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- Mo hInh quán trj cong ty: Di hti dng ci dông, Hi dng quãn trj, Ban Kim soát và Tng 
Giám d6c 
I. Hott ang ella Dti hi &ng c dông: 

Stt Sé Nghj quy& Ngày Ni dung 

Ngh! quyet Di hçi dong CO 

dông thi.rng niên nam 2021 
25/06/202 1 

- Thông qua Báo cáo kt qua hoat dng 
san xuât kinh doanh nàm 2020 ella HÔI 
Dông Quán TrI 
- Thông qua kê hoch và nhUng giái 
pháp thijc hin kê hoach nAm 2021 ella 
Hi DOng Quãn Trj 
- Thông qua Báo cáo kêt qua hot dng 
nàm 2020, báo cáo tài chInh kiêm toán 
2020 Va ké hoach kiëm soát näm 2021 
ella Ban kiêm sOat. 
- Thông qua tä trinh phân phOi igi 
nhun và trIch 1p qu5 näm 2020. 
- Thông qua kê hoch Içi nhun, trich 
lap qu5 và du kiên chia cO tcrc näm 
2021 
- Thong qua tcY trinh bo sung nganh 
nghë kinh doanh vào danh mte ngành 
nghê kinh doanh ella Tong Cong ty 
- Thông qua tx trmnh scra dôi, bO sung và 
ban hãnh Diëu 1 Tong Cong ty 
- Thông qua tä trmnh sra dôi, bO sung và 
ban hánh Quy chê ni b ye quãn trj 
Tong Cong ty, Quy che hot dng ella 
HDQT, Quy chê hot dng ella Ban 
kiêm soát 
- Thông qua tä trInh chap thuan cho Cty 
CP 4M tang t 1 sà hU'u cO phân MNB 
ma không phài thirc hin cáe thu tiic 
cháo mua cong khai. 



II. Hi dng quãn trl: 

1. Thông tin v thành viên Hi &ng qudn 14 HDQ1): 

STT Thänh viOn Chfrc 
SO bui hQp 

HDQTtham dir 
T lê Ghi chU 

I Ong Phtrn PhCi Ctrông Cht tjch 06/06 100% 

2 Ong Nguyn Ngçc Lan Thành vién 06/06 100% 

3 Ba Lê Thi Ngc Diu Thánh viên 06/06 100% 

4 Ong Dinh Van Thp Thãnh viên 06/06 100% 

Ong Nguyn Xuân DOng Thành viën 05/06 83% 

2. Hort dng gidni sdt cda HDQT di vO'i Ban Tang Giám tt6c: 
- Trong 6 tháng du näm 2021 Hi dng quán trj (HDQT) d tin hành 06 bui h9p nhm 

dánh giá, nhn xët tInh hInh hoat dng SXKD cUa Tng cong ty, dng thai dua ra các quyt 

djnh, nghj quyt Va chi dao  trtrc tip d diu hãnh hoat  dng san xut kinh doanh. 

- HDQT da thix?rng xuyên giám sat vic thirc hin các Nghj quy&, quy& dlnh  cüa Di 

Hi Dng C Dong vá HDQT, giám sat các hoat  dng cCia Ban Ting giám dc, b may 

giüp vic cho Tng giám dc trong vic thrc hin các nhim v11 ma HDQT giao. T.t Ca các 

v&n d phát sinh bt thu6ng lien quan dn hoat dng cüa T6ng Cong ty du &rçYc Ban Tng 
Giám Dc báo cáo ngay cho HDQT d HDQT nm rO din bin tinh hInh vã kjp thai có 

kin chi dao khi cn thi&. 

3. Hort 1tizg cda cdc tiii ban thuc HDQT: không cd tilu ban 

- Hi dng quãn trj khong thành Ip  các tiu ban ma phân cong cho mi thành viên ph trách 

mi Iinh virc thuOc  quyn cOa Hi dng quãn trj giám sat, don dc, chi dao  trong vic trin 

khai các quy& djnh, nghj quyt ccia HDQT theo linh virc diiçic phân cong. 

