Chucrng trInh ho Di hOi  dông CO d6ng, các tài lieu  lien quan den các van d se 
duçic biêu quyet ti Di hi duçic giri cho các cô d6ng hoc/và dang trên trang thông 
tin dien tcr cia COng ty. Trong tnrOng ho tài lieu  không dixqc gi:ri kern thông báo hop 
Di hOi  dOng Co dOng, thông báo mi hçp phãi neu rO dja chi trang thông tin then tir dê 
cac cô d6ng cO the tiep can. 

4. c6 d6ng hoc nhóm c6 d6ng di.rçic d8 cp ti Khoãn 3 Diu 11 Diu le nay có quyn 
dê xuât các vn dë dua vào chuong trInh h9p Di hi d6ng c6 d6ng. Dê xuât phâi duc 
lam bang van bàn và phãi disqc gth cho Cong ty It nhât ba (03) ngày lam vic truOc 
ngày khai mac Dai hi d6ng cô d6ng. Dê xuât phãi bao gOm ho và ten cO d6ng, so 
lucmg và loai cô phãn ngu?yi do näm giU, và nOi  dung dé nghj dua vào chtrGng trmnh 
hop. 

5. Ngi triêu tp hop Di hi d6ng c6 d6ng cO quyn tr ch6 u 	 i nhih'ig d8 xut lien quan 
den Khoãn 4 Diêu 17 trong các truOng hop sau: 

a. De^ xut duçic giri dn không diing thñ hn hoc khOng dü, khOng dung nOi  dung; 

b. Vào thai dim de xut, c6 dông hoc nhóm c6 dOng khOng CO dü It nhAt 5% c6 
phân phô thông trong thai gian lien tVc  It nhat sáu (06) tháng theo quy djnh ti 
Khoân 4 Diêu 11 Dieu ie nay; 

C. Van de de xut không thuc pham vi thrn quyn cUa Di hi d6ng C6 d6ng bàn 
bc và thông qua; 

d. Cáctruông hop khác. 

6. Fii d6ng quãn trj phãi chun bj dr thão ngbi quy& cho tmg v.n de^ trong chucmg 
trInh hop. 

7. TruOng hçip tht câ c6 dông di dien 100% s6 C6 phn Co quyn biu quy& trirc tip 
tham dr hoc tham dir thông qua di dien  duçic fly quyên tai Dai hOi  d6ng c6 d6ng, 
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nhttng quyt djnh duçc Di hOi  dng c dong nht tri thông qua du duçc coi là hop l 
kê Ca trong tnrxng hçip vic triu tp Dai hOi dông co clông không theo diing trmnh tir 
và thu tiic hoc nOi  dung biêu quyêt không có trong chixcing trInh. 

Diu 18. Các diêu kiin tin hmnh hop Di hi dng co dông 

1. Di hi dng c6 dông duçrc tin hành khi có so^ c6 dông du hop di Mn cho It nh& 
65% cô phãn Co quyén biu quyêt. 

2. Tnring hop không CO dii s06  hrcxng di biu cn thi& trong Ong ba muoi (30) phUt k 
tr thxi dim an djnh khai mac di hi, ngu?Yi triu tp hQp hUy cuOc  hçp. Di hl dông 
Co dông phái duçic triu tp li trong vOng ba muii (30) ngãy kê tir ngày du djnh to 
chüc Dai hi dông cô dông Ian thCr nhãt. Dti hGi  dông co dông triu tp li chi dixçcc 
tiên hânh khi cO thãnh viên tham dr là các CO dông và nhUng di dien dirçic Uy quyên 
dr hop di din cho It nhât 51% CO phân Co quyên biêu quy&. 

3. Trung hop dai hOi 1.n thi'r hai khOng dixcc tin hành do không cO dii s6 di bi&i c.n 
thiët trong vOng ba muci (30) phiit ké tr thai diem an djnh khai mac di hOi,  Di  hOi 
dOng CO dông Ian thin ba CO the ducxc triu tp trong vOng hai mui (20) ngày kê t& 
ngáy dr djnh tiên hánh di hi Ian hai và trong trtrang hap nay di hQi dixçic tiên hành 
khOng phu thuôc vao so lurng cô dOng hay dai diên uy quyên tham dir va ctuac cot IA 
hcip 1 va cO quyên quyêt dnh tat ca các van dê du kiên duçic phê chuân tai  Da  hOi 
dOng Co dOng lan thu nhât. 

Diu 19. The thfrc tin hành hçp và biêu quy& ti Dai hi dng c dông 

1. Vào ngày to^ chiic Dti hOi  Mng c6 dông, COng ty phái thc hin thu titc dAng k c6 
dOng và phãi thrc hin vic däng k?  cho den khi các CO dông Co quyên di hQp co mat 
dang 4 h&. 

2. Khitin hánh dAng k?  c6 dOng, COng ty cAp cho tfrng co^ dOng hoac dai  din thrçic iiy 
quyen Co quyën biêu quyêt mOt  the biéu quyêt, trên do ghi so dAng k, hQ và ten ciia 
cô dOn, hQ và ten dai din duçic Uy quyên và sO phiu bMu quyét ciia CO dOng do. 
Tong so phiêu tan thành, phân dôi, bO phieu trang hoc không hop 18 tüng van dê duçc 
Chii to thong bao sau khi tién hânh biêu quyt. Di hi bâu nhUng nguai chill trách 
nhiêm kiêrn phiêu hoc giam sat kiêm phiêu theo & nghj ciia Chi! to. S6 thành viên 
cüa ban kiêm phiêu do Di hOi  dong cô dOng quyêt djnh can cü dé nghj ciia Chu' to 
nhimg khOng vuçit qua so ngtthi theo quy dlnh  ciia pháp lust hin hành. 

3. c6 dOng dn dr DihOi d6ng co^ dOng muOn  co' quyn dang k ngay và sau do CO 
quyên tham gia và biêu quyet ti di hOi.  ChU toa khong CO trách nhim dtrngdi hOi 
dé cho CO dOng den muOn  dAng k và hiu lirc ciia các dqt biêu quyêt dä tiên hành 
truàc khi CO dOng den muOn tham du khOng bj ãnh hu&ng. 

4. Chii tjch HOi  dng quãn trj lam chil toa các cuc ho p do HOi  d6ng quãn trj triu tsp. 
Tn.rang ho Chii tjch yang mt hoc tm thai mat khã nang lam vic thi các thãnh viën 
cOn li bau mOt  nguai trong sO h9 lam chii to cuOc  h9 p. Truang ho,  không Co nguii 
CO the lam chiito, thãnh viên HOi  dOng quan trj cO chuc vii cao nhât diëu khin d 
DaihOidong Co dOng báu chii to cuOc  hp trong so nhftng ngtrai dir h9p và nguai cO 
phiêu bâu cao that lam chii toa cuOc  hop. 

Trong các truang hçp khác, ngu&i k ten triu tp hçp Di hOi  d6ng co' dOng diu 
khiên Di hOi  dông cô dông bâu chii toa cuOc hQp và nguii Co phiêu baa cao nhât 
dtrçrc Cu lam chii toa cuQc hçp. 
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nhitng quyt djnh &rçc Dai hOi &ng c6 dông nht tri thông qua du duçic coi là hop l 
kê ca trong fri1ng ho p vic triu tp Di hi dông Co d6ng khOng theo dimg trinh tit 
và thii tue hoe ni dung biêu quyét không Co trong chung trinh. 

Diu 18. Các diu kiin tin hành hçp Di hi dng co dông 

1. Dti hi d6ng c6 d6ng duçc tin hành khi có s6 c d6ng dir hçp dai  din cho it nht 
65% cô phán có quyên biêu quy&. 

2. Tmng ho p khOng có dii s6 krqng di biu cn thi& trong vOng ba mucci (3 0) phut k 
tu thrn them an dinh khai mac dai hôi, ngucn triëu tap hop huy cuôc hop Dai hôi d6ng 
co d6ng phãi dtrccc triu tap lai  trong Ong ba muoi (30) ngây kê tr ngay dir djnh tO 
chüc Dai hOi d6ng eô d6ng Ian thir nhât. Dai hOi d6ng CO dOng triu tp li chi duçrc 
tiên hânh khi Co thành viên tham dr là các CO d6ng và nhCng di din di.rqc üy quyên 
dr h9p di din cho It nhât 51% Co phân có quyên biêu quy&. 

3. Tru?mg hop dai hOi Ian thir hai khOng duçc tin hành do khOng có dü S6 di biu can 
thiêt trong Ong ba mui (30) phit kê tü thai diem an djnh khai mac dai hi,  Dai hOi 
d6ng Co d6ng lan thu ha có the duqc friu tp trong vông hai mtrii (20) ngày kê tr 
ngày dr djnh tiên hành dai hOi  lan hai và trong trueing hQrp nay di hi duqc tien hành 
không phi thuQc vào sO krcing Co d6ng hay di din üy quyên tham dir và duçic coi là 
hçip lq^ và Co quyên quyêt djnh tat ca eác van dê du kién duac phê ehuãn ti Dai hOi 
dông cO d6ng lan thu nhât. 

Dieu 19. The^ thfrc tin hành hçp Va biêu quyt tai Di hi ding cox  dOng 

1. Vào ngày t6 chüc Di hOi  d6ng c6 d6ng, Cong ty phái thuc hin thfi tiic dAng k co 
d6ng và phãi thrc hin vic dAng k cho den khi các cô dOng có quyên dir hop CO mt 
ding k het. 

2. Khi tin hành dang k c6 d6ng, Cong ty cap cho tirng c6 d6ng hoc di din dirge üy 
quyên co quyen biêu quyêt mt the biêu quyët, trên do ghi sO däng k, hQ và ten cüa 
cô dOng, hQvà ten di din duçce üy quyên và sO phiêu biêu quyêt cUa cô d6ng dO. 
TOng so phiêu tan thành, phán dôi, bO phieu trAng hoc khOng hop 18 trng van dé dtrqc 
CM toa thông báo sau khi tién hânh biêu quyêt. Di hi bâu nhtrng nguii chju trách 
nhim kiêm phiéu hoc giám sat kiêm phiéu theo dê nghj cia Chü to?. So thành viên 
cüa ban kim phiéu do Di hOi  d6ng CO d6ng quyêt djnh can cit dé nghi cUa ChO toa 
nhung khOng vuçrt qua sO ngui theo quy dnh cUa pháp luât hin hãnh. 

3. c6 d6ng dn dir Dai hOi d6ng c6 d6ng muOn  cO quyn dAng k' ngay và sau dO CO 
quyên tham gia và bieu quyêt tai di hOi.  Chü to? không CO trách nhirn dirng di hOi 
dê cho CO dOng den muOn  dàng k và hiu Iirc cüa các dçit biêu quyêt dã tiên hành 
tri.ràc khi cO d6ng dn mu On  tham du khOng bj ánh hixàng. 

4. Chi! tjch HOi d6ng quán tri lam thu toa các cuOc  hp do HGi  d6ng quán trj tniu tip. 
Trtthng hçip ChU tjch yang mt hoc tm thii mat khá näng lam vic thi các thành vien 
cOn li bâu mOt  ngu&i trong sO hQ lam chu toa cuOc  hçp. Tnthng hqp khOng CO ngui 
CO the lam chüto, thành viën HOi  d6ng quãn trj cO chite vi cao nhât diêu khiên dê 
Dai hidOng CO dông bâu chU to4 cuOc hp trong so nhUng ngrM dir hop và ngui CO 
phieu bâu cao nhât lam chU toa cuOc  hop. 

Trong các trithng hp khác, ngui k ten triu tp hpp Di hOi  d6ng c6 d6ng diu 
khiên Di hOi  d6ng Co d6ng bâu chu toa cuOc  hp và ngi.ri CO phiêu bâu cao nhât 
duçic cit lam chit toa cuOc  hop. 
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2. Các quyt djnh cüa Di hi dng c6 dông lien quan den vic sira di vâ boA  sung Diu 
1, 1oi cô phiêu và so li.rqng CO phiu di.rçfc chào bàn, vic tO chirc li hay giãi the 
doanh nghip, giao djch mua, bàn tài san Cong ty hoc các chi nhánh thrc hin có giá 
trj tr 50% trâ Len tong giá trj tâi san cüa COng ty tInh theo Báo cáo tài chInh gãn nhât 
duc kiêm toán dtrqc thông qua khi có tir 75% trâ len tong so phiêu biêu quyet cüa tat 
Ca cô dOng dir hp chap thun (trong trir&ng hp to" chc ho p tn,rc tiêp) hoc It nhât 
75% tong so phiêu biêu quy& chap thu.n (dOi vài trtx&rig hp lay kiên CO dông bang 
van bàn). 

Diu 21. Thârn quyn và th thfrc lay kin c Mug bang van bin de;' thông qua 
quyêt dnh cüa Di hi dông cô dông 

Thmquyn và the thi1rc l&y kin co^ dOng b&ng van Win de thông qua quyt djnh cüa 
Di hi dông Co dông duqc thic hin theo quy dnh sau day: 

1. Hi dng quãn trj có quyn My kin c6 dOng b.ng van bàn d8 thông qua quyt djnh 
cüa Dii hi dông cô dông bat cü h'ic nào nêu xét thây can thiêt vi lçii Ich cüa Cong ty, 
kê Ca CáC van de quy djnh ti khoán 2 Diêu 104 Lust  Doarih nghip. 

