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Viv:

cONG Ty c0'pnAr,r rHrEr BI pHU TirNG sAI GoN (sMA)
2054, Nguyen Xi, Phudng 26

Hb chi Minh

TP Hb Chi Minh, ngay 07 thdng 04 ndm 2022

GIAY MOl HOP
Thum Jt Dai hii t),)ng cti dorg rho)ng nitn nam 2022

Kinh srii: Quj c6 ttdng Cdng ty c6 phin thi6t bi phg ttrng Sdi Gdn

Hdi dbng quirn tri c6ng ty C6'phEn Thi6t bi phu ting Sdi Gdn tran trong th6ng b5o va kinh md'i Qu'i
vi cd d6ng d6n tham dU cuoc hqp Dai hdi dbng cd d6ng thddng ni6n n5m 2022 nhU sau:

.!. Thdi gian hop: 0s gid 00 phrit ngiy 28 th5ng 4 nem 2022 (Thti/ NAm)

.i. Dia didm: Phdng hop ldn, tEng 19, tod nhi Vinaconex, s6 34 L5ng Ha, qu6n Ddng Da, thdnh ph6 Hd

N0i.

* Thirnh phen tham d{: Tdt c6 c6c cd d6ng cia C6ng ty ch6t ddn ngdY 0110412022 c6 quy€n dLl hop

Dai h6i dbng cd d6ng thLtdng nian nEm 2022. Quy vi cd d6ng ndo kh6ng ddn tham dLr Dai h6i c6 thd

iy quyEn cho ng(di kh6c tham dd vidc iry quyEn phii dddc lap thdnh v6n b6n' Vbn bin uf quyEn

drldc l6p theo quy dinh cria Phdp lu6t v€ d6n srJ. Qu'i cd dong c6 thd tham khao mau cia Cong ty

gLri kdm theo Gi6'y mdi.

{. Noi dung Dai hQi: Theo ChLrdng trinh Dai h6i dinh kdm GiSy mdi.

r. Thdi gian al6ng k'i vir x6c nhan tham d{ D?i h6i:

- Dd Dai h6i dr/dc td chrrc chu d5o, Qu,i vi cd d6ng vui ldng gili Gidy x5c nh6n tham dlJ Dai h6i

hoEc iy quyEn tham du Dai h6i v€ C6ng ty trudc 17hOO ngity 261412022, bing cSch gLri tr(c
ti6p, chuy6n ph6t nhanh ho6c fax theo sd 028 355t2427.

- Qui vi cd d6ng hoic ngudi atr-rdc iry quy€n khi ddn tham dt/ cu6c hop xin vui ldng mang theo Giay

mdi hop, CMTND/C5n cddc c6ng d6n/H6 chi6u vd Gidy iy quyEn (n6u ld ngrldi dfdc uy quyCn dLr

ngp l.

- Quy vi cd d6ng c6n them th6ng tin chi ti6t xin vui ldng li6n h6: Phdng Tiri chinh - T6 chrlc - Kd

hoach, VP C6ng ty: 56 2054 Nguy6n Xi, PhUdng 26, Qu6n Binh Thanh, TP HCl4.

DiOn thoai: 028 3510 7888 / 098 3659733 (Mrs Nguydn Thl Thu Trang)

Tr6n trong kfnh mdi Qu! Cd ddng ddn tham du Dai h6il

Ndi nhin:

- Nhtt kinh gth.

- LL/u HOQT.

I DONG QUAN TRI CONG TY

l"-fr1,61'oZ.6t" t u\o

d?,,9

CONG TY
CO PIlAN

THIET Ai P|U Tl

H NGUYEN KHANH



cOruc noA xA nQI cnO nexie vrfrr nau
EQc l0p - TtJ do - Hgnh Phtic

cIAY xAc nnAru / Uv quvEt't

DU cuoc HQP DAI nQl obne co ooruc rHt/cvt'tc Nr€N FtAt{ zozz

cOnc ry co pr'rAn rHtEr eI PHU TUNc sAI GoN

Ban Td cht?c Dai hQi - C6ri9 ty CP Thi6t b! phq ttrng Sdi Gdn

ten co oong: .

Dia chi:....

ClvlN D/CCCD/Giay CNDKDN s6:. .. . ... ,

Ngdycdp: .,,.. Ndi cdp: .. . , . ,

56 cd ph6n sd hlu tai ngdY 0!10412022li;.,...'..'. . .,.....,. ..., cd phBn

(BBngchir: . . )

T6i xi6c nh€n rdng:

1, L lDbng'i tham dtl Oai h6i

2. llo6ng f riy quy€n cho Ong/Bd drrdi dAyr

- Ho vd ten ngL/di dLloc uY quY6n:

Giay CyIND/CCCD/ H6 chi6u s6:. . 
-

Ngdy cap... . ....... Ndi cdp:. , . '

Hoic uy quy6n cho l trong cic 6ng/ bd saul

. Org Trinr' Nguydr <l"dnh - C\u tich HDQT COng ty

t1 Ong V0 Hi Nam - Thirnh vi6n HDQT,T6'ng Gidm d6c C6ng ty

fl Ong Nguy6n Dlnh Hi€n - Thdnh vi6n HDQT, Ph6 Tdng Gi5m d6c C6ng ty

n Ong TrEn DLrc Phri - Thdnh vi6n HDQT C6ng ty

t l Ong Pham Tidn Lu6t - Thenh vi6n HDQT COng ty

NQi dfrng dry quY€n:

Drro,c thay m6t Ng(di iy quy6n tharn dLl Dai h6i dbnq cd d6ng thLidng ni6n n6m 2022 cia C6ng ty

co- pn.6n irriot bi ;hu ting sdi Gon, t6'chLrc vdo ngdy 2}l4l2o22 c6 toirn b6 quyan han dqi di€n cho

,a cd pf,an NgtJdi iry quy6n so hfu d€'quy6t dinh c6c vin dE thu6c n6i dung Dai h6i'

Ngr/di dltdc uy quy6n co trach nhi6m chSp hdnh cdc quy dinh cia Ban td chflc Dai h6i, kh6ng dLrdc

iyquy6n|aichongfdikhacVaphdithongb6o|aicdcn6idungcuaDEih0ichoNgfdii]yquy6nbi6t.

Tr6ch nhi6m vir thdi h4n riY quY€n:

Gidy u1i quybn ntry co hi€u lLtc kd tt/ ngdy k! cho dgn khi kdtth[c cu6c hop DAi hdi dbng cd ddng

tnudnq ni6n nilm 2A22 c0a C0ng fy C6'phbn Thigt bi phu tr)ng Sai Gdn

Chring tdi hoan toan chiu tr6ch nhi6m v€ vi6c iy quy€n ndy vi cam kdt tuan thir nghi6m chinh cac

oru Onn nien hdnh cia Ph6p lu6t ue OiEu tC cua COng ty Cd phEn Thi6t bi phu tirng Sai Gon'

'tgdY.,. ' "' thdng""'" ndm 2022

4.

