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Can cr Iut Doanh näm 2020. 
Cn cü lust  chng khoán näm 2019 và các van ban hucng dn thi hành. 
Can cü Diu l Cong ty c phn thông sira d& có hiu lc. 
Can cCr ni dung báo cáo cüa HDQT, báo cáo cüa BKS. 
Can cü biên ban hçp Dai  hi dng c dông thithng niên näm 2021 hçp ngày 

22/04/2021. 

.co 

• TrIch b sung qu du tix phát trin vói s tién là: 7.200.000.000 dông. 
• TrIch s tin 3.900.000.000 dng ttr LNST, qu5' du tu d chi trâ tin bi thung, a . 

h trçi giãi phóng mt bang, cci sä 4t cht v.v... trén din tIch 2.000m2  d lam nhà kho — 
chira nhra nhp khu, gara. 

• TrIch s tin 1.426.307.400 dng sau thus TNDN ct bi mt phn chênh 1ch giá 
trj tài san, hang hoá thn thAt chênh 1ch sau bi thuäng cüa Cong ty báo him BSH nay 
sinh trong vi cháy ngày 21/06/2018. 

• TrIch qu khen thuâng, phüc lçii m& qu 5% vi s tin lixcvng üng là: 
866.587.293 dng. 

• S tin lqi nhu.n sau khi trIch các qu5, các khoãn chi phI tài chInh cOn lai là: 
8.02 1.487.520 dông. 

Mirc c t(rc duçic chia tr kt qua SXKD näm 2020 cho m& c phAn là: 22,28% 
urcYng irng vâi mi ct phan cti.rçc 2.228 dng (chita tnìt thzJ TNCN), thi gian chi trã 
trong nãm 2021. Thii gian ci thE do HDQT xét thAy phü hçip. 

3. Trong nàm 2021, nEu diEu kin SXKD cho phép giao cho HDQT, BGD xem xét 
xCr l giá tn tài san, hang hoá tn thAt chênh lch cOn lai sau bi thuimg cüa Cong ty báo 
hiEm BSH nay sinh trong vi cháy ngày 2 1/06/2018 vâi s tiEn là: 11.562.330.372 ding. 

QUYET NGHj 
1. Thông qua báo cáo cüa HDQT v cong tác quãn 1, tinh hInh hoat dng SXKD 

cüa Cong ty näm 2020, mic tiêu nhim kS'  (2021-2026). 
2. Thông qua vic trIch 1p các qu sau thus TNDN và xir 1 mt s6 khoãn chi phi tà 

chInh, c tirc ducic chia tr hoat dng SXKD nàm 2020. 
• Lçii nhu.n sau thu TNDN và các khoãn phâi trr con li là: 21.414.382.213 dn 
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4. Trong nàm 2021 giao cho HDQT, BUD huy dung các ngun vn hqp pháp hoàn 
thin vic dn bü, h trq viec giái phóng mt bang din tIch dt quy hoach 

ma rung nhà 
may dA dixcc cp có thm quyn phé duyt. 

5. Giao cho HDQT, BUD trong nm 2021 tip tic b sung, nãng cp cong nghé xir 
1 nixac thai, phn dAu cMt krqng ntrâc thai sau th 1 1i dam bão theo quy dlnh, 

dam bâo tInh n dinh. 
6. Giao cho HDQT, BUD tip tc xüc tin 1ra ch9n phtro'ng an, di tác hçp tác dâu 

tu ITnh vrc phü hçip d sam phát huy giá frj din tIch dt djch vii thucmg mai cüa Cong ty ti phuong Yen Thanh, thành pM Uôcg BI dA dtrqc cp Co thm quyn phê duyt d 
kinh doanh djch vi thtrang mai. 

