
CONG TV CO PHAN CAP NLIOC BEN THAMI CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
DcIp—Trdo—Hnh phüc 

S& 1259 /CNBT-TCHC ThànhpháHChIMinh, ngày28thth'ig5nám2020 
VêcôngbôthongnssCiadôiDiêu1 

KInh glri: 
- Uy ban Chi'rng khoán Nhà nuóc; 
- Sâ Giao djch Chirng khoán Ha Ni. 

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

(Ma chirng khoán: BTW) 

2. Tru s chInh : 194 Pasteur, Phung 6, Quan 3, TP. H ChI Minh 

3. Diên thoi : (08) 38 297 147 —38 272 990 

4. Fax : (08) 38 229 778 

5. Ngirôi thirc hin cong b6 thông tin: 

- H9 và ten : NUYN THANH PHUC — Giárn dc Cong ty 

- Dia chi : 611/57E Diên Biên PhU, Phurng 1, Qun 3, TP. H ChI Minh. 

- Diên thoi 

+Didng :0913 926614 

+Coquan :(08)38 234723 

-Fax :(08)38229 778 

6. Loii thông tin cong b: 

El 24h El 72h El Yêu c.0 [1 Bt thung El Djnh k' 

7. Ni dung thông tin cong b: 

Can cir dim e khoãn 1 Diu 9 Thông Ur s 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 
cüa B Tài chInh huâng dn cong bô thông tin trên thj trung chi'rng khoán cO hiu li,rc 
thi hành tr ngày 01/01/2016 quy dnh ye vic <<Cong ty dgi chingphái côngbô thông tin 
bat thu&ng ye vic tha dOi, bO sung Diêu l COng ty, Cong ty CO phân Cap nithc Ben 
Thành cong bô thông tin nhu sau: 

Thuc hiên Nghi quyêt Dai hOi CO dOng thuong niên näm 2020 duoc Dai hOi CO 
dông thông qua ngãy 28/5/2020, Cong ty CO phân Cap nuâc Ben Thành cong bO thông 
tin vic sira dOi, bO sung Diêu 1 Cong ty. 

8. Thông tin nay d duqc cong bô trên trang thông tin din ti:r cUa Cong ty Co phan Cap 
nuó'c Ben Thành vào ngày 28/5/2020 ti dixng dan: www.capnuocbenthanh.com  (vao 
Miic "Dai hi cô dông thu6ng niên näm 2020"). 



NGTRI THTIC HIN CBTT 
MDOC 

Nguyn Thành Phñc 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b trên day là dung sir that  và hoàn toàn 
chju trách nhirn trixc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dä cOng bO. 

* DInh kern: Biên ban, Nghj quyt Di hi c dông thu?mg niên näm 2020. 

Ncrinhin: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
-BanGiámdôcCôngty; 
- Kê toán tru&ng Cong ty; 
- Lixu: VT, TC-HC. 



CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH CONG HOA XAIIQI CHU NGHIA VLT NAM 
BI HQI BONG CO BONG Bc 1p - Tçr do - Hnh phtic 

ThththpMH ChIMiih, ngày 28 tháng 5 nãm 2020 

NGH! QUYET 
BhNI HQI CO BONG THU'OG NIEN 2020 

CONG TY CO PHAN CAP NIJOC BEN THANH 

Can cir: 

- Lust  Doanh nghip s6 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Diu 1 t chfrc va hott dng cüa Cong ty C phtn Ctp nuOc Bn Thãnh; 

- NOi dung và kt qua cuc hçp thir&ng niên 2020 cUa Di hi dng c dông 
Cong ty Co phân Cap ni.râc Ben Thành, 

QUYET NGHI 

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

Sf17 Clntieu 
Don vi 

tmh 

Thuv 
hiên 
nam 

K&quaSXKD 
nam2019 

Tr1ê%thu&< 
Ic4I 

K Th! 

