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DI HQI DONG CO DONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
CONG TY CO PHAN DAU TIS DAU Kill I)c Lp - T,r Do - Hnh PhiIc 

SAO MM - BEN DINH 

S: 23/NQ-SMBD-DHDCD TP. Vüng Tàu, ngày 15 tháng 04 nám 2022 

• A A 

NGHjQUYET 

Thu hçi dong Co dong thLrong nien nam 2022 
A A A A • Cong ty CO phan Dau tir Dau kin Sao Mai — Ben Binh 

BAT HOI BONG CO BONG 
CONG TYCO PHANBAU TUDAUKH 

SÃO MAT - BEN B!NH 

Can eli Lu.t Doanh nghip s6 59/2021/QH14 cüa Qu6c hQi nuóc Cong Hôa Xã Hi 
ChIt NghTa Vit Nam; 

CAn cIt Diu 1 Cong ty C phn Du tu Du khI Sao Mai - Bn DInh (PVSB); 

C cli các Biên ban kim phiáu bi&i quyt tai  Di hQi c dông thu&ng niên nAm 
2022 ngày 15/04/2022 cIta Cong ty Co phân Dâu ti.r Dâu khu Sao Mai - Ben DInh; 

CAn cli Biên ban s 2731BB-SMBD-DHDCD ti cuc h9p Dai  hi dng c dông 
thung niên Cong ty C phAn Dâu tu Dâu khI Sao Mai - Ben DInh ngày 15/04/2022. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Thông qua Báo cáo kt qua hot dQng clia Hi dng quân tn nAm 2021 và k 
hoch ho.t dng nAm 2022, Báo cáo kêt qUa hot dng san xut kinh doanh nAm 2021 và 
k hoch nãm 2022 ci:ia Ban Giám dôc, Báo cáo kêt qua hot dQng nAm 2021 và kê hoch 
nhim vi nAm 2022 cIta Ban kiêm soát Cong ty nhu các tAi lieu kern theo. 

Thông qua kt quA xli l khoAn trIch 1p d%r phông du tu tài chInh dAi hn vào 
SOPEWACO nAm 2022 (Ni dung theo Ta trInh so: 217/TTr-SMBD ngày 31/03/2022 
cIta Giám doe Cong ty) vOi s tiên là: 10.530.000.000 dông. 

Biu 2. Thông qua Báo cáo tài chInh nAm 2021 dA duçic kirn toán theo Ta trInh s6 
139,TTr-HDQT ngày 10/03/2022 ciaHDQT. 

P. P. A ..• p Bieu 3. Thong qua ph'irong an phan phoi lçi nhun nam 2021 va ke hoch tai chinh 
nAm 2022 theo T& trinh sO 158 ,Tfr-HDQT ngày 15/03/2022 cCia HDQT, cci the nhir sau: 

1. Phiro'ng an phân ph6i lçi nhun nAm 2021: 
Dan vl tInh: don 

STT Chi tieu ( So tien 

1 Lori nhun sau thud TNDN cIta nAm 2021: 856.802.341 
Trong do trIch 1p các qu nAm 2021: 



Qu5' khen thi.râng, phik lqi (10% x LNST): 85.680.234 

2 
Tng lçri nhun chira phân ph61 1u5 k tInh dn ngày 

1/12/2021: 9.331.899.420 
3 Lqi nhun con 1i chuyn sang näm 2022 (2-3): 9.331.899.420 

Dai hOi ding c dông üy quyn cho Hi dng Quàn trj quy& djnh phuong an phân 
phôi lçii nhun con 1i chixa phân phôi phti hcip vâi tInh hInh hot dng san xuât kinh 
doanh, tinh hInh tài chinh và dâu tis cüa Cong ty. 

2. K hoch tài chInh näm 2022: 

TT CAC CHI TIEU Don vi tinh K hoich 
nam 2022 

1 Vn chü sâ hüu T ding 
+ Vn diu 1 T' dng 500,000 
+ Trong do, t) 1 tham gia cüa PTSC % 51,000 
2 ThngDoauhthu T'dng 175,04 
3 Lçii thun truóc thug T d6ng 1,87 
4 Lçii nhun sau thud T dng 0,90 
5 Lqi nhun 2021 chuyn qua T' dng 9,33 
6 

. 
Tong lçn nhun dtrçic phan phoi i y uong 10,23 

- Qu5 khen thuâng, phc lçii (10%xLNST 2022) T dông 0,09 
7 Lcii nhun cOn 1a  chtra phân ph& nàm 2022 T' dng 10,14 

Di hi dng c dong dng 2 i:iy quyn cho Hi dng Quãn trj phê duyt diu chinh, 
b sung K hoach SXKD nãm 2022 càa Cong ty C phn D.0 tu Du khI Sao Mai — Bn 
DInh (nu co) cho phü hqp vâi tmnh hInh th,rc t. 

Dai hi d6ng c dông d6ng üy quyn cho Giám dc Cong ty chü dng 1a ch9n 
dam pbán, k kt h?p  dng tin giri, mua ban chng chi tin gri, üy thác quã.n 1 von; 
La ch9n dam phán, k kt hçp dng tin diving; C&m c tài san d darn bão cho các hcp 
dng tin ding trên nguyen tc bão toàn v6n, darn báo hiu qua, lqi Ich mang 1a  lqi nhu.n 
cao nht cho Cong ty; Th?ii h?n  üy quyn näm tài chinh 2022. 

Diu 4. lily quyn cho HDQT quy& djnh 1ra ch9n mOt  trong các Cong ty kim toán 
trong danh sách các Cong ty kiêm toán theo Ti trInh so 140/TTr-BKS ngây 10/03/2022 
cüa Ban kim soát dé thc hin kiêm toán Báo cáo tài chinh nãm và soát xét Báo cáo tài 
chInh ban niên nAm 2022 cia Cong ty phü hqp vâi quy djnh cüa pháp lut. 

DiM 5. Thông qua müc thu lao và chi phi hot dng cüa thành viên Hi dMg quân 
trj và Ban kiêm soát nAm 2022 nhu sau: 

1. CAn cü xây drng K hoach tin li.rong, thu lao và chi phi hot dQng cüa HDQT, Ban 
Kim soát nAm 2022. 

K hoach hoat dng san xut kinh doanh nAm 2022 cüa Cong ty SMBD. 

Quy ch hrcing cüa Cong ty và các quy djnh, huâng dn hin hành. 

cqi 
cO 

UTL 



2. Qu5 tin luong, tin thuâng cho Thành viên HDQT, Ban Kim soát chuyên trách 
näm 2022 th%rc hin theo Quy ch kr0ng cüa Cong ty và các quy djnh, buàng dan lien 
quail. 

3. Thi lao cho Thành viên HDQT, Ban Kim soát không chuyên trách (kiêm nhim) 
näm 2022: 

- Thành viên HDQT kiêm nhim là: 3.000.000 dng!ngtr?i/tháng. 

- Kim soát viên kiêm nhim vâi mi'rc là: 2.000.000 dng/ngix?i/tháng. 

Mtc thu lao trá cho các Thãnh viên HDQT, Ban Kim soát kiêm nhim nêu trên, 
phü hçip vâi tmnh hmnh thc th san xut kinh doanh cua Cong ty và các quy djnh huâng dn 
hin hành. 

Chi phI ho.t dung cho thành viên HDQT, Ban Kim soát nám 2022: Chi phi cong viii 
(gm, chi phi di 1i, an, nghi thuô khách sun, Cong C1,1, phuong tin lam ViC, hot dng 
d6i ngoai...) và các chi phi hcip l khác dê thrc hin thim vii dtrçic giao thrc hin theo 
quy djnh nOi  b cüa Cong ty, phü hcrp vói Quy djnh hin hãnh. 

Diu 6. Thông qua b sung ngành ngh kinh doanh trong Giy chi'rng nhn Doanh 
ngbip và Diêu i Cong ty Co phãn Dâu Pr Dâu khI Sao Mai — Bn Dinh theo Th trinh so 
141/TTr-HDQT ngày 10/03/2022 cüa HDQT, ci the: 

1. B sung trong Giy chüng nhn Doanh nghip và Diu 1 Cong ty ngành ngh kinh 
doanh, cii th nhu sau: 

1.1. Gia cong co kliI; xir 1 và tráng pht kim loi - M ngành: 2592 

Chi tiêt: EN DiNt 
Mg., dánh bong kim Ioi... 

3A  
Xu ly kim loi bang pbucing phap nhit; 

Phun Cat, trn, lam sach  kim loai; 

1.2. San xut thüng, b chua và diing ciii chra di,rng b.ng kim 1o.i - Ma ngành: 2512 
..' Chi tiet: 

San xut thüng, b chira và dmg ci cht'ra ttrong t%r bang kim loi d chira hoc phiic 
vu san xut; 

San xuAt thiing chtra b&ng kim loai cho nén và hoá lông khI d6t; 

San xut ni hoi trung tam và ni cp nhit. 

1.3. Ho?.t dng chuyên mOn, khoa hçc và. cong ngh khác chua duçic phãn vào dâu - M 
ngãnh: 7490 

Chi ti&: Cung cp djch vii Kim djnh, hiu chu.n, thu nghim phuong tin do, 
chun do lung. 

1.4. B sung chi ti& cho Ma nganh: 7730 

Chi tit: Cho thuê may móc, thi& bj, phi t1ng ngành cOng nghip, xay drng, hóa 
chat, dâu khI 



CONG1 
C0PH 

DAU TU DUKHt 

2. 1Jy quyn cho Hi dng Quãn trj ban hành Diu 1 b sung tuong (mg vâi ni dung 
dã &rçlc thông qua t?i  Mic 1 nêu trên nhãm to diêu kin cho HQi dông Quân trj trong xü 
1 cOng vic. 

Diu 7. Phê chun k& qua bu thãnh vien HOi  ding Quàn trj Cong ty nhim Ic5' 
2022-2027: 

1. Ong Trn Hái Bmnh - Sinh nám 1969 - Dai din phn vn ciia c dông Tng 
Cong ty Co phãn Djch vi K5' thuat Dâu khI Vit Nam (PTSC) 

2. Ong Ph9 Nhu Dting - Sinh nAm 1969 - Di din ph&n vn cUa c dOng Tng 
Cong ty C phan Djch vi K5' tht Dâu khI Vit Nam (PTSC) 

3. Ong Dng Thanh Hãi - Sinh nàm 1976 - Dai din ph.n vn cüa c dong Cong ty 
TN}IH San xuât Thuong mi Vit Anh. 

4. Ong Trn Xuân Tài - Sinh nm 1981 - Di din phn v6n cüa c dông Tang 
Cong ty Co phân Djch vi K5 thut Dâu khI Vit Nam (PTSC) 

D.i hi d6ng c dông dng cho phép HQi dng quã.n trj COng ty dä dixgc bu tip 
ti1c hoat dng va s bu bô sung dü so h.rcmng thành viên trong nhim kS'  2022-2027 khi có 
thig viên d.i din cho cô dông/nhóm cô dông cO dü diêu kin theo quy dnh cUa Diêu 1 
Cong ty và pháp 1ut hin hành. 

Piu 8. Phê chuAn kt qua bu thành viên Ban Kim soát Cong ty nhim k' 2022-
2027: 

1. Ong Ngo Van L.p — Sinh nä.m 1971 - Di din phn vn cüa c dông Tng Cong ty C6 
phãn Dch vi K tht Dâu khi Vit Nam (PTSC) 
2. Ba Tnrong Thj Viên Trác - Sinh näm 1985 - Dai  din phAn vn cüa c dông Cong ty 
TNHH San xut Thtrng mai  Vit Anh. 
3. Ong Nguyn Minh TuAn — Sinh nam 1996 - Dai din phn v6n cüa c dông T6ng 
Cong ty C phn Djch vi K5 tht Dâu khI Vit Nam (PTSC) 

Diu 9. Hiu lçrc thi hành 

1. Nghj quyt nay cO hiu 1irc k t1r ngây k)2. Theo yêu cu cüa Cu quan có thm quyên 
hoc thu tic vâi the ben có lien quan, các ni dung cüa Ngh quyêt nay có th dtrçmc ban 
hành riêng r thành các Nghj quy& khác nhau và khOng trái vOi nOi  dung dA duçxc Dai  hi 
ding cô dông phô duyt. 

2. Hi dng quân trj, Ban kim soát và Giám dc Cong ty chju trách nhim thi hành 
quy& nghj nay. 

Noi nhân: 
-Nhudiu9; 
- Co dông cong ty; 
- Ban biên tp Website; 
- UBCKNN, HNX, VSD; 
- Ngu&i cOng b thông tin; 
- Luu VT, DHD. 



CONG TY CO PHAN CONG HOA xA HQI CHU NGREA VIT NAM 

DAU TUDAU KIlL SAO MAI—BENDINH Dc 1p - Ti1 do - Hnh phuc 

---oOo--- 

S&2-I3'BB- SMBD-DHDCD Vüng Tàu, ngày 15 tháng 04 näm 2022 

BIEN BAN 

HQP BAI HO! BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2022 

S6 65A3 duing 3 0/4, Phuàng Thng Nht, TP. Vüng Tàu 

3500794814 do Sâ KH & DT tinh Ba Rja-Vng Tàu cp ngày 
07/05/2007. 

Dang ky thay doi lan thu 09 ngay 26/04/2018 

Thôi gian to chirc Tu 8h30 ngay 15 thang 04 nAm 2022. 

fl A A Da diem to chirc H91 trumig Khach s.n Dau khi PTSC, so 09-11 Hoang Dieu, 

Phtrong 01, Thành ph6 Vflng Tàu, tinh Ba Rja - Vung Thu. 

ITinh thfrc t : Tr%rc tuyên 
chfrc 

A. NQI DUNG IMI HQI: 
I. Phn khai mic Dti hi: 

1. Tuyên b6 I do khai mc Dai  hi, giói thiu thành phn tham d. 
2. Báo cáo kt qua kim tra tir cách c dông: Thay mt Ban kim tra ttx cách C dông, 

Ong Nguyn Trung Hiêu báo cáo kêt qua kiêm tra tu each cô dông tham dr: 
- Tng s6 c dong cüa Cong ty tai  thai dim ngày 28/02/2022 theo danh sách cüa 

Trung tam Luu k) Chi'rng khoán Vit Nam là 9.94 1 Co dông tucing rng vâi 
50.000.000 cô phãn có quyên biêu quyêt và dai  din 100% von diêu l. 

- s6 C dông và C dông ducrc üy quyn d%r h9p có mt tai Dai hOi lüc khai mac  là 
9 nguäi, sâ hu 34.045.947 cô phãn chiêm t) l 68,0919% von diêu 1. 

Can cr Khoãn 1, Diu 145 eüa Lut Doanh nghip nam 2020 quy djnh ye diêu kiin 
tiên hãnh h9p Dai hOi dông cô dong, Khoãn 1 Diêu 20 Diêu l to chirc và hoat dng cüa 
Cong ty SMBD, Dai hOi dong Co dong thung niên nam 2022 Cong ty Co phãn Dâu tu 
Dâu khI Sao Mai - Ben Dinh dâ dü diêu kin tiên hãnh. 

3. Thông qua chirong trinh, Quy ch lam vic ti Di hi; Thông qua danh 
sách Doàn chü tjch, Ban thir k5, Ban kim phiu: 
Thay mt Ban t chrc, ông Dào VAn Cuông — Phông T chirc Hãnh chfnh Cong ty 

trInh bay Chirong trInh, Dr thão quy chê tai Dai hi; danh sách Doàn Chü tjch, Ban thu 
k và Ban kiêm phiêu. Dai  hi da thông qua: 

a. Chucing trmnh Di h0i  vâi t l tan thânh là 100% 

Ten Doanh CONG TY CO PHA.N DAU TU DAU Kill SAO MAI — BEN 
nghip DINH 

Dja chi 

Giy chimg nhin 
DKKD 



b. D%r thào Quy ch lam vic tai Dai hi vâi t' l tan thành là 100% 

c. Doan C/ia tich  vâit' l tan thành là 100%, gm 03 thành viên: 

1. Ong TrAn Hãi Binh - Chü tjch HDQT Cong ty - ChU tça D.i hi; 

2. Ong Phi'ing Nhu DUng - Thàrih viên HDQT/Giam d& Cong ty- Thành viên 

3. Dng fXrc Hi - PhO Giám dc Cong ty- Thành viên 
d. Ban t/zwk5  vài t l tan thãnh là 100%, gm 02 thành viên: 

1. Ong D Hoâng Do - Trtthng ban; 

2. Ba Nguyn Th.ch Tithng Anh - Thành viên 

e. Ban kiêm phiEu  vâi t 1 tan thành là 100%, gm 03 thành viên: 

1. Ong Nguyn Duyên Hung - Truong ban 

2. Ba Hoàng Thj Nga - Thành viên 

3. Ba Pham Thj Hwing Giang - Thành viên 

II. Phn trmnh bay các báo cáo và các to' trInh ti Di hi: 
1. Thay mt Hi doug quãn trj, ông Trân Hái BInh - Chü tjch HDQT trinh 

bay: 
Báo cáo kêt qua hoat dng cüa HOi  dong quàn trj nm 2021 và kê hoach 
hoat dng näm 2022 (nOi  dung ci,i th tai  Báo cáo so 136/BC-HDQT ngày 
10/03/2022). Dông thi áé xuât Dai  hi dông cô dông üy quyên cho Giám 
d6c Cong ty chU dng lira ch9n dam phán, k kêt hcip dông tiên g1ri, mua 
ban chirng chi tiên gti, üy thác quãn l vOn; Lira chçn dam phán, k kêt hçp 
dng tin di,ing; Cam cô tài san dê dam bào cho các hcip dông tin diing trên 
nguyen tc bão toan von, dam bão hiu qua, li Ich mang 1a  lqi nhu.n cao 
nht cho Cong ty; Thii han  Uy quyên näm tài chinh 2022. 
Th trinh so 217iTTr-SMBD ye vic dê nghj Phê duyt kêt qua xr l khoãn 
trIch l.p d'çr phàng dâu tu tài chinh dài h?n  vào SOPEWACO ngày 
31/03/2022 cüa Giám doe Cong ty. 

2. Thay mt Ban diu hành, ông Phung Nhtr Dung — Giám d6c Cong ty báo cáo 
kt qua boat dng san xuât kinh doanh näm 2021 Va kê hoach näm 2022 cüa 
Cong ty (nQi dung ci the tai  Báo cáo so 137/BC-SMBD ngày 10/03/2022). 

3. Thay mt Ban kim soát, ông Ngo Van Lp — Triro'ng Ban kiin soát báo cáo 
kt qua hoat  dng cUa Ban kiêm soát n.m 2021 và kê hoach nhim vi näm 2022 
(ni dung ci th ti Báo cáo so 138/BC-BKS ngày 10/03/2022). 

4. Thay mt doàn chü tjch, ông Dng Dire Hi — Pbó Giám d6c Cong ty trinh 
bay các t& trinh trinh DHDCD thông qua mt sO ni dung sau: 

- Báo cáo tãi chInh näm 2021 dâ duçic kim toán. 
- Phirmg an phán phôi igi nhuan näm 2021 và Ké hoach kinh doanh n.m 2022 

cüaCôngty. 
- Thu lao và chi phi hoat dng cho thành vién HOi  dông quán trj và Ban kiem 

soát näm 2022. 
Lira chçn dcm vj kiêm toán thrc hin kiem toán Báo cáo Tài chfnh näm 2022. 
B sung ngành nghê kinh doanh trong Giay chung nhan doanh nghip và Diêu 
1 Cong ty. 

5. Báu thành viên Hi dông quãn trj, Ban kiêm soát Cong ty nhim k' 2022-2027. 

(N5i dung các Báo cáo và T& trinh dã dwçrc däng tái trên trang thông tin din ti't 
http://www.pvsb.com.vn  và gii trtc tiêp cho các Co dông tham d Dcii hi2l). 

III. Phn thão 1un các ni dung ti Dai  hi: 



Trong phn thão 1un, mt s qu C dông d rihn x& ghi nhn nhUng khó khän 
và nh&ng C6 gang n 1irc cUa Cong ty và CO ' kin v mt s6 van d ti Di hi nhix 
hiu qua kinh doanh chisa cao, Ban 1nh dao  Cong ty nm gi 1ixng c6 phân cUa Cong 
ty không nhiu. Cong ty c.n dAu ti.x v6n d xây dirng ea sâ 4t chat k thut, tip t%lc 
xem xët tit giãm các chi phi Cong ty, phuang huOng phát trin Cong ty dà di dung 
hràng chua hay tip tic ma ra các linh vrc mâi cho phü hcip vâi hoàn cành thc t& 

Ei din lành do T6ng cong ty PTSC (là C6 dông chim 51% C6 ph.n trong 
Cong ty SMBD) dã phát biu có kin then  djnh v tInh hinh thj trithng hin ti va 
tirang lai, ghi nh.n nh0ng c6 gang trong n.m 2021 cua Cong ty, d6ng th&i chia se các 
dnh htrOng cüa PTSC d Cong ty SMBD ph6i hçip vâi T6ng Cong ty PTSC và cac 
Dan vj bn d xây d%rng phtrcrng an thu tu hçTp l, bào dam hiu qua trong qua trInh 
thu tir. 

Doan chô tjch d tip thu nhttng kin gOp ti Di hQi và d giãi trInh các 
kin cUa qu C6 dong: Näm 2021 tip tic là mQt näm khO khän, djch CoVid hoãnh 
hành trn toàn th giâi, thuang mai  toàn cu tang chm han dii báo, thj tru?mg thu khI 
s%lt giãm, ngu6n vic không nhiu, 1i phãi canh  tranh gay gat.... Dung tr'irâc các khO 
khän nhu vy, Cong ty SMBD ngoài vic tim kim d6i tác d hp tác, thu ti.r, khai 
thác C.n cr Djch vti Hang Mi Du khf SMBD, cüng áã tIch circ ma rng phm vi kinh 
doanh, tham gia da dng linh vrc khác nhu: Kinh doanh thi6t bj, co khI xay lap, phân 
ph6i khI, pMn ph6i phán dam,  Kim djnh, hiu chuan, thi'r nghim phuang tin do, 
chun do hrng, cho thué may moe thit b... nhm mjc dich dem 1i doanh thu, li 
nhuan cho Cong ty. 

Song song vOi vic tp trung phát trin san xuat kinh doanh tang doanh thu thI 
Cong ty cOng d chU tri.rong dn vic tit giàm chi phi trong tAt cã các linh vi,rc. Näm 
2021 d thrc hin quyt lit và cO hiu qua các bin pháp nhm tit kim, tit giãm t6i 
da chi phi cho Cong ty nhu: kin toàn b may t6 chuc, cat giãm lao dng không cn 
thi6t, giàm thu nh.p cüa CBCVN cho phO hçrp vâi tInh hlnh th%rc tê; rà soát, quán l 
chat chë chi phi hOi  h9p, tip khách, vAn phông phAm, nhiên 1iu.... Mt khác Cong ty 
cOng d ph6i hqp, hçip tác vài cãc dun vj bn, cOng tn dçing 1çi th cUa nhau d lien 
doanh tham gia thu thAu các di an khác. D6ng thixi Cong ty cOng d tich circ ph6i hqp 
tranh thO sI giOp dO' cUa T6ng Cong ty PTSC d sam hoàn thin d%r an thu tiz trong 
lTnh vixc mâi nhu san xuAt, ch tao  din giO ngoài khori.... 

IV. Phn biu quyt ti Dii hi: 
> Di hi tin hành biu quy& t1rng nOi  dung d disçxc trmnh bay và thão luan. 
> Ong Nguyn Duyên Hrng — dai  din Ban kim phik cong b6 k& qua kim phiu: 

A. Phihi kim phiu biãu quvit cdc to trinh Ia! Dai hôi 
Kt qua biu quyt: 
1. Thông qua Báo cáo Tài ehfnh nAm 2021 d di.rcic kim toán. 

- s6 phiu biu quyt tan thành 37.022.127 C6 phtn ehim 99,1062% 
- só phiu biu quy6t không tan thành: 0 C6 phn chim 0% 
- s6 phi&i biu quy& không cO kin: 333.900 C6 ph.n chi&n 0,8938% 

j vU 

 



2. Thông qua Phuong an phân phi 1çi nhuan näm 2021 và K hoach tài chInh näm 
2022 cüa Cong ty. Di hi dông cô dông üy quyên cho HOi  dông Quãn trj Cong 
ty quyt dlnh  phucrng an chia cô tirc c.n cfr trên so du 1?i  nhun can 1i chua 
phân phôi phu hcTp vâi tInh hInh hoat dQng san xuât kinh doanh, tInh hInh tài 
chInh và dâu tu cüa Cong ty. Dông thai ity quyên cho Hi dông quán trj phê 
duyt vic diu chinh, bô sung ké ho.ch SXKD và dâu tu XDCB näm 2022 (nôu 
cO) cho phU hçip vâi tInh hInh thc tê. 
- S6 phiu biu quyt tan thành: 35.322.127 c phn chim 94,5554% 
- S6 phiu biu quyt không tan thành: 2.033.900 C phn chim 5,4446% 
- S phiu biu quy& không có kin: 0 C phAn chim: 0%. 