7. Giao cho FIDQT hoàn thin diu l Cong ty M sung, süa d& các quy ch hoit 
dng cüa U ban kim toán, HDQT, BKS, quàn tn nOi bO Cong ty theo 1ut Doanh 
nghiép 2020, luât Churng khoán nàm 2019 và các van bàn hixáng dn có lien quail gui 
cho c quan chCrc nng và cac di tlxqng có lien quan d thirc hin ngay sau DHE) c dông kt thüc không qua 6 ngày lam vic. 

8. Mi.rc thu lao cüa HDQT, BKS trong nhiém kS' (2021-2026) duge trá nhu sau: 
•44. - Các thành viên cüa HDQT (khong bao gôm Chü tj 7  TT'. 

0,2% x Mng qu krcing x 4 O8 x tng qu5' lirong. 
- Trithng BKS: 0,15% x thng qu lueng. 
- Các thành viên cüa BKS: 0,12% x tng qu 1ung. NINF 

9. Giao cho cac thành viên cO ten sau day: chiu trách nhiêm truâc DHD c dô 
cong tác quãn I, giáni sat vic sir ding s v&i gop: 5.400.000.000 dng ciia Cong 

ty 

vào Cong ty c ph.n Thông Quãng Phü dat hiu 
qua cao trong nhim k' (202 1-2026) 

- Ong Ducmg Van Tham. 
- Ong Dung Tr9ng Hiu 
- OngLêm 
- Ong Phan Tin 
- Ba Nguyn TM Chain. 

10.Giao cho HDQT, BUD trong nam 2021 nu SXKD có diu kin tip tiic quan tam 
lam tot trách nhiêm xA hôi ciia Doanh nghip, tang ngun qu h trçv cong dng. 

Ng quyêt duçic thông qua 
tai Dai hi d&ig c dOng thuang niên nàm 2021. Hçp 

ngày 22/04/2021. 
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Cong ty CP Thông Quàng Ninh. Dja chi: Khu BI Trung 1 - Phng Phuang Dông 

— TP Uông BI — Tinh Quãng Ninh 
Ma so doanh nghip: 5700478344 

Horn nay, ngày 22 tháng 04 nàm 2021. Ti Cong ty c phân thông Quáng Ninh t 

chirc Dai hôi dng c dOng thithng niên nàrn 2021 (sau day gi tt là Di hi). 

NOI DUNG VA DIN BIEN DAI HO! 

I. Kim tra tir cách c dông, dii din cô dông: 

• Ong Trn Van Scm: Tnrng Ban kim soát, thay mat ban kim soát báo cáo kt 
qua kim tra tu each c dông, dti dién các c dông tham dir Eai hi. 

- Tng s c dông, di din các c dông rni tham dir Dti hi là: 25 c dng, dai 
diên cho 3.600.000 c phn; ti.rong 1rng vi s tin là: 36.000.000.000 dng, bng 100 % 
vn diu l. 

- Tng s c dông, dai diên cac c dông Co mt dr Dai hi là: 23 c dông, dai diên 
cho: 3.591.088 c phn; tucmg Crng v&i s tin 35.9 10.088.000 c1ng, bng: 99,75% s 
c phii ni&i tham dr Dii hi. 

- Tng s ci dông, dti din các c dông. vng nit là: 2 c dông, di din cho: 
0,25% c phn, tirnng üng vâi s tin là: 90.000.000 dãng, bang 0,25 % s c phn m&i 
dr Dai hôi. 

- Tng s c dông, di din cho các c dông không dü tu each là: 0 c dông. 
Theo quy djnh cüa Pháp 1ut, Diu l Cong ty, Dai hi dng c dông thiing niên 

nãm 2021 cüa Cong ty c phn Thông Quàng Ninh dü diu kin tin hành Di hOi  h9p 
l. 