Sovói 

khoath 

2019 

th 
hie1N 
nam 
2018 

1 2 3 4=3i2 5=3/1 

1 Sn1uçngnumuasi Trium3  57,52 55,082 54,258 98,50 94,33 

2 Sãn1uungnu1iêuthu Tiiêum3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 Tng doanh thu bn hang vã 
cuigcâpdichvu 

Tmngdó:Doanhthuiinnu 

Triêu 
dOng 

455.556 458.830 468.650 102,14 102,87 

452.408 453.130 464.549 102,52 102,68 

4 T1êthitthudutngni % 98,53 100 98,86 - - 

5 T' 1 h dan duoc cp nu5c 
sch 

% 100 100 100 - - 

6 T 1 nu th.t thoát bInh quân 
näm 

% 30,44 27 26,02 - - 

Nghj quyét DHCD thuöng niên nám 2020 — COng ly C phdn Cdp nithc Bn Thành (BTW) 1 



chim t 1: 5 1,06 % 

chim t 1: 13,05 % 

chimtS'1: 1,20% 

chimtS'1: 34,69% 

Clulieu 
Donvi 
tinli 

Th' 
hiên 
11am 

2018 

KtquãSXKD 
- 
nam2019 

TyIe%thtnhien 

K 
i. i. 

I 

Thut 
JUII 

Sovoi 

khoath 
flUfl 

2019 

SOVOI 

th 

r1äin 
2018 

SiT 

1 2 3 4=3t2 5=3/1 

7 Tngmücctntuxâydmgco Tiiu 
dng 

70.845 114.091 49.844 43,69 70,36 

-PhMmng1uôi 8.502 4.971 5.515 110,94 64,87 

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

-(i1thayth; 8.106 28.875 6.866 23,78 84,70 

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

-Cngthtthátnut; 15.017 5.609 13.969 249,05 93,02 

-Muasmcivtcht 3.328 2.200 1.226 55,73 36,84 

8 Linhuniiu5cthu Tiiu 
dông 

27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 

9 Gt(it %'mênh 
gia 

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 liçu dInh kern). 

Diu 3. Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2019 dä kim toán và Báo cáo cüa kim 
toán dc 1p (theo tài liçu dInh kern,). 

Diu 4.  Thông qua vic trjch l.p các qu và chia c ttrc tr 1i nhun sau thud näm 
2019 ('theo t& trinh dInh kèrn). Cii the, các chi tiêu trIch 1p qu và chia Co 
t1rc nãm 2019 nhi.r sau: 

1.  Quduupht1rin 16.532.084.446 dng, 

2.  Qukhenthithng 4.225.000.000dng, 

3.  Quthngngiqun1côngty 388.800.000 dng, 

4.  ChiacMüechocdOng 

(12% mênh gia) 

11.232.000.000 dng, 

Cong 32.377.884.446 d1ng 

Diu 5. 

100 % 

1. Thông qua Djnh huOng phát trin và K hoçtch san xut kinh doanh näm 
2020 (theo tài lieu dInh kern) vâi mt so chi tiêu kë hotch kinh doanh 
chü yeu nhiz sau: 

Nghj quyét DHCD t/ne&ng nien nám 2020 — Cong ty Côphcin Ccp nithc Bn Thành (BTW) 2 



Cac clii lieu chuyeu Donvi 
linh 

Thuhiën 
nam2019 

Khoath 
nam2020 

T1tng 
tnni'ngnm 
2020 sovoi 

nàin 2019 (%) 
liT 

2 

3 

(1) (2) 

40,188 

468.650 

(3) 

........ 
40,350 

522219 

(4)=(3y(2) 

Sn1ungnutiêuthii 

Tngdoanhthubnhãngvàcung 
dichvu 

100,4 

111,4 

Tiium3  

Triêu 
dông 

Tmngdó:Doanhthutinnifr TIiU 
dông 

464.549 517.919 111,5 

4 T'1thiicthuduonnith % 98,86 100 - 

5 T1êhôdãnsCrdnu5csach % 100 100 - 

6 T1tht1iatnutbInhquânnam % 26,02 24 - 

7 

8 

nhuntruthu Tiiu 
&ng 

%/mnh 
giá 

39.704 40.000 100,7 

ct 12 DukiM 12 - 

* K hotch du tu xay dirng ca bàn näm 2020 nhu sau: 