2. Hoi dng quán trj phái chun bi phiu 1y kin, dir tháo quyt djnh cüa Dai hi dng 
Co dong và các tài lieu giái trInh dir tháo quyêt djnh. Phiêu lay kiên kern theo dir thão 
quyêt djnh và tài lieu  giái trInh phâi duçic gri bang phucxng thirc bão dam den &rçlc da 
chi dàng k cüa timg Co dong. HOi  dong quàn trj phài dam bão glri, cOng bO tài lieu 
cho các cô dông trong mt thii gian hqp l dê xem xét biêu quyêt và phái glri It nhât 
mu?i lam (15) ngày truâc ngày hêt han nhn phiêu lay y'  kiên. 

3. Phieu lay kiên phái Co các nOi  dung chii yêu sau day: 

a. Ten, dja chi trii sâ chInh, s6 và ngày cap GiAy chi'ing nhn dàng k doanh nghip, 
ncvi dàng k kinh doanh cüa COng ty; 

b. Miic dich thy kin; 

C. 1-19, ten, dja chi thi.rông tr(i, quc tjch, s6 Gthy chirng minh nhân dan, Ho chiu 
hoc ching thrc cá nhan hçip pháp khác cUa CO dông là cá nhãn; ten, dja chi 
thung trü, quôc tjch, sO quy& djnh thãnh Ip hoc sO dang k kinh doanh cUa CO 
dOng hoc di din theo Uy quyên cUa Co dông là to chirc; so luçing CO phán cüa 
trng loai và sO phieu  biêu quyët cüa co dông; 

d. Vn d cn thy 	kin d thông qua quy& djnh; 

d. Phuxing an biu quyt bao gm tan thành, không tan thành và khOng có 2 kin d& 
vth tmg van dê lay ' kiên; 

e. Thi han  phái gui ve^ Cong ty phiu thy kin da &rçc trá len; 

g. Hç, ten, chCr k) cüa Chü tjch Hi dng quãn trj và nguôi dai  din theo pháp lust 
cia Cong ty. 

4. Phiu thy kin dà &rçYc trá 16i phai CO chQ k cüa c dOng là cá nhân, cüa ngu?ii dai 
din theo Uy quyên hoc ngi.thi dai  din theo pháp lut cüa cO dOng là tO chirc. 

Phiu thy kin gui ve^ Cong ty phái &rc dirng trong phong bi dan kin và khOng ai 
di.rgc quyen ma truâc khi kim phieu. Cac phieu lay kiên Cong ty nhn duqc sau 
thai han  dA xác djnh tai  ni dung phieu lay " kiên hoc dà bi ma deu không hqp l. 

5. Hi dng quân trj kirn phiu và lp biên bàn kim phiu duâi sr chCrng kiin cüa Ban 
kiêm soát hoc ciia cO dông không nàm girx chuc vt quán l Cong ty. Biên bàn kiêm 
phiêu phãi cO cac nOi  dung chü yeu sau dày: 
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a. Ten, dla  chi tni so chInh, s6 và ngây cp Giy chng nhn dang k doanh nghip, 
nai däng k kinh doanh; 

b. Muc dich và các van d can 1y kin de^ thông qua quy& djnh; 

c. s6 c6 dông vOi tang s6 phiu biu quyt dä tham gia biu quy&, trong do phãn bit 
so phiêu biêu quy& ho p 1 và so biêu quyêt không hop 1, kern theo phu liic danh 
sách co dOng tham gia biêu quyêt; 

d. Tng s6 phiu tan thânh, không tan thành và khOng có ' kMn d6i vOi tlrng van d; 

e. Các quyt djnh áä duqe thông qua; 

g. Hp, ten, chü' k cüa CM tich  Hôi d6ng qun tn, nguOi dai  din theo pháp 1ut cüa 
COng ty và cüa nguOi giám sat kim phiêu. 

Các thành vien HQi dng quan trj vâ ngtrOi giám sat kim phiu phái lien dOi chju 
trách nhim ye tmnh trung thrc, chInh xác cUa bién bàn kiêm phiêu; lien dOi chju 
trách nhirn ye các thit hai  phát sinh tCr các quyét djnh duge thông qua do kiêm 
phiêu không trung thic, không chInh xac. 

6. Biên bàn kim phiu phài dugc Ong b6 fi'ên website cüa Cong ty trong thôi han  hai 
muii tu (24) giO và gCri den các Co dOng trong Ong muOi 1am (15) ngày, kê tft ngày 
kêt thUc kim phiêu. 

7. Phiu thy kin dâ duçic trã 16î, bién bàn kim phi&t, toàn van nghj quyt dä duçic 
thông qua và tài 1iu Co lien quan gCri kern theo phiu lay kiên dêu phãi duqc luu gift 
tai tri sO chInh ciia COng ty. 

8. Quyt dlnh  dixçic thông qua theo hlnh thftc 1y kiM cô dông bang vAn bàn phái duçic 
so c6 dông dai  din it nhât 75% tOng so cô phAn có quyM biêu quyêt chap thun va cO 
giá trj nhu quyêt dnh duçc thông qua tai cuOc  hpp  Dai hOi dông Co dOng. 

Diu 22. Biên bàn hçp Di hi dMg ci) Ong 

NguOi chà tn Dai hOi di)ng c dOng chju trách nhim t6 chüc luu trCt các bién Nn Dai 
hOi dng cO dOng. Biên bàn Di h(i dOng cô dong phái duçc cOng bO trén website cUa 
Cong ty trong thi han  hai mixi hon. (24) gRc vâ gfti cho tat ca các cô dong trong thOi han 
muOi 1Am (15) ngày kê tCr ngày Dai  hi dOng Co dong ket thüc. Biën bàn Dai  hi dOng Co 
dong duçc coi là bang ching xác thirc ye nhftng cOng vic dã &rçc tiën hành tai Dai hOi 
dong co dong trCr khi có kiên phàn dOi ye ni dung bién bàn duçic dixa ra theo dàng thà 
t1c quy djnh trong vOng rnu1i (10) ngày k6 tir khi gCri biên bàn. Biên bàn phAi dtrcc lp 
bang tieng Vit, có chft k9 xác nhn cüa Chii tpa dai  hi Va Thu k và duçic 1p theo quy 
djnh ca Luât Doanh nghip và Diéu 16 nay. Các bàn ghi chép, Men bàn, so' chft k càa 
các cO dOng dir hpp và Win bàn ày quyên tham dr phai duçic !uii gift tai tri sO chinh cCia 
Cong ty. 

Diu 23. Yêu cu hüy bO quy& dlnh  cila Dai hi di)ng co dông 

Trong thOi han  chin mtrcii (90) ngày, k tft ngây nhn ducc biên bàn 	hpp Dai hOi di)ng 
cO dOng hoc biên bàn két qua kiêm phiêu lay kiên Dal hOi  di)ng cO dOng, Co dông, 
thânh viên HOi  dông quàn trj, thành viën Ban kim seat, Giám d6c diêu hành CO quyên 
yêu câu Toâ an hoc Trpng tai xem xët, hüy bO quyêt djnh cüa Dai hi dOng CO dông trong 
các truOng ho p sau day: 

1. TrInh tr và thu tiic triu tp hpp Di hi d6ng C6 dOng khOng thrc hin dUng theo quy 
djnh cUa Ludt Doanh nghip và Diéu le Cong ty. 
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2. Trinh tir, th6 tiic ra quy& djnh và nOi  dung quyt dinh vi phm pháp 1ut hoc Diu 1 
Cong ty. 

Tnrrng hçip quy& djnh cUa Dai hi dng c6 dOng bj hüy bO theo quyt djnh cUa Toà 
an hoc TrQng tài, ngix?Yi triu tp cuOc  h9p Di hOi  dOng cô dOng bj My bO có the 
xem xét to chüc li Dai hOi  dông CO dông trong Ong sáu mucyi (60) ngày theo trInh tir, 
thu tic quy dlnh  ti Ludt Doanh nghip và Diêu 16 nay. 

VII. 	HO! BONG QUAN TRJ 

Diu 24. Thành phn và nhim k cüa thành viên Hi dng quãn trj 

1. S 05  luvng thành viên HOi  dng quãn trj t& da là bay (07) ngu?Yi. Nhim kS'  cUa  HOi 
dong quán trj là näm (05) näm. Nhim kS' cüa thành vién HOi  dong quãn trj khong qua 
nAm (05) nAm; thành vien HOi  dOng quAn tri có the duçic Mu li vâi so nhim k' 
không htn ché. lông sO thãnh viên Hi dOng quân trj không diêu hành hoc thành 
viên Hi dông quãn trj dc 1p (khi Cong ty trâ thành Ong ty dai  chüng quy rnô iOn) 
phái chiêm It nhât mot phân ba (1/3) tong so thành viên Hi dOng quãn trj. So lung 
tôi thiêu thãnh vién HOi  dOng quàn trj không diu hànhl dOe  lp duçie xác djnh theo 
phtrcmg thirc lam trôn xung. 

2. Các c6 dOng nm gift c6 ph.n có quyn biu quyt trong th?yi hn lien tiic It nht sáu 
(06) tháng CO quyên gp  so quyên biu quyêt cUa tirng ngixOi 1i vOi nhau dé dê ci:r cac 
üng viên HOi  dOng quãn trj. CO dông hoc nhóm CO dông nãm gHt tir 5% den duài 
10% tong sO cO phân cO quyên biêu quyêt duqc dé cci mot (01) cing viên; tci 10% den 
duOi 30% duçic de-  cci tôi da hai (02) cing viên; tci 30% den duOi 40% duçcc dê cci tôi da 
ba (03) crng viên; tci 40% den duOi 50% &rçic dé cci tôi da bOn (04) cing viên; tci 50% 
den duOi 60% ducic de cci tOi da näm (05) cing viên; tci 60% den duOi 70% ducic dê cci 
tOi da sáu (06) cing viên; tci 70% den dithi 80% di.rçc dé cci tOi da bay (07) cing viên và 
tCr 80% trO Len duçic dê cfr tôi da tam (08) 1mg viên. 

3. Trurng hop so^ hrqng các cing viên HOi  dng quãn trj thOng qua d cli và 1mg cu van 
khOng dci so lucing can thief  t, HOi  dông quãn trj dtxng nhim cO the dé cli them 1mg cli 
viên hoc tO chlrc de dr theo co chê dtrqc COng ty quy djnh ti Quy chê nOi hO ye quãn 
tri cong ty. Co chef  dê cci hay cách thcic HOi  dông quán trj dtrong nhim &cli 1mg cci 
viên HOi dOng quân trl phái &rçYc cOng bô rO rang vâ phái duqc Di hOi  dông cô dong 
thông qua truOc khi tién hành dê cli. 

4. lieu chun thành viên HOi  d6ng quãn trj: 

a. Là c dOng Ca nhân hoc di din cUa c dOng pháp nhân sO hciu It nhAt 5% tng s6 
Co phân phô thOng hoc nguOi khác cO trInh dOchuyên môn, kinh nghim trong 
quãn 1y kinh doanh hoc trong ngành nghê kinh doanh chci yéu clia Cong ty; 

b. Co trinh dO di hoc; 

c. Co sIre khOe, cO ph.m chit dao  dlrc t&, trung thrc, iiêm khi&, cO hiu bitt 1ut 
pháp; 

d. Co dci näng hrc hành vi dan sr, không thuOc di tucmg bj cm quán 1 doanh 
nghip theo quy djnh ccia Luât doanh nghip. 

5. Thành vien HOi  dng quän trj không con tu each thành vién HOi  dông quãn trj trong 
các tnring hçrp sau: 
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a. Thành viên do không dü tu cách lam thanh viën HQi Ong quàn tri theo quy djnh 
ciia Lust Doanh nghip hoac bj lut pháp cam không di.rçc lam thành viên Hi 
dông quán trj; 

b. Thành viên do gui don bng vn bàn xin tr chirc dn trii so chInh cña Cong ty; 

c. Thàrih vien dO bj r& loan tam thAn vA thành viên khác cUa HOi  d6ng quán trj cO 
nhung bang chüng chuyên mOn chfrng to ngi.thi do khOng con nang lirc hãnh vi; 

d. Thành viên do không tham dir các cuOc  h9p cüa Hi dng quail trj lien tilc trong 
yang sáu (06) tháng ma khOng CO sir chap thun cüa HOi  dông quán trj và Hi dong 
quán trj quy& djnh chirc vii cUa ngu?ñ nay bt bO trông; 

d. Thânh viên do bj bAi nhim theo quyt ctnh ciia Di hOl  d6ng c dOng. 

6. HOi  dng quãn trj cO th6 bo^ nhim ngr&i khác tam  thai lam thành vien Hi dng quân 
trj dê thay the chô trông phát sinh và thành vien mOi nay phãi di.rçic chip thun ti Di 
hOi dOng Co dông ngay tiêp sau dO. Sau khi duqc Dai hOi dong Co dOng chap thu.n, 
vic bô thim thành vién mOi dO duçic coi là co hiu hrc vào ngày dtrçic Hi dOng 
quãn trj bO nhiGm. Nhim k' cUa thành viên Hi dOng quàn trj m6i dixçic tInh tr ngày 
vic bô nhim cO hiu lirc den ngày két thic nhim kr cüa HOi dông quán trj. Trong 
trithng 

 
ho thành viên mOi khOng duçc Dai hOi dOng CO dong chap thun, rni quyêt 

djnh cüa HOi  dOng quán trj cho dn truOc thOi diem Mn ra Dai  hi dOng cô dông co 
sir tham gia biêu quyêt cua thành viên HOi  dông quãn trj thay the van duçTc coi là co 
hiêu hrc. 

7. Vjc bô thim cac thânh vien HOi  dng quán trj phãi duqc cong b6 thông tin theo cac 
quy 4mb cüa pháp lut v chüng khoán và thj tnrOng ching khoán. 