II. Biu quyt thông qua: Doàn chü tich, Chü t9a Di hi, thir k Di hi, Ban 
kim phiu biu quyt các ni dung cüa Di hi. 

Dii hi biu quyt tan thành vâi t 1 100% 

Doà,, cl,ü tjch L1ii /iôi: 
1. Ong Dwng Van Thom — Chü tjch HDQT 
2. Ong Trn Viét Hung — Thành viên HDQT 



3. Ong Duong Tr9ng Hiu — Thành viên HEQT 
• CIzü toz Diii Iiç3i: Ong Dixong Van Thom — Chir tich HDQT 
• T/iir/cjDaihôi: 
1. Ong: Phan Tin 
• Ban kkm p/ziu biu quylt các n3i dung cüa Diii Ii3i: 
1. OngLêNgocDng 
2. Ong Vu Van Cung 
3. Ong Throng Tr9ng Hin 

III. Chu'ong trinh, ni dung Di hi dIng c dông thtthng niên Cong ty c phn 
Thông Quãng Ninh näm 2021 cu the nhu' San: 

1. Ong TrAn Viêt Hung: Thành viên HDQ tuyên b 19 do khai mac Dai hi, thông 
qua chu(mg trmnh Dai hi. 

2. Ong Throng Van Thom: Chit tjch HDQT 
- Báo cáo tmnh hmnh quãn trj, SXKD nãm 2020, phuong hurng miic tiêu (2021 - 

2025), giâi pháp th'irc hin muc tiêu näm 2021. 
- Báo cáo tInh hInh tài chInh, viêc trIch np các qu, dr kin mire phân pMi c tire 

tir kt qua SXKD näm 2020, mt s ni dung khác có lien quan. 
3. Ong Trii Van Scm: Truung ban kim soát 9C báo cáo cong tác kim soát cña 

BKS v hoat dng SXKD cüa Cong ty trong nàm 2020 Va mt s ni dung khác có lien 
quan. 

4. Ong Throng Van Thom — Chit tjch HDQT trInh bay dir tháo Diu lê Cong ty sira 
di theo 1ut Doanh nghip 2020, Luât Ching khoán 2019, Nghj djnh s 155/2020/ND- 
CP ngày 3 1/12/2020 ccta ChInh phit quy djnh chi ti& thi hãnh mt s diu cita luât 
Chirng khoan. 

IV. Ni dung, kin cüa các c dông, giãi dáp trã 1ô1 lam rö cüa HDQT. 
Các c dông, di din các c dông nht trI vái báo cáo cita HDQT và môt s ni dung 

quan trong khác drçic HDQT phân tich, lam rô cit th& Di hi khOng có 9 kin gi khác. 
V. Ban HDQT, BKS nhiém k)' (2021-2026) 
• Ban kim phiu bu cu gm các ông (bà) có ten sau day: 
1. Ong Lé Ng9c Dung — To tnthng 
2. Ong Vu Van Cixông 
3. Ong Duong Tr9ng Hiên 

Di hi biu quy& tan thành vó'i t9 l 100% 
a. Kt qua bu cu HDQT (nhim k9 202 1-2026) 

- Trên co sà danE sách d cu, irng cir D?i hi da ti&i hành bAu cit HDQT (nhiêm k9 
2021-2026). 
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- Cn Cu kêt qua kim phiu, các ông bà có ten sau dã trüng cir HDQT Cong  ty (nhiêm k' 202 1-2026). 
1. Ba: Nguyn Thj Chain. 
2. Ong: TrAn Vit Hung. 
3. Ong: Dwmg Tr9ng Hiêu 
4. Ba: Dng Thu Hixong 
5. Ong: Dirorng Van Thom 

b. K& qua bu cü BKS nhim kS' 2021-2026) 

- Trén co sâ danh sách d cü, 1mg dr Ei hi dâ tin hành bu di'r BKS (nhiém k' 
2021-2026). 

