
BAI HOI BONG CO BONG CQNG HOAXAHQI cHU NGHIA VIT NAM 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM -CTCP Bc 1p - Ti do - Hnh phüc 

S& /BB-DHDCD 

DIX THAO 
Ha Ni, ngày 29 tháng 6 nãm 2021 

BIEN BAN HOP 
BiI HQI BONG cO BONG THI1NG 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 tru sâ chinh : S 124 Minh Khai, Qun Hal Ba Trung, Thành ph Ha Ni 

- M s doanh nghip: 0100106313 

II. Thô'i gian, ctla dim, hlnh thüc t chfrc Bi hi 

- Th?i gian t chüc: Tr 08h30 ngày 29/6/202 1. 

- HInh thüc t chiirc: Dti hi trirc tuyn và bó phiu din t1r. 

- Dja dim: Ban chü t9a chü trI Dti hi ti Hi tru?mg tang 5 - Tru sO' Tng cong ty 
Ltp may Viét Nam - CTCP, 124 Minh khai, Qun Hai Ba Trung, Ha Ni. 

- Website tham d%r Dai  hi trrc tuyén: http://ezgsm.fpts.com.vn. 

III. Thành phãn tham dir 

- Thành viên Hi dng Quãn trj Tng cong ty; 

- Thành viën Ban Tng Giám dc Tng cOng ty; 

- Thành viën Ban kim soát; 

- Các khách mO'i tham dir Dai hi; 

- Các c dông và NguO'i dui din üy quyn cüa c dông Tng cong ty Lap may Vit 
Nam - CTCP (theo danh sách c dong ch& ti thO'i dim ngày 27/4/202 1). 

IV. Diu kiin tin hành Di hôi 

TruO'ng Ban kim tra tu cách c dong - Ong Trn Vu Vuong báo cáo tti Di hi k& 
qua kim tra tu cách c dong tham dr phiên hçp Di hi dng c6 dông thu?mg niên näm 
2021. Tui thO'i dim khai mtc (8h30 phüt), Thu hi dU diu kin tin hành theo quy djnh 
cUa pháp lut hin hành vâi co cau c dOng nhu sau: 

- Tng s c dông theo Danh sách c dong chat ngày 27/4/2021 là 283 c dông, sO' 
hiu 79.726.104 c phn có quyn biu quyt. 

- Ci dông tham d? Dui hi: TInh dn . . .h ngày 29/06/202 1, thng s c dong và di 
din üy quyn tham dir là ...., dui din cho  c phAn, chim .....% trên thng s c 

phn cO quyn biu quy&. 

V. Bâu Ban Chü t9a, chi d1nh Ban Thir k và bu Ban kiêm phiu: 

1. Các thành viên Ban Chü tça do Chü tça giOi thiu bao gôm: 

- Ong Büi Di.'irc Kiên Chü tjch HDQT ChU t9a DH; 

- Ong L Van Than Thành viën HDQT, Tng giám dc Thành viên; 
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- Ong Nguyn Van Hñng Thành viên HDQT, P.Tng giám dc Thành viên. 

Dal hi7i dä bie2u quyé't thông qua Ban chj tQa vâi tj' lç tan thành là.......... 

2. Ban Thur k: Các thành viên Ban thur k3 do Chü tça Dii hi chi Ctjnh bao gôm: 

- Ong Lê Dinh Khanh, Trueing Ban kim toán ni b TCT: Truông ban; 

- Ba Trn Huyn Linh, Truóng phOng Quãn trj rüi ro Tng cong ty: Thành viên. 

3. Ban kim phiu: Các thành viên Ban kim phiu do Chü tQa giOi thiu bao gm: 

- Ong Vu Tin TrInh, Phó trisOng PhOng PCTD Tng cong ty: Trithng ban; 

- Ong Lui Vit Tan, Chuyên viên PhOng TCKT Tng cOng ty: Thành viên; 

- Ba Lê Thj Thanh Bmnh, Chuyên vién PhOng TCNS Tng cong ty: Thành viên. 