S Nguon VOfl 

Quy mô 
dutir 
(met 

iong von 
duhr 
(tiiêu 
d&) 

Khoachnäm2020 

Klioi ii 
(métong) 

Giátiikhoi 
luimg(liiu 

d&ig) 

Giatrigiai 
ngmn (tiiu 

dngJ 

1 V6nkinhdoanhCôngty 20.977 139.404 16.857 109.335 99.909 

2 VnduavãochiphIsãnxut 6.188 26.350 6.188 26.350 24.018 

3 Casivtch.t . - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168254 23.045 138.185 126.427 

2. Dti hOi  dng c dông üy quyn cho Hi dng quãn trj xem xét diu chinh1 
các chi tiêu san xuât kinh doanh chü yëu va các giãi pháp cho phU hcip vâi 7  
tinh hInh thirc tê trong nàm 2020. 

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

Diu 7. Thông qua mirc thu lao HOi  dng quãn trj, Ban kim soát, Ngri phii trách 
quân trj/ Thu k HDQT näm 2020 (theo t& trInh dInh kern), cii the nhu sau: 

- Thành viên HDQT 5.000.000 dMg/ngixO'i/tháng. 

- Thành viên BKS 3.000.000 dng/ngithi/tháng. 

- Ngithi phii trách quán trj/Thu k HDQT: 3.000.000 dng/ngi.rñ/tháng. 

- Riêng Chü tjch HDQT, Trueing BKS do dam nhn cong tác chuyên trách 
nên không nhn thiTi lao. 

Nghj quyt DHCD hzding niên nàm 2020 — Cong ty Cd phdn Cdp nithc Bn Thành (BTW) 3 



Diu 8. Thông qua vic b sung, sira di Diu 1 Cong ty theo ni dung d nghj ti 
Ti trinh sO 04/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 ciia Hi dOng quãn trj 
(dInh kern tài liu. 

Diu 9.  Thông qua vic b 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 
quãn trj ('dInh kern tài 

Diu 10.  Thông qua vic ban hành Quy ch bó phiu din tr ccia Cong ty theo ni 
dung dê nghj ti Th trInh so 06/TTr-CNBT-FIDQT ngãy 11/5/2020 cüa Hi 
dông quán trj 'dInh kern tài lieu). 

Diéu 11.  Thông qua vic niin nhirn chic danh Thành viên Ban kiêm soát cüa ông 
Nguyen Xuân Trinh ('theo to' trinh dInh kern,). 

Diu 12.  Thông qua vic bu b sung ha Thch Duang Kim An lam thành viên Ban 
kiêm soát nhiêm k 2017 —2022. 

Diu 13.  Nghj quy& nay dä duçc Dai  hi dng c dong thông qua và có hiu lijc ké 
tr ngãy k. Giao Hi dOng quãn trj Cong ty Co phân Cap nuOc Ben Thành 
to chirc triên khai thirc hin Nghj quyêt cüa Dii hOi. 

TM. DAI HOI 
C 

CO PHAN 

oP uôc 
BEN T'ANH  

ONG THU'€NG NIEN 2020 
NG QUAN Tifi 

Phim Thj Thanh Van 

Nghj quye't DHCD thit&ng niên nãm 2020 — Cong i  Cd phdn C'p nzthc Bn Thành (BTW) 4 



"CO PHAN CAP Nil'(IC BEN THANH CONG HOAXA HOI ciiU NGHIA VIT NAM 

HQIBONGCODONG Bp-Tirdo-Hinhphüc 

BIEN BÀN 
DI HQI cO BONG THIJ'UNG NIEN 2020 

CONG TY CO PHAN CAP NU'(IC BEN THANH 

Horn nay, tr lüc 8 gi 19 phUt ngày 28 tháng 5 näm 2020, tai  Hi trtthng Khách 
sn Thäng Lvi, so 14 VO Van Tan, Phu&ng 6, Qu.n 3, TP. Ho ChI Minh, cuc hop thuông 
niên cüa Di hOi  dông cô dông (DHDCD) Cong ty Co phãn Cap nuâc Ben Thành duqc 
tiên hành vâi ni dung chInh nhu sau: 

I. KHAI MAC CUQC HQP: 

1. Phn nghi thfrc khai mac:  Gm có tuyên bd do, gió'i thiu dgi biu. 

2. Thông qua s lu'çrng và danh sácli nhân s1r Ban thm tra tur each c 
doug: 

Ong Hunh Dirc Thành thay mitt Ban T chi.irc Dti hi trInh bay và diu khin 
Dui hi thông qua so luçmg và danh sách nhân s1r Ban thâm tra tir each cO dông. 