- Can dr kt qua kim phiu các ông bà có ten san day dà trüng cü BKS Cong  ty 
(nhiêm kS' 2021-2026) 

1. Ong Nguyn M?nh Khiêm 
2. Ong Ta Ng9c Vuçing 
3. OngTrnvSo 

YLOng Dirong Van Thom: chütoal)aj hi thing qua dij thão Nghj quyt cüa 
Dui hçi, lay bieu quyet cua Dn hçi voi ket qua nhir san: 

1. Bdo cáo il,,! kink quán frj, SXKD non, 2020, phwYAg hwô'ng inuc tiêu 11/hem 
k3' (2021-2026), các gidiphdp thrc h4n mic tiêu 2021. 

- Kt qua hojt dng SXKD näm 2020: 
- Muc tiêu nhiém k' (2021-2026) 

+ S c6 dông, di din c dông tan thành Là: 23 c dông, có s c phn ti.rong 1mg 
100% s c phn tham d Di hi. 

+ S c dông, di din c dông không tan :hânh là: 0 C6 dông, có s c phn tuang 
1mg là 0% s c6 phn tham d? Dai  hi. 

+ S6 c6 dông, di din c6 dông có kin khác là 0 c dOng, có s c phn tu0ng 
1mg là 0% s c6 phn tharn dr Di hi. 

2. Trick 41p các qu9 sau thid TMDN, cdc khoán phái trw ndm 2020, mfrc cii tá'c 
thrpc chia tfr kit qua SXKD nám 2020. 

- Lçi nhun sau thud TNDN nàm 2020 và các khoãn phâi trr: 21.4 14.382.213 d6ng. 
+ TrIch b6 sung qu5 Du tu phát trin: 7.200.000.000 d6ng 
+ TrIch S6 tin 3.900.000.000 d6ng tir LNST, qu5 du ttr d clii trã tin b6i thithng 

h trc giái phóng mt bang Ca sà vt chat v.v... tren din tIch: 2000m2  d lam nhà kho, gara. 

+ TrIch s6 tin 1.426.307.400 d6ng sau thus TNDN d bü mt phn chênh 1ch giá 
trj tài san, hang hoá t6n tht sau bM lhir&ng cüa Cong  ty báo hin BSH nay sinh trong vi 
cháy ngày 2 1/06/2018. 



+ TrIch qu5 khen thu&ng, phüc lqi mi qu5 5% vói s tin tixcmg &ng là: 
866.587.293 d&ig. 

- S tin lçii nhun con lai sau khi trIch l.p các qu5' là: 8.02 1.487.520 d6ng. Müc c 
trc d.rcyc chia tr k& qua SXKD nàm 2020 cho mi c phãn sau thug TNCN là: 22,28% 
ti.rcing Crng mi c phn duçic: 2.228 dng. 

Th&i gian chi trâ trong näxn 2021 ci th do HDQT quy& djnh xét thAy phü hçip. 
+ S c dông, di din c dông tan thành là: 23 c dông, Co s c phn ttrng irng 

100% s c phn tham dir Dai hi. 
ç A A A A -'

A + So co dong, dai din co dong khong tan thanh la: 0 co dong, co so Co phan tt.ring 
üng là 0% s6 c phn tham d%r Dai hi. 

+ S c dông, dai din cô dông Co kin khác là 0 c dông, cO s c phn tt1mg 
rng là 0% s c phn tham dir Di hi. 

3. Trong nám 2021, niu dJu Icin SXKO cho phép HQT, BGD quan him xen, 
xét xfr lfl gid lrj là! san, hang hod tn thit chênh lc/i cèn lcd sau b,31 thw?ing câa 
C'ôiig ty bdo hMm BSH nay sinh trong v clzdy ngày 21/06/2018 vói S6 hin là: 
11.562.330.372 dtng. 

