
BiI HO!  BONG CO BONG CQNGHOAXAHQI cHUNGHIA VLT NAM 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP Doe Ip - Tr do - Hnh phñc 

Só:4SC/BB-.DHDCD Ha Nói, ngày26 tháng 6näm 2020 

BIEN BAN HOP 
D1 HOI BONG CO BONG THIJNG NIEN NAM 2020 

TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 

I. Thông tin chung v doanh nghip 

- Ten doanh nghip Tng cong ty Ltp may Vit Narn - CTCP 

- Dja chi trii s& chInh : S 124 Minh Khai, Qun Hai Ba Trnng, Thành phô Ha Ni 

- Ma s doanh nghip: 0100106313 

II. Thô'i gian, dja dim ti chIrc di hi 
- Thyi gian : Tir 8h00 ngãy 26/6/2020 
- Dja dirn Hi trthng thng 5, Trii s0 Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

S 124 Minh Khai, Qun Hai Ba Trung, Thành pho Ha Ni 
III. Thành phân tham dir 

- Dti din Bi Xây drng; 

- Thành viên Hi dng quãn trj Tng cong ty; 

- Thành viên Ban Tng giám dc Tng cong ty; 

- Thành viên Ban kiêrn soát; 

- Các khách rnii tham dir Dai  hi; 

- Các c dong và Ngui dti din üy quyn cUa c dong Tang cong ty Lap may Vit 
Nam - CTCP (theo danh sách c dong ch,t t?i  thi dim 17h00 ngày 0 1/6/2020). 

IV. Co cu nhãn sty Boãn Chü tjch vã các Ban giup vic ti Dti hi: 
1. Doàn C/ia tich (cac thành viên Doàn chü 4th do C/iü t9a Dcii /z3i chidjnh) 

- Ong Nguyn DInh Hái 

- Ong Lê Van Tun 

- Ong Nguyn Hüu Thành 

- Ong Büi Drc Kiên 

- Ong Nguyn Van Hung 

Chü tjch HDQT 

Thành viên HDQT, Tng giám dc 

Thành viên HDQT, P. Tng giám dc 

Thành viên I-IDQT, K toán trithng 

Thành viên HDQT, P.Tng giãm dc 

Chü t9a DH; 

Thãnh viên; 

Thãnh viên; 

Thành viên; 

Thành viên. 

2. Ban Thw kj (do C/iü tpa Diii  h3i chi djnh): 

- Ong Lê Dmnh Khanh, Trung Ban kim toán nOi  b TCT: Tru&ng ban; 

- Ba Trn Huyn Linh, Phó giam dc Ban QLDA Tái cAu trüc TCT: Thành viên. 

3. Ban kimphku - bilu cz (do Chá t9a giói thiu dDHDCD thông qua 4ii Dii h3i): 

- Ong Vu Tin TrInh Phó trisâng P. Pháp ch Thm djnh Tri.thng ban 

- Ong TO Phi San Phó tnthng P. Tãi chfnh k toán Thanh vin 

- Ba Lê Thj Thanh BInh Chuyên viên P. T chüc Nhân sr Thành viên 

- Ba Nguyn Thanh Hung Chuyên viên P. Kinh t k57 thuat Thành viên 

- Ong D Hng Quan Chuyên viên P. Kinh t K thuat Thành viên 
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V. Diêu kiên tin hành Dai hôi 

Tnthng Ban kirn tra tu cách c dong - Ong Trn Vu Vuong báo cáo tti Di hi kt 
qua kiém tra tu cách c dông tharn dir phiên hc)p Dai  hi dng c dông thung niên näm 
2020, ti th?yi dim khai rric (8h30 phtit), Di hi dü diu kin tin hành theo quy djnh cña 
pháp 1ut hin hành vó'i co cu c ctông nhu sau: S 1ucng c dong tharn dir và c dong üy 
quyn tharn dix Dai  hi là 107 c dông, di din cho 78.375.754 c phn, chim 98,31% 

trên tng s c phn có quyën biu quy& (79.726.104 c phn), trong do: 

- S c dong tham dir tr1rc tip là 90 c dông, dti din cho 78.322.754 c phn, chirn 
98,24% tng s c phAn cO quyn biu quyt tai  Dti hi. 

