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CONG TY CO PHAN CAP MJC BEN THANIT CONG HOA xA 119! CHU NGHIA VIIT NAM 
Bôc Ip — Tir do — Hnh phüc 

Thànhphó'HChIMinh, ngày3l tháng3nám2021 

THE LE LAM V!C vA BIEU QUYET 
TI BA! HO! CO BONG THIJNG NIEN NAM 2021 

CONG TY CO PHAN CAP NIfOC BEN THANH 

D Dti hi c dông thuOng niên näm 2021 cüa Cong ty C phn Cap ntxâc 
Ben Thành duçic tiên hành trong không khi trang tr9ng, hqp 1 và thãnh Cong tot dp, 
kInh de ngh Qu cô dông tham di.r th?c hin nghiêm tüc các quyên htn và nghTa v11 cüa 
mInh duâi day: 

i. Tat Ca cô dông si htu c phAn cüa Cong ty Co phân Cap nuâc 
Ben Thãnh theo danh sách c dong chôt den ngày 26/3/202 1 duçc quyên tham dir Di 
hi cô dông thuOng niën näm 2021. 

2. C dông ho.c dti din c dông d lam thu tiic däng k tham d? Dti hi dng 
eô dông thung nién näm 2021 ducc quyên tham gia phát biêu kiên và biêu quyêt tai 
Dai hôi. 

3. Cutc h9p Dti hi dng c dong do Chü t9a doãn diu khin. C dong tham 
gia Dti hi phãi tuân thñ theo sir diêu khiên cüa Chü t9a doãn nhäm tto diêu kin cho 
Dii hi din ra mt cách thuin igi, nhanh chong và hçp 1. 

4. Khi tin hânh däng k tham dii Dai  hi, Cong ty cp cho t1ng c dông hoc 
dti din thrçic üy quyên Phiêu biêu quyêt vã The biêu quyêt, trén dO ghi ma so dang 
k, ten cña cô dông và so phiêu biêu quyêt cüa cô dong do. 

4.1 PI,kii biéu quyt: C dong biu quy& bang Phiëu biu quyt dôi vi các ni 
dung: Thông qua nhân sir Chü t9a doàn, Thu k doàn, Ban kiêm phiêu; The 1 lam vic 
vã biêu quyêt tii Dai  hi; Chuang trinh lam vic cña Dti hi; Min nhim thành viên 
Hi dong quân trj; Quy ché tham gia de ct'r, i:rng ci'r thành viën Hi dong quãn trj nhim 
kS' 2017 - 2022; The 1 bâu ci.'rthành vien Hi dông quãn trj nhim k' 2017 — 2022; Biên 
ban va Nghi quyêt Dai hôi va môt so nôi dung thao luãn phat sinh ngay tal Dai hôi can 
thông nhât tru'c khi biêu quyet thông qua. CO dOng biêu quyêt bang cãch giG Phieu biêu 
quyét theo six diêu khiên cüa Chñ t9a doàn de lay kiên biêu quyet, bao gOm: Dóng j5, 
Khóng dông5, Khóng Co kiên hoic Co )5 kiên khác. 

4.2 TI,é biêu quyll: 

- C dông biu quyt bang The biu quyt di vOi các ni dung chInh cüa Dti 
hi (trir các van d dã dugc biêu quyet bang Phiéu biêu quyet neu trên) bang cách dãnh 
dâu chëo (X) vào O Dóng , KhOng dOng j hoIc Khóng cO j k/en cüa tlrng ni dung 
dugc nêu trong The biêu quyêt. 
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- The biu quyt không hçp 1 là the biu quyt không do Cong ty phát hành; 
ghi them ni dung, thông tin, k2 hiu khác,... khi không duc Chü tça yêu cAu; the 
biêu quyêt bj gtch xOa, sfra chUa, rách, không con nguyen von. The biêu quyt không 
the hin rO rang kiên cüa cô dông, không dánh dâu kiên nào hoc dánh dâu tilt 2 
kiên trâ len dôi vOi mt ni dung can lay kiên bieu quyêt. 

- Trong mt The biu quy&, các ni dung cAn ly ' kin duçc biu quy& dc 
1p vOi nhau. Sir không hqp l cilia phân biéu quyêt ni dung nay s không ành hithng 
den tInh hqp l cilia các ni dung khác. 

- TriRng hçp c dông biu quyt nhAm ho.c The biu quyt không cOn nguyen 
vçn ma cô dông chua biêu quyêt, nêu chua hêt thai gian biêu quyêt, cô dông cO th 
lien he vâi Ban to chilrc Dai  hi dê duçic cap li The biêu quyêt mâi và phái np lti 
The biêu quyêt cü. 

- TruO'ng hgp c dông dä däng k tham dir Dai  hi nhiing không th cO mt dn 
het chwrng trinh Di hi, cO dông do phâi gilri 1i The biêu quyêt dã biêu quyêt các van 
dêcân lay kiên cho Ban to chilrc trnoc khi ra ye. Nêu cO dông nào không gilri lii The 
biêu quyêt cho Ban to chilrc, Ban kiem phiéu xem nhu cO dOng dO khong bO phiêu dOi 
vOi các van dê can lay kiên. 

- Thai gian bat dAu và k& thüc vic bO phiu do Chili tQa doàn hoc Trithng ban 
kiem phiêu thông báo ti Di hi. 

5. Ban kim phiu cO trách nhim 1p Biên bàn tMng kê s6 phiu Dng .j, 
Khóng dóng , Khóng Co j kién cilia Di hi dong cO dông dôi vâi tiling van dé biêu 
quyêt dê bao cáo Chili tçadoàn. Chili tça së cOng bô kêt qua kiêm phiêu tiling van dê 
sau khi tiên hành biêu quyêt. 

6. Vic bAu cu thành viên Hi dng quán trj nhim k' 2017 — 2022 (bAu b 
sung 02 thành viên HDQT) di.rc thirc hin bang hInh thilrc bO phiêu theo phuang thüc 
bâudôn phiêu và du'c tO chilrc thirc hin theo Quy chê tham gia dê cu, ilrng cii và Th 
1 bâu cii thành viên Hi dông quãn trj duçic Di hi dong cô dông thông qua. 

7. C dông dn dirt hçp muon  có quyn dang k và sau do có quyn tharn gia VII 
bieu quyet các ni dung tiep theo tai dai hi. Chili tça không có trách nhim diing Di 
hôi de cho cô dông den muon dang k va hiu hrtc  cilia các dcxt bieu quyêt dII tin hành 
truic khi cô dông den tham dirt  muon khOng bj ành huiing. 

8. Quy& djnh cilia Dai  hi dng c dOng duc thông qua khi có s c dOng dai 
din It nhat 51% tong so phieu bieu quyet cilia tat cá cô dông dirt h9p chap thun. Di 
vâi quyêt djnh ye vic uS' quyen cho Hi dông quàn trj thuong thào, quyet djnh kS'  kt 
Hqp dOng mua ban si nuiic sach  näm 2021, näm 2022 gifla Cong ty vII Tng Cong ty 
Cap nuuc SIIi GOn — TNT-{H MTV thI phâi duc sO cO dOng dai  din It nhât 65% tng 
sO phieu biêu quyêt cua tat ca cô dOng du hop chap thuân Trong truang hap Dai hOi 
phát sinh các van e khác can biêu quyêt, tS'  l bieu quyet thông qua can cit theo quy 
djnh cilia pháp lut. 

9. Ni dung cuc h9p Dai  hi dng c dOng ducc Thu kS'  doàn ghi chép dAy dii 
vao Biên bàn Di hi và thông qua Dai  hi truâc khi b mac. 
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10. The 1 lam vic vã biu quy& nay duc d9c truc Di hi dong c dông vã 
lay kiên biëu quyét cüa các cô dông. Nêu duc Di hi dông cô dông thông qua vOi 
t 1 tt'r 51% tong so phiêu biêu quyêt cüa tat ca cô dông dir hp trâ len se cO hiu 1?c 
thi hành bat buOc dOi vOi tat câ các cô dOng./. 

i BONG QUAN TR! 
U T!CH 

Ph,m Th1 Thanh Van 
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CONG TV CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tr  do — Hinh phüc 

S& 04 /CNBT-HDQT Thànhphó'HChiMinh,ngày31tháng3nam2O2] 

BAO CÁO VE CONG TÁC QUAN TR  CONG TV NAM 2020 

KInh giri: Dti hi dng c dông Cong ty 

Can cir: 

- Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14, có hiu lirc ngày 01/01/202 1; 

- Luat  Ch(rng khoán s 54/2019/QH14, có hiu 1irc ngày 01/01/2021; 

- Diu l T chirc và hot dng cUa Cong ty; 

- Quy ch Hot dng cüa Hi dng quãn trj Cong ty; 

- Báo cáo tài chinh nàrn 2020 (dã kirn toán) cüa Cong ty; 

- TInh hInh thuc tin thuc hin k hoach SXKD närn 2020 cüa Cong ty, 

Hi dng quãn trj Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành báo cáo truâc Dai  hi 
dong cô dông ye dánh giá thirc tring cong tác quãn 1 kinh doanh cUa Cong ty nãm 
2020 nhu sau: 

I. DAC DIEM TINH HINH 

Närn 2020, djch bnh Covid-19 din bin phirc ttp, tác dng tiêu circ den mi 
mat di song kinh té - xã hi cUa Thành phô; ãnh hiiâng trirc tiêp den vic thirc hin 
nhiêm v11 san xuât kinh doanh cüa Cong ty voi dac  diem dja bàn quán l trung tam, 
khãch hang chü yêu là don vj kinh doanh, djch v11. 

Trên rntng luâi cOn 12% ng CU miic, dan xen các cong trInh ngAm hoá thuc 
các linh virc khác nhu din hic, cap quang,... rat chäng chjch nên Co khó khän trong 
quãn l, dâu tu si:ra chca chông that thoát nuâc. Mt khác, trong diëu kin rnirc vay 
thuong rriti phiic vii cong tác chông that thoát nuâc da hêt, nguôn von dâu tu cho cong 
tác xay dirng Co bàn gap  khó khän, ãnh hung lâu dài den hiu qua cong tác chông that 
thoát nuâc tai don vi. 

NuOc sich là mt hang thit yu và giá nuOc sch do UBND Thành ph quy 
djnh, dông thai giá rnua bàn si nuâc sch thông qua hp dong mua ban si nuàc sch 
vâi lông Cong ty Cap nuc Sài GOn — TNHH MTV (SAWACO) duçc xác djnh qua 
tCrng närn nên có sir hmn chê nhât djnh ye tInh chU dng diêu tiêt trong can dOi kê 
hotch tài chInh hang näm cUa don vj. 

Tuy tInh hInh hinh kinh t - xä hi nói chung và ngành cp rnró'c nói riêng trong 
näm 2020 gap nhiêu khó khãn, Hi dOng quãn trj và Ban diêu hành Cong ty dã tp 
trung chi do diêu hành Cong ty barn sat nhim vi, dê ra nhiêu giãi pháp phU hp 
nhärn thrc hin tot các chi tiêu do Di hi dOng cô dông dê ra, dac  bit là các chi tiêu 
ye lçi nhun và t l giârn nuâc khOng doanh thu. 
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II. KET QUA THIIC HIN NAM 2020 

1. Tlnh hlnh hoit dng san xut kinh doanh: 

a. Kt qua thrc hin nám 2020: 

SiT Chi tieu 
tinh 

Thin 
hiçn 

2019 
(dädiu 
chmh 
hoito) 

KtquãSXKD 
nam 2020 Ty lç % thi hiçn 

K 
hoach 

Thuic 
hien 

SO voi 
ke 

hoach 
nam 
2020 

So vol 
thur 
hien 
nam 
2019 

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

1 San luçrig niic mua si Triêu rn3  54,258 47,368 46,257 97,65 85,25 

2 San kr9ng nuâc tiêu thu Triêu m3  40,188 36,000 36,012 100,03 89,61 

3 Tngdoanhthubanhangvà 
cung cap djch vii 

Trong dO: Doanh thu iiin 
fl1.IC 

Triéu 
dông 

470.308 

464.549 

457.300 

453.000 

457252 

452.113 

99,99 

99,58 

97,22 

97,11 

4 T1thrcthuduongnién % 98,86 100 98,89 - - 

5 T' 1 h dan duoc cp nuóc 
s?ch 

% 100 100 100 - - 

6 T 1 nuâc tht thoát bInh 
quaIl närn 

% 26,02 24,00 22,00 - - 

7 Lçñnhunnirâcthu Triu 
dng 

44.908 
(*) 

40.000 44.117 110,29 98,24 

8 Ctt±c %/ménh 
gia 

12 12 Dukin 
13 

- - 

(*) Theo ké't qua caa Kiêm toán Nhà nzthc Khu vc IV tgi Thông báo so' 

660/TB -K V IV ngày 31/12/2020, icri nhuán trzthc thuê näm 2019 dã diêu chinh hói to 
tIt 39.704 triu dOng thành 44.908 triu dOng (tang 5.2 04 triu dông). 
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b. Dan/i giá th qua tIirc /z&n  nàm 2020: 

San lugng nuic Cong ty rnua s nuâc sach  tr SAWACO là 46,257 triu m3  
giâm 2,4% so vâi kê hotch (47,368 triu m3), so vài näm 2019 giám 8,001 triu m3  
(14,7%). 

San lung rnrâc tiêu thii dat  36,012 triu m3  tang 0,03% sO vâi kê hoach dieu 
chinh näm 2020 (36,000 triêu rn3), giãm 4,176 triii m3  (10,4%),  so vOi näm 2019. 
Doanh thu tiên nuâc dat  452.113 triu dông giãm 0,2% sO vâi kê hoach diêu chinh 
närn 2020 (453.000 triu dong), giãm 12.436 triu dông (2,7%) so vci näm 2019. 
Trong do giá ban lé nuâc sach  bInh quân 12 ki dat 12.554 dông/m3  giãm 29 doug/rn3  
so vOi kê hoach (12.583 dong/rn3), tang 995 dông/m3  so vOi näm 2019 (11.559 
dong/m3), van là muc giá cao nhât so v&i các cong ty khác cüa SAWACO. 

Trong näm 2020, di vOi cong tác quãn 1 vtn hành rnng !ui phiic vir cong tác 
cap nuâc, Cong ty tp trung cong tác phôi hqp thirc hin sra chUa ông rniic nght, sira 
be, däc biêt tp trung cong tác dO, sra be ngâm dê giàm that thoát ni.rc. Vê chuong 
trInh hoàn thin mang lui 5 näm giai doan 2015 — 2020 chi dat  70% so vOi kê hoach, 
trong närn 2020 dat  55% giá trj xây lap ye các hang mitc phát triên mang luâi cãi tao 
ông mvc,  sira chüa ông mi1c, DMA, cong tác chông that thoát rn.râc, di di dông ho 
nuâc. Nguyen nhân do ãnh hung chung djch bnh Covid-19 và Nghj djnh 68-CP ban 
hành chm triên khai duyt giá mâi. 

Dc bit trong cOng tác chng tht thoát nuâc giai doan 2015 - 2020, näm 2020 
Cong ty da kéo giâm t l that thoát nuàc tr 42,3% (cUa nãm 2015) xuông cOn 22% 
(kéo giãm duoc 20%, lucing nuâc tiêt kiêm duoc hon 44 triêu m3, giá trj thu hôi tuong 
throng hon 219 t dong), so vri kê hoach näm 2020 kéo giam di.rçc 2%, 50 vâi cUng ki 
näm 2019 kéo giãm duqc 4,02%. Cong tác nay gop phân vào kêt qua san xuât kinh 
doanh dat  hiu qua chung trong näm. Cong ty luOn t.p trung dàu tu von dê cãi tao, 
thay the và tIch cue dO tim diem be, tang cung them các don vj ngoài tham gia thirc 
hin dO tIm và sira be. Day là sir quyét tam va n luc rat iOn cüa tp the lanh dao,  CB-
CNVCongty. 

L?i nhun truOc thud närn 2020 dat  44.117 triu dng, tang 10,3% và virqt 
chi tiêu Di hi dông cô dông dt ra là 40.000 triu dông. Cong ty di.r kiên cô ti'rc 
chi trã näm 2020 là 13%/mnh giá cô phiêu. 

2. Tlnh hInh thiyc hin các chi tiêu tài chInh: 

a. Tin/i /iIn/i tài cli in I,: 

Chi tieu Nãrn 2019 
çriiu do) 

Nàm 2020 
çri dofl) 

% tng/ giãm 

Tnggiá1rjtáisãn 280201 285.083 1,74% 

Doanh thu thun 467.526 454.005 (2,89)% 

Lnhuntrhoatdngkinh doanh 46.506 43.499 (6,46)% 

Lçinhunkhác (1.598) 618 138,67% 

Linhun1niOcthu 44.908 44.117 (1,76)% 

Lçiinhi4nsauthu 36.540 35.914 (1,71)% 

Tlê1onhuântràctrc 30,74% 33,88% 3,14% 
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b. Các clii lieu tài ch!nh chü ylu: 

Cãc clii tiêu Nám 
2019 

Näm 
2020 

Ghi chñ 

1. Chitiêu vtk/,a náng than!, loan 

+ Hsthanhtoánngnhin: 1,33 1~n 1,93 1n 

TSLD/Nçy ngn hn 

+ He s thanh toán nhanh: 1,2 1n 1,76 lan 

T1SJJ) - Hang tn kho 

Ncingn hçin 

2. C/,itiêu veAcoctu vn 

+ Hs6NciiTngtaisan 32,14% 26,26% 

+ He sNo'/Vn chü sâhüu 47,36% 35,61% 

3. Chitiêu ve nángltc lzoçil d3ng 

+ VOng quay hang tn kho: 37,84 36,03 

Giá van hang ban 

Hang tn kho bmnh quán 

+ Doanh thu thun/Téng tâ 1,67 1,59 

4. Chitiêu vêkhá nàngsinh îàí 

+ He s Loi nhuân sau thu&Doanh thu thun 7,82% 7,91% 

+ He s Loi nhuan sau thu/Vn chii s huu 19,22% 17,08% 

+ HnsauthuiTngtaisan 13,04% 12,60% 

+ H s Lçi thun tir hoat dng kinh doanhiDoanhthu thun 9,95% 9,58% 

iii. yE CONG TAC QUAN LV, DIEU HANH 

1. Dánh giá kt qua hot dng san xut kinh doanh: 

a. Dánh giá kt qua lzoit i1ng: 

NAm 2020, mc di con gp nhiu khó khän trong san xut kinh doanh, nhung 
Cong ty dã cô gang vuçYt qua khó khãn thfr thách, no 1irc hoàn thành các mic tiêu dê 
ra. Vic thirc hin ké hotch san xuât kinh doanh cüa Cong ty có tInh kê thira ben v1tng. 

Vic cung irng, kinh doanh nuc sach  cho nhu cu tiêu dung và san xut cUa 
nhân dan và khách hang trén dja bàn luôn dam bâo, on djnh chat hrçmg, dáp l'rng duçc 
100 % nhu câu sir diing nuàc sach,  gop phân vào cong tác dam bào an sinh xä hi trén 
dia bàn. 

Cong tác quàn 1, cãi tao,  phát trin mng luâi cp nuâc va cong tác giárn nuOc 
không doanh thu luôn duc quan tam dâu tu, thrc hin thung xuyên, gOp phân dua 
hoat dng san xuât kinh doanh ngày càng hiu qua. 
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Näng 1irc di ngü can b lam cong tác quãn 1 ngày càng nâng cao, barn sat và 
dam báo yêu câu cong tác dê ra; kinh nghirn thirc tê tIch lüy ngày càng nhiêu. 

Cong ty luôn hoàn thành nghia vi np thud di vâi Nhà nuâc; vic chãm 10 ch 
d, chmnh sách cho ngiRi lao dng duçc dam bão và nâng cao, d?yi song nguii lao 
dng duçc cái thin dáng ké. 

b. N/zfrng tkn b3 Cong ty dã diiI dwic: 

Hoàn thành vuo't rni'rc hu h& các chi tiêu k hotch san xut kinh doanh; darn 
bão duy tn chi tiêu 100% t l h dan duçrc cung cap nixâc sach  trên dja bàn. 

Nhiu giài pháp dng b ducic trin khai mang 1aj  hiu qua san xut kinh doanh 
cho dan vj ye doanh thu tiên nuâc, li nhun truàc thuê,... 

Cong ty vn tip t1ic xay dirng, ban hành và áp ditng nhiu quy djnh, quy ch 
quãn l ni bda giüp nâng cao hiu qua cong tác quãn l; các hoat dnghcrp tãc trao 
dôi k5 thut, dâu tu, 1rng diing tin Ich cüa cong ngh thông tin da duçic triên khai ngày 
càng có chat krng và di vào chiêu sau. 

Cong tác cãi each hành chInh, nâng cao chAt luqng ph%lc vij khách hang dang 
duqc tIch circ triên khai; vic ing dung tiên b khoa h9c k thut, tin Ich cong ngh 
thông tin dä birâc dâu h trçl hiu qua cho cOng tác quãn l, phiic vii khách hang. 

2. TInh hInh tài chInh: 

a. Tin/i /iInh tài san: 

Tng giá trj tài san näm 2020 là 285.083 triu dng, tang 4.882 triu dông 
tuang rng vâi t' l 1,74% so vOi näm 2019. Vé ca câu, tài san ngän han  chiêm tT 
trng 35,87%, chñ yêu là tiên và các khoãn tuang throng tiên, các khoãn phãi thu ngan 
han, hang ton kho,... Närn 2020, tài san cO djnh rni tang 34.3 12 triu dOng; trong do, 
34.252 triu dông là dâu tu xay d%rng ca bàn hoàn thành các h thông ông cap nuc, 
dOng hO nuâc cy lan và phát triên mng luai cap nrnc nhäm darn bão nhu câu cung 
cap nuâc sach  cho sinh hoat và san xuât kinh doanh trên dja bàn dông thi lam giàm t' 
l that thoát rniâc trong khu v1rc quàn l; cOn 1ai  60 triu dOng là tài san tang do rnua 
sam. 

