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KInh gUi: 
- TJy ban Chi'rng khoán Nhà nuOc; 
- S Giao djch ChUng khoán Ha Ni. 

1. Ten Cong ty : CONG TY CO PHAN CAP NTJOC BEN THANH 
(Ma chffng khoán: BTW) 

2. Trii s& chInh : 194 Pasteur, PhuOng 6, Qun 3, TP. H ChI Minh 

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

4. Fax : (08) 38 229 778 

5. Ngtrôi thirc hin cong bô thông tin: 

- HQ và ten : NGUYEN THANH PHUC — Giárn dc Cong ty 

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

- Diên thoti 

+Didng :0913 926614 

+Coquan :(08)38234723 

- Fax : (08) 38 229 778 

6. Loii thông tin cong bô: 

LII 24h LI 72h LII Yêu cu [?J Bt thung LI Djnh k' 

7. Ni dung thông tin cong b6: 

Can cU Nghj djnh s 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 cUa ChInh phü huàng dn 
ye quãn trj cong ty ap di;ing dôi vâi cong ty di chUng; Thông tu sO 155/2015/TT-BTC 
ngày 06/10/2015 cUa B Tài chinh huOng dn cong bO thông tin trên thj trung chUng 
khoán có hiu lirc thi hành tU ngày 01/01/2016, 

Thirc hin Nghj quyt Dai  hi c dông thung niên närn 2020 duqc Daihi  c 
dOng thông qua ngày 28/5/2020, Cong ty CO phân Cap nuâc Ben Thành cong bO thông 
tin vic bô sung, sUa dôi Quy ché quân trj Cong ty Co phân Cap nuc Ben Thành. 

8. Thông tin nay dä thr9c cOng b6 trên trang thông tin din tU cUa Cong ty C phân Cap 
nixóc Bn Thành vào ngay 28/5/2020 tti duing dan: www.capnuocbenthanh.com  (vao 
Mic "Dti hi cô dông thung niên näm 2020"). 



TXC HIIN CBTT 
DOC 

yen Thãnh Phüc 

Chüng tôi xin cam k& các thông tin cong bé trên day là diling sr that  và hoàn toàn 
chju trách nhim truâc pháp lust ye ni dung các thông tin d cong bô. 

* DInh kern: Biên bàn, Nghj quyt Dti hi c dông thuô'ng then nm 2020. 

Ncrinhin: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ly; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Kê toán tnrông Cong ty; 
- Liiu: VT, TC-HC. 



CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH CQNG HOA xA HQI CHtJ NGHIA VIT NAM 
BiI HQI BONG cC) BONG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

ThanhpháH ChIMfrth, ngày 28 tháng5 nthn 2020 

NGH! QUYET 
BAI HOI CO BONG THU'OG NIEN 2020 

CONG TY CO PHAN CAP NOC BEN THANII 

Can dir: 

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

- Diu 1 t chiirc va ho?t dng cüa Cong ty C phtn Cp nuâc Bn Thãnh; 

- Ni dung và kt qua cuc hp thixng niên 2020 cUa Dai  hi dng c dông 
Cong ty Co phân Cap ni.râc Ben Thành, 

QUYET NGH! 

Biu 1.  Thông qua Báo cáo cüa HOi  dng quãn trj v cong tác quãn trj Cong ty näm 
2019 (theo tài lieu dInh kern), vâi các chi tiêu chU yêu nhu sau: 

SILT Cllltieu 
Bonvi 

Thtn 
hiên 
-. 

2018 

KêtquãSXKD 
nam 2019 

Ty1e%thu 

K Thin 

Sovói 

k hoach 

2019 

2 
'°' 
th' 

nam 
2018 

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

1 Sàn1uongnumuasi Trium3  57,52 55,082 54,258 98,50 94,33 

2 Sãn1uçngnutiêuthi Tiiêum3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 Tng doanh thu ban hang và 
auig cap dchvti 

Tmngdó:Doanhthuiinnu 

Triêu 
dông 

455.556 458.830 468.650 102,14 102,87 

452.408 453.130 464.549 102,52 102,68 

4 T1thiicthuduongnien % 98,53 100 98,86 - - 

5 T' 1 h dan dut cp nuóc 
sch 

% 100 100 100 - - 

6 T 1 nu tht thoa.t bInh quân 
nm 

% 30,44 27 26,02 - - 
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C1Uh1eU 
Do'ni 

