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CÔNG TY CP VẬN CHUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM 

  

SÀI GÒN TOURIST Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc 

STT:000 Tp. Hô Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO MỜI HỌP 
ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

Kính gửi: CÔ đồng: .......................................................ẰẶ2 221222 

00-891 10Ẽ..‹:‹1 ................... .. 

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist thông báo và kính mời 
quý Cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

1. Thời gian: 05h00 ngày 29/10/2021 

2. Địa điễm: 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Nội dung Đại hội: Đại hội thảo luận và biêu quyết các nội dung sau đây: 
l Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của 

HĐQT và từng thành viên HĐQT; 
1. Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kêt quả hoạt động của BKS 

và từng thành viên BKS; 
11. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiêm toán; 

1V, Tờ trình về việc phân phôi lợi nhuận năm 2020; 
V. Tờ trình vê kê hoạch kinh doanh năm 2021; 

VỊ. Tờ trình vê việc lựa chọn công ty kiêm toán độc lập cho năm tài chính 

2021; 

vi. — Tờ trình về thù lao của Hội đông quản trị và Ban kiêm soát năm 2020; 

viii. _ Tờ trình về việc chào bán cô phần tăng vốn điều lệ; 

ix. _ Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 — 2025; 

X. Các nội dung phát sinh khác thuộc thâm quyên của Đại hội đồng cô 

đông. 

4. Tài liệu Đại hội: 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải công bố trên 
website Công ty tại địa chỉ: http:⁄/wwWw.saigontourist-stt.com. Các tài liệu của Đại hội 

có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp để 

ĐHĐCĐ xem xét thông qua. 

5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội: 

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu 
quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cô đông/ 
đại diện theo ủy quyên của cô đông với Ban thâm tra tư cách cô đông. Cô đông/ người 
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đại diện theo ủy quyên của cô đông phải xuất trình các giấy tờ sau đây để làm thủ tục 
đăng ký tham dự Đại hội: 

-_ Bản chính Thông báo mời họp này; 

-_ Bản chính Giấy chứng mình nhân dân! Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu của 
người dự họp; 

- Bản sao y có chứng thực Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp - Bản cập 
nhật mới nhất (đối với cổ đông là doanh nghiệp); 

-_ Bản chính Giáy y quyền theo mẫu gửi kèm Thông báo này (đối với trường hợp 

người dự họp là người đại diện theo ủy quyền của cô đông. Nếu người đại diện 
theo pháp luật của cô đông là doanh nghiệp trực tiếp đại diện cho doanh nghiệp 
dự họp thì không cần Giấy ủy quyền). 

6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội: 

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện chu đáo, đề nghị quý Cổ đông 
gửi Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS (Theo mẫu gửi kèm tài liệu Đại 
hôi) và các tài liệu kèm theo về trụ sở Công ty, xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc các 
vấn đề khác liên quan đến Đại hội, chậm nhất trước ngày 26/10/2021, theo địa chỉ dưới 
đây: 

Công ty Cô phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist 
25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại: (028) 3821 2320 Email: tchc@saigontourist- -sff.com 

Lưu ý: Hiện tại, dịch bệnh Covid- I9 đang diễn biến phức tạp. Do đó, các nội dung, 

kế hoạch tô chức Đại hội có thể bị ảnh hưởng: Ban tổ chức có thể phải thay đổi thời 
gian, địa điểm,... tổ chức Đại hội so với nội dung Thông báo này. Vì vậy, đề nghị quý 
Cổ đông theo dõi thông tin liên quan đến Đại hội trên website Công ty đê cập nhật mọi 
thay đổi (nếu có). 

Ngoài ra, cổ đông có thê thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội của 

mình băng cách gửi phiêu biêu quyết đên trụ sở Công ty. Thời hạn nhận Phiêu biêu 
quyêt, Phiêu bâu cử: Trước I1h00 ngày 27/10/2021. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

-_ Như trên; _ KT. CHU TỊCH 

-_ Lưu hồ sơ ĐH. 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021 
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2 SÀI SỮN _ ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

"68h00 đến 11h30 ngày 29/10/2021 
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fn: 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
  

NỘI DUNG 

  

THỰC HIỆN 

  

THỜI GIAN 

  

IL THỦ TỤC KHAIMẠC: 
  

1. Đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự 

họp 
Ban thâm tra 

tư cách cô đông 
08h00 — 08h30 

  

2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp MC 08h30 — 08h32 
  

3. Báo cáo kết quả thâm tra tư cách cỗ đông dự họp, xác định 
điêu kiện tiên hành cuộc họp 

Trưởng Ban thâm 
tra tư cách cô đông 

08h32 — 08h36 

  

4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn MC 08h36 — 08h38 
  

5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc; cử Thư ký Đại hội Chủ tọa 08h38 — 08h40 
  

6. Bầu Ban kiểm phiếu Chủ tọa, ĐHĐCĐ, 
Ban kiêm phiêu 

08h40 — 08h45 

  

7. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội 
Chủ tọa, ĐHĐCĐ, 
Ban kiêm phiêu 

08h45 — 08h50 
  

§. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội 
Chủ tọa, ĐHĐCĐ, 
Ban kiêm phiêu 

08h50 - 08h55 

  

9. Thông qua Chương trình họp Đại hội   Chủ tọa, ĐHĐCĐ, 
Ban kiêm phiêu   08h55 — 09h00 

  

I. NỘIDUNG ĐẠI HỘI: 
  

1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ: 
  

a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt 

động của HĐQT và từng thành viên HĐQT 
HĐQT 09h00 — 09h05 

    b. Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt 
động của BKS và từng thành viên BKS   BKS   09h05 — 09h10 
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._ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm 

  

  

  

  

  

  

trần - HĐQT 09h10 — 09h15 

. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho 

năm tài chính 2021 TP LÓI, DHHNS= GHI 

._ Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021 HĐQT 09h20 - 09h25 

Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 HĐQT 09h25 - 09h30 

. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2020 HĐQT 09h30 — 09h35 

. Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ HĐQT 09h35 — 09h40 

._ Tờ trình vê việc bâu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ HĐQT 09h40 — 09h45 

2020-2025 
  

.‹ Thảo luận Chủ tọa, ĐHĐCĐ 9h45 — 10h10 
  

. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình 
Ban kiêm phiêu, 

ĐHĐCĐ 
10h10 -10h25 

  

. Kiểm phiếu (Đại hội nghỉ giải lao) 
Ban kiêm phiêu 

10h25 - 10h55 

  

. Công bố kết quả kiểm phiếu 
Trưởng Ban kiểm 

phiêu 
10h55 - 11h05 

  

. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCPĐ thường niên năm 
2021   Thư ký, ĐHĐCĐ, 

Ban kiêm phiêu   11h05 - I1h20 

  

  

    HI BÉ MẠC 

1. Công bố Nghị quyết Đại hội Đoàn Chủ tọa 11h20 - 11h25 

2. Phát biểu bế mạc Đại hội Chủ tọa 11h25 - 11h30       

  
Nơi nhân: 

- ĐHDĐCĐ; 

-_ Lưu hồ sơ ĐH. 

CHỦ TỌA 

22t 
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT 

Kakazu Shogo 
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BAo eAo vi: QUAN TRf vA KET QuA HO~T DONG eVA HOI DONG QUAN TRf

1. Vi~c tAchuc cac cUQchop HDQT, lAy Y ki~n bing van bin

Trong nam 2020, heat dQng cua HDQT v~n con g~p nhieu kho khan do ti€p t\1Cco Sl! can
tro cua mQt s6 thanh vien HDQT thuong xuyen khong tham du cuoc hop IAntlur nhfrt cua HDQT.
Di~u nay dll lam cho HDQT ciing nhu Ban di~u hanh cham tre, tham chi khong th~ thirc hien
diroc cac hoat dQng kinh doanh, v~n hanh cua SIT nhu mong muon.

Trong nam 2020, Chu tich HDQT dll trieu t~p cac cuoc hop va t6 chirc lfry y ki€n cac thanh
vien HDQT voi k€t qua nhir sau:

Trieu t~p: 16 cUQChQP, k€t qua t6 chirc hop diroc 7 cuoc hop thanh cong; 9 cuoc hop khong
thanh,

Lfry y ki€n bang van ban: 6 lAn, k€t qua duoc 6 IAnlfry y ki€n thanh congo

2, vi hoat dQng giam sat, diiu hanh dBi vo; TAng Giam dBc

HDQT dll t6 chirc giam sat, di~u hanh d6i voi Tcng Giam d6c. v~co ban, HDQT dll dam
bao bam sat va chi dao kip thai hoat dQng cua T6ng Giam d6c. Tuy nhien, do SIT con co nhieu
mau thu~n nQi bQ chua th~ giai quyet duoc. Han h€t, sir c6 y can tre illmQt s6 thanh vien HDQT
gay ra nhir: Khoi kien, cung cfrp thong tin nQi bQ lien quan den hoat dQng cua SIT d~ bao chi viet
khong dung sir th~t, t6 cao tai co quan nha mroc, d~c biet, tl! Y yeu cAu rna thu t\1Cpha san Cong
Ty dll gay anh huang nghiem trong den hoat dQng cua Cong ty..

3 V" J. B TA G' , dJ., e CO' cau an ong lam oc

Ban T6ng Giam d6c trong nam 2020 bao g6m:

Ong Kakazu Shogo - Chtrc V\1:T6ng Giam d6c.

Can cu Di~u l~ t6 chirc va hoat dQng cua Cong ty C6 phAn V~n chuyen Sai Gon Tourist
("STT") va cac quy dinh phap lu~t co lien quan, HQi d6ng quan tri ("HDQT") Cong ty tran trong
bao cao Dai hQi d6ng c6 dong ("DHDCD") v~ quan tr] va k€t qua hoat dQng cua HDQT va tirng
thanh vien HDQT nam 2020 nhir sau:

BAocAo
VE QUAN TRf vA KET QuA HO~T DONG eVA nor DONG QUAN TRf vA TUNG

THANH VIEN HOI DONG QUAN TRf NA.M 2020

Tp. H6 Chi Minh, ngay 01 thdng 04 ndm 2021S6: 0112021IBC/STT-HDQT
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5. V~ ti~n trinh xii'ly thu hBi cong nQ'

5.1 Cong nf! ella d" dn 99C Ph6 Quang

Ngay sau khi da diroc DHDCD thuong nien nam 2014 thong qua viec thanh Iy hop d6ng
hop tac dAunr voi Cong ty C6 phAnDAutu Tai ehinh D~t Vi~t ("D~t Viet"), tim kiem d6i tac moi
d~ dira du an sam di vao hoat dQng. Tuy nhien, do str b~t hop tac ella D~t Vi~t ciing nhir nhtrng
can tro ill cac dan yeu cAu, khieu nai cua ong Nguyen Van H6ng - Thanh vien HDQT rna quy
trinh khieu kien thirc hien tai Toa v~n chua co k€t qua.

