
CONG TY CO PHAN CAP NIJOC BPN THANH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc1p —Ty'do —Hinh phtic 

S: 1041 /CNBT-TCHC ThànhphdHChIMinJ'z, ngày23tháng4náin202] 

V c cong b thông tin kit qu Di hi dng c dong 
thuOng niên näm 2021 

KInh gi1i: 
- Uy ban Chirng khoán Nhà niJc; 
- S Giao djch Chtrng khoán Ha Ni. 

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

2. Try sô chInh : 194 Pasteur, phuing VO Thj Sáu, qun 3, TP. Ho ChI Minh 

3. Diên thoii : (028) 38 297 147 —38 272 990 

4. Fax : (028) 38 229 778 

5. Ngwô'i thy'c hin cong b thông tin: 

- Ho và ten : PHM THT THANH VAN — ChU tjch HDQT Cong ty 

- Dia chi : 48/2 Lé Van ChI, phthng Linh Trung, qun Thu Dic, TP.HCM 

-Diênthoai 

+ Di dng : 0903948690 

+Co'quan :(028)38 297 144 

- Fax : (028) 38 229 778 

6. Loii thông tin cong bô: 

24h L172h EYêucu Btthixing Ei DjnhkS' 

7. Ni dung thông tin cOng bE: 

COng ty C phn C.p nuàc Bn Thành cOng b6 thông tin k& qua Di hi dng c 
dOng thu?ng nien närn 2021 nhu sau: 

Cuc hçp Dai  hi dng c dOng cüa Cong ty C phn Cp nuâc Ben Thành din 
ra vào 1üc8 gi6 19 phüt ngày 23/4/2021 ti Khách stn Thäng Lgi (VICTORY) — SO 14 
VO Van Tan, Phung VO Thj Sáu, Qun 3. 

Tharn dir Dti hi có 82 ci dông, vó'i s c phn CO quyn biu quyt là 6.369.649 
cô phân, tuo'ng trng 68,05% tOng sO cô phân cüa tat câ cO dOng duc mi tham dir Dai 
hi. 



Di hi dä thông qua các vn d sau: 

1. Thông qua Báo cáo cilia Hi dng quán trj v cong tác quán trj Cong ty näm 
2020 (theo tài Ziçu dinh kern), vói các chi tiêu chili yêu nhu sau: 

Sn Chiliêu Donvi 
tlflh 

ThV'C 
1iien 

11am 
2019 

(cia ctiu 
h CilI 

hôitô) 

Kêt cua SXKD 
nam 2020 Ty lê % thur hiên 

Ké 
hoach 

Thiit 
hiên 

Sovói 
k 

hoach 
nam 
2020 

SovOi 
thuv 
hiên 
nam 
2019 

1 2 3 4=3,2 5=3/1 
1  San luQng nu'ó,c mua si Triêu rn3  54,258 47,368 46,257 97,65 85,25 

2  San lu'çng nuOc lieu thii Triu rn3  40,188 36,000 36,012 100,03 89,61 
3 

 nuc 

Tng doanh thu ban hang và 
cungcãpd4chvu 

Trong dO: Doanh thu tin 

Triêu 

dong 

470.308 

464.549 

457.300 

453.000 

457.252 

452.113 

99,99 

99,58 

97,22 

97,11 

4  T 1 thiic thu duong niên % 98,86 100 98,89 - - 

5 

 sach 

T 1 ho dan du'c cp nu'óc % 100 100 100 - - 

6 T 1 nuOc thilt thoát bInh 

 qun nãrn 
% 26,02 24,00 22,00 - - 

7 Lçii nhun lruO,c thu Triéu 

dông 

44.908 
(*) 

40.000 '1.117 110,29 98,24 

8 Ctrc %/11fr 

giá 

12 12 13 - - 

(*) Theo kê't qua cia Kiê'rn toán Nhà nu'ó,c Khu vtc IV tQi Thông báo so 

660/TB-KVIV ngày 31/12/2020, lcd nhun trithc thuê nárn 2019 dã dieu 
chinh hói to tz'c 39.704 triu dông thành 44.908 triçu dông (lang 5.204 triêu 
dong,). 

2. Thông qua Báo cáo cilia Ban kirn soát v vic thm djnh tmnh hInh san xut 
kinh doanh nãrn 2020; báo cáo kêt qua hott dng cilia Ban kiêrn soát nãm 2020 
(theo tài lieu dmnh kèin). 

3. Thông qua Báo cáo tài chInh närn 2020 dä kirn toán và Báo cáo cilia kim 
toán dôc lap ('theo tài lieu dInh kern,). 

4. Thông qua vic trIch 1p các qu5' và chia c thc t& lcii nhun sau thu närn 
2020 (theo tà trInh dInh kèrn). Ci.i the, các chi tiêu trIch 1p qu5 và chia cô 
ti1rc nãrn 2020 nhu' sau: 



1.  Qu5tAutuphát1rin 10.774.194.060 dng, chim t 1: 30,00 % 

2.  Qu5'khenthuóng 4.934.900.000 dng, chim t' 1: 13,74 % 

3.  QthuingnguOiquãn1côngty 388.800.000dông, chimt'1: 1,08% 

4.  Chiact(itchocôdông 

(13% mnh giá) 

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

5.  LçiinhuncônIi 7.648.086.139 dng, chimt'1: 21,30% 

Cong 35.913.980.199 dông 100 % 

5. Thông qua Djnh h.râng phát trin và K hoch san xu.t kinh doanh näm 2021; 
dông thôi Uy quyên cho HOi  dong quãn trj xem xét diêu chinh các chi tiêu san 
xuât kinh doanh chü yêu và the giâi pháp cho phU hqp vâi tinh hInh th?c tê 
trong närn 2021. 

