
TONG CONG TY MAY NHA BE-CTCP CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

DI HQI BONG CO BONG BQc 1p — Tçr do Hnh phüc 

S:4DI2O221HDQT TP. H ChI Minh, ngày 09 tháng 09 näm 2022 

NGH! QUYET 
BiI HQI BONG cO BONG BAT THIJ'1NG NAM 2022 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP 

Can th Luát Doanh nghip s 59/2020/QHJ4 ngày 17/06/2020; 

Can c& Luit ch'ng khoán s6 54/20]9/QHJ4 ngày 26/11/2019; 

Can th vào Diu lç to2  chzc và hoat dóng cüa Tang Cong y May Nhà Be — CTCP; 

Can c biên bàn hop Dcii h5i &ng cd clóng Mt thu'ô'ng nám 2022 ngày 09/09/2022. 

Eti hOi  dng c dông Tng Cong ty May Nhà Be — CTCP nhAt trI thông qua Nghj 

quyêt thu sau: 

QUYET NGH! 
Diu 1: Thông qua TO trinh so O1/TTr-MNB ye vic thông qua Phuo'ng an phát 

hành cO phiu theo chirong trInh lua ch911 nguOi lao dng (ESOP) 

Di hi d biu quy& thông qua vâi sO cO phn tan thành là 17.217.657 chim tr l 

100% sO cO phn có quyn biu quyt tham dr Dti hOi,  

Diu 2: Biu khoan thi hinh 

• Nghj quyt nay duqc Di hi dOng cO dông bt thung nàm 2022 cUa TOng Cong ty 

May Nba Be - CTCP nht trI thông qua toàn van ti cuc h9p và Co hiu lrc k tr 

ngày 09/09/2022. 

• HOi DOng Quãn Trj, Ban kim soát, Ban TOng Giám DOc vã các cO dong cUa TOng 

Cong ty May Nhà Be — CTCP chju trách nhim tO chüc thirc hin Nghj quyt nà 

Nii nhân: TP.HCM!/ _' tháng09 na 2022 
- Hi ddng quOn tn; 
- Ban Kiéin soát; 
- Website: www.nhabe.com.vn; 
- Lzru. 

PHAM PHU C1YNG 

Trang 1/1 
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TONG CONG TY MAY NIIA BE - CTCP 
DIa chi: S 4, Du&ng Bn Nghé. P. Tan Thun DOng. Q7. TP.HCM 

Din thQai: (08) 38720077- Fax: (08) 38725107 
M s6 doanh nghip: 0300398889 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tu do - Hanh Phüc 

TP. Ho ChI Minh, ngày 09 tháng 09 näm 2022 

BIEN BÀN 
PAl HQI BONG CO BONG BAT THNG NAM 2022 

TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP 

1. Báo cáo kim tra hr cách c dông 
Ong Dinh Van Thp thay mt Ban Kim tra hr each c6 dông báo cáo kim tra hr each c6 dông 

dâu gi: 

— T6ng s6 c dOng mi tham dir: Toàn b e6 dông cO ten trong danh sách c6 dông tai  ngãy 

12/08/2022, s& Mu 18.200.000 c phn cO quyn biu quyt cüa T6ng COng ty May Nhá Be 

CTCP. 

— Lic 9h30, tai  HQi tri.thng Tng Cong ty May Nhà Be (Dja chi: S6 04 Dung Bn Nghé, 

Phu&ng Tan Thun DOng, Quân 7, IF. H ChI Minh), s6 luqng dai  biu tham dr Di hi 

gm 19 c6 dông va dai din c dông, s& hüu và dui  din s& hitu cho 17.217.657 c6 ph&n có 

quyn biu quyt, chim 94,60 % tng s c phn cO quyn biu quyt cüa Cong ty. 

Theo Lut Doanh nghip va Diu I t chüc và hot dung cüa Tang Cong ty May Nhà Be 

- CTCP, Di hi dng c6 dông bt thuing nm 2022 cUa Tang Cong ty May Nhà Be - CTCP dü 

diu kin d tin hành Dal  hQi. 

2. Gio'i thiu Doàn Chü t9a: 

— Ong Pham Phü Cträng - Chü tjch HDQT - ChCi t9a Dai hi 

Dai hi biu quyt 100 % nht trI thông qua nhân stir Doàn chCi t9a. 