NGUSI DUqC UY QUY.EN
(Kl ghi ro ho t1n)

c0'oONG
(Ky, ddng ddu n6u li td chrc)



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN 

---------------------- 

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

❖ Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022. 

❖ Địa điểm: Phòng họp lớn tầng 19, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng 

Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Thời gian Nội dung 

08h00-
08h30 

Đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời. 

08h30- 

09h00 

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 

- Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm 
phiếu. 

- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội. 

09h00-

09h15 

- Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện SXKD và năm 
2021, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022. 

09h15-

09h35 

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Nhiệm vụ, kế 
hoạch công tác năm 2022. 

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát năm 2022. 

 

09h35-

10h05 

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác kiểm soát năm 2021. 

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. 

- Tờ trình của BKS về đề nghị thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm 
toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 

 

10h05-

10h20 
Thảo luận của các cổ đông. 

11h00-

11h20 

Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. 

11h20-

11h30 
- Bế mạc cuộc họp. 

 



Ghi chú: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không 
đủ thời gian để Chủ toạ trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ trả 
lời Cổ đông thông qua: Gửi thư tay, email, hoặc điện thoại.  
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN 

---------------------- 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THẢO LUẬN 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

(Ngày 28 tháng 4 năm 2022) 

 

Nội dung câu hỏi/ ý kiến thảo luận: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ  

PHỤ TÙNG SÀI GÒN 

----------------------------- 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------- 

TP HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2022. 

 
QUY CHẾ LÀM VIỆC  

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  

CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN 

Căn cứ: 

❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

❖ Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thiết bị phụ tung Sài 
Gòn sửa đổi, bổ sung lần .... trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 
28/4/2021. 

Mục tiêu của Quy chế: 

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

❖ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.  

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần 
Thiết bị phụ tùng Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm 
việc tại Đại hội như sau: 

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI  HỘI 

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức 
đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức. 

2. 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 để chế độ không đổ chuông hoặc tắt máy. 

3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt 
đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ 
đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội 
thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý 
kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. 
Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà 
không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả 
những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội. 

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 
trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 
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2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 
khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 
ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 
thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu 
biểu quyết trở lên. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 
khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 
hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết 
của các cổ đông dự họp. 

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 

1. Nguyên tắc: 

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng 
cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, 
trong đó ghi Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy 
quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng 
Sài Gòn. 

2. Cách biểu quyết:  

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) 
một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.  

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua 
thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu 
Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý trên 
Thể biếu quyết.  

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến 
khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết. 

3. Thể lệ biểu quyết: 

❖ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết. 

❖ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ 
đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu 
quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. 

❖ Đối với quyết định liên quan đến các nội dung: (a) Loại cổ phần và tổng số cổ 

phần của từng loại; (b)Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (c) Thay đổi 

cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; (d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 

35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

Công ty; (e) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức Công ty; (f) Tổ chức lại, giải thể 

Công ty, được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có 

quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền dư họp. 

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI 

1. Nguyên tắc:  

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung 
phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ 
Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát 
biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng 
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ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ 
giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký 
phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các 
cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.  

2. Cách thức phát biểu:  

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng 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 cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải 
đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị 
cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và 
đảm bảo chất lượng thảo luận. 

V. QUYỀN VÀ 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 tập trung dân chủ và 
quyết định theo đa số. 

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung 
chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình 
Đại hội. 

3. Chủ toạ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một 
cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh 
được mong muốn của đa số người dự họp. 

4. Chủ toạ có quyền: 

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; 

-  Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 
không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến 
triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an 
ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

5. Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký 
dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong 
các trường hợp sau: 

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp. 

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự 
họp tham gia, thảo luận và biểu quyết. 

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp 
không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc. 

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội. 

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề 
đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội. 

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông 
qua tại Đại hội. 

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ, KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT 
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1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông. 

2.  Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. 

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết. 

4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của 
ĐHĐCĐ. 

5.  Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu 
cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử. 

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi 
vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được 
đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2022 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.  

Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

                                                                           T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  

 

 

 

          

    



cONG w c6'pxAr,r rHrflr er pnu rUnc sAr con lsun;
2054, N9uy6n Xi, Phddng 26

Qudn Binh Thanh, Tp Hb Chi l4inh

55: 01/2022lTT-HoQT TP Hb Chi Minh, ng;y 25 th6n9 03 nem 2022

TOTRiNH
V/v: DC xuet thiJ lao H6i d6ng qu6n tri vir Ban kidm soet n6m 2022

Kinh qfii: oAr Hor DoNG c(i DoNG coNG Ty

- Cdn ct Ei6u /6 T6' chtl'c vd Hoqt dQng cta C6ng ty c6' phdn thi6t bl phU tdng Sdi Gdn de dt-td. c OAi h)i
d6ng c6'd6ng th6ng qua ngey 28/04/2021;

- C;in cd, Kdt quii siin xudt kinh doanh ndm 2021 cia C6ng ty c6'ph1n th6t bi phy tdng Sdi Gdn.

H6i d6ng quan hi C6ng ty cd phan thi6t bi phu ting Sdi Gdn b6o c6o thL(c chi thr:r lao d6i vdi H6i

d6ng quan tri va Ban ki6'm soSt nEm 2021, chi ti6t nhd sau:

STT
NQi dung

D5 chi trd nim 2021 (D6n9)

CP ho?t al0n9 LN sau thud

1 H6i dbng q uin tri s6.000.000 180.000.000

2 Ban Ki6m so6t 72,000.000

c0ng s6.o00.000 2s2.000.000

- D6 xudt mfc thr) lao d6i vdi H6i dbnq ouAn tri vd Ban kidm so5t nAm 2022.

STT Ho ten
Sd tiCn /thiinq

1 HDQT

Chu tich H6i dbng qudn tri 5.000.000

Thanh vien HDQT 4.000.000

2 Ban ki€'m so5t

I ruong ban Krem soat 3,000.000

Inann vren ban Krem soat 2,000.000

H6i dbng qudn tri C6ng ty cd phEn thi6t bi phu ting Sdi Gdn kfnh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng nAm 2022 xem

x6t th6ng qua.

