
CONG TY CP LICOGI 166 CONG HOÀ X� HOI CHÚ NGH*A VI�T NAM 

s6: 01/2023/BB-DHCD Doc lp - Ty do - H¡nh phúe 

Hà Noi, ngày 25 tháng 02 n�m 2023 

BIÊN BÁN HOP 
DAI HOI DONG CÓ �ÔNG THUONG NIÊN 2023 

CONG TY CÓ PHÀN LICOGI 166 
Tên don vi: CÔNG TY CÓ PHÅN LICOGI 166 
Dja chi: Tâng 4, toà nhà JSC 34, ngô 164 Khuát Duy Tién, Thanh 

Xuân, Hà Noi. 

Ma sô doanh nghiÇp sô: 0102264629 do So Ké ho¡ch & �ùu tu Hà NÙi 

cap ngày 18/5/2007, cap d�oi lân 13 ngày 22/3/2019. 
Hôm nay, vào hôi 17h00" ngày 25 tháng 2 n�m 2023, t¡i dja chi Tâng 4, 

toà nhà JSC 34, ngõ 164 Khuát Duy Ti¿n, Thanh Xuân, Hà NÙi. �¡i hÙi �ông co 

dong thurong niên n�m 2023 cça Công ty Cô phân LICOGI 166 duoc tiên hành 
vói các trinh tu và nÙi dung nhu sau: 

PHAN I. KHAI MAC DAI HQI 
1. Thú tuc chung: 
Ban to chc tiên hành các thç tåc vê nghi thúc nhu: Tuyên bô lý do, giói 

thiÇu d¡i biêu tham du �¡i hÙi. 
2. Các dieu kiÇn ti¿n hành �¡i hÙi: 
Öng Vü Quôc St - Truong ban kiêm tra tu cách cô �ông dä báo cáo truóc 

Dgi hÙi vê k�t quà kiêm tra tu cách co �ông nhu sau: 
Tong sÑ nguoi so hûru chúng khoán dugc quyên tham dy d¡i hÙi là 717 

co �ông, �ai diÇn cho 7.600.000 cô phân có quyên biêu quyêt. (Só liÇu này �eoe 
c�n cu theo Danh sách nguoi sß hïu chúng khoán tgi ngày d�ng ký cuôi cùng 
ngày 01/02/2023 theo Danh sách Tóng hop nguoi só hiru chimg khoán só 
V025/2023-LCS/VSÐ-�K do Trung tâm hau ký chimg khoán ViÇt Nam cáp ngày 

03/02/2023). 
- Tong socó �ông dugc Công ty giëi thu moi tham du �ai hÙi là 717 co 

dông, dai dieên cho 7.6000.000 co phân có quyèn biÁu quyé. 

Tóng só cô �ông có mt tham dy d¡i hÙi là 17 co �ông �¡i diÇn cho 

3.891.445 co phân, chiém tý lÇ 51,2% tông sÑ có phân dang luru hành cça Công 
ty. 
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Trong quá trinh chuân bË �¡i hÙi, không có don thu khiêu nai, ho·c th�c 

m�c gi vÁ tur cách cô �ông tham då �¡i hÙi. 
Doi chiêu quy �Ënh cça Luât Doanh nghiÇp và �iêu lÇ cça công ty, phiên 

hop Dai hÙi có �ông thuong niên 2023 cúa Công ty CP LICOGI 166 ngày 25 
tháng 02 näm 2023 dáp úmg dày �ù diÁu kiÇn vÁ tý lÇ co �ông tham du �Á tién 

hành �¡i hÙi. 

3. Thông qua quy chê Dai hÙi: 
ông Vã Quôc Sü thay m·t Ban tô chéc trinh bày truóc �¡i hÙi Quy ché to 

chúrc và diêu hành �ai hÙi d�Óng cô �ông Công ty CP LICOGI 166 n�m 2023. 

Dai hÙi dä thông nhát thông qua Quy ché bàng hinh théc gio phi¿u biÃu quyét 
voi ty lÇ nhât trí 100%. 

4. Thong qua co câu nhân sy �iÁu hành �¡i hÙi: 
Bang hinh thúc gio phiêu bièu quyét, toàn thÃ �ai hÙi �ã thóng nh¥t thông 

qua Doàn chù tËch, Ban thu kí và Ban kiêm phiêu vÛi tý lÇ nhát trí 100%, gôm 

có: 

Doàn chi tich: 1.Óng Vk Công Hung-TGÐ - Chç tÍa �¡i hÙi 

Ban Thu ki: 1. Ông Va Quóc St -Truong ban 

2. Bà Ung ThË Phuong 

Ban kiém phiéu: 1. Ông Vk Quóc St-Truong ban 

2. Bà L&Thanh Huyên 

3. Bà Ung ThË Phuomg 

5. Thông qua chuong trinh ngh/ sy t¡i Dai hÙi: 

Ong Va Công Hurng-TGÐ: Phát biéu khai m¡c d¡i hÙi và trinh bày nÙi 
dung chuong trinh nghË sy cça �¡i hÙi, gôm: 

TT NOI DUNGG 

Báo cáo két quå ho¡t �Ùng sán xuât kinh doanh n�m 2022, Ké | 
hoach hoat �Ùng n�m 2023. 