Thur 
hiên 

2018 

KetquaSXKD 
nam 2019 

Ty1e%thuhien 

K ThUr 
Sovói 

khoath 

2019 

Sovói 
thuv 

2018 

SiT 

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

7 T&igmütuttixâydimgcci 
bn 

Triêu 
dông 

70.845 114.091 49.844 43,69 70,36 

-PhMmng1ui  8.502 4.971 5.515 110,94 64,87 

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

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

-SchQa&igmiic; 3.739 18.424 5.417 29,40 144,88 

-Ch6ngtht1iátnu; 15.017 5.609 13.969 249,05 93,02 

-MuasmcosôvtcMt 3.328 2200 1226 55,73 36,84 

8 li?inhun1mt5ethuê Tiiu 
dông 

27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 

9 CMäc %/ménh 
giá 

10 10 12 - - 

Diu 2. Thông qua Báo cáo cüa Ban kiêm soát v vic thm djnh tInh hInh san xut 
kinh doanh näm 2019 cUa 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 dôc lap theo tài liçu dInh kèrn). 

Diu 4. Thông qua vic trIch 1p các qu5 và chia c tirc ttir lqi nhun sau thu näm 
2019 (theo tà trInh dInh kern). Cu the, các chi tiêu trIch 1p qu và chia c 
tirc näm 2019 nhu sau: 

1.  Qu5du1uphát1rin 16.532.084.446dng, chimt'1ê: 51,06% 

2.  Qukhenthixông 4.225.000.000dng, chim t' l: 13,05 % 

3.  Qthngng.rôiqun1côngty 388.800.000 dng, chimt1: 1,20% 

4.  Chiactiinchocdong 

(12%mênhgiá) 

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

Cong 32.377.884.446 dng 100 % 

Diêu 5. 

1. Thông qua fJjnh hi.ràng phát trin và K hoch san xut kinh doanh nãm 
2020 (theo tài 1iu dInh kern) vOi mt so chi tiêu kê hoch kinh doanh 
chU yêu nhu sau: 

Nghj quyit DHCD thzthng niên nám 2020 — Cong ty Cáphdn COp nzthc Bn ThOnh (BTW) 2 



CacchiUeuchuyeu 
Donvi 

tinh 
Thuhién 
nam2019 

Khoath 
nam2020 

TI1ng 
tithngniim 
2020 sovol 

nain2019(%) 
TI' 

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

1 Sn1uonni.frmuasi Tiium3  54,258 53,092 97,9 

2 SMhngnutiêuthii Tiium3  40,188 40,350 100,4 

3 Tng doanh thu ben hang và cung cp 
dichvu 

Tiiu 
dôn 

468.650 522219 111,4 

Tmngdó:Doanhthulinnu TIiU 

dng 
464.549 517.919 111,5 

4T'1thiicthuduon .th  %98,86  100 -.................... 

5 T1êhôdensrclungnusach % 100 100 - 

6 T1thtnunhquennam % 26,02 24 - 

7 Linhun1nfrthu Tiiêu 39.704 40.000 100,7 

rn _ ........—............ 
8 Ce, t 

rnrn 

%/mêth 12 Dukin 12 - 

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

So 
Ngunvn 

Quymô 
du hr 
(met 
ông) 

Tngvon 
du hr 
(triu 
dong) 

Kêho3chnäm2020 

°' 
(met ong) 

Gia Iii khe,i Giá Uj giãi 
ngán(Uiéu 

dÔg) 
TI' 

1 V6nkinhdoanhCôngty 20.977 139.404 16.857 109.335 99.909 

2 Vnduavaochiphfsanxut 6.188 26.350 6.188 26.350 24.018 

3 Cxvtcht . - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168.254 23.045 138.185 126.427 

2. Di hi dong cô dông Uy quyên cho Hi dông quãn trj xem xét diêu chinhj 
các chi tiêu san xuât kinh doanh chü yeu va các giãi pháp cho phü hçp vOi 7  
tInh hInh thirc tê trong näm 2020. 

Diu 6.  Thông qua vic lira ch9n dan vj kim toán cho Báo cáo tài chInh näm 2020 
(theo t& trinh dInh kern). 

Diu 7.  Thông qua mute thu lao HOi  dng quãn trj, Ban kim soát, Nguôi phiu trách 
quãn trj/ Thu k HDQT näm 2020 (theo t& trInh dmnh kern), cit the nhu sau: 

- Thành viên HDQT : 5.000.000 dng/nguñ/tháng. 

