
BiI HQI BONG CO BONG CONG HOAXAHQI CUNGIAVITNAM 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP Bc 1p -  Tir do -  Hnh phñc 

S:2.1O/BB-DHDCD 
Ha Nt51, ngày 29 tháng 6 nám 2021 

BIEN BAN HOP 
BI HO! BONG CO BONG THLNG MEN NAM 2021 

TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

I. Thông tin chung v doanh nghip 

- Ten doanh nghip : Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 

- Dja chi trii sâ chInh : S 124 Minh Khai, Qun Hai Ba Trixng, Thành ph Ha Ni 

- Ma s doanhnghip:0100106313 

II. Thôi gian, dja dim, hlnh thtrc t chfrc Bti hi 

- Thñ gian t chirc: Tr 08h30 ngày 29/6/202 1. 

- HInh thirc t chirc: Dai  hi trirc tuyn và bO phik din tCr. 

- Da dim: Ban chü t9a chü trI Dai  hi tti Hi tnx?ing t.ng 5 - Trii sâ Tng cong ty 
Lp may Vit Nam - CTCP, 124 Minh khai, Qun Hai Ba Tnrng, Ha Ni. 

- Website tharn dir Bai  hi trirc tuyn: http://ezgsm.fpts.com.vn. 

III. Thành phn tham dir 

- Thành viên Hi dng Quán trj Tng cong ty; 

- Thành viên Ban Tng Giám dc Tng cong ty; 

- Thành viên Ban kim soát; 

- Các khách m?yi tham du Dai hôi; 

- Các c dông và Ngixi di din üy quyn cüa c dong Tng cong ty Lap may Vit 

Nam - CTCP (theo danh sách c dong ch& tai  th?ji dim ngày 27/4/202 1). 

IV. Biêu kiin tiên hành Bii hi 

Trithng Ban kim tra tu each c dông - Ong Trn Vu Vucmg báo cáo t?i  Di hi kt 

qua kim tra tu each c dông tham d? phiên h9p Di hi dng c dông thumg niên 11am 

2021. Ti thxi dim khai mc (8h30 phüt), Di hi dü diu kin tiM hành theo quy djnh 

cüa pháp lust hin hành vâi cci cu c dông nhu sau: 

- TMg s c dông theo Danh sách c dông ch& ngày 27/4/202 1 là 283 c dOng, so' 

hüu 79.726.104 c phAn Co quyM biM quy&. 

- C dông tham di,r Di hi: TInh dn 08h28 phüt ngày 29/06/2021, thng s c dông 

và di din üy quyM tham dir là 33, dai  din cho 78.708.824 c phn, chim 98,7240 % 

trên tMg s c phn có quyn biM quyt. 

V. Bu Ban Chü t9a, chi dnh Ban Thir k và bâu Ban kim phiêu: 

1. Các thành viên Ban Chü tQa do Chü tça gió'i thiu bao gôm: 
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- Ong Büi Düc Kiên Chü tjch HDQT Chii t9a DH; 

- Ong Lê Van Tun Thành viên HDQT, Tng giám dc Thành viên; 

- Ong Nguyn Van Hing Thành viên HDQT, P.Tng giárn dc Thành vien. 

Dgi hi dà bie2u quyê't thông qua Ban chi tQa v&i tj' lç tan thành là 100%. 

2. Ban Thir k: Các thành viên Ban thu' k do Chü tça Di hi chi dnh bao gm: 

- Ong Lê DInh Khanh, Truâng Ban kim toãn ni b TCT: Tru&ng ban; 

- Ba Trn Huyn Linh, Phó Giárn dc Ban Tái cu trüc: Thành viên. 

3. Ban kim phiu: Các thành viên Ban kim phiu do Chü tQa giói thiu bao gôm: 

- Ong Vu Tin TrInh, PhO truO'ng Phông PCTD Tng cong ty: Trithng ban; 

- Ong Lai  Vit Tan, Chuyên viên Phông TCKT Tng cong ty: Thành viên; 

- Ba Lé Thj Thanh BInh, Chuyên viên PhOng TCNS TMg cong ty: Thành viên. 

