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Sri. : 0 1 /202 2/NQ-DHDCD Hd N|| ngdy 09/04/2022

NGHI QUYET
DAr HQr OONC CO OONG THuOr\{C WrtN 2022

crcP BrA, Rrlgu sAr coN - odlc xuAN

Cdn cth LuSt Doanh nghiQp sii SOTZOZO//U\+;

Cdn c* Diiu tQ vd cdc quy dinh c6 li€n,quan cila CTCP Bia, Ragu Sdi Gdn - Ddng Xudn;

Cdn ctb BiAn bdn hpp Dqi hQi d6ng cA dAng rhadng niAn 2022 cila CTCP Bia, Ruqu Siti Gdn - D6ng
Xudn ngdy 09 thdng 04 ndm 2022;

QUYET NGHI:

Di6u 1. Th6ng qua 86o c6o tii chinh ndm202l cria C6ng ty CP Bia, Rugu SAi Gdn - Edng Xudn duoc
ki€m to6n bOi C6ng ty TNHH KPMG ViQt Nam.

Ei6u 2. Th6ng qua Td trinh lpa chgn Cdng ty ki6m toSn n6m 2022.

Eidu 3. Th0ng qua 86o c6o cria HDQT vA tOt qud hopt dQng n[m 2O2l vitktl hopch ndm2O22.

Ei6u 4. ThOng qua Td trinh phdn ptr5i tqi nhufln ndm202l vd kti hopch phdn ph6i loi nhu{n ndm2022

roNG comc ry cO PHAN BrA- RUgu- NrIoc GrAr KHAr sAr GoN
c0NG Ty co rHAN BIA, RUqu sAr coN - o0xc xu.AN
Dia chi 1: Khu 6, Thi trAn Thanh Ba, HuyQn Thanh Ba, Tinh Phir Thg, ViQt Nam
Dia chi 2: Khu 7, Thi trAn Quang Minh, Huy0n M0 Linh, Ha Ngi

Di6u 5. Th6ng qua To trinh quy6t to6n tidn luong, thD lao, ti6n thuong ndm 2O2l cria HQi d6ng qu6n tri
vli Ban Ki6m so6t vd kC hoach 2022:
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' Di6n gifli Thuc hi0n202l

Loi nhu0n.chua phin phi5i tIAu k)

12,812.90

Ph0n ph6i lqi nhu$n, trong d6: 5,517.71

Trich Qu! Khen thu0ng phric lqi 2,417.71 2,763.10

Trich Qu! DAu tu ph6t triOn

Trich Qu! c0ng t6c xd hQi

T! lQ chia cO tfc

Lqi nhufln chua phin ptr6i cu6i t<y 16,733.32

NCHI QUyET DAr HQr DONG CO DoNC THTTONC NrtN ZOZZ

TT KOhoach2022
(Tri6u il6np)

1 9,438.12 16,733.32

) Lcri nhuin sau thu6 1,584.93

3 4,263.10

100.00

Chia c6 tric 3,000.00 1,500.0d

t0% 5%

4 14,055.15
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rONc cONc TY Co PHAN BIA. RUoU- NUoC GIAI KHAT SAI GoN
cOttc ry cO rHAN nm, Rtleu sAr coN - EONG xu.A,N
Dia chi 1: Khu 6, Thi trAn Thanh Ba, HuyQn Thanh Ba, Tinh Phf Tho, ViQt Nam
Dla chi 2: Khu 7, Thi tr6n Quang Minh, HuyQn M6 Linh, Ha Nqi

:';i:" Tel: +(84). 0243"884.0392 Fax: +(84).0243.886.5 I 88

Di6u 6. Th6ng qua Td trinh vO Ky hqp d6ng v6i Ngudi/T0 chilc c6 li6n quan thu6c thAm quyOn Dai hQi

d6ng c0 ddng th0ng qua.

DiAu 7. Th6ng qua 86o c6o hoat d0ng cira Ban Ki6m so6t ndm 2021 vitdinh hu6'ng ndm2022

Di6u 8. ThOng qua danh s6ch f'ng cri, ddi cfi'vd k6t qu6 bAu cri HQi d6ng qudn tri vd Ban Ki6m so6t

C6ng ty nhi€m ki 2022 -2027:

1 . HQi d0ng qudn tr! COng ty nhi6m ky 2022 - 2027 gdm ndm (05) thdnh vi6n sau:

- Ong TrAn Hodrng Nam - Chfl tich Hdi ddng qu6n tri C6ng ty

- Ong Nguy6n H6ng Titin - Thdnh vi0n HQi ddng quin tri C6ng ty, Gi6m d6c COng ty

- 6ng Dodn Ti6n Dfrng - Thinh viOn HQi ddng qu6n tri C6ng ty

- Ong Duong Th6 Quang - Thdnh vi0n HQi ddng quin tri C6ng ty

- Bd Nguy6n Thi Li0n Hd - Thdnh viOn HQi diing qu6n tri C6ng ty

2. Ban kiilm.so6t COng ty nhiOm ky 2022 -2027 g6m ba (03) thdnh vi€n sau:

- Be LC Thi Lan Anh - Tru0ng ban ki0m sorlt chuy6n trrlch

- Bd Hodng Thanh VAn - Thdnh vi6n Ban Ki6rn so6t

- Bd Nguy6n Thi Mai Linh - Thdnh viOn Ban Ki6m so6t

Didu 9. Di0u kho6n thi hdnh:
i

Nghi quy6t Dpi hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm2022 cfra COng ty CP Bia, Ruou Sdi Gdn - EOng

XuAn duoc Dai hQi nh6t tri th0ng qua vi c6 hiQu luc k0 tir ngdy ky.

fat ca c6 dOng cira C6ng ty CP Bia, Ruou Siri Gon - D0ng XuAn, thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri, thdnh

viOn Ban ki,5m so6t, Gi6m d6c COng ty vd todn thO c6n bQ c6ng nh6n vi6n cria C6ng ty c6 trAch ntriQm..r($

thi hdnh Nghi quy6t nity.l.