- s6 c dông u' quyn là 17 c dông, dti din cho 53.000 c phAn, chim 0,07% tng 
s c phn cO quyn biu quy& tui Di hi. 

VI. Ni dung Dti hi 

1. Ban kim phiti d duçc Dti hi dng c dong nht trI thông qua vâi t l 100% 
c dong có rnt tan thành bang hinh thUc gia the biu quyt. 

2. Ni dung chirong trinh Dii hi dä duçc Di hi dng c dông nht trI thông qua 
vâi t I 100% c dông có m.t tan thành bang hinh thrc gia the biu quyêt. 

3. Quy ch lam vic dä duçc Di hi dng c dông nht trI thông qua vOi t l 100% 
c dông cO mt tan thành bing hInh thIrc gia the biu quyt. 

4. Diii hi dã nghe Ong Nguyn Hfru Thành - Thành viên HDQT báo cáo k& qua 
hoat dông närn 2019 và djnh huong k hoch hoat dng nàm 2020 cUa I-Ii dng quán trj 
Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

5. Di hi dã nghe Ong Lê Van Tuân - Thành viên Hi dông quãn trj, Tong 
giám dc báo cáo k& qua hot dng san xut kinh doanh, d.0 tu näm 2019 và k hoch 
san xut kinh doanh, du tu näm 2020. 

6. Di hi cia nghe Ba Nguyn Thj Thu Trang - Tnthng Ban kim soát d9c báo 
cáo hoat dng närn 2019 và k hoich hot dng näm 2020 cüa Ban kim soát. 

7. Các To trinh do Thành viên Doàn chü tjch trInh bay ti Dii hi: 

- Di hi cia nghe Ong Bãi Ofrc Kiên - Thành viên Hi doug quãn trl,  Kê toán 
trtrOng trinh bay các Th trinh: 

+ T trInh thông qua các Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kêt thüc ngày 
3 1/12/2019 dä duçic kim toán cUa Tng cong ty Lp may Vit Narn - CTCP. 

+ Th trinh thông qua phuang an phân phi lçi nhun näm 2019 cUa Tng cOng ty 
Lap may Vit Nam - CTCP. 

- Di hi cia nghe Ong Nguyn Van Hñng - Thành viên Hi dng quãn trl,  Phó 
Tong giám dOe trInh bay to trInh thông qua rnrc chi trã tin hxGng, thU lao thirc hin nam 
2019 và k hoch näm 2020 cUa Hi dng quán trj và Ban kim soát Tng cOng ty Lap 
may Vit Narn - CTCP. 

8. To trInh do Ban kim soát trinh bay ti Dii hi: 

- T? trInh v vic lua chon Dcrn vi kim toán báo cáo tài chInh näm 2020. 
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9. Thão luãn tai Dii hi 

Các c dông thng nht vOi ni dung cüa các báo cáo, ti trInh ti Dti hi và không có 
kin gI them. 

VII. Biu quyt (lóc 10h30 phüt) 

Ti thô'i dim tin hành bik quyt (lUc 10h30 phüt), thng s c dông tham dir va üy 
quyn là 155 c dông, dai  din 78.568.674 c phAn, chirn 98,55% tng s c phn cO 
quyên biu quyt tti Dai hi, trong do: 

+ S c dông tham dr trrc tip là 111 c dông, dii din cho 78.484.274 c phn, 
chim 98,44% tng s c phin có quyn biu quyt. 

+ S c dông üy quyn là 44 c dông, dai  din cho 84.400 c phAn, chim 0,11% 
thng s c phn cO quyn biu quyt. 