Dcii hi dà bie2u quyê't thông qua Ban kié'm phiê'u vó'i tj) l tan thành là 100%. 

VI. Thông qua Chtro'ng trInh Di hi, Quy ch t chirc Thii hi và Quy ch bu cfr 

thành viên HDQT, BKS: 

1. Chirong trInh Di hi: 

Dgi hi dâ bie2u quyê't thông qua Chuvng trinh Dqi ht7i vó'i tj lç tan thành là 100%. 

2. Quy ch t chiuc Dii hi: 

Dgi hi dä bieu quyê't thông qua Quy ché' to chic Di hi vó'i t5' l tan thành là 100%. 

3. Quy ch bu cfr thành viên HDQT, BKS nhim k 2021 - 2026: 

Di hi dã bie2u quyê't thông qua Quy chê' bu cz' thành viên HDQT, BKS nhim k3) 

2021 - 2026 v&i tj) l tan thành là 100%. 

VII. Thông qua ni dung các báo cáo, to' trInh: 

1. Di hi dä nghe Ong Büi Dire Kiên - Chü tjch HDQT Báo cáo kt qua hoat 

dng nãm 2020 và djnh hi.rng kê hoach hoat dng närn 2021 cüa Hi dng quãn trj Tang 

cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

2. Dii hi dã nghe Ong Lê Van Tuân - Thành viên Hi dông quãn trj, Tang 

giám cMc Báo cáo k& qua hoat dng san xut kinh doanh nám 2020, k hoach san xut 

kinh doanh và du ti' nám 2021. 

3. Dii hi dA nghe Ba Nguyen Thj Thu Trang - TrtrO'ng Ban kim soát trInh bay: 

- Báo cáo hot dng nám 2020 và k hoach hoat &ng nám 2021 cüa Ban kim soát. 

- T trinh v vic 1?a  chQn Dn vj kim toán báo cáo tài chfnh näm 2021. 

4. Di hi dã nghe Ong Nguyen Van HOng - Thành viên Hi dng quãn trj trinh 
bay các TO' trInh sau: 

- TO' trInh thông qua Báo cáo tai chInh (Báo cáo tài chmnh riêng và Báo cáo tài chInh 

hçip nht) dã duqc kim toán nãm 2020; 

- TO' trInh thông qua phuong an phân phi 1çi nhun näm 2020 cüa Tng cOng ty 
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Lp may Vit Nam - CTCP; 

- T? trInh thông qua miIrc chi trã tin li.rang, thU lao thrc hin näm 2020, k hoch 

näm 2021 cüa Hi dng quãn trj, Ban kim soát Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP; 

5. Dii hi dä nghe Ong Trn Vu Viro'ng - Trtr&ng phông Pháp ch Thm djnh 
trInh bay các T& trinh sau: 

- Ta trInh thông qua Diu l th chi'rc va hoat dng (sUa di, b sung ln 3) cUa Tng 
cong ty Lp may Vit Nam - CTCP; 

- T? trinh thông qua Quy ch ni b v quãn trj Thng cong ty Lp may Vit Nam - 

CTCP (sUa di, b sung 1n 2); 

- Tx trInh thông qua Quy ch hoat dng cUa Hi ding quán trj Tng cong ty Lp 

may Vit Nam - CTCP; 

- T trinh thông qua Quy ch hott dng cUa Ban kim soát Tng cong ty Lap may 

Vit Nam - CTCP; 

6. Di hi dã nghe Ong Nguyn Van HUng - Thành viên Hi dng quãn trj trinh 
bay T trInh thông qua vic bAu thành viên HDQT, BKS nhim k' 2021 - 2026 cUa Tng 

cong ty Lap may Vit Nam - CTCP và cong b Danh sách 1rng viên Thành viên HDQT, 

BKS nhu sau: 