TM. H6I EbNG QUAN TRI
Ndi nhan:
- NhU tren;
- LIJU HDQT, W. \

,itrxi)
'(w;w

ffi'
Zol coNG

:l co Pl
'\nEiap

RXI

c6NG TY

CO PHA

siicbtt,



cONG Ty cd pxAr,r ruET a1 pxu rUnc sAr con lsur;
2054, Nguy6n Xi, Phudng 26

Quan Binh Thanh, Tp H6 Chi Minh

56: 0212022firr-BKS TP H6 Chi l.4inh, ngiy 25 th5ng 03 nlm 7022

TOTRINH
(V/v Th6ng gua viQc pa chqn C6ng ty kdm toiin d)c l6p thtlc hQn b6o ciio tdi chinh

ndm 2022 cua C6ng ty C6 phen thi€t bi Phu ting Sei Gon)

Kinh sfii: DAI HoI DoNG cd oot'tc corue w
- Cdn ci'Lu6t Doanh nghi€p sd 59/2020/QH14 dtqc Qudc h1i thAng qua ngdy 17/06/2020;

- Cdn c(r Di€u lQ T6'cht/c vd Hoqt d6ng cia C6ng ty C6'ph6h thi€t bi Phq ting Sdi Gdn de A.qc oai h1i

d6ng co'd6ng th6ng qua ngiy 28/04/2021;

Dd phuc vu cho c6ng t5c kidm tra, kidm so6t tinh hinh tdi chinh cia c6ng ty trong n5m 2022, dAm bdo

tuan thi theo d0ng c6c quy dinh vir chudn mLrc hi6n hinh cia Nhd nr/dc, dbng thdi ddm b6o quy€n ve ldi ich

cia cdc c6'd6ng. Ban ki6m so5t c6ng ty dE nghi thu6 m6t ddn vi kidm todn c6 drl diEu kiCn, uy tin dd th{c

hi6n 86o c5o tdi chinh nbm 2022 cho c6ng ty.

Kinh d€ nghi Dai h6i dbng cd d6ng iry quyEn cho H6i dbng qu6n tri c6ng ty thtlc hi€n vi6c chon c6ng

ty kidm to6n nlm 2022 cria C6ng ty Cd phdn thi6t bi Phu ting Sii Gdn d6m b6o hi6u qu6 v6i chi phi hdp li va

theo ding quy dinh cria ph5p lu6t.

Kinh trinh Dai h6i dbng cd d6ng ndm 2022 xem x6t th6ng qua.

Ndi nhanl

- Nhf tr6n.
- Lr.lu W;

TM, BAN KIEM SOAT
Trudng ban

KrT"eq.^a/ coNG TY \iCONG TY
CO PHAN

Phem Thi Thu Phudng



CÔNG TY CP THIẾT BỊ  

PHỤ TÙNG SÀI GÒN 

---------------- 

Số: 01/2022/BC-BKS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------- 

       TP HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2022 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn; 

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);  

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 

 

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn năm 2021 có những thay đổi nhân 

sự cụ thể như sau:  

-  Bà Nghiêm Quỳnh Chi  - Trưởng Ban (miễn nhiệm từ ngày 28/4/2021) 

- Ông Vũ Hà Nam   - Thành viên (miễn nhiệm từ ngày 28/4/2021) 

- Bà Nguyễn Thanh Tâm  - Thành viên (miễn nhiệm từ ngày 28/4/2021) 

- Bà Phạm Thị Thu Phương   - Trưởng Ban (bổ nhiệm từ ngày 28/4/2021) 

- Ông Nguyễn Hồ Ngọc   - Thành viên (bổ nhiệm từ ngày 28/4/2021) 

- Ông Nguyễn Hồ Ngọc   - Thành viên (miễn nhiệm từ ngày 19/10/2021) 

- Bà Lê Thị Phương Mai   - Thành viên (bổ nhiệm từ ngày 28/4/2021) 

-  Bà Lê Thị Thanh Thuỷ  - Thành viên (bổ nhiệm từ ngày 19/10/2021) 

Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay bao gồm: 

- Bà Phạm Thị Thu Phương  - Trưởng Ban 

- Bà Lê Thị Phương Mai  - Thành viên 

- Bà Lê Thị Thanh Thuỷ  - Thành viên 



Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn báo cáo Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 

2022 của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau: 

A. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂM 2021 

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát 

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát  

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị bổ nhiệm đơn vị kiểm toán 

theo uỷ quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 

3. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 

4. Ban Kiểm soát đã tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, lập 

kế hoạch, xây dựng chương trình công tác hàng quý, xác định nội dung trọng điểm cho từng 

hoạt động đầu tư hay vận hành để xây dựng nội dung kiểm soát phù hợp. 

5. Tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, đồng thời đã có 

những góp ý, ý kiến tham gia về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD và đầu tư 

của Công ty tại các cuộc họp 

6. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ 

SXKD của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành 

và Điều lệ của Công ty. 

7. Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung 

cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty và pháp luật quy định 

8. Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty; tình hình quản lý 

công nợ và khả năng thanh toán; về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để 

phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, từ đó đề xuất kiến 

nghị kịp thời với Công ty 

9. Thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét 06 tháng đầu năm và cả năm 2021, 

nhằm đánh giá trính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với 

Công ty kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 

của Công ty 

10. Ban Kiểm soát tham gia các ý kiến đóng góp cho công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty 

11. Tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị của Công ty 

Theo chức năng nhiệm vụ được quy định, các thành viên Ban Kiểm soát đã nỗ lực phát huy 

năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về tài chính kế toán, pháp luật,… của minh trong việc 

giám sát hoạt động tài chính, giám sát việc quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Tổng 

Giám đốc để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ chức năng 

theo Điều lệ Công ty, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành Công ty thực hiện tốt những 

chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua. 

II.  Kết quả kiểm tra hoạt đông của Công ty năm 2021: 

1.  Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị 



Trong năm 2021, Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm 05 thành viên được bầu tại Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 28/4/2021. Hội đồng quản trị đã tổ 

chức 04 phiên họp và ban hành các Nghị quyết theo đúng trình tự thủ tục, phù hợp chức năng 

nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định theo Điều lệ tổ chức hoạt động của 

Công ty với các nội dung chính như sau: 

- Bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị và bổ nhiêm các chức danh quản lý cấp cao, 

sắp xếp cơ cấu tổ chức Công ty để hoàn thiện bộ máy hoạt động 

-  Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thuỷ điện 

Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào 

muacoong khai 

-  Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán 

độc lập theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông; 

- Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành  hoạt động 

sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. HĐQT thực hiện 

nghiêm túc việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng 

thời không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư mới nhằm ổn định và phát triển cho Công ty. 

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

-  Ban Tổng Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên 

phụ trách theo từng lĩnh vực; thường xuyên tổ chức họp giao ban, rà soát đánh giá tình 

hình sản xuất kinh doanh. 

-  Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc lập báo cáo tài chính định kỳ về tình hình hoạt 

động kinh doanh của Công ty; nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng 

như Nghị quyết và các Quyết định của HĐQT Công ty, phù hợp với Điều lệ Công ty và 

các quy định pháp luật. Cụ thể kết quả tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của Công ty trong năm như sau: 

TT Nội dung 

Kế hoạch năm 

2021 (theo NQ 

ĐHĐCĐ bất 

thường năm 

2021) 

Thực hiện năm 

2021 (Theo 

BCTC đã được 

kiểm toán năm 

2021) 

Tỷ lệ hoàn 

thành kế 

hoạch (%) 

1 Doanh thu (VND) 71.431.638.912 81.727.998.486 114,41% 

2 Lợi nhuận sau thuế (VND) 20.922.136.543 21.856.476.940 104,47% 

 

Đánh giá: Năm 2021 nhờ có tình hình thuỷ văn ổn định, lưu lượng nước về hồ lớn dẫn tới 

sản lượng tăng cao, ngoài ra Nhà máy đã được đầu tư cải tạo, sửa chữa máy móc thiết bị vận 

hành với công suất phát điện tốt hơn, nên dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn 

biến căng thẳng và phức tạp, Công ty vẫn vượt kế hoạch đề ra với doanh thu đạt 114,41% và 

lợi nhuận sau thuế đạt 104,47% so với kế hoạch. 



