
CONG TV CO PHAN CAP NTJ'OC BEN THAN!! CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VLT NAM 
Dp—Tirdo—Hnhphüc 

S6: 1258 /CNBT-TCHC ThanJpMH CWMfrih, ngày28ththig5iñn2020 

V/v: CongbthongthbàThchDuorigKirnAn 
1àmth±ênBansoátCôngtynhimk2017-2022 

KInh gri: 
- Uy ban Chi.'rng khoán Nhà nuOc; 
- S Giao djch Chüng khoãn Ha Ni. 

1. Ten Cong ty 

2. Tru s& chInh 

3. Din thoi 

4. Fax 

CONG TY cO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

(Ma cháng khoán: BTW) 

194 Pasteur, Phithng 6, Qun 3, TP. H ChI Minh 

:(08)38297 147-38 272 990 

(08) 38 229 778 

5. Ngu*i thjrc hin cong b thông tin: 

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

- Dja chi : 611/57E Diën Biên Phü, Phi.rng 1, Qun 3, TP. Ho Chf Minh. 

-Diênthoi 

+Didng :0913926614 

+ Co quan : (08) 38 234 723 

-Fax :(08) 38 229 778 

6. Loti thông tin cong ho: 

LI 24h El 72h LI Yêu cu BAt thumg Li Djnh k 

7. Ni dung thông tin cong bô: 

Thirc hin Nghj quyt Di hi c dông thung niên nãrn 2020 duçc Di hi dang 
cô dông thông qua ngãy 28/5/2020, Cong ty Co phân Cap nuOc Ben Thành cong bô 
thông tin vic bà Thch Duong Kim An lam thành viên Ban kiêm soát Cong ty nhim k' 
2017 —2022 nhu sau: 

Ba: Thch Dtrng Kim An 

Chute vit thrçic b nhirn: Thành viên Ban kim soát Cong ty C phân CAp nuOc 
Ben Thành. 

Thñ han b nhim: Nhiêm 2017 — 2022 

Ngày bat dâu có hiu hrc: 28/5/2020. 

8. Thông tin nay dä duc cong b trên trang thông tin din ti:r cüa Cong ty C phn CAp 
nuOc Ben Thành vào ngày 28/5/2020 tai  &r?ing dn: www.capnuocbenthanh.com  (vao 
Miic "Cong ho thông tin" và "Dti hi cô dông thuO'ng niên näm 2020"). 



Noi n/i in: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Kê toán tnràng Cong ty; 
- Lu'u: VT, TC-HC. 

NGUM THTIC HIN CBTT 
GIAM DOC 

Wguyên Thành Phüc 

CONG TV 

. CÔpj-' 

* CAP NIJÔC 

\$ TH 
Ho C 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b6 trên day là dung sir that và hoàn toàn 
chju trách nhim triiâc pháp 1ut ye ni dung các thông tin a cong bô./. 

* Dinh kern: 
- Nghj quyt fi hi c dông thii0ng lien näm 2020; 
- So yu 1 ljch cUa các Ca nhân lien quan. 



CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  — Tir do — Hnh phüc 

ThànhpháH ChIMu ngàyZ2 tháng5 ntàn 2020 

BÀN CUNG CAP THÔNG TIN 

Kinh gi'ri: 
- U ban Chüng khoán Nhà nixOc; 
- Si Giao djch Chi'rng khoán Ha Ni. 

1. Hç và ten: TH4CH  DU'()NG KIM AN 

2.GiâitInh: Nü 

3. Ngay thang näm sinh: 17/02/1989 

4. Nyi sinh: CAn Thci 

5. St CMND (hotc s hchik): 092189002236 - Ngay ctp: 13/12/20 17 - Ni dip: Citc 
quãn l dü lieu quôc gia ye dan cu 

6. Qu6c tjch: Vit Nam 

7.Dântôc: Khmer 

8. Dja chi thu?mg trü: P 6.10 Chung cix Ton Tht Thuyt, Phung 1, Qun 4, Thành phô 
Ho ChI Minh 

9. S din thoai: 09 18.75.55.72 

10. Dja chi email: kimansawacogmail.com  

11. Chirc vi hiën nay tti t chüc là di tuclng cong b thông tin: Nhân viên k toán Tng 
Cong ty cap nuOc Sài gôn TN}-IH MTV. 

12. Các chüc vi hin dang nm giü tii t chüc khác: Kim soát vién Cong ty c phAn cAp 
nuâc Ben Thành 

13. S CP nAm gui: 

+ Dti din vn gop: ..., si hUu: ... CP, chim . . .% vn diu l; 

+ Ca nhân sO' hthi: ..., sO' hüu: ... CP, chim . . .% vn diêu l; 

14. Các cam kt nAm giü (nu có): 

15. Danh sách nguO'i cO lien quan cüa nguO'i khai: 
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Tênhn/tÔchü SCDHôchiu(d&vócanhn)hocSô 
CCN dngk doanh nghip Giây phphot 

chui), ngày cap, noi cap 

SôIuyng 
CP/CCQ 

nmgiü,t1 
sóthuutrên 
vôndiêulê 
cüa cOng t 
1ich 

qtaichüng 
(n&i có) 