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

- Ngui phii trách quãn trj/Thu k HDQT: 3.000.000 dng/ngui/thang. 

- Riêng ChU tjch HDQT, Tnxâng BKS do dam nhn cong tác chuyên trách 
nén không nhn thu lao. 
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TM. BA!  HQI1 'ó 9  
C jCW 

Co PHAN 
cp 
BEN TANH 

ONG THU'YNG NIEN 2020 

Biu 8.  Thông qua vic b sung, sa di Diu 1 Cong ty theo ni dung d nghj tai 
T?i trInh so 04/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 cüa Hi dong quãn trj 
(dInh kern tài liu). 

Biu 9. Thông qua vic h sung, si:ra di Quy ch quán trj Cong ty theo ni dung dé 
nghj tai  T? trInh so 05/TTr-CNBT-HDQT ngây 11/5/2020 cüa Hi dng 
quãn trj (dInh kèni tài liçu,). 

Jiiêu 10.  Thông qua vic ban hành Quy ch bö phiu din tir cüa Cong ty theo ni 
dung dê nghj ti Ti trInh so 06/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 cña Hi 
dông quãn trj ('dInh kèn2 tài liu,). 

131êu 11.  Thông qua vic min nhim chüc danh Thãnh viên Ban kirn soát cüa ông 
Nguyen Xuân TrInh ('theo to' trInh dInh kern,). 

Biu 12.  Thông qua vic bu b sung bà Thch Diwng Kim An lam thành viên Ban 
kiêm soát nhim kSr 2017 —2022. 

Biu 13.  Nghj quy& nay dä duçc Dai  hi dng c dông thông qua và Co hiu lirc k 
tfr ngày k. Giao HOi  dong quãn trj Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành 
to chirc triên khai thiic hin Nghj quyêt cüa Di hOi. 

Pham Thj Thanh Van 

Nghj quyt DHCD thit&ng nien nOm 2020 — Cong Cáphdn c'p nzthc BIn Thành (BTW) 4 



" CO PHAN CAP NUt%C BEN THANH CONG HOA xA HOI CHU NGHTA VLT NAM ct 
COGT  •" HOIBONGCOBONG Bôclâp-T.rdo-Hanhphñc 
COPHAN 

CAP NIJdC 

\ BEN THANH 
BIEN BAN 

BiI HQI CO BONG THU'NG NIEN 2020 
CONG TY cO PHAN CAP NI!OC BEN THANH 

Horn nay, tr lUc 8 gi? 19 phüt ngày 28 tháng 5 näm 2020, tai  Hi trithng Khách 
sn Thang Lçi, so 14 VO Van Tan, Phung 6, Qu.n 3, TP. Ho ChI Minh, cuc h9p thuxông 
niên cüa Di hi dong cô dong (DHDCD) Cong ty Co phãn Cap niiâc Ben Thành thrçc 
tiên hành vói ni dung chInh nhi..r sau: 

I. KHAI MAC CUQC HOP: 

1. Phân nghi thfrc khai mc: Gm có tuyên bá lj do, giái thiçu dgi bieu. 

2. Thông qua s lu'qng và danh sách nhân sr Ban thm tra tir cách ci 
dông: 

Ong Hu'nh Dirc Thành thay mtt Ban T chirc Dti hi trinh bay và diu khin 
Dti hi thông qua so hxcing và danh sách nhân sir Ban thâm tra tii cách cO dông. 

VOi 100% s phiu chip thun, Thu hi dä thông qua nhân si,r Ban thm tra tu 
each cô dông gôm 06 thành vién nhu sau: 

1. Ong Nguyn Mur?yi 

2. Ong Nguyn Hüu Cung 

3. Ba Vu Thanh Thão 

4. Ong Phan Thanh Hung 

5. Ong BUi Minh Ng9e 

6. Ba Nguyn Phan Dung  

- PhO Giám dc, Tmng ban 

- K toán trithng, Thành viên 

- PhO Trrnng phOng TC-HC, Thành viên 

- T trirâng 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 Ham 2020: 

Ong Nguyn Mi.r?yi — Trithng ban Thrn tra tu cách c dOng báo cáo kt qua 
thâm tra tix cách cô dOng tharn d? Dui hOi,  vâi tong so cô dOng tham dir và Uy quyên 
tham dir tInh tOi thai diem 8 giô' 19 phüt là 105 cô dông, tong so cô phân cüa cô dong 
tham dir là 6.561.510 cô phân, chiêm 70,10% tong so eô phân cüa cô dOng duçc mi 
tham dir. 