Tình hình tài chính của Công ty được đánh giá qua một số chỉ tiêu cơ bản sau: 

Nội dung ĐVT Năm 2020 Năm 2021 

1. Nhóm chỉ số sinh lợi    

Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH bình quân (ROE) % (19,61) 11,87 

Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROA) % (8,25) 5,12 

2. Nhóm chỉ số thanh khoản    

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt Lần 0,02 0,02 

Tỷ số thanh toán nhanh Lần 0,07 0,11 

Tỷ số thanh toán hiện hành Lần 0,10 0,13 

Khả năng thanh toán lãi vay Lần (1,32) 2,50 

3. Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động    

Vòng quay phải thu khách hàng Vòng 3,50 8,94 

Thời gian thu tiền khách hàng bình quân Ngày 104 41 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 13,57 14,29 

Thời gian tồn kho bình quân Ngày 27 26 

Vòng quay phải trả nhà cung cấp Vòng 2,47 7,60 

Thời gian trả tiền khách hàng bình quân Ngày 147 48 

Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng 

TSCĐ) 

Vòng 0,17 0,20 

Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ 

tài sản) 

Vòng 0,16 0,19 

Vòng quay vốn chủ sở hữu Vòng 0,38 0,44 

 

Năm 2021 nhìn chung các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều tốt hơn so với năm trước. Chỉ số 

sinh lợi ROA, ROE năm nay đã bắt đầu dương và đạt mức tăng trưởng nhất định, chứng tỏ 

hiệu quả sử dụng tài sản và vốn của Công ty đang rất tốt. Các chỉ số về khả năng thanh toán 

và chỉ số hiệu quả hoạt động của Công ty đều được cải thiện khả quan hơn so với trước. 

 

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định 

giá Việt Nam (AVA) đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động 

kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam 

và quy định về pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát 

thống nhất với số liệu trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2021 mà Hội đồng quản trị đệ trình  

lên Đại hội đồng cổ đông. 

Công ty đã tuân thủ các quy định và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hạch toán, chế độ báo 

cáo tài chính. Việc lập và luân chuyển chứng từ kế toán đám bảo tính hợp lý, hợp lệ và đúng 

mẫu biểu theo chế độ kế toán hiện hành. 

Tại ngày 31/12/2021, tài sản ngắn hạn của Công ty đang thấp hơn nợ ngắn hạn số tiền 

114.842.822.734 đồng dẫn đến quan ngại về khả năng thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn. 



Tuy nhiên, Công ty vẫn bảo đảm trả các khoản nợ vay đến hạn theo đúng lịch trả nợ, chưa có 

tình trạng chậm trả các khoản nợ đến hạn. Do vậy không làm ảnh hưởng đến tính hoạt động 

liên tục của Công ty. 

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc 

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể 

hiện: 

- Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của 

HĐQT Công ty; 

-  Đại diện Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp quan trong của Ban Tổng Giám 

đốc Công ty; được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty. 

-  Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về 

quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội 

đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty đều được 

cung cấp cho Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên 

HĐQT. Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động 

của Công ty khi có yêu cầu bằng văn bản. 

III. Kết luận 

- Năm 2021, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các hoạt động sản 

xuất kinh doanh phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và 

tuân thủ các quy định của pháp luật. 

-  Với sự nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 

đã tiếp tục thể hiện sự phát triển của Công ty mặc dù tình hình dịch bệnh covid diễn ra 

ngày càng căng thẳng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

-  Công tác đầu tư của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật 

-  Ban Kiểm soát nhận định trong năm 2021, HĐQT và Ban Điều hành, các cán bộ quản lý 

đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành. Ban 

Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc 

tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, đầu tư cũng như ứng phó kịp thời những biến 

động của thị trường và điều kiện tự nhiên trong điều kiện khó khăn ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Nhiệm vụ chung 



-  Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ động để kiểm soát mọi hoạt động kinh 

doanh, quản trị và điều hành của Công ty. 

-  Trong năm 2022, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường thực hiện công tác kiểm soát định kỳ theo 

điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, lấy ngăn ngừa làm mục tiêu 

chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần 

làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích cho các 

cổ đông và quyền lợi của người lao động. 

2. Nhiệm vụ cụ thể năm 2022: 

-  Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban Kiểm soát, phụ trách 

kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty 

-  Giám sát việc chấp hành Điều lệ của Công ty; kiểm soát việc thực hiện các quy chế nội 

bộ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông Công ty 

-  Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 được Đại hội 

đồng cổ đông phê chuẩn 

-  Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ theo quý, năm 

-  Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt 

tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp 

thời đảm bảo lợi ích của cổ đông 

-  Giám sát tình hình thực hiện các Dự án đầu tư 

-  Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về chi 

trả cổ tức 

- Giám sát việc hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ theo Bản án số 400/2020/HS-ST ngày 

20/9/2020 của Toà án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với số tiền 50 tỷ đồng thu từ 

việc chuyển nhượng cổ phần mà Công ty phải nộp lại cho Nhà nước và hạch toán lại số 

tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 12,5 tỷ đồng. 

-  Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 

-  Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động 

và khả năng thanh toán nợ của Công ty, từ đó kịp thời đưa ra các đề xuất, cảnh báo hỗ trợ 

hoạt động quản trị của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ 

tùng Sài Gòn năm 2021; Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 



 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- HĐQT, 

- Lưu VPCT + BKS 

T/M BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

Phạm Thị Thu Phương 
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56r 01/202218c-HDQT TP H6 Chil4inh, ngay 05 th6ng 04 n6m 2022

BAO CAO

HoAT DONG cOr xgr obne euAN TRI niu zozr vA

NHrFM vu, rH roncn c6NG TAc nila zozz

Kinh gr?i: Quf cd tt6n9

Th{c hien Nghi quy6t s6 01/2021/NQ-DHDCD ng;y 281041202r cia Dai h6i dbng cd d6ng

th(dng nien nam 2021, H6i d6ng quAn tri C6ng ty Cd ph:n Thi6t bi phu tirng $i Gdn xin biio c6o Dai h6i

d6ng c6 d6ng vC ket qG thqrc hi€n san xuAt kinh doanh nim 2021 vil de xuat k6 hoach sen xuet kinh

doanh n;m 2022, cu th6 thd saui

r. CONG Tic vAN HiNH pHAr orEN

1. C6c giai ph6p cai tidn ven hAnh vA kdt qui aht dddc

1.1 Gc giei phep

- Quy dinh van hanh t6i da c6ng suSt gid cao didm Go mia kh6; Chudn h6a nguy,en t6c vA trinh
w ven hdnh kh6i t6 m6y vdi til khung gid, ting mira v; theo c6t nrdc cu thd

- Ap dung phen mEm theo d6i Udng mda vi tinh toiin lgu lddng nddc vE h6 cia KIV; Tinh to6n cu
th€ thdi gian chay m6y, lLlu lddng chay m6y 6p dung cho tdng thdi gian cu thd dd t6a |ru h6a quii
trinh ven hanh; Gi6m suat tieu hao nfdc tf trung binh tren 9.0m3/kwh trong c6c n;m trudc
xu6ng B,Bm3/kwh trong rnr)a kh6 vd 8.9m3/kwh trong mita mfa.