5.2 Cong nf! ella Cong ty CP Dau til' & Phdt triin An Thi~n Nhiin ("An Thi~n Nhiin '')
9.880.466.346 nang

Trong nam 2016, SIT da kien An Thien Nhan ra Toa an nhan dan ("TAND") quan Tan
Binh nharn thu h6i cong no. M~c do da th~ng kien nhung thea phan h6i ill co quan Thi hanh an
thi kha nang thu dtroc no d6i voi An Thien Nhan la r~t kho khan do ong Sok Channa ( Ten that la
TrAn Van Cong) - T6ng Giam d6c - ngiroi dai dien thea phap lu~t cua An Thien Nhan hi~n nay
dang bi cong an Vfing Tau giam giu vi tQi lira gat va chiern doat tai san. An Thien Nhan hien
khong co heat dQng nao, tai san thea xac minh khong co va dang no r~t nhieu ca nhan, t6 chirc
khac. M~c do T6ng Giam d6e da tien hanh cac thu tuc yeu cAu thi hanh an d6i voi An Thien
Nhan nhirng co quan Thi hanh an quan Tan Binh da xac minh la An Thien Nhan chua co di~u
ki~n thi hanh an. D6ng thai T6ng Giam D6c cilng da lien h~ voi cong an Vfing Tau ph6i hop di~u
tra vu viec

5.3 Ctmg nf! ella Cting ty CP 6 to V(in tii; Vina Dong Duong: 5.796.000.000 nang

Khoan nc cua Cong ty CP Vina Dong Duong da diroc giao dich nr nam 2010 cho d~n nay,
chung toi khong co thong tin nao khac ngoai dia chi thea hop d6ng ella nhieu nam truce. M~e do
SIT da tri~n khai vi~c thu h6i khoan cong ng nay nhung d~n nay v~n chua the thu h6i do khong
xac minh dugc ho~t dQng cua Cong ty nay. SIT da kh6'i ki~n va hi~n TAND qu~n Go V~p dang
th\lly d~ giai quy~t V\lvi~c nay.

5.4 Cong nf! Cong ty TNHH ThU'dng m(li Du /jeh Huy€n Trang 3.181.040.000 nang

D6i vcriCong ty Huy~n Trang, do Dng Dinh Quang Phucrc Thanh - Nguyen Chu tjch Cong
ty TNHH MTV ThuO'ngm~i Ou Ijch Sai Gon ("TOS") da khong cung cAph6 sa m~e do Ban di~u

2

Chi tieu K~hoach nam 2020 Th,!c hi~n nam 2020

Lginhu~ntnIcrethu~ 13,183,325,552 (3.526.151.332)

Loi nhuan sau thu~ 13,263,292,826 (3.629.095.703)

4. V~ k~t qua hoat dqng kinh doanh

K~t qua heat dQngkinh doanh nam 2020 nhu sau:

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com
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sA bu8i hQp tham dl! Ty l~

STT Thanh vien HDQT Chtfc vt} Trl!c tiip UyquyJn (%)

1. Dng Ryotaro Ohtake Chll tich 21 0 95,45%

2. Dng Kakazu Shogo Pho CM tich 21 0 95,45%

PHANII

BAocAo vi: TUNG THANH VlEN HOI DONG QUAN TRJ NAM 2020

I. Ho:_ttdqng clla Hqi dAng Quan trj

Ty l~ tham d\f cac cUQchQpCllaHDQT Cllacac thanh vien HDQT C\lthS nhu sau:

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com
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hanh STT da co van ban d~ nghi rit nhieu lAn, do do viec thu h6i no d6i voi Huyen Trang da bi
ch~m tre gAn 03 nam. Mac du lanh dao moi cua TDS da thuc hi~n vi~c kien Cong ty Huy~n
Trang ra TAND nhirng v~n chua thu h6i duoc het cong no vi cac tai san cua Huy~n Trang da bi
ngan hang thu h6i. Tinh den ngay 31112/2020, Huyen Trang chi rnoi thanh toan diroc cho TDS s6
ti~n: 2.150.000.000d. Ban lanh dao SIT dang c6 g~ng het minh d€ thu h6i s6 ti~n con lai.

5.5 Cong n!1ella ong Dinh Quang HiJn - nguyen Tang gidm il6e STT

Do cac hanh vi sai pham trong quan ly, tao d~c quyen, d~c 19i cho con trai (ong Dinh
Quang Phiroc Thanh) trong thai gian dirong nhiem chirc vu Tong Giam d6c Cong ty SIT nen
STT da khoi kien ong Dinh Quang Hi~n ra TAND d€ duoc giai quyet. Can cir theo Ban an sa
thAms6 1637/20181KDTM-ST ngay 15/1112018 cua TAND Tp. H6 Chi Minh; Quyet dinh dlnh
chi xet xu phuc thAm vu an kinh doanh thirong rnai s6 64/2019/QD-PT ngay 30/9/2019 cua
TAND cAp cao tai Tp. H6 Chi Minh; Quyet dinh thi hanh an s6 418/QD-CTHADS ngay
08/1112019 cua C\lCThi hanh an dan str Tp. H6 Chi Minh thi ong Dinh Quang Hi~n co nghia vu
thi hanh an, phai b6i thirong cho STT 56 ti~n thiet hai la 2.927.741.068d (Hai tY chin tram hai
mira; bay trieu bay tram b6n mira; m6t nghin khong tram sau mira; tam dang) va ti~n lai cham tra
theo quy dinh cua phap lu~t. Co quan thi hanh an da tien hanh phong toa cd phieu cua Ong Dinh
Quang Hi~n.Tuy nhien, cho den thai di€m hien nay ong Hi~n chua thi hanh bAtky khoan ti~n nao
cho STT. HDQT d~ nghi ong Hi~n nang cao tinh thAntrach nhiem nhanh chong thi hanh s6 ti~n
tren cho SIT d€ giam thieu mot phAncac thiet hai rna ong da gay ra.

D6i voi cac cong ng con lai, sau khi ki€m tra, danh gia cac chimg tir, tai li~u lien quan do
viec xac l~p con long leo, thieu kiem tra tinh trang d6i tac d~n den thi€u sot tai lieu chirng minh
no do Ban di~u hanh cli thuc hien tu 2010, 2011 ... TAtca cac khoan no nay da diroc SIT trich
l~p du phong 100%. Mac du kho khan nhirng STT se phan dAugiai quyet dfu di€m cac h6 sa cac
cong ng nay.
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II. K~t qua hoat dQngcua timg thanh vien HDQT:

1. Chii tich HDQT Ong Ryotaro Ohtake, Ph6 Chu tjch Ong Kakazu Shogo va Thanh
vien HDQT Ong Shimabukuro Yoshinori:

Tinh hinh kinh doanh cua SIT til nam 2012 d~n nam 2020 dii co nhtrng dien bi~n nhir sau:

LQ'inhuan gQPtil hoat dQng SXKD nam 2012: 16hon 27.6 tY d6ng

LQ'inhuan gQPtil hoat dQng SXKD nam 2013: 16hon 18 tY d6ng

LQ'inhuan gQPtil hoat dQngSXKD nam 2014: 16hon 10.4 tY d6ng

LQ'inhuan gQPtil hoat dQngSXKD nam 2015: 16hon 21.39 tY d6ng

LQ'inhuan gQPnr heat dQngSXKD nam 2016: 16hon 12.41 tY d6ng

LQ'inhuan gQPtil hoat dQng SXKD nam 2017: 16hon 19.86 tY d6ng

LQ'inhuan gQPtil hoat dQng SXKD nam 2018: 16hon 4.04 ty d6ng

LQ'inhuan gQPtir hoat dQng SXKD nam 2019: 16hon 13.2 tY d6ng

LQ'inhuan gQPtil heat dQngSXKD nam 2020: 16hon 3.6 ty d6ng

(L(1i nhudn tren ad bao g6m trich ldp du phong cac khoan no kho adi, kh6ng bao g6m thu
nhdp khac).

S6 li~u tren phan anh mot hien trang r~ng, STT dii va dang d6i rn~t voi nhtrng t6n th~t do
h~u qua cua h~ thong di€u hanh cil va mot s6 hanh vi pha hoai, can tro vi IQ'iIch nhom, gay nen
nhtrng khoan no' x~u va rui ro tai chinh d~n t~n thai di€m hien tai. Tinh d~n thai di€m cu6i nam
2020, STT vfin bi am v6n. Tinh trang tai chinh cua SIT vfin co nhtrng d~u hieu dang canh bao
nlnr dft trinh bay trong cuoc h9P thirong nien nam 2020.

Cho d~n thai di€m nay, do su khong d6ng thuan trong nQi bQ thanh vien HDQT cilng nhir
cac c6 dong Ion, HDQT va BHDCD dii khong th€ thong qua nhtrng quyet dinh quan trong d6i voi
bQphan Taxi noi rieng va SIT noi chung. Do do, SIT dii khong th€ nao rna rong quy mo kinh
doanh Taxi. DQingfi di€u hanh hien tai chi dang c6 gang dm ctr va duy tri bQmay kinh doanh.

Ben canh nhtrng kho khan lien quan d~n tinh hinh kinh doanh, SIT dang phai giai quyet
hang loat vu kien tai toa an, don t6 cao d~n cac sa ban nganh cua ong Nguyen Van H6ng - Thanh
vien HDQT. Ong H6ng d6ng thai la c~u ruQt cua thanh vien HDQT Binh Quang Phuac Thanh.
Hon h~t, trong nam 2020 vila qua, Gng H6ng dii IQ'idl,lngquy€n c6 dong Ian cua minh t\f y nQp

3. Ong Nguyen Van H6ng Thanh vien 15 0 68,18%

4. Ong Dinh Quang Phiroc Thanh Thanh vien 15 0 68,18%

5. Ong Shimabukuro Yoshinori Thanh vien 21 0 95,45%

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com
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dan Yeu cAuTea An rna thu tuc pha san STT va da dircc Tea an thu ly ngay 14/05/2020. Sau do,
ngay 22/06/2020, Tea An Nhan Dan Thanh Ph6 H6 Chi Minh da ra Quyet dinh khong rna thu tuc
pha san s6 759/2020IQD-KMITPS. Tuy nhien, khong dirng lai a do, mac du khong th€ chirng
rninh viec rn~t kha nang thanh toan, Ong Hong vftn ti~p tuc hanh vi vi loi Ich ca nhan cua minh,
ngoan c6 nQPdan de nghi xet lai Quyet dinh khong rna thu tuc pha san neu tren. Ti~p do, van
ngay 12/1112020,Tea An Nhan Dan C~p Cao tai Thanh Ph6 H6 Chi Minh da rna phien hop xern
xet, giai quyet va ra quyet dinh bac dan de nghi xet lai Quyet dinh cua ong Nguy~n Van H6ng va
gift nguyen Quyet dinh sa tham. Mac du nhtrng vu kien.yeu cAunay khong mang d~n nhtrng k~t
qua nhir nhom ong H6ng ky vong; nhirng nhtrng hanh vi nayda va dang thirc hien da gay thiet hai
vo cung Ian cho SIT ve uy tin, tien bac, thai gian noi chung va tac dQng tieu C\fC nang ne d~n
hoat dQng kinh doanh moi vira diroc 6n dinh cua STT noi rieng. D~c biet, hanh vi neu tren cua
Ong Hong gay ra thiet hai, anh huang nghiem trong d6i voi quyen va lei Ich cua nhtrng c6 dong
khac khi lam hoang mang trong dtr lu~n dftn d~n gia c6 phieu cua STT tren san giao dich bi sut
giam tfrmtrong, khong th~ kh~c phuc,

ve thu h6i cong no, mac du da c6 g~ng nhirng vi cac cong ty duoi day khong hoat d9ng va
khong co tai san, HDQT vftn chua thirc su thanh cong trong viec thu h6i cac khoan no nghiem
trong do lanh dao tnroc d~ lai nhir:

Ong Dinh Quang Hien - nguyen T6ng giam d6c STT: 2.927. 741.068d

Cong ty C6 phan Dfrunr va Phat tri€n An Thien Nhan: 9.880.466.346 VND

Cong ty C6 phAnDAunr Tai chinh D~t Viet: 28,842,178,260 VND

Cong ty CP 0 to V~n tai Vina Dong Duong: 5.796.000.000 VND

Cong ty TNHH thuong mai du lich Huyen Trang: 831.040.000 VND

M~t khac, nhir dii bao cao tai cuec hop DHDCD thuong nien nam 2020, Cong ty SIT da
phai ganh chiu khoan phi;1tcua thu~ len d~n 7.287.507.038 d6ng phfrn Ian do nhUng vi ph{lmtir
nhUng nam 2007 d~n nam 2012 len d~n 80%. C\l th~ Tien thu~ thu nh~p doanh nghi~p bi truy thu
la 3.126.546.089 d6ng phat sinh trong giai dOi;1ntir 2007 d~n 2011 xu~t pMt tir cac vi phi;1mclla
cong ty khi cong ty khong thuQc d6i tuqng duqc huang uu dai giarn thu~ thea quy dinh ti;1idi€m
6, M\lc lV, phAnE Thong tu s6 134/2007/IT-BTC ngay 23/1112007 cua BQTai chinh huang dftn
Nghi dinh s6 24/2007/ND-CP ngay 14/02/2007 clla Chinh Phu va vi~c cong ty bi IOi;1itm cac chi
phi lien quan d~n ong Dinh Quang Phu6c Thanh ti;1iVi~t Nam va Singapore. C\l th~: cac chi phi
di~n tho{li,cong tac phi, giao t~... la 987.741.068 d6ng bi Thanh tra thu~ lo~i ra kh6i chi phi cua
cong ty do: chi trimg fdp wli cac khoim ali aU(1ckhoan g(Jn trong h(J]Ja6ng lao a9ng. Chi phi
thue nM ti;1iSingapore 782.745.655 d6ng bi thanh tra thu~ IOi;1ikh6i chi phi cua cong ty do: H(J]J
a6ng thue nha t(li Singapore kf giua ca nhdn ong Thanh va chit nha, thanh toan trlfc tiip wli chit
nha bdng tiJn mi;it.

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. I, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com
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se ti~n b] phat, ti~n truy thu va ti~n ch~p nQp cho thu~ thu nhap ca nhan la 814.294.797
d6ng. Trong do, s6 ti~n nop phat chu yeu xudt phat tir viec cong ty khong khdu tnr thu~ thu nh~p
ca nhan tir viec chia c6 nrc nam 2007; 2008; 2009; 2010; 2011. Sai pham nay phat sinh trong thai
Icy rna ong Dinh Quang Hf~n dang lam T6ng giam d6c cua cong ty, SI!vi pham fillycua ong trong
vi~c chi dao chia c6 tire da gay thiet hai cho cong ty d~n ngay hom nay cong ty lai dang phai
ganh chiu, Ben canh do, thanh tra thue tfnh b6 sung thu~ thu nhap ca nhan cua ong Dinh Quang
Phmrc Thanh (Tong hQ'Pcac khoan thu nhap phat sinh tir ti~n hrong tai Vi~t Nam, ti~n luang
khoan tai Singapore phat sinh trong giai doan 2009-2012) la 62.094.832 d6ng do quy d6i thu
nh~p net qua gross chua dung, ke khai tinh thu~ chua dung quy dinh, Day la mot ganh nang vo
cung IOncho Cong ty trong thai di~m hien nay nhung cong ty v~n dang c6 g~ng n6 hrc d~ hoan
thanh nghia vu thue voi nha mroc. Tinh d~n thang 0212021, Cong ty da nQP7.287.507.038 d6ng
vao ngan sach nha mroc.

Sau hemmet nam heat dQng, voi su quyet tam cao dQ cua Chu tich HDQT, Pho Chu tich
HDQT, va thanh vien HDQT Shimabukuro Yoshinori, cung voi Sl!n6 hrc h~t minh cua Ban di~u
hanh SIT, su h6 trc t~n tam cua cac nhan vien tai Trung tam dao tao, m~c du cac heat dQngkinh
doanh da co nhiing k~t qua nhdt dinh nhimg v~n con d6i m~t voi nhieu kho khan do thieu th6n v~
co sa v~t chdt phuc vu cho heat dQnggiang day. Hien trang cong ty m€fkhong co kha nang dAunr
nen nrong lai kho co th~ canh tranh dircc vci cac d6i tac khac.

2. Thanh vien HDQT Dng Nguy~nVan HAngva Dng Dinh Quang Phurrc Thanh

Theo nghi quyet HDQT s6 03/2021INQ/STT-HDQT ngay 22 thang 03 nam 2021 da yeu
cAucac thanh vien HQiD6ng Quan Tri Giri bao cao tinh hlnh hoat dQngcua HDQT cling nhir cua
cac thanh vien nlurng hi~n t~i cong ty v~n khong nh~n dUQ'ctir cae Dng Nguy€n Van H6ng va
Dng Dinh Quang PhllO-CThanh.

Ngoai ra, trong nam 2020, ong Nguy€n Van H6ng va ong Dinh Quang Phuo-c Thanh
thllang xuyen khong tham dl! cUQchQpHDQT va thuang xuyen co hanh vi can tra ho~t dQngcua
HDQT. Cac thanh vien nay luon tim cach khi~u n~i, khai ki~n cac thanh vien HDQT khac va
cong ty (khong co can CU,cO'sa) lam anh huang nghiem trQng d~n ho~t dQng binh thuang cua
cong ty nhu da neu a tren.

Nam 2021, HDQT se ti~p t\lc n6 Il!c vuqt qua mQi thach thuc d~ gilt viing SI!6n dinh va
pMt tri~n trong ho~t dQng cua doanh nghi~p, th\l'c hi~n t6t cac chi tieu do DHDCD d~ ra. D6ng
thai, HDQT cling mong mu6n ti€p t\lCnh~n duQ'cSI!tin tu&ng, g~n bo va d6ng thu~n cua Quy e6
dong trong cac ho~t dQngeua eong ty.

Kinh trinh D<_lihQid6ng c6 dong xem xet thong qua.!.

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
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TM. nor DONG QUAN TRJNoi nh~n:

C6 dong;

Liru Cong ty.

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
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Nui nhlin:
- Nhu tren;
- LUllCong ty.

Kinh gm: D~I HOI DONG CO DONG.

- Can cu-Ludt doanh nghiep Viet Nam s6: 5912020lQH14 ngay 17 thdng 6 ruim2020;

- Can cu-ou« l~ Cting ty csphdn Vdn chuyen Sai Gon Tourist.

HQi d6ng quan trj kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua Bdo cao ta! chinh nam 2020
dtl duoc Cong ty TNHH PKF Vi~t Nam - Chi nhanh Tp. H6 Chi Minh kiem toan, va dircc cong
b6 thong tin theo quy dinh, bao g6m:

1. Bao cao ella TemgGiam d6c;

2. Bao cao cua Kiem toan dQCl~p;

3. Bang can d6i k€ toan tai ngay 31112/2020;
4. Bao cao k€t qua hoat dQngkinh doanh nam 2020;

5. Bao cao hru chuyen ti€n t~ narn 2020;

6. Thuyet minh bao cao tai chinh nam 2020.

Kinh trinh Dai hQid6ng c6 dong xem xet thong qua.!.

TO TRINH
VIv: Thong qua Bao cao tili chinh Dam 2020 da ki~m toan

CQNG HOA xA HOI CUU NGHiA VI¢T NAM
Dqc l~p - T1! do - Hanh phtic

CONG TY CP V~N CHUYEN
sAl GON TOURIST

Tp. H6 Chi Minh, ngay 01 thdng 04 ndm 2021S6: 0112021/TT/STT-HDQT

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
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Noi nh,n:

Nhir tren;

LUll Cong ty,

Do nam 2020, cong ty con 16 lfiy k€: (96.870.603.818) d6ng, nen HDQT trinh Dai hQi
d6ng cd dong khong ehia cd rue nam 2020.

Kinh trinh Dai hQid6ng cd dong xem xet thong qua.!.

: 24.598.690.064 d6ng

: (3.629.095.703) d6ng

: (96.870.603.818) d6ng

Tdng doanh thu nam 2020

Lei nhuansau thu€ nam 2020

L6 lily k€ nam 2020

Kinh gm: D~I HOI DONG CO DONG

Can eu Ludt doanh nghiep s6 5912020lQH14 ngay 17 thang 6 ndm 2020;
Can eu vao ou« I? Cling ty cdphdn Vdn chuyen Sat Gon Tourist;
Can eu kit qua hoat dQngkinh doanh dn thuc hien nam 2020 cua Cling ty cdphdn Vt,in
chuyen Sai oo« Tourist.

Trong nam 2020, tinh hinh kinh doanh ella Cong ty g~p nhieu kh6 khan. Cac k€ hoach kinh
doanh ella Cong ty g~p nhieu tro ngai do heat dQngella HQid6ng quan tri ("HDQT") g~p phai sv
can tro, bAthop tac tir mQt s6 thanh vien HDQT dftn d€n vi~e khong th~ thong qua cac k€ hoach
kinh doanh. M~t khac, 16 liiy k€ ella cac nam tnroc d~ lai va Cong ty phai trieh I~p du phong d6i
voi cac khoan cong no cac nam tnroc d~ lai da anh hirong d€n k€t qua kinh doanh nam 2020.

Can err bao cao tai ehinh da diroc kiem toan nam 2020, tinh hinh kinh doanh ella cong ty
trong nam 2020 nhu sau:

TO TRINH
V/v: Phan ph6i lQiDhU~DDam 2020 va mire c6 ttfC Dam 2020

Tp. H6 Chi Minh, ngay 01 thong 04 ndm 2021s6: 05/20211TT/STT-HDQT

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQcl,p - TV do - HI.lOh phuc

CONG TY CP V~N CHUYEN
sAl GON TOURIST

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com
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2. Giii phap de thjrc hi~n k~ hoach nam 2021
Do di~n bien phirc tap ella ella dich benh Covid-19, k~t qua kinh doanh ella STT nam 2021

se bi anh hirong dang ke. Tuy nhien, toan th~ nhan vien SIT se cung d6ng long, cf, g~ng h~t sire
de virot qua kho khan va f,n dinh tinh hinh kinh doanh cua SIT.

2.1. D6i v6i mang kinh doanh taxi, dich vu cho thue xe truc thuoc Cong ty Me:
Nang cao ch~t hrong dich vu cham soc khach hang, xay dung lai hinh anh cua
SAIGONTOURIST TAXI.
S~p x~p bQmay tf, clurc phil hop voi quy mo kinh doanh hien tai, nang cao nang su~t
lao dQng.
Tang cirong quang cao, ti~p th] thu hut them s6 hrong xe thue ngoai, khach hang.

5.093.602.163Loi nhuan sau (3.629.095.703)1.464.506.460

5.109.870.4661.583.719.134

Klnh trinh Dai hQi d6ng ce dong k~ hoach kinh doanh nam 2021 ella Cong ty ce phAn
V~ chuyen Sai Gon Tourist:

1. K~ hoach kinh doanh hQ'Pnhit nam 2021 (Don vi: VND)

Kfnh gm: D~I H(HDONG CO DONG

Can eu Ludt doanh nghiep sci5912020lQH14 ngay 17 thang 6 nam 2020;
Can eu Diiu l¢ Cong ty cciphdn Vt;inchuyen Sai Gon Tourist;
Can eu kit qua hoat ar}ngkinh doanh ali thuc hien nam 2020 eua C6ng ty cciphan Van
chuyen Sai Gon Tourist.