Phan - Báo cáo tính hinh nhân su quån lý công ty 

Báo cáo tài chính n�m 2022. 

Chu toa trinh �HÐCÐ phê duyÇt: 

Phân 2 - To trinh phê duyÇt báo cáo kêt quà ho¡t �Ùng SXKD 2022, ké 

ho¡ch ho¡t dÙng n�m 2023. 
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- To trinh phê duyêt báo cáo tài chính n�m 2022. 

- To trinh �ê nghË �HÐCÐ thông qua phrong án cô túéc và trích 

lp các quù n�m 2022, kê ho¡ch cô túc näm 2023. 

To trinh dÃ nghË �HEÐCÐ thông qua báo cáo quyêt toán thù lao 
n�m 2022 và kê ho¡ch thù lao cça HÐQT n�m 2023. 

Phàn 3 To trinh �ê nghË �HÐCÐ thông qua phurong án lya chÍn Công 
ty kiêm toán báo cáo tài chính n�m 2023. 

To trinh dê nghË �HÐCÐ thông qua nhn su quån lý công ty. 

-To trinh �ê nghË �HÐCÐ thông qua quy chê bâu ct HÐQT| 
nhiÇm ky 2022-2027 

Phàn 4 Dai hÙi thåo lun. 

Phân 5 Biêu quyét thông qua các nÙi dung dã trinh bày truóc �¡i hÙi. 

Bau cë HEÐQT nhiÇm ky 2022-2027: 

Phân 6 Thông qua quy chê bâu cç. 

-Tién hành bâu cë. 

Phân 7 Báo cáo ki¿t quå kièm phié1, k¿t quå bàu HÐQT 

Phàn8 Thông qua Biên bân và Dy thào nghË quyêt �ai hÙi. 

D¡i hÙi �ông có �ông �a nhât trí thông qua chuong trinh bäng hinh thúrc 

gio phiêu biéu quyêt vói tý lÇ nhât trí 100%. 

PHÀN IL CÁC NOI DUNG DUGC TRÌNH BÀY TRUóC �AI HOI 
1. Ong Va Công Hung - Tong giám �óc: Trinh bày truóc d¡i hÙi báo 

cáo kêt quà ho¡t �Ùng sån xuât kinh doanh n�m 2022, Kê ho¡ch hoat �Ùng n�m 

2023. 
2. Bà Hà ThË Huê - Ké toán truong: Trinh bày trróc D¡i hÙi tóm tät sÑ 

lieu t¡i Báo cáo tài chính n�m 2022. 

3. Ong Vü Công Hung: trinh bày truóc �ai hÙi các tÝ trinh, gôm: 

a. To trinh sô 01/2023/TTr-�HÐCÐ ngày 25/2/2023 dê nghË �HÐCÐ 

thuong niên n�m 2023 Thông qua báo cáo kêt quà ho¡t �Ùng sán xuât kinh 

doanh, n�m 2022, Kê ho¡ch ho¡t �Ùng n�m 2023. 

b. To trinh sÑ 02/2023/TTr-�HÐCÐ ngày 25/2/2023 dê nghË thông qua 

báo cáo tài chính n�m 2022. 
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c. To trinh sô 03/2023/TTr-�HÐCÐ ngày 25/2/2023 �e nghË ÐHÐCÐ 

throng niên n�m 2023 thông qua nÙi dung vê viÇc chia cô túc, trích lp các quù 

n�m 2022 và Kê ho¡ch cô túc n�m 2023. 

d. To trinh só 04/2023/TTr-DHÐCÐ ngày 25/2/2023 dê ngh/ thông qua 
báo cáo quyêt toán thù lao n�m 2022 và ké ho¡ch thù lao cça HÐQT n�m 2023. 

e. To trinh sô 05/2023/TTr-�HÐCÐ ngày 25/2/2023 �ê nghË lya chon 

Công ty kiêm toán báo cáo tài chính n�m 2023. 

f. To trinh sô 06/2023/TTr-DHÐCÐ ngày 25/2/2023 �Á nghË �HÐCÐ 

thuong niên n�m 2023 thông qua thay �ôi nhn sy, mi¿n nhiÇm Tông giám �ôc, 

bo nhiem Tông giám �ôc - nguÝi �¡i diÇn pháp luât cça công ty. 
g. To trinh sô 07/2023/TTr-DHÐCÐ ngày 25/2/2023 �ê nghË �HÐCÐ 

thuong niên n�m 2023 thông qua quy chê bâu cë HÐQT nhiÇm ky 2022-2027. 