' LEp he th6ng camera giitm s6t toAn b0 thiet bi trong nha mdy: 9i6m s5t liCn tuc dL/dc toAn b6
th6ng s6 van h;nh. Bd tridi van hanh 3 ca 4 kip vdi 01 kip 02 ngddi ve 01 kip g6m 02 ngfdi lu6n
di hbnh chinh d;m beo hi6u s!6't lrm viec, tinh liCn tuc bjo c6o va s(Ja chtra nhd; khi cEn srJa

chila ldn ho6c xd li sd c6 nhi m6y huy d6ng tdn b6 nhan vien van hinh dd tap trung xtr lf dam
bAo van hAnh lien tuc.

- T6i thi6t l5p G cei ti6n c6c quy dinh vE viec siJ dung chung c6c thi6t bi G kh6n9 gian lam viec
theo nguyCn t6c: Sdc khde, an toan, linh hoat, ndng sudt va hieu que.
Ap dung c6c c6ng cu que li hi€n dai: ISO, 55, Base, Google Sheet dd neng cao hi6u suet c6ng
vi6c;

- fich hdp ciic aiiii ph6p c6ng nghe hd trd hoat d6ng qudn li ven hanh tu xa phir hOp vdi m6 hinh
quin li hien dai.

- IhUc hiCn dai tu 02 t6 m6y, tr?m v; cac thi6t bi kh6c
- Deu td thcm c6c thi6t bi vat td cen thi6t nhem dam bao kha n;ng ho?t d0n9 lien tuc cua Nhe

m6v

1.2 KAt quii dat dLldc

- Sln l|.ldng ph;t dien n6m 2021 dat: 67.767.965 KWh;
- $n lfdng phiit dien gid cao didm mia kh6 n;m 2021 dQt: 10.391.791 KWhi
- Tai nan lao d6ng, chdy n6r Kh6n9 xdy ra
- Vi pham cic quy dinh nhd nJoc: Klong xay ra.
- sr cd thidt bi: xdy ra su c6 chiiy ta'm phip citch diCn d dd m6y ph6t Ht .

+ Nguyan nhen: Do m6t gddng bj nghi€ng ve den bu l6ng xi6t rn6t gfdng bi gian ren.
+ Xi lir Nha mdy vd ME x( li,
+ Thdi gian dilng m6y xil li sJ c6t 240.72 gii'.
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2. Sin ldqng ph6t dlCnl
Kdt.thic dm 2021, Sin lfdng ph6t dien nhi m6y dat 67.767.965 KWh tfdng dfdng 107olo kd

hoAch n6m 63.239.570 Kwh, tEng 1,19 lEn so vdi nem 2020 (56,856.452KWh)

sAN LUq NG PHAT DI€N NAM 2021 (Trieu Kwh)
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Mic dir luu ldqng nlldc ve thep, nhdng c6ng t6c van hdnh kh6 hi6u qui do dp dvng phEn mEm
tinh to6n cua KV vao van hirnh; d6n9 thdi nhd mity tinh toan, 6p dung c6c quy dinh van Mnh cho tdng
gid, tfng ngAy ve tdng mia dd d?t hiCu que cao nhAt trong ven hinh; San lLldng ph6t gid cao didm mia
kh6 ndm 2021 dat 10,39 triCu KWh, tgng 1,367 l6n so vdi n6m 2020 ( n6m 2020 dat 7,6 trl6u KWh)

sAn luo. re prdr orfn meo erd riu 2021 ( Trieu Kwh)
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TX6NC TE SAN LLTqNG THEO NAM

T04 T05 T06 IO7 T08
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II. KgT euA siN xuAT KrNn DoANH NiM 2021
1. so s5nh kgt que thi/c hien so vdi kg hoech d€ ra:

Chiti6u doanh thul Th(c hien dAt 114olo tr6n tdng doanh thu dE ra, nhrng riCng

dien chi d?t dLlJ 980/0 so vdi kg hoachr Do trong ndm m6y van hanh gip sf c6 3 l5n

chtra

doanh thu sen xuat
phai dung ffiy stlh

stt chiti€u Ddn vi KH 2021 Thgc hien 2021
ri te

TH/KH

I Sdn ldEng dien Kwh 63.239.570 67,767,965 4,528.39s l07o/o

II Doanh thu/ thu
nhAp

it6ng 71.431.638.912 aL,727.99A.4e6 10.296.359.574 1144/0

Doanh thu biin dien ddng 70.242.r8r''.367 69.143.903.030 -1.098.281.337 98o/o

2
Doanh th! khac, thu
nhap

ding 1.189.4s4.545 12.584.095.456 11.394.640.911 1058%

III Tdng chi phi d6n9 50.s09.s02.370 59.871.s21.546 9.352.019.176

Trong d6: chi phi Ei
d6ng 14 .627 .7s2.573 14 .550.274.557 -77.478.016 99Vo

ry lqi nhuan if6ng 20.922.t36,542 21.a56.476.940 934.340.398 104!o

LN trudc thu6 dbng 20.922.136.542 2r.856.476.940 934.340.398 lVolo

2 ThU6TNDN dOng

3 LN sau thu6 d6ng 20,922,L36-542 2L.856,476,940 934,340.398 tMvo
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chiti€u chi phil
. . . - Cli phi l6i vay giam 1olo so vdi kd hoach do tra nq ddng han kh6ng bi phat t6i cham

tla
- D6n9 thdi chi phiquin li giam do kh6ng td chrlc du tich cho ngrdi tao d6ng trong

n;m do dich benh, c6 chi tjEn nhdng mitc chi thep hdn so v6i k6 hoach de ra- cirng vdi viec giem tien thddng d cac ki 6 chi it hdn k6 hoach n6m io2l

Chitieu lEi nhuan trddc thue
- lvlEc dt doanh thu ph6t di6n kh6ng dat kd hoach d€ ra nhmg giem chi phi nCn ldi

nhu6n v6n dat so vdi k6 hoach d€ ra

- Dbng thdi kh6n9 ghi nhan thu6 TNDN do c6ng ty vAn cdn chuydn 16 tuc chuydn

kho6n 6: 37.787.516.849 dbng ta do n6m 2O2O c6 ghi nh6n khoan chj phi Bdn iin

cia Tda 6n Nhen dAn Tp Hb Chi t4inh vE viec tra bi 50.O0O.0OO.OO0 d6n9 ti€n

chuydn nhudng quyEn cd phan cia c6ng ty trong giai doan 2O1O-2011.