CO DONG

Noi nltQn:
- Ddng l€n trang Web C6ng ty
- Thinh vi6n HDQT, BKS; GDCT

- Luu VP.HDQT, VPTCT

Don vitinh Thuc hiQn202l KOho4ch2022

vfi c6c thhnh vi6n ch
luo-ng c6c thdnh viOn

249,499,299 223,000,000

Qu! ti6n thuong
Theo qu! khen thucrng

lgi cira C6n
Theo qu! khen thuong
hfic lqi cira C6ng ty

vcri c6c thhnh vi6n ki6m nh
lugng c6c thdnh vi6n

598,000,000

ffior Di
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BIA,RUQU

NGHI QUyiT DAr HQr DONG CO DoNG THTTONC NrtN 2022

Email:

trdch



TONG COI{C TY CO PHAN NU- NUQU- NT/6C CTAT rUAr SAI GON
cOuc ry cO pnAN sla, RUeu sar'coN -ooNC irAi -

Dia chi l: Khu 6, Thi trAn Thanh Ba, HuyQn Thanh Ba, Tinh phri rho, viQt Nam
Dla chi 2: Khu 7,Thi trAn euang Minh, Huy6n M€ Linh, Ha NOi

ffi#,[-ils{}
Tel : +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5 I 88
Website: www.saiqondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc(dsmail.com

HA N|i, Ngay 09/04/2022

nrtx BAN
DAr HQr OoNC CO DoNG Tm.rONG Nr6N 2022

coNc ry co pHAN BrA, Rtrgu sAr coN- DoNG xuAN

TOn doanh nghiQp: c6ng ry c6 phan Bia, Ruqu sii Gdn - D6ng Xu6n
Dia chi trg s& chfnh: Khu 6, thi tr6n Thanh Ba, HuyQn Thanh Ba, Tinh phrl Thg, viQt Nam
Dia chi vPGD: Khu 7, thi trdn euang Minh, HuyQn M6 Linh, Hn Noi-
Gi6y chrfrng nhfn tlnng kf doanh nghiQp s6: 2600114002
Thoi gian: 8:30, thrfr biy, ngiy 09 th{ng 04 nilm2022' 
Dia tli6m hqp: HQi trulng C6ng ty t4i khu 7, Thitr6n Quang Minh, HuyQn M0 Linh, Ha NOi.

PHAN 1: GI6I THIPU KHAI MAC DAI HQI
I. Thinh phin tham dq
, 

-l 
L 'l. T6ng sO c6 dOng vi dpi diQn riy quy6n tham dy ld 55 ngudi, d4i diQn cho 2,453,700 c6 phAn,

tuong duong 8l.7golo s5 cd phAn c6 quy6n bi6u quy6t. l

, 2. Dai bi6u duong nhi6n vd kh6ch mdi tham dy Dpi hQi:
- HQi ddng quin tr!, Ban Di6u hdnh, cric cdn bQ quin l;f cira COng ty CO phAn Bia, Rugu Sdi Gdn -
EOng Xudn

.LlLrji5

6
II. Br[o ceo fiOm tra tu c{ch cd tl6ng

Ban Ki6m tra tu c6ch cd il6ng:

TGn

Be : Nguy6n ThlHpnh

Ong : Nguy6n Nggc Thdnh

Ong: Chu Anh TuAn

Chri'c danh Vi tri
- Tru'ong phdng HC - TC - Trudng Ban

- Ph6 phdng KH - TH - Thdnh vi6n

- T6 truo'ng phdng HC - TC - Thanh vi6n

Bd Nguy6n Thf Hanh - Truo'ng ban ki€m tra tu c6ch c6 d6rg b6o c6o k6t qua kitln tra tu c6ch c6
dOng nhu sau:

Tdng sO c6 d6ng du'o-c mdi tham du: Todn bO c6 d6ng c6 t6n trong danh s6ch c6 d6ng ch6t ngdy
0910312022, so hfi'u 3.000.000 c6 phAn c6 quydn bieu quyet cua COng ty C6 phAn Bia, nuo, Sji
Gdn - DOng Xudn.
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,,-jffi Dia chi l: Khu 6, Thi trdn Thanh Ba, Huy6n 'I'hanh Ba, Tinh phir l'ho, Vi6t Nam

"..,, Wreo Dia chi 2: Khu 7, T'hi tr6n euang Minh, HLrydn M6 Linh, Hd N6i

m&utf* Tel: +(84). 0243.884.0392 riax: +(84).0243.886.5188

Tfnhd6n9:00,09l04l2022t6ngs5codonguang@mduDaihoile55nguoi
vd dai diQn dugc iry quydrn, nim gifi'2,453,700 c6 phAn C6ng ry, cnlem ti lc gl.79z t6ng s6 c6
phAn c6 quycn bi6u quy6t cria c6ng ty c6 phAn Bia, Ru.ou sai cin - E6ng Xu6n.
Nhu'vAy, cdn c[r'Kho6n 5, Didu 17 ctaDieu lQ C6ng ry C6 phAn Bia, Ruo-u Sii Gon - Edng Xudn,
Eai hQi d6ng cd d6ng thu'dng ni6n 2oz2 ddtc6 dfi dieu kiQn de ti6n hdnh.
t6t ca co dong vd dai di6n c6 d6ng deu c6 d0 di6u kien tham du ky hqp Eai h6i d6ng c6 dong
thuong ni€n2022.