I-lang tn kho cui närn 2020 tang 9,43% so vOi närn 2019 va vông quay hang 
tOn kho giárn tir 3 7,84 lan xung 3 6,03 lan, giá trj hang ton kho cüa Cong ty là khã cao 
nhäm imic dIch cung cap kjp thai vat  tu thi cOng các cOng trInh trong 6 tháng cuôinAm 
2020 và dâu närn 2021 d thuc hiên ke hoach dâu tu, phát trien mang luai, nâng cap h 
thông cap rniOc, süa cha Ong mi1c, chOng that thoát nuâc. Mat  khác, nguyen nhân 
hang ton kho nhieu cOn do charn dixqc cap giây phép cho cOng tác dào ththng, di di 
hp dOng ho nuàc, tOn kho 1ung dOng hO nuâc mOi nhp vào cuOi nàrn c1a gói thâu 
dOng hO nuOc. 

b. Tin/i /iln/i nrp/thi Ira: 

- H s thanh toán ngân han:  1,93 lan 
- H s thanh toan nhanh: 1,76 ln 
- H s Nci/Tng Tài san: 26,26% 
- He s NG/Vn ChU sa hthi: 35,61% 

Diêu nay the hin COng ty 5ir dung nguOn vOn hiu qua, dng von duc bão 
toàn, dam bão kha näng chi trã cho các khoãn nç den han. 
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3. Nhfi'ng cal tién v co' cu to chñc, chinh sách, quãn 1y: 

- Cong ty dã rà soãt tt cã các van bàn, quy djnh, quy trmnh nghip v, dac  bit 
là các quy trinh nghip vii lien quan den djch vii khãch hang dê diêu chinh, bô sung, 
hoac soin thão rnOi phü hç'p vOi diêu kin thirc tê va huàng den rnc tiêu giài quyêt 
nhanh gn, chInh xác các yeu câu cüa khách hang. 

- Cong ty trin khai djch viJ Tng dài din thoai Call Center (djch vi/trung tam 
chäm soc khãch hang) hoat dng 24/7 de tiêp nhn, giài dáp thãc mac cüa khách hang 
và phôi hçp xi1r l nhanh các sr cô trên rnng luâi cap nuàc; tiêp nhn, xt:r l thông tin 
phán ãnh sir cO lien quan qua h thông tong dài 1022 cüa Thành phô; bô trI b phtn 
tiêp khách hang tai  trii s (tang trot) theo co ché "rnt ccra" nhãm tránh tinh trang 
khách hang di 1a  nhiêu lan. 

- Can b quán l, can b chuyên mon nghip vi duc tao  diu kin tharn gia 
các buOi hi thào, các lap tp huân, dào t10 trong và ngoài nuOc, giao luu vâi các don 
vj ban  trong ngành nhäm hc tp kinh nghim, nâng cao trmnh d; di ngü can b quán 
l các phOng, ban, di cüng duçic luân chuyên, bô nhim nhãm tao  diêu kin phat huy 
nang hrc cña tüng cá nhân. 

- Cong ty trin khai d9c s6 bang din thoai thông rninh, m& rng các tuong tác 
phn mêm trong quán l; xây drng và triên khai phân mérn quãn l sr cO mng luai 
cp nuó'c trên nn tang GIS; irng dung Zalo trong vic tuong tác, cung cap thông tin 
cho khách hang; trin khai thfr nghirn dOng ho nuó'c thông rninh tai  mt so khu virc 
phü hcp; thay dOi giao din website theo huang than thin, dê tra ciru, cung cap nhiêu 
thông tin hüu Ich cho khách hang. 

- Cong ty dä trin khai áp ding hOa don din tü, dng thi khOng thu tin nuâc 
tai nhà khách hang tr näm 2018; r1it ngan ljch dc chi sO dOng ho nuac khách hang tr 
20 dt/kS' xung con 12 dç't/k'; phôi hqp mO rng các kênh thu h và thanh toán tiên 
nuOc; cong khai quy trInh, quy djnh, huong dn cho khách hang trén website và to 
chirc tiêp nh.n ho so khách hang trirc tuyen; có co che giãi quyêt khân nhu câu djch v1i 
cap nuOc cüa khách hang;... gOp phân rut ngän thOi gian thao tác nghip vii, giârn lao 
dng trirc tiêp, giám thiêu chi phi quán l, tao  them tin li cho khách hang. 

- Trong vic hin dai  hóa hành chInh, Cong ty nâng cap phân mérn Van phông 
din ti'r (Online Office) nham nâng cao hiu qua phôi hçip trirc tuyen gii~a các phông, 
ban, di; k kêt hcp dOng vOi Trung tarn tin hçc va sO hóa tài lieu (thuc Lien hip các 
hi khoa hçc và k thut Vit Narn) d chinh l tài lieu hru trU tai  PhOng TO chirc - 
Hành chInh; trang bj ipad cho can b chñ chôt d phc viii hi hop online trirc tuyên, 
giUp cong tác quãn l hành chInh ngày cang ne nep, tiet kim thOi gian hi hçp trirc 
tiêp và chi phi in an tài lieu,... 

- V hott dng truyn thông, Cong ty phi hçip vâi Tang Cong ty Cap nuOc Sài 
GOn - TNHH MTV (SAWACO) yà bào Sài GOn Giài PhOng, báo NguOi Lao Dng d 
cung cap các thông tin, tuyên truyên các hoat dng cüa don vj. Dông thOi, các tin Ich 
nhäm nâng cao chat luçrng phiic v%1 khách hang cUng duçvc tuyn truyn, thông tin rQng 
räi thông qua website Cong ty nhäm quãng bá. hInh ánh và xay dijng rnOi quan h vài 
cong dOng. 
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IV. HOAT BONG CUA HQI BONG QUAN TRI VA CAC THANH VIEN HO! 
BONG QUAN TR! 

1. Cong tác quãn 1, diu hành cüa Hi dông quãn trj vã cäc thành viên Hi 
dông quán tr: 

Trong närn 2020, Hi dng quàn trj (nhim k' 2017 — 2022) dã diu hành hoat 
dng cüa Cong ty thông qua 03 phiên hçp Hi dông quãn trj và các kiên biêu quyêt 
bang van bàn giva các phiên h9p (bao gm 22 lan lay kiên biêu quyêt bang van bàn). 
Các ho sa to chic lay kiên biéu quyêt nay duc thirc hin theo dung thU tic quy dnh 
cUa Lut Doanh nghip va the van bàn huâng dn có lien quan, dUng Quy ehê To chUc 
vã hoat dng cUa Hôi dông quàn trj và có sir giám sat cUa Ban kiêm soát Cong ty (cãc 
ho so lay kiên Hi dông quàn trj dêu duçc gUi cho các thành viên Ban kiêm soát theo 
dUng the thUc, ni dung và thñ hn nhix dôi vOi các thành viên Hi dông quân trj). 

Ni dung chU yu cUa các phiên h9p và các h so ly kin biu quy& cUa Hi 
dông quàn trj bao gôrn: 

- Các ni dung lien quan dn vic thirc hin các chi tiêu k hoch san xut kinh 
doanh trong närn; 

- Các ni ,dung lien quan dn hqp dng rnua ban si ntxOc sch gifla Cong ty vi 
Tong Cong ty Cap nuâc Sài GOn; 

- Các ni dung lien quan dn krcing, thithng, phUc lçi cho ngu?i lao dng; 

- Các ni dung lien quan dn cOng tãc quãn 1, diu hành khác. 

Narn 2020, Hôi dng quãn trj dä ban hành 44 nghj quy& lien quan dn cOng tác 
quàn 1, diêu hành thuc thârn quyên cUa Hi dông quãn trj. 

Hot dng cUa Hi dng quãn trj trong näm 2020 dam bão tuân thu theo quy 
djnh ti Diêu l To chiIrc và hot dng Cong ty, Quy chê To chUc và hot dng cUa Hi 
dOng quãn trj dä ban hành, the quy djnh khác cUa pháp lut trong vic quãn l, diêu 
hành don vj và duài sir giárn sat cUa Ban kiêm soát Cong ty. Các van dê thuc thâm 
quyên cUa Hi dông quãn trj deu duçrc ChU tjch Hi dông quãn trj và Giám dôc Cong 
ty báo cáo Hi dông quân trj xem xét và quyêt djnh dui sir giám sat cUa Ban kiêrn 
soát Cong ty. Các thành vien Hi dOng quãn trj, Ban kiêrn soát dêu duçc thông tin kjp 
thai ye tmnh hinh hott dng cUa Cong ty. 

Vic cong b thông tin luOn tuân thU quy dnh cUa pháp lut, dam bão tInh minh 
btch, khách quan, phãn ánh trung thirc tlnh hinh hott dng cUa Cong ty. 

Hi dng quân trj dã cUng Ban Giám dc t chUc Di hi c dOng thuO'ng niën 
theo dUng quy djnh, trên CO So' do dä tOng kêt hot dng san xuât kinh doanh (SXKD) 
näni 2019 và dê ra djnh hithng cho hoat dng Cong ty trong nam 2020. 

2. Hoit dng giãm sat cUa Hi dng quãn trj d61 vó'i Giám dc và các can 
b quãn 1 khác: 

Hi dng quán trj giárn sat dy dU Giárn dc và các can b quãn 1 khác trong 
vic triên khai thrc hin các nghj quyêt, quyêt dnh cUa Di hi dông cô dông và Hi 
dông quãn trj. Hang qu, Giám dOe ltp báo cáo mt so chi tiêu tài chInh gUi Hi dOng 
quãn trj; dOng thi, qua các bui hQp cUa Hi dOng quán trj, Giám dOe Cong ty báo 
cáo tinh hInh san xuât kinh doanh den thi dim hin ti cUng nhu phuong hung 
trong th?i gian tri dê Hi dOng quàn trj có kien chi do. 
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Thông qua vic th?c hin chirc nang giãm sat trên, cho thy Giám dc và các 
can b quãn l khác d thijc hin cong tác diêu hành, quan l ding chirc näng, nhim 
vi,i, quyên htn theo quy djnh; dOng thai Co sir phôi hçip chtt chë giüa Giám dOc va các 
can b quán l khác nhãrn hoân thành chi tiêu do Dui hi dông cô dOnggiao; chü cling 
xir l kp thxi các van de phát sinh trong cOng tác quán l, diêu hânh; dê ra nhiTthg bin 
pháp, giái pháp tIch circ d thirc hin tot nhât nhirn v san xuât kinh doanh. 

3. Thu lao cüa Hi dông quãn tr:: 
* Di vOi thñ lao: 

Tai Dai hi c dOng thung niên nãrn 2020, Dti hi dng c dOng biu quyt 
thông qua rnüc thñ lao cho các thành viên HDQT, BKS trong näm 2020 nhii sau: 

- Thành viên HDQT 5.000.000 dông/nguOi/tháng 

-ThànhviênBKS 3.000.000 dng/ngui/thang. 

(Riêng Chñ tjch HDQT, Tru&ng BKS do dam nhn cOng tác chuyên trách nên 
không nhn thu lao). 

* Dôi vói tin 1ung: 

- Chü tjch HDQT, Tru&ng BKS (không huâng thu lao) hiRrng luang chuyên 
trách theo h thông thang bang lu'cng cña doanh nghip (ap diing Thông tu 
17/2015/TT-BLDTBXH ngày 22/4/2015 và Thông tu 28/2016/TT- BLDTBXH ngày 
0 1/9/20 16). 

- Các thành viên trong Ban Giám dôc hithng luong ng11i quán l chuyên trách 
theo h tMng thang bang lwmg cüa doanh nghip (ap diing Thông tu 17/2015/TT-
BLDTBXH ngày 22/4/2015 vã Thông tu 28/2016/TT- BLDTBXH ngây 01/9/2016). 

* Dôi vOl tiên thtro'ng: 

Can cir lçi nhun sau thud và sau khi dä trIch các qu5 theo quy djnh, Dti hi 
dông cô dông së quyêt djnh qu5 thung cii the cho Ban quãn l, diêu hành. Can cir qu 
thiRmg do Dui hi dông cô dông thông qua, Cong ty se phân phôi cho các thành viên. 

* Các lqi Ich khác: 

Ngoài tin krong, thi lao, tin thuOng d trInh bay trén, ngu1i quãn l cong ty 
duqc trang bj cac phuong tin va ding cii lam vic dê phc vii cong tác theo quy djnh. 

V. DANH GIA CHUNG: 

Näm 2020 tinh hinh kinh t x hi và rnOi trung kinh doanh cOn nhiu khO 
khän, tuy nhiên Hi dOng quãn trj cüng Ban Giám dOc và tp the CB-CNV Cong ty dã 
cO gang vuçit qua khó khãn thir thách, n 1irc dê thirc hin cac chi tiêu kê hoach do Dti 
hi cO dOng và Tong Cong ty Cap nuc Sài GOn — TNT-IH MTV dê ra; dam bâo thirc 
hin vic cap nu6c an toàn, chat hrng On djnh; dap üng 100% nhu câu sir ding nuc 
sach, gop phân vào cOng tác dam bao an sinh xâ hi trên dja ban; dam bâo thirc hin 
cac nghia vii vài ngân sach Nhã nuâc, quyên li cho khach hang, cO dOng và ngithi lao 
dng. 
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TM.  HO! BONG QUAN TR! 
HU TICH 

Trân tr9ng kInh trInh Dai  hi dng c dong./. 

Noinhân: 
-CôdôngCôngty; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Ltxu: VT, HDQT. 

Phm ThI Thanh Van 
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CONG TY CO PHAN CAP NLJ'OC BEN THANH CONG HOA xA HO! (MU NGHIA VIT NAM 
BAN KIEM SOAT Bc 1p  — Tir do — Htnh phñc 

S& 29 /CNBT-BKS Ththphó'HChIMfrth, ngày31tháng3nám2021 

BAO CÁO THAM BINH TINH HINII HOAT BONG SAN XUAT KINH DOANH; 
BAO CÁO KET QUA HOAT BONG CUA BAN KLEM SOAT NAM 2020 

KInh gui: Dai  hi dng c dông Cong ty 

Can th: 

- Luit Doanh nghip s 59/2020/QH14, có hiu 11rc ngày 01/01/202 1; 

- Lut Chirng khoán s 54/2019/QH14, có hiu 1rc ngày 01/01/2021; 

- Diu 1 T chirc và hot dng cüa Cong ty; 

- Quy ch Hot dng cUa Ban kim soát Cong ty; 

- Báo cáo tái chInh nàrn 2020 (da kirn toán) cüa Cong ty; 

- Báo cáo cüa Hi dng quãn trj v cong tác quân trj Cong ty närn 2020. 

Ban Kim soát kInh báo cáo Di hi dng c dông tInh hInh hot dng cüa Ban 
Kiêm soát va kêt qua hoat dng san xuât kinh doanh cña Cong ty CO phân Cap nuàc 
Ben Thành närn 2020 nhix sau: 

I. BAO CÁO THAM BINH T!NH HNH HOiT BQNG SAN XUAT KINH 
DOANH NAM 2020 

1. Tlnh hInh hott dng san xuãt kinh doanh nãm 2020: 

Trên ci sâ dtnh  huéng phát trin kinh doanh nàm 2020 thông qua t.i Di hi 
dông CO dông thuOng niên ngày 28 tháng 5 närn 2020, kêt qua thixc hin mt sO chi 
tiêu san xuât kinh doanh chñ yêu cUa Cong ty nhu sau: 

Chi tiêu Don v 
tInh 

Kê hoach 
näm 2020 

Thirc hiên 
näm 2020 

T5'1% 
thirc hiên 

1 2 3 4 5=4/3 

1. San !ucrng nuâc rnua si Triêu m3  47,368 46,257 97,65 

2. San lucing nuâc tiêu thii Triu m3  36,000 36,012 100,03 

3. Doanh thu ban hang và cung cap 
dich vu. 

Triu 
dOng 

457,300 457,252 99,99 

Trong do: Doanh thu tin nithc 453,000 452,113 99,5 8 
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Chi tiêu Do'n VI 
tInh 

K hoich 
11am 2020 

Thirc hiên 
nãm 2020 

Tfl% 
thic hiên 

1 2 3 4 5=4/3 

4. T' 1 th.t thoát nr9c binh quân 
närn 2020 

% 24 22 

5. T l thirc thu tiên nuOc duang 
nien 

% 100 98,89 

6. T l ho dan sr dung niic sach % 100 100 

7. Lai nhuân tri1c thu Triêu 
dông 

40,000 44,117 110,29 

8.Ctirc %/rnnh Dukin Dukin 
giá 12 13 

Lci nhuân truâc thus thirc hin duçic 44,117 t dông, dt 110,29% so vói k 
hoach, vOi két qua nay Cong ty darn bão thirc hin các nghTa viii vói Ngân sách nhà 
nithc, quyên lcii cüa cô dông và ngui lao dng. 

Các ch d phüc lçi, quyn lçii cUa ngui lao dng duçc thirc hin dung Lu.t 
lao dng, thOa ithc lao dng; vic chi trã luang hang tháng duçic th?c hin dung han; 
cac ché d thi dua khen thu'âng cüng nhu các khoán phüc lçi duçc thxc hin day dñ 
theo ké hotch dê ra, darn báo tiên luo'ng Va thu nhp cüa ngui lao dng tang hang 
närn tuong rng vri nãng suât lao dng và kêt qua san xuât kinh doanh. 

2. Thãm djnh tInh hInh tài chInh 11am 2020: 

Trong nãrn 2020, Cong ty dã thirc hin té,t Quyt djnh so 1410/QD-KTNN ngày 
09/10/2020 cüa Tong Kiêm toán Nhà nuóc; To kiérn toán so 2 thuc Doàn Kiêrn toán 
Nhà nuâc Khu viIc IV cia tiên hành kiêm toán Báo cáo tài chInh, các hott dng lien 
quan den quãn l, sir diing von, tài san nhà nuOc närn 2019 cUa Cong ty tir ngày 
12/10/2020 den ngày 19/10/2020. Thirc hin theo kiên nghj cña Kiêrn toán Nhâ nuàc 
Khu vrc IV trong báo cáo két qua kiêrn toán, Cong ty da diéu chinh hôi to so lieu thirc 
hin nãrn 2019, gOrn: diêu chinh khoãn phãi trá khách hang: hach  toán tang doanh thu 
do kêt chuyên vão thu nhp khác dôi vi khoán khách hang dâ irng triió'c nhung qua 
nhiêu näm không phát sinh nghip viii rnâi và không lien l?c  du'c vi khách hang dé 
trã lai,  các khoãn cOng nçi phãi trâ nhung khong phái trã, trIch thi'ra chi phi phãi trá; 
dông thai diêu chinh giãrn chi phi, du'a vào khâu hao, tang tài san dôi vi rnt s dir an 
xay thrng Co ban phü hgp theo quy djnh; do vy li nhun thirc hin närn 2019 tang 
5,204 t dong. 

Ban kirn soát thng nhtt vOi các ni dung cüa Báo cáo tái chInh nam 2020 cüa 
Cong ty dä diiçc kiêm toán bâi Cong ty TNHH Kiêrn toán AFC Vit Nam vâi nhn 
djnh chung nhu sau: Báo cáo tài chInh dä phãn ánh trung thc và hqp l, trên các khIa 
canh tr9ng yeu, tInh hInh tài chInh cüa COng ty tai  thi diem 31/12/2020, cUng nhu kêt 
qua kinh doanh va tinh hInh liru chuyen tiên t trong näm tài chInh ket thüc cüng ngay; 
phü hqp vi chuân muc ké toán, chê d ké toán doanh nghip Vit Narn và các quy 
djnh pháp l có lien quan den vic 1p  và trinh bay báo cáo tài chInh. 

CTCP Cá'p nuz5c Bèn Thành — Tài lieu £HCD thtcOng n/en 2021 20 



Ddii/i gid k/id! qiidl l/,,i'c 1ring là! c/nn/, và kIt qua /10(11 dng kin/i dowil, 
cda Cong ly thông qua ,nt s clii lieu là! c/tin/i co' bait t1i t/,ô'i diem 31/12/2020: 

s 

TT 

2 

3 

4 

Chi tiêu 

Chitiêuvkhá nang 

- Khâ nàng thanh toán hin hành (TSLD/NNH) 

- Khã nang thanh ..oán nhanh (TSLD-HTK/NNH) 

Chi tiêu v ca cAu vn: 

- Nçi phài trà trên tng tài san  

áitrãtrênvnchUsâhüu ..  
Chi tiêu y  agJc .. 

qua gt.•n ..o(GVH..VH.2T!Q).... 
- Doanh thu .th... trën tngtai san 

Ch.tiêu ..khãnàng sin 

:.I' 1 nhutn sauthu trên doanhthuthun 

- Ty suât lo'i nhuan sau thuê trén tôngtai san 

- T s.t lv.nhutn  sauthu n vô1 u 

- T sut lqi nhutn tü hott dng kinh doanh trên 
doanh thu thuân 

Näm 2019 Närn 2020 

1,33  lAn 

1,20 lAn 

32, 14% 

1,93 lAn 

1,76 lAn 

26,26% 

47,36% 35,61% 

37,84 36,03 

1,67 1,59 

7,82% 7,91% 

13,04% 12,60% 

19,22% 17,08% 

9,95% 9,58% 

1 

Thông qua dánh giá mt s chi tiêu tài chInh Co bàn nêu trên th hin trong näm 
2020 Cong ty dä báo toàn và phát triên dong von có hiu qua, gop phân dam bão hoàn 
thành kê hotch lçii nhun, dam bào khã näng chi trã cho the khoãn nçi den htn. 