2. So sinh ket qui kinh doanh gi[/a c5c nim

xEr qul sAt xuAr KrNH DoANH NAM 2019 - 2o2o - 2o2l

I Doanh thu rChi phi r LNTT

Doanh thu phit di6n nim 2021 dat 69,143 ti dat 123% so v6i n6m 2O2O Id 56,296 bi dbng, Ldl
nhuan trddc thud n6m 2021 (21,85 ti) ttng |Tgo/o so v6t n6m 2O2O (12,21ti d6nq kh6ng ghi nhen
chi phib6n iin 50 ti d6ng).

3. Tlnh hinh vay vi td nE vay Vi ngiy grl !2l2O2t
Odn vi tinh! Ti il6ng

\37,tA)

Ddn vi otl07l2027 DA tre
trong ndm 2021

Vay th€m
nam 2021 3tlt2l2o2!

Ngen h;ng
182,50 46,50 136,00

G nhen 12,38 26,79 19,60
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Tai ngey 01/01/2021 rai ngAy 3L/I2/202I

' NC6n hbnC . Cl nhan . Ngin hang r Cd nhen

- Trong n6m 2021 d6 thqlc hien tri trEn nd g6c: 46,5 t'; d6ng v:j Ei vay dtng h?n

ngAn Mng VDB, nCn COng ty ty dA d(dc NgAn heng VD8 chuydn nh6m nq ti nh6m

3 vE nh6m 1.
- cdn khoen nd Ng6n hAng Techcombank dang lA khoin nd xau de qu6 h?n tiJ n;m

2014 s6 tiEn nd g&r 2,416 fi dbng, tiEn lei vay t9m tinh hdn: 2,5 fi.
- c6n9 ty dang huy d6ng vay ca nhan kh6ng tii s6n dim beo vdi Lai suAt vay kh6ng

qu6 loo/o/n;m, NhSm d6m b6o di v6n l(u d6ng dd hoat dong san xuet kh6ng bi gidn

doan n6n trong n;m khodn pMi vay cA nhan ting thCm 7,22 d6ng so vdi dEu n;m,

Khoen DhAi tri kh6c:

- Khoan ph6i tra cd quan thi hanh 6n 50 ti chda thqc hien vi trong n5m 2021 c6ng ty
dA n6p ddn phic thdm vd dang chd li€n he vdi cd quan thi hanh 6n hddng d;n th(c
hien bin ,n sau khicd quy6t dinh ph'jc th:im,

Khich hAng:

- oa lem vi€c ve thu hbi c6ng nq d6i vdi chi nh6nh Hd N6i trong n;m 2021 s6 tien:

47.000.000 dbng (Cdn phei thui TiCn hingr 314.291,587 d6ng + LAi vayl

616.r33.784 = 93O.425.366 at6ng),
- De thanh li hdp d6n9 thuC c0 v; ti6p tuc ki hqp dbng thuC mdi dddng day 110 Kv

vdi C6n9 ty Phi lan ve de thu ti€n thue ddn ngey A/0312022: tdng tiEn thu n;m
. 2021 la: 1.546.063.200 dbng. Gc ndm ti6p theo tiEn thu hang n:m lal

1.210.000.000 dOng.

6. DA hoan thenh c6ng t6c ph;t h;nh cd phi6u dd tra c6 tfc ntm 2019 t'i lC 7olo (vdn diEu

16 tai thdi didm hi€n tai sau khi phit hanh le: 203.528.360,000 dbng) vA dA d6ng ki
ting v6n vdi Sd kd hoach d6u td ngiy 01/03/2021

c6NG TAc NHAN sr/., Td cHr/c

- Td chrc dAo tao & thi s5t h?ch lai to:Jn b6 c6ng nh6n vAn hanh ve t;ng he s6 lddng

sau khi thi s6t hach ddi vdi ngudi lao dong d?L kdt que t6t
- Td chfc ddo tao chi ti6t vA thrc tg ve viec PCCC va an toAn phdng ch6ng bao lfi

\qud LdL uuur LoP,,uo,,/
- DAo t?o viCc sd dlrng cic phEn mEm h6 trq c6ng vi6c nh6m t6ng hieu suet.

s
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\

ry.

- T6ng s6 ngddi lao d6n9 c0a nhi m6y hien nay le 17 CBCNV, trong d6 ain b6 tnJc
. ti6p van hanh 10 ngudi.

- Day manh viec 6p dung c6c phEn mEm vio hong ciic tdc qu6n l1i v5n hdnh NhA m6y
va C6ng ty nhf: Base/ Drive,...

- Neng c6p & XAy d{ng lai he th6ng quy trinh v6n h6nh nhem djm beo quy trinh
ding ve s6t vdi thrJc te

- Ap dung ciic quy dinh Iso ve 5s trong'56n xugt kinh doanh cLla C6ng ty
- Todn b0 CBCNV dddc tham gia c6c ldp deo tao chuyen m6n, quan I c6ng vi6c do

VCP Holdings td ch0c
- Lu! trtr vEn ban dd6i dang dien t|] tim dddc nhanh chdng phuc vu tdt hdn c6ng t6c

quan ry vi ley th6ng tin,

Kg HoAcH siN xuAr KrNH DoANH NiM 2022
l. Kghoach sen xuet diCn nim 2022

K6 hoach sen xuet kinh doanh nim 2022 cEn cf theo kd hoach tinh to6n sd tieu ph6t
dien binh qu6n 5 nim ti 2016 ddn nim 2021 cia nhi mdy thiry di6n D6kgtun

KE HoAcH sAN xu^r DICN NAM 2022

.Sdn llidnS (tri€u Kwh)

. Doanh r'u (V dine) 12,74 12,96

11,07

,733,262. 8,498

r'f if
T4 T5 T6

4,235

I 2.172

il 'lr
Tl 12

8,781

10

'it
T3

,'l
7\2ILT

K6 sen xudt kinh doanh

TT Noi dung Ddn vi
tinh Thgc hien 2021 Kd hoach 2022 +l- ri tc

I San lddng
atiCn

kwh 67,767.965 66.337.s00 -r.430,455 98o/o

Doanh thu,
thu nhap alting 47.727 .99A,4a6 72.791.580.586 -8.936.417,900 a9o/o

1
Doanh thu bdn
oten oong 69.143.903.030 69.681.580.586 101o/o

2
Doanh thu khitc,
thu nhap oong 12.584.095.456

3,110.000.000
-9.474.095.456 25o/o

T6n9 chi phi d6n9 59.871.s21.546 50.434.529,144 -9,436,992.402 84o/o
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Trcng dd: Chi
ddng 14.550.274.557 1 1. 1 73.51 7. 782 770/o

ry Lqi nhuan at6n9 21.856.476.940 22,3s7.O5t,442 50o.574.502 lO2o/o

1 LN trddc thug d6ng 21.a56.476.940 22.357 .051 .442 500.574.502 102o/o

2 Thu6 TNDN d6ng 3 .1.78.406.678 3.178.406.678

3 LN sau thue d6n9 2t.456.47 6,940 19,174.644.764 -2.677 ,432.17 6 88o/o

Chiti€u doanh thul
- Doanh thu san xuet diCn n;m 2022 t;ng 1olo vdi ntm 2021 do d6nh gid tinh hinh

thui vdn n6m 2022.
- Doanh thu khilc Aiam so vdi n;m 2021 do doanh thu khiic tychi nh6nh Ha N6j.