3. Giói thiu Ban thu k, bao gm: 

— Ba Nguyn Thi Ng9c Thâo — TV Ban kim soát - Trr&ng ban 

— Ba D Thj Thñy — Phó phOng k toán - Thành viên 

Dai hi biu quyt 100% nhAt tn thông qua nhân si1r Ban thr k. 

4. Gi6'i thiu Ban kim phiu, bao gm: 

— Ong Mai Van Hoâng Dung — PhO tng giám dc - ThrOng ban 

— Oiig Phan Van Hal — Trtrng ban kim soát - Thành viên 

— Ba D Thj Thuy - Phô phOng k toán — Thành vien 

Dai hi biu quyt 100% nht trI thông qua nhân sr Ban kim phiu. 

5. Ong Phm Phü Cu'Ong thay mat Doàn chü tjch trmnh bay Chirong Irmnh Dai hQi 

Dai hi biu quyt 100% nht tn thông qua Chtrang tnlnh Dal  hi 



áng9n0'2022 

6. Ong Dinh Wiii Thp - Thành viên HDQT, Phó Tong ghim dOc trinh buy Quy ch lam vic 

cüa Di hii 

Dai hi biu quyt 100% nhAt trI thông qua Quy ch lam vic cUa Di hOi 

7. Ong Dinh Van Thp — Thành viên HDQT, Phó t1ng giám d6c trInh bay ni dung TO trInh 
s O1ITTr-MNB v vic thông qua Phirong an phát hành c phiu theo chirong trInh lira 

ch911 ngirM lao dng (ESOP) (Toàn van n5i dung tà trinh chi tilt theo tài lieu phiën hQp ã 

duvc clang tái trên website cüa Tdng cong ty dIn tnthc ngOy DQi h)i và chuyên cho CO dOng có 

mat tham dir Dai h5i) 

8. Thão luãn và giãi dáp thc mc cüa c dông: c dông tham dir không cô kin thc mc 

9. Ong Mal Van Hoàng Dung - Trtr&ng Ban kim phiu cong b kt qua biu quyt thông 
qua TO trinh s 01/TTr-MNB v vic thông qua Phuong an phát hành ci phiu theo 

chuong trmnh lya chçn ngirOi lao dng (ESOP) nhu sau: 

S phiu tan thành: 19 - S6 c phn: 17.217.657 CF - T$' l:100 % CPBQ dr hp 

S6 phiu không tan thành: 0 - S6 c phân: 0 - T5' l: 0 % CPBQ d hpp 

S phu không ' kin: 0 - S c phAn: 0 * T 1: 0 % CPBQ di1r hp 

S phiu không hçrp l: 0 - S c phAn: 0 - T' l: 0 % CPBQ dr hop 

Nhu vy, Tx trInh s 01/TTr-MNB v vic thông qua Phuang an phát hành c phiu theo 

chucrng trinh Iira chçn nguôi lao dng (ESOP) d ducic thông qua. 

10. Ba Nguyn Thi Ngçc Thão thay mt Ban thu k trinh bay BiOn ban h9p, Ngh quyt Di 

hi. 

Di hi biu quyt 100 % nhAt trI thông qua BiOn ban hop Di hi. 

Di hOi  biu quyt 100 % nht trI thông qua Nghj quyt Di hi. 
HG ry 

3Ty I 
BiOn ban nay duc Ban thu k ghi Ii day dü, trung thrc, dcc 'ai tnxàc toàn the di hi và duqc H 

c dông tham dir nhAt tn thông qua. 
BiOn bàn duqc Iip Va thông qua kic lOb ngày 09/09/2022. 

THIr KY 

Nguyn Thi Ngçc Thäo 



CHIfO'NG TR!NH DiI HQI BONG CO BONG BAT THUONG NAM 2022 

TONG CONG TV MAY NHA BE - CTCP 

Ngày 09 tháng 09 näm 2022 

1. Phn Nghi thuc 

• Tip don khácli mdi, di biu và phát tài 1iu BTC 09:15 — 09:30 

• Tuyën bó l do và giâi thiu thành phn tharn dr 

Anh Thp 09:3 0 — 09:40 
• Báo cáo thm tra ti.x cách c6 dông tham dir Di hQi 

• GiOi thiu Doàn Chô tjch 

2. Ni dung dti hi 

• Gidi thiu Va biu quyt thông qua: Ban this k, Ban kirn p1iiu 

• Thông qua chuang trInh Di hi 

Chü tpa 09:40 — 09:45 

• Thông qua Quy ch lam vic cüa D.i hi Anh Thp 09:45 — 09:50 

• Ti trinh Phisong an phat hành CO phiu theo chirang trInh lira 

ch9n ngIrYi lao dng (ESOP) 