Vài 100% s phiu ehp thuan, Dti hOi  dà thông qua nhân si,r Ban thm tra tu 
cãch CO dông gOm 06 thành viên nhu sau: 

1. Ong Nguyn M.r?yi 

2. Ong Nguyn Hüu Crnmg 

3. Ba Vu Thanh Thão 

4. Ong Phan Thanh Hung 

5. Ong BUi Minh Ngc 

6. Ba Nguyn Phan Dung  

- PhO Giám dc, Tru&ng ban 

- K toán trithng, Thành viên 

- Phó Truâng phông TC-HC, Thành viên 

- T tru&ng T CNTT, P. K5 thut, Thành viên 

- Nhân viên T CNTT, P. K thuat, Thành viên 

- Chuyên viên P. KT-TC, Thành viên 

3. Báo cáo thm tra tir cách c dông tham dr BHBCB nám 2020: 

Ong Nguyn Mirii — Tru&ng ban Thm tra tu each c dOng báo cáo k& qua 
thâm tra tu each cô dong tham dir Dai  hi, vOi tong so cô dong tham dir và Uy quyên 
tharn d? tInh tâi th?yi diem 8 gi?r 19 phüt là 105 cô dtông, tOng sO cô phân cüa cO dOng 
tham d? là 6.561.510 cô phãn, chiêm 70,10% tong so cô phân cüa cO dong duc m?ñ 
tham d?. 

Ban Thrn tra tu each cë. dong tuyên b DHDCD thiRmg niên nàm 2020 dü diu 
kin dê tiên hành theo quy djnh cüa pháp lut. 

4. Thông qua Th 1 lam vic và biêu quyt tai  Bai hi: theo tài lieu dInh 
kern). 

Ong HuS'nh  Dirc Thành thay mt Ban T chirc Dii hi trInh bay va diu khin 
Eti hOi  thông qua The l lam vic và biu quy& tai Dai hOi. 

Vâi 100% s phiu ch.p thun, Di hi d thông qua Th l lam vic và biu 
quyêt tai  Dii hi. 

Biên ban DHCD thzthng niên nám 2020 — Cong ty Ca phdn Cap nzthc BIn Thành (BTW) 
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5. Thông qua s hrçrng và danh sách nhãn sty CMI tQa (bàn: 

Ong Hu'nh Dirc Thành thay mt Ban T chirc Dai  hi trinh bay va diu khin 
Dti hi thông qua so luçng và danh sách nhân sir Chü to doàn. 

VOi 100% s phiu chip thun, Di hi dà thông qua nhân sir CMI tça doàn 
gôm 02 thành viên nhu sau: 

- Ba Phm Thj Thanh Van - CMI tjch HDQT 

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

6. Thông qua s ltrqng và danh sách nhân sty Thir k doàn và Ban kim 
phiêu: 

Ba Phtm Thj Thanh Van trInh bay và diu khin Dti hi thông qua s krcing và 
danh sách nhân s1r Thu k doàn và Ban kiêm phiêu. 

- V6i si phiu chip thun là 100%: Di hi dà thông qua danh sách Thu k 
doàn gôm 02 thành viên. 

- VOi sé phiu chip thucn là 100%: Dti hOi  dã thông qua danh sách Ban kim 
phiéu gôm 06 thành viên. 

II. NQI DUNG DAI HQI: 

1. Thông qua Chirong trinh Dti hi: 

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay và diu khin Dai hOi thông qua Chixang 
trInh Dai  hôi. 

