
CONG TY CO PHAN CAP NTJOC BEN THANH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM 
Dc1p—Tirdo—Hnh phüc 

S : 12 ? /CNBT-TCHC ThànhpMH CWMinJi, ngày 28 tháng 5 nãm 2020 

V/v: Cong  b k hooch san t kinh doanh nim 2020 

KInh gui: 
- Uy ban Chirng khoán Nhà nuâc; 
- Sâ Giao dch Chirng khoán Ha Ni. 

1. Ten Cong ty : CONG TY CO PHAN CAP NIJC BEN THANH 

(Ma chfrng khoán: BTW) 

2. Trii so' chInh : 194 Pasteur, Phii?ng 6, Qun 3, TP. H ChI Minh 

3. Din thoi : (08) 38 297 147-38 272 990 

4. Fax : (08) 38 229 778 

5. Nguö'i thi,rc hin cong b thông tin: 

- Hç và ten : NGUYEN THANH PHUC — Giám dc Cong ty 

- Dja chi : 611/57E Din Biên Phü, Ph.thng 1, Qun 3, TP. H ChI Minh. 

- Diên thoai 

+Didng :0913 926614 

+Cciquan :(08)38234723 

-Fax :(08)38229778 

6. Loil thông tin cOng b: 

LI 24h LI 72h LI Yêu cu [J Bat thithng LI Djnh k' 

7. Ni dung thông tin cong ho: 

Can cir dim e khoãn 1 Diu 9 Thông tu s 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 
cüa B Tài chInh huOng dan cong bô thông tin trên thj truO'ng chi'rng khoán có hiu 1irc 
thi hành tt'r ngày 01/01/2016 quy djnh ye vic <Công ty dQi chzngphái cong bô thông 
tin bat thzthng ye kê hoch kinh doanh hang nàm cia cOng ty>>; 

Th?c hin Nghj quyt Di hi c6 dông thuO'ng niên näm 2020 duçc Dihi c 
dông thông qua ngày 28/5/2020, Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành cong bô thông 
tin nhu sau: 

fInh hung phát trin và K hoch san xut kinh doanh näm 2020; ding thai 
üy quyên cho Hi dOng quãn trj xem xét diêu chinh các chi tiêu san xuât kinh doanh 
chU yêu va các giãi pháp cho phü hcip vâi tInh hInh thrc tê trong näm 2020. 



Các clii tiêu chü yu Don vj 
tInh 

Th hin 
näm 2019 

K hoch 
nm 2020 

T l tying 
truimg nàm 
2020 so vói 

nàm 2019 (%) 

flT 

. .............._ --.. (1) (2) (3)(4)=(3y(2) 

1 Snkrcingn.râcrnuasi Thum3  54,258 P2 
2 Sân1gnuâctieuthii Triurn3  40,188 40,350 100,4 

3 Tng doanh thu ban hang và cung 
y 

Tiiu 
dong 

468.650 522219 111,4 

Trongdo:Doanhthutinnuóe Triu 
dông 

464.549 517.919 111,5 

4 T1thrcthudiiongnién % 98,86 - 

5 Ti 1 h dan sir diing nuót sich % 100 100 - 

6 T 1 th.t thoát nu bmnh quân närn % 26,02 24 - 

7 Lçiinhunturrcthu Tiiu 
dông 

39.704 40.000 100,7 

8 C c %/mnh 
giá 

12 Dr kiM 12 - 

* Kê hoch du tu xay dirng cci ban narn 2020 nhix sau:. 

Ngun vn Quy mô 
dâutir 
(met 
Ôflg 

T&ig vn 
dâuttr 
(triu 
dong) 

Kê hotch nàm 2020 

Khoi 
1urng (met 

ông) 

Gm trj 
khi luçng 

(triu 
dng) 

Giá hi gãi 
ngãn tiiu 

dng) 

1 VMkinhdoanhCôngty 20.977 139.404 16.857 109.335 99.909 

2 Vn dua vào chi phI san 
xut 

6.188 26.350 6.188 26.350 24.018 

3 Ccsâvâtcht - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168.254 23.045 138.185 126.427 

8. Thông tin nay dä ducic cong b trên trang thông tin din tr cüa Cong ty C ph&n 
Cap rnrâc Ben Thành vào ngày 28/5/2020 t.i duô'ng din: 
www.capnuocbenthanh.com  (vao Miic "Dai hi cô dông thu0ng niên näm 2020"). 
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ChUng tôi xin cam kt các thông tin cong bé trên day là dung si that  và hoàn 

toàn chu trách nhirn truOc pháp lu.t v ni dung các thông tin cia Cong bô. 