Anh Thp 09:50-09:55 

3. Co dOng thäo Juan va biêu quyt các ni dung cüa Di hi CO dông 09:55 — 10:15 

4. Phát biêu thäo Iun vã Giäi dp nhüng thc mc cüa cO dông ChU tça 

5. Cong b6 kt qua kiêm phiu biu quyt cäc ni dung di hi. Ban kim phiu 10:15 — 10:20 

6. Thông qua biên ban, ngh quyt Bii hii This k 10:20 — 10:25 

7. Biêu quyt thông qua các ni dung cüa di h*i CO dông 10:25— 10:30 

8. BémcDi hi AnhThp 10:30 
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TONG CONG TY MAY NBA BE - CTCP CONG HOA XA HOI  CHU NGHIA VIT NAM 

HOI DONG QUAN TRI DQc 1.p — Tij do — H?nh  phüc 

----oOo---- 

Tp.HCM, ngày 18 tháng 08 nám 2022 

QIJY CHE LAM VIC CUA DHDCI) BAT THIJNG NAM 2022 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP 

• Can c(r Quyt djnh cUa Chi) tjch HDQT ngày 22/07/2022 v vic t ch(rc DHDCD bAt thirông 

nAm 2022 Tang Cong ty May Nhà B — CTCP (gçi tt là T6ng cong ty); 

• Ban t chCrc DHDCD bAt thung nAm 2022 kInh trInh Di hi biu quy& thông qua Quy ch 

lam vic nhu sau: 

Diu 1. Miic tiêu 

• Dt dirge sir dng thun cao nhAt eUa c6 dông d hoàn thành nhim viii cüa f)i hQi d ra; 

• Dam bào nguyôn tc lam vic Cong khai, COng bang, dan ehü Va doàn kt; 

• Vi quyn igi cüa c dông và dáp üng nhu eu phát trin bn vUng cüa Tang Cong ty. 
.A .A . .L • 

Dieu 2. Dieu kiçn tien hành Dai hQ1 

• DHDCD bAt thirmg nam 2022 dirge tin hành khi có s6 c dong hoc di din c dong tham 

dr di din tren 50% tng s6 c phn có quyn biu quy& cCia T6ng Cong ty. 

Diu 3. Trt ti cUa Di hi 

• C6 dOng mc trang phiic chinh tè; 

• GiU trât tir Va tir each nghiêm tue trong gRr hop, không hut thue Ia, scr ding din thoi di 

dng ljch sur, ton trQng van hóa giao tip hOa nhA than thin; khong dirge bO v giCia già khi 

chua CO sij dng eUa chci tQa doàn. 

Diu 4. Bi&i quyt thông qua các vAn d ti fi hi 

• Nguyen tAc: Theo chi djnh eüa Chü t9a en lAy biu quyAt các vAn d trong Di hi së tin 

hành biu quy& cOng khai bang hInh thcre gia the biu quyt do Ban t cht'rc Di hQi phát ra. 

• Cách biu quyt: Di hOi  biu quyt theo tirng vAn d trong ni dung chuong trinh Di hi. 

VOl mi nOi  dung cAn biu quy& C dông thng nhAt ' kin bAng each giG the biu quyt, 

c dông không gia the biu quyt duçre xem nhi.r khOng eO ' kin, trong lcic biu quyt có 

dOng ra ngoài dUçYC xem nhu c1ng ni dung cAn biu quyt. Ngoài ra CO mt s6 ni dung 

cAn biu quyt bAng phiu biu quyt, C6 dOng dánh dAu vào mOt  trong ba 0: d6ng ' hoc 

U không d6ng hoc 0 khong ' kin 

Diu 5. Phát biu kin ti di hi 

• Nguyen tAc: C6 dông tham dir Dti hOi  vit phiu däng k phat biu ghi rO ni dung, thO'i 

Itrqng gi v Ban Thir k va chi khi dirge sir d6ng cüa Chü tça mài dirge phát biu. 