4. Gdc Ngh! quyEt/Quyt din!, cda Hi ?king qudn lrj: 

STT S Quyt dlnh Ngãy Ni dung 

I 05/2021/HDQT 18/03/2021 
Quyt djnh thông qua vic bão lãnh vay vn di 

vói Cong ty CP Xây lap Cong nghip Nhà Be tai 
Ngãn hang TMCP Ngoi thiicmg Vit Nam — CN 

HCM 

2 07/2021/HDQT 23/03/2021 
Quy& djnh CCr nguOi dai  din phn vn gop cCia 

NBC tti Cty TNHH G1tt Ty Nhà Be 

3 09/2021/HDQT 03/05/2021 
Quy& djnh CCr ngu0i dai  din phn vn gop cCia 

NBC tai  Cty CP May BInh Dlnh 

4 1 1/2021/HDQT 06/05/2021 
Quyt djnh gia han  thii gian t ch(rc DHDCD 

thirO'ng niën 2021 

5 12/2021/HDQT 06/05/2020 
Quyt djnh Ttrn (mg c t(rc näm 2020 
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STT S Quyt djnh Ngày Ni dung 

6 24/2021/HDQT 24/06/2021 
Quyt djnh b nhim Ong Mai VAn HoAng Dung 

gi0 chCrc vii PhO thng giám d6c Tng cong ty 

7 25/2021/HDQT 24/06/2021 
Quyt djnh b nhim Ba Lé Thj Ha Chi gi chCrc 

vii Phó tng giám dc Tng cong ty 

8 26/2021/HDQT 24/06/2021 
Quy& djnh b nhim Ong DoAn Minh Dtrc gi 

chirc vçi PhO tng giAm d6c Tng COng ty 

III. Ban kim soát: 

1. Thông tin v thành viên Ban kim sod! (BKS): 

STT Thành viên Chüc 
S buM hQp 

BKS tham dir 
T lê Ghi chü 

I Ong Phan VAn HAl TrtrOng ban 02/02 100% 

2 Ba Phrn Th! Thanh Ph.rcng Thành viên 02/02 100% 

3 BA Nguyn Thj Ngc ThAo ThAnh viên 02/02 100% 

2. Hort dng gidni sat cda BKS thi vói HDQT, Ban Gidrn dtc iliu hàith và ci dông 

- Ban kim soát thirc hin chCrc nAng giAm sAt cong tác quAn 1)7 diu hAnh cãa HDQT, Ban 

tng giArn dc va hot dng SXKD cUa Tng cong ty tuAn thu theo quy djnh cUa PhAp 1ut va 

Diu 1 Tng cong ty thông qua vic tham dy, gop)7 kin ti cAc cuc hçp HDQT; 

- Thm djnh BCTC hang qu)7 cUa Tng cong ty; 

- DAnh giA hiu quA quAn 1)7, hot dng cüa HDQT, Ban tng giám d6c vA tInh hinh SXKD 

ci'ia Tng cOng ty thông qua các bAo cáo tAi chinh vA bAo cáo cCia HDQT, Ban tng giAm dtc 

3. SrphoAi  Izrp hoçzt d3ng gifra BKS dÔi vái hoyt dng cda HDQT, Ban Gidni aác t1hu 
hành và cdc cdii bi quan Ift khdc 

- BKS và các thành viên HDQT, Ban Tng giAm dc VA cAc &in vi lien quan tIch circ trao dti 

thông tin, phM hp trong quA trinh trin khai cOng tác kim tra giAm sAt; 

- HDQT, Ban kim soAt, Ban diu hAnh và Can b quAn 1)7 ct'ia Tng Cong ty Co mM quan h 

phM hçip chat ch trong cOng tAc diu hAnh, quAn 1)7 hot dng SXKD. 

4. Hoit d3ng khdc cda BKS: khong cO 

IV. CAc vAn d cAn liru)7 khAc: không CO 
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