* DInh kern: Tài lieu, Biên ban, Nghj quyt Di hi c dông thuông niên nãm 2020. 

No'i nhin: 
- Nhu' trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dOe Cong ty; 
- Kê toán truOng Cong ty; 
- Lisu: VT, TC-HC. 





CONG TY CO PHAN CAP NIJ'OC BEN THANH CONG HOA XAHQI CHU NGHIA VIT NAM 
BAIHQIBONGCOBONG Bp-Trdo-Hinhphüc 

T/athpMHá ChIMinh, ngày 28 tháng 5 nàm 2020 

NGH! QUYET 
031110! cO BONG TH1fOG NIEN 2020 

CONG TY cO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

Can cur: 

- Lust  Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Diu 1 t churc va hott dng cUa Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành; 

- Ni dung và kt qua cuOc  hçp thuing niên 2020 cüa Dai  hi dng c dong 
Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành, 

QUYET NGHf 

Diu 1. Thông qua Báo cáo cüa Hi dng quãn trj v cong tác quãn trj Cong ty näm 
2019 (theo tài lieu dmnh kern), vài các chi tiêu chü yêu nhu sau: 

ChiliCil 
Donvi 

Thyt 
hin 
iiam 
2018 

Kt qua SXKD 
näm2019 T%thul C 

K 
hoach 

Thur 
hiên 

Sovoi 

khoath -. 
nam 
2019 

s4 
th> 
hiçn 
nam 
2018 

Sf1' 

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

1 Sán1uongnumuasi Triêum3  57,52 55,082 54,258 98,50 94,33 

2 Sãn1uongnuuiiêuthu Tiiêum3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 T&ig doanh thu ban hang và 
cgdichvu 

Tnngdó:Dohthu1innu 

TriêU 
&ng 

455556 458.830 468.650 102,14 102,87 

452.408 453.130 464549 102,52 102,68 

4 T1thiucthuduongni % 98,53 100 98,86 - - 

5 T' 1 h dan dut dip nu 
s?ch 

% 100 100 100 - - 

6 T 1 nu tht thoát binh quân 
nam 

% 30,44 27 26,02 - - 

Nghi quyet DHCD thithng nien nám 2020 — Cong ty Ca phan Cp nwác Bn Thành (BTW) 1 



Chiliên DOini 
tml1 

Th'ifl 
Inn 
11am 
2018 

KetquaSXKD 
nam 2019 Ty1e%thtnhien 

K 
1. 1. 

Th'w 
men 

Sovói 

khoach 
iiain 
2019 

SO Vol 

mcii 

2018 

Sri 

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

7 Tngm1dI1tlxxâydimgcG 
bn 

Triu 
dng 

70.845 114.091 49.844 43,69 70,36 

-Phñtiiinmng1uói 8.502 4.971 5.515 110,94 64,87 

-Citnngcp; 32.153 54.012 16.851 3 1,20 52,41 

-C3itthayih; 8.106 28.875 6.866 23,78 84,70 

-Sithca6ngmic; 3.739 18.424 5.417 29,40 144,88 

-CMngiMtt1iátnu; 15.017 5.609 13.%9 249,05 93,02 

-Muasmcosyvtc1A 3.328 2200 1226 55,73 36,84 

8 Linhunthithu Triu 
dông 

27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 

9 Ctüc %1mênh 10 10 12 - - 

Diu 2. Thông qua Báo cáo cüa Ban kim soát v vic thm djnh tInh hInh san xut 
kinh doanh näm 2019 cüa Cong ty (theo tài lieu dInh kern). 

Diu 3.  Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2019 dã kim toán và Báo cáo cüa kim 
toán doe lap theo tài liçu dInh kern,). 

Diu 4. Thông qua vic trIch 1p các qu5 và chia c t1rc tir 1çi nhun sau thu näm 
2019 ('theo tô trInh dInh kern,). Ci the, các chi tiêu trIch l.p qu7 và chia cô 
trc närn 2019 nhu sau: 

1.  Qu5dkitxp1*1iin 16.532.084.446dng, chim t' 1: 51,06% 

2.  Qu5khenthuâng 4.225.000.000 dng, chim t' 1: 13,05 % 

3.  Qththngngi..rôiquán1công1y 388.800.000 dng, chimt'1: 1,20% 

4.  ChiacMüchocdong 

(12% mêth gia) 

11.232.000.000 dng, chimt1: 34,69% 

Cong 32.377.884.446 dng 100 % 

Diêu 5.  