Tóng kIt và so sdnh cdc clii lieu cda Cong ly Co lien quan dIn kIt qua kinh 
doanh cho nám là! ch(nh 2020: 

Dan vj tInh. dng 

Chi tiêu Kt qua 11am 
2019(dactiêu 
chinh hôi to) 

Kt qua nàm 
2020 

T 1 % 

A 1 2 3=2/1 

1. Doanh thu bàn nixâc sach và 
cung cap djch vi 

467.525.681.128 454.523.451.497 97,22 

2. Giãv6n hang bàn 317.708.217.511 310.172.648.837 97,63 

3. Doanhthu hoat dng tài chInh 875.373.865 1.309.086.417 149,54 
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Chi tiêu Kêt qua nãrn Kêt qua nãrn T l % 
2019 (dã diêu 2020 
chinh hôi to) 

A 1 2 3=2/1 

4. Chi phi tài chInh 2.309.684.597 2.232.095.116 96,64 

5. ChiphI ban hang 63.579.855.108 60.254.869.011 94,77 

6. Chiphi quán 1 doanhnghip 38.296.989.342 39.155.620.851 102,24 

7. Thu nhp khác 1.906.588.843 1.419.894.440 74,47 

8. Chi phi khác 3.505.064.275 801.951.533 22,88 

9. Tng 1çi nhun tri.râc thu 44.907.833.003 44.117.279.506 98,24 

10. Ttng 1çi thun sau thud 36.539.505.668 35.913.980.199 98,29 

11.Läicbàntrêncphiu 3.411 3.236 94,87 

Qua kt qua trên cho thy, tp th CB-CNV Cong ty C phn Cp nuOc Bn 
Thành dà phân dâu thijc hin nhng chi tiêu kê hoch do Dai  hi cô dông và Tong 
Cong ty Cap nuàc Sài GOn dé ra vâi tinh than tich circ và nãng dng. Vic cung i.rng, 
kinh doanh ni.râc sch cho nhu cau tiêu dung và san xuât cüa nhân dan vã khách hang 
trên dja bàn luôn dam bão, on djnh chat hxng, dáp irng dirc 100% thu câu si:r ding 
ni.rOc sch, gop phn vao cong tác dam bào an sinh xã hi cUa Thành phô. 

II. BAO CÁO KET QUA HOiT BONG CUA BAN luEM SOAT NAM 2020 

1. Tmnh hInh nhân sr cüa Ban kim soát trong nãm 2020: 

Dui hi c dong thithng niên näm 2020 cüa Cong ty th chirc vào ngày 
28/5/2020 dã thông qua vic bó phiêu min nhim chirc danh thành viên Ban kim soát 
Cong ty dôi vâi ong Nguyn Xuân Trinh (giri Dcm tfr nhim l do nghi huu theo chê 
do), dông th?i cIa bâu bO sung mt thành viên Ban kiêm soát là bà Thach Di.rang Kim 
An thay the ông Nguyn Xuân TrInh. Tháng 7/2020, bà Thtch Duang Kim An nghi h 
san. 

2. TInh hInh thrc hin nhim viii cüa Ban kim soát trong nàm 2020: 

Trên cci si chfrc näng, nhim vi di.rçic quy djnh tai  Diu l và Quy ch quãn trj 
Cong ty, Quy chê th chirc và hoit dng cüa Ban kim soát, Ban Kiém soát cIa thng 
nhât phân cong nhim vi thành viên Ban kiém soát nhix sau: 

1. Ba Nguyn Thj Thu Huong — Truâng Ban Kim soát: 

- Thi,rc hin nhim vii cüa Tnrâng ban theo quy djth ti Diu l và Quy ch& 
quân trj Cong ty, Quy chê to chrc va hot dng cUa Ban kiêm soát. 

- Xây drng k ho?ch hot dng hang näm cüa Ban kim soát. 
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- Lam vic trirc tip ti Cong ty, giárn sat cOng tác quán 1 cüa Hi dng quãn 
trj và cOng tác diêu hânh cüa Ban Giám dôc Cong ty. 

- Tham gia các cuc h9p cüa Hi dng quán trj, h9p giao ban djnh kS'  hang 
tháng cña Cong ty, chü trI các cuc hçp cüa Ban kiêrn soát. 

- Giárn sat sat cOng tác kirn kê hóa don tin nuOc tn thu hang qu cUa Cong 
ty; giám sat vic kiêm kê tài san, vt tu phic vii cong tác 1p Báo cáo tài chInh ban 
niên vâ cá nãm 2020 cüa Cong ty; giám sat kiêrn kê ton qu5 tiên mt närn 2020 cüa 
Cong ty. 

-, Lp báo cáo thrn djnh cüa Ban Kim soát trInh di hi dng c dông; th?c 
hin chê d báo cáo cho Hi dông thãnh viên, Kiêrn soát viên Tong Cong ty theo quy 
dinh. 

- Lu'u giü các hè so cUa Ban Kirn soát. 

2. Ba Thch throng Kim An — Kim soát viên: 

- Thirc hin nhirn vii cüa Kim soát viên theo quy djnh ti Diu 1 và Quy ch 
quãn trj Cong ty, Quy chê th chirc vã hot dng cüa Ban kiêm soát. 

- Giám sat v tInh hInh du tu xây dirng co ban, mua sm vt tu, may móc thi& 
bj. 

- Theo dOi, kirn tra vic tuân thu các quy djnh v Lut Xáy dung, Lut dâu 
thtu. 

3. Ba Pharn Thj Phuong Linh — Kim soát viën: 

- Thirc hin nhim vii cüa Kim soát viên theo quy djnh ti Diu 1 và Quy ch 
quãn trj Cong ty, Quy chê to chirc và hot dng cña Ban kiêm soát. 

- Theo döi, kim tra vic tuân thu quy ch tài chInh. 

- Phi hp thrn djnh các báo cáo lien quan dn cong tác tài chInh cüa Cong ty. 

- Theo dOi các hot dng cüa Cong ty có lien quan dn tInh pháp 1, thirc hin 
các quy djnh ye thj tnthng chung khoán, cOng bô thông tin cüa Cong ty tuân thu theo 
các quy djnh lien quan ap ditng cho Cong ty niêm yet. 

- Thu k các cuc h9p cüa Ban Kim soát. 

Trong näm 2020, Ban Kim soát d tin hãnh th?c hin các cong vic nhu sau: 

- Hoan t.t Báo cáo thrn djnh cUa Ban Kirn soát v tmnh hInh hott dng san 
xuât kinhh doanh cña COng ty näm 2019 va dê xuât Cong ty kiêrn toán dc 1p kiêm 
toán báo cáo tai chInh närn 2020 cüa COng ty trInh Di hi dông cO dOng thung niên 
nãm 2020 thông qua; PhOi hcip cUng COng ty tO chirc thanh cOng Dai  hi cO dOng 
thu?rng niên nam 2020. 

- Xây drng chuong trinh cOng tác näm d thirc hin các nhim v11 cUa Ban kim 
soát. 

- Giárn sat cOng tác quán 1 cUa Hi dOng quãn trj vã cOng tác diëu hanh cüa 
Ban Giám dOc COng ty. 

- Tham dir các bui h9p giao ban djnh k' hang tháng cüa COng ty. 
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- Tharn dir các phiên h9p cña Hi dng quân trj; giárn sat vic thtrc hin lay 
kiên biêu quyêt cüa cac thânh viên Hi dông quán trj bang van ban. 

- Giárn sat vic th?c hin Nghj quyt cüa Dti hOi  dng c dông và Nghj quyt 
cüa Hi dông quán trj. 

- Kirn tra các báo cáo tài chInh hang qu cüa Cong ty; Th?c hin ch d báo 
cáo dinh kS'  cho Hôi dông thành viên, Kiêrn soát viên Tong Cong ty theo quy djnh. 

- Phi hgp vi các b phtn lien quan giárn sat cong tác kirn kê hOa don tin 
rnrOc ton thu hang qu cña Cong ty; giám sat vic kiêrn ké tài san, vt tu phiic vi cong 
tác 1p  Báo cáo tài chInh ban niên vã Ca närn 2020 cüa Cong ty; giárn sat kiêrn kê ton 
qu tiên mt närn 2020 cüa Cong ty. 

3. Các cuc hQp cüa Ban Kini soát: 

- Phiên hçp ln 1 (ngay 17/3/2020): Ni dung hçp thâo lu.n, 1y kin thông 
qua Dir tháo Báo cáo cüa Ban Kiêrn soát ye thârn djnh tInh hInh SXKD näm 2019 cüa 
Cong ty và dê xuât Cong ty kiêm toán dc 1p kiêm toán báo cáo tài chInh nãrn 2020 
cüa Cong ty chuân bj trInh Di hi dông cO dOng thithng niên nãm 2020 thông qua; 
Thâo 1un ye các ni dung chuân bj h9p Hi dOng quãn trj Cong ty phiên h9p thir 10. 

- Phiên hçp lAn 2 (ngày 11/5/2020): Ni dung hQp xem xét don xin tr nhim 
cüa Ong Nguyn Xuân TrInh - Thânh viên Ban kiêrn soát Cong ty nhim k' 20 17-2022 
do nghi huu theo ch d; chuân bj kê hoach hoat dng cüa Ban Kiêm soát trong näm 
2020; râ soát Báo cáo tái chmnh qu I närn 2020. 

- Phiên hQp lAn 3 (ngay 09/6/2020): Tháo 1un, phân cOng nhim v11 cña cac 
thành viên Ban kiêm soát trong näm 2020. 

- Phiên hçp lAn 4 (ngay 29/7/2020): Rà soát Báo cáo tài chInh ban niên nãm 
2020; thâo lun cac ni dung chuân bj hçp Hi dOng Quãn trj Cong ty phiên h9p thi.ir 
11.  

- Phiên hçp lAn 5 (ngay 16/11/2020): Rà soát Báo cáo tài chInh qu III näm 
2020; thâo 1un các ni dung chuAn bj h9p Hi dong quán trj Cong ty phiên hQp thir 
12.  

Trong qua trInh lam vic, Ban Kirn soát thung xuyén trao di cong vic qua 
các phuong tin Email, din thoai d näm bat thông tin kjp thai, lien tiic. 

4. Tién luffng, thu lao cfla Ban Kim soát: 

Tti Dui hi dng c dOng thiing niên nam 2020 dã biu quyt thông qua rnirc 
thu lao cho các thành viên Ban kiêm soát trong nãrn 2020 nhu sau: 

+ Kim soát viên : 3.000.000 dng/ngiii/tháng. 

(Riêng Trinng Ban kim soát do dam nhn cong tác chuyen trách nên khOng 
nhân th lao). 

Trueing Ban kim soát hiRing luong chuyên trách theo h thng thang bang 
luong cüa doanh nghip (áp diing Thông tu 17/2015/TT-BLDTBXI-J ngày 22/4/2015 
và Thông tu 28/2016/TT- BLDTBXI-I ngày 01/9/2016). 

COng ty dã chi vã hach  toán tin luong, thuO'ng và các lçii Ich khác cho Truâng 
Ban kiêm soát vã tiên thu lao, tiên thuâng cho các Kiêm soát viên theo dñng quy djnh. 

CTCP Ccip nu'ó'c Bé'n Thành — Tài 1iu DHCD thuông niên 2021 24 



5. Kt qua giám sat cong tác quãn 1 cila Hi dng Quãn trl: 

Hi dng quãn trj Cong ty hot dng dung quy djnh theo Diu ! t chirc vã 
hoat dông cua Cong ty, thuc hiên day du ché do hop dinh ky tal tru so Cong ty va to 
chi.'rc lay kiên các thành viên Hi dông quãn trj bang vAn ban gitta các phiên hçp dOi 
vâi cAc van dê cap bach lien quan den hott dng san xuât kinh doanh duâi s1r giám sat 
cüa Ban kiêm soát Cong ty. CAc nghj quyêt cüa Hi dông quAn trj phü hp vi Lust 
Doanh nghip, Diêu l Cong ty. 

Trong nAm 2020, Hôi dng quAn trj da kjp th?ñ thông qua các ni dung lien 
quan den vic th?c hin cac chi tiêu kê hotch sAn xuât kinh doanh, lien quan den hcip 
dOng mua bAn si nithc sach  vi Tong Cong ty Cap niiâc Sài GOn, lien quan den tiên 
luong, thuâng vA cAc khoãn phiic 1çi cüa ngithi lao dng, các ni dung lien quan den 
cong tAc quAn l, diêu hành cüa Cong ty. 

NhIn chung, Hi dng quAn trj dã kjp thO'i chi dto giAi quy& thAo g cAc wang 
mAc khó khAn trong sAn xuât kinh doanh, to diêu kin cho Ban GiAm dOc diêu hành 
sAn xuât kjp thOi, hoàn thAnh cac chi tiêu tài chInh theo ké hotch dê ra. 

6. Kêt qua giám sAt cong tAc diu hãnh cüa Ban GiAm dc Cong ty: 

Ban GiArn dc Cong ty dAtrin khai thirc hin dy dñ vA nghiem tuc các Nghj 
quyêt cüa Hi dông QuAn trj, chap hành nghiem chinh chmnh sách, quy djnh cüa NhA 
nuc trong diêu hAnh sAn xuât kinh doanh. Chü dng 1p  kê hoach quãn l, diêu hành, 
5ir diing vOn, tAi sAn, lao dng, thirc hin day dü nghia vii dOi v6i Nhà nuc vA chê d, 
chInh sAch dOi vi ngithi lao dng. 

Ban GiArn dc Cong ty dA thirc hin tt mt s cong tAc chU yu sau: 

- Tip tijc ung diing nhüng tin Ich cüa cOng ngh thông tin d phiic vii cong tAc 
quAn 1)2 và sAn xuât kinh doanh dat  hiu quA cao, Cong ty có nhUng cAi tiên V CO câu 
to chuc, chInh sAch, quAn 1)2 nhu: ung ding cOng ngh mi trong quAn 1)2 cap nuâc, có 
nhUng buO'c dt phA trong chuong trinh cAi cAch hành chInh, nang cao chat luçrng phiic 
vi khAch hAng. 

- Duy trI tt chi tieu 100% h dan du?c cung cp nufic s.ch trên dja bàn Cong 
ty quAn 1)2. 

- Thirc hin nghiêrn chinh cOng tác kirn tra djnh kS'  vA dt xuât tiên rnrOc ton 
thu có sir tharn gia giAm sat cña dai  din Ban Giam dôc và Ban Kiem soat COng ty. 

- Thuâng xuyen thuc hiên ch do tu kim tra viêc mua sAm vt tu, trang thiet 
bj; kirn k vt tu, tài sAn vA xir 1)2 vt tu, tài sAn sau kiêm kê; to chuc dau thau mua 
sAm vt tu, mAy rnóc thiet bj dung quy djnh. 

- Thixc hin nghiem ch do kim toAn dc lip, bAo cáo djnh k' theo quy djnh 
dOi vâi cOng ty dai  chüng; thirc hin che d cOng bO thông tin djnh kS'  và bat thu?ng 
tren thj truà'ng chung khoAn nhanh chong, kjp thai, dAm bAo tInh minh bach  tInh hInh 
hoat dng cüa Cong ty. 
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7. Dánh giá sIr phôi hqp hoit dng ella Ban Kim soát và Hi dng quãn 
trj, Ban Giám dôc diêu hành và các can b quãn 1 khác: 

Trong närn qua, trên Ca só nhirn vi duçic phân công, các thành viên Ban Kim 
soát thirc hin chlle nang giárn sat cong tác quãn 1, diêu hành ella Hi dông Quân trj, 
Ban Giám doe vàhoat dng san xuât kinh doanh ella Cong ty thông qua các báo cáo 
hot dng san xuât kinh doanh va dâu tu xay drng, báo cáo tài chInh hang qu, näm 
dlla Cong ty vàgiárn sat vic thrc hin lay kiên biêu quyêt ella các thành vién Hi 
dông quán trj bang van bán.Vic kiêrn soát duçc Hi dong quãn trl và Ban Giárn dôc 
Cong ty tto diêu kin thu.n lçii. 

Các cuc h9p dlla Hi dng quán trj du mi di din Ban kirn soát tham dr, 
Hi dông quãn trj dã cung cap day dll thông tin các Nghj quyêt, Quyêt djnh ella Hi 
dOng quãn trj cho Ban kiêm soát. 

Ban kim soát dQng d trao di, tham kháo kin ella Hi dng quán trj truàc 
khi trinh các báo cáo ella Ban kiêm soát theo quy djnh. 

Ban Giám dc diu hành dã tao  diu kin thuân loi cho Ban kirn soát thuc hiên 
nhim vii duçic giao trong vic thu thp thông tin, tài lieu lien quan den hoat dng San 
xuât kinh doanh ella Cong ty. 

Trong nãrn 2020, các thành viên Hi dông Quãn trj, Ban kirn soát, Ban Giárn 
dôc, Kê toán triRrng vâ Thu k cOng ty d tharn dir mt so Hi tháo và Hi nghj tp 
huân bôi duOng ye kiên thllc nâng cao nang hrc chuyên mon nghip vii nhäm dap irng 
nhirn v1i ducc giao. 

Tuy nhiên, trong diu kin môi truO'ng kinh doanh luôn thay diii, hoat dng kinh 
doanh cOn tiêrn an nhtrng rh ro ngoài tarn kiêrn soát thI cong tác kiêm soát cling khOng 
tránh khOi nhitng ton tii ma Ban kiêrn soát can phái quan tarn, n 1irc và hoân thin 
han nQa trong thOi gian tOi. 

D darn bao cong tác quân l diu hành ella COng ty duçic t& han trong thO'i 
gian tOi, can tiêp tiic duy trI và phát huy han nta sir phôi hvp  chit chë gitta Ban Kiêrn 
soát v1i Hi dông Quãn trj, Ban Giárn doe diêu hành Cong ty. 

III. NHiN XET CHUNG VA KIEN NGH! 

Trong nãrn 2020, mac  db chju tác dng anh hung ella djch bnh Covid 19 kéo 
dài gay khó khän trong san xuât kinh doanh nhung vâi sir n li,rc và quyêt tarn Cong ty 
dã cO gang hoàn thành các chi tiêu ké hoach dä dé ra. COng tác quan l tai chmnh hiu 
qua, ti~ng buc tIch lüy vOn dê dâu tu phát trién tao  ra các giá trj ben vüng cho COng 
ty. 

Trong thai gian tOi, COng ty c.n tip ti,ic dy rnanh cOng táe thanh quyt toán 
vat tu kjp thai khOng anh huâng den ehi tiêu dánh giá näng lirc hoat dng ella COng ty; 
chU dng xây dijng kë hoach rnua sam vat Ui tir dãu näm theo dung kë hoach san xuât 
kinh doanh phll hcip tiên d xây drng ca ban d tránh tOn kho nhiêu ánh huâng dn 
tInh hInh tai chInh Cong ty. 
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Dy nhanh vic th?c hin 02 Nghj quyt chuyên d cUa Dãng u Cong ty ye 
"tiêp tue day mtnh cong tác cãi each hânh chfnh nâng cao chat 1ung djch viii phc vi 
khach hang dap ung chu tnrang xây dung do thi thông minh" va "day manh cong taL 
giãm that thoãt nuâc ben vng va dt hiu qua kinh tê, phân dâu den näm 2025 dtt t 
!ê that thoát nuàc duâi 18,5%"; viêc triên khai chü truong tO chirc, sAp xêp 1i các 
phông ban di theo mô hInh tO chirc kinh doanh mOi, cAi tiên ca câu tO chirc cüa Cong 
ty; vic day mnh irng diing cOng ngh thông tin vã triên khai hot dng cüa b phn 
kiêm toAn ni b nhAm tAng cithng cOng tAc kiêm tra giám sAt, nâng cao hiu qua cong 
tAc quAn 1, gOp phân dua hot dng sAn xuât kinh doanh cüa Cong ty ngày cAng hiu 
quA han. 

Trân tr9ng kInh trinh Di hi dng c dông./. 

No'i nhân: 
- Co dông COng ty; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giárn dôc Cong ty; 
- Lu'u: VT, BKS. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRU'ONG BAN 

Nguyn Thi Thu Hu'o'ng 
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CONG TY cO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 
Báo cáo tãi chInh dã duoc kiêm toán 

cho nám tãi chInh kêt thüc ngãy 31 tháng 12 nãm 2020 
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BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 

Ban Giãm dc cüa Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành (g9i tat là "Cong ty") han 
hmnh d trInh báo cáo nay cUng vi Báo cáo tài chInh cia duxçc kiêm toán cho näm tài 
chInh két thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020. 

1. Thông tin chung 

Cong ty C phn Cap nuâc Bn Thành là doanh nghip duxcc c phAn hOa tir doanh 
nghip Nhà nuOc — Chi nhánh Cap nuOc Ben Thành, do'n vj hch toán phi thuc cUa 
Tng Cong ty Cap nuc Sài GOn - TNII-IH MTV theo Quyêt djnh so 6652/QD-UBNID 
ngày 30 thang 12 nAm 2005 cüa Uy ban Nhân dan thành phô Ho ChI Minh. Cong ty 
hott dng theo Giây chüng nhn dang k doanh nghip sO 4103005880 dãng k lan 
dâu ngày 08 tháng 01 näm 2007, theo Giây chirng nhn däng k cOng ty cô phân so 
0304789925 (ducc dôi tr so 4103005880) clang k thay dôi lan 4 ngày 08 tháng 02 
näm 2021 do S Kê hotch và Dâu tu thành phô Ho ChI Minh cap. 

Vn diu 1 cUa Cong ty tti thO'i dim 31/12/2020 và 01/01/2020 là 93.600.000.000 
VND ti.rang duang vâi 9.360.000 cô phiéu vâi mnh giá 10.000 VND/co phiêu. 

C phiu cüa COng ty duçc chap nh.n niêm y& tti S Giao djch Chirng khoán Ha Ni 
vOi ma; chirng khoán là BTW va ngày giao djch dâu tiên là ngày 14 tháng 11 näm 
2017. 