III. Gi6i thiQu chri tich clohn, Thu'kf doin vd Ban Ki6m phi6u
Chri toa rlohn:

TCn

6ng: TrAn Hodng Nam

Ong: Nguy6n H6ng Ti6n

Ban Ki6m phi6u:

len

Be : Phnng ThiHi6n Lrong

Ong: Hoing Cao phuong

Be : Nguy6n DiQu An

Chric danh

- chr tich HDQT

- Gi6m ddc C6ng ty

Chrtc danh

- Ph6 phong K6 torin

Chri'c danh

- Thu ky HEQT

Dai h6i nhdttri th6ng qua danh s6ch Chri tga dodn.

Vitrf
- Chir toa

- Thdnh vi6n

V!tri
- Truong Ban

Vi tri

Thu ky DH

4
r
u

- NhAn vi€n phdng HC-TC - Thdnh vi0n

- NhAn vi6n phdng K6 to6n Thdnh vi6n

Eai h6i nh6t tri th6ng qua danh s6ch nh6n su Ban Ki0m phi6u.

Ban Thu ky E3i hQi:

De ghi lai Bi€n bAn Dai hOi vd soan th6o Nghi quyet D4i hdi, Ch[r toa dd chi dinh nh6n su Ban thu
$; DaihQi g6m:

TOn

Bd :Nguy6n Th6o Nguy€n

Ong: LC Hodi Thanh - Nhdn vi6n phong KH - TH Thu'k1f DH

Dai h6i nh6t tri th6ng qua danh s6ch nh6n su,Ban Thu.ky Dai hQi.

IV. Chucrng trinh Dai h6i vir euy chi5lim vi6c:
1. Chuong trinh Dai h6i



**1,j TONG coxc rv c0 pnAx BIA- nuqu- NUoc crAr xsAr sAr GoN".k \ coNG Ty co pgAxRrA, RUou sAI GoN _ DONG xuAN
,,.ffi Dia chi l: Khu 6, Thi trAn Thanh Ba, Huy€n Thanh Ba, Tinh phir Tho, Viet Nam

, . . #ro" Dia chi 2: Khu 7, Th!tr6n eLrang Minh. Huy6n M6 Linh. Ha N6i

ffi,ffLlq$ 
'fel: +(84). 0243.894.0392 Fax: +(84).0243.886"5 t88
Website: @ frmail: biaruousaigo,,do

churmg trinh Dai h1i dd dap'c dinh kim trong tdi tiQu ,up, ngp
Dai h6i nh6,t tri 100% th6ng qua Chuong trinh Dai h6i
2" Quy cn0 O4l trgi:

Quy ch€ ldm vi€c dii dLrqlc d{nh kdm trong tdi li€u cu6c hop
Epi hQi nh6t tri 100% th6ng qua euy cnO Oai nOi

3. Quy ch6 f'ng c0', dC ctr vd bAu cri':

Quy ch€ ang cu, di cit vd bt)u cu tai Dai hoi dd dwtc dinh kim trong tdi li€u cuoc hop
Dai hdi nh6t tri 100% th6ng qua Qqy ch6 irng c0', dd c[r. vd bAu cir.tai p-ai hOi.

PHAN II: NQI DUNG DAI HQI

I. PhAn trinh biry n6i dung Dai h6i

l. Dai hdi dd nghe 6ng Chir tich HDQT COng ty CP Bia, Rucyu Sdi Gdn - D6ng Xu6n trinh
bdy c6c n6i dung:

(C6 trong tdi liOu cuoc hop)

- Td'trinh th6ng qua b6o c6o tdi chinh 2021d6 du,o-c ki6m toan;

- Td trinh lu.a chgn C6ng ty ki6m to6n ndm 2022

- 86o c6o cr-ia HQi d6ng qu6n tri ve tet qu6 hoat ddng ndm 2021 vitkO ho4ch ndm 2022:

- Td trinh phuong 6n ph6n ptr6l toi nhu6n ndm 2021;

- Td'trinh k6 hoach ph6n ph5i loi nhu0n ndm2022;

- Td trinh quy6t to6n tidn luo'ng, tien thu6'ng, ti6n thir lao cho HDeT vd BKS nim 2021;

- Td trinh k(5 hoach ti6n luong, tidn thucrng, tidn thir lao cho HDQT vd BKS ndm 2022;

- Td trinh vd Ky ha'p d6ng v6i Ngud'i/Td chirc c6 li6n quan thu6c thAm quy6n DHECD;

- Td trinh danh s6ch ung vi6n vdo vi tri thdnh vidn HDeT nhi€m ky 2oz2 - 2027

- Td trinh danh s6ch Ling vi6n vdo vi tri rhdnh vi€n Ban kiilm so6t nhi6m ki 2022 * 2027

2. Dai h6i d6 nghe Truo'ng Ban kitlm so6t c6ng ty trinh bdy c6c n6i dung:

(C6 trong tdi liQu cuoc hop)

- 86o c6o hoat d6ng cfia Ban Ki6m so6t ndm 2021vitkt5 hoach ndm 2022;

II. Th6o lu6n

Todn bQ cO d6ng tham gia Dai hoi nh6t tri vd kh6ng c6 yi ki6n gi rhem v6i c6c n6i dung trinh bdy tai
Daih6i.