1. Thông qua Djnh huâng phát trin vã K hoch san xut kinh doanh näm 
2020 (theo tài 1iu dfnh kèin) vOi mOt so chi tiêu kê hoch kinh doanh 
chü yêu nhti sau: 

Nghj quyê't DHCD thitông niên nãm 2020 — Cong ty Cáphcin Cáp ntthc BIn Thành (BTW) 2 



Cacchilieuchuycu Donvi 
trnh 

Thuhiên 
nam 2019 

Khoath 
nam 2020 

T11ng 
tnn'mgnäm 
2020 sovol 

nün2019(%) 
TI' 

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

1Shn'mua Tn 5V58 

2 San 1ung nfrtiêuthi TIiUnI3  40,188 40,350 100,4 

3 Tngdoanhthu1nhngvâcungcp 
dichvii 

TIiU 
dôn 

468.650 522219 111,4 

Tnngdó:Doanhthu1iAnnu5c Tiiu 464.549 517.919 111,5 

.............................................................................................. 
4 T1thiitthuduongni % 98,86 100 - 

5 Tr1ehôdânsCdungnucsch % 100 100 - 

6 T1thtnutbInhquãnnm % 26,02 24 - 

7 Loinhuntru5cthu Triêu 
dng 

39.704 40.000 100,7 

8 C tüc 12 Dir ki&i 12 - 

* K hoach du tu xay d%rng co ban näm 2020 nhu sau: 

So A Nguon von 

Quy mô 
dut.r 
(met 

A iong von 
dutir 
(tiiêu 

Khoadinm2020 

KhO11Uflg 
(met ong) 

Giátiikhi 
1uçngtiiu 

&IIg) 

Glátljg!ãi 
ngân (tiiu 

dlngj 

1 VnkinhdoanhCông1y 20.977 139.404 16.857 109.335 99.909 

2 VnduavkchiphIsanxut 6.188 26.350 6.188 26.350 24.018 

- 3 Casyvtch.t . - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168254 23.045 138.185 126.427 

2. Dti hi dng c dong uy quyn cho Hi dng quán trj xem xét diu chinhJ 
các chi tiêu san xuât kinh doanh chü yeu và các giãi pháp cho phü hçp vi 
tInh hInh thijc tê trong näm 2020. 

Diu 6.  Thông qua vic lira ch9n dcm vj kim toán cho Báo cáo tài chInh näm 2020 
(theo to' trInh dInh kern). 

Diu 7.  Thông qua müc thu lao Hi dng quãn trj, Ban kim soát, Ngithi phi,i trách 
quán trjl Thu k HDQT näm 2020 (theo to' trInh dInh kern), c1i the nhi..r sau: 

- Thành viên HDQT : 5.000.000 dng/ngu?i/tháng. 

- Thãnh viên BKS : 3.000.000 dng/ngithi/tháng. 

- Ngu&i phii trách quán trj/Thu k HDQT: 3.000.000 dng/nguii/tháng. 

- Riêng Chü tjch HDQT, Trixâng BKS do dam nhn Cong tác chuyên trách 
nén không nhan thu lao. 

Nghf quyit DHCD thzthng niên nàm 2020 — Cong ty Cphdn Cdp nw&c BIn Thành (BTW) 3 



Diu 8.  Thông qua vic b sung, sira di Diu 1 Cong ty theo ni dung d nghj tai 
Ti trInh so 04/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 cia Hi dông quân trj 
('dInh kern tài liçu). 

Diu 9. Thông qua vic h sung, sira di Quy ch quãn trj Cong ty theo ni dung d 
nghj t?i  To trinh so 05/TTr-CNBT-HDQT ngây 11/5/2020 cüa Hi dng 
quân trj (dInh kern tài lieu,). 

Diêu 10.  Thông qua vic ban hành Quy ch bO phiu din tü cUa Cong ty theo ni 
dung dê nghj ti TO trInh so 06/TTr-CNBT-HDQT ngáy 11/5/2020 cüa Hi 
dong quãn trj ('dInh kern tài lieu). 

Diu 11.  Thông qua vic min nhirn chc danh Thành viên Ban kim soát cüa ông 
Nguyen Xuân TrInh ('theo t& trInh dInh kèrn,). 

Diu 12.  Thông qua vic bu b sung bà Thach Ducmg Kim An lam thành viên Ban 
kiêm soát nhim k' 2017 — 2022. 