Môiquanh SrF 

So CMND/ 
DKKD 

Ngày cap 
CMND/ 
DKKD 

Noi cap 
CMND/ 
BKKD 

1 Thtch SaNaRy 092056001150 08/10,2019 Ciic 
QLDLQG 

... Cha rut 

2 Duang Thj Hng 
Sucing 

3605'W183 15/0612004 CACnTha ... Mc rut 

3 Thich Duang An 
Khang 

... ... ... ... Em rut 

4 Hoàng Th Trung 331555833 14/11,2006 CAV1hh 
Long 

... Chông 

5 Hoang Thtch Lam 
Giang 

... ... ... ... Con rut 

6 Hoàng Van Sü 330740497 17/11,2009 CA VTnh 
Long 

... Cha chng 

7 Pham Thj Hue 330713858 29/04i2004 CAVTnh 
Long 

... Mc chng 

8 Hoâng Quc ChInh 086084000161 12/312018 Cic 
QLDLQG 

... Anh chng 

9 Hoang Chj Hiu 331585797 15/05i2019 CAVinh 
Long 

... Em chng 

16. Li Ich lien quan di vài cong ty dui chiing, qu dii chüng (nu cO):. 

17. Quyn lçii mâu thun vâi cong ty dai  chüng, qu5 di chüng (nu có): 

Tôi c am doan nhüng li khai trên day là dung sir that,  nu sai tôi xin hoàn toàn chju trách 
nhim truàc pháp 1ut. 

NG1RI KHAI 
(Ky, ghi rô ho ten) 
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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hinh phüc 

1.Hovàtê (chü 

2. Giâi tinh 

S YEU LY UCH 
1JNG VI1N THANH VIEN BAN KIEM SOAT 

\CONGTYCOPHANCAPMXOCBENThANH 
KY 2017-2022 (BAU BC) SUNG 1 THANH VIEN BK) 

CH DLJ'ONG KIM AN  

/02/1989  3. Ngay tháng 

4. Nai sinh: Cn Thcy  

5. Quc tjch: Vit Nam  

6. S CMND (h chiu): 092189002236 - Ngày cap: 13/12/2017 - Nai cp: Ciic quãn 
l dü lieu quôc gia ye dan Cu  

7. Dan tôc: Khmer  

8. Que quán: Cn Thc  

9. Dja chi thu?ng trü: P 6.10 Chung cii Ton Tht Thuyt, Phumg 1, Qun 4, Thành ph 
Ho Chj Minh  

10. Nai ô'hin nay: G1.15.01 Chung cu Galaxy 9, s 9 Nguyn Khoái, Phu?ing 1, Qun 4, 
Thânh phô Ho ChI Minh  

11. S dinthoui liênhê: 0918.75.55.72  

12. Dja chi email: kimansawacogmai1.com  

13. Trinh d hoc vn: 12/12  

14. Trinh d chuyên môn: Cir nhân kinh t, chuyên ngành Kê toán Kiêm toán  

Bang cp Chuyên ngành Co sr dào tio 

Bang T& nghiep Dai hoc 
— Cu than Kinh te 

Chirng chi Bôi dumg K 
toán Trumg 

Nganh K toán Kim toán 
(chuyen nganh: Kinh te) 

Khóa h9c Bi duOng K toán 
Trming Doanh nghip 

Trucmg Dai hoc Can Thci 

Tru?ng dti h9c kinh th 
Ho ChI Minh 

Chirng chi Bi dung 
Kiem soat vien doanh 
nghip 

Chirng chi dào tao, b 
duang nghiçp vi chuyen 
nganh tham dnh gia 

. 
Khoa boi di.rang Kiem soat 

. . 
vien doanh nghiep 

. 

Hiêp hôi hap tác ngành 
. 

nuac Due - Hoi cap thoat 
nuac Vit Nam 

Tri.wng dai hoc kinh te 
TP. H ChI Minh 

, . .,. 
Khoa boi duo'ng nghiep vu 
chuyên nganh thm dinhgiá 

Chirng chi tin hoc l'rng 
diing trInh d B 

Chixng chi ting pháp và 
các mon khoa h9c bang 
tiêng pháp 

. 
Tin hQc ung ding 

. 
Trirang du h9c Can Thcc 

Pháp van Bô Giáo diic vâ dào tto 

1 



xAc NHiN- 

6NG qIAM oóc 
TO CH(C NHAN SI) 

Lê Thanh Si 
ch 

15. Qua trInh cong tác (neu tOrn tt th?i gian, nai cOng tác, chüc viii, ngh nghip d qua): 

Thô'i gian Don vl cong tác Chfrc vi 

Tháng 8 nàm 
2011 dn Tháng 8 
näm 2014. 

Cong ty Kim toán AFC Vit Nam Trg l kim toán 

Tháng 8 näm 
2014 dénnay. 