Theo Giay chng nhn clang k doanh nghip, ngành ngh kinh doanh cüa Cong ty là: 

- Quán l2, phát trin h thng cap nuc, cung üng, kinh doanh nucc sch cho nhu câu 
tiêu dung và san xuât; 

- Tu van xây dirng các cOng trinh cap nuâc, cOng trInh dan diing - cong nghip (tth 
thiêt ké, khão sat, giám sat cOng trInh); 

- Xây dirng cong trmnh cap nuOc; 

- Tái 1p mt duOng di vâi cac cOng trInh chuyên ngành cap rnxOc và các cOng trInh 
khác; 

- Thit k xay dirng cong trInh cap, thoát nuâc; 

- Thit k xay dirng cOng trInh ht tng k thu.t do thj; 

- Ltp dir an, quãn l dir an cong trInh cap, thoát nuâc va cOng trInh h thng k thu.t dO 
thj; 

- Giám sat thi cOng xây dirng cOng trInh cap - thoát nuâc; 

- Kháo sat dja hInh xay dirng cOng trInh; 

- Ban buOn thit bj và diing ci do lung ngành cap nuâc; 

- Ban buOn vt 1iu, thit bj lap dt trong xây dirng; 

- Kinh doanh bat dng san; 

- Cho thuê xe có dng co'; 

- Cho thuê may móc thi& bj xây dung. 

Trong nãm, hoit dng chInh cüa COng ty là quán l, phat trin h thng cap nuâc, 
cung 11ng, kinh doanh nuâc stch cho nhu câu tiêu dung và san xuât; Xay dung cOng 
trInh c.p rnrOc; Tái ltp nt duO'ng dôi vài các cOng trinh chuyën ngãnh cap nuO'c và 
các cOng trInh khác. 

Trçi sâ chInh cüa COng ty duçc dt ti 194 Pasteur, Phithng VO Thj Sáu, Qun 3, 
Thành phO HO ChI Minh, Vit Nam. 
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2. Các thành viên cüa Hi dông Quãn trj, Ban kim soãt và Ban Giám dc 

Các thành viên Hi dng Quán trj, Ban kim soát vã Ban Giám déc Cong ty 
trong näm tài chInh kêt thñc ngày 31 tháng 12 näm 2020 và cho den ngày 1p 
báo cáo nay bao gôm: 

Hi dông Quãn trj: 

HQ ten 

Ba Pharn Thi Thanh Van 

Ong Trn Quang Minh 

Ong Nguyn Thành Phñc 

Ong Nguyn Thanh Tüng 

Ong Ta Chuong Lam 

Ong HuSinh  Dirc Thành 

Ban kirn soát: 

Hç ten 

Ba Nguyn Thj Thu HuGng 

Ba Thach Duong Kim An 

Ba Pharn Thj Phuong Linh 

Ban Giám thc: 

Hç ten 

Ong Nguyn Thành Phüc 

Ong Pharn Hng Thäng 

Ong Nguyn Mrnyi  

Chirc vu 

Chü tjch 

Thânh viên 

Thành viên 

Thãnh viên 

Thành viên 

Thành viên 

Chirc vii 

Truâng ban 

Thành viên 

Thânh viên 

Chi.irc vu 

Giám dc 

Phó Giám dôc 

Phó Giárn dc 

Ngtrôi di din theo pháp 1ut 

NgisO'i dai  din theo pháp 1utt cüa Cong ty trong näm tài chInh kt thñc ngày 31 
tháng 12 näm 2020 và cho den thai diem 1p báo cáo nay nhu sau: 

HQ ten Quc tich Chirc vu 

Ong Nguyn Thành Phüc Vit Nam Giám dc 

3. Dánh giá tInh hInh kinh doanh 

Kt qua hoat dng kinh doanh cüa Cong ty cho nãm tài chinh kt thüc ngày 31 
tháng 12 näm 2020 và tInh hInh tài chInh tai  ngày 31 tháng 12 näm 2020 duçc 
the hin trong Báo cáo tài chInh dInh kern. 

4. Các sir kin phát sinh sau ngày kt thüc ham tài chInh 

Không cO sir kin quan trQng nào xãy ra k tir ngày kt thüc nãm tâi chInh dua 
dn yeu câu phái diu chinh hoc cong bô trong thuyêt minh Báo cáo tài chInh. 

5. Kim toán viên 

COng ty TNT-IH Kim toán AFC Vit Nam duc chi djnh kim toán báo cáo tài 
chInh cho nãm tài chInh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa Cong ty. 

CTCP Côp ntthc Bén Thành — Tài lieu DHCD thwô'ng niên 202] 32 



6. Cong b trách nhim cüa Ban Giám dc di v&i Bão cáo tãi chInh 

Ban Giám dc Cong ty chju trách nhirn 1.p Báo cáo tài chInh d phán ánh 
trung th?c va hqp 1 tInh hlnh tài chInh, kêt qua hoat dng kinh doanh vã hiu 
chuyên tiên t trong näm tãi chInh kêt thücngay 31 tháng 12 näm 2020. Trong 
vic 1p Báo cáo tài chInh nay, Ban Giám doe phãi: 

- ChQn 1ira các chInh sách k toán thIch hcp và áp diing các chInh sách nay mt 
cách nhât quán. 

- Thirc hin các xét doán và các uOc tInh mt cách hp 1 và then tr9ng. 

- Nêu rO các chun mrc k toán áp dirng cho Cong ty có duçic tuân thu hay 
không và tat ca các sai 1ch tr9ng yeu da dugc trInh bay va giái thIch trong Báo 
cáo tài chInh. 

- Lp Báo cáo tài chInh trén c sâ hott dng lien tiic tri'r tru1ng hçp không th 
cho rang COng ty sê tiêp t11c hoat dng lien tiic. 

- Thit 1p va thirc hin h thng kim soát ni b mt cách hüu hiu nhm han 
chê rüi ro có sai sOt trQng yêu do gian 1.n hoc nhâm lan trong vic 1p và trInh 
bay Báo cáo tài chInh. 

Ban Giám dc darn bão các s k toán cO lien quan duçc luu giü day dü dé 
phãn ánh tInh hmnh tài chInh, tinh hinh hoat dng cüa Cong ty vâi mrc d chInh 
xác hçip 1 ti bat k' thi diem nâo và các so ke toán tuân thu ché d kê toán áp 
ding. Ban Giárn doe cüng chju trách nhirn quán 1 các tài san cüa Cong ty và 
do do dã thirc hin các bin pháp thIch hp dê ngän chn và phát hin các hãnh 
vi gian ln vã các vi pham khác. 

Ban Giám dc cam kt dã tuân thñ các yeu cu nêu trên trong vic 1p Báo cáo 
tài chInh. 

7. Cong ho báo cáo tài chInh 

Ban Giám dc cong b Báo cáo tãi chInh dInh kern. Báo cáo tài chInh d phãn 
ánh trung thrc Va hp l tInh hinh tài chInh cüa Cong ty tai  thai diem ngãy 31 
tháng 12 näm 2020, cüng nhu kêt qua hoat dng kinh doanh và các luOng km 
chuyên tiên t cho näm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020, phü hcp 
vâi các chuân irnrc kê toán, chê c1 kê toán doanh nghip Vit Nam hin hành 
vã các quy djnh pháp 1 có lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài 
chInh. 

Dã k) 

NGUYEN THANH PHUC 
Giám dc 
TP. HO ChI Minh, ngày 25 tháng 03 näm 2021 
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S: 193/2O21IBCKT-HCM.00333 

BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP 

KInh g1i: Qu C dông, Hi dng Quân trj và Ban Giám dc 
Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành 

Chüng toi d kim toán báo cáo tài chInh kern theo cUa Cong ty C phtn Cp 
rnxâc Ben Thành (g9i tat là "Cong ty"), duçic l.p  ngày 25 tháng 03 näm 2021, tili 
trang 6 den trang 38, bao gôrn Bang can dôi kë toán tii ngày 31 tháng 12 näm 
2020, Báo cáo ket qua ho.t dng kinh doanh, Báo cáo hru chuyên tiên t cho 
närn tài chInh két thüc cüng ngày và Bàn thuyêt minh báo cáo tài chInh. 

Trách nhiêm cfla Ban Giám dôc 

Ban Giárn dc Cong ty chju trách nhirn 1p và trmnh bay trung th?c và hçp l)' 
báo cáo tài chInh cUa Cong ty theo chuân mijc ke toán, ché d kê toán doanh 
nghip Vit Narn Va các quy djnh pháp l có lien quan den vic 1p Va trinh bay 
báo cáo tài chInh và chju trách nhirn ye kiêm soát ni b ma Ban Giárn dôc 
xác djnh là can thiêt dê darn bão cho vic 1p Va trinh bay báo cáo tài chinh 
không cO sai sot tr9ng yéu do gian ln hoc nhârn lan. 

Trách nhim cña Kim toán viên 

Trách nhirn cüa chüng tOi là dua ra kin v báo cáo tài chInh d?a  trên kt qua 
cUa cuc kiêrn toán. Chüng tôi cia tiên hành kiêrn toán theo các chuân rnirc kiêm 
toán Vit Narn. Các chuân mirc nay yêu câu chcing tOi tuân thu chuân mirc và 
các quy djnh ye dto di'rc nghê nghip, 1p kê hoch và thirc hin cuc kim toán 
dê dtt du?c six darn báo hgp l ye vic lieu báo cáo tài chInh cüa Cong ty có 
con sai sot trçng yêu hay khong. 

Cong vic kirn toán bao gm thirc hin các thu tiic nhrn thu thp các b.ng 
chrngkiern toán ye các so lieu và thuyêt minh trên báo cáo tài chInh. Các thu 
tiic kiêrn toán duac Iira ch9n dira trên xét doán cüa kiêm toán viên, bao gOm 
dánh giá rUi ro có sai sot tr9ng yêu trong báo cáo tài chInh do gian 1n hoc 
nhâm lan. Khi thirc hin dánh giá các rüi ro nay, kiêrn toán viên d xern xét 
kiêm soát ni b cUa Congty lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài 
chInh trung th?c, hp 1 nhäm thiet k các thu tiic kiern toán phU hp vâi tInh 
hInh th?c tê, tuy nhién không nhäm miic dIch duia ra ' kiên ye hiu qua cña 
kiëm soát ni b cUa Cong ty. Cong vic kiem toán cüng bao gôrn dánh giá tInh 
thjch hp cüa các chInh sách kê toán dugc ap diing và tInh hp l cüa các uOc 
tInh ké toán cUa Ban Giám dôc cüng nhu dánh giá vic trInh bay tong th báo 
cáo tài chInh. 

Chüng tOi tin tu'mg rAng các bAng chrng kirn toán ma chüng tOi d thu thp 
duçic là day dü và thIch hçp lam co s& cho kiên kiêrn toán cüa chñng tôi. 
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Y kin cüa Kiêm toán viên 

Theo kin cüa chüng tôi, báo cáo tài chInh dã phán ánh trung thirc vàhgp l, 
trén các khIa cinh trong yêu, tInh hInh tài chInh cña Cong ty Co phân Cap niiâc 
Ben Thành tii ngày 31 tháng 12 nãm 2020, cüng nhu kêt qua hoat dng kinh 
doanh va tInh hInh luu chuyên tiên t cho narn tài chInh kêt thüc cling ngày, phlt 
hçip vOi chuân mirc ké toán, chê d kê toán doanh nghip Vit Narn và các quy 
djnh pháp l cO lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh. 

Van d cn nhãn minh 

Nhu' dà nêu tai  rnçic 5.6 cüa Thuyt rninh báo cáo tài chInh, Cong ty dä trIch 1p 
d? phông phái thu khó dOi dôi vâi các khoán phãi truy thu do áp sai dan giá 
nuOc vâi so tiên là 2.903.916.372 VND (ngay 3 1/12/2019 là 2.055.205.128 
VND); và Cong ty cüng dã trIch 1p dir phông dôi vOi khoãn tiên nuâc bj biên 
thñ tlr nãm 2013 vOi t' l là 100% so du phái thu nay. Tuy nhiên, giá trj các 
khoán dr phOng nay cO th khác vi giá trj khOng the thu hôi thirc tê. 

(Dä k) 

TRANG DAC NHA 
Phó Tong Giám dc 
So GCNDKHNkiêmtoán2111-2018-009-1  

(Dâ kj) 

PHAM THI NGQC LIEN 
Kini toán viên 
So (]CN DKHN kiêm toán 1180-2018-009-1 

CONG TY TNHH KIEM TOAN AFC VIET NAM 
Thành ph Hè ChI Minh, ngày 25 tháng 03 näm 2021 
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BANG CAN DOI KE TOAN 

Tii ngãy 31 tháng 12 näm 2020 

Ma Thuy& 
so minh 

31/12/2020 
VND 

01/01/2020 
VND 

TAI SAN 

A-TAI SAN NGAN HAN 100 102.267.488.736 84.951.049.750 

I. Tién và các khoán tirong throng tiên 110 5.1 64.561.535.427 55.113.034.325 
1.Tiên 111 46.56 1.535.427 40.113.034.325 
2. Các khoãn tuong duong tiên 112 18.000.000.000 15.000.000.000 

II. Dâu tu' tài chInh ngAn htn 120 11.100.000.000 1.100.000.000 
1. Chtng khoán kinh doanh 121 
2. Dr phông giãm giá chrng khoán kinh doanh 122 
3. Dâu tu' nãm gict den ngày dáo han 123 5.2 11.100.000.000 1.100.000.00 

III. Các khoãn phãi thu ngän han 130 12.188.705.304 11.207.193.095 
1. Phái thu ngän han  cUa khách hang 131 5.3 10.841.723.677 10.979.750.555 
2. Trá truóc cho nguôi ban ngän han 132 5.4 4.501.326.815 1.740.240.377 
3. Phái thu ni b ngan han 133 
4. Phãi thu theo tiên d ké hoach hcp dông xây 
dirng 

134 

5. Phái thu ye cho vay ngãn han 135 
6. Phâi thu ngän han  khác 136 5.5 440.885.847 976.035.275 
7. Dr phông phâi thu ngän hn khó dôi 137 5.6 (3.595.231.035) (2.488.833.112) 
8. Tài san thiêu chà xü 1' 139 

IV. Hàngtôn kho 140 5.7 8.996.150.782 8.221.151.790 
1.Hàngtonkho 141 8.996.150.782 8.22 1. 15 1.790 
2. Dir phàng giám giá hang ton kho 149 

V. Tài san ngän han  khác 150 5.421.097.223 9.309.670.540 
1. Chi phI trâ truóe ngãn han 151 5.8 2.162.500.000 2.397.800.000 
2. Thuê GTGT dixGc khâu tr& 152 3.183.928.725 6.787.170.656 
3. Thuê và the khoãn khác phái thu Nhà nuóc 153 5.15 74.668.498 124.699.884 
4. Giao djch rnua ban Iai  trái phiêu ChInh phCi 154 
5. Tài san ngãn han  khác 155 
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BANG CAN DO! KE TOAN 

Tii ngày 31 tháng 12 näm 2020 

Ma Thuyt 
so minh 

31/12/2020 
VND 

01/01/2020 
VND 

B - TA! SAN DA! HN 200 182.8 15.928.109 195.250.179.031 

I. Các khoãn phãi thu dài hin 210 386.897.346 386.897.346 
1. Phái thu dài hn cüa khách hang 211 
2. Trá tri.ró'c cho ng.thi ban dãi han 212 
2. Von kinh doanh ô' don vi truc thuôc 213 
4. Phãi thu nôi bô dài han 214 
5. Phãi thu ye cho vay dài han 215 
6. Phái thu dài han khác 216 5.5 1.544.866.431 1.544.866.431 
7. Dr phàng phâi thu dài han  khó dèi 219 5.6 (1.157.969.085) (1.157.969.085) 

LI. Tài san cô dinh 220 153.350.267.626 145.572.867.618 
1. Tài san cô djnh hü'u hinh 221 5.9 152.786.314.100 144.7 12 .3 52.809 
- Nguyen giá 222 323.990.433.095 289.678.786.836 
- Giá trj hao mon !u kê 223 (171.204.118.995 (144.966.434.027) 

) 
2. Tài san c dinh thuê tài chInh 224 
- Nguyen giá 225 
- Giá trj haornOn Iu7 ké 226 
3. Tài san cô dinh vô hInh 227 5.10 563.953.526 860.514.809 
- Nguyen giá 228 3.787.423.520 3.787.423.520 
- Giá trj hao mOn Iu5 ké 229 (3.223.469.994) (2.926.908.711) 

III. Bt dng san dâu tir 230 
- Nguyen giá 231 
- Giá tn hao mOn 1u5' kê 232 

IV. Tài san dO' dang dài hn 240 25.119.297.300 46.635.146.973 
1. Chi phi san xuât, kinh doanh do' dang dài 
han 

241 

2. Chi phi xay dirng Co ban do dang 242 5.11 25.119.297.300 46.635.146.973 

V. Dâu tu' tài chInh dài han 250 
1.Dâutuvàocongtycon 251 
2. Dãu tu' vào cong ty lien doanh, lien két 252 
3. Dâu tu gop yôn vào don vj khác 253 
4. Dir phOng dâu tu' tâi chinh dài han 254 
5. Dâu tu näm giü den ngây dáo han 255 

VI. Tài san dài han khác 260 3.959.465.837 2.655.267.094 
1. Chi phi trá tru'c dâi han 261 
2. Tài san thuê thu nhp hoãn !ai 262 
3. Thit bi,  vt tu, phii tüng thay th dài hn 263 5.12 3 .959.465.837 2.655.267.094 
4. Tài san dài han khác 268 

TONG CONG TAI SAN 270 285.083.416.845 280.201.228.781 
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BANG CAN DO! KE TOAN 

Ti ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

Thuyêt 
Maso 

minh 
31/12/2020 

VND 
01/01/2020 

VND 

NGUON VON 

C-NOPHAITRA 300 74.866.818.795 90.052.810.930 

I. Nq ngän hn 310 52.895.770.202 64.047.894.408 
1. Phãi trá nguOi ban ngãn han 311 5.13 21.848.858.606 32.263.261.512 
2. Nguô rnua trá tiên tru'óc ngän han 312 5.14 2.084.174.747 1.338.075.586 
3. Thuê và các khoán phái np Nhà nu'óc 313 5.15 6.202.494.642 5.420.837.700 
4. Pháitrángithi lao dng 314 10.614.502.814 9.469.470.017 
5. Chi phi phãi trá ngan han 315 5.16 2.654.969.820 6.769.557.876 
6. Pliãi trá nôi b ngän han 316 
7. Phái trá theo tiên d ké hooch hgp dông xây 
drng 

3 17 

8. Doanh thu chua thrc hin ngän han 3 1 8 - 
9.Phaitranganhankhac 319 5.17 875.730.907 762.699.068 
10. Vay va ng thuê tài chInh ngàn han 320 5.18 4.031.443.468 4.031.843.468 
11. Dr phông phái trã ngän han 321 
12. Qu' khen thu'ong, phác lçi 322 5.19 4.583.595.198 3.992.149.181 
13.Qu'bInhongiá 323 
14. Giao djch mua ban Ii trái phiêu Chinh phü 324 - 

II. No' dài han 330 21.971.048.593 26.004.916.522 
1. Phãi trã ngu'ô'i ban dài han 33 1 
2. Ngu'ôi rnua trã tiên truóc dài han 332 
3. Chi phI phãi trá dài ban 333 
4. Phãi trá nôi bô ye von kinh doanh 334 
5. Phái trã nôi bô dài han 335 
6. Doanh thu chu'a thuc hiên dài han 336 
7. Phái trâ dài han  kbác 337 
8. Vay và nç thuê tài chinh dãi han 338 5.18 21.971.048.593 26.004.916.522 
9. Trái phiëu chuyên dôi 339 - 
10. Co phiêu uu dãi 340 - 
11. Thuê thu nhp hon Iai  phái trá 341 - 
12.Di'phOngp1iãitrãdàihan 342 
13. Qu phát triên khoa hçc và cong ngh 343 
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BANG CAN DOI KE TOAN 

Tii ngày 31 tháng 12 näm 2020 

Thuyêt 
Maso 

rninh 
31/12/2020 

VND 
01/01/2020 

VND 

D-VONCHUSthffJU 400 210.216.598.050 190.148.417.851 

I. Von chü sr hüu 410 5.20 210.216.598.050 190.148.417.851 
1. Von gOp cüa chü sO htu 411 93.600.000.000 93.600.000.000 
- Co phiêu pho thông có quyên biéu quyet 41 la 93.600.000.000 93.600.000.000 
- Co phiêu uudäi 411b 
2.Thngdu'vôncophan 412 
3. Quyên chn chuyên dôi trái phiêu 413 
4. Von khác cüa chil so hiu 414 
5. Co phiêu qu (*) 415 
6. Chênh !ch dánh giá 1i tài san 416 
7. Chênh 1ch t' giá hôi doái 417 
8. Qudâu tu'pháttriên 418 68.573.375.931 52.041.291.485 
9. Qu hO trq sap xêpdoanh nghip 419 
10. Qu khác thuôc von chi sO htu 420 - 
11. Lçi nhun sau thuê chu'a phân phoi 421 48.043.222.119 44.507.126.366 

- Lci nhun sau thuê chua phân phôi liiy kê 
den cuôi k5' truóc 

421a 12.129.241.920 7.967.620.698 

- Lçi nhuii sau thuê chua phân phOi kS'  nay 421b 35.913.980.199 36.539.505.668 
12. NguOn vOn dâu tu XDCB 422 

II. Ngu6n kinh phi và qu5 khác 430 
1. NguOn kinh phI 431 
2. NguOn kinh phi da hInh thành TSCD 432 

TONG CONG NGUON VON 440 285.083.416.845 280.201.228.781 

Dã k) (Dã kj;) (Dã /cj5) 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HU'U CU'NG NGUYEN THANH PHUC 

Ngtrô'i 1p biu Kê toán tnthng Giám thc 

TRHCM,ngày25thángO3nrn2O21 
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BAO CÁO KET QUA HOJT BONG KINH DOANH 

Cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 

Ma Thuyt 
so minh 

Näm 2020 

VND 

Näm 2019 
VND 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 01 454.523.451.497 467.525.681.128 
2. Các khoãn giãm tth doanh thu 02 5 17.967.500 
3. Doanh thu thun ye ban hang và cung 
cap dich vu (10= 01-02) 