Các chi tiêu chü yu Don v tInh Thi 
hin näm 

2020 

K hotch 
11am 2021 

T 1 tang 
truñ'ng nàm 
2021 so vói 
nãm 2020 

(%) 

iT 

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

1  

2 

Sãn1ungnuoctiêuthi1i 
Doanhthutinnu&c 

Triurn3  36012 

452.113 491.703 
JPL 
108,8 Triêudng_ 

3 T5 1 thi thu dumig_niên % 98,89 100 - 

4 Gn mói dng h nuot Cal 165 

22,00 

100% thu 
câukhách 

_JQ 
21 

- 

- 
, 

6 
Q4! __L 

T1 tht thoát nuot bmnh quân nàm % 

7  

7.1 Vnvay Met - 0 - 

Giálrj giãi ngan Triu dng - 0 - 

72 

73 

Vn kinh doanh 

Giájgingan 

Von dua vào chi phi san xuit 

Met - 

12.567 

- 

15.319 

1_ 

5.0 10 

- 

- Triudông 

Met - 

Giálrj giãi ngan Triu dng 8.4 16 20.746 - 

7.4 

9 

CcisOvâtcht Met 

Triudng 

Triudông 

- 

436 

44 

13 

- 

2.500 

 - 

- Giãtijgiãingãn 

cZ __ 
C °/Wirth giá Dr kien 

13 
- 

* Trong do, các cong trInh chuyen tilp nãm cu Co khO'i hcrng là 10.689 m và 
giá trj giái ngOn là 75.862 triçu dOng. 



6. Thông qua vic 1ira ch9n do'n vj kirn toán cho Báo cáo tài chInh narn 2021 
(theo tà trinh dInh kern). 

7. Thông qua rnirc thii lao Hi dng quán trj, Ban kirn soát, Ngui phi trách 
quán trj/ Thu k HDQT närn 2021 (theo to trInh dInh kern), cu,i the nhu sau: 

- Thành viên HDQT : 6.000.000 dng/ngui/tháng. 

- Thành viên BKS 3.500.000 dông/nguO'i/tháng. 

- NguRi phit trách quán trj/Thu' k HDQT 3.500.000 dông/nguñ/thang. 

- Riêng Chü tch HDQT, Truing BKS do darn nhn cong tác chuyên trách 
nén khOng nhn thu lao. 

8. Thông qua vic phê duyt ban hành Quy ch hoat dng cüa Ban kim soát 
COng ty theo quy djnh cña Lut Doanh nghip nãm 2020 theo Ta trInh dInh 
kern tat lieu). 

9. Thông qua vic u' quyn cho 1-Ii dng quãn trj thu.rnng tháo, quyt djnh k 
kêt Hcip dông rnua ban si nuàc sach  nrn 2021, nãrn 2022 giü'a Cong ty va 
Tong Cong ty Cap nurc Sài Gôn — TNHH MTV "theo Ta trinh dinh kern tài 
lieu). 

10. Trén Ca SO' nhQ'ng ni dung báo cáo, Dti hi dng c dông thng nht thông 
qua vic ghi nhtn Cong ty triên khai thi,rc hin dông b Diêu l to chüc và hott 
dng; Quy ch qun trj Quy Chê hoat dng cña HDQT; Quy chê hoat dng 
ctia BKS và Quy chê cong bO thông tin cüa Cong ty theo quy djnh hin hành, 
srn trinh ti Dai  hi cô dông thuO'ng niên näni 2022. 

11. Thông qua vV.c rnin nhirn chtirc danh Thãnh viên Hi dng quán trj cña ông 
Nguyn Thành Phi'ic và ông Trân Quang Minh, kê tilt ngày 23/4/2021 và Dai 
hi cô dOng tiên hành bâu bô sung hai thành viên Hi dông quân trj (theo Ta 
trInh dinh kern tOi liCu). 

12. Thông qua kt qua bu b sung thành yien Hi dông quán trj nhirn kS'  2017 — 
2022 và truing Cu' lam thành viên Hi dông quán trj, cu,i the nhu sau: 

1. Ong Nguyn Doän Xä 

2. Ba Nguyn Thj Báo Châu 

Dng thlti, Hôi dng quán trj rnin nhirn chirc danh Giárn dc Cong ty dM 
vâi ôngNguyn Thành Phuic và bô nhirn ông Nguyn Doän X gif churc vi 
Giárn dôc, nguo'i dai  din theo pháp lust cilia Cong ty. 

8. Thông tin nay dä du'c cong b trên trang thông tin din tilt cüa Cong ty C phân Cp 
nuc Ben Thành vào ngày 23/4/2021 tai ththng dan: www.capnuocbenthanh.com  (vão 
Mc "Dai hi c dông thung niên näm 2021"). 



NGU'OI THUC HI1N CBTT 
U T!CH HIJQT 

CONG y 
CO'PHA 

CIp NU6 
EN TgA 

ilini Thj Thanh Van 

Chüng tôi xin cam kt cãc thông tin cong b trén day là dUng six that và hoàn toàn 
chju trách nhim truó'c pháp 1ut ye ni dung các thông tin d cong bô. 

* Dmnh kern: Tài lieu, Biên bàn, Nghj quyt Di hi c dong thixà'ng niên näm 2021. 

No'i nhân: 
- Nhu tr011; 
- Thành viOn HDQT Cong ty; 
- Thành viOn BKS COng ty; 
- Ban Giárn dôc Cong ty; 
- Kê toán tru'Ong Cong ty; 
- Liru: VT, TC-HC. 



cÔ 

c 

TP. HO 

CONG TY CC) PIIAN CAP NLXOC B1N THANH CONG HOA XAHQI CHU NGHLA VIT NAM : 

JdHQIBNGC0BONG Dp-Tirdo-HinhphüC 

ThànhphHó ChIMinii, ngày23 thc1uig4nám202] 

NGH! QUYET 

BA! HQI cO BONG THING NIEN 2021 
CONG TY cO PHAN CAP NTJ'OC BEN THANH 

Can cr: 

- Lut Doanh nghip sé 59/2020/QH14, CO hiu 1irc ngãy 01/01/2021; 