Theo Chucing trInh, DHDCD biu quyt cho 07 ni dung gm các báo cáo và tY trInh. 
Vic biu quyt cluçic thirc hin theo hInh thi.'rc bO phiu, ci th nhu sau: 

S phiu biu quyt phát ra: 128 phiu. 

S phiu biu quyt thu v: 121 phiu. 

VIII. Két qua biti quyt vã các ni dung thrqc thông qua tii Dii hi 

1. Báo cáo hoat (lông nãm 2019 và d!nh  hwrng k hoach  hoit dng nám 2020 cüa 
Hi (lông quãn trj Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP (NOi dung chi tit ti Báo 
cáo s 1 57/BC-HDQT ngày 09/6/2020 cüa Hi dng quãn trj Tng cong ty) 

Kê't quth bieu quyêt: 

S phiu Sc phn 
biêu quyêt 

T' l % 

Dng 121 78.556.574 99,98 

Khôngdng 0 0 0 

Không CO kin 0 0 0 

Không hcip l 0 0 0 

Nhu vy, DHDCD thông qua Báo cáo hoat dng näm 2019 và djnh hi.ràng k hoch 

hot dng näm 2020 cUa HOi  dng quân trj Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

2. Báo cáo kt qua hoit dng SXKD, dãu tir nàm 2019 và ké ho&ich SXKD, du 
tir nãm 2020 cüa Ting cong ty Lap may Vit Nam - CTCP (Ni dung chi tit tai  Báo 

cáo s 594/TCT-KTKT ngày 09/6/2020 cüa Tng giám dc Tng cong ty) 

Ket qua bieu quyet: 

S phiu Sc phn 
biêu quyêt 

T' 1 % 

Dng 121 78.556.574 99,98 

KhOngdng 0 0 0 

KhOng có kin 0 0 0 

Khong hcp 1 0 0 0 
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> Nhu vây, DHDCD thông qua Báo cáo kt qua hot dng SXKD, dâu tu närn 2019 và 
k hoch SXKD, du tu närn 2020 cfia Ttng Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

3. Báo cáo ho3t chng näm 2019 và k ho,ch hoit dng nàm 2020 cña Ban kiêm 
soát Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP (Ni dung chi tit ti Báo cáo so OSIBC-
BKS ngày 09/6/2020 cUa Ban kiêrn soát Tong cong ty) 

Kit qua biu quyt: 

S phiu Séc phn 
biêu quyêt 

T' 1 % 

Dng 121 78.556.574 99,98 

Khong dOng 0 0 0 

Không CO kin 0 0 0 

Không hcip 1 0 0 0 

> Nhu v.y, DHDCD thông qua Báo cáo hott dng näm 2019 và k hoach hott dng 
närn 2020 cüa Ban kim soát Tng cOng ty Lap may Vit Nam - CTCP. 

4. Báo cáo täi chInh 11am 2019 dâ thrçc kim toán dlla Tng cong ty Lap may 
Vit Nam - CTCP (Ni dung chi ti& tai  T? trinh s 158/TTr-HDQT ngãy 09/6/2020 
cUa Hi dng quãn trj Tng cong ty). 

Kt qua biu quye't: 

Si phiu Sc phn 
biêu quyêt 

T 1 % 

Dng 121 78.556.574 99,98 

Khong dng 0 0 0 

Không cO kin 0 0 0 

KhOng hçp 1 0 0 0 

> Nhu vy, DHDCD thông qua Báo cáo tài chInh näm 2019 dã dUQ'C kim toán cüa 
Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP. 

5. Phirong an phân phôi lçri nhun näm 2019 ella Tong cong ty Lap may Vit 
Nam - CTCP (Ni dung chi ti& tii Ti trInh s 159/TTr-HDQT ngày 09/6/2020 dUa Hi 
dng quãn trj Tng Cong ty) 

Kit qua bilu quylt: 

S phiu Séc phn 
biêu quyêt 

T' 1 % 

Dng 121 78.556.574 99,98 

KhOng dong 0 0 0 

Không có kin 0 0 0 

KhOng hcip 1 0 0 0 

> Nhu vy, DHDCD thông qua PhuGng an phân phi 1?i  nhun näm 2019 cüa Tng 
cOng ty Lap may Vit Nam - CTCP. 