• 05 iirng viên tham gia Hi dng quán trj gm cO: 

V Ong Nguyn Vn HUng 
V Ong BUi DUc Kiên 
V Ong Nguyn HUu Thành 
V Ong Lê Van Tun 
V Ong Trn VU Vuong 

• 03 Ung viên tham gia Ban kim soát gm cO: 

V BàLêThjThuHng 
V Ba Trn Thuo'ng Huyn 
V BàNguyn Thj Thu Trang 

7. Thão 1un tti Dai  hi 

ChU t9a m?ñ các c dông tham gia kin di vâi các báo cáo và t trInh tai Dai hi. 

Các c dOng thing nMt ni dung cUa các Báo cáo và Ti trmnh và khOng có kin gI them. 

VII. Biu quyt và kt qua biu quyt ni dung các báo cáo và to' trInh 

- Tai thi dim tin hành bO phiu biu quyt (10h35 phUt), tng s6 c dông tham dir 

và Uy quyn là 38, dai  din cho 78.7 17.224 ci phn, chim 98,7346 % tng s cô phân có 
quyn biu quy&. 

Theo Chirnng trInh, Dai  hi dng c dOng (DHDCD) biu quyt cho 12 ni dung gm 
các bao cáo, t0 trInh. Vic biu quyt duqc thixc hin thông qua hInh thUc trrc tuyên và bO 

phiu din tCr tai  Website https://ezgsm.fpts.com.vn. 
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So phiu phát ra: 38 phiu, dai  din cho 78.7 17.224 c phn, chim 100% tInh trên s 

c phn bik quyt dir h9p. 

S phiu thu v: 38 phiu, dai  din cho 78.7 17.224 ci phn, chirn 100% tInh trên s 

c phn biu quyt dir h9p. 

sé phiu không thu v: 0 phiu, di din cho 0 c phn, chim 0% tInh trên s c 

phn biu quyt dr h9p. 

1. Báo cáo kt qua hot dng nàm 2020 và dnh hurng kê hoch hoat  dng näm 

2021 cfla Hi dIng quãn trj Tang cong ty Lp may Vit Nam - CTCP (Ni dung chi 

tit ti Báo cáo s 133 /BC-HDQT ngày 06/5/202 1 cüa Hi dng quán tr Tng cong ty). 

Kit qua bie2u quyit: 

- Tng s phiu tan thành: 38 phik, dai  din cho 78.717.224 c phk biu quyt, 

chim 100% tInh trên s6 c ph&n biu quyt dir hop. 

- Ting s phiu không tan thành: 0 phiu, di din cho 0 c phn biu quyt, chim 

0% tinh trên s c phn biu quyt dir hçp. 

- Tng s phiu không có kin: 0 phiu, di din cho 0 c phn biu quyt, chim 

0% tInh trên s c phn biu quyt d%r hop. 

> Nhii vy, DHDCD thông qua Báo cáo kt qua hoat dng nãm 2020 và dnh hixâng 

k hoach hoat dng näm 2021 cüa Hi dng quân trj Tng cong ty Lp may Vit Nam - 

CTCP vo'i t 1 100%. 

2. Báo cáo kêt qua hot dng SXKD, dâu tir nàm 2020, k hoch SXKD Va dan 

tir nàm 2021 cüa Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP (Ni dung chi tit tai  Báo 

cáo s 457/TCT-KTKT ngày 06/5/2021 cüa Tng giám dc Tng cOng ty). 

KIt qua bilu quye't: 

- Tng s phiu tan thành: 38 phiu, dai  din cho 78.717.224 c phn biu quyt, 

chim 100% tInh trên s6 c phn biu quyt di,r hçp. 

- Tng s phiu không tan thàiih: 0 phiu, dai  din cho 0 c phk biu quyt, chim 

0% tInh trén s c phn bik quyt dir hop. 