• Cách thIrc phät biu: C6 dong phát biu ngAn g9n và tp trung vao ni dung dA däng k', 
thuc phm vi chtro'ng trinh nghj sij cCia Di hi. ChQ t9a tip thu và giâi dáp; Chü tQa cO 
quyn d nghj ngüng phát biu nu kin c6 dOng có ành htr&ng xAu dn tin trinh Dai  hi. 



Diu 6. Trách nhiêm cüa Chü t9a di hi: 

• Chüt9agmO1 ngI.rvi; 

• Diu khin dai  hi theo dUng ni dung chung trinh nghj sir, các qui ch& th 1 dà dixçic Dai 
hi thông qua. ChU t9a lam vic theo nguyen tc tp trung dan chU và quy& djnh theo da s; 

• Huàng dn Dai hOi tháo lun, 1y y  kin biu quy& các vn d trong ni dung chucmg trinh 
nghj sir cUa Dai hOi và các vAn d có lien quan trong su& qua trInh Dai hOi; 

• Giãi quy& các vAn d phát sinh (nu co) trong qua trmnh din ra Dai hOi. 

Biu 7. Trách nhim cüa Ban thu k, Ban thAm tra tir cách c dông, Ban kim phiu 

• Ban thu k gm hal ngu6i do Chci t9a doán gii thiu, chju trách nhim truâc ChU tQa dal 
hOi va DHDCD v nhim vii cUa mlnh; ghi chëp dAy dci, trung thirc toàn b nGi  dung din 
bin Dai hOi Va nhtrng vAn d da di.rçic các C6 dông thông qua k ca các vAn d cOn báo km 
tti Dai  hi; tip nhn phiéu dang k phát biu cUa các Co dông; soan  thão bien bàn h9p va 

Nghj quyt DHDCD d &rçic thông qua tai Dai hOi. 

• Ban thAm tra tir cách cO dông gOm ba ngixäi kim tra tu cách cUa CO dông; báo cáo k& qua 
thAm tra tu cách cO dông tham dir Di hOi. 

• Ban Kim phiu gOm ba ngtri do ChU t9a dai  hQi d cCr vã Dai hOi biu quyt thông qua có 
nhim vi tOng hçp kt qua biOu quyt cUa Dai  hi và thkrc hin các cong vic khác theo phân 
côngcUaChCltQa. 

Biu 8. Biên ban hQp BHBCD 

• TAt cá các ni dung tai  cuc h9p DHDCD phái duqc Ban thu k cUa Dai hOi ghi vào biên 
bàn. Biên bàn h9p dugc dgc và thông qua truâc khi b mac  cuc h9p va phái ducc cong bO 
thông tin theo dUng quy cl!nh. 

fflu 9. Hiu hrc thi hành 

• Quy ch nay gOm có 9 diOu và cO hiu lirc ngay sau khi dtrçic Dai  hQi biu quyt thông qua; 

• CO dOng hoc dai  din c6 dông và các thánh vien tham dçr Dai  hi có trách nhim thirc hin 
Quy chO nay. 

TM. HQI BONG QUAN 

U TICH 

PHAM PHU CTRNG 
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TONG CONG TY MAY NHA BE CQNG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM 
- CONG TY CO PHAN Dc 1p — Tu do — Hnh phüc 

 

So: W.lfTr—MNB	 Tp. Hc GhI Minh, Ngày 19 tháng 08 nOm 2022 

T1 TRINH 

V/v: Thông qua Phu'ong an phát hành c phiu theo chirong trInh Ii'a chQn 

ngir&i lao dng (ESOP) 

KInh gui:  Di hi dng c dông Tang Cong ty May Nhà Be - Cong ty Co phn 

— COn ci Lut Doanh nghip sO 59/2020/QHJ4 thông qua ngày 17 tháng 6 nOm 2020; 

— COn cz' Lut Chz'cng khoán sO 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 thông 11 nOm 2019; 

— COn th Nghf dfnh sO 155/2020/ND-CT ngày 31 tháng 12 nOm 2020 cãa C!hinh  phü quy dinh 
chi tilt thi hành mt sO diêu cza Lut Chi-ng khoán; 

— can c& vao Diu l TOng Cong ty May Nhà Be - Cong ty Cdphdn ("cong ty'). 