- Lust Chiirng khoán s 54/2019/QH14, cO hiu lirc ngày 01/01/2021; 

- Diu I T chirc và hoat dng cña Cong ty; 

- Quy ch Float dng cüa Hi dông quán trj Cong ty; 

- Ni dung và kt qua cuc h9p thung niên 2021 cUa Dai  hi dong c dOng 
Cong ty CO phân Cap ni.rOc Ben Thành, 

QUYET NGH 

Biu 1.  Thông qua Báo cáo cüa Hi dông quàn trj ye Cong tác quãn trj Cong ty 
2020 ('theo tài lieu dInh kern), vài các chi tiêu chü yêu nhu sau: 

Sri' Chitiêu tllih 

m 
men 

Kt qua MD 
fl2lfl 2020 

T lê % 

tiäm 
2019 
w 

i 

hôi to) 

Ké 
hoach 

Thur 
.; men 

Sovói 

hoach 
nam 
2020 

Sovói 
th 
. men 

nam 
2019 

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

1 Snhxgngnuéfcrnuasi Triurn3  54,258 47,368 46,257 97,65 85,25 

2 Sânlucnignuâctiêuilw Trium3  40.188 36,000 36,012 100,03 89.61 

3 Tngdoanhthubánhàngvà 
cungcâpdjchvii 

Trong dO: Doanh thu tin 
nuOc 

Triêu 
dông 

470.308 

....._ 

464.549 

457.30() 

453.000 

457.252 

452.113 

99,99 

_._ 

99,58 

97,22 

.... 

97,11 

4 T1thircthuduongniên % 98,86 100 98,89 - - 

5 T 1 ho dn diicc cp nuOc 
sch 

% 100 100 100 - - 

6 T lê nuâc thAt thoát bmnh 
quannarn 

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

1\Ighj quyt DHCD thwOng niên nOrn 202/ — Cong ty Cphn Cp nwO'c Bn Thành ('BTW) 1 



STT Chitiêu 
Do'nvi 

LUIIi 

Thut 
hiê 

2019 
w weu 

h 

hôi to) 

KêtquãSXKD 
nam 2020 

T5i1ê%thuthiên 

Ke 
hoach 

Thut 
.; hien 

Sovói 

hoach 
nam 
2020 

Sovói 
thut 
men 
nam 
2019 

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

7 LoinhunUixOcthu Triêu 
dông 

44.908 
(*) 

40.000 44.117 110.29 98,24 

8 Cèt(rc %/mênh 12 12 13 - - 

Diêu 2.  

(*) Theo két qua ci'ta Kiern toán Nhà nithc Khu vcc IV tcii Thông báo sá 
660/TB-KVIV ngày 31/12/2020, lç.ri nhudn trwó'c thuê nàm 2019 dã die'u 

chinh hôi to tfi 39.704 triu dOng thành 44.908 triu dOng (tang 5.204 triçu 
c'tong). 

Thông qua Báo cáo cüa Ban kim soát v vic thrn dnh tInh hInh san xut 
kinh doanh narn 2020; báo cáo kêt qua hoat dng cüa Ban kiêrn soát nãrn 
2020 (theo tài lieu dInh kern,). 

Diu 3.  Thông qua Báo cáo tài chmnh nãrn 2020 cti kirn toán và Báo cáo cüa kim 
toán dôc lap ('theo tài lieu dInh kern,). 

Biu 4.  Thông qua vic trIch 1p các qu51 và chia c tirc tü l'i nhun sau thu näm 
2020 ('theo tà trInh dInh kern,,). Ci the, các chi tiêu trIch 1p qu và chia c 
t1rc närn 2020 nhu sau: 

1.  Quduflxpháttiiên 10.774.194.060 dng, chiêrn t l: 30,00 % 

2.  Qukhenthung 4.934.900.000 dng. chiêrn t' 1: 13,74 % 

3.  Quthu'ongniquan1'congly 388.800.000 dông. chiêrnt 1: 1,08% 

4.  Qiiacôtiicchocôdong 12.168.000.000dong. chiêrnt'1: 33,88% 

(13% mnh á) 

5.  Lo'inhiincOn1ai 7.648.086.139dng, chiêmt'1ê: 21,30% 

Cong 35.913.980.199 dng 100 % 

Diu 5.  

1. Thông qua Djnh huóng phát trin và K hoach san xut kinh doanh nãm 
2021 (theo tài lieu dmnh kern) vó'i môt so chi tiêu kê hoach kinh doanh 
chü yêu nhr sau: 

Nghi quyê'l DI-JCD thuVug niên nOrn 2021 — Cong iy C phdn Cp flicóC Bén Thành (BTW) 2 



Các chi tiêu chil yêu Donv!tInh Thc lün 
näm 2020 

Kê hoach 
nàm 2021 

T1thig 
Ugnm 
2021sov6i 
nám 2020 

10 
10 

IT 

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

1 

2 

3 

1 hing iêu ti Triu rn3  

Triu dông 

36,012  37,000 102,7 

Doanh thu tiên nut 452.113 491.703 108,8 

thu o'ngniên % 98,89 100 

4 Gn mói cIng h nut cai 165 100% thu 
cAu khách 

g 

5 

6 

7 

7.1 

72 

7.3 

7.4 

T 1 h dan sfr thing nuoc 
sch —.  

T lê that thoát nu'ot bmnh 

% 100 100 

% 22,00 21 

Dutirxây dmg wbãn 

V&i vay Met 0 

Triu dng 0 

V6n kinh doanh Met 15.31.9 

Giátrjgingân Triu dng 12.567 93.061 * 

Vonduavaochiphfsànwãt Met 5.010 

Giájgiingân Triu dng 8.4 16 20.746 

Co sâ vt chat Met 

Giá1ijingân Tiiu dông 436 2.500 

8 

9 

d 44.117 45.000 102 

Ctác %/rnnh giá 13 Drkin13 

* Trong do, các cOng trInh chuye2n tiêp nàin cu có khôi lu'crng là 10.689 m 
và giá trj giOi ngOn là 75.862 triçu dong. 