10 6.1 454.005.483.997 467.525.681.128 

4. Giá vn hang ban 11 6.2 3 10. 172.648. 837 317.708.217.511 
5. Li nhun gp v ban hang và cung 
dich vu (20=10 - 11) 

20 143.832.835.160 149.817.463.617 

6. Doanh thu hot dng tài chiiih 21 6.3 1.309.086.417 875 .3 73 .865 

7. Chi phi tài chinh 22 6.4 2.232.095.116 2.309.684.597 

- Trong do: Chi phi lãi vay 23 2.232.095.116 2.309.684.59 7 

8. Chi phi ban hang 25 6.5 60.254.869.011 63 .5 79. 855. 108 

9. Chi phi quán I' doanh nghip 26 6.6 39.155.620.851 38.296.989.342 
10. Lqi nhun thuân tir hoyt dng kinh 
doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 

30 43.499.336.599 46.506.308.435 

11. Thu nhp khác 31 6.7 1.419.894.440 1.906.588.843 
12. Chi phi khác 32 6.8 801.95 1.533 3.505.064.275 

13. Lo'i nhuân khác (40 = 31 - 32) 40 617.942.907 (1.598.475.432) 
14. Tong lçri nhun k toán trtró'c thu 
(50 = 30 + 40) 

50 44.117.279.506 44.907.833.003 

15. Chi phI thuê thu nh.p doanh nghip hin 
hành 51 5.15 8.203.299.307 8 .3 68 .327.33 5 

16. Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hon 
1i 

52 

17. L9i nhun sau thuê thu nhp doanh 
nghip (60=50-51 - 52) 

60 35.913.980.199 36.539.505.668 

18. Lãi co' ban trên c phiêu 70 6.9 3.268 3.411 

(Dâ k) (Da k) ('Dã k) 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HOt CIRNG NGUYEN THANH PHUC 

Ngtrôi 1p biêu Ké toán trtrO'ng Giám doe 

TP. HCM, ngày 25 thâng 03 nm 2021 
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BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN TE 

(Theo phtro'ng pháp gián tip) 

Cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

I. LIXU CHUYEN TIEN T HOAT BONG 
KINH DOANH 

Ma 
so 

Nám 2020 
VND 

Näm 2019 
VND 

1. Lo'i nhuãn truo'c thuê 01 44.117.279.506 44.907.833.003 
2. Biêu chinh cho cac khoãn 
- Khâu hao tài san cô dinh và BDSDT 02 26.534.246.251 23.195.690.709 
- Các khoân dr phông, (hoàn nhp) 03 1.106.397.923 947.4 15.201 
- (Läi)/Lô chênh 1ch t' giá hôi doái do dánh giá 04 

1?i các khoán iiiic tiên t có gôc ngoai t 
- Lãi, 16 ti' hoit dng dâu tu' 05 (1.309.086.417) (875.373.865) 
- Chi phi Iai vay 06 2.232.095.116 2.309.684.597 
- Các khoãn diêu chinh khác 07 - - 
3. Lç'i nhun tfr hott dng kinh doanh trtro'c 

thay doi von liru dQng 08 72.680.932.379 70.485.249.645 

- (Tang)! Giám các khoãn phãi thu 09 1.644.698.252 7.885.203.874 
- (Tang), giâm hang ton kho 10 (2.079.197.735) 733.713.541 
- Tang! (giam) cac khoán phãi trã (khong kê 

lãi vay phái trá, time TNDN phái np) 
11 (12.242.054.896) (8.247.055.312) 

- (Tang)! giãm chi phi trá trróc 12 235.300.000 (226.199.996) 
- Tang, giám chtrng khoán kinh doanh 13 - 
- Tiên lãi vay da trá 14 (2.237.152.895) (2.286.253.326) 
- Thuê thu nhp doanh nghip dà np 15 (7.207.458.119) (10.340.916.732) 
- Tiên thu khác tr hoat dng kinh doanh 16 26.340.000 105.830.000 
- Tiên chi khác cho hot dng kinh doanh 17 (4.048.693.983) (2.939.087.304) 

Lu'u chuyên tiên thuân tir hot dng kinh 
doanh 20 46.772.713.003 55.170.484.390 

II. LUU CHUYEN TIEN T1Y HOAT BONG 
BAU TU 
1. Tin chi d rnua sam, xay drngtài san c djnh 

vã các tâi san dâi han khác 
21 (13.419.964.222) (34.869.996.684) 

2. Tiên thu tir thanh 1', nhtrp'ng ban TSCD và 
các tài san dài han khác 

22 

3. Tiën chi cho vay, rnua các cong cii np cüa don 
vi khác 

23 (10.000.000.000) (100.000.000) 

4. Tiên thu hôi cho vay, ban lai  cac cOng cii np 
cUa dan vj khác 

24 

5. Tién clii dâu tu gop vn vào don vi khác 25 
6. Tiên thu hôi dâu tu' gop von vào don vj khác 26 
7. Tiên thu iai cho vay, cO ttrc và lo'i nhun dtrçc 

chia 27 
1,229,751.350 839.585.736 

Liru chuyên tiên thuumn ta hoyt dng dâu tu' 30 (22.190.212.872) (34.130.410.948) 

III. LIXU CHUYEN TIEN TiJ' HOT BONG 
TA! CHINH 
1. Tiên thu tir phát hành c phiu, nMn  vn gop 

cia chU sO' hcu 
31 

2. Tiên trá iai  von gop cho các chU sO' htu, mua 32 
Iai cO phiêu cüa doanh nghip dã pliát hành 
3. Tiën thu tr di vay 33 - 6.483.080.727 
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Ma 
s 

Nãm 2020 
VND 

Näm 2019 
VND 

4. Tin trá nç gôc vay 34 (4.034.267.929) (2.218.263.468) 
5. Tiên trá ncr gôc thuê tài chInh 35 - 
6. Co tt'rc, Icri nhuân cIa trá cho chü so h[iu 36 (11.099.731.100) (9.230.149.250) 
Lu'u chuyn tiên thuân tü hot dng tài chInh 40 (15.133.999.029) (4.965.331.991) 
LU'U CHUYEN TIEN THUAN TRONG NAM 
(50 = 20 + 30 + 40) 50 9.448.501.102 16.074.741.451 

TIEN VA TIfONG D11O1SG TIEN DAU NAM 60 55.113.034.325 39.038.292.874 
Anh huo'ng ciia thay di t' giá hi doái quy dèi 
ngoi t 61 - 

TIEN vA TU'ONG DUNG TIEN cuOi 
NAM 70 64.561.535.427 55.113.034.325 
(70 = 50 + 60 + 61) 

(Dd kj5) (Dâ kj) (Daky 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HXU CIXONG NGUYEN THANH PHUC 

Ngtrô'i 1p biu Kê toán trtr&ng Giám dIc 

TP. HCM,ngây25 tháng03 näm 2021 
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- m Th Thanh Van 

TM. HO! BONG QUAN TRI 
T CHUT!CH 

côPM ' 

j ThKt 

CONG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIIT NAM 
Bc 1p — Tir do — Hinh phñc 

S& 04 /TTr-CNBT-HDQT TIio'ihpho'HChIMin/i, ngày06tháng4nám2021 

TO TRINH 
V vic trIch 1p các qu5 và chia ci tirc tfr lçii nhun sau thuê nàm 2020 

KInh gi'ri: Dti hi dng c dông Cong ty 

K& thüc niên d k toán ngày 3 1/12/2020, Cong ty C ph.n dip nithc Bn 
Thành dã dt duçic kêt qua san xuât kinh doanh nhu sau: 

1. LçinhuntnrOcthunm2020 44.117.279.506 dng 

2. ThuhNDNnrn 2020 8.203 .299.3 07 dng 

3. Loi nhuân sau thu näm 2020: (3) = (1) —(2) 35 .9 13 .980. 199 dông 

4. 35.913.980.199 ctong 

Sau khi can d61 tài chInh, Cong ty C phân dip ntrcrc Ben Thành dir kién 
phân phôi dé trIch 1p các qu5 và chia cô tiuc tir lçri nhun sau thuê nãm 2020 nhu' 
sau: 

1.  Qudutixphat1rin 10.774.194.060 dông, chi&n t 1: 3 0,00 % 

2.  Qukhenthu&ig 4.934.900.000 dông, chirn t lê: 13,74 % 

3.  QuhungnguOiquân1cOngty 388.800.000 dèng, chirnt'1: 1,08% 

4.  ChiacttitchocdOng 

(13% rnênh giá) 

12.168.000.000 ding, chirn t' 1: 33,88 % 

5.  LoinhuâncOnlai 7.648.086.139 dng, chirn t' 1: 2 1,30 % 

Cng 35.913.980.199 dng 100 % 

Trân tr9ng kjnh trInh Dti hi dng c dông./. 

CONGTYCOPHANCAPN(IOCBENTJIANH 

Noi nhân: 
Nliu' trên; 

- Thành viên HDQT COng ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giárn dOc COng ty; 
- Ké toán truO'ng Cong ty; 
- Liru: VT, HDQT. 
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CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
J3c 1p — Tir do — Htnh  phüc  

S: 05 /CNBT-HDQT ThàithpMHChIMith,ngày31thang3nam2O2] 

BAO CÁO DINH H1JO1G PHAT TRIEN 
vA KE HOCH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021 

KInh giri: Dti hi dng c dông Cong ty 

Trén co si kt qua thirc hin k hoach san xut kinh doanh näm 2020, Hi dng 
quãn trj Cong ty kInh trinh Dii hi dông cô dông Báo cáo djnh hirâng phát triên và d? 
kiên kê hoach san xuât kinh doanh näm 2021 nhu sau: 

I. NHiN D!NH VE T!NH HINH KINH DOANH NAM 2021 

Dir báo närn 2021 nn kinh t Vit Narn së tip tiic gtp nhiu khó khän do ánh 
hthng djch bnh Covid-19. Ben cinh do, doanh nghip vans dôi mat  vâi nhiêu rüi ro 
tiêm an, cac chi phi du vào tiêp t11c tang, ânh hithng cUa biên dôi khI hu,... 

Näm 2021, Cong ty tip tic n djnh và tp trung cho mi hoat dng nhm dáp 
rng nhim vii chInh trj dong thai là nhirn v11 san xuât kinh doanh thu yéu. Xác djnh 

trên vüng phiic vii Qun 1 và Qu.n 3 là trung tam Thành phô Ho Chi Minh së tiêp tic 
hoàn thin theo hu'âng hin dai  phü hp xu the do thj thông minh trên mi hoat dng, 
dc bit là phát triên ha tang k thu.t, trong dO ngành cap nuâc phái dáp ing drnyc yëu 
câu dat  ra. Hin dai  và nâng cao chat lung dch vii khách hang gän vâi vic cap nisàc 
an toàn, lien tiic, báo dam các tiêu chI chat hiqng, dông thai dam báo hoat dng san 
xuât kinh doanh ngày càng hiu qua, là miic tiêu gän lien sir phát triên ben vüng cUa 
Cong ty. 

Vic Thành pM tip tijc duy tn chInh sách thu hut vn du tu, djnh huâng thirc 
hin chU truong phát triên thirnng mii din tr quôc gia cUa ChInh phU Va imic tiêu xây 
dirng dé an "Xây drng thành phô Ho ChI Minh trâ thành do thj thông rninh" là co hi 
thu.n igi gop phân cho si1 tang tru1ng cüa dcrn vj, tio tiên de cho di ngü lãnh dto, 
can b quãn l và toàn the cOng nhân lao dng cüa Cong ty Co phân Cap nuàc Ben 
Thành tiêp tiic có nhttng buâc di vung chäc, phán dâu thkrc hin tot nhüng chi tiêu kê 
hotch do Dai  hi dông cô dong dê ra. 

II. MJC TIEU VA D!NH HU'ONG KINH DOANH NAM 2021 

D hoat dng san xut kinh doanh cUa Cong ty trong näm 2021 dat  hiu qua 
cao, Cong ty dê ra các rniic tiêu nhu sau: 

- Cung cp nuâc sach  mt each n djnh, dam bao chAt lugng, antoàn dn cho 
khách hang. Tiêp tiic duy tn 100% khách hang trên dja bàn dugc cung cap và sà diing 
nuOc sach. 

- PhAn dAu dat san hxgng rnthc cung cAp, doanh thu, Igi nhun và t l chi trá c 
tue theo chi tiêu kê hoach dê ra.  
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S1 Các clii tiêu chil yu DonvitInh Thn: hin Ké hotch T lê tang 
rrr nãm 2020 näm 2021 trLnng nàm 

2021 sovói 
näm 2020 

(%) 

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

1 San lumg nut lieu thii Triêu m3  36,012 37,000 102,7 

2 Doanh thu tiên nuole Triu dng 452.113 491.703 108,8 

3 T l thin thu duong niên % 98,89 100 

4 Gän mm dông ho nuo cai 165 100% thu 
câu khách 

hang 

5 T5 l h dan sü' ding nuot 
sich 

% 100 100 

6 Ty 1 that thoát nuo bmnh 22,00 21 
quail 11am 

- Phn du dt 100% t 1 thirc thu duang niên; dam bâo cong tác däng ngân 
giái trách dung quy djnh. 

- Bão toàn, sCr dung hiu qua và phát trin ngun vn cüa dan vj; dam bão hott 
dng tài chInh lành mnh. 

- Nâng cao hiu qua quân l DMA gn lin giá trj thu hi chng that thoát nuâc, 
áp diing t l thtrâng khuyên khIch ng1Ii lao dng. 

- Nâng cao chtt lugng djch viii khách hang gn 1in chixang trInh do thj hoá 
Thành phô thông minh, giãi quyêt kjp thai 24/7 trén rnçi lTnh virc quãn l m1ng luâi 
và giâi quyêt thäc mac, sir cô cap nuâc cho khách hang nhanh nhât và an toàn, an ninh. 

- Luôn n hrc chäm soc khách hang mt cách t& nht vi djch viii t.n tam, 
huOng tâi rniic tiêu là don vj dn dâu cüa ngành niirc Thành phô trong vic dem 1i 
nhiêu tin Ich cho khách hang. 

- To chirc, quãn 1 lao dng, dào t?o  ngun nhân hrc theo huâng chuyên nghip, 
hin di; day mnh 1'rng diing khoa hçc cOng ngh trong san xuât, quàn l, diêu hành 
và thucing rnii din t1r. 

- Xây dung Cong ty C phn Cp nithc Bn Thành là doanh nghip phát trin 
ben vüng, bão v rnôi tnrng và thirc hin trách nhim xã hi, nghia vii vài Nhà nuóc; 
dam bão hài hOa quyên lgi cña cO dông, dôi tác, khách hang, ngithi lao dng và cong 
dông. 

III. CAC CH TIEU SAN XUAT KINH DOANH VA TA! CHNH NAM 2021 

Tir nhftng khó khän và thun lçi nêu trên, Cong ty d ra các chi tiêu kinh doanh 
chü yeu trong näm 2021 nhu sau: 
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Các clii tiêu chñ yu Don vi tIiih Thn hiii 
11am 2020 

Ké lioach 
11am 2021 

T 1 tang 
truirng näm 
2021 sovói 
tiIrn 2020 

(%) 

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

7 ydipigaYbãn — 

7.1 -.... - Met 0 

Giátrjingn Tu dong 0 

72 Vn kinh doanh Met 15319 

Triun 12.567 93.061* 

7.3 Vvàochiphisãnxu Met 5.0 10 

Giálijgiâingãn — 8.4 16 20.746 

7.4 CccsâvtchAt Met 

Giát4giiingân Tiiêu dng 436 2.500 

8 Lçi nhi4n trLnSc thuê Tiiu dg_ 44.117 45.000  102 

9 Côtüic %/mênh gia Drkin13 Dkin13 

* Trong do, các cOng trinh chuye2n tiEp nàm cu có khó'i hrcing là 10.689 m và 
giá trj giái ngán là 75.862 triçu dóng. 

IV. NHIM VJ TRQNG TAM vA GIAI PHAP CHU YEU 

1. Nhim vçi trQng tam: 

- Trin khai thrc hin các Nghj quyt Dai hOi dng c dong ththng niên 2021, 
trong dO tp trung hoàn thành tot nhim vi.i cp nuOc trên dja bàn, dam bão Cong ty 
phát triên theo djnh huàng dé ra. 

- Quàn 1 và hoàn thin ming luOi cp rnxâc trên dja ban; duy tn và kéo giàm t 
1 nuâc không doanh thu theo 1 trInh CO hiu qua nhât t1r näm 2021 cOn duOi 21%, 
den nàm 2025 dui 18,5%, dat  diem boa von và thu hôi von dâu tu dat  hiu qua kinh 
tê cao. 

- Dua m,ic tiêu c tc gn 1in 1i nhuan Cong ty hài hoà gifla du tu phát trin 
và phân phôi li nhun hang näm phU hp xu the phát triên cüa Cong ty. 

- On djnh và nâng cao di sang vt chat, tinh thin CB-CNV, ngui lao dng, 
giài quyêt hài hoà giüa lqi Ich Cong ty, nàng suât lao dng, thu nh.p ngithi lao dng. 

- Nâng cao näng 1ixc quân trj cong ty niêm yet trên ca s 4n ding và tuân thU 
các quy djnh phãp 1ut hin hành; dào tao  bôi du0ng nguôn can b quán 1, diêu hành; 
minh bach  thông tin, tinh hinh hoat dng cUa dan vj. 
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2. Giãi pháp chü yu: 

- Ph& hçp chat chë vi chInh quyn dja phung trong vic duy trI t' l 100% 
các h dan trên dja bàn quân 1 drçic cung cap nw9c sch, dáp irng rnçi nhu câu cüa 
khách hang, cãi thin hon ntra chat lucing djch viii cung cap nuâc cho khách hang vó'i 
phirnng châm "huo'ng ye cong  dong — phát triên dê phic vii tot han". 

- Hang närn xay drng k hotch san xuAt kinh doanh phü hp vOi mi1c tiêu 
nhim v11 gãn lien nhftng chi tiêu quán l mng luâi, chông that thoát nithc và sir dao 
dng st'r dicing nuâc cüa khách hang, gän l trInh giá nuâc stch den 2022. 

- Tp trung ngun vn d süa chUa, thay th ng milc, kt hqp du tu nâng cp 
cãi to theo tuôi thç và sir phát triên flung vüng DMA theo quy hotch phát triên. 

- Dam bào cht krçng vat  tu, thit bj, phii kin thay th chuyên ngành cüng nhi 
t chi.'rc thirc hin thi công, giám sat chat lung cong trinh gän kêt vOi cOng tác phôi 
hp h tang kS' thuat, xi:r l giao cat và tái 1p mat  dung dt yêu câu quy dnh quãn l 
hi tang k5 thuat. 

- Xây dirng ca ch thu&ng phtt hp l trong linh virc cMng thAt thoát nuOc theo 
hInh thüc khoán chi phi nhóm và ngthi lao dng; quán l DMA dira trên t' l that 
thoát nuâc và san hicng, doanh thu trén tirng DMA khu vijc. 

- Duy trI i'rng dung cong ngh thông tin "GIS" và các chuang trinh phn mm 
i.rng diing d quãn l tài san mng 1iii gan lien vâi chuang trinh quãn l khách hang; 
bào dam djch vii kjp thai, chInh xác va xi.'r l nhanh si7r cô qua thông tin online gitta 
Cong ty, khách hang trong thành phô, dO thj thông minh. 

- Tiurng buc thay th dMg h nuâc thông minh cho khách hang có san 1ung 
cao (dng ho rnrc tr 25 ly trâ len); tiên tOi bô sung thrc hin các djch vii sau dOng hO 
nuc khách hang, dac  bit là các chung cu có dOng ho tong phân phôi qua các dông ho 
phii, cüng nhu vic sfra b, do tim rO ri that thoát nu'c các khu virc trên. 

- Xây dçrng, Cong khai, dan giãn hóa các quy trInh, quy djnh theo huâng riit 
ngän thOi gian giãi quyêt yêu câu djch vii khãch hang; tiên tâi cung cap djch vu cap 
nuâc trijc tuyên chat krcing cao vâi chirc näng "met cira din tCr" cho phep tiêp nhan, 
xtur I, chuyen trá ket qua cüng nhu tra ciru ye tInh tring giài quyêt cüa tat Ca CáC djch 
vu cap nuâc. 

- COng khai minh bich các quy djnh thu tiic hành chjnh, hott dng mua sAm tâi 
san, xay dijng süa cha, dâu thâu, quàn l dâu tu xay dijng và sfr diing tài san cong. 

- Dam bão tInh hinh hott dng tài chInh lành manh,  tuân thu các tieu chI, chuAn 
mirc k toán tài chInh; can dôi chi tiêu hçp l, si'r diing hiu qua nguOn von kinh 
doanh. 

- Thirc hin nghiem ch d kirn toán dc lap,  cong b thông tin theo quy djnh 
dôi vâi cong ty niem yet; xây dirng các quy djnh, quy chê quãn trj ni b phñ hqp vâi 
quy djnh cüa pháp luat  ye chrng khoán. 

- Hoàn thin mO hInh t chrc kinh doanh; xây drng di ngü can b quãn I yà 
cong nhân lành nghe có dü phâm chat chInh trj, trInh d chuyên mon nghip vii, có 
tinh than trách nhim cao và thai d lam vic than thin, van minh, ljch sir; 

- Diu chinh, b sung các chi tiêu dánh giá hiu qua cong tác bang h thong 
dánh giá KPIs phU hqp vâi thirc t; tip titc khoan lirang cho các phOng, ban, di, bô 
phân nhäm nàng cao näng suât lao dng, dánh giá dung ket qua cong vic và nâng cao 
thu nhp. 
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TM. HQI BONG QUAN TR! 
CHU TICH 

Trên day là djnh hiiOng phát trin vàk hoach san xut kinh doanh chInh cüa 
Cong ty trong näm 2021. Dê Co co s cho Hi dông quãn trj và Ban quãn 1, diêu hành 
triên khai thirc hin; dông thñ dê có th diu chinh các chi tiêu kinh doanh chü yêu 
(nhu doanh thu, loi nhuân,...) trong näm 2021 phU hçp vi tInh hInh thirc tê, Hçi dông 
quãn trj kInh dê nghj Dti hi dong cô dOng xem xét: 

1. Chap thun thông qua K hotch san xut kinh doanh näm 2021, bao gm cãc 
miic tiêu djnh huo'ng, chi tiêu và giãi pháp thU yêu nêu trên. 