Hi dng quãn trj ("HDQT") Tóng Cong ty May Nba Be - Cong ty C phn kinh trinh Di hOi 

ding c6 dông ("DHDCD") thông qua phi.ro'ng an phát hành c6 phiu theo chtrcxng trinh 1ira chçn ngithi 

Lao dOng vài nOi  dung nht.r sau: 

1. Ten c phiu: C phiu Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phAn 

2. Loii ci phiu: C phiu ph6 thông 

3. Ma chUng khoán: MNB 

4. Mnh giä Co phiu: 10.000 dng/c phiu 

5. Vn diu 1 hin ti: 182.000.000.000 dng 

6. Tang s c phiu A phát hãnh: 18.200.000 c phiu 

Trong do: 

- Tang s c phiu dang kru hành: 18.200.000 c6 phiu 

- Tóng s c6 phiu qu5: 0 c phiu 

7. S ltrqng c phiu diy kin phát hãnh: 910.000 c phiu 

8. Giá phát hành: 10.000 dnWc  phiu 

9. Nguyen tAc xác djnh giá: Bang mnh giá. 

10. Tng giá trj cO pliiêu pht hãnh theo mnh giá: 9.100.000.000 dng 

11. T 1 phat hành (s Iucing Co phiu dir kin phát hãnh/s 1ircng c phiu dang luu hành): 5% 

12. Miic dIch phát hânh: Phát hành c6 phiu theo chtrcxng trinh lija chçn ngui lao dng. 

13. Di tung phát hânh: Thành viên Hi dng quãn trj, Thành viên Ban kim soát, Ngu&i quãn 

1, can bQ nhân viên chci ch& ccia Tang Cong ty May Nhà Be - COng ty C phAn và can bO ca Cong 

ty con, COng ty lien k& da Co dOng gOp vào sir phát trin cüa Tng Cong ty May Nhà B - Cong ty 

C phAn. Di hOi  ding c6 dOng Uy quyèn cho HDQT phê duyt tieu chu.n vâ danh sách ngu?Yi lao 

dng tham gia chxong trInh. 



14. Nguyen tc xác dnh s c phiu dtrçc phân ph61 cho tfrng c16i tuqng ngirôi lao dng: Dai 
hôi ding c6 dong üy quyn cho HOi  dng quán tr quyt djnh nguyen tc xác ctjnh s c6 phiu duçic 

phân ph6i cho trng d6i tLrqng tai  thii dim phát hành. 

15. Hn ch chuyn nhtrçing: S c phiu phát hành theo chixcmg trinh 1ra ch9n nguOi lao dng së 

bj han  ch chuyn nh.rçing 100% trong 02 nAm k tfr ngày két thüc dçit phát hành 

16. Phirong an xfr ly trong trtr?Yng ngLrôi lao dng nghi vic trong thôi gian cam kt han  ch 

chuyn nhtrqng: Can bô nhân vien dirçc tham gia mua c6 phiu theo chucrng trinh itra chn ngi.ri 

lao dtng nu nghi vic tnràc khi ht th&i han  cam k& han  ch chuyn nhuvng nêu trên phài cam k& 

ban lal  cho Tang cong ty vài giá 10.000 dng/c phiu. 

17. Phirong an su dyng v6n thu dirqc tr dçrt phát hành: Toãn bQ s6 tin thu duçvc tr dçit phát hành 

së duqc scr dyng d b sung v6n liru dng cho hoat dng kinh doanh cUa Cong ty. K hoach sCr diing 

vn chi ti& sê üy quyn cho HDQT quyt djnh. 

18. Phuong an xir I ci phiu chira châo ban ht: So krçrng CO phiu chua chào ban ht theo dir 

kin, s dtr rc DHDCD üy quyn cho HDQT quyt djnh phân phOi cho 401 tugng là ngLri lao dng 

kháe phCi hçip vài mic dIch cüa chi.rcrng trinh vài diu kin giá chAo ban khong tMp hin 10.000 

dOng/cO phiu. Trong truYng hçip HDQT vn khong tim dtrçvc ngui lao dng phü hçrp, DHDCD üy 

quyn cho HDQT diu chinh giám tOng sO luqng cO phiu chào ban theo dung sO li.rcrng cO phiOu thirc 

tO cia phân ph6i. 

19. ThO'i gian dy kiOn phát hành: Dir kiOn thyc hin trong nAm 2022; Sau khi dirge UBCKNN 

thông báo nhn dü hO sa báo cáo phát hành cUa Cong ty. HDCD üy quyOn eho HDQT quyOt djnh 

thOl gian phát hành phü hçp. 