2. Dai  hi dng c dông üy quyên cho Hi dông quãn trj xern xét diu chinh 
các chi tiêu sãnxuât kinh doanli chü yêu và các giãi pháp cho phü hgp vO'i 
tInh hInh thirc tê trong närn 2021. 

Diu 6.  Thông qua viec 1ira ch9n &m vj kirn toán cho Báo cáo tài chInh närn 2021 
(theo T& trnh dInh kèin tài lieu). 

Nghf quyê't DHCD thwông nién närn 2021 — Cong ty C/ph/n CO'p nu'ó'c B/n Thành ('BT 3 



Diu 7. Thông qua mirc th lao Hi dông quàn trj, Ban kirn soát, Nguà'i phi trách 
quán tn! Thu' k2 HDQT nãm 2021 (theo Ta trInh dInh kèin tài lieu,), cu th 
nhusau: 

- Thành viên HEQT : 6.000.000 dng/nguOi/tháng. 
- Thành viên BKS 3.5 00.000 dng/nguO'i/thang. 
- Ngu'ôi phii trách quàn tr/Thu' k2 HDQT 3.500.000 ctng/nguO'i/tháng. 
- Riêng Chñ tjch HQT, Trung BKS do darn nhn cong tác chuyên trách 
nên khOng nhn th lao. 

Biu 8. Thông qua vic phê duyt ban hành Quy ch hoat dng cüa Ban kim soát 
Cong ty theo quy dtnh  cüa Lut Doanh nghip narn 2020 (theo Ta truth thn/'i 
kern tài lieu). 

Biêu 9 Thông qu UL U) qun cho I1Oi dông qudn tn thuo'ng thao quyêt thnh ky 
kCt Hç'p dông rnua bàn si nu'c sich näm 202 1. nãrn 2022 giaa Cong ty va 
Tong COng ty Cap nu'âc Sài (iOn — TNHH MTV (iheo T& trinh d?nh kern tài 
lieu). 

Biêu 10.  Trên co si nhu'ng ni dung báo cáo, Di hi dng c dông thng nht thông 
qua vic ghi nhn Cong ty triên lthai thirc hin dOng b Diêu 1 tO chü'c và 
hoat dông, Quy chê quan In Quy chê boat dOng cua HDQT Qu chê hoat 
dng c.üa BKS và Quy chê cong bô thông tin cüa Cong ty theo quy djnh hin 
hành, sO'rn trInh tai  Di hi cO dOng thu'Ong nién narn 2022. 

Biu ii.  Thông qua vic inin nhirn chi'rc danh Thành viên FTi dng quän trj cüa 
ông Trân Quang Minh và Ong Nguyen Thành Phüc, kê tr ngày 23/4/2021 va 
Dai hi cô dông tiên hành bâu bô sung hai thành viên Hi dông quan tn 
(theo T& trInl7 dInh kern tài liCu). 

Biu 12. Thông qua kêt qua bu bô sung thành viên Hi dông quàn tr nhim kS'  2017 
— 2022 và trüng cñ' làrn thành viên Hi dông quán tr, cii the nhu' sau: 

1. Ong Nguyn Don Xã 

2. Ba Nguyn Thj Báo Châu 

Dng thO'i, Hôi dng quán trj min nhirn chute danh Giám dc Cong ty di 
vâi ông Nguyen Thành Phüc và ho nhirn ông Nguyn Doãn Xä giü churc vu 
Giárn doe, ngthi dai  din theo pháp 1ut cüa Cong ty. 

Biu 13.  Nghj quyêt nay dã dircic Di hi dông c dOng thông qua và CO hiu 1irc k 
tr ngày k. Giao Hi dông quãn trj Cong ty Co phân Cap nuàc Ben Thành 
to chute triên khai thirc hin Nghj quyêt cña Dai  hi. 

TM. BJ HQI NG CO BONG THIYNG NIEN 2021 
IQI BONG QUANTRI. 

( CONGTy 
' COPH N 

1* CAPNJ. / 
BEN THAhrFJ ,/ 

Thj Thanh Van 
Nghi quyê't DHCD thu'ôi g nién n6n7 202] — Conga' Cphdn Cp nzzó'c Bé'n Thành (BT139 4 



HOT BONG CO BONG Th)c 1p - Tr do - Htnh phtIc 

BIEN BAN 
BiI HO! CO BONG THUNG NIEN 2021 

CONG TY CO PHAN CAP NIIOC BEN THANH 

CONG TY CO PHAN CAP NTJOC BEN THAINH CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

Horn nay, tà inc 8 gi 19 phi'it ngày 23 tháng 4 näm 2021, tai  Hi trwmg Khách 
smn Thäng Lçi, so 14 Vö Van Tan, PhiiOng VO Thj Sáu, Qun 3, TP. Ho ChI Minh, cuc 
hçp thix?yng niên cüa Di hi dông cô dông (DHDCD) Cong ty Co phân Cap nixâc Ben 
Thành dirçc tiên hành vó'i ni dung chInh nhir sau: 

I. KHAI MAC CUOC HQP: 

1. Phãn nghi thIre khai mac: Gin có tuyên bo' l) do, gió'i thiçu dcii biê'u. 

2. Thông qua s ltrçrng vã danh sách iihãn s1r Ban thãrn tra tir cách ci 
dông: 

Ong Hunh Diuic Thành thay rnt Ban To chiuic Di hi trinh bay và diéu khin 
Di hi thông qua so luçing và danh sách nhân sir Ban thrn tra ti.r each cô dOng. 