8. Thành viên Hôi d6ng quàn trj cO th6 khOng phâi là ngui nAm giCy c6 phn cüa COng 
ty. 

Diu 25. Quyn htn và nhim vu cüa IIi dng quãn tr 

1. Hot Ong kinh doanh và các cOng vic cüa Cong ty phãi chju sr giám sat và chi do 
cua Hot dOng quan tri. HOt dOng quan tri la ca quan co day du quyên han dé thuc hiên 
tat cá các quyen than danh COng ty trir nhftng thãm quyên thuOc ye Dai hOi dOng co 
dOng. 

2. Hôi dng quán trj CO trách nhim giám sat Giám d6c diu hành và các can bO quán 1 
khác. 

3. Quyn và nghia vv cUa HOi  ding quãn trj do lut pháp và DMu le^ COng ty và quyt 
djnh cüa Dai  hôi dOng cô dong quy dnh. Cu the, Hi Ong quân trj có nhung quyen 
han và nhiëm vu sau: 

a. Quyt djnh ke^ hoch phát trin san xuAt kinh doanh vâ ngán sách hang nm; 

b. Xác djnh các miic tiêu hoat dOng  trén cci sO các miic tiéu chin lixqc duçic Dai hOi 
dOng cô dOng thông qua; 

c. Bo^ nhim và bãi nhim các can bO quán l Cong ty theo d nghj cüa Giám d6c 
diêu hânh và quyêt dinh mCrc luong cüa h; 

d. Quy& djnh cy cu t6 chüc cüa Cong ty; 

d. Giâi quyt các khiu nai  cüa Cong ty d& vOi can bO quán l ciing nhu quyt dnh 
lira chn di din cüa Cong ty dé giái quyt các vn dé lien quan tOi các thu tVC 
pháp l dOi vOl can bO quàn ! do; 
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e. D xut các 1oi c phiu co th phát hãnh và t6ng s c phi&i phát hành theo trng 
1oi; 

g. De xut vic phát hãnh trái phiu chuyn di và các chrng quyn cho phép ngu1i 
so hUu mua CO phiéu theo müc giá dinh truOc; 

h. Quy& djnh giá chào ban trái phiu, co phiu và các ching khoán chuyn d6i trong 
truOng hop duçic Dai hOi dong co d6ng fly quyên; 

i. B6 thim, min nhim, bâi nhim Giám d6c diu hành, can bô quán 1 khác, nguOi 
di din cüa Cong ty. Vic bäi nhim nêu trên khOng duçc trái vOi các quyên theo 
ho p d6ng cüa nhUng ngu?ii bj bâi nhim (neu có); 

k. Báo cáo Dai hOi d6ng c6 d6ng vic Hi d6ng quán trj b6 nhim Giám d6c diu 
hành; 

1. De xut miirc c6 trc hang näni và xác djnh mtrc c6 t,rc tam ing; t6 chüc vic chi trã 
Co trc; 

m. De^ xut vic t6 chOc 1i hoc giái th Cong ty. 

4. Nhng v.n & sau day phâi duçc I-IOi  d6ng quân trj phê chun: 

a. Thành lp chi nhánh hoc các van phông dai  din cüa Cong ty; 

b. Thãnh lp các cong ty con cUa Cong ty; 

c. Trong phm vi quy djnh ti Khoán 2 Diêu 108 Ludt Doanh nghip và tnr truàng 
ho çip quy djnh ti Khoán 3 Diêu 120 Ludt Doanh nghip phái do Dai  hi dOng co 
d6ng phé chuân, HOi  dOng quãn trl My trng thai diem quyêt djnh vic thrc hin, 
süa dôi và huy bO các hop d6ng iOn cüa Cong ty (bao gOm các ho d6ng mua, ban, 
sap nhp, tháu tOrn cOng ty và lien doanh); 

d. Chi dnh và bi nhim nhüng ngui duçc Cong ty üy nhim là di dien thtrong mai 
và Lust  st.r cüa Cong ty; 

d. Vic vay no và vic thirc hin các khoãn the^ chp, báo dam, báo lãnh và b6i 
thuOng cUa Cong ty; 

e. Các khoán dAu tu không thuc k8' hoch kinh doanh và ngan sách vuçit qua 03 (ba) 
t' dOng Vit Nam hoc các khoán dâu tu vuçit qua 10% giá trj ké hoch và ngan 
sách kinh doanh hang nam; 

g. Vic mua hoc ban c6 ph.n, phn v6n gOp tai  các cOng ty khác duçic thãnh lp 0 
Vit Nam hay nuOc ngoãi; 

h. Vic djnh giá cac tài san gop vào Cong ty không phái bang tin lien quan dn vic 
phát hành CO phiêu hoc trái phiêu ca Cong ty, bao gôm yang, quyên sü ding dat, 
quyên sO hu trI tue,  cong ngh và bI quyêt Ong ngh; 

i. Viêc cong ty mua hoc thu h6i không qua 10% m6i loi C6 phn; 

k. Quyt djnh mirc giá mua hoc thu h6i C6 phn cüa Cong ty; 

1. Các vn dia kinh doanh hoc giao djch ma HOi  d6ng quyt dnh c.n phái có si,r chap 
thun trong phm vi quyên hn và trách nhim cüa minh. 

5. Hôi d8ng quán trj phâi báo cáo Di hOi  d6ng c6 d6ng vhot d6ng eáa mInh, cz th là 
ye vic giám sat cüa Hi d6ng quãn trj dOi vOi Giám dôc diêu hành và nhCtng can bt 
quãn 1 khác trong näm tâi chInh. TruOng hap HOi  dong quán trj khOng trInh báo cáo 
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cho Di hi dng c0^ dông, báo cáo tâi chInh näm cüa Cong ty bj coi là khOng có giá trj 
và chua &rçic Hi dong quán trl thông qua. 

6. Tth khi 1ut pháp và Di&u l quy djnh khác, Hi dng quán trj có the fly quyn Cho 
nhãn vien cap duài va các can b6 quân l dai din xir 1 cong vic thay mt Cho COng 
ty. 

7. Thành viên Hi dng quán tr (khong tInh các dais din &rqc üy quyn thay th) duçic 
nhn thu lao Cho cOng vic cüa mmnh duâi tx cách là thành vién Hi dong quãn trj. 
TOng mirc thà lao Cho HOi  Ong quán trj do Di hOi  dOng cô dOng quyet djnh. Khoán 
thà lao nay duçic chia Cho các thành viên HOi  dOng quân trj theo thoâ thun trong HOi 
dông quãn trj hoc chia dêu trong trtthng hçip khOng thoá thun &rçlc. 

8. Tng s6 tin trá Cho trng thành vién HOi  dng quán trj bao gm thu lao, chi phi, hoa 
hong, quyên rnua CO phán và các lçi Ich khác duçc hithng tü Cong ty, cong ty con, 
cOng ty lien kêt cüa Cong ty và các 

 
CA ty khác ma thành viên Hi dông quãn trj là 

di din phân vOn gop phái duçic cOng bo chi tiêt trong báo cáo thung niên cüa Cong 
ty. 

9. Thành vien Hi dng quán trj nm giü chüc 11 v Mu hành hoc thành viên Hi dng 
quán trl lam vic ti các tiêu ban cUa Hi dông quân trj hoc thrc hin nhüng cong 
vic khác ma theo HOi  dông quàn trj là nàm ngoài phm vi nhim vv thông ththng cUa 
mt thành vien HOi  dOng quán trj, có the duçic trá them ti  en thu lao dithi dng mt 
khoän tiên cong tr9n gói theo tmg I lan, krcmg, hoa hông, phân tram lqi nhun hoc 
duâi hInh thirc khác theo quyêt djnh cüa Hi dOng quãn tn. 

10. Thành viên Hi dng quàn trj có quyn duçc thanh toán tht ca các chi phi di li, an, a 
và các khoán chi phi hçip l khác ma h9 dã phái chi trá khi thirc hin trách nhim thành 
viën H*i  dông quãn trj cüa mInh, bao gOm cá các chi phi phát sinh trong vic tâi tham 
dir các cuc hop Dai hci Ong cô dOng, Hi dong quán trj hoc các tiêu ban cüa HOi 
dOng quãn trj. 

Diêu 26. Chü tch Hi dông quãn tr 

1. Hi dng quán trj phâi hra ch9n trong s6 các thành viên Hti d6ng quán trj & bu ra 
mt Chü tjch. Tth khi Di hi dông cô dOng quyêt djnh khác, Chü tjch Hi dOng quàn 
trl không kiêm nhim chirc vii Giám dOc diêu hành cüa Cong ty. Vic Chü tjch Hi 
d6ng quán trj kiêm nhim chrc Giám dc diu hành phái duyc phé chuân hang näm ti 
Dai hOi dông cô dOng thu&ig niên. 

2. Chi! tich  F1i dng quàn trl có trách nhim trieu tp và lam chü toa Dai hi dng c 
dOng và các cuc h9p cüa FIi dOng quân trj, dông th&i CO nhUng quyên và trách nhim 
khác quy dlnh  ti Diu le^ nay và Lust Doanh nghip. 

3. ChU tich  Hôi dng quán trj phái Co trách nhim dam báo vic Hi dng quán trj gin 
báo cáo tài chInh näm, báo cáo hot dng cüa Cong ty, báo cáo kiêm toán và báo cáo 
kiêm tra cüa I-IOi dông quán trj Cho các cO dông ti Dai h0i dOng cO dOng. 

4. Trumg hp ChU tjch HOi  dng quân trl tir chüc hoc bj bài nhim, HOi  Mng quàn trj 
phái bâu ngthi thay the" trong th?ii hn miri (10) ngày. 

Dieu 27. Các cuOc  hçp cüa 1101 dng quãn trl 

I. Tri.rmg hop HOi ding quàn trj bu Chü tjch thI cuc hop du tién cUa thim k' HOl 
dOng quán trj &bâu Chü tjch và ra các quyt djnh khác thuOc  thâm quyen phái duçic 
tiên hành trong thai han  bay (07) ngày lam vic, ke^ tü ngày kêt thüc bâu cr HOi  dong 
quán trj nhim kS'  dO.  CuOc  hop nay do thành viên cO so phiêu bâu cao nhât triu tip. 
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Trumg hqp có nhiu hcm mOt  (01) thành vién CO s6 phiu bu cao nht ngang nhau thI 
các thânh vién nay bâu mOt  nguii trong so ho triu tp hQp HQi dong quãn tij theo 
nguyen täc da so. 

2. Chü tich  Hi dng quãn trj phãi triu tp các cuOc  h9p HQi d6ng quãn frj thueing kS', 
lp chirnng trInh nghj sr, thai gian và dja diem hQp It nhât nAm (05) ngày tri.râc ngày 
hp dr kien. Chit tjch CO the triu tp ho bat k$' khi nào thây can thiêt, nhung it nhât 
là mi qu phâi hQp mOt  (01) lan. 

3. Chü tjch HOi  ding quán trj triu tp các cuc hp bAt thtr?ng khi thAy cn thit vilçii 
Ich cCia Cong ty. Ngoài ra, Chü tjch HOi  dông quân trj phái triu tap hop HOi  dông 
quán trj, không duçic tri hoãn nu khOng c6 l do chInh dáng, khi mOt  trong so các dôi 
tucmg duâi day dê nghj bang van bàn trInh bay miic dich cuc hop và các van dé can 
bàn: 

a. Giám d6c diu hành hoc It thAt n.m (05) can bO quàn 1 khác; 

b. It nhAt hai (02) thành viên HOi  dng quán trj; 

c. Ban kim soát. 

4. Các cuOc  hop Hi dng quãn trj nêu ti Khoân 3 Diu 27 phái &rçic tin hành trong 
thii hn mthi lam (15) ngày sau khi có dê xuât hop. Trtr?mg ho p CM tjch Hi Ong 
quan tri không chap nhân triêu tap hop theo dê nghi thi Chu tich phat chiu trach nhiêm 
ye nhng thit hai  xáy ra dôi vâi Cong ty; nhüng nguOi dê nghj tO chuite cuOc h9p &rcic 
dê cp den a Khoán 3 Diêu 27 có the tr mInh triu tp hQp Hi dOng quán trj. 

5. Truang ha p có yêu cu ci°ia kim toán viên dOe  1p, Chc tjeh HGi  dng quàn trj phãi 
triu tp hop HOi  dông quãn trj de Mn ye báo cáo kiêm toán Va tInh hmnh Cong ty. 

6. Các cuOc  hop  HOi  dng quân trj duçic tin hành ô dja chi dA dang k cUa Cong ty hoc 
nhDng dja chi khác ?i Vit Nam hoc it nuâc ngoài theo quyêt djnh cüa ChU tjch HO 
dOng quãn fri và duqc si,r nhát tri cUa HQi dông quãn trj. 

7. Thông báo hop HOi  d6ng quán tri phái dixcic guM truâc cho các thành viên H*i  dOng 
quãn tri it nhât nãm (05) ngày truâc khi to chüc h9p, các thành vién HOi  dông có the tü 
chôi thông báo mM hop bang van bàn và vic tur chOi nay có the cO hiu 1trc hOi tO. 
Thong báo hop HOi  dông phâi duqc lam bang van bàn tieng Vit và phái thông báo 
day dü chung trinh, thM gian, dja diem hQp, kern theo nhi.ifng tài 1iu can thiet ye 
nhng van tie duçic bàn bc và biéu quyêt tai cuOc  ho  HOi  dong và các phieu bâu cho 
nhUng thành viên HOi  dOng khOng the-  du hop. 