- Tng s phiu không có kin: 0 phiu, dai  din cho 0 c phn biu quyt, chim 

0% tInh trên s c phn biu quyt dir hop. 

> Nhii vy, DHDCE thông qua Báo cáo kt qua hoat dtng SXKD, du tr närn 2020, 

k hoach SXKD và du tu näm 2021 cüa Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP vâi t 
1 100%. 

3. Báo cáo kt qua hoit dng nàm 2020 vã k hoach hoat dng nãm 2021 cüa 
Ban kim soát Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP (Ni dung chi tit tai  Báo cáo 
s 04/BC-BKS ngày 06/5/202 1 cüa Ban kirn soát Tng cong ty). 

Kê'tquá biluquyê't: 
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- Tng s phiu tan thãnh: 38 phiu, di din cho 78.717.224 c phn biu quy&, 

chim 100% tInh trën S6 c6 phn biu quy& dir h9p. 

- T6ng s6 phiu không tan thành: 0 phiu, di din cho 0 c6 ph&n biu quyt, chim 
0% tInh trên S6 c6 phn biu quyt dr h9p. 

- T6ng s6 phiu không có kin: 0 phiu, dai  din cho 0 c6 phn biu quy6t, chim 
0% tmnh trên S6 c6 phn biu quyt dir hçp. 

> Nhu 4y, DHDCD thông qua Báo cáo hot dng näm 2020 và k hotch hott dng 

näm 2021 cUa Ban kim soát T6ng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP vOi t1 100%. 

4. Báo cáo tãi chInh 11am 2020 dã thrçrc kim toán cüa T6ng cong ty Lap may 
Vit Nam - CTCP (Ni dung chi tit tai  T? trInh s6 134/TTr-HDQT ngày 06/5/2021 

cüa Hi d6ng quail trj T6ng cong ty). 

Kê't qua biêu quyê't: 

- T6ng s6 phiu tan thành: 38 phiu, di din cho 78.717.224 C6 phn biu quy&, 

chim 100% tInh trén s6 c6 phn biu quy& dir h9p. 

- T6ng s6 phiu không tan thành: 0 phiu, dai  din cho 0 C6 phn bi6u quyt, chim 

0% tInh trên s6 c6 ph.n biu quy& dr h9p. 

- T6ng s6 phiu không có kin: 0 phiu, di din cho 0 c6 phn biu quy&, chim 
0% tinh trên s6 c6 phn biu quy& dir h9p. 

> Nhu 4y, DHDCD thông qua Báo cáo tài chInh näm 2020 d dugc kim toán cüa 

T6ng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP vài t' 1 100%. 

5. Phurng an phân ph1i lçn nhun, trIch 1p các qu và chi trã c tüc näm 2020 
cüa T6ng cOng ty Lap may Vit Nam - CTCP (NOi dung chi ti& ti T?LI trInh s6 135/TTr-

HDQT ngày 06/5/202 1 cüa HOi  dbng quán trj T6ng cong ty). 

Ket qua bie2u quyê't: 

- T6ng s6 phiu tan thành: 38 phiu, dti din cho 78.7 17.224 c6 phn biu quyt, 

chim 100% tInh trên s6 C6 phn biu quy6t dir h9p. 

- T6ng s6 phiu không tan thành: 0 phiu, di din cho 0 c6 phn biu quyt, chim 

0% tinh trên s6 C6 phn biu quyt dir hQp. 

- T6ng s6 phiu không có kin: 0 phiu, di din cho 0 c6 phn biu quyt, chim 

0% tinE trên s6 c6 phn biu quyt d1r h9p. 

> Nhtx vy, DHDCD thông qua Phuong an phân ph6i 1çi nhun näm 2020 cña T6ng 
cOng ty Lap may Vit Nam - CTCP vài t' 1 100%. 