Vâi 100% s phiu chip thi4n,  toàn th Thti hOi  dä thông qua Chuang trinh Dti 
hi (theo tài liçu dInh kern). 

2. Bão cáo cüa Hi dIng quán trj v cong tác quãn trj Cong ty nàm 2019: 

Ba Pham Thj Thanh Van trinh bay Báo cáo cUa Hi dng quail trj v cong tác 
quãn trj Cong ty näm 2019 ('theo tài lieu  dInh kern,), vâi các chi tiêu chü yêu nhu sau: 

ChItiêu Donvi 
tiflhl 

Thtit 
hiên 

2018 

Két qua SXKD 
nàm 2019 T5,lê%thuhi&i 

K 
hoach 

Thuc 

SOVOI 
kê 

ho,ch 
nàm 
2019 

SOVói 

thiv 
hin 
näm 
2018 

Siff 

1 2 3 4=32 5=3/1 

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

2 Sãnluongnuiiêuthu Triéum3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 T&g doanh thu ben hang và 
agcdchvii 

Tmng 5: Doanh thu Ii 
nu5c 

Triu 
dng 

455.556 458.830 468.650 102,14 102,87 

452.408 453.130 464.549 102,52 102,68 

Biên ban DHCD thiro'ng niên nãm 2020 — Cong ty Cphdn C4 nwOv Bn Thành (BTW) 
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itieU 
Donvi 

Imh 

Thi 

nam 

K&quãSXKD 
nãm2019 

Ty1ç/othbiçn 

Kê 
hoach .; luen 

SOVOI 

ké 
hoach 
nam 
2019 

SOV61 

thm 
.: hien 

nam 
2018 

Sff 

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

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

5 T 1 h dn duçc cp nu5c % 100 100 100 - - 
S?Ch 

6 T' 1 nifr tht lhoél bInh 
qunn 

% 30,44 27 26,02 - - 

7 T&ig müt u lu xây dung Triêu 70.845 114.091 49.844 43,69 70,36 
adOng ., ........................ 

-PháiMmng1u5i; 8.502 4.971  5.515 110,94 64,87 

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

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

-Süachüa&igm1ic; 3.739 18.424 5.417 29,40 144,88 

-Ch&gththoátnu; 15.017 5.609 13.969 249,05 93,02 

-Muas&casvtc1iAt 3.328 2200 1.226 55,73 36,84 

8 Lçinhun1m5cthu TIiU 27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 
&ng 

9 %Iffl 10 10 12 - - 

3. Báo cáo cüa Ban Kiêm soát v viêc thâm dinh tlnh hInh san xut kinh 
doanh nàm 2019 cila Cong ty: 

Ba Nguyn Thj Thu Huang — Trithng Ban kim soát trInh bay Báo cáo cUa 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 nàm 2019 cta kim toán và Báo cáo cüa kiêm loan dc 
1p: 

Ong Nguyn Hu Cu?rng — K toán truâng Cong ty trInh bay Báo cáo tài chInh 
nàm 2019 d kiêm toán và Báo cáo cüa kiêm toán dôc lap ('theo tài lieu dInh kèrn.). 

Biên ban DHCD thzthng nien nám 2020 — Công ty Cphn clp nithc BJn Thành (BTW) 

3 



5. Ye vic trIch 1p  các qu5 Va chia c tui'c tü 191 nhun san thu näm 2019: 

Ong Nguyn Thành Philic trInh bay T trInh v vic trIch 1p các qu và chia c 
tirc tir 1çi nhun sau thuê näm 2019 (theo tài liçu dmnh kern). Cu the, các chi tiêu trIch 
1p qu5 và chia cô tirc nãm 2019 nhii sau: 

1.  Qu5dutixpháttiin 16.532.084.446 dng, chim t 1: 5 1,06 % 

2.  Qu5khenthiiâng 4.225.000.000 dng, chim t 1: 13,05 % 

3.  Quthuôngnguôiquãn1công1y 3 88.800.000 dng, chim t 1: 1,20 % 

4.  Chiactütchoc&1ông 

(12%mênhgiá) 

11.232.000.000 dng, chimtfl: 34,69% 

Cong 32.377.884.446 dng 100 % 

6. Báo cáo djnh hffOng phát trin và Kê hoich san xut kinh doanh 11am 
2020: 

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay Báo cáo djnh huàng phát trin và K hotch 
san xuât kinh doanh näm 2020 ('theo tài lieu dInh kern,); dong thii dé nghj Di hi dông 
cô dông üy quyên cho Hi dông quán trj xem xét diêu chinh các chi tiêu san xuât kinh 
doanh chü yeu và các giâi pháp cho phi hcip vOi tInh hInh thirc tê trong näm 2020. 