Vuii 100% s phiu chp thun, Dai  hi dä thông qua nhân sij Ban th.rn tra tu 
cách cO dOng gOrn 06 thành viên nhij sau: 

1. Ong Nguyn Mui - PhO Giárn &c, ThrOng ban 

2. Ong Nguyn Hftu Cung - K toán thiOng, Thành viên 

3. Ba Vu Thanh Thâo - Phó TnrOng phOng TC-HC, Thânh vin 

4. Ong Phan Thanh Hung -TongThCNU,P.K5thut,Thanhvien 

5. Ong Büi Minh Ng9c - Nhn viên T CNYF, P. K thuãt, Thành viên 

6. Ba Nguyn Ng9c Ngà - TniOng b phn KTNB, Thành vién 

3. Báo cáo thrn tra tir cách c dông tharn dtr  BHBCB närn 2021: 

Ong Nguyn MuOi — TruOng ban Thrn tra tu cách c dOng báo cáo kt qua 
thârn tra tu each cô dông tharn dix Di hi, vói tong so cô dOng tharn dir và üy quyên 
tharn dir tInh tri thai diem 8 giO' 19 phtIt là 54 c dông, tong so cô phân cüa cô dOng 
tham dir là 6.325.265 cô phân, chim 67,58% tong so cô phân cüa cO dOng dirçrc môi 
tham dir. 

Ban Th.rn tra tu each c dOng tuyên b DHDCD thithng niên närn 2021 dñ diu 
kin dê tiên hânh theo quy dnh cüa pháp 1u.t. 

4. Thông qua The 1 lam vic vã biu quyt t?i  Bi hi: ('theo tài lieu dInh 
kern). 

Ong Hu'nh Diuic Thành thay rnt Ban T chiuic Di hi trinh bay và diu khiên 
Di hi thông qua The i lam vic và biêu quyêt ti Dti hi. 

Vâi 100% s phiu chp thuân, Dai hi d thông qua Th l lam vic và biêu 
quyêt tai  Dti hi. 

Biêyi ban DJ-JCD thuó'ng n/en nOrn 2021 — Cong Iv Co phn Cp mrO'c Bén Thành (BTT) 



5. Thông qua s6 Iu'qng và danh sách nhân sr Chü tQa doàn: 

Ong HuS'nh  Thrc Thành thay rnt Ban T chilrc Di hi trInh bay và diu khin 
Dai hi thông qua so lucing và danh sách nhân sr Chü to cloàn. 

Vri 100% s6 phiu chip thun, Di hi dã thông qua nhân sir Chü t9a doàn 
gôrn 02 thành viên nhu sau: 

- Ba Pharn Thi Thanh Van - Chñ tich HDQT 

- Ong Nguyn Thành Phiic - Thành viên HDQT, Giárn dc Cong ty 

6. Thông qua s lu'çrng và danh sácla nhân si Thir k' doãn và Ban kiêm 
phiêu: 

Ba Phrn Thj Thanh Van trInh bay và diu khin Dai  hi thông qua sé luvng và 
danh sách nhân sir Thu k doàn và Ban kiêrn phiêu. 

- Vói s phiu chp thun là 100%: Dii hi dä thông qua danh sách Thu k 
doàn gôrn 02 thành viên. 

- Vi s phiu chp thun là 100%: Di hi dã thông qua danh sách Ban kirn 
phiêu gôm 06 thành viên. 

II. NO1 DUNG DiI HO!: 

1. Thông qua Chiro'ng trInh Di hi: 

Ong Nguyen Thành Phc trInh bay và diu khin D?i  hi thông qua Chumig 
trinh Dcii h5i. 

Vói 100% s phiu ch.p thun, toàn th Di hi dä thông qua Chucrng trInh Di 
hi (theo tat lieu dInh kern,). 

2. Báo cáo cüa Hi dng quãn trl v cong tác qun trj Cong ty näm 2020: 

Ba Pharn Thj Thanh Van trInh bay Báo cáo cUa Hi dông quàn trj v cong tác 
quân trj Cong ty nãrn 2020 (theo tài lieu dinh kern), vó'i các chi tiêu thu yêu nhu sau: 

SIT (hi tiêu 
tinh 

Thut 
hiii 
näm 
2019 

hr a eu 
i..' i, 

hôi to) 

Kt qua SXKD 
nam 2020 T5' lê % thur hiên 

Kê 
hoach 

Thur 
.; hien 

sOVoi 

hoach 
nam 
2020 

Sovói 
thur 

. 
men 
nam 
2019 

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

Sânluçngnithcrnuasi Triurn3  54,258 47,368 46,257 97,65 85,25 

2 Sn luçng nu'Oc tiëu thi Triu rn3  40,188 36,000 36,012 100,03 89,61 

3 Tngdoanhthubánhàngvà 
cung cp djch vti 

Trong do: Doanh thu tiên 
nuó'c 

Triu 
dOng 

470.308 

464.549 

457.300 

453.000 

457.252 

452.113 

99,99 

99,58 

97,22 

97,11 
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SIT Chitiêu 
Donvi 

tfllh 

hiê 
nam 
2019 

(dã dleu 
chinh 
hit) 

Kt qua SXKD 
nãm 2020 

% h 

Kê 
hoach 

Thu'c 
hin 

Sovói 
kê 

hoach 
nm 
2020 

Sovói 
thuc 
hiên 
nAm 
2019 

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

4 T 1 thirc thu dtrong niên % 98,86 100 98,89 - - 

5 T lê ho dan duGc cp nuOc 
sach 

% 100 100 100 - - 

6 T lê ni.rOc th& thoát bInh 
quan närn 

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

7 L'inhuntarcthuê Triu 
dông 

44.908 
(*) 

40.000 11.117 110,29 98,24 

8 Ctrc %/i-1i  

giá 
12 12 13 - - 

(*) Theo ke't qua cia Kie'rn toán Nhà nwó'c Khu virc IV tQi Thông báo so' 660/TB -K V IV 
ngày 31/1 2/2020, lQ'i nhuán truó'c thuê nàrn 2019 dã diêu chinh hOi tO tfc 39.704 triçu 
dOng thành 44.908 triu dOng (tang 5.2 04 triu ttong,). 