6. Mfrc chi trã lien hrong, thu lao thiic hin 11am 2020, k hoch näm 2021 cüa Hi 
dông quãn trj, Ban kim soát T6ng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP Ni dung chi 

tit tui T trinh s6 136/TTr-HDQT ngày 06/5/202 1 cüa Hi d6ng quán tr T6ng cOng ty). 
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Ke't qua biu quyêt: 

- Tng s phiu tan thànli: 38 phiu, di din cho 78.717.224 c phn biu quyt, 

chim 100% tInh trên s c phn biu quyt dir hop. 

- Tng s phiu không tan thành: 0 phiu, dai  din cho 0 c ph.n biu quyt, chim 

0% tInh trên s c phn biu quyt di,r hop. 

- Tng s phiu không có kin: 0 phiu, di din cho 0 c phn biu quyt, chim 

0% tinh trén s ci phn biu quyt dir hop. 

> Nhu vy, DHDCD thông qua mi'rc chi trã tin kro'ng, thu lao cüa HOi  ctng quail trj, 

Ban kim soát näm 2020 và k hoach näm 2021 vâi t 1 100%. 

7. Danh sách t chfrc kim toán thrçrc chp thun thirc hin kim toán và soát xét 

các báo cáo täi chInh näm 2021 cfla Tong cong ty Lp may Vit Nam - CTCP (Ni dung 

chi tMt t?i  T? trInh s 05/TCT-BKS ngãy 06/5/202 1 cüa Hi dng quân trj Tng cong ty). 

Kê't qua bieu quyet: 

- Tng s phiu tan thành: 38 phiu, dai  din cho 78.717.224 c phn biu quyt, 

chim 100% tinh trên s6 c phn biu quyt d? hop. 

- Tng sé phiu không tan thành: 0 phiu, di din cho 0 c phn biu quyt, chim 

0% tInh trên s c phn biu quyt dir hop. 

- Tng s6 phiu khOng có kin: 0 phiu, dai  din cho 0 c phn biu quyt, chim 

0% tInh trên sé, c phn biu quyt d? hop. 

> Nhir vy, DHDCD thông qua danh sách t chic kim toán dirçic chp thun thrc 

hin kim toán và soát xët các báo cáo tài chInh nãm 2021 cUa Tng cong ty Lap may Vit 

Nam - CTCP vài t 1 100%, gm có: 

1' Cong ty TNHH Hang kim toán AASC 

V' Cong ty TNIHIE{ Kiêm toán và Tu vn A&C 

V Cong ty TNHIH Kim toán và Thm djnh giá Vit Nam (AVA) 

Dai hi dng c dông quyn cho Hi dng quán trj tin hành các thu tiic cn 

thit theo quy dnh d 1çra chn mt trong s các cong ty kim toán dc 1p trong Danh 

sách nêu trên d tin hành kim toán và soát xét các Báo cáo tài chInh cho nàm tài 

chInh 2021 cüa Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP. 

8. Diêu 1 to chfrc Va hot dng (sfra di, b sung lan 3) cüa Tng cong ty Lap 

may Vit Nam - CTCP (Ni dung chi tit ti Ti trInh s 137/TTr-HDQT ngãy 06 /5/202 1 

cüa Hi dng quãn trj Tng Cong ty). 

Kê't qua bié'u quyê't: 

- Tng s phiu tan thành: 38 phiu, di din cho 78.717.224 c phn biu quyt, 

chim 100% tmnh trên s6 c phAn biu quyt di,r hop. 

- Tng s phiu không tan thanh: 0 phiu, di din cho 0 c phn biu quy&, chim 

0% tInh trên s c phn biu quyt dir hçp. 
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- Tng s phiu không Co kin: 0 phiu, dai  din cho 0 c phn biu quyt, chim 

0% tInh trén s e phn biu quy& dir h9p. 