PHAN III. PHAN BIEU QUYET VA BAU CU

II
c(
c(

Bu
At 0i

a
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TONG CONC TY CO PHAN BIA. RUqU. NUOC GIAI KHAT SAI GON
cONc ry co rHAN BrA, Ruqu sAr'coN f DONC fuaN 

--
Dla chi 1: Khu 6, Thi tran Thanh Ba, Huy0n Thanh Ba, Tinh phfi Thg, vi€t Nam
Dia chi2: Khu 7,Thi trAn euang Minh, HuyQn M6 Linh, HaNOi

#ffiilreffi Tel : +(84). 0243.884.0392 P'ry; +(84).0243.886.5 I 88w H,L*UU

Bi Phing Thi Hi6n Luo'ng - Truong Ban Ki6m phiOu b5o c6o k6t qua bieu quytit cu th€ nhu sau:

l ' N6i dung l: Th6ng qua 86o c6o tdi chinh ndm 2021 cuaCdng ty Cp Bia, Ru'ou Sdi Gon - D6ng
Xuan duoc ki6m to6n bo'i c6ng ty TNHH KPMG Vi6t Nam.

Ndi dung 2: Th6ng qua Td trinh lua chon c6ng ty ki€m to6n ndm 2022

3' NOi dung 3: Th6ng qua B6o c6o cfra H6i dOng quan tri uc tct qui hoat d6ng nam 2O2l virk€
hoach ndm2022:

4' N6i dung 4: Th6ng qua To trinh phAn ptr6i to-i nhuAn ndm 2021 vd k€ hoach ph6n ph6i lo-i
nhuAn ndm2022:

=ll
)N
)F
arF

,11.0

3A.*

2,453,700 s6 c6 phAn c6 quy6n bi€u quy6t tham du EH
Kh6ng t6n thdnh s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t tham du DH
Kh6ng c6 y ki6n s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quy€t tham du DH

sO c6 phAn c6 quydn bi6u quy0t tham du DH

T6n thdnh 2,453,700 c6 phAn chi6m 100% s6 c6 phAn c6 quyOn biOu quyOt tham du EH
Kh6ng t6n thAnh 0 c6 phAn chi6m 0% s6 c6 phAn c6 quydn bi0u quy0t tham du,DH
Kh6ng c6 y ki0n 0 cd phAn chi6m 0% s5 c6 pfrAn c6 quydn bi6u quy€t tham du EH
T6ng s6 phi6u
kh6ng hqp l9 0 cO phAn chi6m 0% s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quyrit tham dy DH

T6n thdnh 2,453,700 c6 phAn chi6m 100% s6 c6 phAn c6 quydin bi6u quy6t rt urn Ou.Ofl
Khdng t6n thdnh 0 c6 phAn chitlm 0% sd c6 phAn c6 quydn bidu quy6t tham du DH
KhOng c6 y ki{in 0 c6 phAn chi6m 0%

( i ,). . r
so co phAn co quydn bi6u quy6t tham du DH

Tdng s6 phi6u
kh6ng hqp l9 0 c6 phAn chitlm 0%

A ; ,:. . :
so c6 phdn c6 quydn bidu quy6t tham du DH

T6n thdnh 2,453,700 cO phAn chi€m 100% sd c6 phAn c6 quyOn bi6u quy6t tham du DH
Khdng t6n thdnh 0 cO phAn chitlm 0% { : ,;. , : .:

sd co phdn c6 quydn bi6u quy0t tham du.DH
Kh6ng c6 y kiOn 0 c6 phAn chi6m 0% sd c6 phAn c6 quydn biOu quy6t,t urrr au OH
T6ng s6 phi6u
kh6ng hqp le 0 c6 phAn chi6m 0% s6 cO phAn c6 quy0n bi6u quy6t rham clu DH

4



r6NC COIVC TY CO PHAN NrA. NI-IQU. NUOC CIAI rrrAr SAI GONcoNc ry co *HANBTA, Ruqu sar-'c-oN:DON&TAN^- 
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Dfa chi l: Khu 6, Thi tran Thanh Ba, HuyQn Thanh Ba, Tinh phf Thq, viQt Nam
Dia chi 2: Khu 7,Thi tr6n euang Minh, ifuyQn M6 Linh, Hd NOi

ddng qu6n tri vd Ban Ki6m so6t vd k6 hoach 2022:

f,}ffiLr*ff Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(${).0243.886.5 I 88

Trin thdnh 2,453,700 c6 phAn chi6m 100% sd c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t tham du EH
Khdng t6n thdnh 0 c6 phAn chi6m 0% s6 cd phAn c6 quyAn bi6u quyOt tham du DH
Kh6ng c6 y ki6n 0 c6 phAn chi€m 0%

i L ). . :
so co ph6n c6 quydn bi0u quy6t tham du.DH

so cd phdn co quydn bi6u quyOt tham du DH
T6ng sd phiOu

lhdng hqp le 0 c6 phAn chitim 0%

6' NQi dung 6: Thdng qua Td'trinh vtj Ky hqp ddng v6i Ngu'oi/T6 chir.c c6 lien quan thuoc
quyAn Eai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua.

thAm

=.41
7. N6i dung 7: Th6ng qua 86o c6o hoat d6ng crJra Ban Ki6m

2022
soiit nim 2021 vd dinh hu6ng n6m

8' Ndi dung 8: Thdng qua To'trinh danh s6ch c6c ['ng vien v]ro vi tri thenh vi6n H6i d6ng quan tri
/Ban Kiilm so6t nhi€m ky 2022 -2027:

3n
HAI

ug
iilo r

, {,?,
,-=?