2. Uy quyên cho Hi dng quãn trj xern xët diu chinh các chi tiêu san xut 
kinh doanh chU yêu và các giái pháp (nêu co) cho phU hqp vâi tInh hlnh th?c tê trong 
näm 2021. 

Trân tr9ng kInh trInh Dai  hi dng c dông./. 

Nui nhân: 
-CtdôngCongty; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
-BanGiárndôcCôngty; 
- Luu: VT, HDQT. 

Phtm Thi Thanh Van 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC BEN THANH 
BAN KIEM SOAT 

CONG HOA XA HO! CIIU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S& 30 /TTr-CNBT-BKS ThàithpMHChIMinh, ngày3l tháng3nám2021 

TIY TRINH 
Vé viêc twa chon do'n vi kim toán cho báo cáo tài chInh nãm 2021 

KInh g1ri: Dai  hi dng c dông Cong ty 

Can ct1: 

- Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14, có hiu 1irc ngày 01/01/202 1; 

- Diu 1 T chirc và hott dng cüa Cong ty C phtn Cp nuOc Bk Thành 
(Dieu 1 Cong ty) duçic Di hi ctông cô dông thông qua ngày 28/5/2020; 

Ban Kim soát kInh trInh Di hi dkg c dông: 

1. Thông qua danh sách 03 cong ty kirn toán dc 1p thiâi day d kim toán 
báo cáo tài chInh näm 2021 cüa Cong ty Co phân Cp nithc Ben Thành: 

Sti TEN CONG TY DJACHI 
Yr 

1 Cong ty TNHH Hang kirn toán AASC S 1 Lé Phiing Fliêu, qun Ho KMm. thánh pM 
HàNi. 

2 Cong ty TNT  Kiêm toán AFC Via 
Nam 

NhàTndochina-Tng2, S4duOngNguynDInh 
Chiêu, phuang DaKao, qun 1, thánh phô Ho Chi 
vfinh. 

3 Cong ty TNT  Kirn toán và tu' vn 
A&C 

S 02 duOrig TnrOng Son, phuOng 02, qun Tn 
Bhih,thànhphôHôChinh. 

2. Uy quyk cho Hi dng Quán tn Cong ty 1?a  ch9n Cong ty kirn toán trong 
danh sách trên dê kiêrn toán Báo cáo tài chfnh näm 2021 cüa Cong ty Co phân Cap 
nixfic Ben Thành. 

3. V miirc phi kim toán, giao Giám dc Cong ty thuo'ng tháo vó'i Cong ty kiêm 
toán duçic ch9n darn bão mirc phi kiêm toán hçp 1. 

Kinh trInh Dii hi dông Co dông xem xét và thông qua./. 

Noi nliân: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dOc Cong ty; 
- K toán truàng Cong ty; 
- Lu'u: BKS. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRIXONG BAN 

Nguyn Thj Thu Hirong 
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.tNDONG QUAN TRI 

CONG TV U TICH 

cAN 
c1 PNUdC * 

cONGTYCOPHANcAPNU'BENTHANH CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tii do - Hnh phüc 

S: 02 /TTr-CNBT-HDQT ThànhpháHChIMinIi, ngày3lthth'ig3nàm2021 

T TRINH 
V mtrc thñ lao cüa Hi dông quãn trl,  Ban kiêm soát 

và Ngtrôi phti trách quãn trl/Thu'  k HDQT Cong ty näm 2021 

KInh giri: Dai  hi dng c dông Cong ty 

Can cir: 

- Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14, có hiu lirc ngày 01/01/2021; 

- Diu 1 T chirc và hott dng cüa Cong ty C phn Cp nuOc Bn Thành 
(Dieu 1 Cong ty) duqc Dti hi dông cô dông thông qua ngày 28/5/2020; 

Can cir kt qua hoat dng san xut kinh doanh näm 2020 cüa Cong ty C phn 
Cap nuOc Ben Thành, 

Tti phiên h9p thi'r 13 (Nhim kS'  2017 — 2922) vao ngày 11/3/2021, Hi dông 
quãn trj Cong ty thông nhât kInh trinh Dti hi dong cO dông thông qua mirc thu lao 
cüa thành viên Hi dông quãn trj (HDQT), Ban kiêrn soát (BKS) vã Ngui phii trách 
quãn trj/ Thu k HDQT Cong ty trong näm 2021, the nhu sau: 

- Thành viên HDQT : 6.000.000 dông/ngu*i/tháng. 
(Tang 1.000.000 dng/ngu'ài/tháng so vó'i mt'cc thu lao 5.000.000 

dông/ngu'ài/tháng dã áp dyng tic nám 2019) 

- Thành viên BKS : 3.500.000 ding/ngirô'i/tháng; 
- Ngtthi phii trách quãn trj/Thix k HDQT: 3.500.000 dIng/ngtrôriItháng. 
(Tang 500.000 dng/ngzthi/tháng so vó'i mz'c thI lao 3.000.000 

dóng/ngzthi/tháng dã áp dyng tic náin 2019) 

- Riêng Chü tjch HDQT, Trithng BKS do dam nhn cong tác chuyên trách nên 
khOng nhn thu lao. 

Mirc thu lao dixçc diu chinh nOi trën tuclng irng vâi mat  bang thii lao chung 
hin dang áp diing ti cac cong ty cô phân cap nuâc trong lông Cong ty Cap nuâc Sài 
GOn — TNIHH MTV, dông thñ có sir ghi nhn nhüng no l?c  cüa thành viên HDQT, 
thãnh viên BKS trong cOng tác diêu hành, mang 1ai  hiu qua SXKD cho dan vj. 

Can ci'r quy djnh tti dim e khoán 2 Diu 14 cüa Diu l COng ty, viêc xác djnh 
thu lao cüa HDQT va BKS thuc thrn quyên cüa Di hi dOng c dông, do dO Hi 
dông quãn trj kInh dé nghj Di hi dông cô dOng biêu quyêt thông qua van dé trên. 

Trãn trong kInh trInh Dai  hi dng c dông./. 

No'i nhân: 
- Nhir trén; 
- Thành viên HDQT COng ty; 
- Thành viOn BKS Cong ty; 
- Ban Giám dOc Cong ty; 
- Luu: VT, HDQT. 

Phm Thi Thanh Van  
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CONG HOA XA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

S& 31 /TTr-CNBT-BKS Thànhphô'HChIMinh, ngày3l tháng3nàrn2O2l 

T TRINH 
V vic phê duyt ban hãnh Quy ch hoit dng cfla Ban Kim soát Cong ty 

theo quy djnh ctia Lut Doanh nghip nàm 2020 

KInh g1ri: Dti hi dong Co dông Cong ty 

Ngáy 23/11/2017, Ban Kirn soát Cong ty C ph.n Cp nuâc Ben Thành d 
ban hành Quy chê to chüc và hot dng cUa Ban Kiêm soát nhirn k 2017 - 2022 bao 
gôm 3 Chung, 12 Diêu, trên co s tuân thu các quy dlnh  cüa Lut Doanh nghip 2014, 
phU hçip vâi Diêu 1 cüa Cong ty vã các van ban huOng dn hin hành có lien quan 
(Quy chê duçc ban hành sau khi tham khão kiên cüa Hi dông quãn trj Cong ty ti 
Phiên hop  thifr 3 - Nhim k' 2012 —2017). 

Tuy nhiên, thñ gian qua cãc Co quan quãn l cUng d ban hành mt s van ban 
pháp 1 quan tr9ng diêu chinh mOt so quy djnh ye quãn trj clôi vâi các cong ty dti 
chüng nhu: Lut Doanh nghip so 59/2020/QH14, Lut Chi'rng khoán so 
54/2019/QH14, Nghj dinh so 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cUa ChInh phU, 
Thông tu so 116/2020/TT-BTC ngày 3 1/12/2020 cüa B Tãi chInh huong dan mt so 
diêu ye quán trj cong ty áp diving dôi vi cong ty di chUng. 

Can ct'x quy djnh ti dirn I khoãn 2 Lut Doanh nghip närn 2020 "Dgi hi7i 
dông cô dông Co quyên và nghta vi phê duyct quy chê hogt dc5ng cia Ban kiêm soát "; 
quy djnh tti khoãn 6 Diêu 288 Quyên Va nghia vii cüa Ban Kiêm soãt Nghj djnh so 
155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hãnh rnt sO 
diêu cUa Lut Chirng khoán "Xây dcng Quy ché' hoQt dc7ng cza Ban kiêm soát và trinh 
Dgi h5i dông cô dOng thông qua.....", 

Nhrn darn báo tuân thu theo dung các quy djnh cüa Nhà nuOc, dam bão dng 
b Diêu 1 to chuc và hot dng, Quy chê quãn trj cüa Cong ty ducic Dti hi dOng cô 
dông thông qua ngày 2 8/5/2020, trên co sâ tham chieu rnâu Quy che ye hott dng cüa 
Ban Kiêrn soát áp dung cho doanh nghip ban hành t?i  Thông tu so 116/2020/TT-BTC 
ngày 31/12/2020 cüa B Tài chInh quy djnh, Ban kiêrn soát Cong ty cia xãy dting !i 
dr thão Quy chê hot dng cüa Ban Kiêm soát bao gOm 7 Chuong, 21 Diêu tuân thu 
các quy djnh cüa Lut doanh nghip 2020, phü hp vOi Diêu 1 cüa COng ty vã các van 
ban huong dan hin hành có lien quan. 

Qua ni dung trInh bay nêu trên, Ban Kirn soát Cong ty C phn Cp rnIc 
Ben Thãnh kInh trInh Di hi dOng cO dOng Cong ty thông qua vic ban hãnh Quy che 
hoat dng cüa Ban Kiem soát (dInh kern toãn vAn dr thAo). 

KInh dè nghj Dui hi dng c dOng xem xét, chap thuan d Ban Kiêm soAt 
COng ty triên khai thirc hin. 
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Trân trQng kmnh trinh. 

Ho so dmnh kern: Toàn van dir thão Quy ch hot dng cüa Ban Kim soát 
Cong ty Co phân Cap nrn9c Ben Thành. 

No'inhân: 
- Nhis trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Kê toán trtthng Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Luu: VT, BKS. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRUNG BAN 

Nguyn Th Thu Hirong 
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CONG TY cO PHAN CAP NIIOC BEN THANH 
BAN KIEM SOAT 

CONG HOA XA 1191 CHU NGHiA VIET NAM 
Dc Ip  — Tir do — Hanh phiic 

D1 THAO 

QUYCHE 
TO CHTC vA HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT 

Can cir: 

- Lut Doanh nghip ngày 17 tháng 6 näm 2020; 

- Lust  Chirng khoán ngày 26 tháng 11 nàrn 2019; 

- Nghj djnh s 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cUa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Chrng khoán; 

- Thông tu s 1 16/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa B truO'ng B 
Tài chInh huâng dn mt sO diêu ye quãn trj cOng ty áp ding dOi vài cOng ty di 
chüng tti Nghj djnh so 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa Chinh phU 
quy djnh chi tiët thi hành nit sO diêu cüa Lut Chirng khoán; 

- Diêu 1, Quy ch quãn trj Cong ty C phAn Ctp nuâc Bn Thành; 

- Nghj quy& Dai  hi dng c dOng ngày 23 tháng 4 nam 2021. 

Ban kim soát Cong ty c ph.n Cp nuOc Ben Thành ban hành Quy ch 
hoat dng cüa Ban kiêm soát bao gôm các ni dung sau: 

Chtrong I 
QUY BNH CHUNG 

Ban kirn soãt Cong ty C phn Cp nuó'c Bn Thành (g9i tt là Ban kirn soát) 
là co quan do Dti hi dong cô dong Cong ty Co phân Cap nuc Ben Thành bâu ra theo 
Lu.t Doanh nghip, thay rnt cO dong th?c hin chüc nang kiêm tra, giãrn sat tInh hinh 
ho.t dng san xuât kinh doanh, quân trj Va diêu hành cüa Cong ty Co phân Cap rnrâc 
Ben Thành (g9i tat là Cong ty) nhäm darn bão tuân thU dUng các quy djnh cUa pháp 
lut, Diêu l to chtrc và hoat dng cUa Cong ty và vic thi7rc hin Nghj quyêt cUa Dai 
hi dOng CO dOng. 

Biu 1. Phim vi diu chinh và di tu'qng áp ding 

1. Phtrn vi diu chinh: Quy ch hott dng cUa Ban kirn soát quy djnh Co câu 
to chilic nhân su, tiêu chuân, diêu kiên, quyên và nghia vii cUa Ban kiêm soát và các 
Kiêrn soát viên theo quy djnh tti Lutt Doanh nghip, Diêu l Cong ty và cãc quy djnh 
khác cO lien quan. 

2. Di tung áp ding: Quy ch hot dng cUa Ban kim soát duçc áp diing cho 
Ban kiêrn soát và các Kiërn soát viên. 

Biu 2. Nguyen tàc hoit dng cUa Ban kim soát 

Ban kirn soát lam vic theo nguyen the t.p th. Các Kim soát viên chju tráeh 
nhirn cã nhân ye phân vic cUa rninh và cüng chju trách nhim truc Di hi dOng c 
dông, truâc phap 1ut ye các cOng vic, quyêt djnh cUa Ban kiêrn soát. 
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Chiro'ng II 
THANH VIEN BAN KIEM SOAT (KIEM SOAT VIEN) 

Diêu 3. Nhim k' và s luqng thành viên Ban kiêm soát 

1. Ban kirn soát có tr 03 dn 05 thành viên, nhirn cüa Kim soát viên 
không qua 05 närn va có the thrçic bâu 1aj  vi so nhirn kS'  khong han chê. 

2. Kirn soát viên không nht thi& phái là c dOng cüa Cong ty. 

3. Ban kirn soát phái có han m5t  nira s thành viên thu?yng trü Vit Nam. 

4. Truo'ng hcip Kirn soát viên CO cCing thai dim kt thñc nhirn k'mà Ki&n 
soát viên nhim ki mâi chua ducic bâu thI Kiêm soát viên dã hêt nhirn kS'  van tiêp tiic 
thirc hin quyên và nghia v1i cho den khi Kiêm soát viên nhirn kS'  mói ducic bâu và 
nhn nhim vu. 

Diêu 4. Tiêu chun và diu kiên cila Kiêm soát viên 

1. Kirn soát viên phãi dáp rng các tiêu chuin và diu kin sau day: 

a) Không thuc dé,i tucing bj crn thành 1p và quán l doanh nghip theo quy 
djnh cüa Lut Doanh nghip; 

b) Duçic dào tao  rnt trong các chuyên nganh v kinh t& tài chInh, k toán, 
kiêrn toán, lu.t, quãn trj kinh doanh hoic chuyên ngành phñ hcp v9i hoat dng kinh 
doanh cña Cong ty; 

c) Không phái là ngiRii cO quan h gia dInh cüa thành viên Hi dng quân trj, 
Giám dôc diêu hành và ngu?Yi quãn l khác; 

d) Không phãi là ngi.thi quãn 1 Cong ty, không nht thit phãi là c dông hoc 
ngii?ii lao dng cüa Cong ty, trt'r trung hçp Diêu l cong ty có quy djnh khác; 

d) KhOng diiçc lam vic trong b phn k toán, tài chInh cüa Cong ty; 

e) Không duçic là thành viên hay nhân viên cüa Cong ty kirn toán dc Ip thirc 
hin kiêrn toán các báo cáo tài chInh cña Cong ty trong 03 näm lien truc do; 

g) Tiêu chun và diu kin khác theo quy djnh khác cña pháp 1ut có lien quan 
và Diêu l cOng ty. 

2. Ngoài các lieu chutn, diu kin quy djnh tai  khoân 1 Diêu nay, Kirn soát 
viên không duçc là ngi1i có quan h gia dInh cüa ngi.thi quán 1 doanh nghip cüa 
Cong ty và cOng ty mc; ngui dai  din phân von cüa doanh nghip, nguäi dai  din 
phân von nhà niic tai  cOng ty mc và tai  Cong ty. 

Diu 5. Quyn, nghia viii và trách nhim cña Kim soát viên 

1. Tuân thu ditng pháp lut, Diu l cong ty, nghj quyêt Di hi dong c dông 
vã dao  dirc nghê nghip trong thirc hin quyên va nghTa vii di.rçc giao. 

2. Thijc hin quyn và nghia vi thrc giao mt cách trung thijc, cn trQng, tot 
nhât nhärn bão darn 1çi ich hqp pháp tôi da cüa Cong ty. 

3. Trung thành vói lqi Ich cña Cong ty và c dOng; không lam  drng dja vi,  chuc 
vi và sir ding thông tin, bi quyêt, co' hi kinh doanh, tài san khác cña Cong ty d tu 1i 
hoc phic vii igi Ich cüa to chüc, cá nhân khác. 
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4. Nghia v1i khác theo quy djnh cüa Lutt Doanh nghip và Diêu 1 cong ty. 

5. Trt.r?ng hqp vi phtrn quy djnh tti các khoãn 1, 2, 3 vã 4 Diëu nay ma gay 
thit hti cho Cong ty hoc ngixô'i khác thI Kiêm soát viên phãi chju trách nhim cá 
nhân hoäc lien dOi bôi thung thit hai  do. Thu nhp và lçii Ich khác ma Kiêm soát 
viên có duçc do vi phtm phãi hoàn trã cho Cong ty. 

6. Trisäng hçip phát hin cO Kirn soát viên vi phtm trong th%rc hin quyên vã 
nghia vii duçc giao thI phái thông báo bang van ban den Ban kiêm soát, yêu câu ngi.thi 
có hành vi vi phrn chârn diirt hánh vi vi phm và khäc phiic htu qua. 

Diu 6. Tru'ong Ban kim soát 

1. Truâng Ban kim soát phãi có btng t& nghip dti h9c trâ len thutc rnt 
trong cac chuyên nganh kinh te, tài chInh, kê toán, kiêm toán, lust, quãn trj kinh doanh 
hoac chuyên ngành cO lien quan den hoat dng kinh doanh cüa doanh nghip, trr 
trning hgp Diêu l cong ty cO quy djnh tiêu chuân khác cao han. 

2. Truâng Ban kim soát do Ban kim soát bu trong s các Kiêm soát viên; 
vic bâu, mien nhirn, bai nhirn theo nguyen täc da so. 

3. Quyn và nghia vii cUa Tri.rO'ng Ban kim soát do Diu l Cong ty quy djnh. 

4. TruOng Ban kim soát cO trách nhim th chirc xay dirng Quy che hot dng 
cüa Ban kiêm soát, xay dirng chuang trInh cong tác näm dê thirc hin nhim vii cUa 
Ban kiêrn soát. 

5. To chirc phân cong nhiêm vu cho các Kim soát viên, giám sat và chi dto 
các Kiêrn soát viên trong vic thrc hin các cOng vic duc phân cOng. 

6. Triu tp và chü trI các cuc h9p cña Ban kiérn soát. 

7. Thirc hin báo cáo cho Hi dng thãnh viên, Kim soát viên Tng Cong ty 
theo quy djnh. 

8. Thay rnt Ban kirn soát k các van ban thuc thtrn quyn cUa Ban kim 
soát. Lp và k báo cáo cüa Ban kiern soát sau khi da tham kháo kiên cüa Hi dOng 
quãn trj dë trInh Di hi cô dOng. 

9. Uy quyn cho rnt trong s các Kim soát viên darn nhim cong vic cüa 
Truâng ban trong thi gian vng met. 

10. Thay rnt Ban kim soát giãi dáp các cht vn cUa c dOng (nu có) truàc 
Dii hi dong cô dOng ye các van dê lien quan den nhim vi, trách nhim duqc giao. 

Diu 7. Be th, tung cü' Kim soát viên 

1. Vic üng ct'r, d cü Kim soát viên duc thirc hin theo quy djnh ti Diu ! 
COng ty và quy djnh sau day: 

Các c dOng có quyn gp s phiu biu quy& cUa tüng ngtthi 1i vài nhau d 
d cü cac ing viën Ban kiêrn soát. Co dOng hoc nhOrn cO dông näm giU tr 3% den 
dui 10% tng sO cô phân có quyên bieu quyet duc d cir mt (01) ing viên; tir 10% 
den dui 30% duc d cr ti da hai (02) rng vien; tr 30% den duâi 40% duvc d cü 
tOi da ba (03) ing vien; tü' 40% den dixOi 50% duc dê cü tOi da bôn (04) üng viên; và 
tir 50% tr& len duc d cr tOi da nàm (05) üng vien. 
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2. TruOng hp so Iuqng các (mg c(m viên Ban kiêm soãt thông qua dê cCm và (mg 
c(m van không dü so luçing can thiêt, Ban kiêm soát duong nhim cO the dê ci'm them 
(mg cfm viên hotc tO ch(rc dê c(m theo co' ché ducic Cong ty quy djnh tai Quy chê ni b 
ye quãn trj cong ty. Co chê Ban Kirn soát duong nhirn dê Cu (mng viên Ban kiêm soát 
phãi dLrac cOng bô rO rang và phãi duçic Di hi dOng cO dOng thông qua truâc khi tiên 
hành dê cfm. 