Tng Cong ty cp nuOc Sài gOn 
TN}IHMTV 

Nhân viên kê toán tong hgp 

16. Cong ty hin dang lam vic: Tng Cong ty cp nrn9c Sài gôn TNII-IH MTV  

17. Chirc v%1 cong tác hin nay: Nhân viên Ké toán tng hqp  

18. Các chirc vi dang nm giü a t chiic khác: Thành viên Ban kim soát Cong ty c phn 
cap nuOc Gia Djnh  

19. So luçmg c phn nm giü:  

20. Tng sé c phn cüa c dong/nhorn c dong d cr  

21. T l sâ hüu chirng khoán cüa nhUng ngix?i cO lien quan:  

22. Hành vi vi phm pháp lut (nu cO):  

23. Các khoãn nq di vâi cOng ty (nu có):  

24. Lçii Ich lien quan di vâi cong ty dti chcing, qu5 dai  chüng (nu cO):  

25. Quyn li rnâu thun vâi cOng ty di chüng, qu dai  chüng (nu có):  

Tôi xin cam doan nhüng l&i khai trên là diing sir thirc, nu sai tôi xin chju trách nhim 
truâc cOng ty và c quan cO thâm quyên theo quy djnh cüa pháp 1utt./. 

ThànhphôHó ChIMinh, ngàyi.f tháng 5 nám 2020 
NGTRI KE KHAI 

(kvà ghi rO hQtên) 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 

Bd HQI BONG CO BONG Bc 1p - Tr do - Hnh phñc 

T/àzhpMHi Ch1MM ngày28 tháng5 nám 2020 

NGH! QUYET 
BA! HOI CO BONG TH!JNG NIEN 2020 

CONG TY cO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

Can cir: 

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

- Diu i th chüc va hoat dtng cüa Cong ty C phAn Cp nuOc Bn Thành; 

- Ni dung vã kt qua cuc h9p thtrng niên 2020 cüa Di hi dng c dông 
Cong ty Co phân Cap rnrâc Bn Thành, 

QUYET NGH! 

Diu 1. Thông qua Báo cáo cUa Hi cthng quán trj ye cong tác quãn trj Cong ty näm 
2019 (theo tài liçu dmnh kern), vOi các chi tiêu chü yêu nhis sau: 

B992.5 

bG 1':' 

- 

Cbitieu 
Don vi 

lmh 

ThUr 
hiên 
iiam 

KtquãSXKD 
nam2019 

T1ê%thut< 

Kê Th! 

Sovói 

k hoch 
nam 
2019 

th 

2018 

Sfl 

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

1 Sàn1uçngnucmuasi Trium3  57,52 55,082 54,258 98,50 94,33 

2 Sân1ungnuüêuthii Tiium3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 T&ig doanh thu 1xtn hang i 
cungcãpdichvu 

Tmngd:Doanhthuiinnu 

Tiiéu 
dông 

455.556 458.830 468.650 102,14 102,87 

452.408 453.130 464.549 102,52 102,68 

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

5 T' 1 h) dz'in duoc cp nu 
sch 

% 100 100 100 - - 

6 Tr 1 nifr hit thoát bmnh quân 
näm 

% 30,44 27 26,02 - - 

Nghi quyEt DHCD thithng nien nám 2020 — Cong ty Cphdn Cdp nuác Bn Thành (BTW) 1 



chiliêu Dn 
Thif 
hiên 

2018 

A KetquaSXKD 
nam 2019 Tyle%thutluen 

K ThUr 
sovói 

k hoach 

2019 

SOVó1 

hi 
nam 
2018 

8ff 

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

7 Tngmütdutuxâydmgco 
ban: 

-Phmng1ui 

-Citainângcp; 

-Citthaythé; 

Triu 
dông 

70.845 114.091 49.844 43,69 70,36 

8.502 

32.153 

4.971 

54.012 

5.515 

16.851 

110,94 

31,20 

64,87 

52,41 

8.106 

3.739 

28.875 

18.424 

6.866 

5.417 

23,78 

29,40 

84,70 

144,88 -SachQa6ngmic; 

-Chngthtth)átnu; 15.017 5.609 13.969 249,05 93,02 

-MuasmccisivtchL 3.328 2200 1226 55,73 36,84 

8 Linhunth*thu Triu 
dông 

27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 

9 Ctiic %1mnh 
giá 

10 10 12 - - 

Diu 2. 

Diu 3. 

Diu 4. 

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

Thông qua Báo cáo tài chinh näm 2019 dä kim toán và Báo cáo cüa kim 
toán doe lap ('theo tài lieu dInh kern,). 

Thông qua vic trIch 1p các qu5 và chia ct t1rc ti'i 1çi nhun sau thud näm 
2019 (theo tà trInh dInh kern). Cu the, các chi tiêu trIch l.p qu5 và chia cô 
tUc näm 2019 nhu sau: 

 

1.  Quciituphát1rin 16.532.084.446dng, chim 1: 51,06% 

2.  Qu5'khenthirông 4.225.000.000 dng, chim t' 1: 13,05 % 

3.  QuthuângngLrOiquãnlcôngty 388.800.000 dng, chirnt'l: 1,20% 

4.  ChiactCitchocdông 

(12%mênhgia) 

11.232.000.000 dng, chim t l: 34,69 % 

Cong 32.377.884.446 ctng 100 % 

Diu 5. 