> Nhu 4y, DHDCD thông qua Diu 1 t chic vã hott dng cUa Tng cong ty Lap 

may Vit Nam - CTCP (süa d,i, b sung 1n 3) vói tr 1 100%. Diu 1 di.rçc ban hành, có 

hiu lirc ap diing sau khi chrçxc DHDCD thông qua và thay th Diu 1 T6ng cong ty Lap 

may Vit Narn - CTCP do DHDCD thi.rng niên näm 2018 thông qua ngày 25/5/20 18. 

9. Quy ch ni b v quail trj Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP (sira dM, 

b sung 1n 2) (Ni dung chi ti& ti Ti trInh sé, 13 8/TTr-HDQT ngày 06/5/2021 cUa Hi 

dng quãn trj T6ng cong ty). 

Ke't qua bié'u quyê't: 

- Tng s phiu tan thành: 38 phMu, di din cho 78.717.224 c phân biu quyt, 

chim 100% tInh trên s c ph.n biu quyt dir h9p. 

- Tng s6 phiu không tan thành: 0 phiu, dai  din cho 0 c phn biu quyt, chim 

0% tInh trên sé c phn biu quyt dr h9p. 

- Tng sé phiu không Co kin: 0 phiu, dai  din cho 0 c phn biu quyt, chim 

0% tInh trên s6 c phn biu quyEt dr h9p. 

> Nhtx 4y, DI-IDCD thông qua Quy ch ni bO v quãn trj Tng cOng ty Lap may 

Vit Nam - CTCP (st'ra di, b sung 1n 2) vói t 1 100%. Quy ch nay dixqc ban hành, cO 

hiu 1irc áp diing sau khi duqc DHDCD thông qua và thay th Quy ch ni b v quail trj 

Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP do DHDCD thuO'ng niên näm 2018 thông qua 

ngày 25/5/20 18. 

10. Quy ch hoit dng cüa Hi dông quãn trj Tong cong ty Lap may Vit Nam - 

CTCP (Ni dung chi tit ti T trinh s 139/TTr-HDQT ngày 06/5/2021 cüa Hi dng 

quãn trj Tng cong ty). 

Kit qua biiu quylt. 

- Tng s phiu tan thành: 38 phiu, di din cho 78.7 17.224 c phn biu quyt, 

chim 100% tInh trên s c phn biu quyt dr h9p. 

- Tng s phiu không tan thành: 0 phiu, dai  din cho 0 c phn biu quyt, chim 

0% tInli trén s6 c phn biu quyt dir h9p. 

- Tng s phiu khOng cO kin: 0 phiu, dti din cho 0 c phn biu quy&, chim 

0% tInh trên s c phn biu quyt dr h9p. 

> Nhr 4y, DHDCD thông qua Quy ch hot dng cüa HOi  dng quãn tr Tng cong 

ty Lap may Vit Nam - CTCP vâi t 1 100%. Quy ch nay duc ban hành và có hiu hrc 

áp diing sau khi duc DHDCD thông qua. 

11. Quy ch hot dng cüa Ban kim soát Tng cong ty Lap may Vit Nam - 
CTCP (Ni dung chi ti& tui Ti trInh s 140 /TTr-HDQT ngày /5/2021 cüa Hi dng quân 
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trj Tng cong ty). 

KeXt qua bie2u quyé't: 

- Tng s phik tan thành 38, dai  din cho 78.7 17.224 ci phn biu quy&, chim 

100% tinh trên s c phn biu quyt dir h9p. 

- Tng sé phiu không tan thành: 0 phiu, di din cho 0 cè phn biu quy&, chim 

0% tinh trên s c phn biu quyt dir h9p. 

- Tng s phiu không có kin: 0 phiu, dai  din cho 0 c phn biu quyt, chim 

0% tInh trên s c phn biu quyt dir hçp. 

> Nhu vy, DHBCD thông qua Quy ch hoat dng cüa Ban kim soát Tng cOng ty 

Lp may Vit Nam - CTCP vâi t 1 100%. Quy ch nay duçc ban hành và có hiu lirc áp 

diing sau khi dixçic DHDCD thông qua. 