3. Thông qua Thu lao, chi phi hot dng cho thành viên Hi dng Quãn tr và thãnh 
viên Ban kim soát näm 2022: 
- s6 phiu biu quyt tan thành 37.021.197 Ct phn chim 99,1037% 
- S phiu biu quyt không tan thành 333.900 C phn chim 0,8938% 
- só phiu biu quyt không có kin 930 Ct phn chMm 0,0025% 

4. Thông qua danh sách các Cong ty kim toán d 1ira ch9n &Tn vj thi,rc hin kim 
toán Báo cáo tài chinh Va soát xét Báo cáo tái chfnh ban nin cüa Cong ty trong 
näm 2022 và Uy quyên cho HDQT quyet djnh la chQn mt trong các Cong ty 
kim toán trong danh sách nhu tei trInh dé thi,ic hin kiêm toán Báo cáo tài chInh 
nAm và soát xét Báo cáo tâi chinh ban niên cUa Cong ty trong nàm 2022 phü hçrp 
vâi quy djnh cUa pháp 1ut: 
- S phiu biu quyt tan thãnh 37.356.027 C phn chim 100% 
- S6 phiu biu quyt không tan thãnh 0 C phn chim 0% 
- S6 phiu biu quyt không Co kin 0 C phn chim 0% 

5. Thông qua B sung ngânh ngh kinh doanh trong Giy chrng nhn doanh 
nghip và süa doi, bô sung Diêu l Cong ty. Uy quyên cho HOi  dông quãn trj 
thirc hin các cOng vic tiêp theo theo ditng quy djnh pháp 1ut hin hãnh: 
- S phMu biu quyt tan thânh 37.356.027 C phn chim 100% 
- s6 phiu biu quy& không tan thành 0 C phn chim 0% 
- S phiu biu quyt không có kién 0 C phn chim 0% 

B. Phn kilm philu biu thành viên Ho! itnri quán fri 

Kt qua bu cfr: 
Thông qua k& qua b.0 thành viên Hi dng quãn frj Cong ty nhim k5' 2022-2027, 
cthê: 

STT Hç và ten 
s6 phi&Quynbiu 

quyét dtrçrc bâu 
T i % trên tng s Ca 
phân tham dr d,i hi 

1.  TrnHàiBinh 35.706.666 95,5871% 

2.  PhUngNhuDUng 35.706.566 95,5869% 

3.  Dng Thanh Hâi 40.962.867 109,658% 

4.  Trn Xuãn Tãi 35.706.366 95,5863% 

C. P1zn kiln, philu bcu thành viên Ban kiln, sodi 



Kt qua bu cfr: 
Thông qua kt qua bu thành viên Ban kim soát Cong nhim kS'  2022-2027, cii th: 

STT HQ Va ten 
. A .A So phieu/Quyen bieu 

quyt dirçrc bu 
T 1 % trên tng s c 
phn tham d diii hi 

1.  Tri.roTig Thj Viên TrUc 3 1.477.467 84,2655% 

2.  NgoVanLp 40.285.117 107,8437% 

3.  Nguyn Minh Tu.n 40.285.067 107,8436% 

V. Các vn d dirçrc thông qua ti J3i hi: 
- Cn cfr Biên bàn kim phi&i tai  Dti hi; Can cir Diu 147 Lust Doanh Nghip; 
- Can ci'r Diu 16, Diu 22 Diu 1 T chirc và hoat dng cüa Cong ty C ph.n 

Dâu tu Dáu khI Sao Mai — Ben DInh, các van dé sau day da duqc Dti hOi  C 
dông thirông niên näm 2022 quyêt djnh: 

1. Thông qua Báo cáo kt qua hoat dng cUa HOi  dng quãn trj näm 2021 và k 
hoch boat dng näm 2022, Báo cáo kêt qua hoat dng san xuât kinh doanh nàm 2021 
và kê hoach na.m 2022 cUa Ban Giám doe, Báo cáo kêt qua hoat dng n.m 2021 và kê 
hoach nhiêm vu näm 2022 cüa Ban kiêm soát nhu các tài 1iu kern theo. 

Thông qua k& qua xi'r 1 khoãn trich 1p dr phOng du tu tài chInh dài h?n  vào 
SOPEWACO nam 2022 (ni dung theo Tr trinh so: 21 7/TTr-SMBD ngày 31/03/2022 
cüa Giám doe Cong ty) vài so tiên là: 10.530.000.000 dOng. 

a , ,• , - . , , % 2. Thong qua Báo cao tai chrnh narn 2021 da duçic kiem toan theo To trrnh so 
139t11r-HDQT ngày 10/03/2022 cüa Hi dông Quãn trj. 

3. Thông qua phwmg an phán ph6i lcii nhun näm 2021 và k hoach tài chInh näm 
2022 theo Ti trinh so 1581ITr-HDQT ngày 15/03/2022 cia HDQT cii the nhu sau: 

- Phirong an phân ph6i ioi nhun nàm 2021: 
Don vj tInh: dcn 

STT Chi tiêu S tin 

1 Lçr. nhuãn sau thu TNDN cüa nàm 2021: 856.802.341 
Trong dé trich 1p  các qu5 näm 2021: 
Qu5i khen thu&ng, phiic lqi (10% x LNST): 85.680.234 

2 
Tng lçri nhun chira phân phi 1u5 k tInh dn ngày 
31/12/2021: 9.331.899.420 

3 Lçri nhun con 1i chuyn sang näm 2022 (2-3): 9.331.899.420 

Dai bOi dng c dong üy quyn cho Hi dng Quàn trj quyt dnh phucing an 
phân phOi lQrj nhun can 'ai  chua phan phôi phü hcrp vâi tInh hInh hoat dng san xuât 
kinh doanh, tInh hInh tài chInh và dâu tu cüa Cong ty. 

- K hotich tài chinh näm 2022: 

TT CAC CHI TIEU Don vj tInh 
K hoach 
näm 2022 

1 Vn chü s& hUu T dng 
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+ V6n diu lê T dng 500,000 
+ Trong do, t' 1 tham gia cüa PTSC % 51,000 
2 TngDoanhthu Tdng 175,04 
3 Lcii nhun truàc thud T dng 1,87 

4 Lcxi nhun sau thu T' dng 0,90 
5 Lçii nhun 2021 ehuyn qua T' dng 9,33 
6 Tng lqi nhun thrçic phân phói T' dng 10,23 
- Qu5i khen thixâng;phUc lçii (10%xLNST 2022) T' dông 0,09 
7 Lcxi nhu.n cOn 1i chi.ra phân ph6i näm 2022 T dng 10,14 

Di hOi  dng c dông dng üy quyn cho HOi  ding Quãn trj phê duyt diu 
chinh, bô sung Kê hoch SXKD nàm 2022 cia Cong ty Co phân Dâu ttr Dâu khI Sao 
Mai — Ben DInh (néu có) cho phü hqp vâi tInh hInh th%rc tê. 

Dai hOi dng c dông dng Ciy quyn cho Giám dc Cong ty chCi dng 1iia chpn 
dam phán, k kêt hcp dong tiên gri, mua ban chrng chi tiên gri, üy thác quãn i von; 
Lira chçn dam phan, k9 kêt hqp dông tin diing; Cam cô tài san dê dam bâo cho các hçrp 
dong tin di,ing trén nguyen tAc bào toàn vOn, dam bào hiu qua, lcii Ich mang lai  1çi 
nhu.n cao nhât cho Cong ty; Thii h.n üy quyên näm tài chInh 2022. 

4. Thông qua vic Uy quyn cho HDQT quyt djnh 1%ra ch9n mOt  trong các Cong 
ty kim toán trong danh sách các Cong ty kiêm toán theo Ti trInh so 140/TTr-BKS 
ngày 10/03/2022 cüa Ban kiêm soát dé thrc hin kiêm toán Báo cáo tài chInh nàm và 
soát xét Báo cáo tài chInh ban niên cUa Cong ty trong n.m 2022 phü hcp vài quy djnh 
cüa pháp 1u.t. 

5. Thông qua mirc thU lao và chi phi hot dng cUa thành viên HOi  dng quãn trj 
va thành viên Ban kiêm soát nAm 2022 nhtr sau: 

* Cn cir xay dmg K hoach tin krng, thU lao và chi phi hot dng cUa HDQT, 
Ban Kiêm soát nAm 2022. 

K hoach hot dng san xuãt kinh doanh nàm 2022 cUa Cong ty SMBD. 
Quy ch h.rng cUa Cong ty và các quy dnh, huang din hin hành. 
* Qu5 tin lumig, tin thixrng cho Thành viên HDQT, Ban Kim soát chuyên 

trách nAm 2022 th%rc hin theo Quy chê lucing ci:ia Cong ty và các quy djnh, huàng din 
lien quan. 

* ThU lao cho Thãnh viên HDQT, Ban Kim soát khOng chuyên trách (kiêm 
nhim) näm 2022: 

- Thành viên HDQT kiêm nhim là: 3.000.000 dng/nguôiItháng. 

- Kim soát viên kiêm nhim vài mi.rc là: 2.000.000 dng/nguäi/thang. 

MUc thU lao trã cho các Tbành yien HDQT, Ban Kim soát kiêm nhim nêu trên, 
phU hqp vói tinh hinh thirc tê san xuât kinh doanh cUa Cong ty và các quy djnh huàng 
din hin hành. 

Chi phi hot dng cho thãnh viên HDQT, Ban Kim soát näm 2022: Chi phi 
cOng vii (gom, chi phi di li, an, nghi thue khách san, cong c, phucxng tin lam vic, 
hot dQng dOi ngoi...) và các chi phi hcip 1 khác dê th%rc hin thim vi duçic giao 
thirc hin theo quy djnh nOi  b cUa COng ty, phU hqp vâi Quy djnh hin hành. 

6. Thông qua b6 sung ngành ngh kinh doanh trong Gi.y chUng nhn Doanh nghip 
Va Diu l Cong ty CO phân Dâu tu Dâu khI Sao Mai — Ben DInE theo T trInh so 
141/TTr-HDQT ngày 10/03/2022 cUa HDQT, ciii the: 



6.1 B6 sung trong Giy ching nh.n Doanh nghip vã Diu 1 Cong ty ngành ngh 
kinh doanh, ci th nhu sau: 

a) Gia cong co khI; xü 19 và tráng phü kim loai - MA ngành: 2592 

Chi tit: 

Ma, dánh bong kim loai... 
Xtr 19 kim l°aj  bang phucing pháp nhit; 

Phun cat, trOn, lam sach  kim loai; 

b) San xut thi)ng, b chra và diing ci chira d%rng bang kim loai - MA ngành: 2512 

Chi tit: 
San xut thmg, b ehira và ding cii chira tucnig tir bang kim loai d chra hoc 
phiic v san xuât; 

San xut thüng chira bang kim loai cho nén vA hoá lông khI d&; 
San xut ni hcyi trung tam vA ni cp thit. 

c) Hoat dng chuyên mOn, khoa h9c và cong ngh khác chua ducc phán vao dâu - 
MA ngânh: 7490 

Chi tit: Cung cp djch yin  Kim djnh, hiu chuan, thCr nghim phuong tin do, 
chuan do hrng. 

d) B sung chi ti& cho MA ngânh: 7730 

Chi tit: Cho thuê may moe, thit b, phi t1ng ngânh Cong nghip, xây dimg, hóa 
chat, dau khi 

6.2 Uy quyn cho Hi dng Quan trj ban hânh Diu 1 b sung tumg irng vài ni 
dung da duçie thông qua tai Minic 1 nêu trên nhäm tao  diêu kiin cho HQi dOng 
Quán trj trong xir 19 cOng vic. 

7. Thông qua k& qua bu thành vién HOi  dng quãn trj Cong ty, cac ông bà cO têi 
sau day dA trCmg cr thânh viên HOi  DOng quãn trj nhim k 2022-2027: 

1) Ong Tran Hãi Bmnh - Sinh näm 1969 - Dai din phn v6n cUa c dOng Tna/ 
Cong ty Co phãn Djch vi  K5 thut Dâu khI Vit Narn (PTSC) 

2) Ong Phing Nhu DUng - Sinh nAm 1969 - Dai din phãn von cüa cO dong Tôr 
Cong ty C phán Djch vi  K thut Dâu khI Vit Nam (PTSC) 

3) Ong Dng Thanh Hal - Sinh nam 1976 - Dai din phãn vOn cUa cô dOng Cong 
ti TN}]B San xuât Thxang mai  Vit Anh. 

4) Ong Tran Xuân Tài - Sinh nam 1981 - Dai din phân von cUa cO dOng Tong 
Cong ty C phán Djch vi,i K thut Dâu khI Vit Nam (PTSC) 

Dai hOi dng c dOng dng 9 cho phép Hi dng quân tr Cong ty dA duqc bau tip 
tinic hot dng và s b.0 b6 sung dU so 1ucn thãnh viên trong nhim k9 2022-2027 khi 
cO irng viên dai  din cho cô dông/nhOm cô dong cO dü diêu kin theo quy djnh cUa 
Diu 1 Cong ty và pháp 1ut hin hAnh. 

8. Thông qua vic b&u thAnh viên Ban kim soát Cong ty, các ông bà có ten sau day 
dA trUng cir thành viên Ban kiêm soát nhim k5' 2022-2027: 

1) Ong NgO VAn Lp — Sinh nAm 1971 - Dai din phan vn cüa c dông Tng Cong 
ty Co phãn Djch vini K thut Dâu khI Vit Nam (PTSC) 

2) Ba Tnicrng Thj Viên Tróc - Sinh nAm 1985 - Dai din phn vM cüa cô dong 
Cong ty TNHH San xuât Thiwng nlai Vit Anh. 

3) Ong Nguyn Minh Tuk — Sinh nAm 1996 - Dai din phan v6n cUa e dOng 
Tong Cong ty CO phân Djch vi K thut DAu khI Vit Nam (PTSC) 
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B. PHAN TONG KET IMI HQI: 
1. Thông qua Biên bàn và Dir tho Nghj quyt Di hi: 

Thay mt Ban this k, Ong D Hoàng Do len trInh bay Dr thão Biên bàn và 
Nghj quyêt Di hOi  dông Co dông thixng niên n.m 2022. 

Di hOi  dng c dong thuong niên näm 2022 d thông qua Biên bàn Di hi vài 
t l tan thãnh 99,1061% %. 

Dai hQi c1ng c dông thixng niên näm 2022 d thông qua Nghj quy& Dai hOi 
vài t 1 tan thành 99,1061% %. 

2. B mc Dii hi dng cô dông thirOng niên näm 2022: 
Thay mt Doàn chü tch, Ong Trn Hãi Binh — Chü tjch HDQT Cong ty tuyên bó 

be mc Dai  hi dông c dOng thix&ng niên näm 2022 cUa Cong ty C phãn Dâu tix Dàu 
khI Sao Mai — Ben DInh. 

Dti hi dng c dôn thi.rOng niên näm 2022 cüa Cong ty C phAn Du tu Du 
khI Sao Mai — Ben DInh kêt thUc vào lüc 12 gi& 00 phüt cüng ngày. Biên bàn và Nghi 
quy& Di hOi  s duçrc sao gri cho các thành viên HQi dông quan trj, Ban kim soát, 
Ban diêu hành Cong ty và däng tâi trên trang thông tin din tir cüa COng ty Co phân 
DAu tu Dâu khI Sao Mai — Ben DInh. 

PhUng Nhir Dung 
Nguyn Th3ch Ttr&ng Anh 

Dng Dfrc Hi 



CONG TY CO PHAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

DAUTUDAUKHI SAOMAI—BEN Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 
DINH ---oOo--- 

---o0o--- 
Vüng Tàu, ngày 15 thang 04 näm 2022 

BIEN BAN KIEM PHIEU THÔNG QUA CAC NO! DUNG HQP 
DI HQI BONG CO BONG THU'NG NIEN NAM 2022 

Ten Doanh nghip : CONG TY CO PHAN DAU flY DAU Kill SAO MA! BEN D!NH 

Da cN : S 65A3 duäng 30/4, Phu&ng ThAng NhAt, TP. Vflng Tàu 

Giy chtrng nhn : 3500794814 do Sâ KH & DT tinh Ba R4a-VUng Tàu cAp ngày 07/05/2007. 
DKKD DAng k thay di 1n thu 09 ngày 26/04/2018 

Thôi gian t chuc : Tü 8h30 ngãy 15 tháng 04 näm 2022. 

Da dim t chtrc : Hi tnthng Khách san  DAu khI PTSC, so 09-11 Hoàng Diu, 

Phithng 01, Thành ph VUng Tâu, tinh Ba Ra - Vüng Tàu. 

Hlnh thfrc t chfrc : Trrc tuyn 

Ban kim phiu Dai hOi dng C dong thtrng niên nãm 2022 cüa Cong ty c phAn dâu ttr Dâu khI 
Sao Mai — Bn DInh, bao gm các ông/bã sau: 

1.  Ong: Nguyn Duyén Hung - Trithng Ban 

2.  Ba: Pham Th Humg Giang - Thành viên 

3.  Ba: Hoàng Th Nga - Thành viên 

Dã thirc hin kim phiu biu quyt thông qua các Báo cáo và Ti trInh tai Dai hOi dng Co dOng 
thu?mg niên nàm 2022 theo hInh thüc tWc  tuyn. Mi c phAn thong frng vii mOt  phiu biêu quyt. 
Kt qua nhu sau: 

1. To' trinh thông qua Báo cáo tài chInh näm 2021 dã thrçrc kim toán: 

So'phieu hçp l: 37.356.027phiEu 

Sá phié'u khóng hop l: 0 phiê'u 

Tan thành: 37.022.127 c phAn ttrang üng vâi 99,1062% tng s c phAn tham gia biéu quyk 

KhOng tan thành: 0 c phAn thong rng vài 0% tng s6 c phAn tham gia biu quyt. 

Không có ' kin: 333.900 c phAn tucrng üng vài 0,8938% tang s c phn tham gia biu quyk 

2. To' trInh phirong an phân phi lçri nhun nám 2021 và k hoach  tài chInh näm 2022: 



Sphiu hcip lê 37.356.027phiEu 

SO' phi ê'u khOng hap lé. 0 phiê'u 

Tan thânh: 35.322.127 c phn tixcYng üng vài 94,5554% tng s6 c phn tham gia biêu quyêt. 

Không tan thành: 2.033.900 c phn tiIng üng vâi 5,4446% tng s c phn tham gia biu quyêt. 

Không có kin: 0 c phn thong ü'ng vài 0% tng s c phn tham gia biu quyt. 

3. To' trInh v thu lao và chi phi ho3t dng cho Thành viên HDQT và Ban kim soát nám 2022: 

Sphieu hap l: 37.356.027phiu 

Sphiu khong hcip l: 0phié'u 

Tan thành: 37.021.197 c phAn trnmg üng vâi 99,1037% tng s c phn tham gia biu quyt. 

Không tan thánh: 333.900 c phn tucmg üng vài 0,8938% tng s c phAn tham gia biu quyt. 

Khong có ' kin: 930 c phn throng üng vth 0,0025% thng s c phAn tham gia biu quy&. 

4. Ty trinh hra chçn Don vj kim toán thiic hin kim toán Báo cáo Tài chInh näm 2022: 

Sá philu hcip 1e: 37.356.027 phiu 

SO' phi é'u khOng hap lê 0 philu 

Tan thành: 37.356.027 c phn thong üng vâi 100% tng s c phn tham gia biêu quyêt. 

Không tan thành: 0 c6 phAn ti.rclng üng vri 0% tng s c phAn tham gia biu quyét. 

Không có ' kiên: 0 cô phân throng lrng vâi 0% tong so cô phân tham gia biêu quyêt. CONG T 
A . A . .A COPHAi 

5. To' trrnh ye viçc bo sung nganh nghe kinh doanh va stra doi, ho sung Dieu lç Cong ty: j iu 

Sphieu hap lê' 37.356.027phiê'u MAI'BE 

S phié'u khOng hap lç 0 phié'u 

Tan thành: 37.356,027 c phAn throng irng vâi 100% tng s c phAn tham gia biu quyk 

Không tan thành: 0 c phn th.rcrng 1'ng vfi 0% tng s c phAn tham gia biu quyk 

Không có ' kin: 0 c phn ttroTig i'rng vói 0% tng s c phAn tham gia biu quyt. 

6. Bu thành viên Hi tthng quãn trj Cong ty nhim k' 2022 - 2027: 

STT Ho và ten 
( . , A .Z So phieuiQuyen bteu 
quyt thrcrc bu 

T l % trên tng s c 
phn tham dr di hi 

1.  TrnHáiBinh 35.706.666 95,5871% 

2.  Phiing Nhu Dung 35.706.566 95,5869% 

3.  Dng Thanh Hái 40.962.867 109,658% 

4.  Trn Xuân Tài 35.706.366 95,5863% 

7. Bu thänh viên Ban kim soát Cong ty nhim kS'  2022 - 2027: 



STT Hç V ten 
So phi&iIQuyn biu 

quyt dtrçrc bu 
T 1 % trên tng s c 
phn tham diy di hi 

5.  Tnrcmg Th Viên Trüc 3 1.477.467 84,2655% 

6.  NgoVànLp 40.285.117 107,8437% 

7.  Nguyn Minh Tutn 40.285.067 107,8436% 

Ban kim phiu cam kt v tInh chInh xác cüa vic kim phiu trên. 

T/M BAN KIEM PHIEU 
TR1JNG BAN 

NGUYEN DUYEN HUNG 



CONG TY CO PHAN CQNG HOA xA 1191 CHLJ NGHIA VIET NAM 

DAUTIJ'DAUKHiSAOMAI—BEN Dc 1p - Tir do - H3nh phüc 
DINH ---o0o--- 

---oOo--- 
Vüng Tàu, ngày 15 tháng 04 nám 2022 

BIEN BAN JUEM PHIEU PHAN BE MiC BI HQI 

TI BiI HQI BONG CO BONG THIYNG NIEN NAM 2022 

CONG TY CO PHAN BAU TU' DAU Kill SÃO MA! — BEN B1NH 

Ten Doanh nghip : CONG TY CO PHAN DAU TU DAU Kill SAO MAI — BEN D!NH 

Dja chi : S 65A3 thrOng 30/4, Phuâng ThAng Nht, TP. VUng Tàu 

Giy chimg nhn 3500794814 do Sâ KB & DT tinh Ba Rja-Ving Tàu cAp ngày 07/05/2007. 

DKKD Ding k thay di 1n thi'r 09 ngây 26/04/2018 

ThOi gian t chü'c : Tü 8h30 ngây 15 tháng 04 näm 2022. 

Oja dim t chtrc : Hi trtthng Khách san  DAu khI PTSC, s 09-11 Hoâng Diu, 

Phuäng 01, Thânh ph6 VOng Tàu, tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

HInh thfrc t chfrc Trrc tuyên 

Ban kim phiu Dai hOi dng C dông thuOng niên nãm 2022 cüa Cong ty c phn Mu ti.r DAu khI 
Sao Mai — Bn DInh, bao gm các ông/bà sau: 

1.  Ong: Nguyn Duyên Hung - Trixông Ban 

2.  Ba: Pham Thj Hi.rong Giang - Thành viên 

3.  Ba: Hoàng Th Nga - Thành vien 

DA thrc hin kim phiu biu quy& thông qua phn b mac Dai hOi dng C dông thuOng niên näm 
2022 theo hInh thüc tnrc tuyn. Mi c phAn tuong rng vài mOt  phiu biu quyt. K& qua nhu sau: 

1. Thông qua Biên ban Dai  Hi: 

Sd phi du hop l: 3 7.355. 097 phie'u 

Sd phi ê'u không hop l. Ophidu 

Tan thành: 37.021.197 c phn tuang üng vâi 99,1061% tang s c phn tham gia biu quyt. 

Không tan thành: 333.900 c phAn tucrng üng vâi 0,8939% tng s c phAn tham gia biu quyt. 

Không có ' kin: 0 c phn thong üng vOi 0% tng s c phAn tham gia biu quyt. 

2. Thông qua Nghj quyt 03i Hi: 

côj 

DAU J 
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Sphiu hcxp l: 37.355.097phié'u 

S phiê'u khong hop lê. 0 phiê'u 

Tan thành: 37.021.197 c ph&n ttrong üng vOi 99,1061% thng so cO phân tham gia biu quyét. 

Không tan thành: 333.900 c phn tucmg 1'rng viii 0,8939% tng s c phn tham gia biêu quyêt. 

Không CO ' kin: 0 c phn ttrong rng vâi 0% tng s c phn tham gia biu quyt. 

Ban kim phiu cam kt v tInh chInh xác cüa vic kim phiu trên. 