Ban Thm tra tu cách c dông tuyên b DHDCD thithng niên näm 2020 dü diu 
kin dê tiên hành theo quy djnh eüa pháp lust. 

4. Thông qua Th 1 lam vic Va biêu quyt tti Bai hi: ('theo tài liçu dInh 
kern). 

Ong Huinh EXrc Thành thay mitt  Ban T ehfrc Dui hi trInh bay và diu khin 
Thu lii thông qua The 1 lam vic và biu quy& ti Dai hOi. 

Vài 100% s phiu chp thuitn,  Dui  hOi  d thông qua Th l lam vic và biu 
quyêt tai Dai hi. 

Biên bàn DHC'D thu-Otng niên nám 2020 — Cong ' Cd phdn c'p nithc Bn Thành (BTW) 
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5. Thông qua s 1trçng và danh sách nhân slr Chü tQa doàn: 

Ong Hu'nh Düc Thành thay mat  Ban T chirc Di hi trinh bay và diu khin 
Dti hi thông qua so luçing và danh sách nhân sr Chü tot doàn. 

Vri 100% s phiu chtp thuan, Dai  hi dä thông qua nhân sr Chü tQa doàn 
gôm 02 thành viên nhu sau: 

- Ba Ph?m Thj Thanh Van - ChU tjch HDQT 

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

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

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

- VOi s6 phiu chp thun là 100%: Di hi dä thông qua danh sách Thu k 
doàn gôm 02 thành viên. 

- VOi s phiu chp thun là 100%: Dti hi dà thông qua danh sách Ban kim 
phiêu gôm 06 thành viên. 

II. NQI DUNG DAI  HQI: 

1. Thông qua Chirong trInh Diii hi: 

Ong Nguyn Thành Phüc trinh bay và diu khin Dti hi thông qua Chucmg 
trinh Dii hi. 

VOi 100% s phiu chp thun, toàn th Di hOi  dà thông qua Chucrng trInh Di 
hi (theo tài liçu dInh kern). 

2. Báo cáo cüa Hi dlng quãn trj v Cong tác quail trl Cong ty nàm 2019: 

Ba Phtm Thj Thanh Van trmnh bay Báo cáo cüa Hi dng quán trj v cong tác 
quãn trj Cong ty näm 2019 (theo tài lieu dInh kern), vâi các chi tiêu chü yêu nhu sau: 

ChiliCU Donvi 
Tht 
biên 
nani 

KtquãSXKD 
nam2019 Tyle%thutluen 

Ke 
hoach 

Thut 
hien 

Sovoi 
k 

hoach 
nam 
2019 

SOVói 
thut 
hiên 
nam 
2018 

SIT 

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

Sãnluçngnumuasi Triéum3  57,52 55,082 54,258 98,50 94,33 

2 Sânlungnutiéuthii Tium3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 Tng doarih thu ban hang và 
anigcapdchvv 

T1Dng do: Doanh thu iiM 
nu 

Triu 
dong 

455.556 

452.408 

458.830 468.650 

464.549 

102,14 

102,52 

102,87 

102,68 453.130 

Biên ban DHCD thztàng nien nám 2020 — Cong ty Cphcn GO nu-óc Bn Thành (BTW) 
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SiT C111l1tU 
Doni 

Thur 
I'jên 

1A1Q 

KtquãSXKD 
nam 2019 

., 
Ty1e%thuhien 

Kê 
hoach 

Thuic 
.; hien 

Sovói 
k 

hoach 
nam 
2019 

SOvói 
thur 
hien 
nam 
2018 

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

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

5 T 1 h dan duçc cp nin5c 

s?ch 

% 100 100 100 - - 

6 T 1 nu tht thoát bmnh 
quânn 

% 30,44 27 26,02 - - 

7 T&ig miic diii  tu xây dçmg 
cabait 

Triu 
dng 

70.845 114.091 49.844 43,69 70,36 

-Pháiênming1u5i 8.502 4.971 5.515 110,94 64,87 

-Conangcp; 

-Caitothay1h; 

32.153 54.012 

28.875 

18.424 

2200 

16.851 

6.866 

5.417 

1226 

31,20 

23,78 

29,40 

55,73 

52,41 

84,70 

144,88 

93..02 

36,84 

8.106 

-SiachUa&igmic; 3.739 

••••• 

3328 

: h&igtht.thoátnu .;  