Diu 13.  Nghj quyt nay a duqc Dai  hi dng c6 dOng thông qua vã có hiu 1rc k 
tir ngày k. Giao Hi dông quân trj Cong ty Co phân Cap ni.rOc Ben Thành 
tO chirc triên khai thirc hin Nghj quyêt cUa Dai  hi. 

TM. DAI HOI 
C  ttItii! 

CÔPHAN 

cAp iiôc ,., .. 
BEN IANII  

ONG TH1XNG NIEN 2020 
NG QUAN TRJ 

Phni Till Thanh Van 

Nghj quyt DHCD t/ut&ng nien nOm 2020 — Cong Cdphn c'p rnthc B/n Thành (BTW) 4 



CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH CONG HOA XAHOI CHU NGBIA VIIT NAM 
- 

HQIBONGCOBONG Bp-Tirdo-Htnhphüc 

BIEN BAN 
BI HQI cO BONG THIJYNG NIEN 2020 

CONG TY CO PHAN CAP NIfOC BEN THANH 

Horn nay, tfr lüc 8 gi 19 phüt ngày 28 tháng 5 nm 2020, tti Hi tru?ng Khách 
sn Thang Lqi, so 14 VO Van Tan, Phuing 6, Quan 3, TP. Ho ChI Minh, cuc hp thung 
niên cUa Di hi dông cô dông (DHDCD) Cong ty Co phân Cap nixâc Ben Thành thrçc 
tiên hành vài ni dung chinh nhii sau: 

I. KHAI MAC CUQC HQP: 

1. Phân nghi thuc khai mc: Gm có tuyên b lj do, gi&i thiçu dgi bieu. 

2. Thông qua s luqng Va danh sách nhân sir Ban thm tra tir cách ci 
dông: 

Ong HuS'nh  Dirc Thành thay mt Ban T chirc Dui hi trInh bay và diu khin 
Dti hi thông qua so krqng và danh sách nhân s1r Ban thâm tra tu cách cO dOng. 

Vâi 100% s phiu chp thun, Thti hi dà thông qua nhân sir Ban thm tra tu 
cách cô dông gôrn 06 thành viên nhu sau: 

1. Ong Nguyn Mr?yi - PhO Giárn dc, Trixing ban 

2. Ong Nguyn Htru Cumg 

3. Ba Vu Thanh Thão 

4. Ong Phan Thanh HiThg 

5. Ong Büi Minh Ng9c 

6. Ba Nguyn Phan Dung 

- K toán truâng, Thành viên 

- PhO Trtthng phOng TC-HC, Thành viên 

- T trtthng T CNTT, P. K5 thut, Thành viên 

- Nhân viên T CNTT, P. K5 thut, Thành viên 

- Chuyên viên P. KT-TC, Thành viên 

 

 

 

 

3. Báo cáo thm tra tir each c dông tham dir BHBCB nám 2020: 

Ong Nguyn MuOn — TrixOnng ban Thrn tra tir each c dong báo cáo k& qua 
thâm tra tu each cô dOng tharn dir Thti hi, vOni tong so cô dông tharn dir và üy quyên 
tham dir tInh tOni thOni diem 8 gi& 19 phut là 105 cô dông, tong so cô phân eüa cô dong 
tharn dir là 6.561.510 cô phân, chiêm 70,10% tong so cô phân cüa cô dông duqc mOni 
tharn dir. 

Ban Thm tra tix each c dOng tuyên b DHDCD thuOnng niên närn 2020 dü diu 
kin dê tiên hành theo quy djnh cüa pháp luat. 

4. Thông qua Th 1 lam vic vã biu quyt ti Bi hi: (theo tài lieu dInh 
kern). 

Ong Hu'nh Dirc Thành thay rnt Ban T chixc Di hi trInh bay và diu khin 
Di hi thông qua The 1 lam vic và biêu quyët t?i Dai hOi. 

VOni 100% s6 phiu chp thi4n, Dai hOi dä thông qua Th l lam vic và biu 
quyët tti Dai  hi. 

Biên ban DHCD thwYng niên nám 2020 — Cong ty Cphdn Cáp nithc BIn Thành (BTW) 
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5. Thông qua s6 luçrng và danh sách nhân sir Chll tQa ctoàn: 

Ong HuS'nh  Di.'irc Thành thay mitt Ban T6 chlrc D?i  hi trInh bay và ctiu khin 
Dti hi thông qua so lung và danh sách nhân sir Chll to doàn. 