3. Báo cáo cüa Ban Kim soát v viêc thm Iinh tlnh hInh san xuãt kinh 
doanh Ham 2020; Báo cáo két qua hott tng cüa Ban kiêin soát nãm 2020: 

Ba Nguyn Th Thu Huang — TrixOng Ban kirn soát trInh bay Báo cáo cüa Ban 
kiêm soát ye viêc thârn djnh tinh hInh san xuât kinh doanh närn 2020; Báo cáo kêt qua 
hott dng cüa Ban kiêrn soát nárn 2020 (theo báo cáo dInh kern). 

4. Báo cáo tài chinh ham 2020 dä kim toán và Báo cáo cüa kiêm toán dc 
1p: 

Ong Nguyn Hü'u Cithng — K toán truô'ng Cong ty trInh bay Báo cáo tài chInh 
närn 2020 dã kiêrn toán và Báo cáo cüa kiêrn toán doe lap theo tài lieu dinh kern,). 

5. V vic trIch 1p các qu5 và chia c tire tn 19'i nhun sau thuê nàm 2020: 

Ong Nguyn Thãnh Phüc trinh bay m trmnh v vic trIch 1p  các qu và chia c 
tirc ti'r loi nhuân sau thuê nãrn 2020 ('theo tat lieu dInh kèm). Cu the, các chi tiêu trIch 
1p qu và chia cô tirc närn 2020 nhu sau: 

1. Qudâu1upháttiiên 10.774.194.060 dng, 

2. Qu7khenthu'O'ng 4.934.900.000 dng, 

chim t I: 30,00 % 

chiêm t 1: 13,74% 

3.  Qu thung nguèi quan l cOng ty 3 88.800.000 dng, chiêm t lê: 1,08 % 

4.  Chia c tilic cho c dông 

(13% ninh giá) 

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

5.  Lo'inhuncOnli 7.648.086.139 dng, chim t 1: 2 1,30 % 

Cong 35.913.980.199 dIng 100 % 

B/en ban DHCD thuVng n/en näin 2021 — Cong ly C phdn Ccp rnró'c Be',i ThOnh (BTW) 
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6. Báo cáo dliii  hiró'ng phát trin vã K hoch san xut kinh doanh näm 
2021: 

Ong Nguyn Thành Phi'ic trInh bay Báo cáo djnh huóng phát trin va K hoch 
san xuât kinh doanh närn 2021 ('theo tài lieu  dinh kern,); dông thô'i dê nghj Dai  hi dông 
cô dông üy quyên cho Hi dông quãn trj xern xét diêu chinh cac chi tiêu san xuât kinh 
doanh chi yeu và các giái pháp cho phü hcip vâi tInh hInh thirc té trong nãm 2021. 

Các chi tiêu chñ yu trong Báo cáo djnh huó'ng phát trin và k hoach san xut 
kinh doanh närn 2021 nhu' sau: 

iT 
Các clii lieu chü Øu Don vi tinh Thiit hin 

ham 2020 
K hoch 
näm 2021 

T i tang 
truing 11am 
2021 sovoi 
11am 2020 

(%) 

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

2 

3 

4 

5 

6 

1Sân1uçngntu5ctiêuth 

Doanhthutinnuc 

T1thythudumgniêri__ 

Gn mói dng hI nm5t 

T i h dan sü' di.mg nu5c 
sach 

T i that thoát nuut bInh 
quail näm 

I urn3  

Triudcng 

36,012 

452.113 

98,89 

165 

100 

22,00 

37,000 

491.703 

100 

100% thu 
câu khách 

hang 

100 

21 

1Q2,7 

108,8 

% - 

Cái 

% 

% 

- 

- 

- 

7 Dutuxâydimgco'bãn 

7.1 Vnvay Met - 0 - 

Giá lij giai ngãn Triu dông - 0 - 

7.2 Vnkinhdoanh Met - 15.319 - 

7.3 

Giá tij giai ngân 

VnduavàochiphIsanxuAt 

 Triu dcng  

Met 

12.567 

- 

93.061 * - 

- 5.010 

Giálrjgiãingân Tiiudng 8.416 20.746 - 

7.4 Co s v.t cht Met - - - 

8 

Giá lrj giâi ngan 

Lçinhuntruucthuê 

Triu d&ig 

Triudông 

436 

44.117 

2.500 

45.000 

- 

102 

9 C %/ifr1i gia 13 Dir kitn 13 

* Trong do, các cong trInh chuyê'n tiê'p nàrn Cu cO khO'i lu'cing là 10.689 rn và 
giá trf giOi ngán là 75.862 triçu dOng. 

Biên ban DHCD thuOizg niên nàm 2021 - Cong ty Gphn C'dp nw&c BIn Thành (BTW) 
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7. ye viCc ha clion don vi ki&n toán Báo cáo tãi chinh näm 2021: 

Ba Nguyn Thj Thu Huong — truâng Ban ki&n soát trinh bay Ti trinh ye vic 
lua chçn don vj kiêrn toán Báo cáo tài chInh närn 2021 (theo T& trInh dInh kern tài 
lieu). 

8. V nnrc thu lao Hi dông quail trj, Ban kiêm soát, Ngu'ôi phii trách quãn 
trl! Thir k HDQT narn 2021: 

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay T trInh v mtrc thU lao Hi dng quãn trj, 
Ban kiêrn soát, Ngithi phii trách quãn tr/ Thu k HDQT nàrn 2021 (theo T& trinh dInh 
kern tài lieu). 

9. Y vic phê duyt ban hanh Quy die hott dng cfla Ban kiêrn soát Cong 
ty ( phan Cp nir&c Ben Thành theo quy dlii  cfla Lut Doanh nghip nàm 
2020: 

Ba Nguyn Thj Thu Huo'ng trinh bay vic phê duyt ban hành Quy ch hoat 
dng cUa Ban kiêrn soát Cong ty Co phân Cap nuc Ben Thành theo quy djnh cUa 
Lut Doanh nghip närn 2020 (theo Ta trinh dInh kern tài liu,). 

