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s6 01/2021/TTr-HIPC-HDQT TP. HCM, ngày thángAAnam 202] 

T'1TRIINHSO1 
v/v xem xét thông qua Báo cáo cüa Tong giám doe; Báo cáo cUa Hi dng quãn trj; 

Báo cáo cüa Ban kiêm soát tii Bai hi dng c dông thtrông niên 2021 

KInh ri: BA! 1101 BONG cO BONG THU1NG NIEN 2021 

Can ctr: 

Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 näm 2020; 

Diu 1 t6 chiic và hoat dng (süa di lAn VT) cüa Cong ty CP KCN Hip Phi.thc; 
Báo cáo so 28/2021 ngày 22/6/2021 ciXa Tong giãm doe ye báo cáo kêt qua hoat dng 
kinh doanh näm 2020 và k hoach hoat dng kinh doanh näm 2021; 
Báo cáo hoat dng cüa Hi dng quãri Ui nàm 2020; 
Báo cáo hoat dng cüa Ban kim soát näm 2020 ngày 24/6/2021; 

Biên bàn cuc hQp lAn 02 nm 2021 ngày 22/10/202 1 cüa HDQT; 

Nghj quyt s6 05/2021/NQ-HIPC-HDQT ngày 22/10/202 1 cüa HDQT. 

HOi Dng Quân Tn Cong ty C PhAn KCN Hip Phirác kinh trInh Dai  hi dng c6 dong 
thtimg niên näm 2021 xem xét thông qua ni dung các báo cáo sau: 

1. Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh närn 2020 và k hoach hoat dng kinh doanh 
näm 2021 cüa Tong giám d6e; 

2. Báo cáo kt qua hoat dng näm 2020 ci:ia Hi dng quàn trj; 

3. Báo cáo kt qua hoat dng näm 2020 cüa Ban kim soát. 

('N5i dung các báo cáo trên dztçrc dãng tái trên website cza cong ty tfr ngày 19/11/2021 

mec tài lieu dgi hi và ditcic dInh kern Irong tài lieu Dgi h5i c dOng thzthng niên 2021) 

Trán trQng kInh trInh, 

Noi nhn: 

- Nhutrôn; 
-  Luu. 
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S 02/2021/TTr-HIPC-HDQT TP. HCM, ngayA tháng4'( nãm 2021 

TOTRINHSO2 
v/v thông qua Báo cáo tài chInh kim toán nàm 2019 

KInh fri: PA! HQI DONG CO DONG THTR%NG NIEN 2021 

CAn cr:  
- Lut Doanh nghip S6 59/20201QH14 ngày 17 tháng 06 nãm 2020; 

- Diu 1 t6 chüc va hoat dng (süa d6i 1.n VI) cüa Cong ty CP KCN Hip Phuc; 
- Báo cáo tài chinh kim toán nàm 2019 duqc thi,rc hin bi Cong ty TNHH Kiêm toãn 

Ernst& Young Vit Nam; 
- T& trInh S6 32/2021!TTr-HIPC-TGD ngày 19/10/2021 c1ia Tong giám d6c v trInh 

Báo cáo tài chInh kiêm toán nAm 2019; 

- Biên bàn cuc hQp 1&n 02 nAin 2021 ngày 22/10/202 1 cüa HDQT; 

- Nghi quyt s6 05/2021/NQ-HIPC-HDQT ngày 22/10/202 1 cUa HDQT. 

Hi D6ng Quân Tn Cong ty C6 Phn KCN Hip Phithc kinh trInh Dai  hi d6ng cO 
dông thuing niên näm 2021 xem xét thông qua ni dung Báo cáo tài chmnh kiêm toán näm 
2019 thirc hin bâi Cong ty TNHH Kim toán Emst&Young Vit Nam; 

7V5I dung báo cáo lài chInh kim toán 2019 dztçrc dáng tái trên website cüa con ty th 
ngay 19/11/2021 myc tài lieu dqi hi và dwçxc dInh kern trong tài lieu Dgi hal  cô dong 
thztöng niên 2021) 

TrOn trQng k/nh trinh, 

Noi nhn: 
- Nhtrtrên; 
- Ltru. 
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S 03/2021/TTr-HIPC-HDQT TP. HCM, ngày 'F3 tháng AA narn 2021 