-Muasasivtcht 

8 Lçinhun1m5cthu Tiiu 
dng 

27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 

9 %lmënh 10 10 12 - - 

3. Báo cáo cüa Ban Kiêm soát v viêc thâm djnh tInh hInh san xut kinh 
doanh nãm 2019 cüa Cong ty: 

Ba Nguyn Thj Thu Hucmg — Trixng 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 näm 2019 dã kiêm toán và Báo cáo cüa kiêm loan dc 
1p: 

Ong Nguyn Hu Cung — K toán truâng Cong ty trInh bay Báo cáo tài chInh 
nàm 2019 d kiôm toán và Báo cáo cita kiêm toán doe lap ('theo tài lieu dInh kèm). 

Biên ban DHCD thwàng nien nám 2020 — Cong ty Ca phdn p nzthc Bn Thành (BTW) 
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5. V vic trich 1p các qu Va chia cô tIic tfr lçi nhun sau thu nãm 2019: 

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay T? trinh v vic trich 1p các qu và chia c 
trc ffr 1çi nhun sau thué näm 2019 (theo tài liçu dInh kern). Cu the, các chi tiêu trIch 
1p qu5 và chia cô tirc näm 2019 nhis sau: 

1.  Qtiitisphát1rin 16.532.084.446 dng, chim t 1: 51,06% 

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

3.  QuthuóngnguOiqun1côngty 388.800.000dng, chimt1: 1,20% 

4.  ChiacMutchoc&long 

(12%mnhgiá) 

11.232.000.000 dng, chim t 1: 34,69 % 

Cong 32.377.884.446 dng 100 % 

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

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay Báo cáo djnh hràng phát trin và K hotch 
san xuAt kinh doanh näm 2020 ('theo tài lieu dInh kèrn); dong thai dê nghj Eti hi dong 
c dông üy quyên cho HOi  dông quãn trj xem xét diêu chinh các chi tiêu san xuât kinh 
doanh chü yu và các giãi pháp cho phü hcip vâi tInh hInh thrc tê trong nãm 2020. 

Các chi tiêu chü yu trong Báo cáo djnh hixrng phát trin va k hoach san xut 
kinh doanh nãm 2020 nhix sau: 

So .. Cac chi lieu chu yeu 
Don vi 

tinh 
Thut hiên 

• nam 2019 
Kê hoach 
nam 2020 

T1tng 
tnnng nãm 
2020 so vol 

nàm 2019 (%) 
TI,  

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

1 Sàn1uingnifrmuasi Tiium3  54,258 53,092 97,9 

2 

3 

Sãnluongnuxtiêuth Tiium .. 
468.650 

_59_•  

522219 
_1. 

111,4 T&igdohthubánhàngvàcuiigcãp 
djchvii 

Tiiu 
dOng 

Tmngdo:Doanhthu1iMnu TriU 
dong 

464.549 517.919 111,5 

4 T'1thicthudngnien % 98,86 100 - 

5 % 100 100 - 

6 Tr1thtthoátnucbInhàinäm % 26,02 24 - 

7 Lnhuninn5cthu TIiU 
dng 

39.704 40.000 100,7 

8 C c %fmnh 
gia 

12 DITkin 12 - 

Biên ban DHCD thithng niên nám 2020 — Cong ty C phdn Ccfp nzthc BIn Thành ('BTW,) 
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* K hoch dtu ti.r xay dirng c ban näm 2020 nhix sau: 

So N guon von 

Quymô 
dautir 

ong) 

Tngvn 
daUtU 

d(llIg) 

Khochnäm2020 

I<ioi1ia 
me o 

Giátiikh& 
kiçiig (tiiu 

Giátiig!ãi 
ngãn (hiu Ti' 

1 VnkinhdoanhCôngty 20.977 139.404 16.857 109335 99.909 

2 V&i dua vão clii phi san 6.188 26.350 6.188 26.350 24.018 

3 Cvtcht - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168.254 23.045 138.185 126.427 

7. V viêc lira chon don v kim toán Báo cáo tài chinh näm 2020: 

Ba Nguyn Thj Thu Hucing — trithng Ban kim soát trInh bay Ti trinh v vic 
kra chon don vj kim toán Báo cáo tài chInh näm 2020 (theo tài liçu dInh kern). 