Dai hQi dã biJu quyet thông qua Ban kie2m phi eu vó'i t) lç tan thành là.......... 

VI. Thông qua Churo'ng trInh Dii hi, Quy ch t chfrc Di hi và Quy ch bu cur 
thành viên HDQT, BKS: 

1. Chiro'ng trInh Di hi: 

Dgi h.7i dã bié'u quyê't thông qua Chu'o'ng trInh Dai h2i  v&i tj' lç tan thành là....  

2. Quy ch ti churc Di hi: 

Dgi hi7i dã bie2u quylt thông qua Quy ché' t chj'c Dgi hi vói tj" lç tan thành là....... 

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

Dzi hi dä bieu quyé't thông qua Quy chl bu cz,' thành viên HDQT, BKS nhim k3) 

2021 -2026váitlétánthànhlà 

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

1. Thti hi âã nghe Ong Bñi Durc Kiên - Chü tjch HDQT Báo cáo kt qua hoat 

dng näm 2020 và djnh hi.ràng k hoch hott dng näm 2021 cüa Hi dng quán trj Tng 

cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

2. Di hi cia nghe Ong Lê Van Tun - Thãnh viên Hi dng quail trl,  Tang 
giám dc Báo cáo kt qua hot dng san xut kinh doanh näm 2020, k hoch san xut 

kinh doanh và du tu näm 2021. 

3. Thu hi cia nghe Ba Nguyn Thi Thu Trang - Trung Ban kim soát trInh bay: 

- Báo cáo hot dng näm 2020 và k hoch hoat dng näm 2021 cüa Ban kim soát. 

- T trInh v vic kra chon Dcm vi kim toán báo cáo tài chInh näm 2021. 

4. Di hi cia nghe Ong Nguyn Van Hung - Thãnh viên Hi dông quãn trj trInh 
bay các To' trInh sau: 

- Th trInh thông qua Báo cáo tài chInh (Báo cáo tài chInh riêng và Báo cáo tài chfnh 

hqp nht) dã duçic kim toán nam 2020; 

- Ti trInh thông qua phwmg an phân phi 1çi nhuan  näm 2020 cüa Tng cOng ty 

Lap may Vit Nam - CTCP; 

- Th trInh thông qua mirc chi trá tin lucmg, thu lao thirc hin näm 2020, k hotch 

näm 2021 cüa HOi  dng quán trj, Ban kiém soát Tng cOng ty Lap may Vit Nam - CTCP; 
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5. Diii hi dã nghe Ong TrAn Vu Vuro'ng - Trirong phông Phap ch Thâm d!nh 
trInh bay cite To' trInh sail: 

- T? trInh thông qua Diu 1 t chtTrc Va hott dng (süa di, b sung 1n 3) cUa Tng 
cong ty Lap may Vit Nam - CTCP; 

- TOr trInh thông qua Quy ch ni bO v quãn trj Tng cong ty Lap may Vit Nam - 
CTCP (sira di, b sung 1n 2); 

- T?ei trInh thông qua Quy ch hott dng cUa HOi  dng quán trj Tng cong ty Lap 
may Vit Nam - CTCP; 

- T? trInh thông qua Quy ch hot dng cUa Ban kim soát Tng cong ty Lap may 
Vit Nam - CTCP; 

6. Dai hi dã nghe Ong Nguyn Van HUng - Thành viên Hi dông quân trj trInh 
bay T? trInh thông qua vic bu thành viên HDQT, BKS nhim k' 2021 - 2026 cUa Tng 

cong ty Lap may Vit Nam - CTCP và cong b Danh sách urng viên Thành viên HDQT, 
BKS nhir sau: 

• 05 frng viên tham gia Hi dng quãn trj gm có: 

v' Ong Nguyn Van HUng 
'7 Ong BUi DUe Kiên 

'7Ong Nguyn HUu Thành 
'7 Ong Lê Van Tu.n 
'7 Ong Trn VU Vuong 

• 03 iirng viên tham gia Ban kim soát gm có: 

'7Ba Lê Thj Thu Hng 
'7 Ba Trn Thuang Huyn 
'7 Ba Nguyn Thj Thu Trang 

7. Y kin phitt biu cUa Dii din B Xây dtrng (nu co) 

8. Thão luân ti Dai hi 

ChU tQa miii các c dong tham gia kin di vfi các báo cáo vã t trInh tti Dti hi. 