Ta TRINH SO 3 
v/v thông qua Báo cáo tài chInh kim toán nám 2020 

và Báo cáo tin d sir dizng von thu thrçrc tfr dçrt phát hành them côphiu tang von 
diêu 1 tr 300 t dông len 600 t5 dông (k báo cáo tfr 01/01/2020 den 3 1/12/2020) 

Kinh 2üi:  PAl HQI BONG CO BONG THUNG NIEN 2021 

Can Cu:  
Lust Doanh nghip so 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 näm 2020; 
Dieu 1 t chüc và hoat dng (sra doi lan VI) cüa Cong ty CP KCN Hip Phuâc; 
Báo cáo tai chInh kiêm toán nam 2020 thrqc thrc hin bi Cong ty TNHH PwC Vit 
Nam; 
Báo cáo tin d sr dung v6n thu duqc tr dct phát hành them c phiu tang vn diu 
1 tr 300 t'i  dông len 600 t' dông k' tü 01/01/2020 dn 31/12/2020 duçic thrc hin 
bOi Cong ty TNHH PwC Vit Nam; 
Ti trmnh so 33/2021/TTr-HIPC-TGD ngày 22/10/2021 cUa Tong giám doe ye trinh 
Báo cáo tài chInh kiêm toán näm 2020; 
Ti trinh so 07/202 1/TTr-HIPC-TGD ngày 30/3/2021 cüa Tong giáin dôc ye irinh 
Báo cáo tin d sfr ding vn tü dçt tang von diêu 1 cho k' báo cáo th 0 1/1/2020 den 
31/12/2020; 
Biên bàn cuc hQp 1.n 02 nàm 2021 ngày 22/10/202 1 cüa HDQT; 
Ngh quyêt so 05/2021/NQ-HIPC-HDQT ngày 22/10/202 1 cila HDQT. 

Hi D6ng Quãn Tn Cong ty C Phn KCN Hip Phuâc kInh trmnh Dai hi dng c dong 
thithng niên näm 2021 xem xét thông qua ni dung các báo cáo sau: 

1. Báo cáo tài chInh kiêm toãn näm 2020 duqc thijc hin bi Cong ty TNHH PwC Vit 
Nam; 

2. Báo cáo tin d sir dung v6n thu ducc tir dçt phát hânh them c phiu tang v6n diu 
l tü 300 t' dông len 600 t' d6ng (kr báo cáo tr 0 1/1/2020 den 3 1/12/2020) diiçic 
thirc hin bâi Cong ty TNHH PwC Vit Nam. 
(N5/ dung các báo cáo lrên dirçtc clang Ia! trên website cáa côn ty tz' ngày 

19/11/2021 myc là! lieu  dqi hui và dicçrc dInh kern trong tài lieu Dgi hi co dOng thwàng 
n/en 2021) 

Trán lrQng k/nh trmnh, 
,O5O469 

Ncri nhân: . 44\GQUANTffl / 

- Nhir trên; CO'PH H!CH 
- Ltru. Cs' - P 
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s6 04/202 1/TTr-HIPC-HDQT TP. HCM, ngày.{5 tháng A4 nãjn 2021 

WTRNHSO4 
v/v phwrng an phân phi 191 nhun nám 2020 

KInh $ri: DAI HO! DONG CO DONG THU NG NIEN 2021 

Can ca:  

Lu9t Doanh nghip s 59/20201QH14 ngày 17 tháng 06 näm 2020; 

Diu i t6 chüc và hoat dng (si'ra di 1n VI) cüa Cong ty CP KCN Hip Phuâc; 
Báo cáo Tài chInh näin 2020 ducyc kim toán bài Cong ty TNHH PwC Vit Nam; 
Cn Cu t& trInh s 25/2021/TTr-HIPC-TGD ngày 12/5/202 1 cüa lông giám dôc v 
phirang an phân phi lcii nhuãn näm 2020; 

Biên ban cuc hçp 1.n 02 näm 2021 ngày 22/10/2021 cüa HDQT; 

Nghj quyt s 05/2021/NQ-HIPC-HDQT ngày 22/10/202 1 cüa HDQT. 