VOi 100% s phiu chp thun, Dti hi dã thông qua nhân sr Chll t9a doàn 
gôm 02 thành viên nhu sau: 

- Ba Pham Thj Thanh Van - Chll tjch HDQT 

- Ong Nguyn Thành Phllc - Thành viên HDQT, Giám dc Cong ty 

6. Thông qua s hrqng và danh sách nhãn sir Thu' k doàn và Ban kim 
phiêu: 

Ba Phtm Thj Thanh Van trinh bay và diu khin Thu hi thông qua s hrçing và 
danh sách nhân sr Thu k doàn và Ban kiêm phiêu. 

- VOl s phiu chip thun là 100%: Di hi dã thông qua danh sách Thu k 
doàn gôm 02 thành viên. 

- VOi s6 phiu chip thun là 100%: Dai  hi dã thông qua danh sách Ban kim 
phiêu gôm 06 thành vien. 

II. NQI DUNG DiI HOT: 

1. Thông qua Chirong trInh Diii hi: 

Ong Nguyn Thành Phllc trinh bay và diu khin Di hi thông qua Chuang 
trInh Dui hi. 

VOi 100% s phiu chip thun, toàn th Dui hi da thông qua Chucing trInh Dai 
hôi (theo tài liçu dInh kern,). 

2. Báo cáo ella Hi dng quail trj v cong tác quãn trj Cong ty nàm 2019: 

Ba Phm Thj Thanh Van trinh bay Báo cáo dlla Hi dng quãn trj v cong tác 
quán trj Cong ty näm 2019 (theo tài lieu  dinh kern), vOi các chi tiêu chll yêu nhu sau: 

Clñtiêu Doni 
tIflh 

Th' 

riam 
2018 

Kêt qua SXKD 
11am 2019 T51%thyhin 

K 
hoch 

Thur 

SOVOI 
k 

hoch 
näm 
2019 

S0Vó1 
thy 
biên 
näm 
2018 

srr 

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

San luçngnuumuasi Trium3  57,52 55,082 54,258 98,5 0 94,3 3 

2 SãnluongnuüCuthu Triëum3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 Tng doanh thu ban hang và 
cung cp dch vii 

Tiong dO: Doanh thu ii 
nuu5c 

Triu 
dng 

455.556 458.830 468.650 102,14 102,87 

452.408 453.130 464.549 102,52 102,68 

Biên ban DHC'D thu&ng nien nãm 2020 — Cong ty Ccphdn Câ'p nithc Bn Thành (BTW) 
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Chiliêu Donvi 
tinh 

Thur 

nam 
lfllQ 

KêtquãSXKD 
näm2019 Ty1ç1oth1nçn 

Kê 
hoach .'• hien 

SOVOI 

k 
hoach 
nam 
2019 

SOVói 

thur 
bien 

2018 

STF 

1 2 3 4=3i2 53/1 

4 T'1thiicthuduungniên % 98,53 100 98,86 - - 

5 T 1 h dan dn cétp nut 
sch 

% 100 100 100 - - 

6 T' 1 nu tht thoát bInh 
quânn 

% 30,44 27 26,02 - - 

7 T&igmiutuxâydimg 

— 

Triu 
dng 

70.845 114.091 49.844 43,69 70,36 

-Phañênmtng1u5i 8.502 4.971 5.515 110,94 64,87 

-Conangcp; 32.153 54.012 16.851 31,20 52,41 

-Cãitothaythê; 8.106 28.875 6.866 23,78 84,70 

-Siiachuangmiic; 3.739 18.424 5.417 29,40 144,88 

-Ch&igththoátnu; 5.609 9-  . 95_93,02 

-Muasmccisâvtch& 3.328 2200 1.226 55,73 36,84 

8 Lainhuithi Triêu 27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 
&ng 

9 %/ith 10 10 12 - - 

3. Báo cáo cüa Ban Kim soát ye vic thâm djnh tInh hlnh san xuât kinh 
doanh 11am 2019 cüa Cong ty: 

Ba Nguyn Thj Thu Htwng - Tru&ng Ban kim soát trinh bay Báo cáo cüa Ban 
kiêm soát ye vic thâm djnh tInh hInh san xuât kinh doanh näm 2019 cüa Cong ty 
(theo báo cáo dInh kern). 

4. Báo cáo tâi chinh 11am 2019 dã kim toán và Báo cáo cüa kim toán ttc 
lap: 

Ong Nguyn Hu Cu?ng - K toán truâng Cong ty trinh bay Báo cáo tài chInh 
nàm 2019 dâ kiêm toán và Báo cáo cüa kiêm toán dc 1p (theo tài lieu dInh kern). 