Các chi tiêu chü yu trong Báo cáo djnh huàng phát trin va k ho?ch san xuât 
kinh doanh näm 2020 nhir sau: 

So .,. Cac chi tieu chu yen 
Don vi 

. tinh 
Thut hiên 

• nam 2019 
Kê hoach 
nam 2020 

T1tng 
tnning nãm 
2020 sovoi 

näm 2019 (%) 
U 

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

1 Sãn1uçingnumuasi Tiium3  54,258 53,092 97,9 

3 

m 1 

468.650 

464.549 

40,350 -  

522.219 

517.919 

100,4 

111,4 

111,5 

Tngdoanhthubánhàngvàcungcp 
djchvi 

Tnngdó:Doanh1hu1innu 

Tiiu 
dông 

Tiiu 
dng 

4 T1thiicthuduongniên % 98,86 100 - 

5 % 100 100 - 

6 % 26,02 24 - 

7 Lçinhunftin5cthu TIiU 
tng 

39.704 40.000 100,7 

8 C ttc %/mnh 
gia 

12 DtrkiM 12 - 

Biên ban DHC'D thzthng nien nOm 2020 — Cong ' Cdphdn c'p nzthc Bn Thành (BTW) 
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* K hotch du tu xay dmg ca bàn näm 2020 nhu sau: 

So 
i'iUOflVOfl 

Quymô 
dãuttr 
(met 
Ôflg) 

Tngvn 
dâutir 
(tneu 
dông) 

Khochnãm2020 

KhoiFa 
meto 

Giátiikhi 
hnnig (tiiêu 

dng) 

Giátiigãi 
ngãn (Uiu 

dng) 
U 

1 VnkinhdoanhCông1y 20.977 139A04 16.857 109.335 99.909 

2 V&i dua vào eli phi san 
xut 

6.188 26.350 6.188 26350 24.018 

3 Ccisyvtcht - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168.254 23.045 138.185 126.427 

7. Ye viêc lira chQn don vj kiêm toán Báo cáo tãi chInh nãm 2020: 

Ba Nguyn Thj Thu Hucing — trithng Ban kim soát trInh bay T? trInh v vic 
liia chon dan vj kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2020 (theo tài liçu dInh kern). 

8. Ye mfrc thñ lao Hi ding quãn trj, Ban kim soát, Ngirôi ph trách quán 
trV Thu k HDQT nàm 2020: 

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay T? trInh v mirc thU lao Hi dMg quàn trj, 
Ban kiêm soát, Ngu?i phii tráeh quán trj! Thu k HDQT näm 2020 (theo Ta trInh dinh 
kern). 

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

Ong Hu'nh DUe Thành trInh bay d nghj si:ra di, b sung Diêu l Cong ty theo 
ni dung dê nghj tti Ti trInh so 04/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 cUa Hi dông 
quãn trj (theo tài liçu dInh kern). 

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

Ong Hu5rnh DUe Thành trInh bay d nghj si:ra d,i, b sung Quy ch quãn trj 
Cong ty theo ni dung dé nghj t?i  T? trmnh so 05/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 
cUa Hi dông quãn trj (theo tài lieu dInh kern). 

11. Vé vic ban hành Quy ch bô phiu din tu cüa Cong ty: 

Ong Hu'nh DUe Thành trinh bay d nghj ban hành Quy ch bO phiu din tU 
cUa Cong ty theo ni dung dê nghj tti T? trinh so 06/TTr-CNBT-HDQT ngày 
11/5/2020 cUa Hi dông quãn trj (theo tài liçu dInh kern). 