Hi Dng Quan Tr Cong ty C PhAn KCN Hip Phucc kInh trmnh Dai  hi c dông 
thithng nién nãm 2021 v vic không trIch 1p các qu và khOng chia c6 tüc näm 2020. L 
do: 

- Lçi nhuãn sau thu luy k nãin trithc tai  31/12/2019 (745.436.244.419) dông. 

- Lçn nhuãn sau thu chira phân ph6i näm nay tai  3 1/12/2020: 234.194.834.223 dông. 

- Lçii nhuãn sau thug lily k näm nay tai  31/12/2020 (511.241.410.196) dông. 

Trdn trQng kInh trInh, 

Noi nhn: 

- Nhi.rtrên; 
- Lm.i. 



NG QUAN TR! 
TICH 

Non nhãn: 

- Nhu trên; 
- Luu. 

Trân trQng kInh trinh. 

CONG HOA XA HOI  CHU NGHiA VlT NAM 
DOc 1p - Ty' Do - Hnh Phüc 

CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIP HIP PHU'&C 

l.®  
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S6 05/202 1/TTr-HIPC-HDQT TP. HCM, ngayA°ithangA4narn 2021 

WTRNHSO5 
V k hotch hoit dng kinh doanh nàm 2021 

Kinh gfri:  BAT HOI BONG cO BONG THTJNG NIEN 2021 

Can cr:  

Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 näm 2020; 

Diu 1 t chüc và hott dng (süa di 1n VI) cüa Cong ty C phn KCN Hip 
Ph'tthc; 
Báo cáo s 28/202 1 ngày 22/6/202 1 cüa Tng giám dc v báo cáo kt qua hoit dông 
kinh doanh näm 2020 và k hoach hoat dng kinh doanh näm 2021; 

Biên bàn cuc hQp 1n 02 näm 2021 ngày 22/10/202 1 cUa HDQT; 

Nghj quyt s6 05/2021tNQ-HIPC-HDQT ngày 22/10/202 1 cüa HDQT. 

Hôi dng quân ti-j Cong ty C ph KCN Hip Phrncc kInh trinh Dai hi dng c dong 
thuing niên 2021 xem xét thông qua k hoach hoat dng kinh doanh näm 2021 theo báo cáo 
ca T6ng giám d& vói các chi tiéu tài chinh chU yu niur sau: 

Dan v/ tInh. triu dng 

1. Tngdoanhthu 572.444 310.934 54% 

2. Giáv6n 302.473 249.297 82% 

3. Tng chi phi 35.284 45.484 129% 

4. Lçiinhuânthxicthu 234.688 16.152 7% 

5. Thu TNDN 

6. Lthnhuânsauthu 234.688 16.152 7% 
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St: 06/202 1/TTr-HIPC-HDQT TP. HCM, ngàyfl tháng  if(  nãm 2021 

TTR1NHSO6 
v/v báo cáo chi trã lirong, thu lao HDQT, BKS và thir k HDQT näm 2020 
k hoch chi trã lwrng, thu lao HDQT, BKS và thu k HDQT näm 2021 

Kinh gui: DA! HO! DONG cO DONG THITONG NIEN 2021 

Can dui;  

Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 näm 2020; 

Diu 1 t chuic và hoat dng (suia di 1n VI) cüa Cong ty CP KCN Hiêp Phucc; 

Nghj quyt S6 1 1/2020/NQ- HIPC — DHDCDTN ngày 3 0/6/2020 cUa Dai hi d6ng 

c6 dông thu?mg niên 2020 thông qua k hoach chi thui lao HDQT, BKS, thu k' 

HDQT näm 2020 và thông qua ch d lam vic, muic lucmg d6i vth thàrih viên 

chuyên trách, phi,i trách BKS; 

Ti trinh s6 03/202 1/TTr-HIPC-TGD ngày 18/3/2021 cuia T6ng giám d6c; 

Ti trinh S6 20/2021/TTr-HIPC-TGD ngày 22/4/202 1 cüa T6ng giám dôc; 

Biên ban cuOc h9p 1n 02 näm 2021 ngày 22/10/202 1 cuia HDQT; 

Nghj quyt s6 05/2021/NQ-HIPC-HDQT ngày 22/10/202 1 cUa HDQT. 