Thông báo mM 	u hçp dc guM bang buu din, fax, thu din tuit hoc phucng tin khác, 
nhixng phái bão dam den duc dja chi cüa trng thành vien HOi  dOng quàn trj duqc 
dang k tai  Cong ty. 

8. Các cuOc  ho Qp cüa HOi  ding quãn trl ian thuir nhAt chi di.rqc tMn hành các quy& djnh khi 
cO it nhât ba phan tu (3/4) sO thành vien HOi  dông quán trj CO mt trrc tiêp hoc thông 
qua nguai di din (nguM duqc liy quyen). 

Tnx&ng ho p khong dii s6 thành vién dr hop theo quy djnh, cuOc  hQp phãi duçic triu 
tp li trong thM hn muM lam (15) ngày kê tiir ngày dr djnh hop lan thu nhât. CuOc 
hop triu tp 1i duçic tiên hành néu cO htin mot ncra (1/2) s thành vien HOi  dông quán 
trl du hop. 
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9. Biuquy&. 

a. Trü quy djnh ti Diem b Khoán 9 Diêu 27, môi thành viên HOi  dông quãn trj hoc 
ngix&i duçc fly quyên trrc tiêp có milt vâi Uz cách Ca nhân ti cuc hop HOi dông 
quân trj có mOt  (0 1) phiêu biêu quy eft; 

b. Thành viên HOi  dng quàn trj không &rçic biu quyt v8' các hop dng, các giao 
djch hoc dê xuât ma thành viên do hoc nguii lien quan tâi thành viên do có lcii 
Ich và lçñ Ich do mâu thun hoc cO the mâu thun vói li jch cüa Cong ty. Thãnh 
vién Hti dông quán trj không duçrc tInh vào so hrçing dti biêu tôi thiêu can thiêt cO 
mat de CO the to chüc cuôc h9p Hi dông quàn trj ye nhüng quy& djnh ma thành 
viën do thông có quyên biêu quyêt; 

c. Theo quy djnh tai  Dim d Khoân 9 Diu 27, khi cO v.n & phát sinh trong mOt 
cuOc ho p cüa Hi dông quãn trj lien quan den lçii Ich cüa thành vién HOi  dông quan 
trj hoc lien quan den quyên biêu quyêt mt thành viên ma nhüng van dê do không 
duçic giãi quyêt bang vic tr nguyen tr bO quyên biêu quyêt cüa thành vién Hi 
dOng quãn trl Co lien quan, nhthig van dé phát sinh do di.rqc chuyên tâi cho chü to 
cuQc hpp quyt djnh. Phán quyêt cüa chi toa lien quan den van dê nay có giá trj là 
quyêt djnh cuôi cüng trl'r tnrng ho  tInh chat hoc phm vi lçii Ich cüa thành viên 
Hi dông quán trj lien quan chua duçic cong bô day dü; 

d. Thành viên HOi dng quàri trj ththng lçii tir mtt hop dng duçic quy djnh ti Dim a 
và Diem b Khoãn 4 Diêu 35 Diêu 18 nay duçic coi là cO lçii Ich dáng kê trong hop 
dông do. 

10. Thành viên HOi  dng quãn trj tnrc tip hoc gián tip duçic huàng lçii tr mt hcp dng 
hoc giao djch dã dixçc k kt hoc dang dir kiên k két vâi Cong ty và biêt bàn than 
là nguri CO lçii Ich trong do có trách nhirn cong khai bàn chat, ni dung cüa quyên lçii 
do trong cuc h9p ma Hi dông quàn trj lan dâu tién xem xét van dê k kêt hap dOng 
hoc giao djch nay. Trung ho p mot thành viên HQi dong quàn trj khOng biêt bàn than 
và ngtri lien quan cO li Ich vào thi diem hp dông, giao djch duqc k vOi Cong ty, 
thành viën Hi dông quán trj nay phãi Cong khai các lqi Ich lien quan ti CUC ho p dâu 
lien cUa Hi dông quán trj duqc to chrc sau khi thành viên nay biêt rAng mInh có li 
Ich hoc se có lçii Ich trong giao djch hoc hqp dng lien quan. 

11. }Ii dng quán tri thông qua các quy& djnh và ra nghj quyt trên Ca sâ kin tan 
thành cüa da so thành viên Hi dong quãn trj CO mt (trên 50%). Tnring hcip so phiêu 
tan thành yà phãn dôi ngang bang nhau, phiêu bieu quyêt cUa Chü tjch J4i dOng quan 
trj là phiêu quyêt djnh. 

12. Cuc hp cia HGi  dng quãn trl cO the to^ chirc theo hinh thrc nghj sr giüa các thãnh 
viên cüa FIi dOng quân trl khi tat ca hoc mt so thãnh viên dang a nhUng dja diem 
khác nhau v6i diêu kin là mi thành viên tham gia hop dêu có the: 

a. Nghe trng thành vien HOi  dng quAn trl khác cüng tham gia phát biu trong cuc 
hop; 

b. Phát biu vOi tht ca các thành viên tham dr khác mOt  each d&ig thi. 

Vic trao di giüa các thãnh vien cO 	thirc hin mOt  cách  tWc  tip qua din thoi 
hoc bang phucing tin lien l?c  thông tin khác (ke Ca vic sir ding phuang tin nay 
diên ra vào thi diem thông qua Dieu le hay sau nay) hoc là kt ho,  p tat cà nhng 
phuccng thirc nay. Thành viên Hi dông quân trj tham gia cuOc  hp nhu vy duçc coi 
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là "có mt" ti cuOc  hop do. Dia dMm cuc hop duçc to^ chüc theo quy djnh nay là dja 
diem ma nhóm thành viên HOi  dong quãn trj dông nhât tp hcip 1i, hoc nêu không Co 
mot nhóm nhu vy, là dja diem ma Chü toa cuOc  hop hin din. 

Các quyt djnh duçic thông qua trong mOt  cuOc hop qua din thoi duçic tO^ chrc và 
tin hãnh mot cách ho p thüc CO hiu 1rc ngay khi két thiic cuOc  hp nhung phái duqc 
khäng dlnh bang các chit k trong biên bàn cüa tat cã thành viên HOi  dông quân trj 
tham dir cuc hp nay. 

13. Nghj quy& theo hInh thirc 1.y kin b.ng van bàn drçic thông qua trên ca sâ kiên 
tan thành cüa da so thành viên HOi  dông quãn trj cO quyàn biêu quyêt. Nghj quyet nay 
Co hiu 1rc và giá trj nhu nghj quyêt &rçic các thânh viên HOi  dong quàn trj thông qua 
ti cuc hp d,wc triu tp và to chüc theo thông l. 

14. Chü tich HOi dng quán trj CO trách nhim chuyn bien bàn hp Hi dng quán trj cho 
các thành vien và biên bàn do ia bang chüng xác thixc ye cOng vic da duqc tiên hành 
trong các cuOc  hop dO trr khi co kiên phàn dôi ye ni dung biên bàn trong thi hn 
m.r?yi (10) ngày ké tr khi chuyên di. Biên bàn hp Hi dông quãn tri ducxc lp bang 
tiêng Vit và phãi có chü k cüa tat ca các thành viên Hi dông quàn tri tham dr cuc 
hop hoc Biên bàn chrçic lp thành nhiêu bàn và mi biên bàn có chfr k cUa it nhât 
mot (0 1) thành viên HOi  dông quán trj tham gia cuc hop. 

15. HOi  dng quãn trj CO the^ thành 1p và üy quyn cho các tiu ban trrc thuOc.  Thành 
viên cüa tiêu ban có the gOm mOt  hoc nhiéu thành viên cUa HOi  dông quãn tri và mt 
hoc nhiêu thành viên ben ngoài theo quyet djnh cUa HOi  dông quàn trj. Trong qua 
trinh thirc hin quyén hn dixçic üy thác, các tiêu ban phái tuân thU các quy djnh ma 
HOi dOng quãn frj de ra. Các quy djnh nay có the dieu chinh hoc cho phép ket np 
them nhctng ngLri không phái là thãnh viên HOi  dông quân tri vào các tiêu ban neu 
trén và cho phép nguii do duçic quyên bieu quyêt vài tix each thãnh viên cUa tiêu ban 
nhixng (a) phâi dam bão sO luqng thành viên ben ngoài It hcxn mot nira tong so thành 
viên cUa tiêu ban và (b) nghj quyêt cUa các tiêu ban chi cO hiu lrc khi có da so thành 
viên tham du và biêu quyêt ti phiên hpp cUa tieu ban là thành viên HOi  dông quàn trj. 

16. Vic thirc thi quy& djnh cUa Hi dng quân trj, hoc cUa tiu ban tr%rc thuc Hi dng 
quãn trj, hoc cUa nguii CO tu cáeh thành vién tiêu ban Hi dông quân trj duqc coi là 
cO giá trj pháp l kê Ca trong trong tnrng hçip vic bâu, chi djnh thành viên cUa tieu 
ban hoc HQi dông quán trj có the có sal sOt. 

VIII. GIAM DOC DIEU HANH, CAN BO QUAN L iuiAc VA THU K 
CONG TV 

Diu 28. T chfrc b may quãn l 

I-Ic tMng quàn 1 cUa Cong ty phãi dam bão bO may quãn l chu trách nhim 
truc HOi dOng quan tri Va truc thuôc six lãnh dao cua Hôi dOng quan tri. Cong ty co mot 
(01) Giám dOc diéu hành, các Phó Giám dôc dieu hành và mot Ke toán truing và các chi.rc 
danh khác do HOi  dông quãn trj bO nhim. Vic bô nhim mien nhim, bãi nhim các chüc 
danh nêu trên phâi ducic thrc hin bang nghj quyêt HOi  dOng quán trj duçic thông qua mot 
cách hop thirc. 

Diu 29. Can b quãn 1 

1. Theo de^ nghj cUaGiám dc diu hành và d.rçic sir chip thun cUa HQi dng quân trj, 
COng ty dixqc tuyên ding can bQ quãn l can thiêt, vOi sO ltrçng yà chat hrçmg phU hçp 
vài ca câu và thông 1 quàn l cong ty do HOl  dong quán trj de xuât tu' trng thai 
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dim. Can bO quán l phái Co sir man can c.n thit & các hot dQng và t6 chüc cüa 
Cong ty d?t  duçic các mic tiêu dé ra. 

2. Mirc luang, tin thu lao, lçii ich và các diu khoãn khác trong hcip dng lao dng d& 
vâi Giám dôc diéu hãnh do Hi dông quãn trj quyét djnh và ho p dông vxi nhing can 
b6 quãn l khác do HOi  dong quán trj quyêt djnh sau khi tham khão kiên cüa Giám 
dôc diëu hành. 

Diu 30. B nhim, min nhim, nhim vii và quyn hn cüa Giám dc diu hành 

1. Hi dng quãn trj b6 nhim mt thành viên trong H*i  ding hoc mt ngtRii khác lam 
Giám doc diêu hành; k hcip dOng trong do quy djnh mirc krong, thU lao, tçii ich và các 
diêu khoãn khác lien quan khác. Thông tin ye mirc hrcing, trçi cap, quyên lçii cUa Giám 
dOc diêu hành phái duoc báo cáo ti Di hi dong cô dong thung niên và ducic nêu 
trong Báo cAo thtr6ng niên ciia Cong ty. 

2. Nhim kS'  cUa Giám d6c diu hành là nàm (05) näm và có th dixçic tái b nhim. Vic 
M nhim Co the hêt hiu lirc can ccr vào các quy djnh ti ho dông lao dng. Giám doe 
diéu hành không phái là nguYi ma pháp Iut cam giCr chirc viii nay. 

3. Tiêu chun cUa Giám dc: 

a. CO dU nãng liic hành vi dan sir và khong thuQc di tuçxng bi c.m thành lp và quãn 
l doanh nghip quy djnh ti khoãn 2 Diêu 13 cUa Lust  Doanh nghip; 

b. Codông là cá nhân s& hu It nht 5% so" 	phn pho^ thông hoc ngixi khác thI 
phái CO trInh d chuyên mon hoc kinh nghim thirc th trong quán tri kinh doanh 
hoc trong nganh, nghê kinh doanh chInh cUa Cong ty. 