TO TRINH
V/v: K~ hoach kinh doanh nam 2021

Tp. H6 Chi Minh, ngay 01 thang 04 nam 2021S8: 04/2021fIT/STT-HDQT

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA vrsr NAM
DQc I~p - TV do - Hanh phuc

CONG, TY ~p V~N CHUYEN
SAl GON TOURIST

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com
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Voi cac thong tin v~ k~t qua kinh doanh nam 2020 va k~ hoach kinh doanh nam 2021
nhir da:trinh bay a tren, kinh trinh D<;1ih9i d6ng c6 dong xem xet thong qua.!.

T~p trung cong tac tuyen dung lai xe d~ dam bao nhu cfrusan xu~t kinh doanh.
Me rong hop tac phat trien dc1uxe taxi va tim kiem 19inhuan tir hoat d9ng quang ca6
tren xe taxi.
Tang cuong cac heat d9ng khai thac b~n bai moi, d9i ngil checker, di~u hanh, thanh tra
tang hieu qua lam viec bao dam ky lu~t, tac phong.

2.2. D6i v6i mang kinh doanh dao tao lai xe:
Cai thien b9 may di~u hanh, ch~t hrong giao vien,
Tuan thu cac quy dinh moi lien quan d~n tuyen sinh va dao t<;10ly thuyet, thirc hanh,
DAymanh tuyen sinh qua kenh true tiep va cac kenh trung gian. Dong thai, chu trong
viec cai thien ch~t hrong dao tao.
On dinh va rna rong cac co sa dao t<;1O.

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
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KiDh gm: D~I HOI DONG CO DONG.

- Can elf Ludt doanh nghiep Vi¢tNam s6: 59120201QH14ngay 17 thdng 6 nam 2020;

- Can elf DiJu /¢ Cong ty C6phdn Vgn chuyen Sid Gon Tourist.

DS thuc hien viec kiem toan Bao cao Utichinh nam 2021 cua Cong ty theo dung quy dinh
phap lu~t va Dieu I~ Cong ty, HQi d6ng quan tri ("HDQT") kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong
("DHDCD") ve viec lira chon cong ty kiSm toan dQcI~pcho nam tai chinh 2021, nhir sau:

1. Kinh trlnh DHDCD chftp thU~Dcho HDQT d~ xuftt vi~c l1}'aChQDCODgty ki~m toan
dQCI~p cho Dam tai chinh 2021

Den nay, BKS dtl khong thirc hi~n Bao cao cua BKS ve ket qua kinh doanh cua Cong ty, ve
ket qua hoat dQng cua HDQT, T6ng Giam d6c; Bao cao nr danh gia ket qua hoat dQngcua BKS
va cua tirng KiSm soat vien; va To trinh ve viec lira chon cong ty kiem toan dQc I~p cho nam tai
chinh 2021, la cac cong viec thuoc quyen han va trach nhiem cua BKS. Viec nay gay anh hirong
nghiem trong den quy trinh, thu tuc t6 chirc DHDCD thirong nien narn 2021, anh huong tnrc tiep
den IQ"iIch cua c6 dong.

Do do, dS khong anh lnrong den viec kinh doanh va chap hanh phap lu~t cua Cong ty,
HDQT kinh trinh DHDCD thong qua viec HDQT de xu§.t vi~c lira chon cong ty kiSm toan dQc
I~pcho nam tai chinh 2021.

2. D~ xu~t vi~c l1}'aChQDCODgty ki~m toan dQCI~p cho Dam tai chinh 2021

2.1. Tieu chi lua chon don vi kiim toan &}e ldp

Don vi kiem toan dQcI~p thirc hien viec kiem toan Bao cao tai chinh nam 2021 cua Cong ty
phai dap irng cac tieu chi hra chon nhir sau:

a) La don vi kiem toan uy tin, diroc phep heat dong tai Vi~t Nam va duoc Uy ban chimg
khoan Nha mroc chap nhan;

b) Khong xung dQtve quyen IQ"ikhi thuc hien viec kiSm toan Bao cao tai chinh;

c) Co dQingii kiem toan vien co trinh dQcao va nhieu kinh nghi~m;

d) Dap ung dUQ"cyeu cAucua Cong ty ve phl;lmvi va tien dQkiSm toan;

e) Co muc phi ki€m tolin hQ"PIy, phil hQ"Pvai ch~t IUQ"llg,nQi dung, phl;lmvi va tien dQ
kiSm toan do Cong ty yeu duo

TO TRINH
V/v: Lila chon cong ty ki~m to an dQc l~p cho nam tai chinh 2021

Tp. H6 Chi Minh, ngay 01 thdng 04 ndm 2021S6: 02/202I1TT/STT-HDQT

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQcI~p - T1}'do - H~Dh phuc

CONG TY CP V4N CHUYEN
sAl GON TOURIST

: 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
: (+84) 28.3821.2320
: www.saigontourist-stt.com

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office
Tel
Web
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Ndi nhiin:

2.2. Uy quyen cho HDQT quy§t dinh iva chon arm vi him loan Ql)C ldp
Nham giup cho cong viec kiem toan diroc chu dQng, nhanh chong va thuan lei, de nghi

DooeD uy quyen cho HDQT quyet dinh viec lira chon 01 cong ty kiem toan dQc I~pcho nam tai
chlnh 2021dambao cac tieu chi lira chon neu tai muc 2.1.

Kinh trinh Dai hQid6ng c6 dong xem xet thong qua.!.

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com

- Nhu tren;
Luu Cong ty.



Noinh~n:

- Nhu tren;

Trong nam 2020, ket qua hoat dQng kinh doanh cua Cong ty v~n trong tinh trang thua 16.
Do do, HQid6ng quan tri kinh trinh Dai hQid6ng e6 dong phe duyet v~ viec khong tra thu lao eho
HQid6ng quan tri, Ban ki~m soat trong nam 2020.

Kinh trinh Dai hQid6ng e6 dong xem xet thong qua.!.

Kinh gm: D~I HOI DONG CO DONG

Can eu Ludt doanh nghiep sa 5912020lQH14 ngay 17 thdng 6 ndm 2020;

Can eu vao ou« l~ Cong ty cJphdn Vdn chuyen Sai Gon Tourist;

Can eu vao tinh hinh hoot d(5ngella H(5id6ng quan tri va Ban ki~m sodt nam 2020.

VIv: Tho lao Hqi d6ng quan tr] va Ban ki~m soat nam 2020

TO TRINH

Tp. H6 Chi Minh, ngay 01 thdng 04 ndm 2021s6: 03/2021ffT/STT-HDQT

Liru Cong ty.

CONG HOA xA HOI can NGHiA VIET NAM. . .
DQcI~p - T\f do - Hanh phuc

CONG TY CP V~ CHUYEN
sAl GON TOURIST

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com



I. PHUONG AN CHAo BAN

1. TAchirc phat hanh: Cong ty ce ph~n V~n chuyen Sai Gon Tourist

2. Ten chimg khoan: Cong ty ce ph~n V~n chuyen Sai Gon Tourist

3. Ma chirng khoan: SIT

4. Menh gia cAphan: 10.000 d6ng/cAphAn

5. S6 hrong CP dang hru 8.000.000 cAphan
hanh:

6. S6 hrong CP du ki~n chao 1.000.000 cAphAn
ban them:

7. TAnggia tri chao ban them 10.000.000.000 d6ng (Miroi tY d6ng)
theo menh gia:

8. Loai cAphan: cA phAnphAthong

HQi d6ng quan tri ("HDQT") Cong ty cs ph~n V~n chuyen Sai Gon Tourist kinh trinh
Dai hQid6ng cAdong ("DHf)CD") thong qua Phuong an chao ban cAph~n tang v6n di€u l~,
nQidung cu th~ nhir sau:

Kinh gm: D~I H(H DONG CO DONG

Can elf Ludt doanh nghiep sa 5912020lQH14 ngay 17thdng 6ndm 2020;

Can eu vao Diiu I~ Cong ty csphdn Vdn chuyen Sai Gon Tourist;

Xi! tinh hinh thuc Ii hoat atjng kinh doanh cua Cong ty cs phdn V'dnchuyen Sai Gon
Tourist.

Hien nay, tinh hinh kinh doanh cua cong ty dang g~p r~t nhieu kh6 khan do dich benh
ding nhu vi~c HDQT Nguyen Van H6ng tu y yeu du toa an tuyen STT pha san da gay ra
nhtrng tAn th~t va kho khan trong hoat dQng cua cong ty. Vi v~y, nh~m khoi phuc tinh hinh
hinh tai chinh, An dinh kinh doanh cua SIT, SIT dn huy dQng them nguon v6n
10.000.000.000 d6ng (bang chit: Miroi tY d6ng).

TO TRINH

VIv Phat hanh ca phi~u d~ tang vBn di~u I~

Tp. H6 Chi Minh, ngay 01 thang 04 ndm 2021S6: 06/20211TT/SIT-HDQT
--------------------------------------

1

CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM. . .
Dqc I~p - T1}'do - Hgnh phuc

CONG TY CP VAN CHUYEN
sAl GON TOURIST

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com
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LUll Cong ty.

Noinh~n:

Nhir tren;

II. lTYQUYENTHVCHl¢N

D~ nghi DHDCD thong qua vi~c uy quyen cho HDQT:

Lira chon t6 chirc nr v~n va thai diem thich hop de xay dung va trien khai phirong an
chao ban va ti~n hanh cac thu tuc dn thiet khac d€ thuc hien thanh cong viec chao ban.

Uy quyen cho HDQT quyet dinh gia ban cu the (khong th~p han 10.000 d6ng/c6 phan).

Xu ly s6 c6 phdn khong ban het.

Uy quyen cho HDQT xem xet thay d6i k~ hoach su dung s6 tien thu duoc illdgt chao
ban them c6 phdn n~u th~y dn thi~t vi 19i Ich cua Cong ty.

Dang ky tang v6n diSu l~, d6ng thai thuc hien sua d6i Di~u l~ cua cong ty va xu ly cac
vAnd~ co lien quan dam bao phil hop voi quy dinh cua Phap lu~t lien quan.

Dang ky hru ky va niem y~t b6 sung toan bQ s6 c6 phdn moi chao ban them theo dung
quy dinh tren Sa Giao dich Chirng khoan Ha NQi.

Kinh trinh Dai hQid6ng c6 dong xem xet thong qua.!

13. Phuong thirc chao ban:

14. Thai gian thirc hien:

12. Han ch~ chuyen nhuong:

T6i thieu 10.000 d6ng/c6 phdn

Chao ban cho d6i tac chien hroc

Toan bQs6 v6n thu dircc illdot chao ban ldn nay du ki~n
la 10.000.000.000 d6ng dircc dung b6 sung nguon v6n
phat tri€n cac hoat dQngkinh doanh hien tai cua Cong ty

C6 phdn chao ban them bi han ch~ chuyen nhirong trong
thai gian 01 nam

Chao ban c6 phAnrieng le cho d6i tac chien hroc

Sau khi DHDCD thong qua cho d~n khi thuc hien xong
viec chao ban c6 phan

9. Gia chao ban du kien:

10. D6i nrong chao ban:

11. Phuong an su dung v6n:

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com

..r '"""I

Cry cel PMI' VANCHuviiN SAlGO~O\)RIST
SAIGONTtlUFIIST'l'RANSPORT CDRPCRATION



  

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION 
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC 
Tel : (+84) 28.3821.2320 

Web : www.saigontourist-stt.com 
  

ÔNG TY CP VẬN CHUYÉN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SÀI GÒN TOURIST Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc 

  

“  CÔPHẨN _ÀI : 
vẤy suuy#ASðt'9Ÿ/2021/TT/STT-HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021 

\ 2À SÁI Nh.á
P 

MỚN SIớ 
¬- 

  

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG. 