12. Bu thành viên Hi dông quãn trl,  Ban kim soát nhim k 2021 - 2026 ella 
Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP(Ni dung chi tit tai  T? trInh s 142/TTr-

HDQT ngày 06/5/202 1 cüa Hi dng quân tr Tng cong ty). 

Ké't qua bie2u quyê't: 

- Tng s phik tan thành: 38 phiu, di din cho 78.717.224 c phn biu quyt, 

chim 100% tInh trên s c phn biu quyt d1r hop. 

- Tng s phiu không tan thành: 0 phiu, dai  din cho 0 ci phn biu quyt, chim 

0% tfnh trên s c phn biu quy& d? hop. 

- Tng s phiu không có kin: 0 phiu, dai  din cho 0 c phn biu quyt, chirn 

0% tInh trên s c phn biu quyt dir hop. 

> Nhu 4y, DHDCD thông qua vic bu thành viên HDQT nhim ki 2021 - 2026 vii 

s luçxng 05 ngithi và thành viên Ban kim soát k' 2021 - 2026 vâi so lucmg 03 nguOi vói 

t'1 100%. 

VIII. Ban cfr Thành viên Hi dông quãn trj và Ban kim soát nhim k 2021 - 2026 

- Tai thai dim tin hành bu c1r (10h36 phüt), tng s c dOng tham d1r va üy quyn 

là 40, dai din cho 78.727.224 c phn, chim 98,747 1 % tng s c phn cO quyn biu 

quyêt. 

1. Bu cfr thành viên Hi dông quãn tr!: 

S phiu phát ra: 40 phiu, dai  din cho 78.727.224 c phn, chim 100% tInh trên s 

c phn biu quyt dir hop. 

S phiu thu v: 38 phiu, di din cho 78.7 17.224 c phn, chim 99,9873 % tfnh 

trên s c phAn biu quyt dix hçp. 

S phiu khOng thu v: 2 phMu, di din cho 10.000 cé, phn, chim 0,0 127 % tInh 

trén s c phn biu quy& dir hçp. 

Kê't qua bu cz thành viên H15i dng quan trf (xê'p theo Sc4 phiê'u bcu ti cao xuóng 
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tMp) nhu sau: 

STT HQ và ten So phiêu bâu 
T5 1:S phiu bu 

/Tông so CP biêu quyêt 
tham dir DII (%) 

1 Lê Van Tun 
36/38 

(dai din cho 
78.950.465côphân) 

100,283 6 % 

2 Büi Dirc Kiên 
36/38 

(dai din cho 
78.930.465 côphân) 

100,2582 % 

3 Nguyn Van Hung 
34/38 

(dai din cho 
78.922.465 cô phân) 

100,2480 % 

4 Nguyn HUu Thành 
31/38 

(dai din cho 
78.417.124 cô phân) 

99,606 1 % 

5 Trn Vu Vung 
31/38 

(di din cho 
78.365.599 cô phân) 

99,5407 % 

> DHDCD d thirc hin bu cir thành viên Hi dng quân trj vâi kt qua nhi.r trên. 

Theo do, nhung ông cO ten trén dã trüng clr vào Hi dng quãn trj nhim k' 2021 - 2026 

cüa Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

2. Ban cfr thành viên Ban kim soát: 

S phiu phát ra: 40 phiu, dti din cho 78.727.244 c phn, chim 100 % tInh trên 

s c ph&nbiu quy& dir hQp. 

S phiu thu v: 39 phiu, di din cho 78.722.224 c phn, chMm 99,9936 % tInh 

trên s c ph&n biu quyt dr h9p. 

S phiu không thu v: 1 phiu, dui din cho 5.000 c phn, chim 0,0064 % tInh trên 

s c phn biu quyt dir h9p. 