1. Thông qua Djnh huàng phát trin và K hotch san xutt kinh doanh näm 
2020 (theo tài 1iu dInh kèin) vâi mt so chi tiêu kê hoach kinh doanh 
chñ yeu thur sau: 

Nghj quyet DHCD t/nthng nien nám 2020 — Cong Cphdn COp ntzác BIn Thành (BTW) 2 



CaccluUeuchuycu Doni 
lith 

Thuhiên 
nam2019 

Khoath 
nam2020 

T1tiig 
tnimgnm 
2020 sovol 

näm2019(%) 
TF 

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

1 Sàn1uçngnut5cmuasi Triêum3  54258 53,092 97,9 

2 Sán1ungnutiêuthii Trium3  40,188 40,350 100,4 

3 Ttngdoanhthu1nhàngvàcungcp 
djchvii 

Triêu 
dông 

468.650 522219 111,4 

Tiungdó:Doanhthuliànnu TIiU 

dng 
464.549 517.919 111,5 

4 T1êthutthuduonnith % 98,86 100 - 

5 T1êhôdãdignu5csch % 100 100 - 

6 T1tMtthoatnubmnhquânnam % 26,02 24 - 

7 Lnhuntnuthu Tiiu 
dng 

39.704 40.000 100,7 

8 Ctüc %fmnh 
gia 

12 Dukién 12 - 

* K hotch du tix xay dirng ca ban näm 2020 nhir sau: 

So Nguon VOfl 

Quy mô 
dutir 
(met 

iong von 
duttr 
(tiiêu 

Khoadinäm2020 

'°' 
(met ong) 

Giatiikhi 
iunguiu 

Giátrigiãi 
ngãn (tiiu 

1 VnkinhdoanhCôngty 20.977 139.404 16.857 109.335 99.909 

2 VndvochiphIsãnxut 6.188 26.350 6.188 26.350 24.018 

3 Cysvvtch.t - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168.254 23.045 138.185 126.427 

. . . , 
2. Thu h9l dong co dong uy quyen cho H91 dong quan trl xem xet dieu chinh. 
cac chi tiêu san xuât kinh doanh chU yeu và các giãi pháp cho phU hcTp vOi ' 
tInh hInh thirc tê trong näm 2020. 

Diu 6.  Thông qua vic lira ch9n &m vj kim toán cho Báo cáo tài chInh nãm 2020 
(theo tà trInh dInh kern). 

Diu 7. Thông qua mt'rc thu lao Hi dng quãn trj, Ban kim soát, Nguô'i phii trách 
quãn trj/ Thu k HDQT näm 2020 (theo tà trinh dInh kern), the nhu sau: 

- Thânh viên HDQT : 5.000.000 dngIngu?ñ/tháng. 

- Thành vien BKS : 3.000.000 dng/ngithi/tháng. 

- Ngi.thi phii trách quãn trj/Thu k)" HDQT: 3.000.000 dngInguäiItháng. 

- Riêng ChU tjch HDQT, Trithng BKS do dam nhn cOng táC chuyên trách 
nên không nhn thu lao. 

Nghj quyit DHCD thir&ng niên nám 2020 — Cong ty Cdphin C4o ntthc BIn Thành (BTW) 3 



ONG THU'JNG NIEN 2020 
NG QUAN TRI 

Diu 8.  Thông qua vic b sung, sra di Diêu 1 Cong ty theo ni dung d nghj tai 
Ti trInh sO 04/TTr-CNBT-HDQT ngãy 11/5/2020 cüa 1ii dông quãn trj 
(dInh kern tài liu). 

Diu 9. Thông qua vic h sung, sira di Quy ch quãn trj Cong ty theo ni dung d 
nghj ti T? trinh so 05/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 cüa Hi dng 
quán trj ('dInh kern tài liçu,). 

Diu 10.  Thông qua vice ban hành Quy ch bO phiu din t& ctta Cong ty theo ni 
dung dê nghj ti Th trInh so 06/TTr-CNBT-1-IDQT ngây 11/5/2020 cUa Hi 
dOng quãn trj (dInh kern tài lieu,). 

Diu 11.  Thông qua vic rnin nhim chirc danh Thành viên Ban kirn soát cüa ông 
Nguyn Xuân TrInh theo to' trinh dInh kern,,). 

Diu 12.  Thông qua vic bAu ho sung bà Thach Dzang Kim An lam thãnh viên Ban 
kiêm soát nhim k' 2017 —2022. 

Diu 13.  Nghj quy& nay dã dujc Dai  hi dng c dông thông qua và có hiu 1rc k 
tfr ngày k. Giao HOi  dông quãn trj Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành 
t chirc trin khai thirc hin Nghj quyêt cüa Dai  hôi. 