Các c dông tMng that ni dung cUa cac Báo cáo và T? trIrth và khOng Co kin gI them. 

VII. Biu quyt và bu eli (lUc phUt) 

- Ti thai dim tin hành bO phiu biu quy& vã bu ci:r (tUe  phUt), thng s c 

dong tham dir và Uy quyn 1à. ....., dti din .....c phn, chim .....% thng s c6 phAn cO 

quyn biu quyt ti Dti hi. 

Theo Chucmg trinh, Dti hQi dng ci dOng (DHDCD) biu quyt cho 12 nQi dung gôm 
các báo cáo, to trInh và bu cU thành viên HDQT, BKS nhim k' 2021 - 2026. Vic biu 
quyt và bu cli duçc thirc hin thông qua hmnh thlrc tr1rc tuyn và bO phiu din tlr tai 
Website https ://ezgsm.fpts.com.vn. 
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s6 phiu phát ra•. phiu, di din cho .... c phn, chim.. . % tInh trên s c phn 

biu quyt dr hop. 

So phiu thu v& .....phiu, dti din cho .... c phAn, chiêm. . . % tInh trên s c phAn 

biu quyt dir hop. 

so phiu không thu v phiu, dti din cho .... cO ph.n, chim.. . % tfnh trên sO cO 

phn biu quy& dir hop. 

VIII. Kt qua biu quyt, ban cü' và các ni dung thrçrc thông qua tai  Di hi 

1. Báo cáo kt qua hoit dng näm 2020 và d1nh htró'ng k hoach  hot dng näm 
2021 cila Hi dông quãn tr! TOng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP (Ni dung chi 
tit tti Báo cáo sO 133 /BC-HDQT ngây 06/5/202 1 cüa Hi dOng quán trj TOng cong ty). 

Kit qua bie2u quyê't: 

- TOng sO phiu tan thãnh. ...., di din cho .....cO phn biu quy&, chim: % 

tInh trên sO c0 phAn biu quyt dir hop. 

- TOng sO phiu không tan thành: , di din cho......cO phn biu quyt, chim: 

% tInh trên sO cO phn biu quy& dir hop. 

- TOng sO phiu không có kin: , d.i din cho. .....cO phn biu quy&, chim: 

% tInh trên sO c0 phn biu quyt dir hçp. 

> Nhu 4y, DHDCD thông qua Báo cáo k& qua hoit &ng näm 2020 vã djnh huàng k 

hoach hoat dtng nãm 2021 cüa Hi dOng quãn trj TOng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP. 

2. Báo cáo kt qua ho.t ctng SXKD, dâu tir nãm 2020, kê hoich SXKD và dâu 

tir nàm 2021 cüa TOng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP (Ni dung chi tit tti Báo 

cáo sO 457/TCT-KTKT ngày 06/5/202 1 cña TOng giám dOe TOng cong ty). 

Kit qua bie1u quyét: 

- TOng sO phiu tan thành. ...., di din cho. .....cO phn biu quyt, chim: % 

tInh trên sO cO phn biu quyt di,r hop. 

- TOng sO phiu không tan thành: , di din cho......cO phn biu quyt, chim: 

% tInh trên sO cO phn biu quyt dij hop. 

- TOng sO phiu không có kin: , di din cho......cO phn biu quy&, chim: 

% tInh trên sO cO phn biu quyt dir hop. 

> Nhu vty, DHDCD thông qua Báo cáo kt qua hoat dng SXKD, du tu näm 2020, 

k hoach SXKD và du tu näm 2021 cña TOng cOng ty Lap may Vit Nam - CTCP. 