Biên ban DHC'D thzthng nien nám 2020 — Cong ty C'd p/idn Cp rnthc Bn Thành (BTW) 
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5. V vic trIch 1p  các qu và chia c tirc tir lçi nhun san thu näm 2019: 

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay T? trinh v vic trIch 1p các qu và chia c 
tue tir 1çi nhun sau thuê näm 2019 (Theo tài lieu dInh kern,). Cu the, các chi tiêu trIch 
ltp qu5 và chia cô tue näm 2019 nhis sau: 

1.  Qutu1uphattrin 16.532.084.446 dông, chiêm t 1: 5 1,06 % 

2.  Qukhenthiiâng 4.225.000.000 dng, chim t 1: 13,05 % 

3.  QthungngOiquin1côngty 3 88.800.000 dng, chim t' 1: 1,20 % 

4.  Chiactütchocdông 

(12% mnh gia) 

11.232.000.000 dng, chimtfl: 34,69% 

Cong 32.377.884.446 dng 100 % 

6. Báo cáo djnh hu'óng phát trin và K hoich san xnt kinh doanh nãm 
2020: 

Ong Nguyn Thành Phüc trinh bay Báo cáo djnh huàng phát trin va K hotch 
san xuât kinh doanh näm 2020 ('theo tài lieu dInh kern,); dong thai dê nghj Dui hi dông 
c dong üy quyn cho Hi dông quán trj xem xét diêu chinh các chi tiêu san xuât kinh 
doanh chü yêu và các giái pháp cho phü hçip vâi tInh hinh thrc tê trong näm 2020. 

Các chi tiêu chU yu trong Báo cáo djnh hisóng phát trin và k hoach san xut 
kinh doanh näm 2020 nhu sau: 

Cac chi tieu chu yeu Don vi 
tmh 

Thuhiên 
• nam 2019 

Kêhoach 
nam 2020 

T1thng 
tnnngnäm 
2020 so vol 

nãm 2019 
TI 

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

1 Sn1utngnumuasi Tiium3  54,258 53,092 97,9 

2 Sn1ucngnut5c1iêuth%t Tiium3  40,188 40,350 100,4 

3 Tngdoanhthubénhàigvàcungcp 
djchvii 

Tiiu 
dong 

468.650 522219 111,4 

TIDngdó:Doanhthu1iMnuc Tiiu 
dông 

464.549 517.919 111,5 

4 T1thiicthudmngniên % 98,86 100 - 

5 T1êhôdansudgni.n5csh % 100 100 - 

6 % 26,02 24 - 

7 Linhuntnithu TIiU 
dng 

39.704 40.000 100,7 

8 C tCic %/mh 
gia 

12 Dçrkin 12 - 
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* K hotch du tu xay dirng ci bàn nàm 2020 nhu sau: 

So 
Quymô 
dautir 
(met 
ong) 

T&igvn 
dautir 
(tcu 
dong) 

Khoichnãm2020 

• m 

Giátiikhi 
lmmg (tnu 

dAIIg) 

Giátngii 
ngn (tiiu 

dong) 
rr 

1 VnkithdoanhCOng1y 20.977 139.404 16.857 109.335 99.909 

2 V&i dun vào eli phI san 
xut 

6.188 26.350 6.188 26.350 24.018 

3 CGsorvtch& - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168.254 23.045 138.185 126.427 

7. V viêc Iija ch911 don vj kim toán Báo cáo tài chmnh nàm 2020: 

Ba Nguyn Thj Thu Hung — trueing Ban kim soát trInh bay m trInh ye vic 
lixa chon dcin vi kiêm toán Báo cáo tài chInh nàm 2020 (theo tài lieu dInh kern,). 

8. V mtrc thu lao Hi dng quãn tn, Ban kiêm soát, Ngtrôi ph trách quãn 
tn! Thir k HDQT nám 2020: 

Ong Nguyn Thành PhUc trinh bay Th trInh v müc thu lao Hi dng quãn trj, 
Ban kiém soát, Nguxi phii trách quail trV Thu k HDQT näm 2020 (theo Ta trinh dInh 
kern) 

9. V vic sfra di, b sung Diu 1 Cong ty: 

Ong Hu5'nh Dfrc Thành trInh bay d nghj sira di, b sung Diu 1 Cong ty theo 
ni dung dé nghj tai  Ti trInh so 04/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 cüa Hi dông 
quãn trj (theo tài liçu dInh kern). 

10. V vic sfra di, b sung Qay ch quail trj Cong ty: 

Ong Hu'nh fXrc Thành trInh bay d nghj sra di, b6 sung Quy ch quàn trj 
Cong ty theo ni dung dé nghj tui Th trInh so 05/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 
cüa Hi dông quãn tr (theo tài lieu dInh kern). 