PHAN IIL. BIÉU QUYÉT 
1. Thông qua báo cáo kêt quà ho¡t �Ùng s�n xuât kinh doanh, n�m 

2022, Ke ho¡ch ho¡t �Ùng n�m 2023. 

1.1. Thông qua báo báo cáo kêt qua hogt dÙng sän xuat kinh doanh 

n�m 2022, cu th¿: 

Kêt qua hoat �Ùng sån xuât kinh doanh n�m 2022: 

Don vi tinh:tý �ông 
STT Chi tieu Thye hien 

3,50 tý dông 
3,373 ty dong 

1 San lugng 

2 Doanh thu 
3 Loi nhun truóc thuê -98,33 ty dông 
4 Vón dieu lÇ luu hành 76 ty dông 

1.2. Thong qua Kë hogch hogt d�ng näm 2023, nhu sau: 

C�n cu vào báo cáo tinh hinh hiÇn nay cça công ty �ugc Tông giám �ôc 

trinh bày truóc �¡i hÙi, �¡i hÙi cô �ông thuÝng niên n�m 2023 thông nhât t¡m 
dùng hoat �Ùng Công ty cô phân LICOGI 166 tu 25 tháng 2 n�m 2023, giao HÙi 

�ông quàn tri, Tông giám �ôc hoàn thiÇn thç tåc vói Sö kê ho¡ch �âu tu thành 
phô Hà nÙi và các co quan có liên quan. 

Giao Tông giám dôc làm viÇe vói Ngân hàng, các �on vi có liên quan thrc 
hiÇn viÇc bán thanh lý các tài sån, thu hôi công ng dê trå no luong, nã ngân 
hàng, ng cá nhân và ng các nhà cung câp. 
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Dai hÙi �ông cô dông bi¿u quy¿t thông qua nÙi dung trên vÛi k¿t quå 
nhr sau: 

- Tông sÑ phiéu bièu quyét: 8 phi¿u 
Tông só phiéu hop lÇ: 8 phiéu 

- Tong só phiéu tán thành là ó phi¿u, tuong úng vÛi 3.847.345 co phàn, 
chiem ty lÇ 98,9 % sô cô phân có quyén biêu quyêt tham då �¡i hÙi. 

Tông sô phiêu không tán thành là 0 phiéu, tuong úng vói 0 có phân, 
chi¿m ty l� 0 % sÑ có phân có quyên biéu quyêt tham då �ai hÙi. 

Tong só phiéu khóng có ý kién/ho�c có ý kién khác là 2 phi¿u, tuong 
ing voi 44.100 co phàn, chi¿m tý lÇ 1,1 % sóco phân có quyÁn biÁu quyét tham 
du Dai hÙi. 

2. Thông qua Báo cáo tài chính n�m 2022. 

Báo cáo tài chính cça Công ty CP Licogi l66 n�m 2022 dugc trinh bày 

gôm các phân. 

(1) Bang Cân �oi kê toán t¡i ngày 31/12/2022; 

(2) Báo cáo Kêt quå ho¡t �Ùng kinh doanh n�m 2022; 

(3) Báo cáo Luu chuyên tiÁn tÇ; 

(4) Thuyêt minh Báo cáo tài chính. 

Noi dung báo cáo dugc dinh kèm theo tài liÇu cuÙc hop, và �ä �uoc bà Hà 
ThË Huê- Kê toán truong trinh bày truóc åagi hÙi. 

Dai hoi �ông eô �ông bieu quyét thông qua nÙi dung trên vÛi k¿t qu 
nhr sau: 

- Tông só phiéu bi¿u quyêt: 8 phiéu 
- Tong só phiéu hop lÇ: 8 phi¿u 
Tong sÑ phiÃu tán thành là 6 phiêu, tuong úmg vói 3.847.345 co phân, 

chiém tý le 98,9 % so co phân có quyên biêu quyét tham dy �¡i hÙi. 

Tông sô phiêu không tán thành là 0 phiéu, turong úmg vÛi 0 cò phàn, 
chi¿m tý lÇ 0 % só co phàn có quyèn bièu quyét tham då �¡i hÙi. 