Diu 8. Cách thirc bu, min nhim, bãi nhim Kim soát viên 

1. Vic bu, min nhim, bäi nhirn Kim soát vién thuc thm quyên cña Di 
hi dông cO dOng. 

2. Viêc bu Kim soát viên duçic thirc hin theo quy djnh ti Quy ch quãn trj 
Cong ty. 

IJiéu 9. Các tru*ng hqp min nhim, hal nhim Kim soãt viên 

1. Dai hi dng c dOng rnin nhirn Kirn soát viên trong tru0ng hccp sau day: 

a) KhOng cOn dü tiêu chun và diu kin lam Kirn soát viên theo quy djnh tai 
Diêu 4 cüa Quy chê nay. 

b) Co don tü chi'rc va duçic chp thun; 

c) TruOng hç'p khác do Diu 1 cOng ty quy djnh. 

2. Dai  hi dng c dOng bäi nhirn Kirn soát viên trong tnthng hçip sau day: 

a) Không hoàn thành nhirn vu, cOng vic ducic phân công; 

b) Không thijc hin quyn và nghia vii cüa rnInh trong 06 tháng lien tlic, trim 
tr11ng hçp bat khâ kháng; 

c) Vi phrn nhiu l.n, vi phtm nghiêrn trQng nghia vt cüa Kim soát viên theo 
quy djnh cUa Lutt Doanh nghip và Diêu l cong ty; 

d) TruOng hcp khác theo nghj quyt Dti hi dng c dông. 

Diu 10. Thông báo ye bu, mien nhim, bäi nhim Kiém soät viên. 

1. Trithng hçip dãxác djnh duqc (mng c(m vien Ban kirn soát, Cong ty phãi cOng 
bô thông tin lien quan den các (mng cfr viên tOi thiêu 10 ngày trinc ngãy khai rntc hçp 
Dai hi dông cô dông tren trang thông tin din t(m cña Cong ty de cô dông có the tim 
hiêu ye các (mng c(m viên nay truc khi bO phiêu, (mng c(m viên Ban kiêm soát phâi có 
cam ket bang van ban ye tInh trung thirc, chInh xãc cüa các thông tin cá nhân duc 
cOng bO vã phãi cam kêt thimc hin nhim vii mt cách trung thimc, can trQng và vi Ii 
fch cao nhât cüa cOng ty nêu dugc bâu lam Kirn soát viên. Thông tin lien quan dn 
ung C(m viên Ban Kiêm soát dt.rçc cong b bao gm: 

a) HQ ten, ngày, tháng, näm sinh; 

b) TrInh d chuyen rnOn; 

c) Qua trinh cong tác; 

d) Các ch(mc danh quãn l khác; 

d) Lçi Ich cO lien quan tài Cong ty và các ben có lien quan cüa Cong ty; 

e) Các thông tin khác (nu co) theo quy djnh tti Diu 1 cong ty; 
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g) Cong ty phái có trách nhim cong bô thông tin ye các cong ty ma 11ng cfr 
viên dang närn gui các chi'rc danh quãn 1 vã các 1çi Ich có lien quan tâi Cong ty cUa 
11ng cü viên Ban kiêrn soát (nêu co). 

2. Viêc thông báo v kt qua bu, min nhim, bai nhim Kim soát viên thrc 
hin theo các quy djnh huâng dn ye cong bô thông tin. 

Chirong III 
BAN KIEM SOAT 

Diu 11. Quyn, nghia vi và trách nhim ctia Ban kim soát 

1. Ban Kim soát th?c hin giám sat Hti dng quân trj, Ban Giám dc trong 
vic quán l và diêu hành COng ty. 

2. Kim tra tfnh hqp 1, hçrp pháp, tmnh trung thirc và rni'rc d can tr9ng trong 
quãn l, dieu hành hott dng kinh doanh; tInh h thông, nhât quán và phü hçp cüa 
cong tác kê toán, thông kë và ltp báo cáo tài chInh. 

3. Thm djnh tInh dy dü, hgp pháp và trung thirc cüa báo cáo tInh hInh kinh 
doanh, báo cáo tài chInh hang närn vã 06 tháng cUa Cong ty, báo cáo dánh giá cong tác 
quán l cUa Hi dông quán trj vã trInh báo cáo thârn djnh ti cuc hQp Dii hi dông cô 
dông thumg niên. 

4. Rã soát, kirn tra vã dánh giá hiu lirc và hiu qua cüa h thng kim soát ni 
b, kiêrn toán ni b, quán l rüi ro và cãnh báo sim cüa Cong ty. 

5. Kin nghj Hi dng quãn trj hotc Dai  hi dng c dông bin pháp sra di, 
bô sung, cãi tiên co câu to chüc quán l, giárn sat và diêu hành hott dng kinh doanh 
cUaCôngty. 

6. Khi phát hiên có thánh viên Hi dng quán trj, Giám dé,c diêu hanh và ngui 
diêu hành doanh nghip khác Co hành vi vi phim pháp 1uit hoic vi phtm Diêu ! Cong 
ty phãi thông báo ngay bang van ban cho Hi dông quán trj trong vOng 48 gi, yêu câu 
ngu?ñ cO hành vi vi phtm châm d(rt vi pham và có giái pháp khäc phiic hu qua. 

7. Tham dir và tham gia tháo 1un tti các cuc h9p Dii hi dng Co dông, Hi 
dông quân trj vá các cuc hçp khác cüa Cong ty. 

8. Sü ding tu vn dc 1p, b phn kim toán ni b cüa Cong ty d th%rc hin 
nhim vii duçic giao. 

9. Ban kim soát có th tharn khâo kin cüa Hi dng quãn trj truc khi trInh 
báo cáo, kêt 1un và kien nghj len Di hi dOng cO dOng. 

10. Kim tra tlrng vn d cii th lien quan dn quán !, diu hanh hot dng cüa 
Cong ty theo d nghj cüa cô dOng. 

11. D xut va kin nghj Dai  hi dng c dOng phê duyt danh sách Cong ty 
kiem toán dc 1p duçic chap thun thrc hin kiem toán Báo cáo tai chInh cüa Cong ty. 

12. Chju trách nhim truóc c dOng v hoit dng giám sat cüa minh. 

13. Thirc hin các quyn vã nghia vu khác theo quy dnh cüa Lut Doanh 
nghip, Dieu 1 cong ty v Nghj quyet cüa Di hi dOng cO dông. 
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Biêu 12. Quyn thrçrc cung cp thông tin cüa Ban kiêm soát 

1. Thông báo rni hçp, phiu ly 2 kin thành viên Hi dông quàn trj Va các tài 
1iu kern theo phái duçic gi'ri den Kiêrn soát viên cñng th?yi diem và theo phucng thrc 
nhu dôi vOi thành viên Hi dông quàn trj. 

2. Thành viên cüa Hi dng quãn trj, Giárn dôc diêu hành và can b quàn l 
khác phãi cung cap day dü, chInh xac va kjp thOi thông tin và tài lieu lien quan e 
Cong tác quân 1, diêu hành và hot dng kinh doanh cüa Cong ty theo yêu câu cña 
Ban kiêm soát. Thu k Cong ty phái darn bão rang toàn b bàn sao các thông tin tài 
chinh, các thông tin khác cung cap cho các thành viên Hi dông quàn trj và bàn sao 
các biên bàn hçp Hi dong quán trl, nghj quyêt Dii hi dông cO dong phài duçc cung 
cap cho Kiêrn soát viên vào cüng thi diem chiing duc cung cap cho HOi  dông quãn 
trj. 

Chu'crng IV 
CUOC HOP BAN KIEM SOAT 

l3iêu 13. Cuc hQp cila Ban kim soát 

1. Ban kim soát phài h9p ti thiu hai (02) ln trong imt nãrn, s lucmg thành 
viên tham dr hçp It nhât là hai phn ba (2/3) so Kiêm soát viên. Ban kiêrn soát cO the 
hçp ti tri1 s chInh cña Cong ty hoc 6 ni khác. Thông thung Ban kiêm soát se h9p 
bang cách gp mt tri,rc tiêp, trung h9'p không sap xép duqc thi gian, các thânh viên 
có the trao dôi qua email và thông nhât k biên bàn h9p sau dO. 

2. Thông báo chuong trinh hçp: Cu5c  hçp Ban kim soát duçc tin hành sau 03 
ngày kê t1r ngày gi.'ri thông báo cho các Kiêrn soãt vien. Thông báo cuc hçp Ban kiêm 
soát duc nêu rO vêni dung h9p, thi gian dja diem và phãi kern theo tài lieu can 
thiêt ye nhu'ng van dê se duc bàn bc và biêu quyêt ti cuc hp Ban kiêrn soát. 

3. Biu quy&: Quy& djnh cüa Ban kim soát duc thông qua nu duc da s 
(trên 50%) Kiem soát viên dir hçp chap thun. Trung hp sO kiên ngang nhau thI 
quyet djnh cuôi cüng thuc ye phIa có kiên cüa Truâng Ban kiêm soát. 

Diêu 14. Biên bàn hQp Ban kiêm soát 

Biên ban hop Ban kim soát duqc 1p chi tit và rO rang. NguO'i ghi biên bàn Va 
các Kiêrn soát viên tharn dij hop phâi k ten vào biên bàn cuc hop. Các biên bàn hop 
cüa Ban kiêrn soát phài du?c luu giU nhãrn xác djnh trách nhirn cüa trng Kiem soát 
vien. 

Chuffng V 
BAO CAO VA CONG KHAI WI ICH 

IJiéu 15. Chê d báo cáo cüa Ban kim soát: 

Ban kirn soát phái 1p báo cáo hot dng cña Ban kim soát trinh Di hi c 
dông thuing niên. Ni dung báo cáo tôi thieu phái bao gôm: 

1. Báo cáo t11 dánh giá kt qua hott dng cña Ban kim soát và Ki&n soát vien. 
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2. Tng kt các cuc h9p cüa Ban kim soát và các kt 1un, kin nghj cüa Ban 
Kiêm soát. 

3. Thu lao, chi phi hott dng và các 1çi Ich khác cüa Ban Kiêm soát và Kiêm 
soát viên. 

4. Kt qua giám sat tinh hmnh hot dng vã tài chInh cüa Cong ty. 

5. Két qua giám sat dM vâi Hi dng quãn trj, Ban Giám dc vã nhüng ngithi 
diêu hânh doanh nghip khác. 

6. K& qua dánh giá sir phM hqp hott dng gitta Ban kim soát vi Hi dông 
quãn trj, Ban Giám doe diêu hành. 

7. Dê xuât và kinnghj Dti hi dng c dông phê duyt danh sách cOng ty kim 
toán dc ltp thiic hin kiêm toán Báo cáo tài chInh cUa Cong ty. 

Ban kim soát thirc hin các báo cáo chuyén d theo chuong trinh k hoch lam 
viéc, hoAc theo yeu câu cüa cô dông hoäc nhórn cô dông theo quy djnh tti Diêu l 
Cong ty. Báo cáo kiêm tra duc gri cho Hi Dong quãn trj, Co dong hoc nhOm Co 
dong theo quy djnh ti diêu l Cong ty vã luu tr tai  Ban kiêm soát. Ban kiêm soát có 
trách nhirn phân cOng Kiêrn soát viên phi trách vic quán l và kru giU ho so, tài lieu 
cüa Ban kiêm soát tii trij s chInh cña Cong ty. 

Diu 16. Tiên 1uo'ng, thñ lao và quyn lçri khác cfla Kim soát viên. 

1. Mirc thU lao cUa cac Kirn soát viên sê do Dii hi dông c dông quyêt djnh. 
Kiêrn soát viên cUng sê duic thanh toán các khoán chi phi di 1ti, khách stn Va các chi 
phi phát sinh mt cách hçp l khi tharn gia các cuc hçp cUa Ban kiêm soát hoc thirc 
thi các hot dng khác cUa Ban kiêrn soát. 

2. Tin luong, thu lao và chi phi hott dng cUa Ban kirn soát duqc tInh vão chi 
phi kinh doanh cUa Cong ty theo quy djnh cUa pháp lut ye thuê thu nhtp doanh 
nghip, quy djnh khác cUa pháp lut có lien quan vâ phâi duc 1p thành miic riêng 
trong báo cáo tài chInh hang närn cUa Cong ty. 

Diêu 17. Cong khai các lqi Ich lien quan 

1. Kim soát viên cUa Cong ty phãi kê khai cho Cong ty v các igi Ich lien quan 
cUa mInh, bao gOm: 

a) Ten, ma s doanh nghip, dja chi tru sâ chInh, nganh, ngh kinh doanh cUa 
doanh nghip ma h lam chU hotc s hUu phân vOn gop hoc cô phân; t' l vã thai 
diem lam chU, s huu phân vOn gop hoac cô phân dO; 

b) Ten, niä s doanh nghip, dja chi tru sâ chinh, nganh, ngh kinh doanh cUa 
doanh nghip ma nhu'ng ngithi có lien quan cUa hQ lam chU, cUng sâ hu hotc s hiu 
riêng phân vOn gop hoc cô phân trên 10% vOn diêu l. 

2. Viêc kê khai theo quy djnh tai  khoán 1 Diu nay phái duqc thirc hin trong 
thOi han  07 ngay iam vic k tr ngay phát sinh lgi Ich lien quan; vic süa dOi, bô sung 
phái duçc thông báo vó'i COng ty trong thi han  07 ngay lam vic ke tU ngay có sU'a 
dOi, bô sung tuo'ng irng. 

3. Kim soát viên và nhtrng ngui CO lien quan cUa các Kim soát viên chi duc 
sü diving nhtThg thông tin có duqc nhO' chi'rc v11 cUa minh d phiic v11 1çi Ich cUa COng 
ty. 
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4. Kirn soát viên và nh&ng nguOi có lien quan cüa các Kiêrn soát viên nay 
không duçic sir diing hoc tiêt 1 cho ngui khác các thông tin ni b de thirc hin các 
giao djch có lien quan. 

ChuffngVl 
MO! QUAN H CUA BAN KIM SOAT 

Diêu 18. Môi quan h giüa các Kiêm soát viên 

Các Kirn soát viên có mM quan h dc lip, không phi,i thuc 1n nhau nhung 
có sir phôi hp, cong tác trong cong vic chung dê dam bão thirc hin tOt trách nhim, 
quyên và nhim vi cüa Ban kiêrn soát theo quy djnh pháp !ut và Diêu l cOng ty. 
Truâng Ban Kiêrn soát là ngui diêu phôi cOng vic chung cña Ban kiêm soát nhung 
không cO quyên chi phôi các Kiérn soát viên. 

Diu 19. Môi quan h vri Ban Giám dc diêu hành 

Ban kim soát có mM quan h dc 1p vth Ban Giám dc diu hành Cong ty, là 
don vj thirc hin chic näng giárn sat hoat dng cña Ban Giárn dôc diêu hành. 

Diu 20. Mi quan h vri Hi dông quãn trj 

Ban kim soát cO rriM quan h dc 1p vOi Hi dng quán trj Cong ty, là don vj 
thirc hin chirc nãng giárn sat hoat dng cüa Hi dong quãn trj. 

Chu'ongV!I 
DIEU KHOAN THI HANH 

Diu 21. Hiu hrc thi hành 

Quy ch hoit dng cüa Ban kim soát Cong ty C phn Cp nuic Bn Thành 
bao gOrn 7 Chung 21 Dieu và có hiu lçrc thi hành kê tt'r ngày 23 tháng 4 narn 2021 
(thay the Quy chê tO chirc và boat dng cüa Ban Kiêrn soát dA ban hành nãm 2017). 

Trong qua trinh thirc hin, khi thy cn thit phãi b sung, sira dM 'va thay th 
quy chê nay cho phü hqp vOi các quy djnh cüa pháp 1ut và tInh hInh thirc tê cña COng 
ty, Ban kiêm soát s quyêt djnh sau khi tharn kháo kiên cüa Hi dong quán trj và báo 
cáo Dai  hi dông cô dông trong phiên h9p gân nhât. 

Các Kim soát vien và các cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quy 
che nay. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRIJOG BAN 

Nguyn Thj Thu Htrong 
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CONG TYCOPHAN cAPNUBENTHANH CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hinh phñc 

S: 03 /TTr-CNBT-HDQT ThàithphdHChiMin]i, ngày3lthth'zg3náin202] 

T€ TRINH 
V vic uy quyn thtwng thão, quyt dnh k kt Hçrp dông mua ban si nu'o'c sich 

v&i Tong Cong ty Cap ntro'c Sài Gôn - TNHH MTV 

KInh gui: Di hi dng c dông Cong ty 

Trong thai gian qua, d thuc hiên nhiêm vi san xut kinh doanh theo chirc näng, 
ngành nghe dà däng k, Cong ty C phân Cap nuâc Ben Thành (sau day gi tat là 
"Cong ty") dä k kêt hçp dOng mua ban si nuâc stch vi Tong Cong ty Cap nuâc Sài 
GOn - TNHH MTV (co dông näm giu 53,15% tong so cô phân có quyên biêu quyêt t?i 
Cong ty, sau day gi tat là "Tng Cong ty"). 

Vic k kt hçip dng rnua ban si nuâc stch nói trên duçic th?c hin hang tháng, 
vâi tng so tiên Ca närn sau khi thng hcip giá trj hgp hgp dông cüa t11ng tháng là 274,9 
t5 dông, theo so lieu tong hqp cüa nãm 2020 (t11c bInh quân 22,91 tS dông/tháng). 
Giá tn cüa mi hop dông rnua si nuâc sch hang tháng nay chiêm duOi 35% tong giá 
tn tài san cüa Cong ty ghi trong Báo cáo tài chInh gân nhât duçic kiêm toán vào th?yi 
diem nay (tong giá trj tài san cüa Cong ty ghi trong Báo cáo tài chfnh näm 2019 dä 
di19'c kiêm toán ngày 31/12/2019 là 276,7 ti dOng và Báo cáo tài chInh ban niên näm 
2020 dä thrçyc kiêrn toán kêt thñc ngày 3 0/6/2020 là 2 86,8 tST dông). 

Theo quy dinh tai dim a khoãn 1 Diêu 167 cfla Luât Doanh nghiêp  so 
59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 cüa QuOc hi nuic Cong hôa xä hi chü nghia Vit 
Nam, Co hiu lirc thi hành kê tir ngày 01/01/2021 (sau day gi tat là "Lut Doanh 
nghip närn 2020"), Dai hi dông c dông hoc Hi dông quãn trj chap thun hp 
dng, giao djch giva cong ty vOi "Ci dông, ngithi dgi din theo thy quyn ctha có dông 
là to chthc th hii'u trên 10% tong so có phán phO thông ctha cOng ty và ngu'ài có lien 
quan ctha hQ ". 

Theo quy dinh tai khoãn 2 Diu 167 cila Luãt Doanh nghiêp nm 2020,  Hi 
dOng quán trj có thm quyên quyêt djnh dôi vói các hçip dông, giao djch "CO jid tn  
nliO hon 35% tOn giá In là! sOn cOa doanli njh!êp  ghi trong báo cáo tài chinh gân 
nhát hogc mi3t tj" l hoc giá trj khác nhO han theo quy djnh tQi Diêu 1ç1  cOng ty ". 

Dng thñ, tai dim a khoán 3 Diu 167 cüa Luât Doanh nghiêp nàm 2020  
quy djnh Di hi dong cô dông có thâm quyên quyêt djnh dôi vâi các "hQp dOng, giao 
dich khác noài /,op dôn, iao did, quv din/i Ia! kl,oOn 2 Diêu nay"  (tue là các hp 
dông, giao dich Co giá tn tn 35% tong giá tn tài san cüa doanh nghiêp trô' len  ghi 
trong báo cáo tài chInh gân nhât). 

Di vài ni dung có lien quan nOi trên, theo quy djnh tti dim o khoán 2 Diu 
14 Diêu l To chuc và hott dng cüa COng ty ban hành ngày 28/5/2020 (sau day gi 
tat là "Diêu l Cong ty"), Dai hi dông Co dông có thârn quyên thông qua quyêt djnh 
ye vic "COng ty hoic các chi nhánh ctha Cong ty kj két hcrp dOng vO'i nhibng ngu'ài 
duçrc quy d/nh tQi Khoán 1 Diêu 162 Luat  Doanh nghip vói giO In bOng hoOc iOn  
hon 35% lông gid trj tài sOn cOa cong Iv  và các chi nhánh ctha COng ty ducic ghi 
trong báo cáo tài chinh gán nhát ducic kiêm toán ".  
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(Ni dung Diu 1 Cong ty ban hành ngày 2 8/5/2020 duçxc xây drng theo quy 
djnh cüa Lut Doanh nghip närn 2014, theo do quy djnh tti khoán 1 Diêu 162 cüa 
Lut Doanh nghip nãrn 2014 tuong 1rng vi khoãn 1 Diêu 167 cüa Lut Doanh nghip 
näm 2020 nhu cia trInh bay trên). 

Trong näm 2021, näm 2022 d phic vii cOng tác san xut kinh doanh theo 
ngành nghê cia dang k, Cong ty së tiêp ttc thuong thâo, k két hp dông mua si nuâc 
sch vOi Tong Cong ty. Tuy nhiên, dê chü dng hon trong cong tác san xuât kinh 
doanh, giva Cong ty và Tong Cong ty có the thuong thâo, k két các ban thOa thun và 
hçip dOng rnua ban si nuâc sach  cO th?i hn dài hon so vâi näm 2020. Do do dr kiên 
tong giá trj phãi thanh toán theo các ban thOa thun va hç'p dong nay sê lan hon 35% 
tong giá trj tài san ducc ghi trong Báo cáo tài chInh gân nhât duçc kiêm toán cüa COng 
ty. Trong trung hçip nay, can cr vào quy djnh cüa Lut Doanh nghip nãrn 2020 và 
Diêu I COng ty hin hành, ni dung giao djch trên thuc thâm quyên quyêt djnh cña 
Dai hi dông cô dong. 

Can cir vào tInh hInh thirc t và các quy djnh nhu cia trInh bay, d tao  diu kin 
thuân lai cho hoat dng san xuât kinh doanh cling nhu cOng tác quân 1 diêu hânh tai 
don vj, kInh trInh Dai  hi dông cO dông xem xét chap thun üy quyên cho Hi dOng 
quán tr COng ty chü dng trong vic thuong tháo, quyêt djnh k kêt Hp dOng mua 
ban si nuOc stch nãm 2021, näm 2022 vâi Tong COng ty Cap nu&c Sài GOn — TNT-IH 
MTV. 