T/M BAN KIEM PHIEU 
TRIJ'1NG BAN 

NGUYEN DUYEN HIYNG 



TONG CONG TY CO PHAN DJCH VIJ 
KI THUJT DAU KHi VIT NAM 

CONG TY CO PHAN DAU TU' DAU iuil 
SAO MAI — BEN D!NH 

S&'3b'BC - HDQT 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lap — T do — Hnh phüc 

Tp. Vüng Tàu, ngàydOthang 03 nám 2022 

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG NAM 2021 
vA KE HOiCH HOAT BONG NAM 2022 

CUA HQI BONG QUAN TRj 

KInh thwa Quj CJ dông! 

1101 dng quàn frj Cong ty C phAn DAu tu Du khI xin trân trQng báo cáo vài Di h0i 
ye kêt qua hoat  dng, cong tác chi do, giám sat cUa H0i  dông quãn trj trong näm 2021 và 
kê hoch hoat  dng näm 2022 nhu sau: 

A. TINH H!NH THVC HIN NHIM VU NAM 2021: 

I. TINH HINH CHUNG 

KInh thua dai h01, näm 2021 tinh hInh kinh t xA h0i  ntrâc ta din tra trong bi cânh dai 
djch Covid- 19 bUng phát mtnh và diên biên khó 1ung trên phrn vi toàn,câu dA ãnh hung 
nghiêm tr9ng den d?yi sOng, an toàn cüa ngui dan và phát triên kinh tê — xa hôi cüa các 
quôc gia trên the giOi. Trong nuOc, tInh hInh djch bnh kéo dài ti näm 2020, dtc bit là dqt 
büng phát lan thu tu trong näm 2021 tác dng crc k' bat 1i và ánh hucmg nng nê den nên 
kinh tê nuóc ta. 

Di vâi ngành D&u khI, näm 2021 tip tiic là näm khó khän do ánh humg cUa djch 
Covid- 19, san lung khai thác dâu thô va khI dot dêu giãrn, ánh hung khong nhO den hoat 
dng va kêt qua kinh doanh cUa toàn ngành nói chung, Tong Cong ty PTSC và các dan vi 
trrc thuOc nOi riêng trong do có Cong ty SMBD, cong ty con cUa PTSC (PTSC chiêm 51% 
von diêu li). 

Nàm 2021, H0i  dng Quán trj dA nhn djnh nMng khó khãn, thách thic ánh huâng dn 
hoat dng cüa Cong ty do là: 

- Din bin khó lu&ng djch Covid- 19, chui cung irng toàn cu bj gián do.n dn dn các 
dir an, cac nguOn vic mâi trong và ngoài ngành dâu khI phai tam  di'mg, giAn tiên dO, canh 
tranh gay gAt. Hoat  dng tim kiêm, thàm dO, khai thác và phát triên mO gân nhu dóng bang, 
san krçn tiêu thii skit giãm, các hoat  dng dâu khI ngoài khai gp nhiéu áp luc... ánh huâng 
rat lan den nguôn vic cUa COng ty. 

- Vic tim kim, thu hut khách hang, nhà du tix cUa Cong ty rAt khó khãn do ca sa vt 
chat, ha tang k thuat, trang thiêt bj cOn thiéu nhiêu, chua dong bO,  chua CO thrOng vào dOe 
1p, chua có câu cãng, phuang tin xêp dO, dOng th?i phâi canh  tranh vth nhiêu don vj trong 
và ngoài ngành nhis: PTSC Supply base, PVShipyard, PVC MS, VSP, DOng Xuyên... có 
h tang k5 thut, trang thiét bj day dü, dong bO,  giá thành thâp. 

- Tinh hInh tài chInh cüa mOt  s don vj, di tác trong và ngoài ngành tip ttc gp khO 
khän, COng ty phài trIch khâu hao tài san lan trong khi chua có khách hang thuê kho bAi 
dan den tinh hInh tài chfnh và cOng tác thu hOi cOng nq bj ãnh huâng. 
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- Cong tác du tu xay dirng Co bàn, xin uu dAi cOn chm, chü truang, các thu tic du tu 
phài thông qua nhiêu cap, nhiêu giai doan  nên bj kéo dài, ành hung den co hi cüng nhu 
chiên lucre kinh doanh cüa Cong ty. 

Trtrâc kho khän nêu trén, HOi  dng Quân trj dà tIch circ h trçi, quyt 1it chi do Cong 
ty xây d%rng, thirc hin các giâi pháp ci the, tháo gi kho khän, tp trung vào các nOi  dung 
cong vic: 

- Don dc, chi dao  Ban diu hành tp trung, n lc hoàn thành cao nMt k hoach SXKD 
näm 2021 d duçic Dai hOi dông cO dông giao. Day manh  cong tác marketing, nghiên cüu 
m& rng thj tru&ng, linh virc hoat dng kinh doanh dé tim kiêm them nguôn vic mâi trong 
và ngoài ngành. TIch eve  kêu çi tim kiêm khách hang và dôi tác dê cho thuê trng phân 
hoc toàn bO khu bAi 7ha. Chuân bj mi nguOn b,rc san sang dau tu phân din tIch cOn Iai 
(28ha), chuân bj phuang an dâu ti.r ha tang, trang thiêt bj... ngay khi cO khách hang. 

- TIch crc phi hçip, barn sat Tng Cong ty PTSC và các dan vj ban  d dtrçic tham gia 
han vao các Oi thâu, dir an. ChU dung rà soát, tôi uuhOa giá thành và phuong thirc k5' thut 
san xuât... dê tang sirc canh  tranh và ca hOi  trüng thâu. 

- Dy math  m6i quan h hçp tác vâi các dan vj trong Tang Cong ty PTSC và các dan vi 
khác thu Vietsopetro, PVGas... d tim kiêm them nguôn vic mâi, duy tn ngun lc, sn 
sang tham gia vào cac dir an. 

- Thumg xuyên cp nht, cái tin h thóng quan l eht ltrqng phü hqp vâi h tMng cUa 
Tong cong ty PTSC và thu câu thrc té. Khuyên khIch các sang kiên, cái tiên trong tat cã 
các lTth virc hoat dng. 

- Dam bã? dung tin dO,  chAt krqng và hiu qua các hçip dng k vài khách hang. Tuyt 
dôi khong dé xãy ra mat an toàn lao dOng. 

- Quyt liit trong cong tác thu hi cOng ncr,  tuân thu theo dung quy djnh và quy ch Cong 
ty và Tong Cong ty PTSC. Duy tn nguOn von và các h sO tài ehmnh an toàn, On djnh, luôn 
san sang khi cO cOng vic. 

- Cp that và tuân thu các quy djth cüa pháp lut, Diu 1, các quy djth quán l ni bO. 

- Thrc hin t& cong tác chäm lo, bào v sirc khOe va d&i sng ngu&i lao dOng. TIch circ 
tharn gia các phong trào, chuang trith do Tp doàn, Tong cong ty PTSC phát dOng. 

II. HOAT DQNG CUA HDQT TRONG NAM 2021: 

1. Tmnh hInh nhân str  Hi ding Quin trl 

HOi dng Quân trj Cong ty gm 04 thàth viên bao gm 03 thàth viên dai  din cho 
PTSC và 01 thành vien dai  din cho Cong ty Trách thim HUu han  San xuât Thuang mai 
Vit Anh (Vit Anh), cii the: 

1.  Ong TrAn Hái Bith (PTSC) - ChU tjch HDQT (Chuyên trách) 

2.  Ong Phiing Nhtr Dung (PTSC) - TV HDQT, Giárn dc (Kiêm nhim) 

3.  Ong Nguyn Vit Dtt (PTSC) - TV HDQT (Kiêm thirn) 

4.  Ong Dng Thanh Hái (Vit Anh) - TV HDQT (Kiêrn thim) 

2. Kt qua hot dng cüa thành viên Hi ding Quãn tn trong näm 2021 

HOi dng Quân trj COng ty dA tin hath phân cong nhim vi ciii th cho tmg thành 
viên d theo dOi, nm bat va dong gop kien cho HDQT ye lTnh virc mithphii trách trong 
hoat d0ng cüa Cong ty, tü do giUp cho HDQT kjp thi chi dao,  hO trq và dê ra các phuong 
huàng, bin phap... giUp Cong ty hoat  dng on djth va hoàn thàth cao nhât ké hoach 
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SXKD näm 2021. Dánh giá chung tirng thành viên HDQT Cong ty dä hoàn thành t6t thim 
vii cüa mInh, cii the nhu: 

- Tham gia dy dü các cuOc hQp djnh kS'  và dt xut cüa HDQT vâi tinh thAn và trách 
thim cao, Co kiên và dê xuât giái pháp cii the áê kjp thii tháo gi vung mac, khó khän 
va djnh h.râng cho Ban diêu hành Cong ty. 

- Cho kin dAy dU va dcing han  v các nOi  dung thy kin cüa HDQT. 

- Chi dao,  giám sat và pMi hqp, h trçi t6t cho Ban diu hành d thrc hin các miic tiêu, 
kê hoach  nhim v1i duçic giao trong näm. 

- Phi hp vâi Ban Kim soát trong vic giám sat, dánh giá các s lieu tài chInh va vic 
huy dng, scr diing các nguOn lrc cüa Cong ty. 

- Thirc hin t6t và dAy dü vai trO, quyn han  nhim vi1 ngui dai  din phAn vn cüa cac 
don vj chU quàn tai  Cong ty SMBD. 

- PMi hqp cüng tp th HDQT thrc hin nghiêm tác, có hiu qua chc nang, nhim v1i, 
quyên han...  cüa HDQT quy djnh trong lust Doanh nghip, Diêu l, quy chê, quy djnh cüa 
Cong ty và Pháp lutt hin hành. 

3. Thu lao, chi phi hot dng và các lqi Ich khác cüa HDQT và các thành viên 

- Cong ty dã chi trâ mrc thu lao cho các thành viên HDQT theo dung quyt djnh cüa 
DHDCD nhu sau: 

+ Các thành viên HDQT chuyên trách duçc COng ty trá lucmg theo quy ché luong cüa 
Cong ty. 

+ Các thành vien kiêm nhim duçrc Cong ty chi trà thU lao theo mirc 3.000.000d 1 ngui/ CC 

tháng.
j 1 

(Chi tit nhw Phy lyc dInh kern,) 

- Chi phi hành chinh và lien quan phiic v1t boat dng cUa HDQT trong näm 2021 luôn 
tuân thU dUng theo các quy djnh, djnh mUc, tiêu chuân, quy chê do Cong ty ban hành cUng 
thu các quy djth cUa Tp doan, Tong Cong ty và pháp Iut hin hành. 

4. Giao djch giu'a Cong ty vói thành viên HDQT, ngurôi lien quan và cong ty lien 
quan: 

- Näm 2021 khOng có giao djch nào gitta Cong ty vói các thành viên HDQT và nguäi 
lien quan, cUng thu khOng có giao djch nào giva COng ty vâi cong ty trong do thành viên 
HDQT là thành viên sang 1p hoc là nguäi quàn l doanh nghip. 

5. V các cong tác quãn l theo chéc nàng nhim vu và k hoach d ra 

5.1. Dai hi ding ci dông thtrbng niên và các cuc hçp cüa HDQT 

- HDQT dA trirc tip chi dao  th chUc thành cong DHDCD thithng niên 2021 và trin khai 
các ni dung nghj quyêt dai hOi ci the: 

+ Thông qua báo cáo tài chInh nam 2020 cUa COng ty dä duc kim toán. 

+ Phe duyt phuong an phân ph6i lgri thun nam 2020 và k hoach tài chInh näm 2021. 

+ Phé duyt mUc chi trà thU lao cho HDQT và Ban Kim soát nAm 2021. 

+ Thông qua min thim và bAu thành viên HOi  dng Quán trj. 

+ Thông qua Diu l COng ty. 

PVSB-DOC-WIO1-FM1O 11/01/2016 Trang 3/12 



+ Phé duyt Quy ch Quàn trj nOi bO và Quy ch hoat dng cüa HDQT, Ban Kim soát. 

+ Chi djnh Cong ty TNHH kim toán VACO thirc hin kim toán báo cáo tài chinh näm 
2021. 

- Trong näm, trên Ca sâ tInh hInh thirc t HDQT dA t chirc 04 cuOc  h9p và 02 hiçit lay 
' kiên bang van bàn, ban hành 05 Nghj quyêt và 06 Quyêt djnh ('chi tiêt nhu- Phy lyc dInh 

kern). 

5.2. Thtrc hin các chi tiêu k hoch san xut kinh doanh 2021 

Kt thüc nàm 2021, trong b& canh tinh hinh khó khän chung cüa toàn ngành Du khI, 
HDQT dA chi dao,  giám sat và phôi hqp cüng Ban diêu hànhtriên khai kê hoch SXKD 
nAm 2021, dé ra chuang trinh hành dng và nhiéu giài pháp thiêt thirc, phU hçp dé tiêtgiâm 
tôi da các chi phi, huy dOng cac nguôn lire,  ma rng thj trithng, thic day SXKD. Kêt qua 
thirc hin trong näm 2021 nhu sau: 

TT CAC CHI TIEU 
Th:in vi 

tInh 
JUl nAm 

2021 
TH näm 

2021 

So vói 
Mi 
(%) 

1 V6nchüsàhtu Tdng 553,16 

- Trong do vn dthu l Tj ddng 500 500 

2 Doanhthu T'&ng 167,80 177,16 105 

3 Lcyi nhuân truâc thu T dng 2,12 1,74 82 

4 Lçii nhun sau thud T dng 0,86 0,86 100 
Tng s6 thud và các khoãn phãi 
NSNN T dng 0,76 0,28 37 

6 S1aodngcu6ik5' Nguai 85 80 94 

7 DAu ti.r xây drng ca bàn 

- Giá trj thc hin T dng 18,03 2,46 14 

- Giá trj giái ngân T' dng 18,97 2,46 13 

(Bao cáo tInh hInh thwc hiên k hoach SXKD chi tkt du-crc th hin tgi báo cáo s4 
137/BC-SMBD ngày 10/03/2022 cãa Giárn dôc COng ty). 

5.3. Cong tác nhân sir 

Trên co so TO trInh s 148/TTr-SMBD ngày 11/03/202 1 cüa HDQT v vic min 
nhim và bâu thành viên HDQT, Di hOi  dông cô dông dA có Quyet djnh so 32/QD-SMBD-
DHDCD ngày 15/04/2021 trong do min nhim Ong Nguyn Lê Phuang và bâu Ong Dng 
Thanh Hãi thay the lam thành viên HDQT Cong ty thim k5' 20 17-2022. 

5.4. Cong tác sfra diii, b sung Diu 1 và hoàn thin các van ban quãn 1, quãn trj Cong 
ty 

- Dai hOi dng c dông dà thông qua và ban hành Diu 1 Cong ty theo Quyt djnh s 
33/QD-SMBD-DHDCD này 15/04/202 1. Dông thOi phê duyt: Quy chê Quàn trj ni bO 
Cong ty theo Quyêt djnh so 42/QD-SMBD-DHDCD ngày 15/04/2021; Quy ché hot dng 
cüa HDQT theo Quyêt djnh so 34/QD-SMBD-DHDCD ngày 15/04/2021; Quy chê hot 
dng cüa Ban Kiêm soát theo Quyét djnh so 35/QD-SMBD-DHDCD ngày 15/04/2021. 
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- Trong näm, HDQT dA chi dao  rà soát các quy ch& quy djnh cüa Cong ty d sra dM, b6 
sung cho phü hçip. Ci the, HDQT dà ban hânh Quyet djnh so 61/QD-HDQT ngày 
30/07/2021 ye vic sira dôi, bô sung Quy chê quán 1 tài chInh cüa Cong ty. 

5.5. Cong tác quãn I vn, Ng.rôi di din phn vn cüa Cong ty 
- V hot dng tài chInh: Trong nãm 2021, duçic sr cho phép cUa DHDCD, HDQT dä 
thông nhât dông üy quyén cho Giám doe duc chü dng lira ch9n dam phán, k kêt hqp 
dông tiên gi'ri, mua ban chrng chi tiên gui, Uy thác quãn 1 von; Lra chçn dam phán, k kêt 
hçip dông tin dtng; Cam cô tài san de dam bão cho các hçp dông tin diving theo nghj quyét 
so 27/NQ-SMBD-DHDCD ngày 15/04/2021. HDQT dánh giá Cong ty dA sr ding và quãn 
1 nguôn tiên nhàn roi mOt  each an toàn, hiu qua, mang 1i li nhun cho Cong ty. HDQT 
dê nghj DHDCD tiêp tie giao cho Giám doe thrc chU dng quyêt djnh sir diving va quán 1 
nguôn tiên nhàn ri trên nguyen tàe bão toân von, dam báo hiu qua, lçii ich và mang 1i lçii 
nhun cao nhât cho Cong ty. 

- Ben etnh vice quãn 1, giám sat chat chê vice si:r diing ngun vn, HDQT cOn chi do 
Ban Giám doe tIch crc và can tr9ng trong cong tác quãn 1, thu hôi cong nçi dôi vOi cáe 
khách hang. Thrc hin nghiêm t1ic các quy djnh theo Quy chê quãn 1 nq cUa Cong ty và 
Tong Cong ty PTSC. 

- Cong táe quân l vn tai  Cong ty Sopewaco: Ngày 29/11/2021 TOa an Nhân dan huyn 
Nhcn Trach  tinh Dông Nai dâ ban hành Quyet djnh so 01/2021/QD-TBPS tuyên bô phá san 
và châm dirt hoat dng dOi vâi COng ty Co phân Dâu tu Be tong Cong ngh cao (Sopewaco), 
HDQT dA chi do Ban Giám de, Ngixi di din phân von tai  Sopewaco báo cáo tinh hInh 
c11 the ti cOng ty nay, dông thai theo dOi sat sao các thu tiic tiêp theo cUa tOa an dé dê xuât 
phuorng an xü 1, dam báo quyên va lçii Ich tOi da cho Cong ty. 

5.6. Cong tác tit kim chng 1ng phi 

HDQT dA ban hành chixcrng trInh hành dng thire hành tit kim ehng lAng phi näm 
2021 cUa Cong ty theo Quyet djnh so 50/QD-HDQT ngày 20/05/2021. Trong nAm Cong ty 
dA tiêt giam duçie 1,75 t dOng. 

5.7. Các hot dng khác 

Ngoai vic ehi dao,  giám sat và quan 1 Cong ty trong hot dng diu hanh SXKD, 
I-IDQT cOng da hoàn thanh các cong vic khác phO hcp yâj chuc nAng, thim vu theo quy 
djnh cOa Lust doanh nghip, Dieu 1 và phát sinh thrc tê trong qua trinh hot dng cOa COng 
ty nhu: 

- Cong tác quan h vâi c dOng, nha d&u tu va cac co quan quan 1 nhA nuâc duçic thrc 
hin t6t va dy dO thu cung cp Báo cáo Tài chInh, báo cáo quãn trj Cong ty, báo cáo 
thung nien hang nAm ... va các báo cáo khác theo yêu eâu cOa Uy ban ChOng khoan Nhà 
nuâc, Trung tam Lixu k chOng khoán, Sâ Giao djch ChOng khoán H Ni. Thixng xuyén 
cap nhât và dAng tai trên website cOa Cong ty ti dja chi www.pvsb.com.vn  dam bao tinh 
cOng khai yà minh bach ye hot dng eUa Cong ty. 

- Ph6i hqp cOng Ban Kim soát chi dao,  giám sat va h trV Cong ty trong các hoat dng 
nhu: 

+ Giám sat vic huy dtng, sO ditng v6n va phân phi các ngun 1irc cUa doanh nghip. 

+ Giám sat vic chap hanh các quy djnh pháp 1ut cUa Nha ntiâc; Diu i t6 ehOc va hot 
dQng cOa din vj; Quy ché; Nghj quyet, Quyet djnh, Chi thj cOa HDQT, Ban kiem soát, 
DHDCD va TOng COng ty. 
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+ Theo dOi, kim tra và giám sat qua trInh chun bj, trin khai và quyt toán các d an 
dâu tu, cac hoat dOng dâu tu, xây d%rng, dâu thâu. 

- Chi dao  Ban Giám dc Cong ty thirc hin t6t cOng tác dam bão an toàn Lao dng trong 
san xuât, cong tác an sinh xA hOi,  chäm to diii sOng cho nguäi lao dng. 

- Tham ia và phi hçip vci cac th chirc chInh trj xA hi khác trong và ngoài clan vj d 
thirc hin tot các hoat  dng lien quan. 

III. Dánh giá hot ttng näm 2021 

1. Dánh giá hot ttng cüa Hi ding Quán trj trong nm 2021 

- Trên ca sâ k hoach cIA d ra cho nAm 2021, các nOi  dung cIA duçic DHDCD giao và kt 
qua triên khai thc hin, HDQT dánh giá các hoat  dng trong nAm là dung thâm quyên và 
hiu qua. 

- HDQT cIA thirc hin phân cOng, phân cp rO rang và phü hçip d kjp than xCr 1 các con 
vic trong cOng tác diêu hành. Dông thani, luôn barn sat các mt hoat clOng cüa Cong ty dê 
dim ra cac chü truang, giãi pháp, phuang huàng th1rc hin nhAm tháo gO khó khAn thüc dày 
hoat dng SXKD cüa Cong ty. 

- Các thành viên HDQT luôn lam vic vâi tinh thAn can trQng, trách nhim cao vi miic 
tiêu chung cUa Cong ty va cô dong, thirc hin dung vai trO trách nhim cüamInh, ho trç và 
tao diêu kiên tôi cIa cho Ban Giárn dOc và các to chüc, doàn the thirc hin tot cOng vic cUa 
mInh. 

- Närn 2021 là mt nAm rt kho khAn d61 vat Cong ty, nhung vat sir n lirc, doàn kM cUa 
tp the Ban lAnh dao  và CBCNV, Cong ty cIA ca bàn hoàn thành các chi tiêu doanh thu, 1i 
nhun cIA duçinc DHDCD giao. NArn 2022, nhn djnh là mOt  nArn cOn nhiêu thách thirc, khó 
khän do tInh hInh djch bnh, các cAng thAng xung dOt  trên the giâi lam giá cà và lm phát 
tAng, vi 4y I-IDQT s tp trung chi dao  cOng ty quyêt lit han ntta trong vic nghien ccru, 
xây drng và dê xuât chiên luçic phát triên, mô rng lTnh virc hoat dng SXKD; day rnanh 
cOng tác marketing, tim kiêrn khách hang, nguOn vic, sam dtia vào khai thác khu bAt 7ha, 
dAy nhanh tiên dO v các thu ti1c dat dai, uu dAi cüa dir an, chuân bj sAn nguOn 1irc dê tiêp 
tiic dâu tu h tang, thiêt bj khi cO them khach hang dê hoàn thành cao nhât k hoach  ducic 
giao. Rà soát, xay drng cac djnh mirc, quy trInh cho phü hçp vat chuân mire  mat nhAm tiêt 
giárn, tiêt kirn tOi cIa, tAng sue canh  tranh và lçii nhu.n cho COng ty. 

2. Dánh giá chung hot dng cüa Cong ty và Ban Giám dc trong nAm 2021 

NAm qua, rnc dü dirng truâc nhftng khO khAn, thach thc nhimg Cong ty vAn dat  duçic 
mOt s kM qua khá quan nhung van cOn chua thirc sir  tucing xüng vat nguôn lirc  cüng thu 
k5' v9ng và mong dçi cüa DHDCD và TOng COng ty. HDQT dánh giá nAm 2021 Cong ty 
và Ban Giarn dc cUng cIA barn sat tInh hith the t& tIch circ,  no li,rc, chU dng trong cOng 
tac, quyM liit thirc hin cac giài phap, djnh huâng tot hoat  dOng dé phân dâu hoàn thành 
cao nht cac nhim vit dA cIuc DHDCD giao, cii the: 

- Chü dng, linh hoat  diu hàth hoat dOng SXKD trong tmnh hinh phc tap  cüa djch bnh, 
xây dirng  và trien khai thc hin có hiu qua eac giài phap üng phó, thIch nghi phü hçrp vat 
tith hinh thc te. 

- Các ngun lire chfnh cüa Cong ty thu ngun vn và tinh hinh tài chIth cüa COng ty 
duqc duy trI n djnh, an toàn, hiu qua. DOi  ngü can bO cOng than vien doàn kêt, luOn sAn 
sang thc hin cac thim vii  cUa COng ty. 
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- Th%rc hin quyt liit va co hiu qua các bin pháp tit kim, tit giám t61 da chi phi cUa 
Cong ty nhu: kin toàn b may to chrc, cAt giám lao dng không can thiét, giâm thu nhp; 
rà soát, quán l chat chê chi phi... 

- Tich C%rc trong cong tác marketing, mi rng thj trithng và hoat  dung kinh doanh, chU 
dng tim kiêm khách hang, nguôn vic mài trong và ngoài ngành cho Cong ty. 