HOi D6ng Quàn Tn - Cong ty C6 phn KCN Hip Phithc báo cáo và kInh trinh Dai hOi 

d6ng c6 dong th.thng niên näm 2021 xem xét thông qua các nOi  dung sau: 

I. Thtyc hin chi trã lwrng/thü Lao HDQT, BKS, thu k HDQT nám 2020 

Thrc hin chi Ira thà lao HDQT, BKS, thu kfi HDQT näm 2020 DVT. ngàn  dng  



NG QUAN Tifi 
TICH 

Ghichü: 
- (**) 06 tháng du näm 2020, ba thành viên BKS huâng thñ lao; 
- (*) 06 tháng cui näm, TV BKS chuyên trách không huâng thu lao, hirâng lrnng 

theo chinh sách li.rng, thuâng cüa cong ty. 

2 T1zc Jzi,z chi trá lwo'ng cfla thành viên chuyên trách phy trách BKS 6 thdng cuái 
nám 2020 

K hoach duqc duyt: K hcip dng lao dng vâi Thành viên chuyên trách phii 
trách BKS a Bâc luon 56, milrc lirang khi diem theo chInh sách hrang hin 
hành cüa cong ty. Cu the lirang k hçp dOng lao dng: 43,078,000 dông/tháng. 
Thirc hin chi trá luong, thrmg 6 tháng cuOi nAm 2020: 

o Lrnng: 43,078,000*6  tháng = 258,468,000 dông 
o Thuâng các ngày l, têt, tháng hwng thu 13 theo chInh sách cüa cong ly: 

58,438,000 dông 
o Các chê do khác niur tiên corn, tiên din thoai, dOng phiic...: hm!mg theo 

chmnh sách chung cüa cong ty dôi vâi ng.r&i lao dng có k hcrp dOng. 

IL Kê hoch chi trã Iirong/ thii lao HDQT, BKS, thtr k HDQT näm 2021 

1. K hoch chi trã thu lao HDQT, BKS, thu k HDQT nàm 2021 DVT. ngàn &ng 

STT Ni dung SO 
hrcing 

TH2020 Ku 2021 

Thu 
lao/tháng 

TH Ca 
näm 

Thà 
lao/tháng 

Dir kin 
cã näm 

I 1161 dông quãn trl 7 696.000 696.000 
1 Chát/ch 1 10.000 120.000 10.000 120.000 
2 TVHDQT 6 8.000 576.000 8.000 576.000 
II Ban Kiêm soát 3 210.000 168.000 
1 TVBKS chuyên irách 1 7.000 42.000 
2 TVBKS 2 7.000 168.000 7.000 168.000 

III Thu k HDQT 1 5.000 60.000 5.000 60.000 
III Tong cong 966.000 924.000 

2. K hoach chi trã lwrng cüa thành viên chuyên trách phy trách BKS näm 2021 
Mirc hang không thay di: 43,078,000 dng/ tháng. 
K hoach chi trãluang näm 2021: 43,078,000*  12 tháng = 516,936,000 dông 
Các chê d khác nhu tiên corn, tiên din thoai, tiên dông ph1rc, tiên thuàng các 
ngày l tt, tháng hwng thu 13...: huang theo chInh sách chung cüa cOng ty dôi 
vói ngtthi lao d6ng  có k hcp dOng. 

Ghi chá: Mik lu'cxng ghi trên hçrp dóng lao d5ng là mic htcrng g5p lru'ác thué da bao 
gdin các khoán BHXI-I, thuê TNCN ... ngzthi lao d5ngphái dóng theo quy djnh. 

Trân trQng kinh trInh, 

Noi nhân: 
- Nhi.rtrên; 
- Luu 
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So: 07/2021/TTr-I-IIPC-BKS TP. HCM, ngày 'Jtháng 4L nàm 2021 

TO TRINH sO 7 

v/v chon don vi kim toán Báo cão tài chInh nàrn 2021 

KInh gfri: BAI HQI BONG CO BONG THUONG NIEN 2021 

Can ctr:  

- Lut Doanh nghiçp so 59/2020/QHI4 ngày 17 tháng 06 nàm 2020; 

- Diu 1 t chirc va hoat dng (sira di thn VI) cUa Cong ty CP KCN Hip Phuc; 

- Biên ban cuc h9p 1n 02 nãrn 2021 ngày 22/10/202 1 cüa HDQT; 

- Ngh quyt s 05/2021/NQ-HIPC-1-IDQT ngày 22/10/202 1 cüa HDQT. 