3. Báo cáo kt qua hoit dng näm 2020 vã kê hoich ho?t dng nãm 2021 cüa 
Ban kim soát TOng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP (Ni dung chi fiat tai  Báo cáo 

sO 04/BC-BKS ngày 06/5/202 1 cña Ban kiam soát TOng cOng ty). 

Kit qua biu quyé't: 

- TOng sO phiau tan thành ...., di din cho......cO phAn biau quyat, chim: % 

tmnh trên sO cO phn biau quyat dir hop. 



5 

- Tng sé phiu không tan thânh: , di din cho•. c6 phn biu quyêt, chim: 

% tjnh trên s c phn biu quyt dir h9p. 

- Tng s phiu không có kin: , dti din cho......c phn biu quy&, chim: 

% tInh trên s c phn biu quyt dir hçp. 

> Nhi.r vy, DHDCD thông qua Báo cáo ho?t dng näm 2020 vâ k hotch hot dng 

näm 2021 cüa Ban kim soát Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP. 

4. Báo cáo tài chInh nám 2020 da thrçrc kiêm toán cüa Tong cong ty Lap may 
Vit Nam - CTCP (Nôi dung chi tit tti Ti trInh so 134/TTr-HDQT ngày 06/5/2021 

cüa Hi dOng quán trj TOng cong ty). 

KIt qua bié'u quylt: 

- TOng sO phiu tan thành ...., dui din cho. .....cO phn biu quy&, chim: % 

tfnh trén sO c0 phn biu quyt dir h9p. 

- TOng sO phiu không tan thãnh: , di din cho .....CO phn biu quyt, chim: 

% tInh trên sO cO phn biu quyt dir hop. 

- TOng sO phiu không có kin: , di din cho......CO phn biu quy&, chim: 

% tInh trên sO c0 phn biu quyt dir h9p. 

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

TOng cong ty Ltp may Vit Nam - CTCP. 

5. Phurong an phân phOi lçri nhun, trIch Ip  các qu5 và chi trã cO tirc nàm 2020 

cüa TOng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP Ni dung chi ti& tai  T? trInh sO 135/TTr-

HDQT ngày 06/5/2021 cüa Hi dOng quán trj TOng cOng ty). 

Kit qua bilu quye't: 

- TOng sO phiu tan thành. ...., di din cho:  CO phân biu quyt, chiêm % 

tInh trén sO cO phn biu quy& dir h9p. 

- TOng sO phiu không tan thành: , dti din cho. .....cO phn biu quyêt, chiêm: 

% tinh trén sO cO phn biu quyt dir hçp. 

- TOng sO phiu khOng có kin: , di din cho......CO phtn biu quyt, chim: 

% tInh trén sO cO phn bik quyt dir h9p. 

> Nhu 4y, DHDCD thông qua Phuong an phân phOi igi thun näm 2020 cUa TOng 

cong ty Lap may Vit Nam - CTCP. 

6. Mfrc chi trã tin hro'ng, thu lao thirc hin nàm 2020, k hoich näm 2021 cüa Hi 

dOng quãn trj, Ban kim soat TOng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP Ni dung chi 
tit tui T trInh sO 136/TTr-HDQT ngày 06/5/202 1 cüa Hi dOng quãn trj TOng cong ty). 

KIt qua biu quyé't: 

- TOng sO phiu tan thãnh....., di din cho......cO phn biu quy&, chiëm: % 

tInh trên sO cO phn biu quyt di.r hQp. 
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- Tng s phiu không tan thành: , di din cho•. c phn biu quyt, chim: 

% tInh trên s c phAn biu quyt dij h9p. 

- Tng s phiu không có kin: , dii din cho .....c phn biu quy&, chim: 

% tInh trén s c phn biu quy& dir h9p. 

> Nhu vây, DHDCD thông qua mirc chi trã tin luong, thu lao cüa Hi dng quân trj, 

Ban kim soát näm 2020 và k hoach näm 2021. 

7. Danh sách t chfrc kim toán thrçrc chp thun thrc hin kim toán Va soát xét 
các báo cáo tài chinh nàm 2021 cila Tong cong ty Lp may Vit Nam - CTCP (Ni dung 

chi tit t?i  T trinh s 05/TCT-BKS ngày 06/5/202 1 cUa Hi dng quãn trj Tng cong ty). 