- DÀy manh  áp ding cac h thong quán l tiên tin, di mài tác phong doanh nghip nâng 
cao nAng b,rc và hiu qua cUa b may. 

- Nghiên ctru, tip cn và phát trin các hrncng di mâi cho Cong ty, da và dang mang lai 
hiu qua. 

- Ch d dAi ng Va bâo v sirc khOe cho ngithi lao dcng duçic thirc hin t6t, dam bão 
vic lam, di song day chu dáo. 

Ben canh  nhüng kt qua dat  duc, Cong ty và Ban GiAm dc trong thai gian toi cAn km 
và khAc phic các van dê sau: 

- Tip tic theo dOi, bám sat tInh hInh kinh - th xA hi trong nuâc và trén th giâi nOi 
chung, ngành dâu khi noi riêng dê chü dng có các giai pháp trong hoat  dng SXKD phü 
hap vâi tinh hinh thirc té. 

- Ti ixu hóa trong hoat  dng quan l, t chi'rc, giám sat thi cOng và giá thành d nâng 
cao nAng lirc canh  tranh va hiu qua trong san xuât, kinh doanh tAng doanh thu, lçii nhun 
cho cong ty. 

- Tich circ pMi hap vâi các ca quan chüc nAng d sam hoàn thành các thu t%ic lien quan 
dn dat dai, diêu chinh dir an, uu dAi dâu tu, bôi thung giai phóng mt bAng... cüa d%r an 
CAn eli DVHH Dâu khi Sao Mai — Ben Dinh. 

- Nghiên cliu, xem xét phát trin, dAu tt.r Ca sâ ha tAng, bn bAi, cAu cáng, trang thit bj 
phic v%i san xuât dê nâng cao hiu qua san xuât, tang doanh thu, lqi nhun cho Cong ty. 

- Da dang hóa doanh thu cUa Cong ty, tránh phi thuc nhiu vào các dan vi trong ngành 
d han  ché ánh huàng khi cO biên dng. 

- COng tác quan l và thu hi cong n cAn tich ci,rc, quy& lit han, chü dng nm bt tinh 
hInh va dua ra cac bin phap thu hôi dê dt hiu qua cao. 

B. PHTYcNG HU'ONG, NHIM VIJ HOAT DQNG CUA HDQT NAM 2022 

Theo nhn djnh cüa HDQT, nAm 2022 tip tiic là näm khó khAn cho ngành dAu khi nói 
chung và Cong ty nói riêng. D thrc hin cAc thim vi duc DHDCD giao, trén ca sâ tinh 
hInh thirc te va hoat dng cüa cong ty hin nay, HDQT de ra chuang trinh cOng tác trong 
nAm 2022 nhu sau: 

1. V cong tác t chfrc DHCD thu*ng niên và các cuc hçp dnh k cüa HDQT 

Chi dao  th chlrc thành cOng DHCD thtr?xng niên nAm 2022. 

T ehüc dAy dU cac cue hçp djnh k5', dt xuÀt cüaHDQT d& thi.rng xuyên kim tra, 
dOn dOc, dánh giá tinh hInh cüa Cong ty, kjp thi thüc day, xli l, tháo g khó khAn, wang 
mAc trong qua trinh hoat  dng cUa COng ty. 

2. Cong tác chi do hot dng san xuÀt kinh doanh: 

- T chlrc chi dao,  kim tra, giam sat và dOn dc tinh hInh thrc hin các chi tiêu k hoach 
nAm 2022 và các nOi  dung dA &rçic DHDCD thông qua. 
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- Chi dao  Ban diu hành nghien cru, xây dirng và d xuAt chMn krçirc phát trin, mô rng 
lTnh vre hot dng SXKD phU hçip vâi tInh hinh thtjc tê, day mnh cong tác Marketing, 
tang cu&ng sir kêt noi nhäm cüng co, phát triên cac môi quan h, hçip tac Lien doanh, lien 
k& trong và ngoài ngành dâu kM... nhäm k them duçic các hçip dông, cong vic, dir an mâi. 

- Chi dao  dy  manh  áp d%Ing khoa h9c cO ham krcrng k5 thut cao trong san xut, cái tin 
quy trinh Lao dOng và các h thông quãn 1 Cong ty de tAng cuxng khâ nAng canh  tranh. 

- Chi dao  cong ty lam vic vói các c quan clnirc nAng d hoàn thành vic diu chinh dir 
an, tiêp tiic duçc huong uu dAi dau ti.r giai doan khai thác cáng bin và hoàn thành các thU 
t1Ic ye dat dai cUa dr an Can cU Djch vçi Hang hâi Dâu khI Sao Mai - Ben DInh. 

Phi hçip vài Ban Kim soat Cong ty: 

+ Kim tra, giám sat vic huy dng và si:r diving các ngun lirc cUa Cong ty. 

+ Kim tra d tin cy ciia s lieu Báo cáo Tài chInh, báo cáo khác vã các thông tin kinh 
té - tài chInh theo quy djnh hin hành. 

+ Kim tra, giám sat và dánh giá hiu qua dAu tu, qua trInh chuAn bj, trin khai và quyt 
toán các dir an dâu tu, các hoat dng dâu tu, xây dmg, dâu thâu. 

+ Kim tra, giám sat vic tuyn diving, sü ding, ch dO chInh sách vài nguôi lao dng, 
dông th?ii rà soát kin toân bO may to chUc hoat dng theo htrâng tinh g9n, hiu quA 
nhât. 

+ Djnh kS'  1p báo cáo kim tra, giám sat dánh giá vic tuân thU cac quy djnh cUa Tang 
Cong ty, Diêu l, Nghj quyêt, Quyêt djnh cUa DHDCD, HDQT, Ban Kiem soát vA cac 
quy djnh cUa pháp lut. 

3. Cong tác nhãn sir 

Kiin toàn nhân sir thành viên HDQT, Ban Kim soát nhim k5' 2022-2027 cho phil hçp 
vâi tInh hInh thirc tê và các quy djnh hin hành, dAm bAo bO may HDQT, Ban Kiêrn soát 
boat dng tot, giám sat, h tr và chi dao  Cong ty vuqt qua khó khAn hoàn thành thAng lqi 
các mic tiéu ma DHDCD giao phó. 

- Chi dao,  h tr Ban diu hAnh kin toàn bO may t chUc hoat dng cUa Cong ty phU 
hçip vri tInh hinh thrc tê hin nay, tAng nAng suât và hiu quA lao dng. 

Thirc hin dUng thm quyn cUa HDQT trong cOng tác nhãn sir. 

4. Cong tác süa di, b sung Diu 1 và hoàn thin cAc vAn ban quAn I, quAn trj Cong 
ty 

- Hoàn thAnh sUa di, b sung Giy chUng than dang k kinh doanh, Diu l Cong ty 
phU hçip vâi Lut doanh nghip VA các quy djnh hin hành. 

- Tip tic chi dao  rA soát các quy djnh, quy ch cUa Cong ty d si:ra di, b sung cho phU 
hçp vâi quy djnh hin hAnh. 

5. Cong tác quAn 1 vn và Ngir&i di din phn vn 

- Theo dOi, giám sat chat che vic sU ding ngun v6n nhàn ri cUa Cong ty tren nguyen 
tAc an toan, hiu quA de tAng doanh thu, lqi nhun cho Cong ty. 

- Chi do, dOn dc Ban Giám dc tIch circ, quyt liit trong cOng tác thu hi cOng nçi di 
vâi các khách hang. Thirc hin nghiem Quy che quAn 1 cOng nçi ciia Cong ty. 

- Chi dao  COng ty theo dOi, barn sat tinh hinh xU l n cUa COng ty TNHH dong tAu yà 
co khI Hang hAi d thu hôi tOi da khoAn nv cUa Cong ty nay. 
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- Cong tác quãn 1 vn ti Sopewaco: Don d6c, chi do Ban Giám Mc và Nguôi dai  din 
phân von cüa Cong ty tai  cong ty nay theo dôi sat sao các thU tiic tiêp theo ccia tOa an (sau 
khi tuyên phá san dôi vci Sopewaco) dé kjp thyi, chU dng dê xuât phucing an xU l, dam 
bão quyên và 1i Ich tôi da cho Cong ty. 

6. Cong tác thiyc hành tit kim chng lang phi 

Chi do xây drng cii th k hoach tMt kim ch6ng lang phi nãm 2022 cUa Cong ty trong 
trng 11th vrc. 

- Chi dao xay drng các kjch bàn, dr báo tInh hith thj tru&ng và phung an, bin pháp 
üng phó cii the dê chU dng truâc tInh hIth khó khan trong giai don tâi. 

7. Thrc hin các cong vic thung xuyên cUa HDQT phU hçip vOi chUc näng, thim vii 
theo Dieu 1 và phát sinh thirc tê trong qua trInh hott dng SXKD cUa Cong ty. 

Trên day là báo cáo kt qua hot dng näm 2021 và k hoach näm 2022 cUa HOi  ding 
Quàn trj Cong ty. 

KInh trinh dai  hi xem xét thông qua. 

Trân tr9ng .1. 

Nol nhân: 
- Dãng üy, HDQT Cty (c-copy); 
- Ban KS, Ban GD Cty (c-copy); 
- Ban BT Website, Ban TC DHCD; 
- Luu VT, NTH. 
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PHIl LUC I 

TONG H1P CAC CUQC HQP, NGH! QUYET, QUYET D!NI{  CUA HDQT TRONG NAM 2021 

I. Thng kê tham thy hQp HBQT cüa các thành viên trong näm 2021 

STT Thành viên HDQT Chuc danh S bui hçp tham diy T I tham dtr hçp Ghi chü 

1 Trn Hal Binh Chü tich HDQT 4 100% 

2 PhUng Nhu Dung Thành viên HDQT/Giám dc 4 100% 

3 Dng Thanh Hái Thành viên HDQT 4 100% 

4 Nguyn Vit Dt Thành viên HDQT 4 100% 

II. Các nghj quyt, quyt dlnh  cüa HDQT trong nAm 2021 

stt S 1oi vAn bàn Ngay ban 
hanh HInh thirc Nôi dung Ghi chü 

I NGH QUYET 

1 05/NQ-HDQT 20/01/2021 Hp tp trung Nghj quyt cuOc  hp HDQT qu IV/2020 BA hoãn thành 

2 25/NQ-HDQT 14/04/202 1 Hop tp trung Nghj quyt cuOc hp HDQT qu 112021 BA hoàn thành 

3 59/NQ-HDQT 23/07/202 1 Hçp trrc tuyn Nghj quy& cuc hçp HDQT qu2 11/202 1 BA hoàn thành 

4 63/NQ-HDQT 3 1/08/2021 Lay kin 
Nghj quy& 1y kin DHDCD bang vAn bàn v vic chip thun 
chil truong diu chinh du an dâu tu Dr an : CAn dr djch viii hang hal 
dâu khI Sao Mai — Ben DInh 

DA hoàn thành 
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5 74/NQ-HDQT 12/11/2021 H9p tp trung Nghj quy& cuc hQp HDQT qu 11112021 DA hoàn thành 

II QUYET DINU 

1 06/QD-HDQT 20/01/2021 Hçp tp trung Quyt djnh vv B nhim tm thii thành viên HDQT Da hoàn thành 

2 08/QD-HDQT 25/01/202 1 H9p tp trung Phé duyt quy& toán qu' hrGng näm 2020 cüa Cong ty SMBD D hoàn thành 

3 10/QD-HDQT 28/01/202 1 H9p tap trung T6 chrc Di hi c dông thuing niên nAm 2021 Da hoàn thành 

4 26/QD-HDQT 14/04/2021 H9p tp trung Thành 1p Ban kim tra tu cách c dông ti DHCD thumg niên näm 
2021 

Dâ hoàn thành 

5 50/QD-HDQT 20/05/2021 Ly kin Phé duyt Chucing trinh hành dng thc hành tit kim, cMng lang 
phi nAm 2021 cUa Cong ty SMBD Dâ hoàn thành 

6 61/QD-HDQT 30/07/202 1 H9p tp trung SCra d6i, b6 sung Quy ch quân 1y tãi chinh Cong ty SMBD Dâ hoàn thành 

PVSB-DOC-WIO1-FM1O 11/01/2016 Trang 11/12 



PH1J LVC II 

THU LAO VA CAC LI ICH KHAC CUA HDQT TRONG NAM 2021 

STT Hç và ten Chuc danh Thôi gian lam vic Thu lao và các lçri ich khác 

1 Trn Hâi BInh ChütjchHDQT 01/01/2021 dn 31/12/2021 583.135.127 ding 

2 Phüng Nhu DUng Thãnh viên HDQT/Giám d6c 01/01/2021 dfl 31/12/2021 583.078.763 dng 

3 Dng Thanh Hal Thành viên HDQT 01/01/2021 dn 3 1/12/2021 36.000.000 dng 

4 Nguyn Vit Dat Thành viên HDQT 01/01/2021 dfl 3 1/12/2021 36.000.000 dng 

- Thu lao và các lçii Ich khác nêu trên chi.ra tr& thud TNCN näm 2021. 

PVSB-DOC-WIO1-FM1O 11/01/2016 Trang 12/12 



TONG CONG TY CO PHAN DICH VIJ 
K? THUT DAU KH{ VIT NAM 

CONG TY CO PHAN BAU T1f DAU iuil 

SÃO MAI - BEN B!NH  

Sv?317BC-SMBD 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V1T NAM 
Dôc lap - Tir do - Hanh phüc  

Vüng Tàu, ngày 0 tháng03nám 2022 

BAO CÁO BiI HQI BONG CO BONG 

VE KET QUA HOAT DQNG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021 

vA KE HOJCH NAM 2022 

PHAN I 

BAO CÁO TONG KET CONG TAC SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021 

I. DANH GIA CHUNG bAT DQNG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021 

1. Dc dim tinh hinh chung: 

Näm 2021, tInh hInh djch bênh Covid 19 din bin ht sirc phüc tap  trên toàn th giâi, 

dac bit büng phát tai  nhiu quc gia châu A. Bt du tr thang 4/202 1, dqt djch thur 4 xut 

hin bin chüng mâi, dA bUng phát và lay lan nhanh, manh,  trên din rng nên nhiu tinh, 

thành ph trong Ca nuâc. Hu ht các tinh dä phài áp diung thrc hin giän cãch xã hi theo 

chi thj 16/CT-TTg, dtc bit là thành ph H ChI Minh và các tinh phIa Nam, ncri Co thiu 

don vi và cong trInh du khI, dà ãnh huâng dn mçi mat,  các hoat dng cüa ngành du khI 

nói chung và càa Cong ty SMBD nOi riêng. Nhüng dir an trong dim v tim kim, thäm do, 

khai thác bj ct giám, drng hoac giãn tin d trin khai. Tétt Ca nhung yu t nay dang lam cho 

si,r c?nh  tranh tang manh  trên thj truOng djch vii cci khi, cung U'ng vat  tux thi& bj và tt cã cac 

djch vi cung urng khác, dt ra khó khän rt iOn cho vic thirc hin thim vi, k hoach SXKD 

cuia Cong ty. 

TruOc tInh hinh khó khàn hin tai,  ducic sir chi dao  quyt lit, sat sao cüa Ttng Cong ty và 

sir hcip tác h trçl cUa các don vj trong ngành, di tác, cUng si,r n lirc, quyêt tam cao ci:ia Ban 

lanh dao,  các t churc doàn th và tap  th NLD, Cong ty d thi,rc hin sat sao cong tác phOng 

chng djch có hiu qua, dam bão an toàn sc khOe và n djnh vic lam cho ngui lao dng, duy 

trI thrc hin n djnh cac hoat  dng, hoàn thành co bàn các chi tiêu k hoach SXKD d ra trong 

nàm 2021. 

Tinh hInh hoat dng san xut kinh doanh cUa Cong ty SMBD nãm 2021 nhu sau: 

a. Thuân ku: 

- Cong ty luôn nhan duçuc sir üng h, sir quan tam, chi dao  cüa Dãng üy, Hi dng quàn 

trj, Ban Ttng Giám dc và sir h trçu cüa các Ban, các don vj trong cUng Tng cong ty. 
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Cong ty dà thit l.p, duy tn duçxc nhiu mi quan h t& dçp vOi co quan chirc näng, d6i 

tác và dn xây dirng và khAng djnh dugc thi.rcmg hiu trong 11th virc thi Cong ch tao  co 

khi, cung c.p thuo'ng mai  hang hOa, may mOc thi& bj phiic vii ngành dAu khI. 

b. Kho khAn và tn tai  trong nàm 2021: 

Khi luçmg cong vic, d? an ngày càng khan him do hoat dng thãm dO, khai thác du 

tix trong llnh vrc du khI vn tip tVc  drng, giân, hoat dng cm chirng. 

Co sâ vt chat cüa Cong ty không cO thiu, co sâ ha thng chua dng b, chua cO câu 

càng, kho, trang thit bj, dtc bit chua có du?ng vào dOc  lip.. .nên ành huing dn khà 

näng du thu, khà nãng cath  tranh cung cp djch vi. 

V dAu tu xây d%rng Co bàn, Thu t%ic du tu phirc tap, chü truong và thU ti,ic du tu thông 

qua thiu cap, cong tác thrn djth phê duyt kéo dài so vOl k hoach nên tin d không 

dáp Ung duc yêu cAu d ra, âth huOng dn chin 1uc kinh doath và các Co hi dâu tu 

khai thác kinh doath djch yin  cUa Cong ty. 

2. Kt qua dat  duçic: 

Tng doanh thu näm 2021 là 177,16 tT dng, dat  106% so vOi k hoach nàm. Lçri thun 

truOc thud nàm 2021 là 1,74 t' dng, dat  82% k hoach näm. 

Chi tit kt qua thinrc hin thu sau: 

Don vj tInh: Tj' dng 

TT CAC CHI TIEU TH näm 
2020 

KR näm 
2021 

TH näm 
2021 

% so vOi 
KH 

I Vn diu lé 500,00 500,00 500,00 100 

2 Doanhthu 196,97 167,80 177,16 105,58 

a DoanhthuhoatdongSXKD 172,41 143,32 156,14 108,94 

- Djch vu co khI ch tao và dóng mó'i CTDK 47,07 70,00 49,58 70,83 

- Djch vu cung cd'p VTTB ('thirolig ma,) 7,19 30,00 - - 

- Dich vu can c& kho bäi 7,07 8,32 5,82 69,98 

- Dich vu c4o din, ntrOc tqi cáng 16,29 10,00 9,24 92,42 

- Dichvucung&ngnhánhrckhac 1,49 - 6,12 - 

- PhdnphikhILPG 93,31 25,00 85,37 341,48 

b Hoat dông tài chInh 24,5 5 24,48 20,97 85,66 

c Thu nhápkhác 0,01 - 0,05 - 

3 Loi nhuân truOc thud 3,17 2,12 1,74 82,06 

4 Lciinhuânsauthu 2,50 0,86 0,86 100 

5 Thu Va CC khoân phát sinh phãi np NSNN 0,51 0,76 0,28 36,84 

6 DutuXDCBvà muasmP1IB 

- Giá trj thuc hin 17,00 18,03 2,46 13,64 

- Giá trj giái ngân 16,82 18,97 2,46 12,97 

7 S!aodngcuik' 81 85 80 94,12 
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Dánh giá kt qua thirc hin hot dng san xut kinh doanh, dAu tu xây dirng Ca ban näm 

2021 theo tüng linh virc ti Cong ty: 

2.1 Cong Edc san xu& kinh doanh 

- Djch vi thi cong cuE 4w co khI 
Cong ty tich crc barn sat các dcm v thânh viên trong cUng Tng Cong ty, P\TN d tim 

kim cong vic, áp ding thiu giài pháp tit giãm chi phi, rà soát giám gia t& da d có th 

cung cp djch vii thi cong co khi vâi müc giá canh  tranh nhtt có th& dng thai luôn huOng 
tOi vic khAng djnh näng 1irc, kinh nghim cüng nhu chit lucing djch vii cung cp cho các 
nha th.0 du khi ti Vit Nam. Cong vic cii th thu sau: 

• Hoàn thành thanh quyt toán hçp dng thi cOng gói thu ng ccc cho d? an SVDN 
k vOi PTSC-MC. 

• Hoãn thãnh thanh quyt toán hçp dng cung cp ch tao, lap dat, tháo bO h thtng 
gii kê và chng buc cho các cAu kin din gió k vài Cong ty PUS. 

Djch v i cung cp vt Eu' Ehilt bj 

COng tác cung cp vt tu thit bj tip tiic phái di mt vâi rt nhiu khó khän, thách thirc 
do sr suy giám cüa s luçing cac gói thu mdii và sr cnh tranh tang cao do sir tham gia 
ngày càng thiu cUa các nhà thu nuOc ngoai, tu nhân vOi vic chào phá giá, giá cung cap 
djch vi rt thp. Cong ty hoàn thàth, quyt toán các gOi thtu dA k näm 2020 và thirc hin 
cong vic cung cp vt tu thit b k mâi trong närn 2021: 

• Thirc hin hçp dng cung cp cu 8 thn cho dir  an BK18A lô 09.1 k vOi VSP; 

• Thrc hin hçrp dng cung cp cu 8 thn cho dir  an CTC2 k vOi VSP.
0 

Djch vy Can cá' kho bdi u 

Cong ty tMp tiic cung cp djch vii  kho bâi 63ha n djnh cho PVC MS, PV Shipyard. 
Cong ty SMBD tip tilc  n 1irc tim kim và các khách hang tim nang cO thu câu sir 
dung dch vii  khu bai 7ha dur  an Can cu Dch vii  Hang hai Dau kin Sao Mai — Ben Dinh 
nói chung va dir  an thành phAn Khu djch vii  du khI 35ha thuc Du an CAn ci djch viii 
HHDK Sao Mai — Bn Dith nói riêng thAm tAng Doath thu 11th vurc  nay. 

Djch vy khdc (cung cp din, nu'ôcphy 1r1,...) 

Các loai hInh djch vu 11th vurc  nay chü yu ia vic cung cp các djch vii cung cp din, 
rnrâc cho cac dan vj thuê bAi khu CAn cir Djch vii  Hang hai Du khI Sao Mai — Bn 
Dith. Doath thu 11th vurc  nay lien quan trrc tip dn cac dir  an duçic thirc hin trên khu 
bAi thuê cüa các khach hang thuê dt. 

Djch vy cho thuê lyi lao dng 

COng ty chü yu cung c.p cho các Dir  an cüa Tng COng ty PTSC. Hin cac dr an nay 
da hoan thath nën viec cung üng than hrc cüa COng ty bj giArn thiu. 

Phân phi khi'hóa lông 

Trong diu kin kho khAn chung cüa thj tru?Yng djch vu du khi, COng ty dang duy trI on 
djth vic cung cp djch vu phAn phi khI boa lông vA dem 1ti ngun doanh thu dang k 
cho Cong ty. 

2.1. Doanh thu tài chmnh 
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TInh hInh kinh t thj tru?Yng näm qua không có nhiu bin dng. Chi s6 giá tiêu ding 
(j) bInh quân nãm 2021 tang 1,84% so vài bInh quân näm 2020, mirc tang thp nht 
k tir näm 2016. Lm phát ca bàn bInh quân näm 2021 tang 0,81% so vOi bInh quân 
nam 2021, dt mic tiêu kim soát 1m phát CPI bInh quân nam 2021 cüa Chinh phU. Do 
tác dng tir djch bnh Covid — 19 nên các ngân hang lien tVc  diu chinh giám läi sut 
huy dng. VOi mic tiêu bão toàn vn, Cong ty lra ch9n djch vii ngân hang có thuang 
hiu, uy tin và an toàn. Tuy nhiên, không tránh khOi ành huông chung cüa thj tnring tài 
chInh nén doanh thu tài chinh nam 2021 giàm 15% so nàm 2020. 

2.2 Cong tác du tir xây dung co ban và phtwng tin thit bj näm 2021 

Cong ty PVSB tip tic trin khai các cong vic, thu t%ic du tix cho dij an CAn cu Djch 

vI1 HAng hAi DAu khI Sao Mai —Bn Dinh, cii th nhix sau: 

a. TInh hlnh trin khai dr an Can cfr dich vi Du khI Sao Mai — Bn DInh: 

In bü giAi phOng mt bang: 

NgAy 30/06/2020, UBNID TP dA Co Quyt djnh s 2924/QD-UBND phê duyt phucmg 
an h trq v dt cho 10 h gia dInh, cá nhân dang sir dung dt mt nuOc thuc dr an 
Can cü Djch v1 Du khI Sao Mai — Bn DInh và dithng vao Khu cAn ci djch vi,1 Du khI 
Sao Mai — Bn DInh. Ben cnh dO, UBND TP d nghj Chü du tu chi trA cho ngui dan 
va UBND TP se phi hçip cüng Cong ty SMBD thrc hin các thU tiic vâi các co quan 
chCrc nang (UBND tinh BRVT, Sâ TAi ChInh, Cic thu) d kMu trr vAo tin thuê dAt 
cUa Cong ty v sau. Hin Cong ty dA c bàn hoAn thAnh vic t chUc chi trà cho các h 
dan can cU theo cOng vAn s 1382/PTQD-NV5 cUa Trung tam Phát trin Qu dat Tp 
Vfing Tàu. 