6. Mire chi trã tin lirong, thu lao thrc hin nAm 2019 vã kê hotch nàm 2020 ella 
HDQT, BKS Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP (Ni dung chi tiêt ti T? trmnh so 
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160/TTr-HDQT ngày 09/6/2020 cüa Hi dng quãn trj Tng cong ty) 

Ket qua bieu quyét: 

sS phiu Sc phAn 
biêu quyêt 

T 1 % 

Dng 120 78.556.374 99,98 

Khong dng 0 0 0 

Không cO kin 1 200 0,00025 

Khonghgpl 0 0 0 

> Nhu vy, DHDCD thông qua rnirc chi trã tin hwng, thu lao thirc hin näm 2019 Va k 
hoach tin luong, thu lao näm 2020 cUa I-IDQT, BKS Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

7. Ltra chQn don vi kim toán báo cáo tài chInh nãm 2020 cüa Tng cong ty Lap 
may Vit Nam - CTCP (NOi dung chi tit ti T? trInh s 06/TTr-BKS ngày 09/6/2020 cüa 
Hi dng quàn trj Tng cOng ty) 

Kê't qua biu quyê't: 

S phiu Sc phn 
biêu quyêt 

T' 1 % 

Dng 120 78.554.974 99,98 

Khôngdng 0 0 0 

Không có kin 1 1.600 0,002 

KhOnghçp! 0 0 0 

> Nhu vy, Dai  hi dng c dOng thông qua các tiêu chf lra ch9n don vj kim toán 
dc 1p và danh sách ngn các Cong ty Kim toán dc 1p bao g&m: 

- Cong ty TNII-IH Hang kim toán AASC 

- Cong ty TNII-IH Kim toán và Tu vn A&C 

- Cong ty TNHH PKF Vit Nam 

Dng thi, üy quyn cho Hi dng quân trj Tng cong ty chü dng tin hành các thu 

tuc cn thi& theo quy djnh d lira chçn mt trong s các Cong ty kim toán dc 1p trong 

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

chInh 2020 cüa Tng cOng ty. 

Thông qua ni dung biên bàn: 

Các ni dung trong phiên h9p dugc lap thành Biên bàn và duqc Dti hi dng c dông 
thumg niên näm 2020 nht trI thông qua. 

Dai hi dng c dông üy quyn cho Hi dng quãn tq chi dto Va quyêt djnh tat cã các 
vn d lien quan trong qua trInh trin khai thiic hin the ni dung cüa Kê hoach san xuât 
kinh doanh và du tu phát trin näm 2020 da duçic Dti hi dng c dOng thông qua. 

Biên bàn gm 6 trang, duçic 1p thành 02 bàn, luu H so' van kin Di hi dng c 
dOng thumg niën näm 2020 tti T giüp vic HDQT 01 bàn, hru Thu k HDQT 01 bàn. 



CHJ TICH H1 DONG QUAN TR 
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Nghj quyt cia Di hi dng c dông thiing niên näm 2020 sê duçc 1p thành van 
ban và cong b toàn van trén website cüa Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP 
(lilama.com.vn) d thông báo dn toàn th c dông theo dung quy djnh cña Diu I 
LILAMA và pháp 1utt hin hành. 

Phiên h9p Di hi dng c dông ththng niên näm 2020 cña Tng cong ty Lap may 
Vit Narn - CTCP kêt thüc vão hi llh 15 phüt cUng ngày. 

THUKYDAIHOI DAIHOI 
_CS 

K( Lê DInh Khanh 

K  H ten: Trdn Huyn Linh 
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