Pham Thj Thanh Van 

Nghj quyEt DHC'D thithng niên nOm 2020 — Cong Cphn c'p nzthc Bn Thành (BTW) 4 
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COPHAN 

S * cA NUCC 

B TIINH 

3 tp.HÔC 

' CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH CONG HOA XAHOI CHU NGHIA V[T NAM 
r' cTV  . HQIBONGCOBONG BcIp-Tirdo-Hnhphüc 

BIEN BAN 
BI HQI CO BONG THIXNG NIEN 2020 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

Horn nay, tr lüc 8 gi 19 phüt ngày 28 tháng 5 nãm 2020, tii Hi tnthng Khách 
sn Thäng Lqi, so 14 VO Van Tan, Phx?mg 6, Qun 3, TP. Ho ChI Minh, cuOc  hçp thising 
then cüa Dai  hi dông cô dông (DHDCD) Cong ty Co phân Cap ni.róc Ben Thành duçc 
tiên hành vài ni dung chInh nhu sau: 

I. KHAI MAC CUQC HQP: 

1. Phn ughi thfrc khai mtc: Gm có tuyên b lj do, gió'i thiçu dgi bieu. 

2. Thông qua s6 lu'qng và danh sách nhãn s1r Ban thâm tra tir each cô 
dông: 

Ong Hu'nh Düc Thành thay mitt  Ban T chüc Dui hi trInh bay và diu khin 
Dti hi thông qua so luccng và danh sách nhân sir Ban thârn tra tti cách cô dong. 

Vâi 100% s phiu chip thun, Di hi dã thông qua nhân sij Ban thm tra tu 
cách CO dông gOm 06 thành viên nhu sau: 

1. Ong Nguyn Mix?yi - Phó Giám dc, Trir&ng ban 

2. Ong Nguyn Htru Cung - K toán truâng, Thành viên 

3. Ba Vu Thanh Thão 

4. Ong Phan Thanh Hiing 

5. Ong BUi Minh Ngçc 

6. Ba Nguyn Phan Dung  

- PhO Truâng phOng TC-HC, Thành viên 

- T trrnrng T CNTT, P. K5 thuitt,  Thành viên 

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

- Chuyên viên P. KT-TC, Thành viên 

3. Báo cáo thm tra tir each c clông tham dir DHDCB nàm 2020: 

Ong Nguyn Mizii — Trumg ban Thm tra tu each c dOng báo cáo k& qua 
thâm tra tu each cô dOng tham dir Dti hi, vâi tong sO cO dOng tharn dir và Uy quyên 
tham d? tInh tOi thi diem 8 gi& 19 phüt là 105 cô dông, tong sO cô phân cüa cO dOng 
tham dir là 6.561.510 cô phân, chiêm 70,10% tong so cô phân cüa cO dông duçirc rnñ 
tham d?. 

Ban Thm tra tu each e dông tuyên b DHDCD thu&ng niên nàm 2020 dü diu 
kiin dê tiên hành theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

4. Thông qua Th 1 lam vic và biu quyt tii Bai hi: (theo tài liçu dInh 
kern). 

Ong HuSnh  Dirc Thành thay mitt  Ban T chirc Dti hi trInh bay và diu khin 
Thu hi thông qua The 1 lam vic va biu quy& t?i Dai hOi. 

Vâi 100% s phiu chip thuitn, Dai hi d thông qua Th 1 lam vice và biu 
quyêt tai  Dti hi. 

Biên ban DHCD thwd-ng nien näm 2020 — Cong ty Ca phn C4 nzthc Bn Thành (BTW) 
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5. Thông qua s hrqng và danh sách nhân slr Chü tQa doàn: 

Ong Hu'nh Dirc Thành thay mt Ban T chirc Di hOi  trinh bay và diu khin 
Dti hi thông qua so luçing và danh sách nhân sir Chü toa doàn. 

Vri 100% s phiu chip thun, Dai  hi dä thông qua nhân sir Chü t9a doàn 
gôm 02 thành viên nhu sau: 

- Ba Phm Thj Thanh Van - Chü tjch HDQT 

- Ong Nguyn Thành Phüc - Thành viên HDQT, Giám d6c Cong ty 

6. Thông qua s lirqng và danh sách nhân sir Thu k doàn và Ban kiêm 
phiêui: 

Ba Phm Thj Thanh Van trinh bay và diu khin Dti hi thông qua s krçmg và 
danh sách nhân sir Thu k doàn và Ban kiêm phiêu. 

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

- VOi s phiu chp thun là 100%: EMi hi dä thông qua danh sách Ban kim 
phiu gm 06 thành viên. 

II. NO! DUNG BA!  HO!: 

1. Thông qua Chtro'ng trInh Bui hi: 

Ong Nguyn Thành Phüc trinh bay và diu khin Dti hOi  thông qua Chirnng 
trInh Dai  hi. 

VOi 100% s phiu chp thun, toàn th Dai hOi dã thông qua Chung trinh Di 
hi (theo tài lieu dInh kern). 