12. V vic min nhim và bu b sung thànb viên Ban kiém soát: 

Ba Phm Thj Thanh Van trmnh bay T?i trinh v vice min nhim chUc danh 
thành viên Ban kiêm soát cUa ông Nguyn Xuân TrInh và bâu bô sung thành viên Ban 
kiêm soát (theo Ta trInh dInh kern). 
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13. Dii hi thão 1un: 

Dii hi không cO kin. 

14. Cp nht báo cáo thin tra tn cacti cô dông truOc khi biêu qnyt: 

Ong Nguyn Mutyi — Triiông ban Thm tra tu cách C6 dông báo cáo cp nht 
kêt qua thâm tra tu each cô dong tham dr truâc khi biêu quyêt vói tong so c6 dông 
tham dir va uy quyên tham dir tinh trn thrn diem 10 gio' 00 phut la 151 cô (lông, tong 
so cô phân cüa cô dông tham dir là 6.960.716 cô phân, chiêm 74,37% tong so cô phân 
cüa tat cá cô dong duc mi tham dir. 

15. Ong Phm Hông Thng — Trirö'ng Ban kiêm phiu trinh bay mt so mu 
5r khi biêu quyêt các ni dung thrçrc trinh bay ti Dai hi. 

16. Cong b6 kt qua biu quyt các ni dung duQ'c trInh bay ti Dti hi 
(bang The biêu quyêt): 

Ong Phtm H6ng Thing — Trueing ban kim phiu cong b6 k& qua biu quyt 
các ni dung duçc trInh bay tai  Dti hi. 

- VOi 99,91% t6ng s6 C6 phn cüa tht Ca c6 (lông tham dir Di hi d6ng ', Di 
hi (là thông qua Báo cáo cüa Hi (lông quán trj ye cong tác quãn trj Cong ty näm 
2019. 

- Vfyi 99,91% t6ng s6 C6 phn cüa tht ca C6 dông tham dir Di hi d6ng, Di 
hi (là thông qua Báo cáo cña Ban kiêm soát ye vic thâm (ljnh tInh hInh san xuât kinh 
doanh nàm 2019. 

- Vri 99,91% t6ng s6 c6 phn cUa tht ca c6 (lông tham dr Dai  hi dng , Dti 
hOi (là thông qua Báo cáo tài chInh näm 2019 (là kiêm toán và Báo cáo cUa kiêm toán 
dc lip. 

- Vri 99,91% t6ng s6 c6 ph&n cüa tht Ca c6 dong tham dir Dti hi (l6ng , Dti 
hi (là thông qua vic trIch 1p các qu5 và chia cô tirc tr lçi nhun sau thuê näm 2019. 

- VOi 99,91% t6ng s6 C6 phn cüa tht cã c6 (lông tharn dir Dai  hi dng , Di 
h)i (là thông qua Djnh huàng phát triên và Kê hoch san xuât kinh doanh nãm 2020; 
d6ng thii üy quyn cho HOi  (lông quãn trj xem xét (lieu chinh các chi tiêu san xuât 
kinh doanh chU yeu và cac giái pháp cho phü hçp vOi tinh hInh thire tê trong näm 
2020. 

- Vài 99,78% t6ng s6 c6 phn cüa tht cã c6 (lông tham d%r Dii hOi  d6ng , Dti 
hi (là thông qua vic lira chçn &in vj kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2020. 

- VOi 99,81% t6ng s6 C6 phn cüa tht cà c6 (lông tham d? Dai hi d6ng ', Di 
hi)i (là thông qua mirc thu lao H)i (lông quãn trj, Ban kiêm soát, Nguii ph trách quan 
trj/ Thu k HDQT näm 2020. 

- Wii 99,91% t6ng s6 c6 phn cüa t&t ct c6 (lông tham dir Thti hOi  (lông ), Dai 
hi (là thông qua vic bô sung, süa dOi Diêu l Cong ty. 