Trân trong kInh trInh Dai  hi dng c dông./. 

Noi nhân: 
- Nhis trén; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành vién BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Luu: VT, HDQT. 

Phim Th Thanh Van 
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S: 05 /TTr-CNBT-HDQT ThànhpháHChIA&i ngày06th6ng4nám2021 

T TRNH 
V vic min nhim và ban b sung hal thành viên Hi dông quãn trj 

Nhiêm k 2017 - 2022 

KInh gui: Dti hi dng c dong Cong ty 

Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành (gQi tht là "Cong ty") Co 06 thành viên 
Hi dong quãn trj (HDQT), bao gôrn 04 thành viên là ngithi duçic Tong Cong ty Cap 
nuâc Sài GOn - TNIHH MTV dê cr tharn gia HDQT (bao gOm ông Trân Quang Minh, 
bà Pham Thi Thanh Van, ông Nguyn Thành PhUc là ngui dti din von gOp cUa Tong 
Cong ty, ông HuSlnh Dirc Thành do ngui dti din vOn gop cüa Tong Cong ty giâi 
thiu tharn gia lrng cir HDQT); 02 thành viên là ngi.thi duçic Ngan hang TMCP Dông A 
dé ci'r tham gia HDQT (bao gôrn ông Nguyn Thanh Tüng là ngiOi dti din von gOp 
cüa Ngân hang TMCP DOng A, ông T Chuong Lam do ngithi di din von gOp cüa 
Ngan hang TMCP Dong A giOi thiu tham gia i1ng cir HDQT). 

Ngay 31/3/2021, Tng Cong ty Cp nuó'c Sài GOn - TNHH MTV có van bàn so 
88/TCT-HDTV ye vic de cir nhân sir lam ngui di din von ti Cong ty, cu the nhix 
sau: 

1. Tng COng ty cfr bà Nguyn Thj Bão Châu, Trithng Ban Kim toán ni b 
Tong Cong ty, so can cuàc: 082179000021, cap ngày 22/02/2019 do Ciic Cành sat 
DKQL Cu trü và DLQG ye dan cu', lam ngui di din quãn l 1.658.700 CO phân, 
tiffing throng tT l 17,72% vOn diêu 1 cüa Tong Cong ty ti Cong ty Co phân Cap 
nuc Ben Thành va giâi thiu bà Nguyn Thj Báo Châu rng cir chirc vi Thành viên 
Hi dOng quàn trj COng ty CO phân Cap nuâc Ben Thành thay the Ong Trân Quang 
Minh. 

2. Tng COng ty cfr ông Nguyn Doãn Xä, hin là Chñ tjch Hi dng quãn trj 
COng ty CO phân Cap nuó'c Gia Djnh, sO CMND: 023743023, cap ngày 08/12/20 10 tti 
CA TP.HCM, lam nguäi di din quàn l 1.658.000 cO phân, tuong duong t' l 
17,71% vOn diêu l cüa Tng COng ty ti COng ty CO phân Cap nu'àc Ben Thành và 
giOi thiu Ong Nguyn Doän Xa 1rng cu chuc vii Thành viên Hi dOng quãn trj COng ty, 
dOngthii gio'i thiu dé Hi dông quãn trj COng ty CO phân Cap nuâc Ben Thành xern 
xét bO nhiêrn chiirc vu Giám dOc COng ty thay the Ong Nguyen Thành Phüc 

Theo quy djnh ti dim e khoãn 3 Diu 25 cüa Diu l to chirc Va hott dng 
Cong ty duçc Dti hi dOng cO dOng thông qua ngày 2 8/5/2020 (g9i tat là "Diêu l 
COng ty"), thi "Thành viên H5i dông quán trf không con tu cách thành viên Ht7i dông 
quOn trj trong cOc trtrO'ng hQp sau: e. CO dông thay dôi ngu&i dcii din dang giü 
chi2'c vt thành viên H5i dông quOn tn". 

Dng thri tai dim d khoãn 2 Diêu 14 cüa Diu 1 Cong ty, thI "Dçi hQi dóng 
CO dOng thuOng niên và bat thtc&ng thông qua quyêt dinh ye các van dê sau: ... d. Báu, 
mien nhiém, bâi nhim và thay the thành viên Hç3i dOng quán trj và ban kiêm soát," 
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Trên co s van bàn s 88/TCT-HDTV ngày 3 1/3/2021 cüa Tng Cong ty Cap 
nuâc Sài Gôn — TNHH MTV ye vic dé cir nhân s11 lam ngui di din von t?i  Cong ty 
va can cu vao nhung nôi dung quy dinh tai Diêu lê Cong ty, Hôi dông quan tn Cong ty 
thông nhât trInh Dai  hi dông cô dông theo van bàn dê nghj cüa Tong Cong ty Cap 
nuic Sài GOn — TNHH MTV. 

Can cii' vào quy d!nh  tii dim d khoãn 2 Biêu 14 ciia Biêu 1 Cong ty vä 
nhfrng ni dung dä trinh bay, Hi dông quãn trj kmnh trInh Bi hi dông cô dông: 

1. ChAp thutn min nhirn chirc danh thành viên Hi dng quán trj cña ông 
Nguyen Thành Phüc va ông Trân Quang Minh , kê ti'r ngày 23/4/2021. 

2. Tin hành bu b sung hai thành viên Hi dng quân trj Cong ty thay th cho 
hai thành viên vira min nhiêrn. 

(Theo dO, Tng Cong ty CAp nithc Sài GOn — TNHH MTV (c dông hin s 
hüu 4.974.700 cô phiêu, chiêrn 53,15% von diêu l) chInh thiIrc dê cir hai irng viên dê 
1rng cr bâu bô sung thành viên Hi dOng quân trj nhirn k' 2017 —2022 nhu sau: 

- Ong Nguyn Doàn Xà - sinh närn 1964, ci:r nhân Quàn trj kinh doanh, hin là 
BI thu Dàng ui', Chii tjch HDQT Cong ty Co phân Cap nuc Gia Djnh; 

- Ba Nguyen Thj Bào Châu — sinh näm 1979, thc s k toán, hin là Tru&ng 
ban Kiêm toán ni b Tong Cong ty Cap nuc Sài GOn — TNHH MTV). 

* BInh kern:  H so d ctr, (mg c(r lien quan; L ljch trIch ngang c(ia Ong Nguyn Doãn Xã, 
bà Nguyen Thj Bão Châu. 

Trân trong kInh trInh Dai  hi dng c dông./. 

NoinIiân: 
- Nhu trén; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 

Thành vién BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Luu: VT, HDQT. 

Phim Thi Thanh Van 
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CONG TY CO PHAN CAP MXOC BEN THANH CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIIT NAM 
Bc 1p — Tir do —  Hnh phüc 

ThànhpháH ChIMñh, ngày3l tháng3nám2021 

QUY CITE ThAM GlADE cUç UNG C1(THANH VIEN HO! BONG QUAN TRJ 
CONG TY cO PHAN CP NU'OC BEN THANH 

NI1IM K( 2017-2022 (BAU BO SUNG 02 THANH VIEN ffl)Q1) 

1. Can cir: 

- Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14, có hiu 1irc ngày 01/01/2021. 

- Lust  Chirng khoán s6 54/2019/QH14, Co hiu 1c ngày 01/01/2021. 

- Diu 1 T chtrc và hot dng cüa Cong ty. 

- Quy ch Hott dng cUa Hi dng quán trj Cong ty. 

2. Mc tiêu: 

- Dam bâo nguyen tc cong khai, cong bang, dan chü; 

- Tto diu kin thun 1çi cho cong tãc t chirc Dti hi c dông thung niên näm 
2021. 

3. Ni dung Quy ché: 

a. So llrQ'ng thành viên Hi dông quail trj bâu b sung: 02 ngu?i 

b. Nhiêm k: ti'r 2017 —2022. 

c. S lirçrng frng dr viên: Không hmn ch 

d. Biêu kin ci cir, frng cfr: 

C dông hoac nhóm c dông sâ hUu ti'r 5% tth len s c phn có quyn biu 
quyêt tinh den thO diem chôt danh sách cô dông tharn du Dai hôi cô dông thithng niên 
näm 2021 (26/3/202 1) duqc irng cir hoc dê cir nguôi vào HDQT cüa Cong ty. So ngixi 
duc iirng ci'r hoac dê cr theo t 1 näm giü cô phân cüa Cong ty duçc quy djnh thu sau: 
tr 5% dn duâi 10% duçic cr 1 nguii, ti'r 10% dn dithi 30% duçc ci'r 2 ngu?i, tr 30% 
den duri 40% duçc cir 3 ngu6i; tü 40% den duOi 50% duçc ciir 4 ngui, tr 50% den 
dui 60% duçic cfr 5 nguO'i, ti.'r 60% den duâi 70% duçc ciir 6 ngithi, tü 70% den duâi 
80% duçc cir 7 nguli, ti.'r 80% trâ len dugc cir 8 ngui. 

e. Tiêu chun ñ'ng cfr viên: 

- Là c dông Ca nhân ho.c di din cüa c dông pháp nhân sâ hftu It nht 5% 
tOng so cô phân ph thông hoc ngi.thi khác cO trInh d chuyën mOn, kinh nghiêm 
trong quãn l kinh doanh hoc trong ngành nghê kinh doanh chü yêu cña Cong ty; 

- CO trinh do di hoc; 

- CO sirc khOe, CO phm cht do dUc tt, trung th?c hem khit, cO hiu bi& 1ut 
pháp; 

- CO dü nãng hrc hành vi dan sij, khOng thuc di tuvng bj cm quãn 1 doanh 
nghip theo quy djnh cüa Lut doanh nghip. 

CTCP Cá'p nzthc Bén Thành — Tài liçu DHCD thtr&ng niên náni 2021 71 



BONG QUAN TRI 
U TICH 

CONG TV 
COPHA 

cP NLfC 
A " 

BEN THA 

4. Ho so' tham gia ñng cii', d cii' HBQT: 

- Don irng cir (hoc d cir) tham gia HDQT (theo mu); 

- So yu 1 ljch do i'rng ci:r viên t? khai (theo mu); 

- Bàn chInh hoc bàn sao Co cong chüng tài 1iu chimg rninh näm gift c phân 

Cong ty Co phân Cap nu*c Ben Thành tInh tó'i thô'i diem chôt danh sách cô dông 
tham dr Di hi cô dông thtrô'ng niên nàm 2021 (26/3/2021)vI di: Ban sao sao kê Tài 
khoán Giao djch chL'rng khoán hoçc Giáy ch&ng nhn sà hulu cophân...); 

- Bàn sao cO cong chi'rng: CMTND, h khu thumg trü hoac tarn  trñ, các bang cap 
chrng nhn trInh d van hóa và trInh d chuyên mon. 

- Ho so tham gia dê ctr, üng cir gfri ye Ban T chüc Dai  hi trtro'c 16 giô' 00 

ngày 16/4/2021 ye: 
Cong ty Co phân Cap nu*c Ben Thành 
Dja chi: 194 Pasteur, phiRmg VO Thj Sáu, qun 3, TP.HCM 
Diên thoai: (028) 38 297 147 - Fax: (028) 38 229 778 
(Lien h Chj Phan Dung - Din thoai: 0908 218 575). 

5. Lt,ra chçn các u'ng cfr viên: 

Dira trên các Don l'rng ci'r và d ci'r cüa các c dông, HDQT së thông qua danh 
sách các 1rng cir viên HDQT dáp (mg dü các tiêu chuân duçic quy djnh tai  Quy ché 

tharn gia dê c(r, (mg cCr nay. 

6. Hiu lirc thi hành: 

Quy ch dê c(m, (mg c(m nay thmçc dcc cOng khai truâc Dai  hi dng c dOng và 
lay ' kiên biêu quyêt cña các cO dOng truOc khi tiên hành bâu c(m. Nêu duçmc Dai  hi 

dOng cO dOng thông qua vOi t' 1 tim 51 % trâ len cüa tong sO phiêu biêu quyêt cüa tat cã 
cO dông du hop së cO hiêu kmc thi hành bat buOc dOi vâi tat câ các cO dOng. 

Phm Thi Thanh Van 
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CONG TY CO  PHAN CAP NTSOC BEN THANH CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p — Ti do — Hnh phüc 

ThànhpMHChIMinh, ngày3] ththig3nám2021 

THE LE BAU CU' THANH VIEN HQI BONG QUAN TRI 
CONG TY CO PHAN CAP NIIOC BEN THANH 

NHIM K( 2017 — 2022 (BAU BO SUNG 02 THANH VIEN HBQT) 

1. Can cfr: 

- Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14, có hiu 1?c  ngày 01/01/202 1. 

- Lust  Chüng khoán s 54/2019/QH14, có hiu 1rc ngày 01/01/2021. 

- Diu 1 T chirc và hoat dng cüa Cong ty. 

- Quy ch Hot dng cüa Hi dng quãn trj Cong ty. 

2. Muc tiêu: 

- Dam bão tuân thU 1ut pháp và các thông 1 ti Vit Nam; 

- Darn báo nguyen tc cong khai, dan chU và quyn lçii hçp pháp cUa tt cã c 
dOng; 

- Darn bão tInh tp trung, n djnh t chcrc cUa Di hi c dOng. 

3. B6i ttrqng thrc hin biu cfr: 

Co dOng s hüu c phn có quyén biêu quyt hoc dti din theo Uy quyên cUa 
cô dông sâ hftu CO phân có quyên biêu quyêt (theo danh sách cô dOng Cong ty chOt 
ngày 26/3/202 1) cO rntt tai Dai hi cô dOng thung niên näm 2021. 

4. S Itrçng và nhim k thành viên thrçc ban b sung vào Hi dông quãn 
trj: 

- S lucing cn bu b sung: 02 thành viên 

- Nhiêrn k' thành viên: 2017 - 2022 

5. Phiro'ng thUc bâu cu: 

- Vic bAu b sung 02 thành vien Hi dng quãn trj (HDQT) duc thrc hin 
bang hInh thUc ho phiêu theo phuang thüc bâu don phiêu duc quy djnh ti khoãn 3 
Diêu 148 Lust doanh nghip sO 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

- Danh sách lrng clr viên HDQT duçxc hInh thành dira trën dan d cr, l'rng cir 
cUa các cô dOng dé lija ch9n các irng cir viên HDQT dáp iirng các tiêu chuân quy djnh 
trong Diêu 1 cUa Cong ty, Quy chê tham gia de cU', i'rng cfr thành viên HDQT nhirn 
kS' 2017-2022. 

- Mi c dOng tharn gia di.xçc phát mt phiu bu HDQT cho toàn b s cô phn 
si hftu và duçc Uy quyên. 
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C dong clii thrçvc lira chQn 1 dn 2 thanh viên trong so các 1mg dr viên 
HDQT, theo cách thrc nhu sau: 

+ DM vâi 1mg cli viên duçic hra chçn: C ttông dánh dâu "X" vào ô vuông 
phIa triroc ten cüa trng cu' viên thro'c Iua chon và dê nguyen cã ho và ten cüa lung 
cir viên dO; 

VI dv 1mg cli viên thrqc 1ira ch9n: 

NGUYEN VAN A 

+ Di vâi 1mg cli viên khong due hra chon: Co dông gach chông len cã ho và  
ten cüa irng cfr viên không chon và không duoc dánh dâu "X" vào ô vuông phIa  
trithc ten cüa các tung cu viên diroc twa chon. 

VI di 1mg dr viên không dixgc hra ch9n: 

E NCUYEN VAN A  

- Mi c dong cO thng s phiêu b.0 bang tng s c phn di din si httu (bao 
gm sâ h1m và d?i  din theo üy quyen). 

6. Thu tiic và hInh thlrc tiên hành bâu cu: 

6.1 Phil,, biu cñ': 

a) Hinh thtc phié'u bu ct'c: 

- Phiu bAu HDQT duçic in trên gity rnàu hng có dong dâu treo cüa Cong ty. 

b) Ni3i dung phié'u bu ci'r. 

- PhAn 1: Th hin Ma s c dông, Tng s c phn s hUu hoc dai  din s hftu, 
Tng so phik bâu (mt phiêu bâu the hin quyên bâu t1wng 1mg vlii so hrcrng cô phn c 
dông do näm giü hoac dai  din sli hUu). 

- Phn 2: Danh sách 1mg ci:r vien HDQT. 

- Ph.n 3: Mt s hiu quan tr9ng. 

c,) Phiê'u bu hcxp l: Là cad phiu bu theo mu in sn do Cong ty phát hành, có 
dâu treo cüa Cong ty, không dugc tây xóa, cao  slma và bâu t1m 1 (met)  den dli s lucmng 
thành viên duçic bâu da duçic Dai  hi dong cô dông thông qua. 

d) C'ác trithng hctpphié'u bu khóng hcip l: 

- Phiu khong theo mu quy djnh, khOng do Cong ty phát hành hoc khOng cO d.0 
treo cüa Cong ty; 

- Phiu không dánh du "X" vào 0 vuOng phIa truOc ten elm 1mg viên di.rçc chçn 
hotc cling khOng gch ten cüa 1mg viên khOng ch9n; 

- Phiu vlra dãnh du "X" vao 0 vuOng phIa tru1c ten 1mg cli viên dng th?ñ gch 
chOng len ten cüa 1mg cli viên do; 

- KhOng bâu 1mg cli viên nào hoc bu vuçrt qua so 1mg cli viên theo quy djnh; 

- Phiu ghi them ten ngithi khác vao danh sách hoc ghi them nhftng thông tin, k 
hiu khác; 

- Phiu bj gch xoá, sfra chUa; 

- Phiu không con nguyen yen.  
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e) Trtthng hçrp xem là khóng tham gia bcu ct: 

Cãc c dông CO tham dix dti hi ma không bO phiu bAu cir thi s phiêu b.0 cUa c 
dông do duçc xem là không tham gia bâu c1r. 

J Ddi lgiphié'u bdu: 

Trong tniOng hp phiu bu khong th hin dung the thông tin cO lien quan den c 
dong, hoe do nhârn ln cUa cô dông trong qua trinh ghi phiëu bâu cho the 11ng cir viên 
ma chua bó phiêu bâu vao thñng phiêu, cô dông cO the lien h vâi Ban kiêm phiêu dê dôi 
1i phiêu bâu. 

6.2 Ban kiêm p/,iu, nguyen tic bô phk4u và kkm phiéu: 

a) Ban kie2m phiê'u: 

Ban kim phiu do Chü tça doàn d cfr và du?c Dti hi cIng c dông thông qua. 
Thành viên Ban kim phiêu không duçic CO ten trong danh sách dé cr và rng cü vào 
thành viên HDQT. Ban kiêm phiêu CO tráeh nhim: 

- TrInh Dui hi c dông thông qua Th l bu cir; 

- Hrning dn cách thirc bO phiu và t chire bu e1r; 

- Tin hành kim phiu; 

- Cong b k& qua bu ct'r tmc Dti hi. 

b) Nguyen tc bó phiê'u và kiê'm phiê'u: 

- Ban kirn phiu tin hành kim tra thüng phiu tru1c khi bó phiu vài sir chüng 
kiên eüa eác cô dông; 

- Các c dông cong khai bO phiu bAu vào thing biu; 

- Vic bO phiu bat du t11 khi CO thông báo cüa Truâng Ban kim phiu và kt 
thüc khi không cOn c dOng nào hO phiêu bâu vào thüng phiêu; 

- Vic kirn phiu phãi dugc tin hành ngay sau khi vic bO phiu kt thüc; 

- K& qua kim phiu dugc th hin trong Biên bàn kirn phiu và duçic TruOTig 
Ban kiêm phiêu cOng bô truOc Di hi. 

7. Nguyen tac trñng cir thành viên HJJQT: 

- Ngu?i triing cfr thành viên HDQT duçc xác djnh theo s phiu bu tInh ti'r cao 
xuông thâp, bat dau fl'r 11ng cr vien có so phiêu bâu cao nhât cho den khi dü sO thành vien 
theo quy dnh; 

- TruO'ng hçp CO nhtrng 1rng cr viën dtt t' l % s c dông tin nhim ngang nhau 
cho thành viên cuôi cüng thI së to chi:rc bâu 1ti gii:ta các irng cir viên nay e ch9n. 

8. Lp và cong bô Biên bàn kim phiu: 

- Sau khi kim phiu, Ban kim phiu phãi 1p Bien bàn kim phiu. Ni dung chü 
yeu cña Bien bàn kiêm phiêu bao gôm: tng so c dong tham gia d hçp, tng so cô dông 
tham gia bO phieu, t l sO phiêu cüa CO dông tham giabO phieu so vi tong so phiêu cüa 
cô dông tham gia dir hçp, so phiêu bâu hcip l, so phieu bâu không hqp l; so phieu bâu 
và t' l % phieu bâu trén tong so phiêu bâu hcp l cüa ttirng irng cir viên vào HDQT; 

- Toàn van Biên ban kirn phiu phãi duo'c cong b truc Dai  hi dông c dong. 
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9. Nhfrng khiu ni v vic bu và kim phiêu: 

Nhttng khiu ni v vic bAu vâ kirn phiu sê do Chñ t9a doân cuc h9p giái 
quyêt và dinyc ghi vao biên ban cuc h9p Di hi cô dông thi.thng niên nãm 2021. 

10. Hiu hrc thi hành: 

Th 1 bu cir nay duc dQc cong khai truâc Dai  hi dOng c6 dông và 1y kin 
biêu quyêt cña các cô dong truâc khi tiên hành bâu cr. Nêu ducic Dai  h5i dông cô dông 
thông qua vi t 1 t& 51% trâ len cüa tong so phiêu biêu quyêt cña tat cá cO dOng dir h9p 
s Co hiu 1irc thi hânh bat buc dOi vài tat cã các cO dOng. 

TM. HQI BONG QUAN TR! 
CHU TICH 

Phm Th1 Thanh Van 
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