-_ Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

-_ Căn cứ Điễu lệ Công ty Cồ phân Vận chuyển Sài Gòn Tourist; 

-_ Xét thực tế các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty đều hết nhiệm kỳ công tác 
trong tháng 4/2020. 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Kiểm Soát Viên Công 
ty, như sau: 

1. Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị 
Số lượng bầu: 05 Thành viên; 
Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 151 Luật 
doanh nghiệp và các quy định có liên quan; 
Danh sách ứng viên:     

STT Họ và tên ứng viên (Đính kèm sơ yếu lý lịch) 
  

I1 |OHTAKERYOTARO 
  

_2_ | KAKAZU SHOGO 
  

3_ | SHIMABUKURO YOSHINORI 
  

4_ |NGUYỄN VĂN HỎNG 
  

5 | NGUYỄN THỊ KIM CHUNG 
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Nui nhlin:

Kinh trinh Dai h('>id6ng c6 dong mi€n nhiem va bau b6 sung thanh vien Ban KiSm Soat
thea danh sach irng Clr vien tren day.!.

STT HQ va teD tfDg VieD (Dinh kern sa yiu Iy Itch)

1 NGUYEN THJ THUY

2 DANG THJ NGQC LANH

3

4

5

2. Biu Ki~m soat VieD
- se IUQ1lg bAu:03 Kiem soat vien;
- Tieu chuan va di~u kien lam KiSm soat vien thuc hien thea quy dinh tai f)i~u 164 Lu~t

doanh nghiep va cac quy dinh co lien quan;
- Danh sach irng vien:

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, NguyenThai Binh Ward, Dist. 1,HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com

~~~~'r.,:-~~.
ClY ~tN VANctmvEN MOOrroUR\ST

5A1GONTDURISTTRANSPORT CORPORATION

- Nhu tren;
- Luu C6ng ty.



OHTAKE RYOTARO

lam viec)

Ung cfrvienXac nh~n cua co quan co thim quyen

(Chinh quyen dia phuong hoac co quan

ALL (0/<10 /~ 11T/1(1/ ~

6. Dia chi thirong tru: 2-1701-1605 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Nhat Ban.

7. S6 DT lien lac: 8. Email: info@all-corporation.com

9. Trinh d<)hoc vfuI: Dt;lihoc.

10. Trinh d<)chuyen mon: CU nhan Toan hoc,

11. Qua trinh lam viec:

+ Til 2014 d~n hien tai, Chu tich H<)idong quan tri cong ty c6 pban v~ chuyen Sai Gon Tourist.

+ Til 2010 d~n hien tai, T6ng Giam d6c cong ty All Corporation.

+ Til 2011 d~n hien tai, T6ng Giam d6c cong ty Daitomi Co.,Ltd.

12. Chirc vu cong tac hien nay: Chu tich Hoi d6ng quan trio

13. Ten cac cong ty rna irng vien dang Ia thanh vien HDQT, Ki~m soat vien hoac cac chirc vu quan ly khac:

Chu tich Hoi d6ng quan tri cong ty c6 phan van chuyen Sai Gon Tourist.

T6ng Giam d6c cong ty All Corporation.

T6ng Giam d6c cong ty Daitomi Co.,Ltd.

14. Hanh vi vi pham phap luat (neu co): Khong.

15. Quyen 19imau thu~n d6i voi Cong ty (neu co): Khong,

16. Cac khoan no d6i voi Cong ty (neu co): Khong,

17. s6 hrong c6 phieu cua Cong ty dang nam gift:

+ s6 hrong c6 phieu dai dien sa hfru: Khong.

+ se hrong c6 phieu sa hfru ca nhan: Khong.

18. Nhfrng nguoi lien quan va so luong c6 phan nam gift tai Cong ty c6 phan V~ chuyen Sai Gon Tourist:

Khong.

Toi xin cam dean nhfrng Uri khai tren la hoan toan dung S~T that, neu sai toi xin chiu trach nhiem tnroc phap
lu~t./.

2. Giai tinh: Nam1. He;>va ten: OHTAKE RYOTARO

3. Ngay thang nam sinh: 3010311983

4. Quoc tich: Nh~t Ban.
5. CMNDI CCCDI H<)chi~u s6: TK9173371 dp ngay: 17/04/2013, tai: Nh~t Ban.

, ---Tp. H6 Chi Minh, ngay/6thang) nom 2021

sa YEU LY LJCH

CVA UNG CITVlEN THANH VlEN HOI DONG QUAN TRJ
NHI¥M KY 2020 - 2025

CONG HOA xA HOI CHV NGHiA VI¥T NAM
DQc l~p - Tl}' do - Hanh phuc

CONG TY CO pHAN
V~N CHUYEN SAl GON TOURIST



KAKAZU SHOGO
KAKAZUSHOGO

7. S&DT lien lac: : 8. Email: kakazushogo@gmail.com

9. Trinh dQhoc vck: Di;lihoc.

10. Trinh dQchuyen mon: Cu nhan kinh t~.

11. Qua trinh lam viec:

+ Tit 2014 d~n hien tai, Pho Chu tich HQi d6ng quan tri kiem T6ng Giam d&c cong ty cA phan v~ chuyen Sai
Gon Tourist.

12. Chirc vu cong tac hien nay: Ph6 Chu tich HQi d6ng quan tri kiem TAng Giam d&c.

13. Ten cac cong ty rna irng vien dang la thanh vien HDQT, Ki~m soat vien hoac cac clnrc vu quan ly khac:

Pho Chu tich HQi d6ng quan tri kiem TAng Giam d&ccong ty cAphan v~n chuyen Sai Gon Tourist.

14. Hanh vi vi pham phap lu~t (neu co): Khong.

15. Quyen loi mau thuful d&ivoi Cong ty (n~u co): Khong,

16. Cac khoan no d&ivoi Cong ty (neu co): Khong,

17. S&hrong cAphieu cua Cong ty dang nam gift:

+ S&hrong c6 phieu dai dien sa hiru: Khong.

+ S&luQ"llgc6 phieu sa hfru ca nhan: 300.300 c6 phieu.

18. Nhtrng ngiroi lien quan va s&lUQ"llgc6 phan nam gift tai Cong ty c6 phan V~ chuyen Sai Gon Tourist:

Khong.

Toi xin cam doan nhfrng Ioi khai tren la hoan toan dung su that, n~u sai toi xin chiu trach nhiem tnroc phap
lu~t./.

2. Gioi tinh: Nam1. HQva ten: KAKAZU SHOGO

3. Ngay thang nam sinh: 16/05/1981.

4. Quoc tich: Nh~t Ban.

5. CMND/CCCDIHQ chi~u s&:TZ2020129 cftp ngay: 08/04/2020 tai: Tlmg lanh sir quan Nh~t Ban tai TPHCM.

6. Dia chi thuong tni: 689-3 Kokuba, thanh ph&Naha, Okinawa, Nh~t Ban 902-0075.

Tp.H6 Chi Minh, ngay 14 thdng 05 nam 2021

sa YEU LY LJCH

CVA UNG CU VlEN THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI
NHI."E:MKY 2020 - 2025 .

Ung cuvien

CONG HOA xA HOI CHV NGHiA VI."E:TNAM
DQcl~p - TV do - Hanh phuc

CONG TY CO pHAN
VAN CHUYEN sAl GON TOURIST. .



SHIMABUKURO YOSHINORl

T 962--9&12 ~._M1Ir.:l1!!329-1
f*~~tt + m Ifij •

Ml&.:m: ., ~ •

Ung cfrvienXac nh~n cua CO' quan co thAm quy~n

(Chinh quyen dia phuong hoac co quan noi irng vien lam viec)

6. Dia chi thuong tru: 1-19-2, Makishi, Naha, Okinawa, Nhat Ban.

7. se DT lien lac: 8. Email: yoshinori-shimabukuro@well-culture.jp

9. Trinh dQhoc vfin: Dai hoc,

10. Trinh dQchuyen rnon: CUnhan ki~n true.

11. Qua trinh lam viec:

+ TiTthang 0512010 d~n hien tai, cong tac tai Cong ty c6 phArrJuu Shoji.

+ TiTthang 04/2006 d~n thang 05/2010, cong tac tai Cong ty c6 phan Sun Dentsu Engineer.

12. Chirc vu cong tac hien nay: Thanh vien HQid6ng quan trio

13. Ten cac cong ty rna irng vien dang la thanh vien HDQT, Ki~m soat vien hoac cac chirc vu quan ly khac:

Thanh vien HQid6ng quan tri c6ng ty c6 phan v~n chuyen Sai Gon Tourist.

14. Hanh vi vi pham phap lu~t (n~u co): Khong.

15. Quyen 19imau thu~n d6i voi Cong ty (n~u co): Khong,

16. Cac khoan no d6i voi Cong ty (neu co): Khong,

17. s6 luong c6 phieu cua Cong ty dang nam gift:

+ se hrong c6 phieu dai dien sa hfru: Khong.
+ se hrong c6 phieu sa hfru ca nhan: Khong,

18. Nhfrng ngiroi lien quan va s6 luong c6 phan nam gift tai Cong ty c6 phAnV~ chuyen Sai Gon Tourist:

Khong.

Toi xin cam doan nhtrng Ioi khai tren la hoan toan dung SIJ that, n~u sai toi xin chiu trach nhiem tnroc phap
lu~t.I.

2. Gi6'i tinh: Nam1.HQva ten: SHIMABUKURO YOSHINORl

3. Ngay thang nam sinh: 11109/1979
4. Quoc tich: Nhat Ban.

5. CMNDI CCCDI HQchieu s6: TS5097939 dp ngay: 20/1212019 tai: NMt Bim.

sa YEU LY LICH

CVAUNG CU VlEN THANH VlEN HOI DONG QuAN TRJ
NHI~M KY 2020 - 2025

Tp.H6 ChiMinh, ngay thang nom 2021

CONG HOA xA HOI CUU NGHiA Vl.¢T NAM
DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc

CONG TY co PHAN
V!N CHUYEN sAl GON TOURIST
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NGUYEN VAN HONG

Ung cir vien

6. Dia chi thuong tru: 60-68, P202 Nguyen Trai, Phuong B€n Thanh, Quan 1, Tp. H6 Chi Minh

7. S6 DT lien lac: 0909468081 8. Email: nguyenvanhong@palo.com.vn

9. Trinh dQhoc van: Cir nhan

10. Trinh dQ chuyen mon: Ngoai ngu

11. Qua trinh lam viec:

+ Tir 2007 d€n nay: Giam d6c Cong ty TNHH MTV Thuong mai Giao nhan Phiroc An

12. Chirc vu cong tac hien nay: Giam d6c

13. Ten cac Cong ty rna irng vien dang la thanh vien HDQT, Ki~m soat vien hoac cac chirc vu quan Iy khac:

+ Thanh vien HQi d6ng quan tri Cong ty C6 phan V~n chuyen Sai Gon Tourist

14. Hanh vi vi pham phap lu~t (neu co): Khong

15. Quyen loi mau thu~n d6i voi Cong ty (n€u co): Khong

16. Cac khoan no d6i voi Cong ty (neu co): Khong

17. S6 hrong c6 phieu cua Cong ty dang n~m gift:

+ S6 luong c6 phieu dai dien sa htru: Khong

+ S6 hrong c6 phieu sa htru ca nhan: l.744.368 c6 phieu

18. Nhlrng nguoi lien quan va s6 hrong c6 phan nam gift tai Cong ty C6 phftn V~n chuyen Sai Gon Tourist:

+Anh r~, Dinh Quang Hi~n, 161.405 c6 phieu

+ Em trai, Nguyen Van Long, 3.052 c6 phieu

Toi xin cam doan nhirng loi khai tren la hoan toan dung s\!,th~t, n€u sai toi xin chiu trach nhiem tnroc phap

lu~t./.

2. Gioi tinh: Nam1. HQ va ten: NGUYEN VAN HONG

3. Ngay thang nam sinh: 12/05/1965

4. Quoc tich: Viet Nam

5. CCCD s6: 079065004682 cftp ngay 16105/2017 tai C\lC canh sat DKQL CU tni va DLQG v~ dan cir

so YEU LY LJCH

CVA UNG err VIEN THANH VIEN HQI DONG QUAN TRJ

NHI~M KY 2021 - 2025

CQNG HOA XA HQI CUU NGHiA VI~T NAM
DQc I~p - TV do - Hanh phuc

Tp. H6 chiM;~h,-~;d;-~~~~-;-';ci~~-!J(nam 2021

CONG TY CO PHAN
V~N CHUYEN sAl GON TOURIST
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(J'ng eil vien

19. Sbluqng c6 phieu dangnam giu:

+ S6 lirong c6 phi~u d\li di~n so htru; 0

+ S6 luong c6 phi~u so heu ca nhan: 398.600 c6 phieu STT

20. Nhtmg ngiroi lien quan va s6 hrong c6 phfut nb giu tal Cong ty c6 phfut V~ chuyen Sai Gon Tourist:

Khong

Toi.xin cam doan nhtmg 10ikhai tren 1ahoan toan dung Sl,l' th~t, neu sai toi xin chiu trach nhiem tnroc phap
lu~t.

16.Hanh vi vi pham phap lu~t (n~u c6): Khong

17. Quy~n lqi mau thufut d6i v6i Cong ty (n~u c6): khong
18. Cac khoan no dbi v6i Cong ty (n~u c6): khong

Email: thuynguyenthi2907@gmail.com10. s6 DT lien lac: 0385663881

11. Trinh dQVM h6a: 12/12

12.Trinh dQchuyen mon: Clr nhan
13. Qua trinh cong tac:

+ Til 1112016 d~n hi~n t\li: nhan vien k~ toan tal Cong Ty C6 Phfut PGT Holdings

14. Clurc vu cong tac hi~n nay: nhan vien k~ toan
15. Ten cac cong ty rna (eng vien dang la thanh vien HDQT, Thanh vien BKS hoac cac chirc V1,l quan 1:9'
khac: Khong c6

7. Dan tQc:Kinh

8.Que quan: xa Tra Giang, huyen Ki~nXuong, tinh Thai Binh.
9. Dia chi thirong tni: xa Tra Giang, huyen Ki~n Xuong, tinh Thai Binh.

tai: CA Thai BinhcApngay: 02/05/2007

Sovtu LY LICH
CllA UNG Cli'VIEN THAM GIA VAo BAN KIEM SOAT

CONG TY CO pHAN V~N CHUYiN sAl GON TOURIST NHq:M KY 2020 - 2025
1.HQ va ten: NGUYEN nnTHUY
2. Gici tinh: Nu
3. Ngay thang nam sinh: 29/07/1993
4. Ncri sinh: Thai Binh
5. Qu6c tich: Vi~t Nam

6. CMNDlhQ chi~u s6: 151915332

CONG HOA xX HOI can NGHiA VItT NAM
Dec /{;P - Tir do - Hanh Q,huc

TP.H6 Chf Minh, ngay 20 thdng 05 nam 2021

CONG TY co pHAN
V~ CHUvtN sAl GON TOURIST

---***---



Ung ctfvien

Toi xin cam doan nhUng lui khai tren la hoan toan dung SlJ that, n~u sai toi xin chiu trach nhiem tnroc phap

lu~t./.

14. Hanh vi vi pham phap luat (neu c6):

15. Quyen 19i mau thu~n d6i voi Cong ty (neu c6):

16. Cac khoan no d6i voi Cong ty (neu c6):

17. So hrong c6 phieu cua Cong ty dang nam giir:

+ S6 IUQ'Ilg c6 phieu dai dien sa hfru:

+ S6 luong c6 phieu sa hiru ca nhan: 150 c6 phieu

18. Nhfrng ngiroi lien quan va s6 luong c6 phan nam giit tai Cong ty C6 phan V~ chuyen Sai Gon Tourist:

1. HQva ten: Dang Thi NgQc Lanh; 2. Giai tinh: Nfr

3. Ngay thang nam sinh: 12/0911973

4. Quoc tich: Vi~t Nam

5. CMND/CCCD/HQ chieu s6: 300718547; dp ngay: 15108/2008; tai: cong an tinh Long An

6. Dia chi thuong tni: xii My Hanh B~c, huyen Due Hoa, tinh Long An

7. S6 DT lien lac: 0972.716.509; 8. Email: ngoclanhI29@gmail.com

9. Trinh dQhoc v§.n:D~i hoc

10. Trinh dQchuyen mon: K~ toan - CU nhan Kinh t~

11. Qua trinh lam viec:

+ Tir 1999 d~n 2007: Lam Cong ty TNHH Freetrend

+ Tir 2007 d~n 2011: Cong Ty TNHH Kanaan Sai Gon

+ ro 2012 d~n 2016: Cong ty CP VC Sai Gon Tourist

+ Tir thang 0 112021 d~n nay: Chi nhanh Cong ty CP Ca phe GBF

12. Chirc vu cong tac hien nay: Truong phong

13. Ten cac Cong ty rna irng vien dang la thanh vien HDQT, Ki~m scat vien hoac cac chirc vu quan ly khac:

sa YEU LY LJCH

CVA UNG CUVIEN KIEM SOAT VIEN

NHI:E:MKY 2021 - 2025

CONG HOA xA HOI CHV NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - T\l' do - Hanh phuc

CONG TY CO PHAN
V~N CHUYEN sAl GON TOURIST

Tp. H6 Chi Minh, ngay 12 thong 05 nam 2021
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BEN UY QUYEN
(Ky, ghi ro ho ten, dong ddu n€u co)

BEN NH~N UY QUYEN
(Ky, ghi ro ho ten)

:. A Ad"" A h~So co phan ugc uy quyen: - co p an

Vi~t bing chtr: c6 phAn.

3. NOI DUNG UY QUYEN:

Ben A uy quyen cho Ben B dai dien Ben A tham du, thao luan, bieu quy~t t~t ca cac nQi
dung tai Dai hQid6ng c6 dong thirong nien nam 2021 Cong ty CP V~n chuyen Sai Gon Tourist.

Thai gian uy quyen: Giay uy quyen nay co hieu 19c tai cuoc hop Dai hQi d6ng c6 dong
tlnrong nien nam 2021 Cong ty CP V~n chuyen Sai Gon Tourist cho d6n khi cuoc hop k~t thuc.

Ben B khong diroc uy quyen lai cho b~t cu ben thir ba nao trong moi tnrong hop.
Chung toi hoan toan chju trach nhiem ve viec uy quyen nay va cam k~t tuan thu nghiem

cac quy dinh cua phap lu~t va Dieu l~Cong ty CP V~n chuyen Sai Gon Tourist.!.

• ... '" fDia chi hen lac: .

A ~ dATen co ong: .

CMND/CCCDIHC/GCNDKDN s6: ngay cap: .1 .1 noi cftp: .

Dia chi lien lac/ Tru sa chinh: .
... Di~n thoai: .

La c6 dong cua Cong ty C6 phAnV~n chuyen Sai Gon Tourist. se c6 phAnco quyen bi6u quyet
tai Dai hQid6n~ c6 dong thirong nien nam 2021 hien dang sa htru la c6 phAn.

Vi~t bing ~hfr: c6 phan.
2. BEN NHAN UY QUYEN (BEN B):

HQ va ten: _ .

CMND/CCCD/HC s6: ngaydp: .1 .1 noi cftp: .

1. BEN iN QUYEN (BEN A):

Dien thoai: ..

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQcl~p - T\I' do - Hanh phiic

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com
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o Tan thanh o Khong co y ki~no Khong tan thanh

7. Thong qua vi~c chao ban c5 ph§n tang v6n miu I~ theo Tir trinh 06/2021ITT-HDQT ngay