11. Vê vic ban hãnh Quy ché bO phiu din tn cüa Cong ty: 

Ong Hu'nh Dirc Thãnh trInh bay d nghj ban hành Quy ch hO phiu din ti:r 
cüa Cong ty theo ni dung dê nghj tai  Tx trInh so 06/TTr-CNBT-HDQT ngày 
11/5/2020 cüa Hi dong quán trj (theo tài liçu dInh kern). 

12. V vic min nhim và biu b sung thành viên Ban kiêm soát: 

Ba Phtm Thj Thanh Van trInh bay Ti trInh v vic min nhim chüc danh 
thành viên Ban kiêm soát cüa ông Nguyen Xuân Trinh và bâu bô sung thành viên Ban 
kiêm soát (theo T& trinh dInh kern). 

Biên ban DHCD t/uth-ng niên nám 2020 — ông ty Cophdn Cap nzthc BAn Thành (BTW) 
5 



13. Di hi thão 1un: 

Dti hi không CO kik. 

14. Cp nht báo cáo thâm tra tu each c dông trtrOc khi biu quyt: 

Ong Nguyn Mixi — Tnning ban Thm tra til each c dong báo cáo cp nht 
kêt qua thâm tra tii each cô dông tham dir truOc khi biêu quyêt vói t6ng s6 c dông 
tham dirvà üy quyên tham dir tInh tOi th?i diem 10 gi& 00 phñt là 151 cô dông, thng 
so cô phân cüa cô dông tham di,r là 6.960.716 cô phân, chiêm 74,37% tong so cô phAn 
cUa tat Ca cô dong duçic mi tham dir. 

15. Ong Phm Hông Thng — Tr.rö'ng Ban kim phiu trInh bay mt s lu'u 
khi biêu quyêt các ni dung thrqc trInh bay ti Di hi. 

16. Cong b kt qua biêu quyt các ni dung duQc trinh bay ti Di hi 
(bang The biêu quyêt): 

Ong Pham Hng Thing — Tnràng ban kim phiu cong b kt qua biu quyt 
các ni dung duçc trInh bay tai  Di hi. 

- V9i 99,91% tng s c phAn cüa tht cà c6 dông tham d? Dai hi dng Dti 
hi dä thông qua Báo cáo cüa Hi dong quan trj ye cong tác quãn trj Cong ty näm 
2019. 

- Vâi 99,91% thng s6 c ph&n cüa tt c c dông tham di Dti hi dông, Dai 
hi dä thông qua Báo cáo cüa Ban kiêm soát ye vic thâm djnh tInh hInh san xuât kinh 
doanh näm 2019. 

- Vài 99,91% thng s c phn cüa tht cà c dông tham d%r Dti hi dông , Dii 
hOi dà thông qua Báo cáo tài chInh näm 2019 dä kiêm toán và Báo cáo cüa kiêm toán 
dc lip. 

- Vâi 99,91% tng s c phtn cüa ttt cá c dong tham dir Dti hi dông , Dti 
hi dã thông qua vic trIch 1p các qu5 và chia cô tirc tfr lçri thun sau thuê nãm 2019. 

- VOi 99,91% thng s c phn cUa tht cã c dông tharn d? Di hi dng , Di 
hi dà thông qua Djnh huàng phát trién và Kê hoach san xuât kinh doanh nãm 2020; 
dng thii üy quyn cho Hi dông quan trj xem xét diéu chinh các chi tiêu san xut 
kinh doanh chü yêu và các giãi pháp cho phü hçp vOi tmnh hInh thirc tê trong näm 
2020. 

- VOi 99,78% t6ng s c phn cüa tht cà c dông tham d%r Dti hi dng , Dti 
hi dã thông qua vic lira ch9n don vj kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2020. 

- VOi 99,81% thng s c6 phn cüa tht Ca c dông tham dir Di hi &ng , Dti 
hi dä thông qua mrc thñ lao Hi dOng quan trj, Ban kiêm soát, Ngu?ri phi trách quàn 
trj/ Thu k HDQT näm 2020. 

- Vâi 99,91% tng sé, cé phn cüa t&t cã c dông tham dir Thu hOi  &ng Dui 
hi dä thông qua vic bô sung, s1ra dOi Diêu l Cong ty. 