-I- So cô dông, di din c dông tan thành là: 23 c dông, có s6 c phn tuang rng 
100% s c ph.n tham dr Dti hi. 
+ So CO dông, dai din c dong không tan thành là: 0 c dông, có s c phn tlxong 
frng là 0% s c phn tham dr f)i hi. 
+ S c dông, dai din c dông cO kj&i khác là 0 c dông, có s c phn ttrmg 
i'rng là 0% s c phn tham dir Dti hi. 
4. Trong nám 2021 giao cho HDQT, BGD hoàn thin vic den bà, i,i Irci vicAc giài 

phóng mt bang din tIc/i iát quy ho9ch ma rang izhâ may dâ (11r(1c cap có thâm 
quyn phê duyL 

+ S c dOng, di din c dông tan thành là: 23 c dong, Co s6 c6 phn tucing ing 
100% s c phAn tham dr Di hQi. 
+ S c dông, d?i din c dông không tan thành là: 0 c dOng, có s c phn tilong 

Crng là 0% s c phn tham di,r Di hi. 
+ S c dOng, dti din c dông có ' kin khac là 0 c dOng. có s c phn tucmg 

1mg là 0% s c ph.n tharn d Dai hti. 
5. Trong nàm 2021 giao cho HDQT, BGD hIp tyc quan tam xem xétxü lj: 
- B6 sung, nâng cAp, dái m&i cong ngh th lj rnthc thai dam báo chAt lwcrng nwóc 

thai sau xz'c lj dzt chudn theo quy djnh và ã1ám báo tIn/i dn d/nh. 
+ S c dông, dti din c dông tan thành là: 23 c dông, có s c phn tixang 1mg 

100% s c phn tham dir Dai hOi. 
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+ S6 c dông, di din c dông không tan thành là: 0 c dông, Co s c phn tucrng 
lrng là 0% s6 c phn tham dr Di hOi. 

+ S c dông, dai din c dông co kin khac là 0 c dông, có s c phn tuo'ng 
crng là 0% s c phn tham d Di hOi. 

- Quan tam, ddu tic ngun 1uc ticong xzng de thcc hin tu b4 chàm soc toàn diên 
din tIch rImg thông non (thông nhca) hin cO dä 1Au tic frên daAt rzrng cza Cong ty va 
mt s h3 dan. 

+ S c dông, di din c dông tan thành là: 23 c dông, cO s c ph.n tuong 1rng 
100% s c phn tham dr Di hi. 

+ S c dông, cti din c dông lthông tan thành là: 0 c dông, CO s c ph.n tuong 
1mg là 0% S6 C6 phn tham dir fi hi. 

+ S6 c6 dông, dai din c6 dông cO kin khac là 0 c6 dông, CO s6 C6 phn tuong 
1mg là 0% s6 c6 ph.n tham d Dai  hi. 

- NIu SXKD cO diu /dn cn chz trQng tang  ngun qu9 twong than, tuvng ái h 
trçi cong ddng, thrc hin t& trách nhim xti h5i ciia Doanh nghip. 

+ S6 c6 dông, di din c6 dông tan thãnh là: 23 c6 dông, có s6 c6 ph.n tucmg 1mg 
100% s6 c6 phn tham dir Dai hi. 

+ 86 c6 dông, dcii di@i c dông không tan thàiii là: 0 c6 dông, cO s6 c6 phn tuong 
1mg là 0% s6 c6 phn tham d%r Dai hi. 

+ S6 c6 ctông, dii din C6 dông cO kin khác là 0 c6 dông, có s6 c6 ph.n tuang 
üng là 0% s6 c6 phn tham dij Dii hi. 

6. Giao cho HJiQT, BGL xác tiln tim kilm lira chn a6I Mc d h9p tdc du tic 
Iinh virc phà hçtp dl sam phát huy giá trj din tIch dt djch vy thuo'ng mcxi cáa Cong 
tj' 41 phuô'ng Yen Thanh d dwp'c clip có t/üim quyn phê duyt dl kinh dowil, d/cli 
vy thwo'ng mcxL 

+ s6 c6 dông, d?i diên c6 dông tan thãnh là: 23 c6 dông, cO s6 C6 phn tucing 1mg 
100% s6 C6 phn tham dir Dai hOi. 