Gói thu 1p  di an quy hoch chi tit 1/500: 

Cong ty dA nhn dy dU h sa vA dang thijc hin theo Quy& djnh phê duyt d6 an ti 
van bàn s 3227/QD-UBND ngAy 16/07/2020. 
U'u dãi du tir cüa di an: 
Ngày 11/06/2019, UBND tinh BR-VT dA CO vAn bàn s 5564/UBND-VP v mt nguyen 
tc chAp thun cho Cong ty SMBD b sung m11c tiêu là bn cAng bin, hin nay, Cong 
ty dang lam vic vOi Cc thu tinh d trin khai thrc hin các thu tic chInh sAch uu dAi 
du tu d6i vâi Du An. 
Chü trtwng du tu phát trin t hqp cãng và dlch  vy du khI t?i  SM - B: 
• CAn cU theo kt lun cuQc h9p ChInh phU ti Van bàn s 1097/TTg — CN ngày 

14/08/2020, UBND tinh Ba Rja — VUng Tàu dA gui van bàn s 362/SKHDT-DT ngay 
08/02/2021 tâi Cong ty SMBD thông bAo kin cUa Thu tuâng Chinh phU dng 
chU trug diu chinh giàm 49ha — khu virc  2 can cu djch vii hang hUi du khI Sao 
Mai Bn DInh; CAn cU Nghj quyt s 63/NQ — HDQT ngay 3 1/08/2021 cUa Hi 
dng QuAn trj COng ty lAy kin Dai  hi dng c dông bAng van bàn v vic chAp 
thun chU trucing diu chinh chU truang diu chinh Dr an. Ngày 12/11/202 1, 
DHDCD Cong ty dA ra Nghj quyt s 74/ NQ-SMBD-DHDCD v vic chAp thun 
chU truong diu chinh di,r an du tu Dr An: CAn cu Djch vi,1 Hang hài Du khI Sao 
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Mai — Bn DInh. Hin Cong ty dang thrc hin thu tVc  diu chinh di,r an du tu theo 

quy djnh. 

• Can cir cong van s6 745/SXD-QHKT ngày 28/02/2022 v vic giâi thiu li dja diem 
du tti Du an, S& Xây d%rng giâi thiu li dja diem di,r an sau khi dieu chinh giám 49 
ha Can cü djch vii hang hãi du khI Sao Mai — Ben Dinh thu sau: 

•. T6ng din tich dr an : Khoãng 112,47 ha 
/ Din tich khu dt di,r an : Khoãng 98,67ha 
/ Tuyn duing vào: 13,8ha 

Nghia viii tài chInh cüa dir an: 

COng ty dang thrc hin các thu tiic xin dieu chinh tr ngành nghe uu dãi du tu sang 
huâng dc bit ru dâi dAu tu diii vOi dt,r an theo quy djnh hin hành. 

Cong tác khác: 

Ngày 25/11/2021, Cong ty dã gui cong van s 616/SMBD-DTXD de nghj Sâ GTVT 
tinh Ba Rja Vüng Tàu xem xét va huàng dn Cong ty các trInh tr và thu tiic dâu tu xây 
dirng dung tam  vào Can cr djch vii hang hãi du khI Sao Mai — Ben Dinh. Ngay 
06/01/2022, SGTVT tinh BRVT d cO cOng van s 24/SGTVT-KHTC ye vic üng h dé 
xut tr bO kinh phi xây drng dumg ttm vao khu dAt dir an. Ngày 28/02/2022, SXD tinh 
BRVT dà cO cOng vAn s 745/SXD-QH1KT ye vic giâi thiu diem du tu Du an và km 
ye vic tuyen dithng vAo di,r an hin trUng doan ga cu6i hang hóa tuyen dung st Biên 
HOa — VQng Tàu nén de tránh lAng phi ngun vn d.0 tu cho Cong ty, chi dAu tu tam 
th?ii tuyen duO'ng vào dr an phU hçip vài thu cu trtxOc mAt. 

2.3 Cong tác du tir ti Doanh nghip khác 

Cong ty SMBD sâ h&u 1.053.000 c phn, chiem 13,16% v6n dieu l ti Cong ty C 
phn Du tu Be tong Cong ngh cao (SOPEWACO). Tr nAm 2008-2009, Cong ty 
SOPEWACO hoat dng hiu qua vOi li nhun sau thue dat  3,6 t dng. Tuy nhiên, sau <HI 

khi chju tAc dng nng ne bâi cuc khüng hoàng tài chinh, den 30/06/2017, Cong ty 
SOPEWACO da 1 lUy ke là 423,56 t' dng. Dtiqc sir chAp thun cüa cAp cO thAm 
quyen, Cong ty SMBD dA trich 1p  dr phang dAu tu tài chInh vào Cong ty 
SOPEWACO. Ngày 29/11/2021, Tôa an thAn dan huyn Nhan Trach, tinh Dng Nai 
tuyen b phá san diii vâi Cong ty Sopewaco. Do dO, Cong ty SMBD dang tien hành thU 
tic xü l khoãn trich l.p dr phàng du tu tài chith vào Cong ty Sopewaco theo quy 
djth. 

2.3 Cong tác an sinh xa hi, hot dng cüa các t chirc doàn th 

2.3.1 CAc che d bào hiem d& vâi nguôi lao dng: 

COng ty SMBD dA thrc hin dOng bào hiem xA hOi  bAt buOc, báo hiem y te va các l°ai 
bào hiem không bAt buc khAc cho 80 ngui. 

2.3.2 CAc cong tác khác 

Cong tAc nhân sir: Tng s nguôi lao dng Cong ty SMBD nAm 2021 là 89 nguYi, trong 
dO: Ngui lao dng lam vic trong COng ty SMBD là 80 ngui (bao gm 07 chUc dath 
Lath dao  Cong ty: Ban GiAm dc, ChU tich  HDQT, Truông Ban Kiem soát, Ke toAn 
trtxâng), và 09 nguài lao dng k hqp dng ngn han  lam vic cho các Dir an cUa PTSC. 
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Cong tác lao dng, tin lucing: Qu5' lucing thirc hin cho nguii lao dng trong näm 2021 
là 11,18t'dng, trongdó: 

> Qu5 luong thirc hin cira ngui lao dng näm 2021 là 8,12 t' d6ng, thang krcng binh 
quân thirc hin nàm 2021 cUa nguM lao dng là 676,5 5 triu dng/thang, tng s 
ngixYi lao dng là 80 nguôi, thu nhp bInh quân cira ngui lao dng khoàng 8,5 triu 

dng/ tháng. 

> Qu5 luang thirc hin cira nguôi quãn l näm 2021 là 3,06 t' dng, thang lucrng binh 
quân thrc hiên näm 2021 cira ngu?i quân l là 255 triu dngIthãng, thng s ngui 
quàn 1 là 07 ngtthi, thu nhp bInh quân cüa nguYi quãn l khoáng 3 6,45 triu dng/ 
tháng. 

Cong tác tuyn ding: Di vOi nguñ lao dOng  lam vic cho Cong ty, Cong ty SMBD 
khOng thirc hin tuyn ding lao dng mOi, chm dirt hçrp dng 01 lao dng. D& vOi 
nguôi lao dng lam vic cho cac D%r an, Cong ty SMBD thrc hin tuyn dimg 07 nguYi 
và không ch.m dIrt hçp dng lao dQng. 

COng tác dào tao:  Cong ty SMBD dã thirc hin dr 29 krçit ngui tham gia các khóa dào 
tao vói kinh phi là 36 triu dng. 

Cong tác thrc hành tit kim, ching lang phi: 

Vic thrc hành tit kim, tit giãm chi phi duçc thirc hin nghiem tUc trên tt câ các lTnh 
virc, tp trung vào vic chép hành ding nguyen tic, ch dO,  quy djnh v quàn l ngân 
sách, tài chinh, xäng, du, din, nuc, cãi cách thu titc hành chInh, thai gian lam vic và 
ch dO hOi hop, tit kim trong du tu xay d%rng cci bàn. FIDQT Cong ty da ban hành 
Quyt djnh st 50/QD-HDQT ngày 20/05/202 1 v vic phê duyt chuorng trInh hành 
dng thuc hành tit kim, chng lang phi nãm 2021 và ph bin toàn th can bO,  nhân 
viên trong Don vj. 

Trong nãm 2021, COng ly da tit giàm chi phi hoat dng san xutt kinh doanh 1,75 t' 
dông. 

COng tác an toàn lao dng, v sinh môi truông, phong chng cháy n duqc quan tam 
kim tra thung xuyên, ch.t chë. Trong näm 2021, COng ty không d xãy ra truâng hqp 
nao mt an toàn. Cong ty dà hoàn thành cp nht chuyn di giéty chirng nhn h thng 
Iso 9001:2008 và ISO 14001:2010 sang tiêu chun ISO 9001:2015, tiêu chun ISO 
14001:2015. COng ty SMBD dA xây dmg tich hçp cac tiêu chun trên và phi hçrp vOi 
các quy trInh, quy djnh cia Tng COng ty PTSC. 

H. THÔNG TIN CO BONG, BQ MAY QUAN TR! CONG TY. 

Tinh dn ngày 2 8/02/2022 — ngày cht danh sách cèi dOng cO quyn tham dr Dai hOi 
dng c dOng thung nien näm 2020 theo Trung tam kru k chirng khoán Vit Nam cung 
cp, COng ty có 9.941 c dOng nm gii 50 triu c phn, CO quyn tham dr Dai hOi. Cii th 
cci cu c dOng và bO may quàn trj COng ty thu sau: 
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Stt C cu c1 dông T 1 CP nm gifr 

I W CAU CO BONG Tng cong: 50 
triu cô phân, 
Mnh giá.: 10.000 
d/CP 

A. Cidôngphapnhân 75,6282% 

1.  Tng Cong ty C phn Djch vi K thut Du khI Vit Nam (PTSC) 51,0000% 

2.  Cong ty TNIE-IH SX TM Vit Anh 13,0162% 

3.  Ngan hang Thung mi C phn Du khI Toàn Cu (GP.Bank) 3,4000% 

4.  Cong ty quãn 12 nçi - thuOc GP Bank ' 

5.  Cong ty CP Djch vii và Tu vn tucmg lai 6,6120% 

B. Cdôngthênhân 24,3718% 

II. HO! BONG QUAN Tifi 

1.  Ong Trn Häi Blnh (PTSC) - Chü tjch 

2.  Ong PhUng Nhu Dung (PTSC) - Thành vin 

3.  Ong Nguyn Vit Dtt (PTSC) - Thânh vien 

4.  Ong Dng Thanh Hãi (Cty TNHH SX TM Vit Anh) - Thành viên 

III. BAN KIEM SOAT 

1.  Ong Ngo Van Lp (PTSC) - Truàng ban 

2.  Ong Phtm Van Tin (PTSC) - Thãnh vin 

3.  Ba Dinh Thj Ng9c Thanh - (Cty TNHH SX TM Vit Anh) - TV 

IV. BO MAY BIEU HANH 
1.  Ong Phung Nhi.r Dung - Giám dc 

2.  Ong Dng Dirc Hi - Phó Giám dc 

3.  Ong Trn Drc Hnh - Phó Giám d6c 

4.  Ong Trn ChI Dung - Phó Giám dc 

5.  Ong Phm Minh VT - K toán trirâng 

C 
AU 

• .ol 

I 
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PHAN II 

KE HOACH, NHIM VJ TRQNG TAM VA cAc GIAI PHAP THC HIN 

TRONG NAM 2022 

Buâc sang näm 2022, tinh hInh kinh t chInh trj th giOi và khu virc dirr báo tip tic cO 

nhiu din bin phirc tap. Giá d.0 dang Co XU huâng tang cao nhirng tInh hinh djch bnh 

Covid -19 vn dang din bin phixc tap, nguy co lay lan, büng phát djch vn con a mirc cao. 

Cong ty nhn thtrc sâu s&c, rO rang con dixang phát trin phIa truOc vn cOn vô van khó 

khän, thách thrc. Vic duy trI và dam bão sr phát trin Cong ty n djnh, bn vüng dâ và 

dang dat ra cho mi Lânh do, Nguai lao dng Cong ty SMBD nhUng dOi hOi ngày càng cao 

v trách nhim, sir tam huyt, ban linh và näng 1irc kinh nghim. D vuqt qua các thr thách 

do, dOi hOi tp th lânh do, nguai lao dQng SMBD CO si,r quyt tam cao, djnh huâng trin 

khai kjp thai, hiu qua, dua ra các giãi pháp chi dao  quyt lit, dng tam hip llrrc d thrc 

hiên cac nhim vi, chi tiêu k hoch d ra. 

Trên ca sâ nhftng kt qua dt duc trong näm 2021 và nhan djnh, dánh giá các co hi 

thj trixO'ng trong näm 2022, Cong ty SMBD d dir thão và d xut k hoch, nhim vii tr9ng 

tAm và các giãi pháp thirc hin trong näm 2022 nhu sau: 

1. Các chi tiêu k hoch nAm 2022 

a. K hoch tâi chInh chü yu 

TT CAC CHI TIEU Don vj tInh K hoch 2022 

1 Vn diu 1 T' dng 500,00 

+ Trong d5, lê tham gia cOa PISC % 51,00% 

2 Tong Doanh thu x Tydong 175,04 

3 Lçii nhun truâc thu T' dng 1,87 

4 Lçii nhun sau thud T c1ng 0,90 

5 Thud va cac khoãn phát sinh phâi nQp NSNN T' dng 0,57 

b. Khoichdu ttrxâydrngcobãn näm 2022 

TT CAC CHI TIEU Don vi tInh K hoach 2022 
1 GiátrjthrchindAut.r Tdng 18,86 
2 GiA trj giãi ngân TS' dng 19,82 

+ VnchOsàhfru Tddng 19,82 

+ VO'n Vay/khác Tj) dng - 
2. Các giái pháp trQng tam näm 2022 

Giãi pháp v quAn 1: 
v' Nâng cao cong tác quAn l hành chInh, quán l di,r an, cãi tin h thng d nâng 

cao nang suit cüa Cong ty, tái co cu b may theo huOng tinh giãn, g9n nhç nhAm 

sü diing ti ixu hóa mçi ngun l%rc d giam chi phi san xut, nâng cao näng 1rc 
canh tranh. 
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V Kin toàn chirc näng thim vii các phông ban phü hçip vâi diu hin th%rc té cUa 
Cong ty, thrc hin van hóa doanh nghip chuyên nghip, van minh d ngithi lao 
dng Co dng brc phát huy ti da näng 1rc lam vic. 

Giãi pháp v thj trtro'ng: 

/ Tp trung phát trin näng 1rc, là don vj con cüa Tng Cong ty DVKT, tn diing 
các the manh  nhu thuang hiu, nguôn lrc, h thông quãn 1, kinh nghim.. 
dam nh.n nhüng cong vic phrc tap  và giá trj iOn. 

/ Tip tiic phi hp cht chê vOi Tng Cong ty, các don vj trong nghanh và dc bit 
các dcm vj trong c1ing Tong Cong ty d tim kiêm nguôn vic mOi, kjp thOi cung 
cap và dáp 1rng thu câu djch vii. 

/ Thüc dy các giài pháp v nâng cao nàng hrc ctnh tranh, hiu qua trong san xutt 
thi cong dr an dê tOng buOc ma rng phát triên thj truOng, day manh  cung cap 
djch vit ct lOi CO lqi th canh  tranh riêng cüa cong ty cho các khách hang ngoài 
ngành. 

/ fMy math  tim kim, hop tác vOl các di tác trong và ngoài nuOc Co nAng lrc phü 
hçp dê cüng triên khai dâu tu xay dirng dir an Can cü DVHH Dâu khI Sao Mai — 
Ben DInh. 

Giãi pháp v phát trin ngun nhân ltrc: 
/ T chirc sttp xp, phân cOng lao dng khoa h9c, hçip l, tao  sir chuyên mon hóa sâu 

trong lao dng. 
/ Hoàn thin các cci ch, chfnh sách riêng nhm thu hut, dAi ng d,i vOi ngun nhân 

iirc cht hxqng cao, k5' lut nghiem mith, gn kt dài ng vOi dOng gOp, phát huy 
tInh tr giác trong lao dng. 

Giãi pháp v du tir: 
/ Tip tiic rà soát co sO ha thng, ngun lirc hin cO cUa Cong ty và các don vj trong 

cüng Tng Cong ty d xem xét sir dung ngun hrc hieu qua và tlnh toán du tu xay 

dmg cAu cãng dáp rng thu cu thj tru6ng cung 1rng djch vii kho bäi hin có cüa 
Cong ty. 

/ Tang cuô'ng kim tra giám sat, dAy math  tin d và quãn l dAu tu chtt chê theo 
k hoach. 

/ Cong tác bi thuOng, giãi phóng mt b&ng; thU tic xin ixu däi dAu tu dAu tu dr an 
cAn tip tuc tIch cuc lien he vOi co quan ban nganh chUc näng, trên co sO th%rc hin 
dUng các quy djth pháp lutt và quy ch& quy djnh cUa Cong ty. 

Giãi pháp v tài chmnh: 
/ SU ding cac cong cii quàn tr rUi ro trong quãn l ngun vn và tài san. 
/ Tang cuông cong tác quán trj, quán l, hach  toán kinh t và sU ding dng tin, 

cong tãc thu hi cong ng,.. . dam bão tlnh tr chU và an toàn v tài chInh. 
/ Quán l chat chê ngun tin gUi, theo dOi sat sao din bin thj trtrOng tai chInh 

trong nuOc cUng nhu quc t d& nm bt tInh hith, cO nhUng hành dng kjp thOi 
dam báo tài chInh cho COng ty. 

Giãi pháp v an toàn, môi trtrông Va phát trin bn vfrng: 
/ Không ngUng cUng c và hoàn thin các h thng quàn l và kim soát chit luvng, 

an toan, sUc khOe, môi truOng, dam bão duy tn n djnh và ngay cang nâng cao 
cMt lucing cung cp djch vii cUa COng ty. 
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V' Lien tic tuyên truyn, quãn l h thng dn tmg CBCNV d nâng cao thirc an 

toàn trong lao dng, báo v môi tnxông, ti& kim chng lang phi, hang say trong 

cong vic nhm nâng cao hiu qua và näng sut lao dng. 

1' Phi hqp chat chë vâi các t cht'rc doàn th quan tam, chäm lo di sng tinh than 

cho ngui lao dng. 
Trén day là báo cáo tng kt hot dng SXKD näm 2021 và phung huOng thim vi 

näm 2022 cüa Cong ty SMBD. 

KInh trInh Dai hOi xem xét thông qua. 

Trân trQng./. 

Noi nhân: 
- Cáccôdông; 
- Dãng üy, HDQT; 
- Ban GD,BKS; 
- P.TCKT, P.DTXD, P.TCHC, D.XLDV; 
- Ban biên tp Website; 
- Luu VT, P.KTKH, DTKQ. 
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TONG CONG TY CO PHAN DICH VJ CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
K' THUIT DAU KH{ VIT NAM Dc 1p - Tij do - Hnh phCic 

CONG TY CO PHAN DAU TIX DAU luli oOo  

SÃO MA! - BEN D!NH 

s4 3 /BC-BKS Tp. Ving Tàu, ngayA 0 tháng 03 nám 2022 

BAO CÁO HO1T DQNG CUA BAN KIEM SOAT 

TRONG NAM 2021 VA KE HOACH NHIEM V1J NAM 2022 

KInh thua Qu c dông, 

Thijc hin nhim vii ducic quy djnh trong Luât Doanh nghip, Diu 1 Cong ty và các 

quy dinh hiên hành, Ban kim soát xin trân tr9ng báo cáo trixâc Di hi v cong tác kiêm 

tra, giám sat và tmnh hInh hot dng trong nãrn 2021, k hotch nhim vii näm 2022 cüa 

Ban kim soát Cong ty C phn Du tr Du khI Sao Mai — Ben DInh, ci th nhu sau: 

Phn!: Báo cáo hot dng cüa Ban kim soát näm 2021 

!. Hot dng cüa Ban kim soát: 

1. Ca cá'u ti chic cüa Ban kim soát: Ban kim soát Cong ty cO 3 thành viên, trong dO: 

Ong Ngô Van Lp : TruOng ban, thành viên chuyên trách 

Ong Phim Van Tiên : Kim soát viên, thành viên kiêm nhirn 

Ba Dinh Thj Ngc Thanh: Kim soát viên, thành vién kiêm nhim 

2. Hoat dông cia Ban kkm soát trong nàm 202]: 

Can cir quyn hn vã trách nhim cüa Ban kiêrn soát theo quy djnh ti Lust  Doanh 

nghip và Diu 1 Cong ty; Trên Ca sâ chucmg trInh, k hoach kim tra, giám sat cüa Ban 

kim soát dà duçxc Dti hti dng c dong thung niên nãrn 2021 thông qua, Ban kim soát 

d thrc hin các ni dung cong vic chU yu sau: 

- Kim tra, giám sat vic th%rc hiên, tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut; Diu 1 Cong 

ty; Nghj quy&, Quyt djnh cüa Dti hOi  dng c dOng; các Quy ch quán 1 ni bO,  các 

Nghj quyt, Quy& djnh, Chi thj cüa Hi dng quán trj Cong ty; 

- Kim tra, giám sat vic bão toàn vn, quãn 1 dOng tin, hiu qua hot dng san xut 

kinh doanh cia doanh nghip; 

Kirn tra, giám sat vic thigrc hin cac dr an &iu tu; 

Kim tra, giám sat tInh hInh thrc hin k hotch san Xutt kinh doanh; 

Kirn tra, giám sat vic thrc hin các bin pháp tit giãm chi phi; 

Thm djnh Báo cáo Tài chInh, Báo cáo kt qua hott dng san xut kinh doanh hang 

qu, hang nãm cüa Cong ty; 
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- Phi hçip vâi Hi dng quãn trj, Ban giám ctc trong vic quãn l vn chü si hUu, 

quán 1 phn vn cüa Cong ty du tu vao doanh nghip khác; 

- Th%rc hin các cong tác khác theo chirung trInh, k hoach hoat  dng nãm 2021 cüa 
Ban kim soát. 

- Djnh kS'  hang qu' tng k&, 1p báo cáo kim tra, giám sat dánh giá vic tuân thu Diu 

1, Nghj quyt cüa Dti hi dng c dông và vic chip hành các quy dnh cüa Pháp 1ut. 

- Cong tác kim tra, giám sat duçic thixc hin lien tVc,  cO h thng nhm nm b.t kjp 

thai hot dng cüa Cong ty, giüp Cong ty phát hin và khc phiic nhüng ttn tai  trong 
quàn l, diu hành và kim soát ni b. 

- Trong näm 2021 Ban kim soát cO 4 cuc h9p (t' l tham dçr 100%) d tng kt hot 

dng trong ks', d ra k hoich, nhim vi?i kim tra, giám sat kS'  tOi. Các cuc h9p cüa Ban 

kim soát du Co sir nht trI, dng thun giüa các thành viên nhu Phi,i liic 1 dInh kern. 

- Trng thành viên Ban kim soát dä thrc hin nhirn vçi theo diitng thm quyn và linh 

virc duçc phân cong vOi thirc trách nhim cao. theo nguyen tc dc 1p  va cn trong. 

Kt qua hoit dng cüa trng thành viên Ban kitm soát c th nhu Phii lçic 3 dInh kern. 

3. Thu lao, chi phi hoat dông và các icri Ich khác cáa than/i viên Ban kiem soát: 

Thu lao cüa thành viên Ban kim soát theo Nghj quyêt cüa Dti hi c dOng thuing 

nien 2021, ci th là: 

Thành viên kiêm nhim: 2 triu dngIngui/tháng = 24 triu dng. 

Thành viên chuyên trách huâng luang theo Quy ch luGng cüa Cong ty. 

Theo quy djnh cüa Tng cong ty PTSC thI thành viên kiêm nhim do Tng cong ty 

PTSC cu, giii thiu tham gia Ban kim soát s không nhn thu lao ti doanh nghip. Do 

dO k tr thang 10 näm 2020 Ong Phtm Van Tin — Thành viên kiêrn nhim dâ thOi không 

nhân thU lao. 

Näm 2021 không phát sinh chi phi hot dng và các Igi Ich lien quan dn Ban kirn 

soát và trng thành viên theo Phi lic 2 dInh kern. 