4. Giáni dc diu hành có nhUng quyn hn và trách nhim sau: 

a. Thrc hiên các nghj quyt cUa HOi  ding quán trj và Di hOi  dng co^ dOng, ke hoch 
kinh doanh và kê hoach dâu tu cUa Cong ty dà duc HOi  dOng quãn trj và Dai hOi 
dOng cô dOng thông qua; 

b. Quy& djnh tt cá các vn d8 không cn phái cO nghj quy& cüa HOi  dng quán trj, 
bao gôm vic thay mt Cong ty k kêt các hp Ong tài chInh và thi.rng mai, to 
chüc và diêu hành hoat Ong san xuât kinh doanh thung nht cUa Cong ty theo 
nhUng thông 18 quãn 1 tot nhât; 

c. Kin nghj so hxcmg vá các 1°aj  can b6 quãn l ma Cong ty cn tuyn dimg de^ Hi 
dOng quan tri bô nhiêm hoäc min nhiêm nhäm thuc hiên cac hoat dOng quan ly tot 
theo dé xuât cUa HOi  dông quán trj, vã tu van dê HOi  dOng quan trj quyet dlnh  mirc 
lumg, thU lao, các lqi Ich và cac diêu khoán khác cUa hçip dông lao dng cüa can 
bO quán 1; 

d. Tham kháo kin cUa HOi  dOng quán trj dex  quyt djnh sO luvng ngui lao dng, 
muc hong, trcr cap, lol ich, vic bO nhim, mien nhim và các diêu khoán khác 
lien quan den hop dOng lao dng cUa h; 

d. Vào ngày 31 tháng 12 hang nãm, Giárn dOe diu hành phái trInh Hi dOng quán trj 
phé chuân ké hoach kinh doanh chi tiét cho näm tài chInh tiep theo trên co sâ dáp 
t'mg cac yeu cáu cUa ngan sách phU hop cUng nhtr kê hoach tài chInh nAm (05) 
nàm; 

e. De xut nhfrng biên pháp náng cao hoat dng và quãn l cUa Cong ty; 

g. Chun bj các bàn dr toán dài han,  hang näm và hang qu cUa Cong ty (sau day gçi 
là bàn dir  toán) phiic vi hoat  dng quán 1 dài han,  hang näm và hang qu cUa 
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Cong ty theo k8 hoach kirih doanh. Ban dr toán hang närn (bao gm Ca bang can 
dOi ke^ toán, báo cáo két qua hot dQng kinh doanh và Mo cáo luu chuyên tiên te^ dir 
kiên) cho tirng nAm tài chInh phái &rçic trInh dé Hi dông quán trj thông qua và 
phái bao gOm nhthig thông tin quy djnh tai các quy chê cUa Cong ty; 

h. Thirc hin tAt câ các hoit dng khác theo quy dlnh  cüa Diu i nay và các quy ch 
cUa Cong ty, các nghj quyêt cüa Hi dông quãn trj, ho; p dOng Lao dng cüa Giám 
dOc diêu hành và pháp lust. 

5. Giám d6c diu hành chju trách nhim tnróc Hi dng quàn trj và Dti hi d6ng c 
dông ye vic thirc hin nhim vi và quyên hn duçic giao và phái báo cáo các ccr quan 
nay khi duçic yeu câu. 

6. HOi ding quán frj có the bãi nhim Giám d& diu hành khi da sO^ thành viên HOi  dng 
quan frj dir ho,  p có quyên biêu quyét tan thành và b6 nhim mOt Giám dOc diéu hành 
m1i thay the. 

Dieu 31. Thir 4 Cong ty 

HOi d6ng quãn tri chi djnh mot (01) hoc nhiu nguii Lam Thu k COng ty vâi nhirn 
kS' và nhUng diéu khoán theo quyét djnh cüa Hi dông quàn trj. Ni dông quàn frj có the 
bãi nhim Thu k Cong ty khi can nhimg khOng trái vài các quy djnh pháp Iut hin hành 
ye lao dng. HOi  dOng quán trj ding có the ho nhim mOt  hay nhiêu Trçi ly Thu k Ong 
ty tuS'  tIrng t&ii diem. Vai trO vá nhim vi cüa Thu k COng ty bao gOm: 

1. Chun bj các cuc h9p cüa HOi  d8ng quàn trl, Ban kim soát và Di hi d8ng c6 dông 
theo yêu câu cüa HOi  clOng quán trj hoc Ban kiêm soát. 

2. Tu vn ve^ thu t1c cüa các cuc hop. 

3. Tham du các cuOc  hop. 

4. Darn báo các nghj quy& ciia HOi dng quãn trj phü hop vâi lut pháp. 

5. Cung cap các thông tin tài chinh, bàn sao biên bàn hop HOi dng quán trj và các thông 
tin khác cho thành viên ciia Hi ctông quán trj và Ban kiém soát. 

Thu k cOng ty có trách nhim bâo mt thông tin theo các quy djnh ci:ia pháp lut và 
DiéulCôngty. 

IX. 	BAN KLEM SOAT 

Diu 32. Thành viên Ban kim soát 

1. S6 luçing thành viên Ban kim soát ciia Cong ty ti cia là näm (05) thành viên. Các 
thành vién Ban kiêm soát không phâi là ngix?ii trong bO phn kê toán, tài chInh cüa 
Cong ty vá khong phái là thành viën hay nhán vién cUa cong ty kiém toán dOe  lp dang 
thrc hin vic kiêm toán báo cáo tài chInh cUa Cong ty. Ban kim soát phãi có it nhât 
mOt (0 1) thành viên là ké toán viên hoc kiêm toán viên. 

Ban kim soát phãi chi djnh mOt  (01) thãnh vién lam Tnthng ban. Tru&ng ban kim 
soát là nguii co chuyén mOn ye ké toán. Tru&ig ban kiém soát CO CáC quyên va trách 
nhim sau: 

a. Triu Op cuOc h9p Ban kim soát; 

b. Yêu cu HOi  dng quân tn, Giárn d6c diu hành yà các can bô quán l khác cung 
cap các thông tin lien quan dé báo cáo Ban kiêm soát; 
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c. Lp và k báo cáo cüa Ban kim soát sau khi dâ tham khão kin cüa HOi  dng 
quãn trj dé trInh Di hi dông cô dông. 

2. Các co^ dong có quyn gp sô  phiu biu quy& cUa trng ngui lai  vâi nhau d8 de cir 
cac trng viên Ban kim soát. Co dOng hoc nhórn cô dOng näm gifr tü 3% den duâi 
10% tong so cO phân Co quyên biêu quyet duçc dê ci:r mOt  (0 1) Crng viên; tü 10% den 
dithi 30% duçxc dé cr tôi da hai (02) üng viên; tir 30% den dual 40% duçc dê cü tOi da 
ba (03) üng viên; tr 40% den dual 50% duçc dé cir tôi da bôn (04) üng viên và ttr 
50% tth len duçic dê ccr tôi da näm (05) ling viên. 

3. Trumg hçp so^ lucing các üng viên Ban kim soát thông qua de^ ci:r và fing cr vn 
không dü so luçing can thi&, Ban kiêm soát ducTng nhim cO the dê 	them rng c1'T 
viên hoc to chüc dê ci:r theo ccr chê duqc cong ty quy djnh ti Quy chê ni bo ye quãn 
trl cong ty. Cor chê Ban kiêm soát duang thim dé cü img viên Ban kiêm soát phãi 
duçc cong bO rO rang và phâi duçyc Dai hOi dong co dông thông qua trtthc khi tiên 
hành dé cir. 

4. Các thành viên cUa Ban kim soát do Dai  hi dng co^ dOng bu, nhim k ciia Ban 
kiêm soát không qua nãm (05) nàm; thành Vi  Ban kiêm soát cO the duçic bâu li vói 
so thim k' không hn ché. 

5. Tiêu chun thành viên Ban kiém soát: 

a. Tir 21 tui trâ len, CO dü näng 1trc hành vi dan sir và không thuc d& tuçmg bj cm 
thành lp và quán l doanh nghip theo quy djnh cUa Ludt Doanh nghip; 

b. Co trinh dt Di hQc; 

c. Co kinh nghim và am hiu ky thut, nghip vi kinh doanh cüa Cong ty; 

d. Co sCrc khôe, có phm chit do drc tot , trung thrc hem khit, cO hiu bitt 1ut 
pháp; 

e. Thành viên Ban kim soát khOng duqc gia các chüc v11 quãn l Cong ty; không 
phái là nguai có lien quan v6i các thành viên HOi  dông quán trj, Giám dOc diêu 
hành và cac can b6 quãn l khác cUa Cong ty. 

6. Thành viên Ban kim soát không cOn tu each thành viên trong các truOng hçip sau: 

a. Thành viên do bj pháp lut cm lam thành viên Ban kim soát; 

b. Thãnh viên do tr chüc b.ng mOt  van bàn thông báo duçic glri den tr1 so chInh cüa 
Cong ty; 

c. Thành vién do bi r6i loan tam than và các thành viên khác cUa Ban kim soát có 
nh&ng bang chrng chuyên mOn chng tO ngtthi do khOng can näng lc hành vi dan 
sir; 

d. Thành vien do vng mt không tham dr các cuc h9p cüa Ban kim soát lien t%lc 
trong Ong sáu (06) tháng lien Wc khOng duqc sr chap thun cUa Ban kiêm soát và 
Ban kiêm soát ra quyét djnh rang chIrc vi cUa ngtrii nay bj bO trông; 

e. Thành viên dO bj each chtrc thành viên Ban kim soát theo quyt djnh cUa Di hGi 
dong cO dông. 

Dieu 33. Ban kim soft 

I. COng ty phái Co Ban kim soát và Ban kim soát có quyn hn và trách nhirn theo 
quy djnh tai Dieu 123 Lust Doanh nghip và Diêu 16 nay, chü yêu là nhctng quyen hn 
và trách nhim sau day: 
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a. De xut Iira chQn cong ty kim toãn dOc  1p, mirc phi kim toán và m9i vn de^ có 
lien quan; 

b. Tháo lun vâi kim toàn viên ctOc  lp ve tInh chit và phm vi kim toán truâc khi 
bat dâu viêc kiêm toán; 

c. Xin kin tu vn chuyên nghip dc lp hoc tu vn ve pháp l vâ dam bào sij 
tham gia cüa nhOng chuyén gia ben ngoài cOng ty vâi kinh nghim trInh dO chuyén 
mon phü hcip vao cong vic cüa cOng ty nêu thây can thiêt; 

d. Kim tra các báo cáo tài chInh nàm, sáu tháng và qu; 

d. Tháo lun ve nMng vn d& khó khàn và tn tai phát hin tCr các k& qua kim toán 
gifra kS' hoc cuOi kS'  cing nhu mpi van dé ma kiêm toán vién dOe  1p muOn bàn 
bac; 

e. Xem xét thu quán l cüa kim toán viên dOc  1p và kin phán hi cüa ban quãn 1 
cOng ty; 

g. Xem xët báo cáo cUa cong ty v8 các he th6ng kim soát nOi bO truàc khi FIOi  dng 
quàn tri chap thun; 

h. Xem xét nh&ng k& qua diu tra nOi bO Va kiin phãn hi cüa ban quán 1)'. 

2. Thành viên HOi  dng quán trj, Giám dc diu hành và can bO quãn l khác phái cung 
cap tat ca các thông tin và tAi lieu  lien quan den hot dng cüa Cong ty theo yeu cau 
cüa Ban kiêm soát. Thu V Cong ty phái bào dam rang toàn bO bàn sao các thông tin 
tài chInh, các thông tin khác cung cap cho các thành viên HOi  dông quán trj và bàn sao 
các biên bàn hp HOi  dOng quãn trj phâi duçc cung cap cho thành viên Ban kiêm soát 
vào cüng thii diem chóng duqc cung cap cho FIOi dông quán tr. 

3. Ban kim soát có the ban hành các quy djnh ve^ các cuOc hp cüa Ban kim soát Va 
each thirc hot dOng  cUa Ban kiêm soát. Ban kiêm soát phái hçp tôi thiêu hai (02) lan 
mOt nãm vâ so luvng thânh viên tham dir các cuOc  hop it nhât là hai phãn ba (2/3) so 
thành viên Ban kiêm soát. 

4. We thu lao cüa các thành viên Ban kim soát do Dai hQi dng co^ dông quy& dinh. 
Thành viên cña Ban kiêm soát duçic thanh toán các khoán chi phi di lti, khách sn và 
các chi phi phát sinh mOt  each ho p l khi ho,  tham gia các cuOc  hp cüa Ban kiêm soát 
hoc thirc thi các hoat dng khác cüa Ban kiëm soát. 

X. 	NHIM VV CUA THANH VI EN HO! DONG QUAN TR!, THANH VIEN 
BAN KIEM SOAT, GIAM DOC DIEU HANH VA CAN BO QUAN L 
KIIAC 

Diu 34. Trách nhim cn trong 

Thãnh viên HQi dng quan trj, thành viên Ban kim soát, Giám dc diu hành và can 
bO quãn l We Co trách nhim thirc hin các nhim vi cUa mInh, k8 ca nhng nhim vii 
vói tLr cách thành viên cac tiêu ban cüa HOi  dOng quán trj, mot cách trung thirc vi l?i  Ich 
cao nhât cüa Cong ty và v6i mirc dO can trong ma môt ngthi then  trong phái cO khi dam 
nhim vi tri Wong ducmg và trong hoãn cãnh tuang qr. 

Diu 35. Trách nhim trung thtrc và tránh các xung dt v quyn Jo'i 

1. Minh vien HOi  dng quãn tnj, thành viên Ban kim soát, Giám dc diu hành và can 
bO quân l khác không duc phép sr diving nhng c hOi  kinh doanh co the mang 1a 
lçii ich cho Cong ty vi miic dIch cá nhân; dOng thii khOng duqc sir diving nhüng thông 
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tin có duçic nh6 chüc vi cüa mIrth & tu lcn cá nhãn hay d6 ph%Ic vii lcd ich cüa to5  chüc 
hoc cá nhán khác. 

2. Thành viên HOi  &ng quán trj, thành viên Ban kim soát, Giám &c diu hành và can 
bO quãn 1 khác có nghTa vu thông báo cho HOi  dông quãn trj tat cá các 1çi ich có the 
gay xung dOt  vâi lqi ich cüa Cong ty ma hç cé the ckrçic huâng thông qua các pháp 
nhán kinh tê, các giao djch hoc cá nhân khác. 

3. Cong ty không cp các khoãn vay hoc báo länh cho các thành viên HOi  dng quãn trj, 
thãnh viên Ban kiêm soát, Giám dôc diêu hành, can bO quãn 1 khác và nMng ngtthi 
có lien quan tfd các thành viên nêu trén hoc pháp nhán ma nhftng ngixi nay có các 
lçi ich tài chInh, trr tnthng ho p các khoán vay hoc báo lânh nêu trên dâ di.rçc Dai hOi 
dông Co dOng chap thun. 