- Vói 99,91% thng s6 c phân cüa tht ca c dông tham dr Dui hi dng y, Di 
hi dã thông qua vic bO sung, sira dôi Quy chê quan trj Cong ty. 
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- Vâi 99,85% thng sé cë, phn cUa tht cã c dong tham dix Dti hi dOng , Di 
hi dã thông qua vic ban hành Quy ehê bó phiêu din tü cüa Cong ty. 

- V6i 99,85% tng s c ph.n cUa tt cà c dông tham d%r Dai hi dng , Di 
hi dä thông qua vic min nhim chirc danh thành viên Ban kiêm soát cüa ông 
Nguyn Xuân TrInh và bâu ho sung thành viên Ban kiêm soát. 

17. V vic bâu b sung thành viên Ban kim soát nhim k 2017 — 2022: 

17.1 Thông qua Quy ch tham gia dé cfr, üng cfr thành viên Ban kiêm soát: 

Ong Nguyn Thành Phüc trinh bay Quy ch tham gia d ci:r, 1rng cr thành viên 
Ban kiêm soát Cong ty Co phân Cap nirâc Ben Thành nhim k' 2017 - 2022 (Quy ché 
dmnh kern). 

V9i 100% s phiu chp thun, toàn th Di hOi  dã thông qua Quy ch tham gia 
dê cCr, irng ci:r thành viên Ban kiêm soát. 

17.2 Thông qua Th 1 bu b sung 01 thành viên Ban kiêm soát: 

Ong Phtm Hng Thâng — Trung ban kim phiu (bu ci:r) trinh bay Th l bu 
bô sung 01 thành viên Ban kiêm soát nhim k' 2017 —2022 (The l dInh kern). 

V6i 100% s phiu chp thun, toàn th Dti hi dä thông qua Th l bu b 
sung 01 thành viên Ban kiêm soát nhim k5' 2017 — 2022. 

17.3 Thông qua danh sách frng cfr viên Ban kim soát: 

Ba Phtm Thj Thanh Van trinh bay và diu khin Dti hi thông qua danh sách 
üng cir vién Ban kiêm soát. 

Vâi 100% s phiu chip thun, Dai  hii dä thông qua danh sách d cCr, üng cir 
thành viên Ban kiêm soãt nhim kS'  2017 — 2022 gôm 01 1rng cir viên là bà Thach 
Di.rang Kim An — 1 dê ci:r dt 53,15% lyon diêu l. 

17.4 Thông qua vic bu b sung bà Thch Dung Kim An lam thành viên 
Ban kiêm soát nhim k' 2017 — 2022: 

Ba Phtm Thj Thanh Van trinh bay và diu khin Thu hi thông qua vic bu b 
sung bà Thch Duong Kim An lam thành viên Ban kiêm soát nhim k' 2017 - 2022. 

Do danh sách üng cir viên Ban kim soát chi có 01 irng cr viên, trong khi s 
luvng thành viên bj khuyêt, can bâu bô sung cüng là 01 ngithi. Vi vy, Dai  hi dã thirc 
hin bâu bô sung thành viên Ban kiêm soát nhim k 2017 — 2022 bang Phiêu biêu 
quyêt thay cho phiêu bâu theo The l bâu bô sung 01 thành viên Ban kiêm soát nhim 
kS' 2017 — 2022 dà dixçc Dti hi dông cô dông thông qua. 

Vài 100% s phiu chp thun, Di hi dà thông qua vic bu b sung bà 
Thach DuGng Kim An lam thành viên Ban kiêm soãt nhim k' 2017 — 2022. 

18. Thông qua Biên ban vã Nghj quyt cuc hQp thu*ng niên 2020 cüa Di 
hi dông cô dông: 

18.1 Ba Phtm Thj Thanh Van trinh bay Nghj quyt Dai  hi dông Co dông 
thixrng niën 2020. 

VOi 100% s phiu chip thun, toàn th Dti hOi  dà thông qua Nghj quyt cuOc 
h9p thu?mg niên näm 2020 cüa Dti hi dOng c dong. 
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18.2 Ong Lint ChI Quc thay mtt Thu k ctoàn trInh bay Biên ban cuOc hp Di 
hi dông cô dông thuing nien 2020. 

V6i 100% s phiu chp thun, toàn th Dai  hi dä thông qua Biên ban cuc 
h9p Dui hi dông cô dông thiRmg niên 2020. 

Dti hi kt thüc lüc 11 gii 25 phüt cüng ngày./. 

TM. THU KY DOAN TM. CHU TOA DOAN  
THU KY HDQT CHU T!CH  HJJQT/CHU TQA DjI HOI 

Ltru ChI Quc Phm Thj fhanh Van 
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