II. Kt qua giám sat tInh hInh thirc hin Ngh quyt DHDCD thuô'ng niên 2021 

1. Ket qua hoat dông son xuO't kinh doanh:  

Ban kim soát dA kirn tra, giám sat tInh hinh thçrc hin k hoch san xu.t kinh doanh, 

dà thtm djnh va thng nht vii Báo cáo k& qua hot dng san xuAt kinh doanh näm 2021 

cUa Giám dc Cong ty. Kt qua c'i th nhu sau: 

a) Các chi tiêu san xu.t kinh doanh närn 2021 so vi cUng k näm truOc: 

Stt Chi tiêu co ban 
Don 

. 
vi 

K hoach 
. 

2021 
Thtrc hiên 

2021 
Thirc hiên 

2020 
% hoàn 

thành nAm 

I Vn chü so hüu T' - 553,76 553,16 - 

Trong do Von Dku 1 T' 500 500,00 500,00 - 
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2 Ting doanh thu T 167,80 177,16 196,95 105,6% 
- Doanh thu hoit dtng SXKD T' 143,32 156,14 172,41 108,9% 

- Doanh thu hoat dng tài chInh T' 24,48 20,97 24,54 85,7% 

- Doanh thu khác T' - 0,05 - - 

3 Lçi nhun trtro'c thud T 2,12 1,74 3,17 82,0% 

4 Li nhuän sau thu T 0,86 0,86 2,50 100,0% 

5 Thud và cãc khoãn phãi nôp T 0,76 0,28 0,51 - 

6 JJu tir XDCB và mua sm 

- Giá tr thyc hiên T' 18,03 2,46 17,00 13,6% 

-Giátrj giái ngân T) 18,97 2,46 16,82 13,0% 

- Trong närn 2021, Doanh thu hoit dng san xut kinh doanh cüa Cong ty là 156,14 t 

dng dtt 108,9% SO VI1 k hoach nãrn, nhu'ng chi bang 90,6% so vâi cüng k' nàm 2020. 

- Lçii nhun trm'c thu näm 2021 là 1,74 t' ding dat  82% so vOi k hoach  näm và chi 

b.ng 55,2% so vi c1ng k näm 2020. 

b) Kt qua hoat  dçmg san xu.t kinh doanh theo nrng Iinh virc: 

- Djch vil xây 1p, co khi: Do ãnh huâng cUa dich Covid-19, các hoat dng du khI du 

drng, gin hoc trin khai cham 'ai  nên Cong ty phái di ditn vài nhiu khó khãn thách 

thrc trong vic tim kim khãch hang và ngun vic. Doanh thu nàm 2021 là 49,58 t3 

dng, chi dat 71% ké' hooch nãm, tang 5% so VOl cling k5' nãm 2020. 

- Djch vii can cr cdng (gm cho thuê mt bäi, nhà xung, ...): Doanh thu nàm 2021 là 

5,82 dng, chi clii 70% so vái k hogch nãm, bang 82% vó'i cling lcj) nàm 2020. 

- Djch vv cung mg VTTB: Trong näm 2021, do VSP giJn tiê'n d5 giao hang hcxp dng 

cdu 8 tá'n nén khOngphát sinh doanh thu djch vy cung cá'p vat tu', thiê't bj. 

- Djch vçi cung mg diên nuc: Doanh thu näm là 9,24 1j dng, dçit 92% k hoach nàm, 

chi bang 57% so VOl cling kj) nàm 2020. 

- Djch vii cung [mg nhân krc: Doanh thu nthn 2021 là 6,12 t dng. 

- Dich vit phân nhi khI hóa lOng, phân bOn Phü Ms': Doanh thu nãm 2021 là 85,37tj) 

dng, dat 341% so vó'i k hoach nàm, chi bang 81% so vó'i cling /cj) nàm 2020. 

- Doanh thu hoçt dng tài chInh: Doanh thu näm 2021 là 20,97 t) &3ng, dgt 86% so vái 

k hoçich nàrn, chi bang 85% so vái cling k)) näni 2020. 

2. Cong tác quán R, d4u tu'xOy dnig và mua s?mphuixng lien thiê't bi nám 2021:  

Cong ty SMBD dLrçc giao nhim vi thrc hin du tu, xây drng, 4n hành và khai 

thác T hcp Càng - Can cir Djch vii Hang hài Dtu khI tai  khu virc Sao Mai - Bn DInh. 

Du an Can cir Djch vi Ilàng hãi DIu khI Sao Mai - Bn DInh thrgc chia lam 3 phân khu 

chInh gm: Khu chë tao  giàn khoan du khI 39.8ha giao cho Cong ty C phn Ch tao 
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Giàn khoan Du khI PV Shipyard thuê; Khu bãi 23,5ha giao cho Cong ty C phn Kt cétu 

Kim 1oi và Lp may Du khI thuê Ph.n con lcd së do Cong ty SMBD thrc hin dAu ttr. 

- Ngày 27/09/20 12 dã duçc UBND Tinh Ba Rja — Vüng Tàu c.p Giy ching nhn Du 

ttr s 49121000147 dë thirc hin d.0 tu Dr an Can cir Djch vii Hang hãi Du khI Sao Mai 
-BnDinh. 

- Ngày 08/07/2015 dà duçic Sâ Tài nguyen va Môi truing cp Giy chrng nhn quyn 
sir ding dt va k hcip dng thuê dçt 1. 

- Ngay 10/08/20 15 Cong ty khäi cong du Ui xay dçrng Dir an khu djch vii du khi 35ha 
(Phân kS'  I). Hin nay dà hoàn thin san 1p và dua vào sCr diving mt bang bãi 7ha. 

a) Các cong viêc dang thuc hiên: 

- Lp quy hoch tng th và nghiên cru khà thi Can cr Djch vij Hang hãi Du khI Sao 

Mai —Bn Dinh: Hin dang theo dOi dn khi hoàn thành thu tiic dt dai s thirc hin tip. 

- Dn bU giãi phOng mat  bang: Hin Cong ty dã co bàn hoàn thành vic t chic chi trà 

cho các h dan can ci theo cong van s 1382/PTQD-NV5 cda Trung tam Phát trin Qu 

dtt Tp VOng Tàu. Cong ty dang phi hçip co quan chiirc nãng t chirc chi trã cho các 

h dan theo Quyt djnh s 2924/QD-UBND ngãy 30/06/2020 phé duyt phuong an h trçl 

v dt cho 10 h gia dInh, cá nhân dang sr ding dat, mat  mrOc thuc di,r an và dung vào 

khu Can c Djch vi Hang hAi Du khI Sao Mai —Bn Dinh. Hin Cong ty dà co bàn hoàn 
thành vic chi trã cho các h dan can cü theo cOng vAn s6 13 82/PTQD-NVS cUa Trung 

tam Phát trin Qu5 d.t Tp Vüng Thu. 

- GOi thu 1.p d an quy hoch chi ti& 1/500: Cong ty dA nh.n dy dü h so và dang 

th%rc hin các thu tiic theo Quyt djnh phê duyt d an ti Quyt djnh s 3227/QD-UBND 

ngày 16/07/2020 cüa UBND TP.Vüng Tàu. 

- V vic d.0 tu phát trin t hçip cãng va djch v  d.0 khI: CAn CAn c&ir theo k& 1un 

cuc hop ChInh phü ti VAn ban s 1097/TTg — CN ngày 14/08/2020, UBND tinh Ba Rja 

— Vung Tàu dA g1ri vAn bàn s 362/SKHDT-DT ngày 08/02/202 1 cho Cong ty SMBD 
thông báo kin cüa Thu tuo'ng ChInh phü dng chd truong diu chinh giãm 49ha — 

khu vrc 2 CAn cü Djch vii Hang hài Du khI Sao Mai - Bn DInh. Ngày 12/11/202 1, 

DHDCD Cong ty dâ ra Nghj quyt s 74/ NQ-SMBD-DHDCD v vic chap thun chü 

trixong diu chinh dir an du tu Dçr an Can ciLr Djch vv Hang hãi Du khI Sao Mai — Bn 
Dinh. Hin Cong ty dang thrc hin thu t%lc diu chinh dçr an du tu theo quy djnh. 

- V vic lam thrOng tm vào Dr an: Ngày 25/11/202 1, COng ty dA giri cong van s 

616/SMBD-DTXD d nghj Sâ GTVT tinh Ba Rja Vüng Tàu xem xét và huOng dn COng 

ty cãc trinh tr va thu tic du tu xây drng dithng tm vào CAn cr djch vt hang hãi du 

khI Sao Mai — Bn DInh. Ngay 06/01/2022, SGTVT tinh BRVT dA CO cOng van s 

24/SGTVT-KHTC v vic üng h d xu.t tir bö kinh phI xãy dirng duOng t.m vao khu d.t 

dir an và d nghj COng ty ltp phuong an du tu ct th& phi hçp vi các co quan lien quan 
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rà soát dam bão không ãnh huâng dn quy hoach, trmnh thrn djnh và báo cáo UBND tinh 

xem xét, quyêt djnh. 

b) TJu dài dtu tu cUa du an: Cong ty da trInh h so dix an len S KHDT xin diu chinh 

Giây chrng nhtn du tu. Ngày 11/06/2019, UBND tinh BR-VT d cO van bàn s 

5564!UBND-VP chp thun cho Cong ty b sung miie tiêu là bn cãng bin. Ngày 

26/06/2019 Si KHDT CO Van bàn s 1291/SKHDT-DT hucng dn Cong ty lam vic vOi 

Cuc thu& Sâ XD, Si TN-MT d xác djnh vj trI, din tIch chInh xac. Hin nay dang lam 

viêc vc1i Cuc thu d thuc hiên cac thu tue chmnh sách u'u dãi du tu d& vâi Dir an. 

c) Nghia vu tài chInh cüa du an: Ngay 14/05/2020 Cong ty dâ gri cong van s 

364/SMBD-TCKT cho Ciic thu Tp.VUng Tàu giãi trInh v vic xin tm hoãn np tin 

thuê dAt theo Thông báo s 1926/157/TB-CCT ngày 24/04/2020 do hin nay Cong ty 

dang thirc hin các thu tiic xin diu chinh tir ngành ngh uu dai du tu sang huâng c1c 

bit u'u dâi du tu di vOi dtr an theo quy djnh hin hành. 

d) V tam irng, thanh toán, quyt toán vn du tu: Vic tm irng, thanh toán ducc Cong 

ty th?c hin thing theo quy djnh cüa hcip dng dä k. 

3. V viêc gop van vào Cong Ca phcn Be tOng Cong nghC cao Sopewaco: 

Hin tai  Cong ty dang sâ hftu 1.053.000 c phn chirn 13,16% vn diu 1 ti Cong 

ty C ph.n Du tu Be tong Cong ngh cao — Sopewaco du tu tiir nàm 2009. Do 

Sopewaco thua l và dà dmg hot dng nên Cong ty dã trIch 1p dr phàng vOi s tin là 

10.53 0.000.000 dng. 

Ngày 29/11/202 1 TOa an Nhân dan huyn Nhon Trich tinh Dng Nai d ban hành 

Quyt dinh s 01/2021/QD-TBPS tuyên b phá san và chAm dirt hot dng di vOi Cong 

ty C phn Du tu Be tong Cong ngh cao (Sopewaco) k tir ngày 29/11/2021. 

Hin COng ty dang barn sat các thu tçic tip theo theo yêu cu cUa TOa an d dam bão 

quyn và lqi Ich cüa Cong ty ti Sopewaco. 

4. Tlnh hInh tOi chInh cia COng ty tai th&i diem 31/12/2021. 

Tài san: 

Chi tiêu 31/12/2021 31/12/2020 

I- Tài san ngAn hn 483.627.909.112 492.046.108.002 

1- Tin vã cae khoán tuong throng tin 55.671.241.403 53.140.405.601 

2- Các khoãn du tu tái chInh ngân htn 407.000.000.000 397.000.000.000 

3- Các khoàn phãi thu ngán hn 15.089.425.774 23.823.546.782 

4-Hangtnkho 94.903.541 11.054.042.537 

5- Các tài san ng&n hn khác 5.772.338.394 7.028.113.082 

II- Tài san dài han 280.690.630.709 288.911.837.973 

1- Các khoán phai thu dài hn 3.000.000 3.000.000 
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2- Tài san c djnh 

3- Bt dng san du tu 

4- Tài san dâ dang dài han 

5- Các khoãn du tu tài chmnh dài han 

6- Tài san dài han khác 

Tng tài san 

70.18 1.960.357 

173.865.504.627 

35.101.032.941 

0 

1.539.132.784 

764.318.539.821 

75.155 .639. 193 

178.600.776.483 

33. 163 .714.38 1 

0 

1.988.707.916 

780.957.945.975 

Ngun vn: 

Chi tiêu 31/12/2021 31/12/2020 

I — Nçi phái trá 210.549.567.198 227.795.819.723 

1—Ncngânhan 14.085.866.343 27.031.856.256 

2 — Na dài han 196.463.700.855 200.763.963.467 

1I—VnchüsâhUu 553. 768.972.623 553.162.126.252 

1—VnchUshtiu 553.768.972.623 553.162.126.252 

2 — Ngun kinh phi và qu5 khác 0 0 

Tng ngun vn 764.318.539.82! 780.957.945.975 

Môt s6 chi tiêu tài chInh co bàn cüa Cong ty tai thai dim 31/12/2021: 

STT Chi tiêu Don vj 31/12/2021 31/12/2020 

I Kha näng thanh toán 

-Khànangthanhtoánnhanh 1n 34,33 17,79 

- Khà näng thanh toán ngân han 1n 34,33 18,20 

2 Ci cu vn 

-Nçipháitra/Vnchüsâhfht % 38,02 41,18 

- Nç phài trã /Tng Ngun vn % 27,55 29,17 

- V6n chü s hüu /Tng Ngun vn % 72,45 70,83 

3 Khá näng sinh Ru 

- Lcyj nhuân sau thu /Doanh thu (ROS) % 0,48 1,27 

- Lcyj nhuân sau thu IV6n chü sâ hüu (ROE) % 0,15 0,45 

- Lçui nhu.n sau thu ITng Tài san (ROA) % 0,11 0,32 

Dánh giá v tlnh hInh tài chInh cia Cong ty: 

- Vn Diu Iê cüa Cong ty là 500 t dng, Vn chü sô hüu cui k' là 553,77 t' dng 

tang 0,61 t5i dng so vi du näm là 553,16 tST dng. Lçui nhu.n lüy k sau thu chua phân 

phi là 9,42 t dng, qu5i du tu phat trin là 44,3 5 t dng. 
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- Tng tài san tai  ngày 3 1/12/2021 là 764,32 tT dng, giàm 16,637 t' dng. ti1ng img 
giàm 2,13% so vOi thai dim 3 1/12/2020. 
- Hiu qua sir diing v6n: T' sut Lgi nhu.n sau thud /Vn chü s hUu (ROE) dat  0,15%; 
TS' sut Lçi nhutn sau thu /Tng Tài san (ROA) dat  0,11%. 
- V khâ näng thanh toán: Chi s khá näng thanh toán tai  thôi dim 31/12/2021 du> 1 
cho thy dan vj dam báo khá nàng tài chInh d thanh toán các khoán nçi phãi trã. 

Dánh giá v tInh hinh tài chInh cüa Cong ty: Trong näm 2021, kt qua kinh doanh cüa 
Cong ty là có lài, vn chU sâ hUu iOn hon vn diu 1, có các bin pháp bão toàn vn và 
sü diving vn có hiu qua. Do 4y Cong ty dà báo toàn và phát trin vn, khà näng thanh 
toán duçic dam bão. 

III. Kt qua thm dnh Báo cáo Tài chInh nàm 2021: 

Ban kim soát dà thirc hin nhim vi thm djnh các báo cáo gm Báo cáo Tài chInh, 
Báo cáo tInh hInh kinh doanh, Báo cáo dánh giá cOng tác quãn l cüa Hi dng quãn trj 
truOc khi trinh Dai hOi dng c dong và th6ng nMt xác nhn: 

- Các báo cáo dä tuân thU các quy djnh cUa pháp lut; Diu 1 Cong ty; Nghj quyt, 
Quyt djnh cUa Dai hOi dng c dông và cUa Tng cong ty PTSC; th hin dy dU các 
thông tin lien quan dn hoat dng cUa Cong ty. S lieu trong báo cáo là trung thrc, chInh 
xac phU hcip vOi s lieu trong Báo cáo Tài chInh dã kim toán. 

- Báo cáo Tài chInh nãm 2021 dã phán ánh dy dU tInh hInh hoat dng kinh doanh, tinh 
hInh tài chmnh cUa Cong ty và duqc trInh bay theo quy djnh tai  Thông tu s 200/2014/TT-
BTC ngày 22/12/2014 cUa B Tài chInh. Cong ty TNHH Kim toán Vaco dä duçic lira 
ch9n thirc hin viec kim toán Báo cáo Tài chInh näm 2021. Báo cáo Tài chinh cUa Cong 
ty dä duccc kim toán theo qui djnh tai  Diu i Cong ty va Nghj quyt Dai  hi dng c 

dOng thu?mg niên näm 2021. 

- Báo cáo tài chInh näm 2021 d phãn ánh trung thirc, hçip l trên các khia canh  tr9ng 

yu tinh hInh tài chInh t?i  thai dim 31/12/2021, cUng nhu kt qua hoat  dng trong näm 
2021. Vic ghi chép, mO s k toán, phân loai các ni dung kinh t& theo các chun mrc 
k toán Vit nam và các quy djnh hin hành. 

- Cong ty dâ thrc hin bão cáo và cong b thông tin trén Uy ban ChUng khoán Nhà 
nuOc va SO giao djch ChUng khoan Ha Ni theo dUng qui djnh cOn B Tài chInh v vic 
cong b thông tin trên thj tru?mg chUng khoán. 

IV. Kt qua giám sat di vcri hot dng cüa Hi dông quán trl,  Ban giám dc: 

Ban kim soát nh.t trI vOi Báo cáo cOn Hi dng quan trj và Ban Giám dc Cong ty 

tai phiên hçp Dai  hi c dông thung niên 2022. 

- Cong tác quàn l', diu hành hoat dng san xu.t kinh doanh cUa HQi dng quàn trj, 

Ban Giám dc nãm 2021 nhIn chung dã tuân thU Lut Doanh nghip, Diu l, Nghj quyt 
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cüa Dii hti c dông, các quy djnh pháp 1ut cO lien quan, các Nghj quyt, Quyt djnh, 
Chi th cüa Tng cong ty PTSC và T.p doan Du khI Vit Nam. 

- Hi dông quãn trj dã th?c hin d.y dü quyn và trách nhim trong quãn 1, diu hànli 

Cong ty, thu?mg xuyên theo dOi vic thirc hin cac Quyt djnh dä ban hãnh, giãm sat tInh 

hinh hot chng cüa Cong ty thông qua các báo cáo djnh k. Hi dng quãn trj dà tIch circ 

chi dto, ho trq, tto diêu kin thuQn loi cho Ban Giám dôc, Ban kiêm soát và các t ch(rc 
doàn th thirc hin cac chi'rc näng theo quy djnh. 

- Ban Giám dic luôn lam viêc vi tinh thin trách nhim cao, nhn din, phân tIch, dánh 
giá nhU'ng thun igi, khó khän cüa COng ty. Thirc hin tt cong tác quán trj n'ii ro d ngàn 
ngi1a, giãm thiu thit hai  và CO dix báo d dOn du ca hi. Dng thai t.p trung diu hành 

quyt lit, linh hoat, sâu sat mi hoat dng cUa Cong ty, t chirc nhiu Chuccng trInh hành 

dng, phong trào thi dua, huy dng và nâng cao hiu qua sü ding mci ngun lirc, ti iru 

hóa quy trInh san xut kinh doanh, dy mnh thirc hin tit kim, chóng lang phi, vOi miic 

tiêu hoàn thành k hoach san xut kinh doanh. 

V. Cong tác rà soát kim tra và dánh giá hiu hrc, hiu qua cüa h thông kim soát 
ni b, kim toán ni b, quãn l rüi ro và cãnh báo srm cüa Cong ty: 

- Cong ty da xây drng h thng kim tra, kim soát ni b và quãn l rüi ro nhm phát 

hiên, dánh giá, xir 1, giám sat các rUi ro. He thng quân trj rüi ro dugc djnh k' rà soát 

dánh giá nhm phãn ánh, thIch nghi vOi nhitng thay di cüa diu kin thj truOng và ho.t 

dng cüa Cong ty. 

- Cong ty dâ hoàn thành cp nht chuyn di giy chirng nhân h thng ISO 900 1:2008 

vã ISO 14001:2010 sang tieu chun ISO 9001:2015, tiêu chun ISO 14001:2015, áp diing 

FT thng quán l HSEQ (Cht lucing - An toàn - Sirc khOe - Môi trung) vã da duçrc tIch 

hqp vào h thng cUa Tng cOng ty PTSC giüp djnh huOng vic nâng cao hiu su.t an 

toàn, hiu qua lao dtng và tuân thU pháp lut. 

- Cong tác an toàn lao dng, v sinh mOi trung, phOng chng cháy n dugc kim tra 

thuông xuyên, chat chë. Trong nãm 2021, Cong ty không d xãy ra trumg hçcp cháy n& 

mt an toàn hay ô nhim môi tr1xing. 

VI. Cong tác giám sat, dánh giá v giao djch gifra Cong ty, cong ty con, cong ty khác 
do Cong ty nm quyn kim soát trên nàm mtro'i phân tram [50%] tr len von diu 
l vi thành viên Hi d1ng quãn trj, Giám dc Cong ty và nhfrng ngir1i Co lien quan 
cUa thành viên dO; giao djch gifra Cong ty vOn cong ty trong dO thành viên H(i dông 

quãn trj là thành viên sang Ip hoc là ngtrôi quãn l doanh nghip trong thOni gian 

ha [03] näm gn nhât truOnc thô'i dim giao djch: 

- Trong näm 2021 khOng phát sinh các giao djch trên. 

Phn 2: Tng kt, dánh giá hoit dng cüa Ban kim soát trong nhim k 2017-2022 

1. Dánh giá hoat dong cza Ban kkm soát và tIrng thành viên trong nãm 2021:  
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- Can cir các quy djnh trong Lut Doanh nghip, Diu 1 Cong iy, các Quy djnh và Quy 

ch quân 1 ni b, trong näm 2021, Ban kim soát d thirc hin dung chirc näng, nhim 
vi, luôn nâng cao vai trô trách nhim trong Cong vic. 

- Ban kim soát cO 3 thành viên duçc phân cOng nhim vii cii th& hang qu' du t chrc 
hp dnh giá nhiêm vi va kt quãn kim tra giám sat các hoat  dng cüa Cong ty và tmg 
thành vien. Các cuc h9p dêu CO sr thông nht và có biên bàn lam vic. Các thành viên dâ 

hoàn thành dung chirc trách, thim vii và tuân thu theo quy djnh. 

- Cong tác kiêm tra, giám sat duçc thirc hién lien t1ic, cO h thng nh&m nm bAt kjp 

thii hoit dng cUa Cong ty, gii'tp Cong ty phát hin và khAc phic nhung tn tai  trong 
quãn l, diu hành và kim soát ni b. 

- Cong tác quãn 1, giám sat các dir an du tu dà và dang duçc kim tra, giám sat chat 

chê dam bão chAt luçing và tuân thu theo các quy djnh cüa Nhà nixOc. 

- Cong tác quàn l va sü ding vn duçc giám sat ch.t chê, kha nãng thanh toán duçic 

dam bão. Ngun vn nhan ri cüa Cong ty duçc sr dçing hiu qua, linh hott nh&m phat 

huy süc manh  tài chInh trên nguyen tAc dam bão hiu qua và an toàn sir ding ngun vn. 

2. Tang ke't dánh giá nhim k5' 2017- 2022 cia Ban kiêm soát.' 

Theo Nghj quyt cüa DHDCD thiiing niên 2017, nhim kST cüa Ban kim soát là 5 

näm tr 2017 dn 2022, Ban kim soát dà tng kt dánh giá hoat  dng cüa Ban kim soát 

trong nhim k' 2017 —2022 xin báo cáo vii Dti hOi,  cii th nhu sau: 

Trong nhim k' 2017 — 2022 cOng tác kim tra, giám sat duçic thrc hin lien tiic, có 

h thng nhm nAm bAt kjp thai hot dng cüa Cong ty, giUp Cong ty phat hin và khAc 

phic nhüng tn ti trong quãn 1, diu hành và kim soát ni b. Các chi tiêu k hoch 

qua các nám du có sr tang trixng va vuçit k hoch d ra. 

Trong nhim kST 2017 — 2022, Ban kim soát dã thirc hin dung chüc náng, nhim vi, 

luOn nâng cao vai trO trách thim trong cong vic, th là: 

- Thixc hin tM các cOng vic theo Lut Doanh nghip; Diu l COng ty và các Quy ch 

quãn l' nOi  b cUa COng ty. 

- T chuc thrc hin chuong trmnh giám sat, kim tra djnh ki hang qu, hang näm cüa 

Ban kim soát theo k hoach cOng tác näm dâ duc d ra. 