ChitiCu chi phir
- Giim chi phi Ei vay so vdi n5m 2021 do dA thu/c hi6n tr6 giam dEn nd g6c cho n96n

hdng VDB, trong n6m 2022 ti6p tuc tr6 nd g6c cho VBD 50.1 ti d6ng.
ChitiCu lgi nhuen sau thu6:

- TAng Doanh thu $n xu5t djen vir giam chi phit6i vay n6n den d6n LNTT n6m 2022
t;ng 2olo so vdi n6m 2021.

- Ndm 2022 s€ phai n6p thud TNDN sau khi tri di phEn chuydn t5 cdn lai cia ban 6n
s6 8 LC Dudn 15,29 V d6ng, dd ki6n tien thu6 phAi n6p te khoang: 3,17 d d6ng.

Tr€n day li Beo ciio v€ kgt qui SXKD n6rn 2021 vir de xuat k6 hoach SXKD, dEu tLa n;m 2022 cia
C6n9 ty cd phEn Thi6t bi phu ti,ng Sia Gdn, H6i d6ng quen hi C6ng ty xin bao c6o Dai h6i d6ng cd d6n9
xem x6t phC duy6t.

Xin tren hong cAm dn./,

)),fl

TM. H6I D6NG QuiN TRI c6NG TY
Ndi nhant
- Nhi kinh gul.

- Lt-tu HOQI, TCHC,

CHU TICH

H NGUYEN KHANH
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56: 02/2022lBc-HEQT rP H6 Chi N'linh, ng;y 05 thitng 04 n5m 2022

BAO CAO

cuA HOr obNG euir rnl vE c6uc ric quAN Lf, Dr'Eu HANH NAM 2021

vA NHIEM vu, Kg Ho4cn c6nc ric rnonc riu zozz

Kinh ou'i: QUf W cd ooNG coNG w

Vdi tinh thbn doan kdt va nhet tricao cila c6c thanh vien, trong nim vfa qua, HOi d6ng quAn tri
c6ng ty cd phEn Thi6t bi phv tirng sai Gdn de thfc hien vA hodn th:rnh t6t cac nhiem vu me D?i hoi

abng cd a6ng de d€ ra. BCn can[ 46, n6i d6ng quan tri cong dA ph6t huy ning lfc, tr6ch nhi€m, i
thfa chep hanh ph6p luet, th{c hiCn ding chdc nbng, nhi6m vu vii quv6n han trong c6ng t6c qu6n tri,

di6u henh hoat d6ng cua C6ng ty, HOi d6ng qu6n tri xin bdo cdo Da hoi ddng c6 ddng v€ k6t qu6 c6ng

tdc qu6n tri dieu henh #m 2021 vA kd ho?ch cOng t6c nim 2022 nhd saui

r. xCi euA c6ttc rAc quAn rn1 wAu zozrr
Trong n6m 2021, c6c th:lnh vi6n trong H6i dbng quen tri C6ng ty dA tich ctlc ph6i hdp lam viec tr€n

tinh th:;ftch nhi6m dd dra ra c5c quydt dinh chinh x6c, kip thdi mang lai hieu que cao H6i d6ng

quin tr! d6ng vai trd dinh hddng, chi dgo vA h6 tro Ban oi€u hanh trong c6c hoat dong san xuet kinh

doanh cira C6ng ty, cu thC lal

1. VC hoqt atong cia Hoi dbng quan tril
Trong n6m 2021 c6 sq thay d6i vC Ban di€u henh cdng tvr Thay ddi T6ng gi6m ddc tr ong Pham

B;o Long sang 6ng V0 Ha Nam

Thdng 3/2021 c6ng ty ho:rn tat viec tri cd trrc bing cd phi6u vd da hoin t6t vi6c ttng v6n vdi sd

kd ho?ch ve deu td ti 190.214 990,000 d6ng lCn 203 528.360 000 ddng

H6i d6ng quAn hi C6ng ty dA hop 04 phr6n va 11 Quydt dinh thu6c thdm quven dddc quy dinh tai

DiEu E t6 chdc va hoat dong cia c6ng ty.

stt Nghi quy6t/ Quydt alinh

OV2O2VQD-HDQT

Ngey Noi dung

131011202r
Th6ng qua kdt qua phdt hAnh cd Phi6u
de tri c6 t0c

2 01A/2021/QD-HDQT
ri

? nl R/rn) 1 /nn-HnatT

Xdp lddng d6i vdi Tdng gi6m d6c ong
Pham Bdo Long

X6p ludng d6i vdi Kd toin trLldng ong

1310r12021

131011202r

02/2021/QD-HDQr 14l0t/2021

N9uy6n Vi6t Hdng

Nam

Th6i giao nhiCm vq TGD Ong Pham

Phe duy6t chi hfdng Nghien cfu md
r6n9 NMTD vd dLr 6n nhi6t dien sinh

kh6i

08/2O2VQD.HDQT

08A/2021/QD-HDQT

09/2O2VQD.HDQT

0910312021
86 nhi6m TGD vA ngddi dai dien PL vdi
6ng V0 Ha Nam

Xep ltrdng T6ng gi6m d6c 6ng v0 H;
09/0312021

091031202r
Bao Long hI ngay09-03t021
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stt
_T

!
10

Nghi quyot/ Quy6t dinh

10/2021lQD-HoQT

Noi dung

DHDCD thddnq niCn

f
Nsav

03/0612021

to cnuc

. 2021
nam

16/202VQD-HoQr Td chdc Dai
n5m 2021

h6i cd d6n9 bet thfdng

17 /2021/QD-HDQT c6n9 ty ki6m to6n d6c t6p
b6o c6o tei chinh n6m 2021

31/2021/QD-HOQT

2. v€ ho?t dong sen xuet kinh doanh cia c6ng ty ndm 20211
Bing 1. Kdt qui sAn xudt kinh doanh nim 2021

- v€ hoat d6n9 san xuat kinh doanh n6m 2021i s6n rddng di€n dat: 56.8s6.368 kwh, Doanh thu
b6n dien dat: 69.143.903.030 dbng (Giii b6n di6n n6m 2021 binh quen: 1.020,3 d6ng/kwh
tEng 103olo so v6i 9i6 b6n di6n binh qu6n n6m 2O2O). NEm 2021, c6ng ty ti6p tuc chuydn
kho6n 16: 37.787,516.849 d6ng td do n6m 2020 cd ghi nhen khoen chi phiBen an cua Tda;n
Nhan den Tp H6 Chi tvtinh vE viCc tri lai 5O,OOO.OOO.OOO d6ng ti€n chuydn nhudng quyEn c6.
phen cia c6ng ty trong giai doan 2010-2011.