8. V mfrc thñ lao Hi dng quãn trl,  Ban kiêm soát, Ngirô'i phi trách quán 
trV Thir k HDQT nàm 2020: 

Ong Nguyn Thânh Phüc trInh bay T? trInh v mrc thu lao Hi dng quãn trj, 
Ban kiêm soát, Nguii phi trách quãn trj/ Thu k HDQT näm 2020 (theo Ta trInh dInh 
kern). 

9. V vic sfra dii, b sung Diêu 1 Cong ty: 

Ong Huinh Dirc Thành trInh bay d nghj si:ra dM, bë sung Diu i Cong ty theo 
ni dung dê nghj tji T?ii 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 Quy ch quán trj Cong ty: 

Ong Huynh Due Thanh trinh bay de ngh sua doi, bo sung Quy che quan tr 
Cong ty theo ni dung dê nghj tai Th trInh so 05/TTr-CNBT-HDQT ngãy 11/5/2020 
cüa Hi dông quãn trj (theo tài licu dInh kern). - 

11. Ye vic ban hành Quy ch bó phiu din tir cüa Cong ty: 

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

12. V vic min nhim và bu b sung thành viên Ban kiérn soát: 

B& Phm Thj Thanh Van trinh bay Th trInh v vic min nhim chfrc danh 
thành vién Ban kiêm soát cüa ông Nguyn Xuân Trinh và bâu bô sung thành viën Ban 
kiêm soát (theo Ta trInh dInh kern). 
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13. Dai hi thão 1un: 

Dti hi không có kin. 

14. Cp nht báo cáo thin tra tu' cách c1 ctông truóc khi biu quyêt: 

Ong Nguyn Mizi — Trrning ban Thm tra ti.r each c dông báo cáo cp nht 
kêt qua thâm tra tu cách cô dông tham dir truàc khi biêu quyêt vâi tong so cô dông 
tham du va uy quyên tham du tinh trn thoi diem 10 gb' 00 phut la 151 cô dông, tong 
so cô phân cüa cô dông tham dir là 6.960.716 cô phân, chiêm 74,37% tong so cô phân 
cüa tat ca cô dông dixçc mi tham dir. 

15. Ong Phm Hing Tháng — Trirong Ban kim phiu trinh bay mt s lu'u 
khi biêu quyêt các ni dung thrçrc trinh bay ti Dai hi. 

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

Ong Phm Hng Thtng — Truâng ban kim phiu cOng b6 kt qua biu quyt 
các ni dung duçc trinh bay tti Dai  hi. 

- Vâi 99,91% tng s c phn cüa tht cà c dông tham dir Dai  hi dng , Di 
hi dä thông qua Báo cáo cüa HOi  dông quãn trj ye cOng tác quàn trj Cong ty näm 
2019. 

- VOi 99,91% tng s c phn cüa tht câ c dông tham d%r Thti hi dông, Dii 
hi dä thông qua Báo cáo cüa Ban kiêm soát ye vic thâm djnh tInh hInh san xuât kinh 
doanh nàm 2019. 

- VOi 99,91% thng s c phn cüa tht cã c dông tham di,r Di hi dng , Di 
hi dã thông qua Báo cáo tài chInh nãm 2019 da kiêm toán và Báo cáo cUa kiêm toán 
dc lip. 

- VOi 99,91% thng s6 cë, phn cüa tt cã c dông tham dr Dui hi dng , Di 
hi dä thông qua vic trIch 1p các qu5 và chia cO tirc tfr lçii nhun sau thuê näm 2019. 

- Vri 99,91% tng sé c phn cüa tht Ca C dông tham d? Di hii dlng , Dti 
hi dä thông qua Djnh huàng phát triên và Kê hotch san xuât kinh doanh näm 2020; 
dng thOri üy quyn cho Hi dong quán trj xem xét diêu chinh các chi tiêu san xuât 
kinh doanh chü yu và các giai pháp cho phü hçp vOi tinh hInh thirc tê trong näm 
2020. 

- Vâi 99,78% tng s c phn cüa tht cà c dông tham dij Dti hi dng , Dui 
hi dã thông qua vic 1a chQn dcm vj kiêm toán Báo cáo tài chInh nàm 2020. 

- VOi 99,81% tng sé c phn cüa tht cà c dông tham d? Di hOi  &ng , Di 
hi dä thông qua mirc thu lao Hi dông quãn trj, Ban kiem soát, Ngithi phii trách quan 
trj/ Thu k HDQT näm 2020. 