4. Hçp dng hoc giao djch giita Cong ty vâi mOt  hoc nhiu thãnh viên HOi  dng quãn 
trj, thành viên Ban kiêm soát, Giám dôc diêu hành, can bO quãn l khác hoc nMng 
ngtr&i lien quan den ho hoc cong ty, dOi tác, hip hOi,  hotc tO chüc ma thành viên HOi 
dông quãn trj, thãnh viên Ban kiêm soát, Giám dOe diêu hánh, can bO quân 1 khác 
hoc nhcing ngthi lien quan den ho là thânh vién, hoe CO lien quan lçi ich tài chInh 
khOng bj vô hiu hod trong các tru?mg hop sau day: 

a. D& vài ho p dng eo giá trj tit dual 50% t 6ng gia tri tài san duac ghi trong báo cáo 
tài chinh gân nhât, nhUng yêu tO quan trong ye hop dông hoc giao djch cihig nhu 
cac mOi quan he và lqi Ich cüa can bO quán l hoc thành viên HOi  dOng quãn trl dA 
dircc báo cáo cho HGi  dông quan trl hoc tiêu ban lien quan. DOng thôi, HOi  dOng 
quan trj hoc tiêu ban do dâ cho phép thirc hin hqp dOng hoc giao djch dO mOt 
each trung thirc bang da sO phiëu tan thành cüa nhfrng thành viên llOi  dông không 
CO lçii Ich lien quan; 

b. D6i vOi nhftng ho cip dng co giá trj bang hoc km hcm 50% cüa tang giá trj tài san 
drrcc ghi trong báo cáo tài chInh gan nhât, nhüng yêu to quan trong ye hop dOng 
hoc giao djch nay cihig thu mOi quan he và lcd  ich cüa can bO quãn l hoc thành 
viên HOt dOng quan fri dà ducvc cOng ho cho cac c 6 dOng khOng cO lai ich lien quan 
cO quyên biêu quyêt ye van dê dO, và nhi]ng cô dong dO dä bO phiêu tan thành hçp 
dOng hoc giao djch nay; 

c. Hop dng hoc giao djch dO duqc mOt  t6 chüc tu vn dOc  1p cho là cOng bang Va 
hqp l xét tren mçi phixang din lien quan den các cô dong eüa cOng ty vào thôi 
diem giao djch hoc hop dng nay duc HQi dng quán trl hoc mOt  tiu ban trirc 
thuOc Hôi dOng quán trj hay các CO dOng cho phép thic hiOn. 

Thành viên HOi  dng quãn trj, thành viên Ban kim soát, Giám dc diu hành, can 
bO quán l khác và nhCng nguôi có lien quan vài các thành viên nêu trên khOng 
duçc sr ding các thông tin chua duçic phép cong hO cüa cOng ty hoc tiêt 10 cho 
ngu&i khác dê thrc hin các giao djch CO lien quan. 

Diu 36. Trách nhim v thit hi và bi thtrông 

1. Thành viên HOi  dng quãn trj, thành viên Ban kim soát, Giám dc diu hành và can 
bO quân l khác vi phm nghia vii, trách nhim trung thirc và can trong, không hoàn 
thành nghia vii cüa minh vOl sti man can và nang Iirc chuyên mon phái chju trách 
nhiem ye nhng thiét hi do hành vi vi phm cüa minh gay ra. 

2. Cong ty bi thung cho nhng ngtthi dã, danghoc CO 	tr& thânh mOt  ben lien quan 
trong các vi khiu ni, kin, khOi t (bao gOm các vu vic dan slr, hành chInh và 
khOng phãi là cac vi kin do Cong ty là nguii kh&i kin) nêu ngtthi do dã hoc dang 
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là thành viên HOi  dng quãn trj, can b^ quân 15', nhân vién hoc là dai  din duçc Cong 
ty ay quyên hoc ngix&i do dà hoc dang lam theo yêu câu cüa Cong ty vâi tit cách 
thành viên }Ii dông quãn trj, can bb quãn 15', nhân vién hoc di din theo üy quyên 
cüa Cong ty vâi diu kin ngui do d hành dng trung th.rc, cn tr9ng, man can vi !cvi 
Ich hoäc khOng chong 1ti lçii ich cao nhât cüa CA  ty, trên Co, so tuán thu lust  pháp và 
khOng có bang chi'rng xác nhn rang nguri dO dã vi phm nhftng trách nhim cüa 
minh. Khi thirc hin chüc nang, nhim vij hoc thrc thi các cong viec  theo üy quyén 
cüa Cong ty, thãnh viên HOi  dOng quãn tr, thành viên Ban kiém soát, can b6 quãn 15', 
nhân vién hoc là di din theo ay quyên cüa Cong ty duçc Cong ty bôi thung khi trO 
thành mOt  ben lien quan trong các vi khiéu ni, kin, khOi tO (tth các vii kin do Cong 
ty là nguOi khOi kin) trong các truOrng hop sau: 

a. Dä hánh Ong trung thirc, cn trong, man can vi lçi Ich và khOng mâu thun vOl lçii 
Ich cUa Cong ty; 

b. Tuân tht 1ut pháp và khOng có bang ch(mg xác nhn dâ khOng thirc hin trách 
nhim cüa minh. 

3. Chi phi bi thuOrng bao gm các chi phi phát sinh (ke^ cá phi thuê lut six), chi phi phán 
quyêt, các khoãn tiên pht, các khoàn phãi thanh toán phát sinh trong thrc të hoc 
duçc coi là mrc hop 15' khi giái quyêt nMng vii vic nay trong khuOn khO 1ut pháp 
Cho phép. Cong ty CO the mua báo hiêm Cho nhng ngirOi do dé tránh nhng trách 
nhim bôi thuOng nêu trên. 

XL 	QUYEN DIEU TRA SO SACH VA HO sa CONG TY 

Diu 37. Quyén diu tra s0^ sách và hô so 

1. C06  dOng hoc nhOm c6 dOng & cap ti khoán 3 Diu 11 Diu l nay cO quyn tnrc tip 
hoc qua ngui &rçlc Uy quyên, gui van bàn yêu câu dtrqc kim tra danh sách CO dOng, 
các biên bàn ho p D?i hOi dOng Co dOng và sao chiip hoc trIch lic các ho so dO trong 
gi?y lam vic va ti tni sO chInh cüa cong ty. Yéu câu kiêm tra do di diên duçc Qy 
quyên cüa cO dOng phãi kern theo giây Ay quyên cua co dOng ma ngithi dO di dien 
hotc mt bàn sao cOng chirng cüa giây uy quyên nay. 

2. Thành viên HOi  d6ng quàn trj, thành vien Ban kim soAt, Giám dc diu hânh và can 
b quãn 15' khác có quyên  kiém tra sO däng k5' cô dOng cUa Cong ty, danh sách cO dOng 
và nhng so sách và hO so khác cüa COng ty vi nhung miic dIch lien quan tOi chuc vv 
cüa minh vOl diêu kin các thông tin nay phái dtrçic báo met. 

3.  CA ng ty phâi km Diu le^ nay va nhUng bàn slra di b0̂  sung Diu l, Giy chthig nhn 
dang k5' doanh nghip, cac quy ché, cac tài lieu  chCrng minh quyên sO hüu tài san, nghj 
quyêt Dai hOi dOng co dOng và HOi  dOng quãn trj, biên bàn hçp Bi hi dOng CO dông 
và Hi dOng quãn trj, các báo cáo cüa Hi dOng quán trj. các báo cáo cüa Ban kiêm 
soát, báo cáo tài chinh nam, so sách k toán và bat cr giAy tO nào khác theo quy dlnh 
cüa pháp tut tai  trii sO chInh hoc mOt  noi khác vOi diêu kin là CC cO dOng và co 
quan dãng k5' kinh doanh dirge thong báo ye dja diem liru trtr các giây tO nay. 

4. Diu 16 COng ty phái duçic CA ng b6 trên website cua cOng ty. 
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MI. 	CONG NH VI ]AN VA' CONG DOAN 

Diu 38. Cong nhân viên và cong doàn 

1. Giám d& diu hành phái lp U4  hoch d6 FIOi dng quân trj thông qua các van deA lien 
quan den vic tuyén ding, cho nguYi lao dng thôi viec, ltrcmg, bão hiêm xA hi, phüc 
lqi, khen thithng và kS'  1ut dôi vi ngithi lao dng và can b6 quãn l. 

2. Quan he cUa Cong ty vâi các to cMc cOng doàn duqe thi& lp theo các chuãn mirc, 
thông l và chInh sách quán l tot nhât, nhUng thong 18 và chInh sách quy djnh tai 
Diêu l ê  nay, cac quy ché cüa Cong ty và quy djnh pháp lu@ hin hành. 

XIII. PHAN PHOI LVI NHULN 

Diu 39. Phan phi 19i nhun 

1. Dti hi &ng c0^ dOng quyt djnh mirc chi trá c6 tüc và hInh thüc chi trá c6 tIrc hang 
näm tr lçi nhun duçc giü lai  cüa Cong ty. 

2. Theo quy dinh cüa Lust  Doanh nghip, Hi dng quãn trj có the quyt djnh tam irng 
CO tirc gift kS'  neu xét thây viec chi trã nay phü ho p vài khá nAng sinh li cUa cong ty. 

3. Cong ty khOng thanh toán lãi cho khoán tin trá c 0^ tcrc hay khoãn tin chi trá lien quan 
tâi mot loai Co phiêu. 

4. Hi dng quãn trj có the deA nghj Di hi dng c6 dong thông qua viec  thanh toán toàn 
bO hoc mot ph.n CO tirc bang co phiéu va HOi  dong quãn trj là ca quan thirc thi quyêt 
djnh nay. 

5. Tnthng ho p ci tirc hay nhung khoãn tin khác lien quan tth mot 1oi c6 phiu di.rçic chi 
trã bang tiên met, COng ty phãi chi trà bang tiên dOng Viet Nam. Viec chi trá có the 
thirc hien  trirc tip hoc thông qua các ngân hang trên Co sâ các thông tin chi ti& ye 
ngân hang do cô dông cung cap. Trumg hçip Cong ty dd chuyên khoán theo dung các 
thông tin chi tiét ye ngãn hang do cô dông cung cap ma cO dông do không nhn duqc 
tiên, Cong ty không phái chju trách nhiem ye khoãn tiên Cong ty chuyên cho CO dông 
thii huâng. Viec  thanh toán cô tüc dôi vâi các cô phiêu niêm yet ti Sâ giao djch 
chCmg khoán có the duçc tiên hành thông qua cOng ty chcrng khoán hoc Trung tam 
hru k chirng khoán Viet Nam. 

6. Cäncü Lust  Doanh nghip, Ludt Ching oán, Hi dngquãn trj thông qua nghj  
quyet xác djnh mot ngày cu the dé chôt danh sách cô dông. Can cr theo ngày do, 
nMng nguii dang k vói Ur cách cô dông hoc nguôi sâ hitu các ching khoán khác 
duçic quyên nhn cO tüc, lãi suât, phan phôi lçi nhun, nhn cô phiêu, nhn thông báo 
hoc tài lieu  khác. 

7. Các vn & khac lien quan den phãn pMi lqi nhun duqc thirc Wen theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

XIV. TA! KIIOAN NGAN HANG, NAM TA! CH!NH VA HE THÔNG KE 
TOAN 

Diu 40. Tãi khoãn ngân hang 

i. Cong ty ma tài khoán tai  các ngân hang Viet  Nam hoc ti các ngân hang nuâc ngoài 
dixçic phép hot dng tai Viet  Nam. 

2. Theo sir chAp thun truâc cUa co quan cO thAm quyn, trong trtrông hçip cn thiêt, 
Cong ty có the ma tài khoãn ngân hang a nuâc ngoài theo các quy djnh cüa pháp lut. 
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3. Cong ty tin hành tht ca các khoãn thanh toán và giao djch ke^ toán thông qua các tài 
khoàn tién Vit Nam hoc ngoi t8 ti các ngãn hang ma Cong ty mdr tài khoãn. 

Diu 41. Nàm tài chinh 

Näm tài chinh cüa Cong ty bat du tir ngày dAu tiên cüa tháng 01 hang näm va k& thiic 
váo ngày 31 tháng 12 ding Ijch hang näm. N m tài chinh dâu tiên bat dâu tü ngày cap p 
Giây chrng nhn dãng k doanh nghip vâ kêt thüc vào ngày 31 tháng 12 cüng näm. 

Dieu 42. Che d9 ke toan 

1. Ch6 do kd toán Cong ty sir diinlà Ch di K toán Vit Nam (VAS) hoc ch Q k 
toán khác duc BO Tài chinh chap thun. 

2. Cong ty 1p so^ sách k6 toán bang ting Vit. Cong ty km gitr ho^ scFke^ toán theo 1oi 
hInh cüa các hog dOng kinh doanh ma Cong ty tham gia. Nhng ho s nay phái chinh 
xác, cp nht, có h8 thong và phãi dU dê ching minh và giãi trInh các giao djch cUa 
Cong ty. 

3. COng ty sir ding d6ng Vit Nam (hoc ngoi t6 tir do chuyn di trong tnrng hqp 
duçic ccF quan nhà nuâc có thâm quyên chap thuãn) lam don vi tién t8. dng trong kê 
toán. 