20. Bang k chung khoán bO sung và däng k) giao djch bO sung: Sau khi hoãn tOt dgt phát hành, 

DHDCD Thông qua và Uy quyOn cho HDQT thirc hin các thu ti1c däng k chi.'rng khoán bO sung tai 

Trung tam Liru k2 Chrng khoán Vit Nam và dàng k giao dch bO sung tai  Sô Giao djch Chrng 

khoán Ha Nôi. 

21. Thông qua vic thay 401 VOn diu l: Thông qua vic thay 401 vOn diOu l tai  DiOu l Cong ty 

Va diOu chinh GiOy chüng nhn dang k doanh nghip tai  S KO hoach  và Du tir Thành phO HO ChI 

Minh sau khi co cong vAn cCia UBCKNN vO vic nhn dOy dü Báo cáo kOt qua phát hánh. 

22. Uy quy0n Hi dOng quail trj: 

Dai hi dOng CO dông üy quyOn cho Hi dOng quãn trj Cong ty thirc hin các Cong vic lien quan 

tói vic phát hành nhtr sau: 

Xây dirng, scra dOi, bO sung, hoàn chinh nQi dung phtrang an phát hành cO phi0u nêu trén và diOu 
chinh phuong an phat hành va các hO so khác có lien quan theo tinh hInh thirc tO cCia Doanh nghip 
hoc theo yêu cAu cüa Uy ban Chüng khoán Nhà nuàc vã các ccr quan chCxc nAng khác, hoc cho 
rnic dIch tuAn thu các quy djnh pháp lut có lien quan (nOu có); 

- Thông qua phtrcng an dam bão vic phát hành cO phiOu dap (mg quy dlnh  vO t' l sâ hCru nt.ró'c 

ngoài trong trl.rrng hpp phát hành cO ph10u cho ngirii lao dng là nhà du tu nuóc ngoài; 

NGTY 
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PHAN 



PHAM PHU CTfNG 

Xây dirng k hoach sCr ding v6n km dng chi tit. 

Quyt djnh thai gian phát hãnh sau khi nhn dLrc Cong vAn nhn dy dU tãi lieu Báo cáo phAt 

hành cüa Cong ty; 

Thông qua tiéu chun vã danh sách ngLrii lao dng thrqc tham gia chLrGng trInh, nguyen thc xác 

djnh s6 c phiu duqc phân plii cho tt'rng di ttrqng Va thM gian thy'c. hin; 

Quy& dlnh  xcr 1' s6 krqng C6 phiu phát hành không dixqc dang k mua ht (nu có); 

Thurc hien scm d6i, b6 sung các diu khoán CO lien quan trong Diu 1 ca Cong ty d ghi nhn 

phn v6n diu l mâi tang them sau khi hoàn tAt dçit phAt hãnh; 

Thrc hin các thu tuic dang k ch(rng khoan b6 sung tai  Trung tam km k ching khoAn Vit Nam 

Va dang k)2 giao djch b6 sung tai  SO Giao djch ChUng khoAn Ha NQi S6 luqng c6 phiu phát hành 

them theo phirng an dA dxçic Di hOl  d6ng c6 dông thông qua sau khi có cong van cüa UBCKNN 

v vic nhn dÀy dü Báo cáo kt qua phát hành; 

Thrc hin các thU tVc  thay d6i ni dung dang k kinh doanh cUa Cong ty lien quan tâi vic thay 

d6i v6n diu l theo k6t qua thrc th cUa d?t  phAt hãnh vOl ca quan nhà nuâc cO thAm quyên sau 

khi cO cong van cUa UBCKNN v vic nhn dÀy dU Báo cáo kt qua phát hành; 

TCiy tirng triing hçip cii th6, HOi  d6ng quãn trj thxçic Uy quyn 1i cho ChU tjch Hi d6ng quãn trj 

d6 thrc hin mt hoc mt s6 cong vic cii th nêu trên; 

Quy6t djnh các vAn d phát sinh khác cO lien quan d6n vic phát hãnh C6 phi6u theo chuong trInh 

1ira chpn nguôi lao dng. 

KInh trInh Di hi dÀng c6 dông xem xét thông qua. 

Trân trQng cmni on.!. 

Nd nhãn:  
- Cacc6dOng; 
- HGi d6ng quãn tr; 

- Lixu VP.HDQT. 
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