Kit qua biiu quyê't: 

- Tng s phiu tan thành ...., di din cho......c phn biu quyt, chim: % 

tInh trên s6 c phn biu quyt dir h9p. 

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

% tInh trên s c phAn biu quyt dir h9p. 

- Tng s phiu không có kin: , di din cho. .....c phAn biu quy&, chim: 

% tInh trên s, c phn biu quy& dir hQp. 

Nlnr vy, DHDCD thông qua danh sách t chirc kim toán di.rçc chtp thun th?c 

hin kim toán và soát xét các báo cáo tài chInh näm 2021 cüa Tng cong ty Lap may Vit 

Nam - CTCP, gm có: 

V' Cong ty TNHH Hang kim toán AASC 

V' Cong ty TN}{H Kim toán va Tu vn A&C 

V Cong ty TN}IH Kim toán và Thm djnh giá Vit Nam (AVA) 

Dui hi dng c dông u quyn cho Hi dng quãn trj tin hành các thu tiic cn 

thi& theo quy djnh d lira chçn 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 näm tài 

chInh 2021 cüa Tong cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

8. Diu I to chfrc và hoit dng (sfra di, b sung lan 3) cüa Tng cong ty Lp 
may Vit Nam - CTCP (Ni dung chi tit tui T trinh s 137/TTr-HDQT ngày 06 /5/202 1 

cüa Hi dng quãn trj Tng cong ty). 

Kit qua biu quyt: 

- Tng s phiu tan thành....., dui din cho .....c phn biu quyt, chim: % 
tInh trén s c phn biu quy& dir hQp. 

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

% tInh trên s c phn biu quyt dir hçp. 

- Tng s phiu khOng cO kin: , dui din cho. .....c phn biu quyt, chim: 

% tInh trën S6 c6 phn biu quy& dij hQp. 

Nhu vy, DHDCD thông qua Diu 1 t6 chiirc và hoat dng cüa T6ng cong ty Lap 
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may Viêt Nam - CTCP (süa di, b sung 1n 3). Diu 1 duçic ban hành, có hiu 1irc áp 

diing sau khi duçic DHDCD thông qua vã thay th Diu 1 Tng cong ty Lp may Vit 

Nam - CTCP do DHDCE thu&ng niên näm 2018 thông qua ngày 25/5/2018. 

9. Quy chê ni b v quãn tr! Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP (sira di, 
b sung 1n 2) (Ni dung chi tit ti Tôr trmnh s 138/TTr-HDQT ngày 06/5/202 1 cüa Hi 

dng quãn trj Tng cong ty). 

KIt qua bié'u quylt: 

- Tng s phiu tan thành. ...., di din cho. .....ct phn biu quyt, chim: % 

tInh trên s6 c phn biu quyt d? hçp. 

- Tng s phiu không tan thành: , di din cho .....c phân biu quyét, chiêm: 

% tInh trén s c phn biu quyt d? hQp. 

- Tong s phiu không cO kiêw , dti din cho......cO phân biêu quyët, chiêm: 

% tInh trên s c phn biu quy& dir h9p. 

> Nhu 4y, DHDCD thông qua Quy ch ni b v quãn trj Tng cOng ty Ltp may 

Vit Nam - CTCP (si'ra di, b sung 1n 2). Quy ch nay duçic ban hành, có hiu llgrc P 

diing sau khi chiçic DHDCD thông qua và thay th Quy ch ni bi v quãn trj Tang cOng ty 

Lp may Vit Nam - CTCP do DHDCD thutmg niên näm 2018 thông qua ngày 25/5/20 18. 

10. Quy ch hoit dng cüa Hi dng quail trj Tng cong ty Lap may Vit Nam - 

CTCP (Ni dung chi ti& tti T?i trInh s 139/TTr-HDQT ngày 06/5/2021 cüa HOi  dng 

quãn trj Tng cong ty). 