+ s6 c6 dông, di din c6 dông không tan thánh là: 0 c6 dông, cO s6 c6 phn tuong 
1mg là 0% s6 c6 phn tham di E)i hi. 

+ s6 c6 dông, di din c6 dông có kin khác là 0 c6 dông, có s6 c phn tLrong 
1mg là 0% s6 c6 phn tham dir Di hi. 
7. Thông qua Ditii 1 Cong ty bEi sung tha dãi quy c/il /:ot d(3ng cüa Ufl ban 

Kilm toán, HDQT, BKS, quàn tn 11(31 b3 Cong ty theo Lut Doanh nghip 2020, lu(u/ 
Ch&ng khoán 2019, và cdc van bàn hwáng dIn f/icc hin. Giao cho HJQT hoàn 
th4n tHIn k/al thirc h4n theo quydjnh cáa Dilu i 

+ s6 c6 dông, dai din c6 dông tan thành là: 23 6 dông, có s6 c6 phn tuong 1mg 
100% s6 c6 phAn tham dir Dai hOi. 
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+ S c dông, di din c' dông không tan thành là: 0 c dông, có s c phn thong 
üng là 0% s c phn tham d%r Dti hi. 

+ S c dông, di din c dông có kin khác là 0 c dông, có s c phn ttrcYng 
lrng là 0% s6 c phn tharn d1r Dti hQi. 

8. Giao c/to HDQT, BGD trong n/ziçm k (2021-2026) tIc/i cc din d3ng tim 1,11,, 
lra clz9n di tác, cong ngh lien tiEn, san xut cdc san p/zim sat, tang /zwo'ng ho/ic 
dii thông trên din 1k/i quy hoçich mö' r5ng n/ia may di7 du'çrc p/iê duyt ctê dan lit 
vào 11th'! gian 1/tIc!, /i7p. 

+ S c dông, di din c dông tan thành là: 23 c dông, có s c phn tircing irng 
100% so Co phân tham dr Dai  hi. 

+ S c dông, ctii din c dông không tan thành là: 0 c dông, có s c phn trcTng 
1rng là 0% so co phAn tham dir Dai  hi. 

+ So c dông, di din c dông có kin khác là 0 c dông, có s c phn tuong 
üng là 0% s c phn tham dr Di hQi. 

9. P/zwctng an f/i a lao cho HDQT, BKS (ii 1zim kj' 2021-202 6). 
HDQT trInh Dai  hi thông qua phuang an thu lao cUa HDQT, BGD nhu sau: 

Các thành viên cña HDQT ('khóng bao grn Chi i/c/i HDQT): 
0,2% x tang qu h.ro'ng x '1 0,8 x tang qu' li.rang. 
Trh&ng BKS: 0,15% x tong qu' h.rong. 

Cãc thành viên cüa BKS: 0,12% x tong qu5 li.rcmg. 

Ngoai mCrc phit ep tren hang nàm nu hiu qua SXKD dt khá HDQT, BKS dhçYc 
thhOng b sung tuS'  theo mrc d. 

+ S c dông, di din c dông tan thành là: 23 c dông, có s c phn tuo'ng rng 
100% s c phn tham dir D?i  hi. 

+ S c dông, d?i  din c dông không tan thành là: 0 c dông, có s c phn ilrcmg 
üng là 0% s c phntham dir Dui hi. 

+ S c dông, dai  din c dông Co kik khác là 0 c dông, có s c phn tuong 
üng là 0% so c phn tham dr Di hi. 

Di hi kt thüc vao lüc 11 gi0 30 phüt cUng ngày, hiên bàn thông qua Di hi 
dng c dông thung niên näm 2021 di.rqc các c dông, di din các c dông nht trI 
thông qua vri t l 100%. 

Biên bàn duo'c lip thành 8 bàn cO giã trj nhu nhau. 

THIJ KY DAI HO! CHU TOA DAT HO! 

F7/ecul 
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