Nhrn nâng cao hiu qua cong tác quán 1 ti Cong ty C phân KCN I-Iip Phuc 

(HIPC), darn bão tinh khách quan cüa Báo cáo tài chInh djnh k' phic vii cho vic báo cáo 

truóc Dai  hi ding c dong thung niên va tang ctthng tInh cong khai, rninh bach,  Ban kirn 

soát Cong ty C phn KCN Hip Phixâc thng nht kInh trInh Dai  hi dng C dông thung 

niên 2021 v viêc hxa ch9n don vi kim toán Báo cáo tài chInh soát xét ban niên 2021 và báo 

cáo tài chInh närn 2021 cüa Cong ty vâi nhttng ni dung chi ti& sau day: 

Uy quyn cho Hi dng quán trj chQn don vj Kirn toán thirc hin vic kirn toán Báo 
cáo tài chInh soát xét ban niên 2021 và báo cáo tài chinh nãrn 2021. 

- Dan vj kim toán duçc lua chQn phái nârn trong danh sách duqc 1.Jy ban Chrng khoán 
Nhà nuc cho phép kirn toán các cOng ty d niêrn y& trên thj trthng chrng khoán. 

Trdn trong kinh trInh. 

Noi nhãn: 

- NhutrCn; 
- Luu. 

TM. BAN KIEM SOAT 

 

 

Dirong Minh Nhiyt 
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Se,: 08/202 1/TTr-HIPC-HDQT TP. HCM, ngàyAtháng 41 nãni 2021 

TUTRINHSO8 

Thông qua vic min nhim và bu thay th 

thãnh viên HDQT nhim k5' III (2017-2022) 

KInh ri: BA! HQI BONG cO BONG THUONG NIEN 2021 

Can Ca': 

Lut Doanh nghip S6 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 näm 2020; 
Thông tu S6 1 16/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 huàng dn mt S6 diu v quãn 

trj cong ty áp diing d6i vài cong ty di chüng; 
Diu l t6 churc và hoat dng (süa d6i lAn thüc VI) cüa Cong ty CP KCN Hip 

Phi.ràc; 
Thu tr nhim cüa hai thành viên HDQT n1iim k' III (2017-2021) là bà Pham Thi 
Vit và ông Mai Däng KhOi; 
Van bàn d dr giài thiu cüa các c6 dông; 
Bién bàn cuc hQp iAn 02 näm 2021 ngày 22/10/202 1 cüa HDQT; 
Nghj quyt S6 05/2021/NQ-HIPC-HDQT ngày 22/10/202 1 cüa I-JDQT. 
TInh hInh thc t hoat dng cüa Cong ty. 

Hi d6ng quàn In Cong ty C6 phAn KCN Hip Phwic dã nhãn duqc thu tü nhim cüa 
hai thành viên HDQT cfing nhu van bàn cila c6 dông d cir, üng cr nhân sir tham gia bAn 
b6 sung TV HDQT nhim kS'  III (2017- 2022); 

Nay, HDQT báo cáo và kInh lrInh Dai hi d6ng c6 dông thu?mg niên 2021 xem xét 
thông qua các ni dung sau: 
1. Thông qua vic min nhim tu each thành viên HDQT n1iim k' III (20 17-2022) d6 i 

vth cac Ong/ Ba có ten sau: 

o Ba Phm TM Vit - TV HDQT. 
o Ong Mai Bang Khôi - TV HDQT. 

2. Thông qua so lucmg TV HDQT n1iim k' III (2017-2022) cAn bAu thay th t? 
DHDCF) thu&ng niên 2021 là: 02 thành viên. 

3. Thông qua danh sách theo d cü cüa cO dông d bAu bO sung TV HDQT nhim k' III 
(20 17-2022): (DInh kern scryéu lj lch cüa ing cz vien). 



Trân lr9ng kinli trinh, 

No'i nhn: 

- Nhutrên; 
- Lixu. 