Kê't qua bié'u quyé't: 

- Tng s phiu tan thãnh....., dti din cho. .....C6 phAn biu quyt, chim: % 

tInh trên s6 c6 phn biu quyt dir hop. 

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

% tInh trên s6 c6 phn biu quy& dir hop. 

- Tong s6 phiu không có kiën: , dai din choP .....c6 phân biêu quyêt, chim: 

% tInh trên s6 c6 phn biu quyt d? hop. 

> Nhu vy, DHDCD thông qua Quy ch hott dng cüa Hi d6ng quãn tr T6ng cong 

ty Lp may Vit Nam - CTCP. Quy ch nay duçc ban hành và Co hiu 1irc áp diing sau khi 

dugc DHDCD thông qua. 

11. Quy ch hot dng cila Ban kim soát Tong cong ty Lp may Vit Nam - 

CTCP (Ni dung chi ti& tui T? trInh s6 140 /TTr-HDQT ngay /5/2021 cüa Hi d6ng quãn 

trj T6ng cOng ty). 

KIt qua bilu quye't: 

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

tInh trên S6 c6 phn biu quyt dir hop. 

- T6ng s6 phiu khOng tan thành: , di din cho. .....c6 phn biu quyét, chiêm: 
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% tInh trén s c phn biu quyt dij hçp. 

- Tng s phiu không CO kin: , dti din cho......c phn biu quyt, chirn: 

% tmnh trên s c phAn biu quyt d? h9p. 

> Nhi.r vy, DHDCD thông qua Quy ch hott dng cüa Ban kim soát Tng Cong ty 

Lap may Vit Nam - CTCP. Quy ch nay thrgc ban hành va có hiu lirc ap diing sau khi 

duçic DHDCD thông qua. 

12. Bu thành viên Hi dông quãn trj, Ban kim soát nhim k 2021 - 2026 cüa 

Tong cong ty LAp may Vit Nam - CTCP (Ni dung chi tit t?i Th trInh s 142/TTr-

HDQT ngày 06/5/2021 cüa Hi dng quãn trj Tng cOng ty). 

Ket qua bie2u quyê't: 

- Tng s phiu tan thành: ...., dui din cho......cë, phn biu quyt, chim: % 

tInh trên s c phn biu quyt dir hop. 

- Tng sO phiu không tan thành , dti din cho .....c phn biu quyt, chirn: 

% tInh trên s c phn biu quyt dir hop. 

- Tng sO phiêu không có kin , dti din cho......c phn biêu quyt, chim: 

% tInh trên sé c phn biu quyt dir hop. 

> Nhii vy, DHDCD thông qua vic bu thành viên HDQT nhim k' 2021 - 2026 vâi 

s luqng 05 ngithi vâ thành viên Ban kim soát k' 2021 - 2026 vâi s hrcmg 03 ngui. 

12.1 Kê't qua bu c& thành viên Hói dng quán trj nhw sau (Xê'p theo sá phiê'u bu tI' 

cao xuó'ng thá'p): 

S phiu phát ra .....phiu, di din cho .... c phn, chim. . . % tinh trén s c 

phnbiu quyt dir hop. 

S phiu thu v .....phiu, dti din cho .... c phn, chim.. . % tInh trên s c phn 

biu quyt dir hçp. 

S phiu không thu v phiu, clai din cho .... c phn, chim. . . % tInh trén s c 

phn biu quyt dir hçp. 

Ke't qua bu cii: 

STT Ho và ten So phiu bâu 
T 1: S phiu bâu 

ITông so CP biêu quyêt 
tham dir DII (%) 

1 
/ 

(dai diên cho .....c 
phn) 

% 

2 
/ 

(di din cho .....c 
phân) 

% 

3 
/ 

(dii diên cho .....c 
phân) 

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

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

4 
/ 

(dai diên cho .....cô 
phân) 

.....% 

5 
/ 

(dai din cho .....c 
phân) 

.....% 

> DHDCD dä thi.rc hiên bu Cu thãnh viên Hi dng quãn trj vói két qua nhu trén. 