2. Báo cáo cüa Hi d1ng quãn trj ye cong tác quán trl Cong ty näm 2019: 

Ba Pham Thj Thanh Van trinh bay Báo cáo cüa Hi dng quân trj v cong tác 
quãn trj Cong ty näm 2019 ('theo tài lieu dinh kèm), vOi các chi tiêu chü yêu nhu sau: 

Chitiêu 
Donvi 

tinh 

Thit 
biên 
nàm 
2018 

Két qua SXKD 
nàm 2019 T1%thithin 

K 
hoch 

Thuu 

SOVOI 
k 

houch 
nim 
2019 

SOVó1 
thit 
hiên 
nãm 
2018 

SiT 

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

Sãnluçngnumuasi Tiiêum3  57,52 55,082 54,258 98,50 94,33 

2 Snluongnu1iêuthu Triêum3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 Tng doanh thu ben hang và 
cungcpdjchv 

Tmng dO: Doanh thu 1i 
nux 

Triu 
dng 

455.556 458.830 468.650 102,14 102,87 

452/108 453.130 464.549 102,52 102,68 
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Chitiêu Doni 
linh 

Thit 

nam 
1fl1Q 

KtquãSXKD 
nm2019 

TyIe%thyihiçn 

Kê 
hoach 

Thu 
.; hien 

SOVOI 

k 
hoach 
nani 
2019 

SOVÔI 

thuv 
.: hien 

nam 
2018 

gIT 

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

4 Tr1thitthudutngniên % 98,53 100 98,86 - - 

5 T 1 h dn du clip nuc % 100 100 100 - - 
S?Ch 

6 T)' 1 nu tht thoát bInh 
quânn 

% 30,44 27 26,02 - - 

7 Tngmidiituxydimg 
ccbnt 

Tiiu 
dông 

70.845 114.091 49.844 43,69 70,36 

-Phnmng1u5i 8.502 4.971 5.515 110,94 64,87 

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

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

-SüachQa&igm; 3.739 18.424 5.417 29,40 144,88 

-Ch&gth.tthoátnu; 15.017 5.609 13.969 249,05 93,02 

-Muas&ncasävtchk 3.328 2.200 1226 55,73 36,84 

8 L9inhuntnn5cthu TIiêU 
dng 

27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 

9 
gia 

10 10 12 - - 

3. Báo cáo cüa Ban Kim soát ye vic thâm djnh tlnh hInh san xuât kinh 
doanh nàm 2019 cüa Cong ty: 

Ba Nguyn Thj Thu Hirang — Tnxâng 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 tài chInh näm 2019 dã kim toán vã Báo cáo cüa kim toán dc 
1p: 

Ong Nguyn Hüu Cixng — K toán truâng Cong ty trInh bay Báo cáo tãi chInh 
nàm 2019 d kiêm toán và Báo cáo cüa kiêm toán doe lap ('theo tài lieu dInh kèrn). 
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5. Vê vic trIch 1p các qu5 và chia ci tirc tir hyi nhun san thu 11am 2019: 

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay Th trInh v vic trIch 1p các qu va chia c 
trc tü 1i nhun sau thuê näm 2019 ('theo tài lieu dInh kern,). Cu the, các chi tiêu trIch 
1p qu5 và chia cô ttrc nãm 2019 nhu sau: 

1.  Qu5dii1uphaurin 16.532.084.446 dng, chim t' 1: 5 1,06 % 

2.  Qu5khenthi.róng 4.225.000.000 dng, chim t 1: 13,05 % 

3.  Qthungnguiquãn1côngty 388.800.000 dng, chim t 1: 1,20 % 

4.  Chiact(icchoc&1ông 

(12%mnhgia) 

11.232.000.000 dng, chim t' 1: 34,69 % 

Cong 32.377.884.446 dng 100 % 

6. Báo cáo djnh huóng phát trin và K hoch san xut kinh doanh nàm 
2020: 

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay Báo cáo djnh huâng phát trin và K hotch 
san xuât kinh doanh näm 2020 ('theo tài lieu dinh kern,); dong thai dê nghj Di hOi  dong 
c dong üy quyn cho HOi  dông quãn trj xem xét diêu chinh các chi tiêu san xuât kinh 
doanh chü yeu và các giãi pháp cho phii hcip vOi tInh hInh thirc tê trong näm 2020. 

Các chi tiêu chü yu trong Báo cáo djnh hrrng phát trin và k hoach san xut 
kinh doanh näm 2020 nhtr sau: 

So 
U 

, ., .,. .. 
Cac chi lieu chu yeu 

Don vi 
tinh 

Thut hiên 
• nam 2019 

Kê hoach 
nam 2020 

T1ting 
tnthng näm 
2020 so voi 

näm2019(%) 

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

1 Sãn1unignumuasi Trium3  54,258 53,092 97,9 

I 
3 Tiiu 

dông 

0,188 ,350 11)0,4 

T&ig doanh thu ban hang và cung cp 
djchvii 

468.650 522.219 111,4 

Tmngdó:Doanhthuti&inu5c Triu 
dng 

464.549 517.919 111,5 

4 T1thiicthudigniên % 98,86 100 - 

5 T1dgnusch % 100 100 - 

6 T1tthoátnuxbInhqpnnäm % 26,02 24 - 

7 L4?inhunth Tiiu 
dng 

39.704 40.000 100,7 

8 C flic %/mnh 
giá 

12 Dr1dtn 12 - 
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* K hoach du tir xay dirng cc ban näm 2020 nhu sau: 

So N guon von 

Quymô 
dautu 
(met 

Tngvn 
dâutir 
(tnçu 

KhOLChnãIfl2020 

Kilo! 1i.v 
(met on2J 

Giátnkhôi 
Iuong(tiiêu 

dng) 