TM. HOI BONG QUAN TRT 4j 
HU T4CH 

COHGTY 

jj CONG 
1pp11i1C 

 

  

  

  

'E-T.P Hong Hinh 
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Nci nhãn: 

- Nhutrên; 
- Luu. 
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T TR1NH sO 09 

Thông qua Quy ch bâu thay the thành viên HDQT nhim k' III (2017-2022) 

KInh tri: JJAI HQI BONG CO BONG TH11NG NIEN 2021 

Can Cu': 

Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 näm 2020; 

Thông tir s6 1 16/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hithng dn mt s6 diu v quail 

trj cong ty áp dung d6i vâi cong ty dai chüng; 
Diu 1 t chirc và hoat dông (sira di lAn thurc VI) cüa Cong ty CP KCN Hip 

Phuâc; 
Thu ttr nhim cüa bà Ph?m TM Vit và ông Mai Bang KhOi - TV HDQT; 
Van bàn d cCr giâi thiu cüa các c dông; 
Biên bàn cuc hop  lAn 02 nam 2021 ngày 22/10/202 1 cüa HDQT; 
Nghj quyt s 05/2021/NQ-HIPC-HDQT ngày 22/10/2021 cüa HDQT. 
T irInh s 08/2021/TTr-HIPC-HDQT ngày45 thángMnàm 2021 cUa HDQT tr',

, 
Dai hi dng c dông thuàng niên 2021 v/v min nhim và bAn thay th TV HD Vi  77  C,NG 1Y 

nhiém k' III (2017-2022) CO PIMN 
NO 

Hi d6ng quãn fri Cong ty C phAn KCN Hip Phithc kInh trinh Dai hi dng c dJ  Pit Ti 
thuông niên 2021 xem xét thông qua Quy ch bAn thay th thành viên IIDQT nhi' 

k5' III (2017-2022). 
Du thão quy ch dInh kern. 

Trân lrQng kinh trInh 

KU cOHn NG1EP * 

I HAng Htnh 



QUY CHE BAU THAY THE 
THANH VIEN HQI DONG QUAN TRI NHIM KY III (2017-2022) 

Can cu Luât doanh nghip s6 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 näm 2020; 

Thông tu s6 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nãm 2020 huâng dn mt so diêu 
ye quãn trj cong ty áp diing dôi vài cong ty di chüng. 

Di hOi  dng c dông thuing nien 2021 Cong ty c6 phn KCN Hip Phuâc thông 
qua Quy ché bâu thay the thành viên Hi dông quãn trj (HDQT) nhim kS' III (2017 - 2022) 
vài mic tiêu: 

- Dam bào tuãn thu lut pháp hin hành; 
- Dam bão nguyen tc cong khai, dan chIt và quyn lçii hçip pháp cIta tt cã cô dông. 

Quy ch bu b sung thành viên HDQT nhim k)' III (2017-2022) 

1. S krqng: 

Hin ti HDQT nhim k5' III (2017-2022) có 07 thành viên, gm 03 thành viên tham 
gia diu hành và 04 thành viên không tham gia diu hành; 
Co 02 thành viên HDQT xin tlr nhim; 

- S luçing thành viên HDQT nhim k5' III (20 17-2022) cn bu thay the tai Dti hOi 
dng c dong thuing niên 2021 là : 02 thành viên. 

2. lieu chun: 
Co nang lrc hành vi dan sir dy dIt, không thuôc di tuçlng không &rçlc quãn 1 
doanh nghip theo quy djnh ti Lut doanh nghip; 
Co trInh dO chuyên môn, kinh nghim trong quãn 1 kinh doanh cIta cong ty và 
không nht thi& phãi là c dông cIta cong ty; 
Thành viên HOi  dng quán trj cong ty cO th dng thi là thành viên HOi  dng quãn 
trj cIta cOng ty khác. 

3. Phiu bu cu: 

- Phiu bu Cu thay th thành viên HDQT nhim k' III (20 17-2022) duqc in ten ngu?ii  4 
1mg dr theo thlr tr ABC, in sn ten cô dOng, so cô phân sr hilu, t 1 %/vOn diêu 1 -' 
và tong so phiêu bâu (bang v&i so hrqng cO phán s& hfru nhOn vài sO luc.rng thành 
viên HDQT can bâu). 