2,453,700 s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy0t tham du DH
Khdng t6n thdnh sd c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t tham du DH
Kh6ng c6 y ki6n s5 c6 phAn c6 quy€n bi6u quy0t tham du EH

sO c6 phAn c6 quydn bi6u quy0t tham du DH

T6n thdnh 2,453,700 s5 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t tham du DH
Kh6ng trin thdirh s5 c6 phAn c6 quy6n biOu quy6t tham du DH
Kh6ng c6;i ki6n sO cO phAn c6 quy6n bi6u quy6t tham du DH

kh6ng hqp lQ s6 c6 phAn c6 quy€n bi6u quy6t tham du DH

2,453,700 s6 c6 phAn c6 quy€n bi6u quy0t tham du DH
Kh6ng t6n thdnh s0 c6 phAn c6 quy€n bi6u quy6t tham dg DH
Khdng c61i ki6n s6 c6 phAn c6 quydrn bi0u quy0t tham dLL DH
Tdng sO phi

s6 c6 phAn c6 quy0n bi€u quyet tham du DH

^



mimLIe{}
::'11: Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5 I 88

U ,!q+$ L I q+ L*/

1' Ban ki6m phit5u trinh bdy danh s6ch r1'ng cir thdnh vi€n HDQT& Ban ki6m so6t nhi6m ky 2022
- 2027 dd clu'o-c Dai h6i bi€u quyOt th6ng qua.

I .l C6c r?ng vi6n vi trf thenh vi6n HDeT:

- Ong: TrAn Hodng Nam

- 6ng: NguySn H6ng Ti0n

- Ong: Dodn Ti6n Dfrng

- Ong: Du.ong Th6 euang
- Bd : Nguy6n Thi Li0n Hd

1.2 C6c ri'ng vi6n vi tri thdnh vi6n BKS:

- Bd : L€ Thi Lan Anh

- Bd : Hodng Thanh V6n

- Bi :Nguy6n Thi Mai Linh

2. Ban ki6m phicu ph6t phi6u bau HDer/BKS nhiOm ki zo2z - 2027:

Ban kiem phieu htnrng din cdc ca dang cdch thftc biu ci.r hep tQ.

3. C6c c6 dOng ti6n hdnh bAu HEeT/BKS nhiQm ki 2022 - 2027.

4. Ban ki6m phi6u C6ng U6 f<et quA bAu ctt (c6 biAn bdn ki€m phiAu dinh kdm)theo tht? tu t6ng s5
phi6u bAu tir cao xu6ng thAp.

4.1 Thhnh vi6n Hdi tl6ng qudn tri:

T.s6 phi6u phitrabAu cri 15 phitiu clai di€n cho 2,453,700 I A ,;. , l
so c0 phan c6 quydn briu cu tai DH

T6ng sO phi6u thu v€ 15 phi6u dai diOn cho 2,453,700
( :. ,l , I

so co phAn c6 quydn b6u cu'tai EH

35 phitlu hpp lE l5 phi€u dai di6n cho 2,453,700 s0 c0 phan co quydn bdu cr]'tai DH

S5 phi€u kh6ng hqp le 0 phi6u dpi diQn cho 0 s6 c6 phAn c6 quyAn bAu cri'tai DH

TONG CONC TY CO PHAN BIA. RUOU- NI-TOC GIAI KHAT SAI GON
cONc ry co rHANBTA, Rugu sar Cox:poNE iuAi'-^
Dfa chi l: Khu 6, Thi tr6n Thanh Ba, HuyQn Thanh Ba, Tinh phir Tho, viQt Nam
Dia chi 2: Khu 7,Thi trAn euang Minh, HuyQn M6 Linh, Ha Ngi

K6t qui:

- 0rg TrAn Hohng Nam duo.c 3,076,156 s6 c6 phAn c6 quy6n bAu cir bAu chon, rlat
25.07% t6ng s5 phi€u bAu c6 quyAn bAu cu rham du.

- Ong Nguy6n Hdng Ti6n du'o-c 2,926,221 s6.c6 phAn c6 quydn bAu crl.bAu chon, dat
23.85% t6ng sd phi6u bAu c6 quyOn bAu c0'tham du.

- Ong Doirn Tii5n Dfing duoc 1 ,599,936 s6 c6 phAn c6 quydn bAu cir bAu chon, d,qt 13.04%
t6ng s6 phi6u bAu c6 quy6n bAu cir tham du.
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- Org Ducrng Th6 euang du<rc I,SZ:,OS
18.86% tOng s6 phi6u bAu c6 quydn bAu cu.tham du.

- Bn Nguy6n Thi Li6n Hi duo-c 2,542,531 sd cd phan co quyen bAu crl'bAu chon, dat
23J7% t6ng s6 phiOu bdu c6 quy6n bAu crt.tham du.