10. V vic u quyn cho HOi  dng quãn tn thu'o'ng tháo, quyt djnh k kt 
F1qpdIng rnua ban si ntr&c sich näm 2021, 11am 2022 giüa Cong ty vã Tong Cong 
ty Cap niróc Sài Gôn — TNHH MTV: 

Ong Nguyn HUu Cung trinh bay vic u' quyn cho Hi dng quail trj thuong 
tháo, quyêt djnh k kCt 1-Içp dông mua ban si nu'âc sach  närn 2021, närn 2022 giUa 
Cong ty và Tong Cong ty Cap nuàc Sài Gôn — TNHH MTV ('theo Ta trinh dinh kern 
tat 1iêu,). 

11. Vé thông tin lien quan vic sfra di Diii I t ch&c Va hot dng, các quy 
chê qun trl cUa Cong ty theo quy dlnh  pháp 1ut hin hành: 

Ong Nguyen Thanh Phuc bao cao thong tin lien quan vic sua doi Dieu 1 to 
chuc va hot dng, các quy chê quail trj cUa Cong ty theo quy djnh pháp luat  hin 
hãnh. 

Vci 100% s phiu chip thun, toàn th Di hi däi thông qua vic ghi nhn 
Cong ty triCn khai thuc hiën dông b DiCu It to chirc và hot dng; Quy chê quân trj; 
Quy the hot dng cUa HDQT; Quy chê hoot dng ciia BKS và Quy chC cOng bô 
thông tin cua COng ty theo quy djnh hiên hành, sOm trinh ti Di hi cO dông thithng 
niCn närn 2022. 

12. Di hi thão Iun: Dti hi khOng có kin. 

13. Vé vic mien nhirn và bâu ho sung hai thãnh viên Hi dông quãn trl: 

Ba Phrn Thj Thanh Van trInh bay TO' trInh v vic rnin nhim chirc danh 
thành viên Hi dOng quán trj cUa ông Trân Quang Minh và ông Nguyn Thành PhUc, 
ké tr ngày 23/4/2021 và Dti hi cO dOng tin hành bâu b sung hai thành viên Hi 
dông quán trj (theo T& trInh dInh kern). 

Vi 100% s6 phiu chp thun, toàn th Dai h5i dã thông qua vic rnin nhiern 
chirc danh thành viên Hi dông quán trj cUa ông Trân Quang Minh và ông Nguyen 
Thành Phñc, k tr ngày 23/4/202 1 và Dti hti cO dOng tiên hành bâu bô sung hai thành 
vién Hi dOng quán trj. 

Biên ban HCD thu'ông n/en nOm 2021 — Cong ty Ca phan Cp nuvC Bén Thành (BTW,) 
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14. V Quy chê thani gia dê ci'r, ü'ng cü' tliành viên Hi Mng quãn trj (bu 
bô sung 02 thãnh viên Hi dông quãn trj): 

Ba Pharn Thj Thanh Van trmnh bay Quy ch tharn gia d cfr, ing ci thành viên 
Hi dông quán trj Cong ty Co phân Cap nu'ó'c Ben Thành nhirn kS' 2017 - 2022 ('Quy 
ché dInh kern). 

Vâi 100% s phiu chp thun, toàn th D?i  hi cia thông qua Quy ch tharn gia 
d cCr, iirng ci'r thành viên Hi dông quán trj (bâu bô sung 02 thành viên Hi dOng quail 
tn). 

15. Vê T1i 1 ban bô sung 02 thànli viên Hôi ding quail trj: 

Ba Phrn Thj Thanh Van trInh bay Th l bu b sung 02 thành viên Hi dng 
quàn trj nhirn kS' 2017 — 2022 (The l dz'nh kern). 

Vâi 100% s phiêu chp thun, toàn th Dji hi d thông qua Th l bu bi 
sung 02 thânh viên Hi dOng quàn tr nhirn kS' 2017 —2022. 

16. Thông qua danh sách ü'ng cii viên Hi dông quãn trj: 

Ba Phtrn Thj Thanh Van trInh bay và diu khin D?.i  hi thông qua danh sách 
img cir viên Hi dOng quân trl. 

Vâi 100% s phiu chp thun, Dii hi d thông qua danh sách d cir, irng cir 
b sung 02 thành viên Hi dOng quán trj nhirn kS' 2017 — 2022 gôrn 02 üng ci1r viên là 
ông Nguyn Doãn Xä và bà Nguyn Thj Báo Châu — T' l dê cii dt 53,15% lyOn diêu 
1. 

17. Cp nht báo cáo tIim tra tu' cách cô dông truó'c khi biu quyt: 

Ong Nguyn MuOi — Trung ban Thrn tra tu cách c dOng báo cáo cp nht 
kêt qua thârn tra Us each cô dông tharn dij truOc khi biêu quyêt vi tong so cO dOng 
tharn dij và üy quyên tharn d tInh tói thai diem 10 giô 06 philt là 82 cô dông, tOng so 
c phân ciia CO dOng tharn di,r là 6.369.649 cô phân, chiêm 68,05% tong sO cO phân 
cüa tat cã cO dOng duc mi tharn dir. 

18. Ong Phim Hông Thng — Tru'rng Ban kim phiu trInh bay mt so 1u'u 
' khi bO phiêu bâu cfr Hi dông quãn trj nhim k3' 2017 — 2022 và biêu quyêt các 

nOi dung thrçrc trInh bay tii Di hi. 

19. COng bt kt qua biu b sung 02 thành viên Hi dông quãn trj nhim k 
2017 — 2022 (bang phiêu bãu) và kêt qua biêu quyêt các ni dung dtrqc trjnh bay 
tai Di hi (bang The biêu quyêt): 

Ong Phtrn Hng Thng — Trithng ban kirn phiu cOng b kt qua bu b sung 
02 thành viên Hi dong quãn trj nhirn k' 2017 — 2022 và kêt qua biêu quyêt các ni 
dung duçrc trinh bay tai Dai hi. 