- V6i 99,91% tng s c phn cüa t&t cã c dong tham dir Dai hOi dOng , Dai 
hOi dä thông qua vic bO sung, sua dOi EMêu l Cong ty. 

- VOi 99,91% t6ng sé, c phn cüa tht ca c dOng tham dir Thu hi ding , Thu 
hOi dä thông qua vic bO sung, süa dôi Quy chê quán trj COng ty. 
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- Vâi 99,85% tong s c phn cüa tt cà c dong tham dr Dti hi dông , Di 
hi dà thông qua vic ban hành Quy ehê bô phiêu din tü cüa Cong ty. 

- Vói 99,85% tng s6 c phn cUa tht cà c dông tham d%r Di hi dng , Di 
hi dã thông qua vie min nhim chüc danh thành viën Ban kiêm soát cüa ông 
Nguyn Xuân TrInh và bu bë sung thành viên Ban kiêm soát. 

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

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

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay Quy ch tham gia d cü, 1rng ci'r thành viên 
Ban kiêm soát Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành nhim kS'  2017 - 2022 (Quy ché 
dInh kern). 

Vâi 100% s phiu chip thun, toàn th Dai  hi da thông qua Quy ch tham gia 
dê ci:r, üng ci:r thành viên Ban kim soát. 

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

Ong Pham Hng Thing — Tnthng ban kim phiu (bu cir) trinh bay Th l bu 
bô sung 01 thành viên Ban kiêm soát nhim k' 2017 — 2022 (The lc dInh kern). 

Vri 100% s phiu chip thun, toàn th Dti hi dã thông qua Th l btu b 
sung 01 thành viên Ban kiêm soát nhim kS'  2017 — 2022. 

17.3 Thông qua danh sách trng cir viên Ban kiêm soát: 

Ba Phtm Thj Thanh Van trInh bay và diu khin Dii hi thông qua danh sách 
1rng cü viên Ban kiêm soát. 

Vâi 100% s phiu chp thun, Di hi da thông qua danh sách d 1rng cCr 
thành viên Ban kiêm soãt nhim ki 2017 — 2022 gôm 01 irng c1r viên là bà Thtch 
Duong Kim An — T l dê ctr dat  53,15% lyon diêu l. 

17.4 Thông qua vic bu bô sung bà Thich Dtrong Kim An lam thành viên 
Ban kiêm soát nhiêm k 2017 — 2022: 

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

Do danh sách lrng cr viên Ban kim soát chi có 01 1rng cir viên, trong khi so 
krqng thành viên bj khuyêt, can bâu bô sung cüng là 01 nguYi. VI 4y, Dai hOi dã thijc 
hin bâu bô sung thành vién Ban kiêm soát nhim k' 2017 — 2022 bang Phiêu biêu 
quyêt thay cho phiêu bâu theo The 1 bâu bô sung 01 thành vién Ban kiém soát nhim 
kS' 2017 — 2022 dà duçc Dai  hi dông cO dông thông qua. 

Vâi 100% s phiu chp thun, Dai  hi da thông qua vic bu b sung bà 
Thach Ducng Kim An lam thành viên Ban kiêm soát nhim k' 2017 — 2022. 

18. Thông qua Biên ban và Nghj quyt cuc hQp thu'ong niên 2020 cüa Dii 
hi dông cô dông: 

18.1 Ba Pham Thj Thanh Van trInh bay Nghj quyt Dai  hi dông c dông 
thu?ng niên 2020. 

Vâi 100% s6 phiu chip thun, toàn th Dai hOi dä thông qua Nghj quyt cuc 
h9p thu&ng niên nàm 2020 cüa Dai  hi dông cO dông. 
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18.2 Ong Lixu Chi Qu& thay mt Thu k doàn trmnh bay Biên ban cuc h9p Dai 
hOi dông cô dông thuOrng niên 2020. 

Vâi 100% s6 phiu chtp thun, toãn th Dai  hi dä thông qua Biên ban cuc 
hçp Dai  hi dông cô dông thuing niên 2020. 

Dti hi kt thüc lüc 11 gi? 25 phüt cüng ngây./. 

TM. THu KY DOAN TM. CHU TOA DOAN 

THu KY HDQT CHU T!CH  HDQT/CHU TQA DAI  HO! 

Liru Chi Quc Pham Thi thanh Van 
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