Theo qui cn6 nAu cfr, c{c 6ng (bn) sau tning cri'th}rnh vi6n HDeT nhi6m ky 2022 -2027:
- Ong: TrAn Hodng Nam

- Ong, Nguy6n H6ng Ti0n ,

- Ong: Dodn Titin Diing

- Ong: Duong Tht5 euang
- Bd : Nguy6n Thi Li6n Hd

4.2 Thinh viOn Ban ki6m sodt:

T.s5 phi6u phdtrabAu ct l5 phitiu dpi diQn cho 2,453,700 i A ,l , I
so cO phAn co quy6n b6u cu tai DH

TOng s0 phi6u thu v0 l5 phi6u dai diQn cho 2,453,700 I a ,). , r
so c0 phan co quy6n bdu cu'tai DH

56 phi6u hqp le l5 phi6u dai diQn cho 2,453,700 !, A ,l , )
sd c0 phan c6 quy6n bAu cu tai EH

56 phi6u kh6ng hqp lQ 0 phi6u dpi diQn cho 0 sO c6 phAn c6 quy€n bAu cu tpi DH

K6t qui:

TONG CONC TY CO PHAN BIA- RUqU- NUOC GIAI KHAT SAI GON
cONc ry cO rHAN RrA, Rugu sar'coN - BONC fuaN
Dja chi l: Khu 6, Thi tr6n Thanh Ba, HuyQn Thanh Ba, Tinh phri rhg, viQt Nam
Dia chi 2: Khu 7,Thi trAn euang Minh, HuyQn M€ Linh, Ha Ngi

- BA Le Thi Lan Anh dugc 2,860 ,974 sd cO phAn c6 quy6n bAu cfi bdu chgn, dat 38.87%
t6ng sd phi6u bAu c6 quyCn bAu cri tham dp.

- BA Hoing Thanh Vfln dugc 3,316,570 s6 c6 phAn c6 quy6n bAu cri bAu chon, dqt 45.A6%
t6ng s5 phitiu bAu c6 quydn bAu crl rham dy.

- Bn Nguy6n Thi Mai Linh clugc 1,183,556 sO c6 phAn c6 quyAn bAu cri bAu chgn, d4t
16.08% t6ng s6 phitiu bAu c6 quy6n bAu cri tham dr,r.

Theo qui ctr6 UAu cfr, cfc 6ng (bn) sau trrfing cfr thinh vi6n BKS nhiQm W 2017 -2OZZ:

\
\rlr
l*,
/

- Bd : L€ Thi Lan Anh

- Bd : Hodng Thanh Vdn

- Bd: Nguy6n Th! Mai LInh

Eai hOi bi6u quy6t nh6t tri 100% th6ng qua k6t qu6 bAu cri..

5. HQi d6ng qudn tri kh6a m6'i ramht:

HDQT hop phi6n thi'nh6t, c6ng b6 k6t qu6 ngay tai Dai h6i nhu sau:

7



TONG ColqC Ty co pnAns nm- nuQu- Nrr6c clAr ruAr sAr GoN
cONc ry co pnAN BrA, RUgu sAr GoN - oOxC i-uAN
Dia chi l: Khu 6, Thi tr6n Thanh Ba, Huy6n Thanh Ba, Tinh phir Tho, vi6t Nam
Dia chi 2: Khu 7, Thi trdn euang Minh, i-tuyQn MC Li;h, He Ngi
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Trfln Hoing Nam: Thdnh vicn HEer, dai di€n cho v6n cira Sabeco ldm chir
H6i dong quan tri cdng ty nhi6m ky 2022 - 2027, phu tr6ch chung

- 6rg Nguy6n HOng Ti6n: Thdnh viOn HDQT, dqi di6n cho v6n cira Sabeco ldm Gi6m d6c
C6ng ty nhi6m ky 2022 - 2027

- Ong Eoirn Ti6n Dfrng: Thdnh vi6n HDer, dai di6n cho v6n cira Sabeco

- Bn Nguy6n Th! LiGn Hir: Thdnh vi6n HDer, dai di€n cho v6n c6 d6ng ngodi
- Ong Duong Th6 euang:'Thdnh viOn HDer, dai dien cho v6n c6 d6ng ngodi

6. Ban kitlm so6t hop phicn thri'nhAt, c6ng u6 tet qu6 tai Epi hQi nhu sau:

- Bn L0 Thi Lan Anh Tru6'ng ban ki6m so6t chuyCn tr6ch

- Bn Hoing Thanh V6n - Thdnh vi6n BKS

- Bd Nguy6n Thi Mai Linh - Thdnh vi6n BKS

PHAN Iv. THONG QUA NGHI QUYET vA BIEN BAN DAI HoI
Bd Nguy6n Th6o Nguydn trinh bdy Bi€n bdn Dai h6i d6ng cO Oong thu'o'ng ni€n 2022.

Eai h6i biOu quyOt th6ng qua Bi6n bdn, Nghi quytlt Dai hQi d6ng c6 d6ng thu,dng ni€n 2022 voi
100% s6 phi6u t6n thdnh.

Bi6n b6n ndy duo-c lQp thdnh 02bin vd duo-c luu taivdn thu vd Thu k;f C6ng ty c6 phAn Bia, Ruou
Sdi Gdn - D6ng Xu6n.