Giátngiãi 
ngãn(tnêu 

dng) 
TI 

1 VnkinhdoanhCôngty 20.977 139.404 16.857 109.335 99.909 

2 Vn dua vão chi phI sn 
xut 

6.188 26.350 6.188 26350 24.018 

3 Coâvtcht - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168.254 23.045 138.185 126.427 

7. V vic lira chQn don vj kim toán Báo cáo tãi chinh nàm 2020: 

Ba Nguyn Thj Thu Hucmg — trithng Ban kim soát trInh bay Th trInh v vic 
lira chon dcrn v kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2020 (theo tài liçu dInh kern). 

8. V muc thñ lao Hi dng quãn trl,  Ban kiêm soát, Ngtrô'i phy trách quãn 
trV Thu k HDQT nàm 2020: 

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay T?r trinh v mirc thu lao Hi ding quãn trj, 
Ban kim soát, Ngirri phii trách quãn trj/ Thu k7 HDQT näm 2020 (theo T& trinh dInh 
kern). 

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

OngHu5'nh EXrc Thành trInh bay d nghj süa dii, b sung Diu l Cong ty theo 
ni dung dê nghj tti Tr trInh so 04/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 cüa Hi dong 
quãn trj (theo tài licu dInh kern). 

10. V vic sfra di, b sung Quy ch quãn trj Cong ty: 
, . , . 

Ong Huynh Due Thanh trinh bay de ngh sira doi, ho sung Quy che quan trl 
Cong ty theo nii dung dê nghj tai  Ti trInh so 05/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 
cUa Hi dông quãn trj (theo tài lieu dInh kern). 

11. ye vic ban hãnh Quy ch bö phiêu din tu cüa COng ty: 

Ong Hu'nh Dtrc Thành trInh bay d nghj ban hành Quy ch bó phiu din tir 
cUa Cong ty theo ni dung d nghj tai  T?r trInh so 06/TTr-CNBT-HDQT ngày 
11/5/2020 cüa Hi dong quãn trj (theo tài liçu dInh kern). 

12. V vic min nhim vã bu b sung thànb viên Ban kiin soát: 

Ba Pham Thj Thanh Van trinh bay m trInh v vic min thim chiire danh 
thành viên Ban kiêm soát cUa ông Nguyn Xuân TrInh và bâu ho sung thành viên Ban 
kiêm soát (theo Ta trinh dInh kern). 
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13. Dti hi thão 1un: 

Dai hi không có kin. 

14. Cp nht báo cáo thm tra tn cách c dông trtró'c khi biu quyt: 

Ong Nguyn MuOn — TruOnng ban Thm tra tur each c dông báo cáo cp nht 
kêt qua thám tra tu each cô dông tham d truàc khi biêu quyêt vâi tong so cô dông 
tham dir va uy quyên tham dir tinh tcn thcn diem 10 gb' 00 phut la 151 cô 1ông, tong 
so cô phân cüa cô dong tham dur là 6.960.716 cô phân, chiêm 74,37% tong so cô phân 
cUa tat ca cô dong duqc mOni tham d. 

15. Ong Phtm Hông Thing — Triröng Ban kim phiu trinh bay mt s mu 
khi biên quyt các ni dung thrçrc trInh bay ti Dai hi. 

16. Cong b kt qua biêu quyh các ni dung thrQc trInh bay ti Dii hi 
(bng The biêu quyêt): 

Ong Phtm Hng Thing — Trithng ban kim phiu cong b kt qua biu quyt 
các ni dung duqc trInh bay tai  Dui  hOi. 

- VOi 99,91% tng s c phn cUa tht ca c dông tham di,r Di hOi  dng , Di 
hi dã thông qua Báo cáo cüa Hi dOng quãn trj ye cong tác quán trj Cong ty näm 
2019. 

- VOi 99,91% t6ng s c phn cüa tht cá c dông tham d? Dai hi dng , Dti 
hi dä thông qua Báo cáo cüa Ban kim soát ye vic thâm djnh tInh hInh san xuât kinh 
doanh näm 2019. 

- VOi 99,91% tng s c phn cüa tht cà c6 dông tham dir Dai  hi dông , Dii 
hi da thông qua Báo cáo tài chInh nãm 2019 dä kiém toán và Báo cáo cUa kiêm toán 
dc lip. 

- VOi 99,91% tng s c phAn cüa tht cã c dOng tham d%r Dai  hii dông , Di 
hi dã thông qua vic trIch 1p các qu5 và chia cô t1c tfr lqi nhun sau thuê näm 2019. 