- VOi 99,91% t6ng s6 C6 phn cüa tt cá c6 (lông tham dr Dai hOi d6ng , Di 
hi (là thông qua vic bô sung, sua dOi Quy chê quán trj Cong ty. 
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- VOi 99,85% tong s c ph&n cüa tht ca c dông tham dir Dai  hi dông , Dti 
hi dä thông qua vic ban hành Quy chê bô phiêu din t1r cUa Cong ty. 

- Vói 99,85% tng s c phtn cüa tt cà c dông tham dr Di hi dng , Dti 
hi dã thông qua vic min nhim chüc danh thành viên Ban kiêm soát cUa ông 
Nguyn Xuân TrInh và bâu ho sung thành viên Ban kiêm soát. 

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

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

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay Quy ch tham gia d cir, irng cir thành viên 
Ban kiêm soát Cong ty Co phân Cap ntrOc Ben Thành nhim k' 2017 - 2022 (Quy chê 
dInh kern). 

Vâi 100% s phiu chp thun, toàn th Dti hi dä thông qua Quy ch tham gia 
dê ci:r, rng cir thành viên Ban kim soát. 

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

Ong Phtm Hng Thâng — Tnthng ban kim phiu (bu ci:r) trInh bay Th 1 bu 
ho sung 01 thành viên Ban kiêm soát nhim k' 2017 — 2022 (The lç dInh kern). 

Vri 100% séi phiu chip thun, toàn th Dti hi dã thông qua Th 1 bâu bô 
sung 01 thành viên Ban kiêm soát nhim k' 2017 — 2022. 

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

Ba Pham Thj Thanh Van trInh bay và diu khin Dai  hi thông qua danh sách 
frng Cu viên Ban kiêm soát. 

Vri 100% s phiu chip thun, Dai  hi dà thông qua danh sách d cir, i'rng ci:r 
thành viên Ban kiêm soát nhim k' 2017 — 2022 gôm 01 ung cü viên là bà Thach 
Dixcing Kim An — T l dê cir dat  5 3,15% lyOn diêu l. 

.17.4 Thông qua vic bu b sung bà Th,ch Dirong Kim An lam thành viên 
Ban kiêm soát nhim k)T 2017 — 2022: 

Ba Pham Thj Thanh Van trinh bay và diu khin Dai hOi thông qua vic bu b 
sung bà Thach Ducmg Kim An lam thành viên Ban kiëm soát nhim k' 2017 - 2022. 

Do danh sách 1rng c1 viên Ban kim soát chi có 01 irng cir viên, trong khi s 
1uçmg thành viên bj khuyêt, can bâu bô sung cUng là 01 ngix?ñ. VI vy, Di hi dã thirc 
hin bâu bô sung thành viên Ban kiëm soát nhim kr 2017 — 2022 bang Phiêu biêu 
quyêt thay cho phiêu bâu theo The 1 bâu bô sung 01 thãnh viên Ban kiêm soãt nhim 
kS' 2017-2022 d duçc Di hi dOng cO dOng thông qua. 

VOi 100% s phiu chp thun, Dai  hi d thông qua vic bu b sung bà 
Thach Drnmg Kim An lam thành vién Ban kiém soát nhim k' 2017-2022. 

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

18.1 Ba Pham Thj Thanh Van trInh bay Nghj quyt Dai hOi dng c dOng 
thumg niën 2020. 

Vâi 100% s phiu chip thun, toàn th Dai  hi dà thông qua Nghj quyt cuc 
h9p thi.thng niên nàm 2020 cUa Dai  hi dOng c dông. 
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18.2 Ong Luu ChI Quc thay mt Thu k doàn trInh bay Biên bàn cuc hçp Dui 
hi dông cô dông thithng niên 2020. 

Vâi 100% s phiu chip thun, toàn th Dti hi dã thông qua Biên bàn cuc 
h9p Dai  hi dông cô dong thu&ng niên 2020. 

Dai hi kt thüc lüc 11 gi? 25 phüt cüng ngày./. 

TM. THu KY DOAN TM. CHU TOA DOAN  

THU' KY HDQT CHU TICH HDQT/CHU TOA BA! HO! 

Lint ChI Quc Phim Thj 1'hanh Van 
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