Dai h6i t<Ct ttr'rlc fic 12h cirng ngdy. 
#

THII Xv O4,r Ugr T8A

NGUYEN THAO NGUYEN
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c0Nr;'rl'cri pnix tsrA. nu'{rri sAr GoN - uoirlc xlrAx
Dia chi I : Khu 6, Thi rr:lin Thanh Ba. IIul,'0n Tlianh Ba, Trnh phri Tho, vi0r Narr
Dra chi 2: Khu 7.-l'hi trin Quarrg N4inh. HLr.rzin Ll6 Lirrh, Ha N6i
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Hd N|i, Ngdy 09/04/2022

sAo cAo cuA Hor DoNG euAN Tru vE
KET QUA HOAT DQNG XAU 2021 VA DINH HUONG NATTT 2022

Kfnh gri"i: Eai hQi tl6ng c6 tl6ng crcp Bia, Ruqu Sii Gdn - Ddng Xuin

H6i d6ng qudn tri CTCP Bia, Rucru SAi Gdn - D6ng Xudn xin trAn trong b6o c6o Dai h6i d6ng
cd d6ng vC t Ct qua hoat d6ng ciia H6i d6ng quan tri ("HDQT") trong n6m 2021 vitdinh hudng
hoat ddng trong nlm 2022 nhu sau;

f. I(6t quii ho4t tlQng trong nim Z02t

1. Tinh hinh chung

- Dinh bi6n lao d6ng, 6n dinh nhdn su nhim dam baio san xudt kinh doanh d6p ung k6 hoach

de ra;

- D6m bAo sAn xu6t dAy du kip thoi cri rd s6 luo-ng vd ch6t luong Bia Sdi Gon theo k6 hoach dd

duo-c giao; tuAn tht moi quy dinh cua ph6p ludt v6 quin ly sin ,uat: an todn lao d6ng, m6i
truong vd PCCC;

- Thuc hi6n t6t nghia vu v6i Ngdn siich nhd nu6c vd chdm 1o dAy du cho C6n b6 c6ng nhAn vi6n
tr6n moi phuong di6n: vi6c ldm, m6i truong lirn vi6c vdr c6c cnti aQ phirc loi;
- C6c t6 chri'c dodn th6 trong c6ng ty 1u6n duo-c t6n trong vd ph6i hop hoat dQng nhip nhdng t6t
vdi Ban di6u hdnh c6ng ty nhim hodn thdnh kC hoach sdn xudt kinh doanh cua c6ng ty.

Z.X(:t quri thqc hi6n cfc chi ti0u cria ho4t cl6ng srin *u6t kinh doanh nirn 2021

Loi nhudn sauthu6 dat 12.81 tyd6ng (tuongcluong 153.6%k€ hoach ). C:icnguy6n nhdn chinh

dti COng ty thuc hi6n vuot chi ti6u loi nhuAn k6 hoach d6 ld: Loi nhuAn rri hoat d6ng tdi chinh
tlng, ti6t ki6m dinh mrlc kinh t6 ky thudt, ti€t giam c6c chi phi chtra thuc su c6p thi6t nhu chi

phi sua chfr'a, chi phi hQi hqp...

ffiffir$trffi

Chi ti0u
Eon t

tfnh

Thgc
hi6n
2020
(A)

K6
ho4ch
2021
(B)

Thqc
hi6n
2021
(c)

o/oTilngtru&ng
'fH 202u TH

2020
(cy(A)

o/oTdngtrutimg

TH2O2IIKH
2021

(cy(B)

Doanh thu thuin Ty d6ng 253.1 264.94 273.42 107.77% 103.20%

Loi nhudn sau thu6 T! d6ng t2.34 8.34 12.81 103.81% 153.60%

Bdo c6o cia Hgi tl6ng qudn tri C6ns tv
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TONG COI'\'G TY CO PFIAN BIA. RT]'OI]- NT]OC CI,U XrI,Er SAT GON
r:oxt; T!'c0 prrAx BIA. RtiOU s,rl r;ri,.*- - ROn-G ruaru
Dia chi 1:Khrr 6, Thi trtin Thiuih Rr. Iltrl,qrn Thanh Ba. Tinh phir Tho. \ii0tNanr
Dia chi 2: Khu 7.-l-hi trdn Quanr:1\,{in}r. Huy6n N46 L.inh. l-{a N6i
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3. Hogt tlQng cria HDQT trong nd,m202t

- Trong ndm2021do tinh hinh dich b€nh Covid-19 diSn bi6n phirc tap, cdc thdnh vi6n h6i d6ng
quan tri ldm vi6c chinh cr 2 thdnh ptrO tcrn la HA Noi vd TP. Ho Chi Minh n6n HDeT chi t6 chirc
duoc m6t (01) phiOn hop truc tiep vd muoi (10) phi6n hop truc tuy6n qua ung dung zoom va
th6ng nhdt c6c n6i dung hop bing phi6u idy j, kien cric thdnh vi6n HDeT;

- Thdng lol202l, Ong Nguydn Ti5n Dfing- CT.HDQT c6 don xin mi6n nhi6m chir.c vu. H6i
d6ng qu6n tri dd hop vd ra Nghi quy6t bAu 6ng TrAn Hodng Nam ldm Chu tich HDeT vd ti6n
hdnh c6c thu ruc t6 cht'c Dai hQi dong c6 d6ng b6t thud'ng vio ngdy 02 th6ng 12 ntatn 2021. T ai
Eai h6i dd miSn nhidnr ong Nguyen Ti€n Dfrng vd bAu b6 sung 6ng Do2rn T#n Df,ng ldm thdnh
vi6n HDQT

- Hdng th6ng, hdng quf Ban didu hdnh C6ng ty thuc hiQn gui biio c6o k€t quzi sen xu6t kinh
doanh d6n cric thdnh viOn HDQT. Can cir vdo b:io crio, HDQT chi dao truc ti6p Ban diAu hdnh
qua rnarl.

- Cric thdnh vi€n HDQT dd nhdn thu lao HDQT theo Nghi quyet oai hQi d6ng co d6ng nam
2021vd theo quy dinh tai c6c chinh s6ch cua C6ng ty.