- ThAm djnh Báo cáo tài chInh, báo cáo tinh hInh san xuAt kinh doanh, dánh giá hiu 
qua hot dng và khà nãng thanh toán nçi, tinh hInh quãn 1 và bão toan van. 

- Thrc hin kim tra, giám sat vic chAp hành các quy djnh pháp 1ut cüa Nha nuàc; 

Ngh quy&, Quy& dinh, Chi thi cUa Tap doàn, Diu l cüa Tng cong ty; các Quy ch do 

HDQT Tng cong ty ban hành; Quyt djnh, Chi thj cüa Tng Giám dc Tang cong ty; 

Diu 1; Quy ch ni b cüa don vj; Nghj quyt, Quy& djnh, Chi thj cüa nguôi quãn l, 

diu hành don vi. 

- Theo dOi, kim tra va giám sat qua trInh chuAn bj, trin khai và quyt toan các dir an 

dAu tu, các hoat dng dtu tu, xây dixng, dAu thu. 

PVSB-DOC-WI0l-FM1O 11/01/2016 

Báo cáo cUa Ban kim soát trinh DHDCD thu'Oiig nién näm 2022 Trang 9/15 



- Phi hqp vOi cac doan kim tra, kim toán ni b cüa Tng cong ty trong vic kim 
tra, giám sat cong tác quán 1y hoat dng SXKD ti don vj. 

- Giám sat vic thrc hãnh tit kim chng lang phi näm theo k hoch da d ra. 

- Giám sat vic thirc hin djnh mirc kinh t k5 thut và các bin pháp tit giãm chi phi 
theo Chi thj cüa Tang cOng ty. 

- Djnh k hang qu, näm tOng kt 1p  báo cáo kim tra, giám sat dánh giá vic tuân thu 
Diêu lé, Nghi quyêt, Quyêt dinh cüa Dai hti dng c dông cüa HOi  dng quãn trj và Ban 
diu hành. Dánh giá hiu qua hot dng san xu.t kinh doanh va khã näng thanh toán nçi, 
tInh hinh quãn l vã bão toàn vn. 

3. Dánh giá su'pho'i hop hoat dông giia Ban kkm soát, HDQT vâ Ban giám dó'c:  

- Ban kim soát luôn CO sir phi hçip chtt chë vài Hi dng quãn trj và Ban giám dc 

nhimg vn duy trI s.r dOe  l.p cüa minh trong vic thçrc hin chüc näng nhim vii di.rçc 

giao, ph& hcp trong hoat dng kim tra, giám sat vã kim soát nOi bO, trong vic quán l 

vn chü sO htu và vn nhàn ri. 

- HOi  dng quãn trj và Ban giám dc d tao  diu kin thun l?i  d Ban kim soát thrc 

hin nhim vi kim tra, giám sat cüa mInh. Duçic cung ctp dy dü các thông tin và tãi lieu 

lien quan dn hott dng cüa Cong ty. Tham dçr, tháo lun vâ dOng gop kin váo các nOi 

dung cuOc  hçp cüa HOi  dng quãn trj, các cuOc  hop giao ban cüa Ban giám dc. 

Phân 3: Kin ngh cüa Ban kim soát: 

- Nhm dam bão chin luçic phát trin bn vüng, Cong ty cn tip tic chü tr9ng Cong 

tác quán trj rUi ro trong diu hãnh hoat dng san xut kinh doanh. 

- Cong ty cn tip ttc xay dirng vã kin toán chInh sách luGng thuâng, hoãn thin h 

thng dánh giá cOng vic mOt  cách hiu qua, Cong bang và chuyên nghip, dam bão ngui 

lao dng thrçic dài ng xirng dáng va g&n bO lâu dài vâi Cong ty. 

- Tang cu6ng cOng the kim soát ngân sách, ti& kim chi phI, bão dam ti xu hiu qua 

san xut kinh doanh. 

- Quãn 1', kim soat chat chê cOng tac quãn l cOng nçi. DOn dc, quy& lit trong cong 

tác thu hi cOng nç phãi thu, không d phát sinh n phãi thu qua han. 

Phn 4: K hoch nhim vi näm 2022 

D thrc hin hoàn thanh nhim vii kim soát theo Lut Doanh nghip, Diu l Cong 

ty va các quy djnh lien quan, Ban kim soát dä d ra k hoach thim viii näm 2022, ci th 

nhu sau: 

- Kim tra, giám sat vic chp hãnh các quy djnh cüa phap lut, Diu l cüa Cong ty, 

tinh hinh thrc hin Ngh quy&, Quyt djnh cüa Dai hOi dng c dOng, cac Nghj quyt, 

Quy& djnh, Chi thj ci.a HOi  dng quán trj Cong ty; các Van ban cüa T.p doàn Du khI 

Vit Nam và Tng cong ty PTSC có lien quan dn hoat dng cüa COng ty. 

- Giám sat tinh hlnh thirc hiên k hoach san xut kinh doanh. 
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- Kim tra, giám sat viêc bão toàn vn, quãn l dàng tin, hiu qua hot dng san xut 
kinh doanh cüa doanh nghip. 

Kim tra, giám sat vIc thirc hin cac dr an du tu; 

Kiêm tra, giám sat vic thrc hin các bin pháp tit giãm chi phi; 

- Thâm djnh Báo cáo Tài climb, Báo cáo kt qua kinh doanh hang qu, hang näm cUa 
Cong ty; 

- Phi hcp vOi Hi dng quãn trj, Ban giám dic trong vic quãn 1 vn chü sâ huiu, 

quàn 1 phn vn cüa Cong ty du tu vào doanh nghip khác, vOi miic dIch bão toàn va 

phát trin vn; 

- Rà soát, kim tra và dánh giá hiu 1irc và hiu qua cüa h thng kim soát ni b, 

kim toán noi b, quãn l rUi ro va cãnh báo sam cüa cong ty. 

- Giám sat, dánh giá v cac giao djch giüa Cong ty, cong ty con, cong ty khác do Cong 

ty nAm quyn kim soát trên nãm muGi phn tram [5 0%] trâ len v6n diu l vâi thành 

viên Hi dng quãn trj, Giám dc Cong ty và nhung nguai cO lien quan cüa thành viên 

do; giao djch giüa Cong ty vâi cong ty trong do thành viên Hi dtng quãn trj là thành 

viên sang 1p hoc là ngu1i quãn l doanh nghip trong thai gian ba [03] näm gn nht 

truàc thii dim giao djch. 

- Thrc hin các cong tác khác cUa Ban kim soát theo k hoach  hott dng näm 2022. 

Trên day là Báo cáo hott dng kim tra, giám sat trong nàm 2021, k hoach nhim vi 

näm 2022 cüa Ban kim soát Cong ty PVSB xin trân tr9ng báo cáo vài Dti hi. 

Chüc Dai  hi thành cOng t& dep! 

Noinhân: 7,  

KIEM SOAT 
79.. 

- I GBAN 
-Nhtrtrên; i: 

CO,NGTY 
,CÔPHN - HDQT, BKS; (• 

- Ban GD Cty; DAUnJDUKH1 

- Luu Van thu, NVL. 
\. 

DInh kern: 
- Phv 1c 01: Thóng kê tham dr h9p cüa thành viên BKS 
- Ph luc 02: Thu lao và lol Ich cüa thãnh viên BKS 
- Phii lc 03: Báo cáo kt qua hoat dng cQa thành viên BKS 

Ngô Van Lp 
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PHVLVCO1 
THÔNG KE THAM DII HOP CUA CAC THANH \TIEN NAM 2021 

(Kern theo Báo cáo so/I 3 /BC-BKS ngày) 0/03/2022) 

Stt Thành viên BKS ChCrc vit Ngày bAt du 

S bui 

tham dir 

h9pBKS 

T lê tham 

du 

L do 
khong tham 

dir 

01 Ong Ngô Van Lp 
Trung 

ban 

06/04/20 12 

(bu 1n du) 

30/03/2017 

(bAu lai) 

4 100% 

02 Ong Phtm Van Tin 
Kim 

soátviên 

05/06/2020 

(bâu lan dâu) 4 100% 

03 Ba Dinh Thj Ng9c Thanh 
Kim 

soát viên 

08/11/2017 

(bâu Ian dau) 4 100% 
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PHIJ LIJC 02 
THU LAO VA WI ICH KHAC CUA BAN KIEM SOAT NAM 2021 

(Kern theo Báo cáo saA3g /BC-BKS ngày D /03/2022) 

Stt Ho vã Ten Chirc danh 
Thii gian 

lam vic 

Thu lao vá loi 

Ich khác 

truOc thuê 

(VND) 

Ghi chü 

01 Ong Ngô Van Lp Trueing ban 12 thang 3 77.567.475 

02 Ong Phtm Van Tin Kim soát viên 12 tháng 0 
Theo quy 
djnh ccia 

PTSC 

03 Ba Dinh Thj Ng9c Thanh Kim soát viên 12 tháng 24.000.000 
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PHLT L1)C 03: BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG 
cüa twng Thành viên Ban kim soát nm 2021 

(Kern theo Báo cáo sá A3 /BC-BKS ngayjf 0 /03/2022) 

I. Các hoit dng theo Lu%t Doanh nghip, Biu 1 vã Nghj quyt cüa BHBCB: 

Trong nãm 2021, cac thành viên Ban kim soát dã th?c hin diing các quyn hn và 
nhiëm vi cüa mInh theo dung Lutt Doanh nghip, Diu 1 Cong ty. 
- Trên ci sâ k hoch hot dng da duçic DHDCD thông qua ti Nghj quyt s 27/NQ-

SMBD-DflDCD ngãy 15/04/2021, cac thành viên Ban kim soát dâ tin hành thirc hin 

cOng tác kim tra, giám sat các hoit dng cüa Cong ty SMBD. 
- Trong näm 2021, Ban kim soát có 4 cuQc hQp (t 1 tham dr 100%) d tng kt hott 
dng trong k, d ra k hoch, nhim vit kim tra, giám sat kST tOi. Các cuOc  hçp cia Ban 

kim soát du CO sir nht trI, dng thun cao giüa các thánh viên. 

II. Các hot dng theo linh virc thrqc phân công: 

Trong näm 2021, các thành viên Ban kim soát dä thirc hin dung chüc trách nhim 

vit theo tlrng linh virc duçic phân cOng, cii th nhu sau: 

1. Ong Ngô Van Lp — TrtrO'ng Ban kim soát 

- Dä tham gia 4 cutc hçp (t' 1 100%) và cho kin d.y dü v Cong tác kim tra, giám 

sat di vOi cac hot dng, linh vrc dixcc phân cong. 

- Dâ thrc hin tt các trách nhim lien quan dn các cong vic, linh virc: Cong tác t 

chrc hoat dng chung cüa Ban kim soát; Theo dOi, don dc, trin khai thirc hin các hoat 

dng kim tra, giám sat cüa Ban kim soát; Chi dao,  h trçl, dOn dc vic thirc hin nhim 

vii duçic phân cong cüa các thành viên Ban kim soát. 

- Kim tra tt'rng vtn d cii th lien quan dn cong tác quãn 1, diu hành hot dng cüa 

Cong ty và kin nghj các bin phap khc phc các sai phtm; Kim tra, thm djnh báo cáo 

tái chInh, báo cáo tInh hinh kinh doanh, báo cáo dánh giá cong tác quán 1 vã các báo cáo 
khac cUa Cong ty; Kim tra, giám sat vic sir ding vn du tu xây drng co ban, cong tác 

thanh toán, quyt toán vn du ti.x theo quy djnh. 

- Lp k hoach kim tra, giám sat qu, näm và t chirc trin khai thrc hin; Thay mt 

Ban kim soát k, ban hành các van ban thuc th.m quyn d thirc hin chüc näng nhim 

vu cüa Ban kim soát. 

- Thông báo kt qua kim soát cho Hi dng quãn tn, tham khão kin cüa Hi dông 

quán frj truâc khi trmnh báo cáo, k& 1un vã kin nghj len Di hi dng c dông. 

- Thrc hin các nhim viii khac theo quy djnh tai  Diu l Cong ty, quy& djnh cüa Di 

hôi dng c dong và các quy djnh cUa Lu.t Doanh nghip. 

2. Ong Phim Van Tin — Kim soát viên 
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- Dà tham gia 4 cuc h9p (t' 1 100%) và cho kin dy dü v cOng tác kim tra, giám 
sat dôi vOi cac hot dQng, lTnh virc duçc phán cong. 
- Dâ thrc hin t& cac trách nhim lien quan dn các cong vic, linh vrc: COng tác tãi 

chInh kê toán, quãn 1 dOng tin, tInh hçip 1, hqp pháp trong ghi chép s k toán va báo 
cáo tài chInh cüa Cong ty và kin nghj các bin pháp kh&c phiic các sai phm. 

- Kim tra, thm dinh báo cáo tài chInh; Kim tra, giám sat vic sü diing vn d.0 tu 
xay drng cci ban, cOng tác thanh toán, quyt toán vn du tu va các ngun lrc khác cüa 

Cong ty dung miic dIch, dung quy djnh; Kim tra huy dng vn, vay nçi cüa Cong ty theo 
dung quy djnh hin hãnh cüa Nha nrncc. 

- Cho kin dÀy dU v cOng tác kim tra, giám sat di vâi các hot dng, linh vrc cUa 

Ban kim soát phân cOng. 
- Kt hçip vâi các thành vien khác trong Ban kim soát trong vic kim tra thirc hin 

các Nghj quyt, Quyt djnh cüa Dii hOi  dng c dông và Hi dng quãn trj. 

3. B?. Dinh Th1 NgQc Thanh — Kiêm soát viên 

- Dà tham gia 4 cuOc  hQp (t l 100%) và cho kin dÀy dU v cOng tác kim tra, giám 

sat di vài các hoat dng, linh vrc ducic phân cOng. 

- Dã thrc hin t& các trách nhim lien quan dn các cong viêc, linh virc: Cong tác tài 

chInh k toán, quãn l dông tin, tInh hvp  1, hp pháp trong ghi chép s k toán và báo 

cáo tài chInh cüa Cong ty và kin nghj các bin pháp khc phitc các sai phm. 

- Kim tra, thÀm dinh báo cáo tài chInh, báo cáo tinh hinh kinh doanh, báo cáo dánh giá 

cong tác quãn 1 và các báo cáo khác cüa COng ty; Kim tra, giám sat vic sü diing von 

dÀu tu xây dirng co ban, cOng tác thanh toán, quyt toán vn dÀu tu và các ngun 1irc khác 

cUa Cong ty dung mic dIch, dung quy djnh; Kim tra huy dng vn, vay ng cüa Cong ty 

theo dung quy djnh hin hành cüa Nhá nuàc. 
- Kt hçip vài các thành viên khác trong Ban kim soát trong vic kim tra thirc hin 

các Nghi quyt, Quyt djnh cüa Dti hi dng c dông và Hi dông quãn trj. 
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TONG CONG TY CO PHAN DJCH VIJ 
1(1 THUJT DAU Kill VI1T NAM 

CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KH! 
SAO MA! — BEN DiNH 

S&ç 1TT-SMBD 

CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap — Tir do — Hanh phüc 

Viing Tàu, ngày 3Atháng 3 näm 2022 

T TRiNH 
V/v: Dê nghj Phê duyt k& qua xir l khoãn trIch 1p dr phông du tir 

tài chInh dài hn vào SOPEWACO 
Theo quy djnh tii Thông tir so 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 näm 2019 

cüa B Tài chInh 

KInh gui : Hi ding Quãn trj Cong ty 

- Can cii Diu 1 Cong ty; 

- Can cü Quy ch quân 1' tài chInh cüa Cong ty; 

- Can cir Thông tu s 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 cüa Bô Tài chmnh huân 
dan vic trIch 1p và sü dung các khoãn dr phông giám giá hang ton kho, ton that c 
khoán dâu tu, nçi phãi thu khó dOi và bão hành san phâm, hang hóa, cong trInh xây lap t 
doanh nghip; 

- Can ctr Quyt djnh s 01/2021/QD-TBPS ngày 29/11/202 1 cüa Tôa an Nhân dan 
huyn Nhcm Trach, Tinh Dông Nai ye vic tuyên bO doanh nghip phá san SOPE WACO; 

- Can cü Biên ban h9p s 216/BB-SMBD ngày 30/03/2022 cüa Hi dng thm 
djnh; 

- CAn cü các tài 1iu lien quan. 

Giám dc Cong ty báo cáo HQi Mng Quan trj kt qua thm djnh nhu sau: 

Ap diving huâng dn t?i  Diu 6. "Dir phông nç phãi thu khó dài" Thông tu so 
48/2019/TT-BTC ngAy 08/08/2019 cUa B Tài chInh, Giám dôc Cong ty dA ban hành 
quyêt dnh thành l.p Hi dong thAm djnh so 1 8/QD-SMBD ngAy 3 0/03/2022. 

"4) Thdm quydn x 1j ncr: 
Hç5i dông quOn tn, Hç5i ctóng thành viên, Chi tjch cong ty, TOng giám dOc, Giám 

dOc, chü doanh nghiêp tw nhán và chz so hü'u ca các tO chüc kinh tê can th vào Biên 
ban cta Hi a'Ong xi l do doanh nghip 4p và các bdng ch&ng lien quan den khoán ncr 
dé quyêt djnh xt 1j nhüng khoán ncrphOi thu không thu hOi và chju trách nhim ye quyêt 
d/n/z cia mInh tnthc pháp luat.  Thdnh phOn J-115i dOng x 1j do doanh nghip ty quyt 
d(nh." 

H3i dng thm djnh dA tin hành thAm djnh, cüng thng nhAt và có Biên ban h9p 
thâm dlnh  so 216/BB-SMBD ngày 30/03/2022 (kern theo Báo cáo nay). 

CMG 
cO p 

DAU TU C 
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K& qua nhix sau: 

Chi tiêu S dir 
Du kS' 

TrIch 
1p 

trong 

HoIn nhp 
trong kr 

S 
dir 

cu61 

Can cü trIch 1p/ 
hoàn nhâp 

1. Dr phông giãm 
giá dâu tr dài 
han (Tài khoán 

229) 

10.530.000.000 0 10.530.000.000 0 

- Du phOng các 
khoán dâu tu 
tâi chInh dài 
han (Khoãn 
dâu tu tài chInh 
vào 
SOPE WACO) 

10.530.000.000 0 10.530.000.000 0 
- Theo dOi tInh 
hmnhdâuttrtài 

chInh dài han  vào 
cong ty Co phân 
Dâu tu Be tong 
Cong ngh cao 

(SOPE WACO). 

- Quyt dnh s6 
01/2021/QD-
TBPSngay 

29/11/2021 cüa 
TOaánNhândân P 

huyn Nhcm 
Trach, trnh Dong 

Nai. 
Tng cong 10.530.000.000 0 10.530.000.000 0 

Kmnh trInli Hi dng Quán trl xem xét phê duyt kt qua xü khoán trIch 1p dr 
phông dâu tu tài chInh dài han  vào SOPEWACO nàm 2022 nhi.r so 1iu ti Bang trén. 

Noinhn: 
- Nhtr trên; 
- Trtthng Ban Kiêm soát; 
- Ban Giám dôc; 
- PhOng TCKT, DTXD, KTKH; 
- DÔI XLDV; 
- Ngithi dai  din phân von tai 

SOPE WACO; 
- L VT. 

—— 

OO7 
10 

 MDOC 
CqNGTY 

• COPHAN 
* DAUTUDAUKI 

O.NONH 

UTBP. 

PhüngNhu'Düng 
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TONG CONG TY CO PHAN DICH VU 
K THUAT DAU Kill VIT NAM 

CONG TY CO PHANDAU TUDAU iuii 
SAO MAI - BEN D!NH 

S: /TTr-HDQT 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Lp - Tir Do - Hanh Phüc 

Tp. Vüng Tàu, ngayAO thang 3 nám 2022 

TO TRINH 

V vic thông qua Báo cáo Tài chinh näm 2021 dä thrçrc kim toán 

KInh gth: Dai hOi dng C dông 

Cong ty C phAn Du tt.r Du khI Sao Mai - Bn DInh 

Can cir Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 cUa Quc hi nuâc Cong hôa xä hi 

chU nghia Vit Nam; 

Can cü Diu 1 Cong ty C phAn DAu tu Du khI Sao Mai - Bn Dmnh, 

Hi dng Quân trj Cong ty C phn Du tu Du khI Sao Mai - Bn DInh kInh trInh 

Dti hi dng C dong biu quy& thông qua nci dung sau: 

Thông qua báo cáo Tài chInh nàm 2021 dA thrçrc kim toán bô'i Cong ty TNHH 

Kim toán VACO (n3i dung nhu' Mo cáo dmnh kèm). 

Trân trong kInh trmnh! 

ONG QUAN TR! 
Noinhân:  

- Nhu trên; 
- HDQT, Ban KS, Ban GD; 
- Ban TCDHCD, Ban BT Website; 
- LiruVl,NTH. 

/.'' .Pp 

/9 , -,
!CH 

I COPHAN • 
DU TUDUKHt;If 

iHi4 

'-1B raiBlnh 
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CQ,NG 
CÔPH 

DAU TU4 
SOAI 

TONG CONG TY CO PHAN DICH  VIJ 
KI THUT DAU KHI VIT NAM 

CONG TY CO PHANDAU TUDAU iffi! 
SAO MAI - BEN D!NH 

S6 : A /TTr-HDQT 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Lap - Tir Do - Hanh Phüc 

Tp. Vibig Tàu, ngày,5TthángO3 nãm 2022 

T TRINH 

V vic thông qua Phiro'ng an phân phi lçri nhun nám 2021 
và k hoach  kinh doanh nâm 2022 

KInh gl'ri: Dti HOi  dng cS dông 

Cong ty C phAn DAu tu Du khI Sao Mai - Bn Dinh 

Can cir Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 cüa Quc hi nuâc Cong hàa xã hi 
chü nghia Vit Nam; 

Can cir Diu 1 Cong ty C phAn Du tu Du khI Sao Mai - Bn DInh, 

Hi dng Quân trj Cong ty Ct phn DAu tt.r Du khI Sao Mai - Bn DInh kInh trInh 
Di hOi  dng cô dông biêu quyêt thông qua phuang an phân phôi 1çi nhuan näm 2021 
và kê hoach tài chInh nãm 2022 nhi.r sau: 

1. Phuang an phân phi lçii nhun nãm 2021:
Don vj tInh. ding 

STT Clii tiêu s6 tin 

1 Lçi nhun sau thud TNDN cüa näm 2021: 856.802.34 

Trong do trich 1p  các qu näm 2021: 
02 qu5' khen thuâng, phüc lqi (10% x LNST): 85.680.234 

- Qu5 phüc lçTi: 85.680.234 
2 Tng lçii nhun chira phân phi Iu k tInh dn ngày 31/12/2021: 9.331.899.420 
3 Lçi nhun cOn 1i chuyn sang näm 2022 (2-3): 9.331.899.420 

Di hi dng c dông Uy quyn cho Hi dng Quân trj quy& djnh phuang an phân ph6i 
lçii nhun con 1i chua phân phôi phU hqp vài tInh hInh hot dng san xuât kinh doanh, tInh 
hInh tài chInh va dâu tu cüa Cong ty. 

2. K hoach  kinh doanh nAm 2022: 

TT CAC CHI TIEU Don vi tinh K hoach 
nAm 2022 

1 V6n chü s httu T' dng 
+ V6n diu 1 T' dng 500 
+ Trong do, t' 1 tham gia cUa PTSC % 51 

2 Tang Doanh thfU T' dng 175,04 

3 Lqi nhun truàc thu T' dng 1,87 
4 Lçii nhun sau thud T dng 0,90 
5 Lçinhun2021chuynqua Tdng 9.33 
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6 Tng lçii nhun dixçic phân ph6i T' dng 10,23 
- Qu5 khen thuâng, phCic lqi (10%xLNST 2022) T clông 0,09 
7 Lqi nhun con 1i chua phân phi näm 2022 T' dông 10,14 

Di hi dn c dông dng üy quyn cho Hi dng Quãn trj phê duyt diu 
chinh, bô sung Kê hotch SXKD näm 2022 cüa Cong ty Co phân Dâu tu Dâu khI Sao 
Mai — Ben DInh (neu co) cho phü hçp vOi tInh hInh thirc tê. 

Trân trçng kInh trinh .1. 

i BONG QUAN ThI 
No'inhân:  

- Nhu trên; 
- HDQT, Ban KS, Ban GD; 
- Ban TCDHCD, BaiT Website; 
- Li.ru VT, NTH. 

OO794ê 
0 

C) C9, 
. COPHIN 

DAW T(J DUKHI 

HA 
4

. 
 