3. D5nh giii vE tinh hinh th(c hi€n nhiem vu cda Ban Oi.€u hanh C6ng tyl

stt Chi tieu Ddn v! KH 2O2L Thdc hi6n 2021 ri tc
TH/KH

I Siin lfdng itien (wh 63.239.570 67,767,965 4.528.395 1074/o

fi Doanh thu, thu
nhAp il6ng 7 L.431,63A.9L2 41.727 ,99A,4a6 LO.296.359,574 t14a/a

1 Doanh thu b6n di6n d6n9 7A.242.784 .367 69.143.903.030 -1.098.281.337 9gak

2
Doanh thu khdc, thu
nhAp d6n9 1.189.454.545 12.s84.09s.456 11.394.640.911 10580/o

III T6n9 chi phi af6n9 50.509.502.370 59,471.521.546 9.362.019.176

Tronq d6i Chi phi t5i
d6ng 14.627.752.573 14.550.274 .557 -77.478.016 990/0

ru Lgi nhu6n aI6ng 20.922,L36,542 21.856.476.940 934.340.39a ta40/o

7 LN trudc thud d6n9 20.922,L36.542 21.856.476.940 934.340.398 1040/o

2 Thu€TNDN d6ng

934.340.3983 LN sau thud d6ng 20.922,L36.542 21,856.476.940 1O4a/o
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frong ndm 2021 vla qua, H1lddng quAn tri C6ng ty ddnh giA:

- 8an oi€u hinh va tap thd cBcNV trong c6ng ty da phSn ddu v6 n6 ldc cao trong viec th(c hi6n k6

hoach SXKD, Gu td n6m 2021 dd d?t duqc kgt qua kinh doanh cao nh6t.

- Tuy nhien, b,-n canh nhtrng kdt que dat d|.ldc nbm 2021, Ban DiEu hanh cen thddng xuy€n.c6
nhilng d€ xuat, ki6n nghi kip thdi c6c giei ph6p phtr hop dd tham mdu cho H6i d6ng quan tri nhAm

tbng cfdng c6ng t6c quin tri dieu henh c0ng nhd hi6u qG v; chSt ltldng c6ng viec.

rr. cAc rnrfu vr,r vA xd norcn c6re rAc cHirn rnonc nIu zozz:

Nhan dinh tinh hinh kinh t6 x6 h6i cua d5t nLJdc c6 nhiCu chuydn bi6n, qua n6m bdt cAc sd lieu val

tinh hinh thiy v6n c0ng nhd trAch nhiem trddc ciic cd d6n9, Hoi dbng quen tri x6c dinh m6t sd nhiem

vu trong tem cua c6ng t6c quen tri dieu hAnh trong nim 2022 nhd sau:

1. Ve c6ng tac sen xuat kinh doanh:

NEm 2022, H6i d6ng quan tri s6 ti6p tuc ph6t huy nhihg kdt que da dat ddqc, t6ng crdng ntng
l(lc qudn tri, diEu chinh hi mot sd chi6n lfqc vA giai ph6p chi d?o c6ng t6c sdn xu6t kinh doanh cia
c6ng ty, ph6n dau hoAn th:inh dat ve vddt kd hoach vdi m6l s6 chi ti6u chinh nhr saui

2. V€ c6ng t6c quin l,i van henh sen xuat dien:
- Chi dao c6ng ty ph6i hop vdi c6c b€n lien quan nhd: C6ng ty Dien lqc Binh Phvdc, DiEu d6 di€n A2

dC ddm beo Nhe m6y pMt dien gid cao di6m vdi c6ng su6t cao nhAt.

' chi dao c6ng ty ph6i hdp vdi c6ng ty cd phAn cd diCn vcP khEc phuc c6c sq cd (ndu c6) mot c6ch

kip thdi, ddm bdo cho nh; m6y thiry dien Dakglun van hanh an toan, hieu qua.

TT Noi duns Odn vi
tinh Thgc hien 2021 Kg hoach 2022 ri tc

t̂?

I Sen ldqng
aliCn

kwh 67.767.965 66.337.500 -1.430.465 9ao/o

II Doanh thu,
thu nhap

iI6ng 8t-7 27 .998,486 72.791,580.586 -8.936.417.900 Ego/o

1
Doanh thu b6n

o"inr' $', tr'ai
thu nhap

dbng

dbnq

69.143.903.030

I
12.584.095.456

69.681.s80.586

3.110.000.000

531.677.556 'idTY\

2 9 .474 .A95 456
lAbL,

'rr6fr1i{c

III T.6ng chi phi ar6ng 59.871.521.546 50.434.529.144 -9.436.992.402 9."-"..ry

14.550.274.557 11. t 73.517.782 3.376.7 56.775 77o/o

ry Lginhuan d6ng 2La56,476,940 22,357 .051.442 500.574.502 l02o/o

I LN tru6c thue d6ng 2!.856.476.940 22.357.457.442 s00.574.502 IA2olo

2 Th!6TNDN dijng 3.178.406.678 3.178.406.678

3 LN sau thu€ d6ng 2L,A56.476.940 L9.L78.644.7 64 -2,677 .832.176 88o/o
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- Th(c hien t6t vaitrd ve tr6ch nhi6m crla H6id6ng q$n tri trong viec chidao vA h6 tro Ban diEu
hdnh hi6n khai c6ng titc sen xuet kinh doanh n5m 2022, nhem ph5n deu dat v; vddt c6c chi ti€u
!6.h0?9h dq dE Ja. Tlong d6, trong tam v6n ti tap trung cho c6ng t;c ph6t dien, b6n dien cia
Nh; mdy thuy di6n Dikglun dat hidu que cao nhA't,

. Tr€n d6y ld bao cao v€ kdt qui c6ng t6c quan li, diCu Mnh n5m 2021 G nhiem vu, ke hoach c6ng
Li-c trong n6m 2022, H6i dbng qu;n hi xin b6o c5o Dai h6i d6ng cd d6ng xem xit vA 6dng gdp t t<i6i
dd HDQI kh6ng ngihg n6ng cao tr6ch nhiem quan tri, qu;n ti, g6p phin x6y Oung COng ty cd phen
Thidt bi phu ting S;i Gdn ngay ceng ldn manh v; ph6t rridn ben viihq.l. -

Xin tren trong cem dn!

NdinhAnl

- Nh!.t kinh 9h,
- Ltu HDQT

6,2
:(-f

coNG TY
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