* Kêt qua biu quyt các ni dung duçrc trinh bay ti Di hi (bang The 
biêu quyêt): 

- Vri 99,97% tng s c phn ciia tat cà c dông tharn dir Di hi dng , Di 
hOi cia thông qua Báo cáo ciia Hi dông quàn trj ye cOng tác quãn trj Cong ty näm 
2020. 

Biên ban D!-ICD thu&ng n/en näm 2021 — Cong ty Co phdn C'O'p nu'óc Bèn Thành (BTW) 
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- Vâi 100% tng s c phn cüa t.t cã c dông tharn dir Dti hi dông , Di hi 
däi thông qua Báo cáo cUa Ban kiêrn soát ye vic thârn djnh tInh hInh san xuât kinh 
doanh närn 2020; Báo cáo ket qua hot dng cüa ban kiërn soát närn 2020. 

- V9i 100% tèng s c phn cüa tt cá c dông tharn dir Dai h5i dông , Dti hi 
d thông qua Báo cáo tài chInh närn 2020 d kiërn toán và Báo cáo cüa kiêrn toán dc 

lap. 

- Vói 100% thng s c phn cüa tht cã c dông tharn dr Di hi dông , Dti hi 
d thông qua vic trIch Ip các qu5 và chia cô ti.irc tr 1çi nhun sau thuê nãm 2020. 

- Vâi 100% tang s c phn cüa tht Ca c dông tharn dir Dti hi dông , Di hi 
dä thông qua Djnh hung phát trin và Kê hoch san xuât kinh doanh nãrn 2021,; dông 
thai üy quyên cho Hi dông quân trj xern xét diêu chinh các chi tiêu san xuât kinh 
doanh chü yeu va các giãi pháp cho phà hgp vó'i tinh hinh thrc tê trong närn 2021. 

- Vài 100% tng s c ph.n cüa tht cã c dông tham dir Di hi dng , Di hi 
dA thông qua vic lira chçn dan vj kiêrn toán Báo cáo tài chInh närn 2021. 

- Vi 100% tng s c phn cUa tht Ca c dông tharn di,r Di hi dng , Di hi 
dä thông qua rnrc thii lao Hi dong quân trj, Ban kiêrn soát, Ngi.thi phii trách quãn trj/ 
Thu k HDQT närn 2021. 

- Vó'i 100% tng s cé phân cüa tt cá c dông tharn dr Dai  hi dông , Dti hi 
dä thông qua vic phé duyt ban hãnh Quy chê hot dng cüa Ban kiêm soát Cong ty 
Co phân Cap nirâc Ben Thành theo quy djnh cña Lut Doanh nghip näm 2020. 

- Vài 100% tang s c phAn cüa tht Ca c dông tharn dir Di hi dng , Di hi 
d thông qua vic u' quyên cho Hi dông quán trj thuong tháo, quyêtdjnh k két Hçip 
dông rnua ban si nuó,c s?ch  närn 2021, närn 2022 giUa COng ty và Tong Cong ty Cap 
nLróc Sài COn — TNHH MTV. 

- Vi 100% tng s c phn cüa tht cá c dong tharn d.r Dti hi dông , Di hi 
dä thông qua vic ghi nhin Cong ty triên khai thirc hin dông b Diêu l to chirc và 
hot dng; Quy ché quân tr; Quy chê hot dng cüa HDQT; QUy chê hott dng cña 
BKS vã Quy chC cong bô thông tin cOa Cong ty theo quy djnh hin hành, sm trInh ti 
Dai hi cô dông thu?rng niên näm 2022. 

- VOi 100% tang s c phn cüa tt cá c dong tharn dir Dti hi dông , Dti hi 
dã thông qua vic mien nhirn chüc danh thành yiên Hi dong quán trj cUa ông Trân 
Quang Minh yà ông Nguyn Thành Phüc, kê tr ngày 23/4/202 1 vã Di hi cô dông 
tiên hành bâu bô sung hai thành vien Hi dông quàn trj. 

* Két qua trthig cfr b sung 02 thãnh viên Hi ding quail trj nhim kr 2017 
—2022 gôm: 

1. Ong Nguyn Doän X 

2. Ba Nguyn Thj Bão Châu 

Dng thO, Hi dng quán trj min nhim chc danh Giám dc Cong ty di vi 
ông Nguyen Thành Phüc và bô nhim ông Nguyn Doän Xä gi chic vi Giám dôc, ngui 
di din theo pháp 1ut cUa Cong ty. 

Biên ban DJ-JCD thudng niên náin 2021 — Cong iy Co phn COp ,mOc Bê'n Thành (BTW,) 
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20. Thông qua Biên ban vã Nghj quyt cuc h9p thtrô'ng niên 2021 cüa Di 
hi dông cô dông: 

20.1 Ba Phrn Thj Thanh Van trinh bay Nghj quyt Dti hi dng c dông 
thix?ing niên 2021. 

Vth 100% sé phiu chp thun, toàn th Dti hi d thông qua Nghj quyt cuc 
h9p thiiO'ng nién narn 2021 cüa Dti hi dông cô dông. 

20.2 Ong Luu ChI Quc thay nit Thu k doàn trInh bay Biên bàn cuc h9p Dai 
hi dông cô dông thung niên 2021. 

Vó'i 100% s phiu chip thun, toàn th Dti hi dä thông qua Biên bàn cuc 
h9p Dai  hi dng c dông thu6ng nién 2021. 

Dai hi kt thiic lüc 11 gi 25 phiit cüng ngày./. 

TM. THu KY DOAN TM. CHU TOA BOAN 
THU' KY HJJQT CHU TICH HDQT/CHU TQA BAJ HQI 

Ltru ChI Qu& Phtm Th1 Thanh Van 

Biên ban DJ-JCD thràng niên nbrn 2021 — Cong Cd phdn Cp nw&c Bên Thành (BTW) 
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