K6t qun chi tl4o, gi6m sit cic mit hoat ddng cfia C6ng ty trong ndm 2021thp hi6n qua c6c
linh vg'c nhu'sau:

3.1 Co'c6u t6 chti'c:

- Thring 9l2\2l: duo-c su d6ng y cua H6i d6ng qu6n tri th6ng qua Nghi quyet sO 08/2021Ne-
HDQT, C6ng ty dd srit nh6p phdng KC hoach VAt tu vd phong Tieu thu va phrit tri6n thi truo.ng
thdnli phdng Ktihoach T6ng ho-p vd ban hdnh co- cdu t6 chuc md.i.

3.2 Hoat i6ng bin hing - marketing

San luong ti6u thu bia hoi ntm 2021chi bing 69oh so v6i kd hoach dd ra vd chi bing 74%o ndm
2020 do rinh huong dich bqnh Covid- I 9 kdo ddi"

- Bia xudt khAu duy tri duoc c6c don hdng xudt khAu v6i OOi tac tc nhung do dich b6nh n6n chi

dat 960/o so v6'i ndm 2020

3.3 Hoat ddng s:in *u6t vi chu6i cung ri'ng

- Thuc hi6n t6t c6ng t6c san xudt vd giao hdng bia Sdi Gon

- Thuc hi0n t6t c6ng tiic dam bao Dinh muc kinh 16 k! thuAr;

- C6ng tiic an todn san xudt, an todn vd sinh thuc phArn vd tiit cit citc H6 th6ng ISO deu duo-c duy
tri vi cliip ung theo yeu cAu;

3.4 Hoat tl6ng tlAu tu ph6t tri6n

Do zinh huong cua dich Covid- 19 kdo ddi n0n k6 hoach dAu tu cua C6ng ty duoc HDeT
th6ng qua tir ndrn 2020 dd duoc thuc hi6n trong ndn 2021: du rin EAu tu cdi tao, ndng cdp HC

th5ng xu' lf nu6c thAi. Con du 6n H€ th6ng phong chriy chfr'a ch6y tuAn thir theo cric quy dinh

86o c6o cia Hgi tl6ng qudn tri C6ns tv

























 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN 

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN 

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội 

Tel: +(84). 0243.884.0392                   Fax: +(84).0243.886.5188 

Website: www.saigondongxuan.com.vn     Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com 
 

Ứng viên vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 

Số 7/2022/TTr-HĐQT                                                                    Hà Nội, Ngày 09/04/2022 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị  

CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 

Nhiệm kỳ 2022 - 2027 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; 

- Căn cứ Công văn số 15/2022/CV-HĐQT ngày 07/03/2022  của Hội đồng quản trị Sabeco về 

việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại 

CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; 

- Căn cứ đơn xin ứng cử, đề cử của các nhóm cổ đông và cá nhân; 

 

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông 

xem xét, phê duyệt Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 

- 2027 cụ thể như sau: 
 

1. Ông: TRẦN HOÀNG NAM 

Ngày sinh: 29/08/1984 

Thẻ CCCD : 080084000182; Ngày cấp: 16/01/2017; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQLCT cư trú 

& DLQG về dân cư 

Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 1/1K Lý Phục Man, Bình Thuận, Q7, Tp HCM  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư/Thạc sĩ 

Số cổ phiếu đang nắm giữ & được ủy quyền tại Công ty: 637.138 cổ phiếu 

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 

 

2. Ông : NGUYỄN HỒNG TIẾN 

Ngày sinh: 17/10/1971 

Thẻ CCCD : 001071014670; Ngày cấp: 18/08/2017;  Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQLCT cư trú 

& DLQG về dân cư 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: Số 3, phố Vọng Đức, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế/ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

Số cổ phiếu đang nắm giữ & được ủy quyền tại Công ty: 454.956 cổ phiếu (trong đó sở hữu cá 

nhân: 5.000 CP & được ủy quyền 449.956 CP) 

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuâ 

http://www.saigondongxuan.com.vn/




 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN 

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN 

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội 

Tel: +(84). 0243.884.0392                   Fax: +(84).0243.886.5188 

Website: www.saigondongxuan.com.vn     Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com 
 

Ứng viên vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 

Số 08/2022/TTr-HĐQT                                                                    Hà Nội, Ngày 09/04/2022 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Ứng viên vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát  

CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 

Nhiệm kỳ 2022 - 2027 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; 

- Căn cứ Công văn số 15/2022/CV-HĐQT ngày 07/03/2022  của Hội đồng quản trị Sabeco về 

việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại 

CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; 

- Căn cứ đơn xin ứng cử, đề cử của các nhóm cổ đông và cá nhân; 

 

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ 

đông xem xét, phê duyệt Danh sách ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 

2022 - 2027 cụ thể như sau: 

 

1. Bà:  HOÀNG THANH VÂN 

Ngày sinh: 12/04/1982 

Thẻ CCCD : 079182027861; Ngày cấp: 10/07/2021;  Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 53/4 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Q.1, Tp.HCM  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán 

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu 

Được Hội đồng quản trị Sabeco cử tham gia Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – 

Đồng Xuân 

Ứng cử vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. 

 

2. Bà: LÊ THỊ LAN ANH 

Ngày sinh: 15/07/1974 

Thẻ CCCD : 025174002982 ; Ngày cấp: 19/04/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: Tổ 04, thị trấn Quang Minh; Huyện Mê Linh, Hà Nội 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán 

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty & được ủy quyền: 154.600 cổ phiếu 

Ứng cử vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. 

http://www.saigondongxuan.com.vn/
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