01104/2021.

o Khong co y kieno Khong tan thanho Tan thanh

6. Thong qua plnrong an phan ph6i lQinhujn nam 2020 va nnrc c5 tuc nam 2020 theo Tir trinh
s6: 05/2021ITT/STT -HDQT 01104/2021.

o Khong co y kieno Khong tan thanho Tan thanh

5. Thong qua k~ hoach kinh doanh nam 2021 theo Tir trinh s6: 04/2021ITT/STT-HDQT
01104/2021.

o Khong co y ki~no Khong tan thanho Tan thanh

4. Thong qua thu lao H{)i dAng quan tr] va Ban ki~m soat nam 2020 theo Tir trinh s6:
03/2021ffT ISTT -HDQT 01104/2021.

o Khong co y kieno Khong tan thanho Tan thanh

3. Thong qua phirong an Iva chon Cong ty ki~m toan d{)cI,p cho nam tai chinh 2021 theo Tir
trinh s6: 02/2021ITT/STT-HDQT 01104/2021.

2. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2020 da ki~m toan theo Tir trinh s6: 0112021ITT/STT
HDQT 01104/2021.
o Tan thanh 0 Khong tan thanh 0 Khong co y kien

o Khong co y kieno Khong tan thanho Tan thanh

1. Thong qua Bao cao hoat d{)ng cua H{)idAng quan tr] vi quan tr] va k~t qua hoat d{)ngcua
H{)i dAng quan tr] va timg thanh vien H{)i dAng quan tr] nam 2020 s6: 01120211BC/STT
HDQT 01104/2021.

NQI DUNG BlEU QUYET:

//;'*~~~.96'6 ' ";'1HQI BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2021
I~/ CONG TY J<"'" .J< '" .J<:..v,~( _CO'PHA·N_. .~ PRIEU BIEU QUYET
i!'''' VAN CHUY£N 1)'(~'fJ~:IOjs:··..d· '.'~"" ·h· ··: .. • ···; .. · .(N; :) .
'\{.lg,-~$., ;;11ien t eo uy quyen eu co : ..~ __ . HO

S ,..""'1¥_.,,- t,....,'To uang E\.) : ..

S~ h' ~ bi ;:. q e~to p leu eu uy ..
Huang dfut biSu quy~t: Drum d~u X vao 0 tr6ng dS chon phirong an bieu quyet.

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com
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Tp. HeM, ngay ..... thdng ..... nam 2021
C6 dong! D~i di~n theo uy quy~n cua e6 dong

(Ky, ghi ro ho ten)

o Khong co y ki~no Khong tan thrumo Tan thrum

8. Thong vi~e b§u thanh vien HDQT va BKS nhijm Icy 2020 - 2025 theo tir trinh 07/2021ffT
HDQT ngay 29/10/2021

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com

=-.~F
C'lV CO~HANVAN CHU¥SNS:eGO~roURlST

5AlGONTOURlSTTfiANSPORT COffORATION

...



...............................................

so PHIEU BIEU QUYET

,
KY .SODA.NG

· .
· .
HQ TEN xctror D~I DI¥N THEO UY QUYEN (NSu co)

· .
· .

" :l. A

HO TEN CO DONG•

THE BIEU QUYET

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
: 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
: (+84) 28.3821.2320
: www.saigontourist-stt.com

Office
Tel
Web
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SÀIBDNTDURIST TRANSPDRT LDRPDRATIDN 

ẠI HỘI ĐỎNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
     

  

      
vn PHIẾU BẦU CỬ 

voòN /Ehành viên HĐỌT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 — 2025 
` /DẶNhaHốy lo cử viên được lập theo Tờ trình số: 07⁄2021/TT/STT- -HĐỌT ngày 29/10/2021) 

xanh ` 

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (Nếu có): .....................--- + + +x+keEE+EEESEESEEvEErrrrersrrsee 

ÑÔ đng THẾ suunngnanngtesueueboaitoitoG0NEkDliikiuis0n00E008080010g08l40XÁG10:123G33530i08gã0v9ãseacauigi 

Số phiếu biểu quyết: ......................----- ¿2£ 6 S£ SE SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1E11711111111111117121011 11 2e. 

Hướng dẫn biểu quyết: Đánh dấu X vào ô trống để chọn phương án biểu quyết. 

NỘI DUNG BIẾU QUYÉT: 
A. Bầu Thành viên HĐQT: Chọn “Tán thành” tối đa 05 ứng cử viên. 
  

1. Ông/ Bà: OHTAKE RYOTARO 

  

  

  

  

¬ Tán thành ¬ Không tán thành n Không có ý kiến 

2. Ông/ Bà: KAKAZU SHOGO 
¬ Tán thành ¬ Không tán thành ¬ Không có ý kiên 

3. Ông/ Bà: SHIMABUKURO YOSHINORI 
 Tán thành n Không tán thành n Không có ý kiến 

4. Ông/ Bà: NGUYÊN VĂN HỎNG 
¬ Tán thành D Không tán thành ¬ Không có ý kiên 

5. Ông/ Bà: NGUYÊN THỊ KIM CHUNG 
 Tán thành ¬ Không tán thành ¬ Không có ý kiên 
  

B. Bầu Kiểm soát viên: Chọn “Tán thành” tối đa 03 ứng cử viên. 
  

1. Ông/ Bà: NGUYÊN THỊ THÙY     

  

 Tán thành ¬ Không tán thành n Không có ý kiến 

2. Ông/ Bà: ĐẶNG THỊ NGỌC LÀNH 
D Tán thành D Không tán thành ¬ Không có ý kiến 

3. Ông/ Bà: 
¬ Tán thành ¬ Không tán thành ¬ Không có ý kiên       

_ Tp. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2021 
Cô đông/ Đại diện theo ủy quyền của cỗ đông 

(Ký, ghi rõ họ tên)



D~I HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN V~N CHUYEN sAl GON TOURIST

- Can cu Ludt doanh nghiep Vi~tNam s6: 59120211QH14ngity 17 thang 6 ndm 2020;

- Can cu ou« l~ Cong ty C6phdn Vdn chuyen Sai Gon Tourist;

- Can cu Bien ban cuoc hop DHDCD thuang nien ndm 2021 Cong ty cdphdn Vdn chuyen
Sai Gon Tourist s6: OJI2021IBB-DHDCD ngay _/_/2021 ali duirc DHDCD thong qua,

QUYETNGHJ

Di~u 1: Thong qua cac nQidung sau day:

1. Thong qua Bao cao heat dQng cua HQi d6ng quan tri v~ quan tri va k~t qua hoat
d9ng cua H9i d6ng quan tri va tirng thanh vien H9i d6ng quan tri nam 2020 s6
o1I20211BC/STT-HDQT 01104/2021.

2. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2020 dll kiem toan theo To trinh
01120211TT/STT-HDQT 01104/2021.

3. Thong qua phirong an hra chon Cong ty kiem toan dQc l~p cho nam tai chinh 2021
thea To trinh 02/2021ITT/STT-HDQT 01104/2021.

4. Thong qua thu lao HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat nam 2020 theo To trinh
03/2021/TT/STT-HDQT 01104/2021.

5. Thong qua k6 hoach kinh doanh nam 2021 theo To trinh 04/20211TT/STT-HDQT
01104/2021.

6. Thong qua phirong an phan ph6i loi nhuan nam 2020 va mire c6 tire nam 2020 thea
To trinh 05/2021ITT/STT-HDQT 01104/2021.

7. Thong qua phuong an phat hanh c6 phieu d€ tang v6n dieu l~ thea To trinh
06/20211TT/STT-HDQT 01104/2021.

8. Thong qua biu thanh vien H9i D6ng Quan Tri va Ki~rn SoMVien nhiem ky 2020 -

NGHIQUYET
D~ HQI DONG CO DONGTmfONG NIEN NAM 2021

CQNG HOA xA HOI cmr NGHiA VI.¢T NAM
DQcl~p - T" do - Hanh phuc

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com

Tp. H6 Chi Minh, ngay _thimg_ ndm 2021
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Noi nhiin: TM. D~I H(H DONG CO DONG

CHUTQAHDQT;
BKS;
TGD;
Cong b6 thong tin;
Luu h6 sa Dai h(>i.

2025 thea re trinh 07/2021/TT/STT-HDQT 01104/2021

Di~u 2: Nghi quyet nay co hieu Iuc k€ tir ngay kyo HQi d6ng qulin trio Ban kiem soat, Ngiroi dai
dien thea phap lu~t cua Cong ty, va toan the c6 dong Cong ty C6 phan V~n chuyen Sai Gon
Tourist co trach nhiem thi hanh Nghj quyet nay.·

Di~u 3: Giao HQi d6ng qulin tri toan quyen quyet dinh va thuc hien viec sua d6i, b6 sung cac nQi
dung Nghi quyet do sai sot kT thuat; de phil hop thea quy dinh cua phap lu~t hoac thea yeu ciu
hop phap cua co quan Nha mroc c6 tham quyen,',

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Sinh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel: (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com

PHO CHU TICH HDQT

Kakazu Shogo
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CÔNG TY CP VẬN CHUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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/2021/QC/STT-ĐHĐCĐ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021 

     
   VẬN CHUYỂN 

SÃI BỒN / 
    

    

__ QUYCHÉLÀM VIỆC - 
ĐẠI HỌI ĐỎNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2021 

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; 

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội. 

ĐHĐCPĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist làm việc 
dựa theo quy chê sau: 

I. TRẬT TỰCỦA ĐẠI HỘI 
1. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy 

định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 

2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. 

3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất 

cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được đê chuông. 

I.  BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐÈ TẠI ĐẠI HỘI 
1. Nguyên ác: Mỗi cô đông. được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các 

phải được thông. qua bằng cách lấy :. kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu 
quyết hoặc Phiếu bầu cử theo nguyên tắc đề : cập tại Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử. Quyền biểu 
quyết theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tương ứng với số cỗ phần có 
quyền biểu quyết mà cô đông sở hữu. 

2. Cách biểu quyết: Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử để 
biểu quyết (Tán thành; hoặc Không tán thành; hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy 
định tại Thê lệ biểu quyết, bầu cử và theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội. 

HI. PHÁT BIẾU Ý KIÊN TẠI ĐẠI HỘI 

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký 
nội dung phát biểu thông qua Phiếu đăng ký thảo luận được Ban tổ chức cấp. Ban kiểm 
phiếu sẽ tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và 
chuyển lên cho Chủ tọa điều hành việc thảo luận. 

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng 
tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông 
qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp để cô đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký; đồng thời, giải 
đáp các thắc mắc của cỗ đông trong thời gian cho phép của chương trình Đại hội đã được 
ĐHDCD thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc cô đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần 
phát biêu, hoặc yêu cầu cô đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất 
lượng thảo luận. 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA 
1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được 

Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ. 
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2. Hướng dân Đại hội thảo luận, biêu quyêt các vân đê năm trong nội dung chương trình nghị 

G3
) 

VỊ. 

4. 

sự của Đại hội. 

. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 
TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ 

. Ghi Biên bản Đại hội. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và 
những vẫn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội. 

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIẾM PHIẾU 

. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và đóng thùng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử khi hết thời gian 
biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết. 

. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu. 

. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội và công bố 
kết quả kiểm phiếu. 

. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu. 

. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cô đông để chuyển cho Chủ tọa. 

. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết, 
bâu cử hoặc đơn từ khiêu nại về vân đê biêu quyết. 

. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa. 

. TRÁCH NHIỆM CỦA CÓ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYÈN CỦA CÓ 
ĐÔNG DỰ HỌP 

. Tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp. 

. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu 
quyết, bầu cử và các quy định khác (nếu có) của Đại hội. 

. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử 
văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình 
khi được sự đồng ý của Chủ tọa. 

Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được 
ĐHĐCP thông qua. 

VII. BIÊN BẢN HỌP 
Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ. 

Biên bản cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công 
ty Cổ phần Vận chuyền Sài Gòn Tourist. 

Quy chê làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nêu được sô cô đông đại 
diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cô đông dự họp tán thành. 

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./. 

Nơi nhân: TM. ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG 

- Cô đông; CHU TỌA 

-_ Lưu hồ sơ ĐH. 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT 

Kakazu Shogo 
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CÔNG TY CP VẬN CHUYÉN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SÁI GÒÓN TOURIST Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc 

A= Tờ NT 

& vŸ⁄ TRÀ Ở 60] 021/TL/STT-ĐHĐCĐ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021 
" to / Ễ %ä 

(2| IÂN CHUYỂN z 

\ 10URISL “ 

Ko THẺ LỆ BIÊU QUYẾT, BẦU CỬ 
Sản uc 22E2 