Theo do, nhftng ông có ten trên d trüng ci:r vào Hi dng quán trj nhim ki 2021 - 2026 

cüa Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

12.2 Kê't qua bu th thành viên Ban kie2m soát nhw sau Xêp theo s phieu bdu tir cao 

xung th4p:) 

S phiu phát ra......phiu, dai din cho .... c phAn, chim. . . % tinh trên s c 

phnbiu quyt d? hçp. 

So phiêu thu v .....phiêu, dti din cho .... c phn, chim. . . % tInh trên s c phn 

biu quyt dir h9p. 

S phiu không thu v phiu, dti din cho .... c phn, chim.. .% tinh trên so Co 

phn biu quy& dir h9p. 

KIt qua bu ct'r: 

STT Ho va ten . So phieu bau 

T 1: S phiu butu 
/Tông so CP biêu 

quyet tham dir OH 
(%) 

1 
/ 

(dti din cho 
c phn) 

% 

2 
/ 

(dai din cho 
cô phân) 

% 

3 
/ 

(dai din cho 
cO phân) 

% 

> DHDCD dã thirc hin bu cu thành viên Ban kim soát vâi két qua nhu trén. Theo 

do, nhung bà cO ten trén dâ trüng cu vào Ban kim soát nhim kSr 2021 - 2026 cüa Tang 

cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

IX. Ra mt thành viên HOQT vã BKS nhim k 2021 - 2026 

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

gm 05 ông có ten sau: 

- Ong Büi Due Kiên 
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- Ong Lê Van Tun 

- Ong Nguyn Van Hñng 

- Ong Nguyn HUu Thành 

- Ong Trn VU Vuang 

2. Ban kim soát Tng cong ty Ltp may Vit Nam - CTCP nhim kS'  2021 - 2026 

gm 03 bà CO ten sau 

- Ba Nguyn Thj Thu Trang 

- Ba Trn Thung Huyên 

- Ba Lê Thj Thu Hng 

3. Các thành viên HDQT và BKS dä hçp phiên hop dAu tiên cUa nhim k' d bu ra 

Chü tjch HDQT và Trumg Ban kim soát, theo do: 

Ong . duçc bu lam ChU tjch HDQT. 

- Ba ckrçc bu lam Truâng Ban kim soát. 

Các thành viên HDQT và BKS nhim kS'  2021 - 2026 ra mt Dai  hi thông qua kt 

nôi trirc tuyên. 

X. Thông qua ni dung biên ban: 

Các nOi  dung trong phién hop duçc 1p thành Biên bàn và duç'c Thu hi dng c dOng 

thuong niên näm 2021 nht trI thông qua vâi t' 1 tan thành là  

Thu hi dng c dông Uy quyn cho H)i dng quàn trj chi do và quyt djnh tat cá các 

vn d lien quan trong qua trInh trin khai thirc hin các ni dung cUa K hoach san xut 

kinh doanh và du tu phát trin näm 2021 dã duqc Dai  hi dng c dông thông qua. 

Biên bàn gm muon (11) trang, duçc 1p thãnh hai (02) bàn, luu H sci van kin Di 

hOi dng c dông thu?ng niên nAm 2021 tui T giñp vic HDQT 01 bàn, lu'u Thu k 

HDQT 01 bàn. 

Nghj quyt cüa Dai hOi dng c dOng thu?mg niên näm 2021 sê duçc 1p thành van 

bàn và cong bô toàn vAn trên website cUa Tng cOng ty Ltp may Vit Nam - CTCP 

(lilama.com.vn) d thông báo dn toàn th c dông theo dung quy djnh cüa Di&u l 

LILAMA và pháp 1ut hin hành. 

Phiên hop Dui hi dng c dông thumg niên nAm 2021 cUa Tng cOng ty Lup may 

Vit Nam - CTCP kt thüc vào hi phi1it cUng ngày. 
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THu KY L)AI 1191 CHU TQA DiI HO! 

K  Ho ten: Lé Dlnh Khanh 

 Hç ten: Trcn Huyn Linh 
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