XV. 	BAO CÁO THUNG NIEN, TRACH NHIM CONG BO THÔNG TIN, 
THÔNG BAO RA CONG CHUNG 

Diu 43. Báo cáo tài chinh näm, Au thing và qu 

1. COng ty phái 1p ban báo cáo tài chinh nAm theo quy djnh cüa pháp 1ut cOng nhu các 
quy djnh cUa Uy ban ChOng khoán Nha rnrâc và báo cáo phái duçc kiêm toán theo 
quy djnh ti Diêu 45 Diêu 18 nay, và trong thii hn 90 ngày kê tir khi kêtthüc mi 
näm tài chinh, Cong ty nOp  báo cáo tài chinh hang nãm cho co quan thud có thâm 
quyên, Uy ban Chüng khoán Nhà nuâc, Si Giao djch chüng khoán và cor quan clang 
k kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chinh näm phái bao gm báo cáo kt qua hot dng kinh doanh phãn ánh 
môt cách trung thirc và khách quan tmnh hInh ye lãi va lô cUa Cong ty trong näm tai 
chinh, bang can dOi kê toán phãn ánh mOt  cách trung thrc và khách quan tInh hInh 
hot dng cUa Cong ty tinh den th&i diem Ip báo cáo, báo cáo hxu chuyên tiên t và 
thuyêt minh báo cáo tài chInh. 

3. Cong ty phái lp và cong b0^ các báo cáo tài chinh sáu tháng và qu theo các quy djnh 
cUa Uy ban Chimg khoán Nha nuâc, Sâ Giao djch ch(rng khoán (khi Cong ty tr thanh 
cOng tyu di chüng quy mO lan hoc niém yet) vã nOp  cho ccr quan thud hUu quan và 
ccr quan clang k kinh doanh theo cac quy djnh cUa Luât Doanh nghip. 

4. Các báo cáo tài chinh duqc kim toán (bao gm kin cOa kMm toán vien), báo cáo 
sáu thang va qu cUa cOng ty phái dLrqe cOng bô trên website cOa Cong ty. 

5. Các to chrc, cá nhân quan tam du duqc quyn kim tra hoc sao chp ban báo cáo tài 
chInh näm duc kiêm toän, báo cáo sáu tháng và qu? trong gRy lam vic cOa Cong ty, 
tai ti V sâ chinh cüa COng ty và phãi trá mOt  mic phi hcxp l cho vic sao chip. 

Diu 44. Báo cáo thtrông niên 

Cong ty phãi lp và cong b0^ Báo cáo thtr&ng nién theo các quy djnh cOa pháp 1ut v 
chang khoán và thj truing chüng khoán. 
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XVI. KIEM TOAN CONG TY 

Diu 45. I(im toán 

1. Di hOi dng cd dOng thixông niên chi djnh mot cOng ty kim toán dOe  lp hoc thông 
qua danh sách các cOng tykiêm toán dQc lp và üy quyên Cho HQi dOng quán trj quyêt 
dinh hra chon mot trong so các don vi nay tiên hành các hot dng kiêm toán COng ty 
Cho nm tài chInh tiêp theo dra tren nhng diêu khoán vA diêu kin thoã thun vâi FIôi 
dông quán trj. Cong ty phâi chuãn bj và gcri báo cáo tài chmnh näm Cho cOng ty kiêm 
toán dOe  1p sau khi kêt thüc n.m tâi chInh. 

2. Cong ty kim toán dOe  1p kim tra, xác nhn và báo cáo ve^ báo cáo tài chmnh näm 
phán ánh các khoán thu chi cüa Cong ty, lp  báo cáo kiêm toán và trInh báo cáo do 
Cho Hôi dông quán trj trong vông hai (02) tháng ké tr ngày két thüc nAm tái chInh. 

3. Ban sao cüa báo cáo kim toán duçc girl dmnh kern báo cáo tài chInh nàm cüa Cong ty. 

4. Kim toán viên thrc hin vic kim toán Cong ty dixçie phép tham dir các cuOc  ho p 
Di hOi  dOng co dông Va duçic quyén nhn các thông báo và các thông tin khác lien 
quan den Di hôi dOng cô dOng ma các c0^ dOng thrçc quyên nh.n vâ duçxc phát biêu 
kién ti di hOi  ye các An dê Co lien quan dn kiêm toán. 

XVII. CON DAU 

Diu 46. Con du 

1. Hi dng quàn trj quyt dlnh  thông qua con du chinh tht'rc ciia Cong ty và con du 
duqc khäc theo quy djnh cüa lut pháp. 

2. HOi  dng quãn trj, Giám d& diu hành sCr ding và quán 1 con du theo quy djnh cüa 
pháp lust  hin hàrih. 

XVIII. CRAM DUT BOAT DQNG VA THANH L' 

Dieu 47. Cham dirt hoit dçrng 

1. Cong ty có the bj giái the hoc cMm düt hot dOng  trong nhng tnr&Ig hqp sau: 

a. Khi k& thüc thai hn ho?t dng cia Cong ty, ke^ cá sau khi dâ gia hn; 

b. ba an tuyên b6 Cong ty phá san theo quy djnh cüa pháp lust  hin hãnh; 

c. Giãi the truâc thxi hn theo quy& djnh cüa Di hOi  dng c6 dOng; 

d. Các tnr&ng hp khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Vic giái th Cong ty truOc thai hn (ke^ câ thai hn dã gia hen)  do Di hOi  dng cô 
dOng quyet dnh, HOi  dOng quân trj thirc hin. Quyêt dnh giãi the'nay phái thông báo 
hay xin chap thun eüa co quan co thâm quyên (neu bAt buOc)  theo quy djnh. 

Diu 48. Thanh I 

1. T& thiu sau (06) tháng tnrâc khi k& thUc thai hn hot dng cüa Cong ty hoc sau 
khi có mOt  quyêt djnh giái the Cong ty, HOi  dOng quán trj phái thãnh lp Ban thanh 1 
gôm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Dai hOi  dOng Co dông chi djnh và mot 
(01) thành viên do Hôi dOng quán trl chi dnh ttr mot cong ty kiêm toán dOc lap. Ban 
thanh ly chuân bj các quy ch hoat dOng  cüa mInh. Các thành vien cUa Ban thanh 1 cO 
the duc lira ch9n trong sO nhân vién Cong ty hoc chuyen gia dOe lip. Tat cá các chi 
phi lien quan den thanh ly duçic COng ty uu tiên thanh toán truóc the khoán nq khác 
ciia COng ty. 

34 -82-  



2. Ban thanh l cO trách nhim báo cáo cho cci quan dang k kinh doanh v6' ngày thành 
1p vA ngày bAt dâu hot dng. Ké tir thi diêm do, Ban thanh l thay mt Cong ty 
trong tat ca các cong vic lien quan den thanh l Cong ty truàc Toà an và cac ca quan 
hAnh chInh. 

3. Tin thu duqe tr vic thanh l &rcc thanh toán theo thi'r tr sau: 

a. Các chi phi thanh l; 

b. Tin hrong vA chi phi bAo him cho cOng nhân viên; 

c. Thu6 vA các khoãn np cho Nhà nuóc; 

d. Các khoAn vay (nu co); 

ci. Các khoán nor khác cüa Cong ty; 

e. So^ du cOn li sau khi ciA thanh toAn tAt câ cac khoAn nq ti.r mlic (a) dn (ci) trén day 
duçc phân chia cho các cô dông. Các cô phAn tru dAi dtrçic uu tiên thanh toán 
triró'c. 

XIX. GIAI QUYET TRANH CHAP NO! BQ 

Diu 49. Giãi quyt tranh chAp ni b 

1. Tru&ng hp phát sinh tranh chAp hay khiu ni cO lien quan tài hot dOng  cüa Cong ty 
hay tôi quyên vA nghia vi cüa cac cô dong theo quy dinh ti Diêu 1 cong ty, Lut 
Doanh nghip, các lut khác hoc các quy djnh hAnh chInh quy djnh gifla: 

a. Co^ dOng vài Cong ty; 

b. C06  dông vOi Hi dng quàn trl,  Ban kim soát, Giám dc diu hAnh hay can b 
quAn 1) cao cap, 

Các hen lien quan co^ gAng giái quy& tranh chAp do thông qua thwmg lucmg vA hoA 
giAi. Tri tnthng hop tranh chap lien quan tài I-lQi  d6ng quAn trj hay Chü tch Hi dong 
quán trj, Chü tjch Hôi dong quAn trj chü trI vic giái quyét tranh chap vA yéu câu tüng 
ben trInh bAy các yêu to thirc tin lien quan dn tranh chAp trong vOng 30 ngAy lam 
vic kê tü ngày tranh chap phát sinh. Tru?mg hop tranh chap lien quan tâi HOi  dOng 
quAn trj hay ChU tjch HOi  dông quAn trj, bAt ci:r ben nAo ding có the yêu cAu chi dlnh 
mt chuyên gia dc lp dê hAnh dng vi tu cách là trQng tài cho qua trInh giAi quyêt 
tranh chap. 

2. Trueing hop không dt duçe quyt djnh hoA giAi trong Ong san (06) tun tx khi bAt 
dAu quA trInh hoA giAi hoc nêu quyêt dlnh  cUa trung gian hoA giái không dLrqc các ben 
chap nhn, bat cü ben nào cing có the dua tranh chap dO ra Trçng tài kinh te hoc Toà 
An kinh tê. 

3. Các ben tv chju chi phi cUa mInh cO lien quan tài thU tiic thung hrçng vA hoA giái. 
Vic thanh toAn các chi phi cUa Toà An dtrqc thrc hin theo phán quyet cUa Toà an. 

XX. 	BO SUNG VA SUA oOi DIEU LE 

Diu 50. BOB sung vA sfra di Dieu I 

1. Vic bo^ sung, sCra di Diu 16 nay phAi duçc Di hi dng c6 dOng xem xét quyt 
djnh. 

2. Trong tru?mg ho p cO nhüng quy djnh cUa pháp 1ut cO lien quan dn hot dng cüa 
Cong ty chua duçic de cp trong bAn Diêu l nAy hoc trong tn.r&ng hçp cO nhCtng quy 
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djnh mâi cüa pháp 1ut khác vâi nhtthg diu khoãn trong Diu 18 nay thI nhfrng quy 
djnh cüa pháp Iut do ducmg nhiên diiçic ap diing và diu chinh hot dng cüa Cong ty. 

XXI. NGAY lIEU LUC 

Biêu 51. Ngày hiu hrc 

1. Bàn Diêu le nay gôm 21 chuang 51 diêu duqe Di hOi  dông cô dong Cong ty cô phan 
Cap nuOc Ben Thành nhât trI thông qua ngày 22 tháng 4 näm 2014 ti cuc hop D?i 
hti dông cô dông thung niên và cüng chap thun hiu lirc toàn van cüa Diêu 18 nay. 
Bàn Diêu le nay thay the cho bàn Dieu 1 dã &rçic Dai  hQi dông cô dông thông qua vào 
ngày 04/12/2006 và các nghi quyêt bô sung, süa dôi Co lien quan. 

2. Diu l di.rçic lp thành mui (10) bàn, CO giá tr nhu nhau. 

3. Diu 18 nay là duy nht và chInh thirc cüa Cong ty. 

4. Các bàn sao hoc trich 1iic Diu l Cong ty CO giá trj khi CO chCr k cüa Chü tjch HOi 
d ng quân trj hoc tôi thiêu mt ph ãn hai (1/2) tong sO thành viên HOi  dOng quán trj. 

CHU KY CUA CAC THANH VIEN HQI BONG QUAN TRJ 

-84- 	 36 



CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH 
BAN KIEM SOAT 

S& 07 /BKS 

CONG HOA xA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
Dc lip  - Tiy do - Hnh phüc 

TP. i-id Chi Minh, ngày 20 thang 3 nãm 2014 

TO TRINH 

V vic lira chçn don vi kiém toán Báo cáo tài chInh nãm 2014 

KInh gui: DI HQI DONG Co' DONG 
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

CAn cur: 

- Lust Doanh nghip nAm 2005; 

- Diu le tÔ  churc và hot dng Cong ty Co^ phn Cp nuc Bn Thành; 

- Thông tu s6 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 nAm 2012 cüa B0 Tài chInh 
quy dinh ye quãn trj Cong ty áp dung cho Cong ty di ching. 

KhoAn I Diu 45 Diu le COng ty (dir tháo) trInh Di hOi  dng cO^ dông Cong ty 
thông qua có quy djnh "Dgi h6i cô dong thirô'ng nien chi djnh m5t Cong ty kiêm toán 
d5c 42p hoäc thông qua danh sách các cong ty kiêm toán d6c 4p vii zy quyén cho H5i 
ding quán trj quyêt a'jnh lira chQn trong so các doii vi nay tiên hành hogt d5ng k/em 
toán cho näm tài chInh tiêp theo da trên nhfrng diêu khoán và diêu k/en thOa thuán vOi 
Hôi dOng quán trj" vã Diem a KhoAn I Diéu 33 Diêu le^ nói trên quy dlnh  Ban Kiêm soát 
"De xuát lira chQn COng ty k/em toán d5c lap,  mi'c phi k/em toán và các van dé có lien 
quan". 