- Vâi 99,91% thng s c phAn cüa tht cã c dOng tharn dir Dui hi dng , Di 
hi dã thông qua Dnh huàng phát triên và Kê hoch san xuât kinh doanh näm 2020; 
dng thOni üy quyên cho Hi dOng quàn trj xem xét diêu chinh các chi tiêu san xuât 
kinh doanh chü yeu và cac giâi pháp cho phü hçp vâi tInh hInh thurc tê trong nãm 
2020. 

- Vri 99,78% tng s c phn cüa tht Ca c dông tham dur Dai hOi &ng , Dti 
hi dä thông qua vic 1ura chçn dGn vj kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2020. 

- VOi 99,81% thng s c phn cüa tht ca c dOng tham duj Dai  hi dng , Dti 
hi dã thông qua murc thu lao Hi dông quan trj, Ban kiêm soát, Ngi.rOni phui trách quân 
tn! Thu k HDQT näm 2020. 

- Vâi 99,91% tng s c phn cüa t&t ct c dông tham dir Dti hOi  dng , Dti 
hi dä thông qua vic bô sung, sua dOi Dieu l Cong ty. 

- VOi 99,91% tng s c phn cüa tht ca c dông tham dr Di hi dng y", Dai 
hi dã thông qua vic bO sung, sua dOi Quy che quan trj Cong ty. 
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- Vth 99,85% tong s c phn eüa tht ca c dong tham dir Di hi dông , Di 
hi dä thông qua vic ban hành Quy chê ho phiêu din tir cUa Cong ty. 

- Vài 99,85% thng s c phn cüa tht Ca c dông tham dir Eui hi dông , Dti 
hi dã thông qua vic mien nhim chirc danh thành viën Ban kiêm soát cüa ông 
Nguyen Xuân TrInh và bâu bô sung thành viên Ban kiêm soát. 

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

17.1 Thông qua Quy chê tham gia d cfr, üng cü thành viên Ban kiêm soát: 

Ong Nguyn Thành Phüc trinh bay Quy ch tham gia d cir, üng ci1 thành vien 
Ban kiêm soát Cong ty Co phân Cap nuàc Ben Thành nhim k' 2017 - 2022 (Quy ché 
dInh kern). 

VOi 100% s phiu chip thun, toàn th Dti hi d thông qua Quy ch tham gia 
dé cr, i'mg cr thành viên Ban kiêm soát. 

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

Ong Phm Hng Thtng — Trithng ban kim phiu (bu cir) trInh bay Th 1 bu 
ho sung 01 thành viên Ban kiêm soát thim k' 2017 — 2022 (The l dInh kern). 

Vâi 100% s phiu chtp thun, toàn th Dti hi d thông qua Th 1 bu b 
sung 01 thành viên Ban kiêm soát nhim ki 2017 — 2022. 

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

Ba Phtm Thj Thanh Van trinh bay và diu khin Dui hi thông qua danh sách 
img c1r viên Ban kiêm soát. 

Vâi 100% s phiu chip thun, Dai hOi dà thông qua danh sách d ci:r, üng 
thành viên Ban kiém soát nhim k' 2017 — 2022 gôm 01 11ng cir viên là bà Thach 
Duong Kim An — T 1 de cir dt 53,15% lyon diêu 1. 

17.4 Thông qua vic bâu bô sung bà Thich throng Kim An lam thành viên 
Ban kiêm soát nhim k 2017 — 2022: 

Ba Phtm Th Thanh Van trInh bay và diu khin Dti hi thông qua vic btu b 
sung bà Thch Ducmg Kim An lam thành viên Ban kiêm soát thim k' 2017 - 2022. 

Do danh sách 1rng ci:r vién Ban kim soát chi có 01 1rng cir viên, trong khi so 
lucing thành viên bj khuyêt, can bâu bô sung cUng là 01 ngui. VI vy, Dti 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 dã thrçic Dti hi dông cô dông thông qua. 

Vâi 100% s phiu chip thun, Dti hi dä thông qua vic bu b sung ha 
Thch DuGng Kim An lam thành viên Ban kiém soát nhim k' 2017-2022. 

18. Thông qua Biên ban và Ngh quyt cuc hyp thu*ng niên 2020 cüa Di 
hi dông cô dông: 

18.1 Ba Pham Thj Thanh Van trInh bay Nghj quyt Dii hi dng c dông 
thtthng niên 2020. 

Vói 100% s phiu chp thun, toàn th Di hi dä thông qua Nghj quyt cuOc 
h9p thithng niên näm 2020 cüa Di hOi  dng c dông. 
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18.2 Ong Luu ChI Quc thay mtt Thix k doàn trInh bay Biên ban cuOc h9p Dti 
hi dông cô dong thrnng niên 2020. 

Vâi 100% s phiu chip thun, toàn th Dti hi dä thông qua Biên ban cuOc 
hçp Dti hi dong cô dong thix&ng niên 2020. 

Dai hi kt thüc lüc 11 gii 25 phüt cUng ngãy.I. 

TM. THU KY DOAN TM. CHU TOA DOAN  

THU KY HDQT CHU TICH HDQT/CHU TQA DiI HO! 

Ltru ChI Quc Pham Thj thanh Van 
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