TICH 

Hãi BInh 
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TONG CONG TY CO PHAN DJCH vu 
K? THUIT DAU KR! VIT NAM 

CONGTY COPHANDAUTIIDAUKH! 
SÃO MM - BEN DINH 

S: AI-O /TTr-BKS 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Lp - Tir Do - Hanh Phñc 

Tp. Vüng  Tàu, ngàyA Otháng 03nam 2022 

T TRNH 

V vic liya chQn do'n vj kim toán thire hin kim toán 
báo cáo tài chInh näm 2022 

Kmnh gt'ii: Di hi dng C dông 
Cong ty C phin DAu ti.r Du khI Sao Mai - Bn DInh 

Can cü L4t Doanh nghip s 59/2020/QH14 cüa Quc hi nuic Cong hôa xã hi 
chü nghia Vit Nam; 

Can cr Diu 1 Cong ty C phn Du tu Du khI Sao Mai - Bn DInh, 

Ban Kim soát Cong ty C phAn DAu tu Du khI Sao Mai - Bn Dinh kinh trInh 
Di hi dông c dong'bieu quyêt thông qua 1ra ch9n cong ty kim toán thrc hin kim 
toán báo cáo tài chInh va soát xét Báo cáo tài chInh ban niên cüa Cong ty trong näm 
2022 nhu sau: 

1. Tiêu chI liia  chQn cong ty kim toán dc Ip: 

Là cOng ty hot dng hp pháp ti Via Nam và dugc Uy ban Ching khoán Nhà 
ni.ràc chap thun thrc hin kiêm toán cho các Cong ty them yet näm 2022; 

CO kinh nghim kim toán di vOi các cong ty di ching ti Vit Nam; 

CO uy tin trong linh vrc kim toán; 

CO di ngü kim toán vien cO trInh d chuyên mon t& và nhiu kinh nghim; 

Dáp lrng duqc yêu c&u cüa Cong ty v phm vi và k hotch kim toán; 

Không cO xung dt v quyn 1i khi thirc hin kim toán báo cáo tài chInh cüa 
COngty; 

- Co mirc phi kim toán phü hcip vâi cMt krcing và phm vi kim toán. 

2. D xut bra chQn: 

Can cir các tiêu thirc trên, Ban Kim soát kInh trInh Di hi dng c dOng thông 
qua danh sách các Cong ty kim toán d hra ch9n dan v thrc hin kiêm toánBáo cáo 
tái chInh và soát xét Báo cáo tAi chinh ban niên cüa Cong ty trong näm 2022 gOm: 

Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam; 

Cong ty TNHH Deloitte Via Nam; 

COng ty TNHH KPMG; 

Cong ty TNHH kim toán VACO; 

COng ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Via Nam. 
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EN DIXH 
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KInh trinh Di hi dn c dông biu quyt thông qua Phê duyt danh sách các 
cong ty kim toán và üy quyên cho HDQT quyêt djnh 1ra ch9n rnOt trong các cong ty 
kiem toan trong danh sach tren de thirc hiçn kiem toan Bao cao tai chmh näm va soat 
xét Báo cáo tài chInh ban niên cüa Cong ty trong nAm 2022 phU hcip vài quy djnh cUa 
pháp 1ut. 

Trân trong kInh trInh! 

Noi nhân:  
- Nhu trên; 
- HDQT,BanKS,BanGD; 
- Ban TCDHCD, Ban BT Website; 
- LixuVT,NTH. 

KIEM SOAT 

( CONG 
,j G BAN 

COPHA, 
DAUTIJDA'UKHj, 

-o $9 "1 
SMQ1JBENO iii 

go Van Lp 
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TONG CONG TY CO PHAN DCH VIJ 
1(1 THUIT DAU KR! VIT NAM 

CONG TY CO PHAN DAU TU DAU Kill 
SAO MA! - BEN D!NH 

S: AO? /Tfr-HDQT 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Lp - Tw Do - Hanh Phüc 

Tp. Vung Tàu, ngàjA 0 tháng 03 nám 2022 

Td TRiNH 

V vic thu lao, chi phi hotit  dng cho Thành viên Hi dng Quãn trj 
và Ban Kim soát näm 2022 

KInh gi: Dti HOi  dng C dông 

Cong ty C phn Du tu D&u khI Sao Mai - Bn DInh 

Can cr Luât Doanh nghip s 59/2020/QH14 cüa Quc hOi  nuàc Cong hOa xã hi 
chü nghTa Vit Nam; 

Can cir Diu l Cong ty C ph.n Du tu Du khI Sao Mai - Bn Dinh, 

Hi dng Quãn tn Cong ty C phAn [Mu tu [Mu khI Sao Mai - Bn Dinh kInh trinh 
Dti hi dông Ci dong biêu quyêt thông qua Thu lao và clii phi hot dOng  cho các Thành 
viên Hi dOng quán trj và Ban Kiêm soát näm 2022: 

I. Báo cáo thu lao cüa Hi dng quãn trj, Ban Kim soát nâm 2021 

Can cir Nghj quy& s 27/NQ-SMBD-DHDCD ngày 15/04/2021 cUa Di hi dn 
cô dông, Quyet djnh sO 3 1/QD-SMBD-DHDCD ngày 15/04/2021 cüa Di hi dong cô 
dông phê duyt thu lao, chi phi hot dQng cüa thành viên Hi dOng Quãn trj, Ban Kim 
soát näm 2021. Cong ty báo cáo tinh hInh thirc hin thu sau: 

1. S lucing thành viên HDQT, Ban Kim soát Tng Cong ty ti thii dim ngày 
31/12/2021: 

Thành viên Hi dng Quãn trj: 04 nguOri. 

Thành viên Ban Kim soát: 03 nguii. 

2. Thu lao, tin luang, thu nhp cUa HDQT, Ban Kim soát. 

Mirc thu lao, tin h.ringvà lçii Ich khác cUa I]DQT, Ban Kim soát näm 2021 cüa 
Cong ty duçic báo cáo ci the ti Báo cáo cüa HDQT, Ban Kiêm soát trinh DFIDCD 
thuông niên näm 2022 và báo cáo thixng niên näm 2021. Chi tiêt nhu ph%i lic dInh kern. 

II. K hoch tin hro'ng, thu lao và chi phi hoit dng cüa Hi dng quãn trj, Ban 
Kim soát näm 2022: 

1. Can cir xay dirng K hotch tin luong, thu lao và chi phi hoat dng cUa HDQT, 
Ban Kiêrn soát nàm 2022. 

- K hotch hot dng san xut kith doanh nàm 2022, Quy ch lucing cüa Cong ty 
và các quy djnh hin hãnh. 

2. Qu5' tin luang, tin thung cho Thãnh viên HDQT, Ban Ki&m soát chuyên trách 
näm 2022 thirc hin theo Quy chê luorng và huâng dan lien quan. 
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3. Thu lao cho Thành viên HDQT, Ban Kim soát không chuyên trách (kiêm thim) 
nàm 2022: 

Thành viên HDQT kiêm nhim vOi mirc là 3.000.000 dng 1nguiiIthang. 

Kim soát vien kiêm nhiem vâi mirc là 2.000.000 dng lnguñ/tháng. 

Mirc thU lao trà cho các Thành viên HDQT, Ban Kim soát kiêm nhim nêu trên, 
phU hqp vOi tInh hInh thirc tê cUa Cong ty và các quy djnh, huOng dn hin hành. 

4. Chi phi hot dng cho thãnh viên HDQT, Ban Kim soát nàm 2022: Chi phi cong 
vi (gm, chi phi di 'at, an, nghi thuê khách stn, cong cii, phucing tin lam vic, hot 
dng dôi ngoi...) va các chi phi hp l2 khác dê thirc hin thim vii duc giao thirc hin 
theo quy djnh nOi  b cUa Cong ty, phU hçp vâi Quy djnh hin hành. 

Trân tr9ng kInh trInh! 

Noi nhân:  
- Nhutrên; 
- HDQT, Ban KS, Ban GD; 
- Ban TCDHCD, Ban BT Website; 
- LuuVT,NTH. 

Hãi BInh 
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coG1:Y ' 
BAO CÁO TIEN 

PHU LUC 
A CAC LQI ICH KHAC CUA HOQT, BAN KIEM SOAT NAM 2021 

nh sS44 /TTr-HDQT ngày 0 tháng 03 nám 2022) 

Stt Ho và ten 

B*' 

Ngày ket 
thüc 

So 
tháng 

TONG THU 

('NB) 

Tien ltro'ng 
(1 (VND) 

Thu IaoW 
(YND) 

Thir&ng('2 
Ban OH 
(VND) 

Các 
khoän(2) kri 

Ich khac 
bAng tin 

(VND) 

Chuc danh Ngay bt 
dan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(8+9+1O+11) (8) (9) (10) (11) 

1 TrAn1-lAjBinh ChUtichHDQT 01/01/2021 31/12/2021 12 583.135.127 566.073.266 17.061.861 

2 Phüng Nhu Dung TV HDQT, Giám d6c 01/01/2021 31/12/2021 12 583.078.763 566.073.266 17.005.497 

3 Dng Thanh HAi TV HDQT 01/01/2021 3 1/12/2021 12 36.000.000 36.000.000 

4 Nguyn Vit Dat TV HDQT 01/01/202 1 3 1/12/2021 12 36.000.000 36.000.000 

5 Ngo VAn Lp Truó'ng Ban kim soát 01/01/202 1 3 1/12/2021 12 370.768.020 360.328.020 10.440.000 

6 Dinh Thj Ngpc 
 Thanh Kim soát viên 01/01/2021 3 1/12/2021 12 24.000.000 24.000.000 

7 Pham VAn Tin Kim soát viên 01/06/2021 30/09/202 1 12 

Ghi chü: 
': là khoán tin lucmg, thu lao chi trã cho HDQT, Ban KS tr ngun Qu5 hiing, thU lao thuc hin nm 2021 theo kt qua SXKD. 
(2): là khoãn thu nhp thuc t phát sinh trong nAm tài chInh 2021 do PVSB chi trã. 
- Các khoãn tiên lrnmg, thU lao và các lcii Ich khác nOi trén chixa trr thuê TNCN nAm 2021. 
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TONG CONG TY CO PHAN DICH vç 
KI THUT DAU KHI VIT NAM 

CONG TY cO PHAN DAU nj DAU i<Iiii 
SAO MAI - BEN DINH 

S: 4t ITTr-BKS 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Oc Lp - Tu Do - Hanh Phüc 

Tp. Vüng Tàu, ngày 0 tháng 03 nám 2022 

T TRINH 

V vic b sung ngành ngh kinh doanh trong Giy chirng nhn doanh nghip 
vii J3iu 1 Cong ty 

KInh gri: Dti hOi  dng C dông 

Cong ty C6 phn Du tu Du khI Sao Mai - Bn DInh 

CAn cr Luât Doanh nghip s 59/2020/Q1114 cüa Quc hi nuâc Cing hôa xii hi 
chü nghia Vit Nam; 

CAn cu1r Lust  Mu tur s 61/2020/QH14 cüa Qu6c hOi  nuàc Cong hàa Xii hi ChU 
nghia Vit Nam; 

CAn cu1r Quy& djnh s 27/201 8/QD-TTg ngiiy 06 tháng 07 nAm 2018 cUa Thu tuâng 
ChInh phü; 

CAn cu1r Diu l Cong ty C phAn Du tu Du khI Sao Mai - Bn Dinh, 

Xét d ngh cüa Giám dc Cong ty ti Th trinh s6 179/TTr-SMBD ngày 03/03/2017 
ye xin bO sung ngành nghê kinh doanh vào Giây chi1rng nhn doanh nghip và Diêu 1 
Cong ty nhAm th%rc hien chiên luqc phát triên cüa Cong ty SMBD, djnh huâng chiên 
luçic phát triên chung cüa Tng Cong ty PTSC và tinh hInh th%rc té. Dông thai nhAm ma 
rng 11th v1rc hot dng sin xuât kith doath, tim kim cic nguOn vic mOi, tAng doanh 
thu, li thun va dim bio dai sOng, vic tim cho CBCNV nguai lao dng trong Cong 
ty, HDQT Cong ty kInh trInh DHDCD biêu quyt thong qua: 

1. B sung trong Gity chu1rng nh.n Doanh nghip vi Diu l Cong ty ngành ngh kinh 
doanh, cii th nhu sau: 

1.1. Gia cong co khI; xfr 1 vii tráng phü kim 1oi - Ma nginh: 2592 

Chi tit: 

M, dánh bong kim loai... 
Xu1r l kim '°ai bang phuang phip nhit; 

- Phun cat, trn, urn sch kim loi; 

1.2. Sin xut thüng, b chira vii ding cu chtra ttiyng bang kim lo3i - Ma ngInh: 2512 

Chi ti&: 

Sin xut thüng, b chu1ra và ding ci chu1ra tuclng tr bang kim loi d chu1ra hoc 
phitc vii sin xuât; 

Sin xuAt thUng chu1ra bang kim loi cho nén vi hoá lông khi dt; 
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- San xu&t ni hoi trung tam và ni cp nhit. 

1.3. Ho3t dng chuyên môn, khoa hQc va cong ngh khác chira thrçrc phân vào dâu 
— Ma ngành: 7490 

Chi tit: Cung cp djch vi Kim djnh, hiu chun, thu nghim phucmg tin do, 
chuân do 1uông. 

... 1.4. Bo sung chi tiet cho Ma nganh: 7730 

Chi tit: Cho thuê may móc, thit bj, phii tUng ngàrih cong nghip, xay drng, hOa 
chat, dâu khi. 

2. Uy quyn cho Hi dng Quán trj ban hành Diu 1 b sung ftwng rng vâi ni dung 
dà duçic thông qua tti Mic 1 nêu trên nhAm tto diêu kin cho HOi  dong Quán trj trong 
xir 1 cOng vic. 

Trân trng kInh trInh! 

Noi nhân:  
- Nh.r trén; 
- HDQT, Ban KS, Ban GD; 
- Ban TCDHCD, Ban BT Website; 
- LtruVT,NTH. 

n Hãi Blnh 
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CUOC HOP 

PVSB-DOC-WIO 1 -FM1 1 11/O1/2C6 

TONG CONG TY CO PHAN DJCH VJ 
K' THtJT DAU KHt VI$T  NAM 

CONG TY cO PHANDAU Tif DAU KHf 
SÃO MAI - BEN BINH 

CONG IIOA xA HQI CHITI NGH!A VIT NAM 
Dc 1p - Tu do - H3nh phüc 

s&Q' /NQ-HDQT VIng Tàu, ngàyA5tháng 04 nám 2022 

NGH! QUYET 
Cuc hçp bu Chü tjch Hi ding Quan trj và b nhim Giáin dc 

Cong ty Co phan Ban tir Dan kin Sao Mai — Ben Bmh 

HQI BONG QUAN TRJ 
CONG TY CO PHAN DAU TU DAU Kilt 

SÃO MAI - BEN BIMI 

CAn cü Lut Doanh nghip cüa Quc Hi nixâc Cong bOa XA hi Chü nghia Viet 
Nam; 

CAn cir Diu 1 Cong ty C phn D.0 tix DAu khI Sao Mai - Bn DInh; 

CAn cü Biên bàn s6 273/BB-SMBD-DHDCD và Ngbj quy& s 23/NQ-SMBD-
DHDCD ngày 15/04/2022 cuc hçp Di hi cô dông niên nAm 2022 cüa Cong ty Co phAn 
Dâu ti.r Dâu khi Sao Mai — Ben DInh, 

Trên cci sâ Biên bàn cuc hçp s6241/BB-HDQT ngày 15/04/2022 cia Hi dng Quãn 
trj ye vic bâu ChiX tjch H0i  dong Quàn frj và bô nhim Giám doc Cong ty Co phân Dau 
ti.rDAukhfSaoMai-BénDInh, 

QUYET NG}lj: 

Diu 1. TMng nh&t dng bu Ong Trn Hãi BInh - thành viên Hi dng QuiXn tn 
Cong ty, di din phân von lông Cong ty Co phán Djch vi K thuat DAu kbI Vit Nam 
(PTSC) gi chiXc vii ChiX tjch Hi dông Quan trj Cong ty CO phân Dâu tix Dâu kM Sao 
Mai - Ben Dinh nhim kS'  2022 - 2027. 

Biu 2. Dng 5' b nhirn Ong Phüng Nhir Dung - thành viên HOi  ding QuAn frj 
Cong ty, di din phân von Tong Cong ty CO phân Djch vi K thut Dâu khI Vit Nam 
(PTSC) gi chiXc vt Giám doe và là ngui d.i din theo pháp 1ut cüa Cong ty CO phãn 
DAu tu Dâu khf Sao Mai - Ben DInh nhim kS'  2022 - 2027. 

Diu 3. Ng quyt nay eó hiu 1rc k tü ngày k5', cAc e dông, Hi dng Quân trj, 
Ban Kiêm soát, Ban Giám dOe Cong ty ehju trách nhim thi hành Ngh quyêt nay. 

No'i nhân:  
-NhtrDiu3; 
- Dãng B, HDQT (e-copy); 
- Ban GD, BKS Cty (e-copy); 
- Liru VT, NTH. 
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TONG CONG TY CO PHAN DTCH VU 
K THUT DAU Kilt V[T NAM 

CONG TY CO PiiAN BAU TU DAU Kill 
SÃO MAT - BEN DINH 

S&24/BB-HDQT VI2ng Tàu, ngày 15 tháng 04 nám 2022 

BIEN BAN HQP 

V vicBu Chü tjch Hi dng Quan trj và B nhim Giám dc 
Cong ty Co phan Dau tir Dan khi Sao Mai — Ben Dmh 

CONG HOA xA 1101 CiiU NGHIA V[T NAM 
Dc 1p - Tr do - Htnh phüc 

Can cir Lut Doanh nghip cüa Quc Hi nixâc Cong hôa XA hQi Chü nghia Vit 
Nani; 

Can cir Diu l Cong ty C phn Du tii Du kM Sao Mai — Bk DInh; 

Can cü Biên bàn s 273/BB-SMBD-DHDCD và Ng quyt s 23/NQ-SMBD-
DHDCD ngày 15/04/2022 cuQc hçp Di hi dông cô dông niên näm 2022 cüa Cong ty Co 
phân Dâu tix Dâu khI Sao Mai — Ben DInh, 

Horn nay, vào hM 13h30' ngày 15/04/2022, Hi dng Quãn trj Cong ty dâ t6 chirc 
cuc hp bu CM tjch HOi  dông Quàn frj và bô nhim Giám dôc Cong ty Nhim k5r 2022-
2027, cii the nhis sau: 

A. THANH PHAN THAM Dii: 

Hôi Dk Quän Tn Cong ty: 

1.  Ong Trn Hâi BInh - Thành viên (ChU frI cuc hçp) 

2.  OngPhüngNhtrDiing - Thành viên 

3.  Ong Trk Xuân Tài - Thành viên (hcp trVc  tuyn 

4.  Ong Dng Thanh - Thành viên (hop trirc tuy&i) 

Thir k cuôc hop:  Ong Nguyn Trung Hik - Phó phông TCHC 

B. NQI DUNG CUQC HQP: 

I. Bu Chü tjch HOi  dng Quãn trj Cong ty nhim k' 2022 — 2027 theo danh sách d 
dizçie Di hGi  dông Co dông thu&ng niên nArn 2022 bâu và thông qua. 

II. B nhim Ong Phüng Nhix Dung thành viên Hi &ng Quán trj giu chirc vit Giárn 
dôc và là ngii&i di din theo pháp lust cüa Cong ty nhirn kS'  2022 — 2027. 

C. K&quãcuch9p 

Trên ca sâ Bién bàn s6 273/BB-SMBD-DHDCD và Ngh.j quy& s 23/NQ-SMBD-
DHDCD ngày 15/04/2022 cuc hop Dai  hi cO dOngniên nàm 2022 cüa Cong ty Co phân 
Dâu tu Dâu khI Sao Mai — Ben Dinh, sau khi trao dôi thào 1u.n, các thành viên Hi dông 
Quàn trj d thông nhât 100% biêu quyêt dông vói nhcing nQi dung sau: 

Bjên ban h9p cOa HDQT V/v: Bãu Cha t/ch HDQT Va BO nhiçin GiOm dOc Cong ty 1/2 
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1. Bu Ong Trn Hal Binh thành viên Hi dng Quãn trj Cong ty tip tic gift chrc vçi 
Cl-iü tjch Hi dông Quán tr Cong ty Co phân Dâu tu Dâu khi Sao Mai — Ben DIrth nhim 
kS' 2022 — 2027. 

2. B6 nhim Ong Phing Nhtx Dung thành viên HQi dng Quàn trj gift chirc vii Giárn 
dc và là ngt.ri dti din thee pháp Iut cüa Cong ty Co phan Dau tir Dâu khi Sac Mai — 
Bk Dith nhim kr 2022 — 2027. 

Cuc h9p kt thi.'ic vào lüc 15h00' cung ngày. Bién bàn h9p gm 2 trang Va rqc cáo 
thành viên Hi dông Quàn trj cing nhât fri thông qua. 

1191 DONG QU 

1. Trn Hal Bmnh - Chü tch RD T 

2. Phàng Nhzr Dthig - Thành viên HDQT 

3. Trn Xuân Tài - Thành viên HDQT 

4. Ding Thanh Rãi - Thành viên HDQT 

TRtr K 1191 DONG QUAN TRT 

Nguyn Trung 111k 

Blén ban hçp cia HDQT V/v: Bdu C'hO tfch HDQT và Rd nhirn GiOm ddc Cong 2/2 
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TONG CONG TY CO PHAN 
DCH Vt KI ThU2T DAU KNI VIT NAM 

CONG TY CO PHAN 
DAU TIT DAU Kill SÃO MAT — BEN D1NH 

S: r2f5/BB-SMBD-BKS 

CONG BOA xABQI CHU NGBIA YIT NAM 
Dc 1p - T%r do - Hnh phñc 

Vüng Tàu, ngày 15 tháng 04 nám 2022 

BIEN BAN HQP BAN KIEM SOAT 
CONG TY CO PHAN DAU TU' DAU Kill SÃO MA! - BEN OINiI 

Can cü LutDoanhnghip s6 59/2020/QH14ngay 17/06/2020; 

CAn ci Diu l t chüc và hoat dng cia Cong ty C phn Du tx Du khI Sao Mai - 
Ben Dinh; 

CAn c diu 7, Nghj quyt cüa Di hOi  dng c dông Cong ty ngày 15 thang 04 näm 
2022 ye vicmin nhimBan kiêmsoátnhimk' 2017- 2022vàphê chunBan kiêm 
soAtnhimkS' 2022-2027. 

Ban kim soát Cong ty C ph&n Du tix Du khI Sao Mai - Bn DInh dA tin hAnh hcp 
viii các nOi  dung cii the nhu sau: 

1. Thôi gian Va dja dim: 

Thai gian: 1 lh, ngày 15 tháng 04 nAm 2022. 

Dja dim: Ti hi truàng Cong ty TNHH Khách san  DAu khI PTSC. (Ba Trixang Thj 
Viên True tham gia hQp online qua din thoai) 

2. Thành phn cüa cuc hçp: 

Các Kim soát viên (BKS) Cong ty C6 phn D.0 tu DAu khI Sao Mai - Bn Dinh, 
bao gôm các ông (ha) sau: 

Ong Nguyn Minh Tun : Kim soát viên 

Ong Ngo VAn 14p : Kim soát viên 

Ba Trizcxng Thj Viên Trüc : Kim soAt viên 

3. Ni dung cuc hçp: B.0 Truâng Ban kim soát 

Các Kim soát viên Cong ty tham gia cuc h9p dA cüng nhau thAo lun và biu quy& 
bâu Ong Nguyen Minh Tuân, Kiêm soát viên lam Trixâng Ban kiêm soát Cong ty Co phãn 
Dâu tu Dâu khI Sao Mai - Ben Dinh tIr ngày 15/04/2022 vài kêt qua nhu sau: 

Tang s6 thành viên biu quyt: 03 (ba) 

ThAnh viêntánthành: 03 (ha) T l: 100% 

Thành viên không tan thành: 0 (khong) T l: 0 % 

Thành viên khOng có kin: 0 (khong) T l: 0 % 

K tr ngày 15/04/2022 Ban kim soát Cong ty C phAn Du tu Dâu khf Sao Mai - 
Ben DInh gôm 03 (Ba) thành viên day: 

1. Ong Nguyn Minh Tun, Trtr&ng ban; 

2. Ong Ngô VAn Lip, Kim soátviên; 

3. Ba Trixong Thj Viên Trüc, Kim soAtviên. 



Cuc hQp kt thiic vào lüc 1 1h30 cüng ngãy. 

Biên ban nay dã di.rçc cac Kim soát viên tham d cuc hçp thông qua và cing k 
ten dtthi day. 

Các Kim soát viên tham diy 

- Ong Nguyn Minh Tun 

 

 

- Ong Ngo Van Lp 

- BàTrixcingThjViénTthc 7. 
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T. BP?' 
Nguyn Minh Tun 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72