On cur nhthig quy djnh trén, Ban Kim soát kinh trInh Dai  hi dong c6 dông: 

1. Thông qua danh sách 03 cong ty kim toán dc lp duOi day de kim toán báo 
cáo tài chmnh cüa COng ty Co phAn Cap nuàc Ben Thành cho nAm tài chinh 2014: 

SA 
TEN CONG TY DIA CHI 

TT 

01 Cong ty TNHH Ming kim toán AASC 
So,  1 Lé P1ng Hiu, Qu.n HoAn 
Kiem, Ha NQI. 

Cong ty TNFIH Kiem toan AFC Viet 
NhA Indochina Park Tower, Tng 2, 

02 
Nam 

so 4 Nguyen Dinh Chieu, Phung Da 
Kao, Qun 1, TP.HCM 

03 
Cong ty TNHH Kim toán và tu vn S6 02 Trtthng Son, Phi.thng 2, Qun 
A&C Tan Binh, TP.HCM. 
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2. Chçn COng ty TNHH Hang kim toán AASC de kim toán báo cáo tài chinh 
cüa Cong ty Co phân Cap ni.râc Ben Thânh cho näm tâi chInh 2014. 

3. Uy quyn cho HOi  dng quán trj Cong ty thrçc chQn các Cong ty k tip theo 
thur tir trong danh sách trên dé kiêm toán báo cáo tài chInh cüa COng ty Co phán Cap 
nixâc Ben Thành cho näm tài chInh 2014 trong tnring hop Cong ty TNHH Hang kiêm 
toán AASC khOng thrc hin di.rçc vic kiêm toán. 

4. Ve^ murc phi kim toán, giao cho Ban ki&m soát xem xét theo de^ nghj cüa Giám 
dôc Cong ty. 

KInh trInh Dai hOi dng c6 dông xem xét và thông qua. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TrLröng ban 

Noi nh?mn: 
- Nhu trên; 
- Hi dông quãn trj CTCPCN BT; 
- Ban Giám dôc CTCPCNBT; 
- Ban Kiêm soát CTCPCN BT; 
- Luit. 

)W4 

Nguyn Hirong Lan 
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Noi nhân: 
- Co dong Cong ty; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Luu (VT, HDQT). 

- BONG QUAN TRJ 
899 U T!CH 

fCÔNG TA 

( .c3 PHA ' 
* CAP NJØ- 

TRAN CONG THANH 

CONG TY CO PHAN CAP NU1C BEN THANII CONG HOA xA HOl CHU NGHIA VIET NAM 
Dc lap - TV do - Hinh phüc 

S: 046 /TTr-CNBT-HDQT 
	

Tp. Hj Chi Minh, ngày 07 tháng 4 näm 2014 

Td TRII,4H 

Ve mtrc thu lao Hi ding quail trl,  Ban kim soát nãm 2013 và 2014 

KInh gri: ftL HO!  BONG CO BONG CONG TY 

Ti Dai hOi co' dông thrng niên näm 2013, Di hi dng co^ dông dA chAp thu.n 
thông qua âê nghj cüa Cong ty ye mtrc thi lao Hôi dông quán trj (HDQT) và Ban kiém 
soát (BKS) näm 2012, dông th?yi lay mtrc thu lao trén dê tam trng thu lao HDQT vâ BKS 
trong näm 2013. 

Can cir kt qua hoat dng san xuAt kinh doanh näm 2013 cüa Cong ty, tai  phiên 
hQp thir 8 (Nhim k' 2012 - 2017) vào ngày 20/3/2014, HDQT Cong ty thông nhât kInh 
trInh Dai hi dông co dông thông qua mirc thU lao thành viên HDQT vã BKS trong näm 
2013 và 2014 nhu sau: 

1. Mfrc thu lao nàm 2013: 

- Thành viên HDQT 

- Ban kim soát 

+TruângBKS 

+ Thành viên BKS 

2. MCrc thU lao nàm 2014: 

- Thành viên HDQT 

- Ban kim soát 

+ Tnrâng BKS 

+ Thành viên BKS:  

3.000.000 dng/ngu?iiItháng. 

3.000.000 dng/nguii/tháng. 

1.500.000 dng/ngu&i/thang. 

3.500.000 dng/ngu?ii/tháng. 

3.500.000 dng/ngithi/tháng. 

2.000.000 dng/nguii/tháng. 

Trân trong kInh trinh Dai hOi  dng c6 dOng. 
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CONG HOA XA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
Dc lip - Tir do - H3nh phüc 

, ngày ........tháng ... ... nãm 2014 

GIAY UY QUYEN 
THAM DI/DiM HQI BONG Co' BONG THUNG NI EN NAM 2014 

KInh gui: HQI BONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH 

Ben ây quyLn: 

Co dông: ............................................................................................................................................. 
CMND/H chiu/GDKDN s& .........................Cp ngáy. ............... Ncii cp ................................ 
Nguii di din theo pháp 1ut (d6i vài to^ chüc)................................................................................. 
Djachi.............................................................................................................................................. 
Dinthoi 	......................................................................................................................................... 
Hin dang sâ hh,/di din s& hftu. ........................................ c phn (tInh dn thñ dim ch& 
danh sách c6 dông tham dir D?i  hi c 02  dông thung niên näm 2014 ngày 14/3/2014). 

Uy quyn cho: 

•. Ben dw9c üy quyên: 

1. Ong (Bà)....................................................................................................................................... 
CMND/HO chiu s 	.....................................Cp ngày. ................. Ncii cp. .................................. 
Djachi: ............................................................................................................................................. 
Dintho?i......................................................................................................................................... 

2. Ong/ Ba ..................................... ...............HDQT Cong ty CP Cp nuâc Bn Thành 

(Trw&ng hoip co dOng chwa có ngw&i dgi din, cO the' iy quyn cho: O. Trdn Cong Thanh - Chz 
t(ch HDQT, 0. Bgch V9 Hái - TV HDQT, 0. Nguyen Thành Phác - TV HDQT, Ba Phgm Thf 
Thanh Van - TVHDQT; 0. BId Vit— TVHDQT; Ba Truv'ng Nguyen Thiên Kim - TVHDQT) 

Thay mt ben Ay quyn tham dir Di hi dng c6 dOng thträng niën nm 2014 cüa COng ty có 
phân Cap nuOc Bn Thành, biêu quyêt các van de thuc thâm quyên cüa Di hOi.  SO phiêu biêu 
quyêt tInh tucmg üng vâi sO cô phân sâ hU'u/di din so h€ru. 

Giy Uy quyn nay có hiu lirc U tCr ngày k cho dn khi k& thüc Dai  hi. Ngui &rçlc Ay quyn 
tham dir Di hOi  không di.rqc üy quyên cho ngui thir ba. 
Bn üy quyn chju trách nhim truOc pháp 1ut yE sir üy quyEn nay và cam kt khOng có bt k' sir 
khiêu ni nào yE sau. 

BEN BUC UY QUYEN 
	

BEN 1W QUYEN 
(K35, ghi rö ho ten) 
	

(Kj, ghi rô hQ ten, dOng däu nEu có) 

Chi chü: 

Qu c6 dong vui lông gri Giy fly quyn tham dr Dai hi ye Cong ty theo so' fax: (08) 38 229 778 hoc güi tri,rc tip v 
dja chi: 194 Pasteur, Phi.ro'ng 6, Quãn 3, TP.HCM truàc 17"OO ngày 17/04/2014. 



CQNG HOA XA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
Dc Ip - Ti,r do - Hanh phác 

, ngày ... tháng ... nam 2014 

DON 11'NG CU' 
THANH VIEN BAN KIEM SOAT NHIM Kc  2012 - 2017 

CONG TV CO PHAN CAP NIfOC BEN THANH 

KInh Rá'i: HOI DONG QUAN TRJ - CONG TV CP CAP NIfOC BEN THANH 

TOi ten 1à 	................................................................................................................................ 

CMNDs& ................................Ngày cp: ..........................Ni cp................................ 

Djachi thithng trü................................................................................................................... 

Trinhdo h9c vn.  ....................................... Chuyên nganh: ................................................... 

Hin dang sâ hUu: ................................................cô phân 

(Bing chü: ................................................................................................................ cophán) 

và di din so' hihv ...............................................c phri 

(Bang chir ................................................................................................................. ccphdn) 

cUa Cong ty C 6A phn Cp rnràc Bn Thành. 

De nghj HOi  dng Quán trj Cong ty C6 phn CAp nuOc Bn Thành cho tôi duçic 1mg dr 
thành viên Ban kiêm soát cUa Cong ty Co phãn Cap nuâc Ben Thãnh nhim kS'  2012 - 
2017 ti Di hi dOng cô dông thi.räng niên näm 2014 diçc to chlrc vào ngày 22 tháng 04 
nm 2014. 

Nu dugc các c05  dông tin nhim bu lam thành viên Ban kim soát, tôi së thirc hin thim 
vii mOt  each trung thirc, cAn trpng vi lçii Ich cao nhât cüa Cong ty vâ dem hêt näng 1irc, 
tam huyêt cUa bàn than dê dóng gop cho sr phát trien cUa Cong ty. 

Tôi xin cam k& s6' 	phn nêu trên dã duqc c6 dông n&m giu lien titc It nhAt 06 tháng 
tInh den thôi diem chôt danh sách CO dOng tham dr Di hi cô dông thi.x?mg niên näm 
2014 (14/03/2014). 

Trân trpng cam cm. 

CodOng 

(K ghi rö h9 Mn, dóng ddu nu cO) 



CQNG HOA xA HQI CHU NGH1A VIET NAM 
Doe 1p - Tir do - Htinh phüc 

, ngày ... tháng ... nám 2014 

DON BE dr 
UNG CU VI EN THAM GIA BAN KIEM SOAT NHIM KY' 2012 - 2017 

CONG TY CO PHAN CAP  NU'OC BEN THANH 

KIn/i 	HQI DONG QUAN TRI CONG TY CP CAP NUdC BEN THANH 

Chung tôi / Tôi là co^ dông cña Cong ty C phAn Cp nixâc Bn Thành hin sâ hthi / di 
din sâ hU'u .........................cô phán (theo danh sách dInh kern), dé nghj HOi dông quán trj 
cho cht.'ing tôi / tôi duorc dê Cu: 

Ong(BA) ................................................................................................................................ 

CMND s 	................................Ngày câp. ............................ Nci cp.............................. 

Djachi thu?mg tr 	.................................................................................................................. 

TrInhdO hoc vn.  ....................................... Chuyên ngành................................................... 

Hin dang sâ httu.  .................................................. c phn 

(Bcng chI:..............................................................................................................................) 
và di din sâ huu. ................................................. c6 ph.n 

(B&ig chü:..............................................................................................................................) 
Lam üng cCr viên tham gia Ban kim soát cUa COng ty C66  phn Cp nuóc Bn Thãnh 
nhim k' 2012 - 2017 tai  Di  hOi  dOng Co dông thirng niên n.m 2014 dtrqc tO chüc vào 
ngày 22 tháng 04 näm 2014. 

Chüng tOi/Tôi xin cam kt so^ co^ phàn nêu trén dã duqc c0^ dOng nm giCr lien tiic it nh& 06 
thang tInh den thii dim chOt danh sách cô dOng tham dir Di hQi Co dOng thixng niën 
nm 2014 (14/03/2014). 

Trân tr9ng cam on. 

Co dông 
(Kj, ghi rö ho ten, dóng ddu nu co) 



DANH SAd CO BONG THAM GIA BE 	CU CI - NG VIEN 
VAO BAN KIEM SOAT CONG TY CO' PH IAN CAP NIXOC BEN THANH 

STT Ten cô dông 
S6 

CMND/BKKD, Dia chi 
Tngs 
co phn 

Ky xac 
nhan 

ngayva fbi cap 
- 

 sohu'u  

UI 
So: 
Ngãycp: 
Ni cAp:  

02 
S6: 
Ngay cAp: 
Nai cAp:  
So: 

03 Ngày cAp:  
Nei cap:  
S:  

04 Ngaycâp: 
Ncvi cap:  
S6: 

05 Ngay cAp:  
Nod cAp:  

06  
S& 
Ngay cAp: 
Ncyi cAp:  

07 
So: 
Ngay cAp: 
Ncyi cAp:  

08 
SO: 
Ngay cAp: 
Ncii cAp:  

09 
So: 
Ngay cap: 
Nci cAp:  

10 
So: 
Ngay cAp: 
Nicâp:  
S6: 

11 NgaycAp: 
NG1 cap:  

lb 
S: 
Ngay cAp: 
Ncyi cAp:  

13 
So: 
NgàycAp: 
Nai cAp:  

14 
So: 
Ngay cAp: 
Ncii cAp:  

15 
S6: 
Ngay cAp: 
Nai cAp:  

Tong 



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Lp - Tu Do - Hanh Phüc 

oOo ------ 

 , ngày .... tháng ... nám 2014 

SO YEU LY LICH 
(Dung dez  tham gia lam áng th viên thành viên Ban kiêm soái 

Cong ty Cp/nin Cá'p nzthc Bn Thành) 

1. Hovàtên: 
2. Gici tInlr ....................... Nam [] 	Nü [] 
3. Ngàysinhr .................................................................................................................... 
4. Quc tjch...................................................................................................................... 
5. CMND s 	...................................ngày cap: ...................... nai cp......................... 
6. Dja chi thiiing trü: ....................................................................................................... 
7. So din thoai lien lac. ................................................................................................... 
8. TrInhdô van hoá.......................................................................................................... 
9. TrInh d6 chuyên môn: 

Bang cap I Chuyên nganhji'4arn tt nghiêp I Thôi gian dao tao I Co s& dao tao 

10. Qua trinh cong tác: 

Tu nm dn nãm 	J - Don Vl cong tac 	J 	Chu'c vu 

11. S 05  lacing cO^ phiu thrçic fly quyn hoc nAm gift: ........................ c6 phiu 

Tôi xin cam doan nh&ng 16i khai trën là hoân toàn dung sir that, nu sai tôi xin chju trách 
nhim tnrâc pháp lut. 

Ngirri khai 
(Kj, ghi r5 ho ten) 