TẠI ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist được tiến hành theo thể lệ 
sau đây: 

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cô phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận chuyển 

Sài Gòn Tourist theo danh sách cô đông chốt đến ngày 12/04/2021 (ngày đăng ký cuối 

      cùng) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cỗ đông, đã làm thủ tục đăng ký tham dự, , 
cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 29/10/2021, đều có quyền biểu quyết tại 

ĐHĐCPĐ thường niên năm 2021. 

Phiếu bầu cử do Công ty cấp. 

3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử: 

a.. Thẻ biểu quyết: Thẻ biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát 
cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội, 

thuộc thâm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên 

Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên 
cổ đông, Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; và Số phiếu biểu 

quyết. Việc sử dụng Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. 

b. Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát 
cho cỗ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, 
trừ nội dung bầu HĐQT và BKS. Trên Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ 

tên cô đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu 

quyết; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không 

có ý kiến). 

c. Phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ 
đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và 
Ban Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025. Trên Phiếu bầu cử bao gồm các 
thông tin sau: Họ tên cô đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng 

ký; Số phiếu biểu quyết; Họ tên các ứng cử viên; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; 

Không tán thành; Không có ý kiến). 

4. _ Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử hợp lệ: 

- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty phát hành, có 

đóng dâu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, rời; ghi đúng và đây đủ các 

thông tin theo yêu câu; 

ƒ“Ƒ v VẬN UHữY 
vn 

2. Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết vào ` T0URI§ 
   
   

  

*⁄“ câwaT 
Cổ PHẨ 

SÀ! gù 

ì X-?B Tí Hỗ Q 
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Không bị tây, xóa, cạo, sửa nội dung ¡n ấn. Không viết thêm các nội dung, thông tin, ký 
"hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung 

Ban tô chức thông báo bố sung: 

Đối với Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn 
một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến; phải được ký và 

ghi rõ họ tên bởi cô đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cỗ đông: phải được bỏ 

vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. 

Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu 
cử. 

Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ: là Thẻ biểu quyết, Phiếu 

biểu quyết, Phiếu bầu cử không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 4 trên đây. 

a. 

Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử: 

Thẻ biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại 

Mục 3.a của Thẻ lệ này. Việc kiêm Thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện 

bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết, bao gôm tông số phiếu tán thành, tông số 
-phiều không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả biểu 

quyết bằng Thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận Hồng Biên bản họp ĐHĐCĐ. 

Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử: Dùng để biểu quyết Các vấn đề nêu tại Mục 3.b và 3.c 

của Thể lệ này. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cỗ đông bỏ Phiếu biểu 

quyết, Phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng 
Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết, 
Phiếu bầu cử được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian 
bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm 
phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được ghi nhận trong 

Biên bản họp ĐHĐCPĐ. 

7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại Đại hội 

được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiêu quy định tại Điều lệ Công ty và Luật 
doanh nghiệp. Cụ thể như sau: 
  

  

  

  

  

  

  

  

        

Tỷ lệ biểu quyết tán thành tối 
Ae v3 & thiểu trên tông số phiếu biểu 

STT Nội dung biểu quyết quyết của tất cả cô đông dự 
họp để thông qua nghị quyết 

1 Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả 51% 

'_ | hoạt động của HĐỌT và từng thành viên HĐQT 

2 Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kết quả 51% 
”_ | hoạt động của BKS và từng thành viên BKS 

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã 
5ì sẻ : 65% 

kiêm toán 

4. | Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 51% 
5. _| Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021 65% 
6. | Tờ trình về việc chào bán cô phân tăng vôn điêu lệ 75% 
7 Tờ trình vê việc lựa chọn công ty kiêm toán độc lập 51% 

'_ | cho năm tài chính 2021 

§. | Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 51% 
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Thông qua về bâu thành viên Hội Đồng Quản Trị và 
9, B sÃ Bo sÌÊ 65% 

an Kiêm soát viên 

10. | Các vấn đề khác 51% 

8. _ Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu: 

-_ Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu 

cử; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác 

nhận của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu. 

- Sau khi tông hợp. kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo 

kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. 

-_ Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố trước khi bế 
mạc Đại hội. 

9. Hiệu lực: Thể lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số 
cỗ đông đại diện cho ít nhất 51% tông số phiếu biêu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán 

thành. 

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./. 

Nơi nhận: TM. ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG 

- ĐHĐCPĐ; CHU TỌA 

-_ Lưu hồ sơ ĐH. 

2⁄24 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT 

Kakazu Shogo 

  

  

 



Can etr quy dinh cua Luat doanh nghiep va Dieu I? Cong ty C6 phan V~n chuyen Sai Gon
Tourist, Toil Chung toi tran trong de cir:

STT HQten cAdong SBCMND/HQ Sa CP SO' hfru Ty l~ %/TBng KYV3 ghi ro
chi~ulDKDN, trong thOi han sa cAphi~u co hQten, dong

,I. • lien t\lc 06 quy~n bi~u dAu n~u congay cap, nor
I. thang quy~tcap

1

2
.

3

...

Tong cQng

•••••••••••• •••••••• m_ ,••••••••••••••••••••••••_ !t .

.~'_:ooo.

I~~§J,J:!~~\ VANBANDE cit THANHV[ENHQI DONG QuAN TRf
/47/ ~~'~HA~,OKi¢!YCO pHAN V~ CHUYEN sAl GONTOURIST NHI~M KY 2020-2025
:\(/)1 \iANCHLJY~~ j-l-'. " •\*\ .S}U~ON. ;';- Kinh gui: Ban To Clnrc D,i HQiDong Co Dong

'\Z~~",~~y, ngay thang nam 2021, Toil Chung toi la e6 dong! nhom e6 dong, hien dang sa
'..:~~-.:.~~~~ e6 phAn,chiem ty I~ % t6ng s6 e6 phAnco quyen bieu

quyet cua Cong ty C6 ph~n V~n chuyen Sai Gon Tourist, co ten theo danh sach diroi day:

CONG TY CO pHAN V~ CHUYEN sAl GONTOURIST
25 Pasteur, Phuong Nguyen Thai Binh, Quan 1, TPHCM
Ma:s6 doanh nghiep: 0303609986
Dien thoai: (028) 38.212.320



(U) Giay xac nhdn s6 c6 phdn ma (nhom) c6 dong sa him lien tuc trong 6 thang gdn nhat tinh din ngay
dang IcY cu6i cung 1210412021thea nhu thong bqo cua Trung tam luu IcY chung khodn Vi?t Nam vi
viec ch6t danh ~ach c6 dons nhlim muc dich thuc hien viec t6 chuc DHDCD thuong nien 2020 cua
Cong ty Cophdn Vdn chuyen Sai Gon Tourist

(iii) Rim sao h9P I? Chung minh thu nhdn ddn/ho chiiu va cdc bling cap lien quan cua tmg cu vien.

(i) Sa yiu Iy Itch do ngU'01duoc di cu tl! khai (theo mJu)

H6 sa kem thea:

Tran trong cam an.!

Toil Chung toi cam doan (eng vien duoc d~ ClI tren co du di~u kien thea quy dinh cua Di~u l~
cong ty, Luat doanh nghiep va cac quy dinh phap lu~t khac co lien quan d~ dircc d~ ClI vao vi trl
thanh vien HQi d6ng quan tri va cam k~t chiu trach nhiem v~ tinh chinh xac trung thuc cua n(li dung
van-ban va h6 so kern theo.

Lam irng ClI vien cho vi tri thanh vien HQi d6ng quan tri cua Cong ty C6 phfrn V~n chuyen Sai
Gon Tourist nhiem ky 2020-2025.

T' h d~ h ;. h' ~ ~nn Q 9C van: c uyen mon: ..

Dja chi thuong tru: : ..

sf> CMNDI HQ chieu: ngay dp noi c~p .

Nai sinh: : .

Ngay sinh: .

21 9ngl Ba: .

Lam img ClI vien cho vi tri thanh vien HQi d6ng quan tri cua Cong ty C6 phan V~n chuyen Sai
Gon Tourist nhiem ky 2020-2025.

Trinh do hoc v~n: chuyen mon: ... ' .

Dia chi thirong tru: '.' .

sf> CMNDI HQ chieu: ngay dp noi c~p .

Noi sinh: .

Ngay sinh: .

II Ong/ Ba: .

CONG TY CO pHAN V~ CHUYEN SAl GON TOURIST
25 Pasteur, Phuong NguySn Thai Blnh, Quan 1, TPHCM
Mil s6 doanh nghiep: 0303609986
Di~n thoai: (028) 38.212.320



Dia chi thuong tru: ..

Noi sinh: ..

Ngay sinh: .

II Ong/ Ba: : .

Can elf quy dinh ella Luat doanh nghiep va Dieu l~ Cong ty C6 ph~n V~n chuyen Sai Gon
Tourist, Toil Chung toi tran trong de cu:

STT HQ ten co dong SoCMND/Hc} sA CP SO' huu Ty I~%1 Tong Kyva ghi ro
chi~ul DKDN, trong thOi han s6 c6 phi~u co hQten, dong

,J. • lien tyc 06 quyin biiu dau n~u congay cap, nor
J. thang J.cap quyet

1

.

2

3

...

Tong cc}ng

/~$r:n·B;:;~,. VAN BAN DE CU THANH VIEN BAN KIEM SOAT
/~~~\Y CO pHAN V~ CHUYEN sAl GON TOURIST NHI:t:M KY 2020-2025
!/;~( co PH~H, \"';:;\'.
:i,,:\ ~rJ\('\it\~tl-! 1*): .
\\.;:\ SA\GO~ JW' fI Kinh gui: Ban T6 Chu-cD,i Hc}iD6ng C6Dong
'·\i''. TO\JR\S,/$'10__----"~\\'

"'-":..:.~~__.. \. ay, ngay ..... thang ..... nam 2021, Toil Chung toi la e6 dong! nhom e6 dong, hien dang sa
h~ A hA h'~ , I" 0 A ~ A hA , A b'AUTI •••••••••.••••••••••••••••.••• eo p an, Clem ty y Yo tong so co p an co quyen leu
quyet ella Cong ty C6 ph~n V~n chuyen Sai Gon Tourist, co ten theo danh sach diroi day:

CONG TY co PHAN V~ CHUYEN sAl GON TOURIST
25 Pasteur, Phuong Nguyen Thai Binh, Quan 1, TPHCM
Ma s3 doanh nghiep: 0303609986
Dien thoai: (028) 38.212.320 •



(i) Sa yiu Iy Itch do nguoi duac dd cir tl! khai (theo mJu)
(ii) GiCYxac nhdn s6 c6 phdn ma (nh6m) c6 dong sa hiiu lien tuc trong 6 thong gan nhcit tinh din ngay

dang leY cu6i cung 1210412021theo nhu thong bao cua Trung tam luu leY chimg khoan Vi?tNam vd
viec cMt danh sdch c6 dong nham muc dich thue hien viic t6 chuc DHfJCD thuong nien 2021 cua
Cong ty C6phdn Vt;inchuyen Sai Gon Tourist.

(iii) Ban sao h9P I? Chung minh thu nhdn ddn/ht) chiiu va cac bang cap lien quan cua tmg cu vien.

H6 sa kem thea:

Tran trong cam an.!

Toil Chung toi cam doan irng vien duoc de ell tren co du dieu kien theo quy dinh ella Dieu I?
cong ty, Luat doanh nghiep va cac quy dinh phap lu~t khac co lien quan d~ diroc de cir vao vi tri
thanh Ban kiern soat va cam k~t chiu trach nhiem v~ tinh chinh xac trung thirc cua nQidung van ban
va h6 sa kern theo.

Trinh dQh9Cv~n: chuyen mon: ..

Lam irng cir vien cho vi tri thanh vien Ban ki~m soat cua Cong ty C6 phan V~n chuyen Sai Gon
Tourist nhiem ky 2020-2025.

S6 CMNDI HQchieu: ngay dp noi dp .

Dia chi thirong tni: .

Noi sinh: ..

Ngay sinh: .

Lam irng cli vien cho vi tri thanh vien Ban kiem soat cua Cong ty C6 phan V~n chuyen Sai Gon
Tourist nhiem ky 2020-2025.

21 Ong/ Ba: .

Trinh do hoc v~n: chuyen men: .

" , ,So CMNDI HQchieu: ngay dip : noi cap .

CONG TY co pHAN v~ CHUYEN SAl GON TOURIST
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Mil s6 doanhnghiep: 0303609986
f)i~nthoai: (028) 38.212.320
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12. Chirc v.\}cong tac hien nay: .

13. Ten cac cong ty rna irng vien dang Iii thanh vien HDQT, Ki€m soat vien hoac cac chirc V\} quan Iy khac:
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18.Nhirng nguoi lien quan va s6 hrong e6 phAnn~m giu tai Cong ty e6 phan V~n chuyen Sai Gon Tourist:

Tp. H6 Chi Minh, ngay ..... thdng ..... ndm 2021

CONG HOA XA HOI CUU NGHiA VIET NAM. . .
Dqc I,p - T1}'do - Hanh phuc



..............................................

Toi xin cam doan nhtmg lai khai tren la hoan roan dung SI! th~t, neu sai toi xin chiu trach nhiem tnroc phap
lu~t./.

Ung e1fvienXac nh,n cua co quan eo th~m quyin

(Chinh quyen dia phuong hoac co quan noi irng vien lam viec)