- Mi c6 dOng hoc nguri dai  din duçcc Ity quyn, di.rçic phát 01 (mOt) Phiu bu Cu. 

4. Diu kiin trüng Cu': 

- Nguà'i trItng dr duçic xác djnh theo s6 phiu bu tInh tr cao xung thAp, bat du tlr 
1mg cIt viên cO sO phiêu bâu cao nhât cho den khi dli so thành viên HDQT can bâu. 
Truinghqp CO ti 02 1mg cIt viên trr Len dt cItng so phiêu bâu nhu nhau cho thành 
viên cuôi cItng thi se tiên hành bâu li trong so 1mg cIt viên có so bâu ngang nhau do. 

- Tnriing hçrp bu dr không dIt s thành yiên HDQT c.n bu thI HDQT ducing nhim 
có the dê dr them 1mg cIt viên hoac tO chlrc dê cIt theo co che duoc cong ty quy dInh. 
Di hi stiên hành bâu dr tiêp lan 2. Neu sau khi bâu lan 2 vn chua dIt so thành 
viên can bâu thI vic tiép tiic bâu nra hay không s do Di hOi  quyêt dinh. 



II. Nguyen tác bâu cü' 
1. Nguyen täc bâu cfr: 
- Vic bAu thay th thành vien HDQT duçic ap ding theo phumg thüc bu dn phiu. 

Môi cô dông cO tong so phiêu bâu tuong frng vài tong so Co phân s httu than vâi so 
thành viên tôi da can bâu. 
C dông din s phiu bu tin thim sao cho t6ng S6 phiu bu cho các irng Cu viên 
phãi bang ho4c thâp hn tong so phiêu bâu ma cô dOng có quyên bâu. So lucrng phiêu 
bâu tIn nhim cho các img ci'r viên không nhât thiêt bang nhau. C6 dông có quyên 
don hêt tong so phiêu bâu cüa mInh cho mt hoc mOt  so ung cr viên ma mInh tin 
thim. 

- C6 dông không bu cho ngtx&i nào trong danh sách irng cir thI d tr6ng ô s6 phiu 
duçic bâu cho ngu1i do. 
T' l phiu bu duqc tmnh can cir vào s6 phiu ing viên nhtn duqc trên t6ng s6 c6 
phân có quyên biêu quyêt ti Di hi. 
Vi dii v nguyen tc bu d6n phiu: C6 dông Dng Van X sti hUu 1.000 c6 phn thrc 
hin bâu 02 thành viên HDQT thI tong so phiêu bâu cüa cô dông Dng Van X là 
1.000 x 2 = 2.000 phiêu bâu. 

2. Quy dlnh  v phiêu bu: 
2.1 Phku bu hcip l.• 
- Phiu do Ban t6 chrc di hôi phãt hành, có du treo cña cong ty; 

Phiu bAu dü hoc thp horn s6 krcing thành viên c.n bAu; 
- Phiu Co t6ng s6 phiu bAu nhO hm t6ng S6 phiu bu ma c6 dông có quyn bu; 
2.2 Philu bcu không hcxp l: 
- Phiu không do Ban t6 chirc phát hành, không cO du treo cña Cong ty; 
- Phiu bu nhiu horn s6 thành viên cn bu; 

Phiu co t6ng s6 phiu bAu lan hcm t6ng s6 phiu bu ma c6 dông Co quyn bu; 
Phiu vit them ten ngui ngoài danh sách 1rng cü viên cia duçic Di hOi  thông qua; 
Phiu bj rách. 

III. Hiu 1rc thi hành: 
- Quy ch bu thay th thành viên HDQT nhim k' III (2017-2022) CO hiu 1ic thi 

hành khi Dji hi d6ng c6 dông thuing niên 2021 thông qua vài t) l t6i thiu 51% 
trén t6ng s6 c6 phn cO quyn biu quy& cüa các C6 dong hin din hoc duoc üy 
quyn tham du dai  hôi. 

- Chü t9a doãn CO trách nhim giâi thiu danh sách cia thrçic d cr và frng cü, giám sat 
yic bO phiu, kim phiu và giãi quy& các khiu nai  v bu Cu (nu co). 

DAI HQI DONG CO DONG 

THIJYNG MEN 2021 
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