Kit qua bu th thành viên Ban kim soát ('xlp theo s phiê'u bu tir cao xuO'ng thá'p) 

nhw sau: 

STT Hç và ten s phiu bu 

T 1: Sphiu bu 
/Tông so CP biêu 

quyt tham di OH 
(%) 

1 Nguyn Th Thu Trang 
38/39 

(di din cho 
78.736.374 c phn) 

100,0 116 % 

2 ithn Thirnng Huyn 
35/39 

(dti din cho 
78.7 16.174 c phn) 

99,9860 % 

3 Lê Thj Thu Hong 
3 5/39 

(dai din cho 
78.714.124 c phn) 

99,9834 % 
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> DHDCD cia thirc hin bu cir thành viên Ban kim soát vâi kt qua nhu trên. Theo 

dO, nl'iung bà cO ten trên dã trüng cr vào Ban kim soát nhim ki 2021 - 2026 cilia Tng 

cong ty Ltp may Vit Nam - CTCP. 

IX. Ra mt thành viên HDQT và BKS nhim k5 2021 - 2026 

1. Hi dng quãn trj Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP nhim k' 2021 - 2026 

gm 05 ông có ten sau: 

- Ong Büi Dirc Kiên 

- Ong Lê Van Tun 

Ong Nguyn Van Hung 

- Ong Nguyn Hüu Thành 

- Ong Trn Vu Vuong 

2. Ban kim soát TMg cong ty Lap may Vit Nam - CTCP nhim 2021 - 2026 

gm 03 bà cO ten sau 

- Ba Nguyn Thj Thu Trang 

- Ba Tthn Thuong Huyn 

- Ba Lê Th Thu Hng 

3. Các thành viên HDQT và BKS cia hçp phiên h9p du tiên cilia nhim ki d bu ra 

Chili tjch HDQT và TruOng Ban kim soát, theo do: 

- Ong Büi Due Kiên duçc bu lam Chili tjch HDQT. 

- Ba Nguyn Thj Thu Trang dugc bu lam Trithng Ban kim soát. 

Các thành viên HDQT và BKS nhim k' 2021 - 2026 ra mat Di hi thông qua kt 

nôi trirc tuyên. 

X. Thông qua ni dung biên ban: 

Tai th6i dim tin hành biu quyt thông qua biên bàn dai  hi, tng s6 c dông tham 

d%r và üy quyn là 41, di din cho 78.729.024 c phn, chim 98,7494% tng s c phn 

cO quyn biu quyt. 

Các ni dung trong phiên hQp duçc 1p thành Biên bàn và duçic Dai  hi dng c dông 

thi.r?mg lien nàm 2021 nht trI thông qua vi t l tan thành là 100%. 

Di hi dng c dOng üy quyn cho Hi dng quãn trj chi dao  và quyt dnh tht cã các 

vn d lien quan trong qua trInh trin khai thirc hin các ni dung cilia K hoch san xut 
kinh doanh và du ti..r phát trin närn 2021 cia duxçic Di hOi  dng c dOng thông qua. 

Biën bàn gm mui mt (11) trang, dt.rçc 1p thành hai (02) bàn, kru H so van kin 
Di hi dng c dông thumg niên näm 2021 tai  T giñp vic HDQT 01 bàn, luu Thu k 
HDQT 01 bàn. 

Nghj quyt cilia Di hi dng c dông thithng niên näm 2021 Se duçc 1p thành van 
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ban và Cong b toàn van trên website cüa Tng Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 

(lilama.com.vn) d thông báo dn toãn th c dOng theo dung quy djnh cUa Diu 1 

LILAMA và pháp 1ut hin hãnh. 

Phiên hp Dai hOi dng c dong thuäng niên näm 2021 cüa Tng cOng ty Lp may 

Vit Nam - CTCP kt thUc vào hi 1 1h40 phüt cfing ngày. 

CHU TQA BA! HO! 

CHU TICH HO! DÔNG QUAN TRI 
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