-Tông sô phiÃu không có ý kiên/ho�c có ý kién khác là 2 phi¿u, tuong 
úng vói 44.100 có phân, chiém tý lÇ 1,1 % só cô phàn có quyÁn biÁu quyét tham 

dy Dai hÙi. 
3. To trinh s6 03/2023/TTr-DHDCÐ ngày 25/02/2023 dÁ nghË �HÐCD 

throng niên 2023 thông qua nÙi dung vê viÇe chia cô tée, trích lp các quf 
n�m 2022 và Kê ho¡ch cô téc n�m 2023 

Näm 2022 là n�m các ho¡t dÙng sån xuât kinh doanh cça Công ty bË 

nging trÇ do khó kh�n vê tài chính, nhân ssr nghi viÇc, lgi nhun �¡t âm. Tông 
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giám �ôc trinh �¡i hÙi �ông cô �ông thông qua không trích lp các quy và 
không chia côtúéc cho n�m tài chính 2022. 

Kê ho¡ch cô túc n�m 2023: không chi trå cô túc. 

Dai hÙi �ông có �ông biêu quyêt thông qua nÙi dung trên vói kêt quà 
nhu sau: 

- TÓng sÑ phiÃu bièu quyét: 8 phiÃu 
Tong só phiéu hop lÇ: 8 phiéu 

Tong so phiêu tán thành là 6 phiêu, tuong úng vÛi 3.847.345 cô phân, 
chiêm ty lÇ 98,9 % sô có phân có quyên biêu quyêt tham du �ai hÙi. 

- Tông sÑ phiéu không tán thành là 0 phiéu, tuong ng vÛi 0 cô phân, 
chi¿m tý lÇ 0% só cô phàn có quyÁn biÁu quyét tham du �¡i hÙi. 

- Tông so phiêu không có ý ki¿n/ho·c có ý kiên khác là 2 phiêu, tuong 
úng vói 44.100 có phàn, chiém tý lÇ 1,1 % só có phân có quyên bieu quyét tham 

du Dai hÙi. 
4. Thông qua Báo cáo quyét toán thù lao n�m 2022 và k¿ ho¡ch thù 

lao n�m 2023 cça HÐQT Công ty CP Licogi 166. 

a. Näm 2022 các ho¡t �Ùng cça Công ty ngimg trÇ, các thành viên HÐQT 

dã xin nghi, �¡i hÙi thông nh¥t không chi trå thù lao cça HÐQT n�m 2022. 

b. C�n cú kê ho¡ch ho¡t �Ùng n�m 2023, dê nghË �ai hÙi �ông cô �ông 
thông qua k� ho¡ch không chi tråthù lao cça HÐQT n�m 2023. 

Dai hÙi dong có �ông bi¿u quyêt thông qua nÙi dung trên vói k¿t quä 
nhr sau: 

-Tong só phiéu bi¿u quyét:8 phiéu 

Tông só phieu hop lÇ: 8 phiêu 
- Tong só phi¿u t¿n thành là 6 phiÃu, tuong úng vÛi 3.847.345 co phân, 

chiém tý l� 98,9 % só co phàn có quyèn bièu quyét tham dy �¡i hÙi. 
- Tong só phiêu không tán thành là 0 phiêu, tuong úng vÛi 0 cô phân, 

chiÃm tý lÇ 0 % só có phàn có quyèn biéu quyét tham du �ai hÙi. 
Tong só phiéu không có ý kién/ho·c có y kiÃn khác là 2 phi¿u, tuong 

úng vói 44.100 có phân, chiéêm tý lÇ 1,1 % sô co phân có quyèn biÁu quyét 

dy Dai hÙi. 
5. Thong qua To trinh sÑ 05/2023/TTr-�HÐCD ngày 25/02/2023 dÁ 

nghË lya chon Công ty kiêm toán báo cáo tài chính n�m 2023. 

Lya chon mÙt công ty kiêm toán có n�ng lrc, duoc Üy ban chémg khoán 
Nhà Nuóe cháp thuân ki�m toán cho các don vi niêm y¿t trên thË truöng chímg 

khoán, thyc hiÇn kiêm toán Báo cáo tài chính cça Công ty n�m 2023. 
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Dgi hoi dông có �ông üy quyên cho HGi �Óng qu£n tri quyét dinh lua 
chon don vË kiêm toán phù hãp, quyêt dinh thoi �iêm thyc hiÇn kiêm toán �ê 

dam bào hogt �Ùng cça Công ty. 

Dai hÙi �Óng có �ông bieu quy¿t thông qua nÙi dung trên vói k¿t quà 
nhr sau 

- Tong só phiéa biÁu quyét: 8 phiéu 
- Tóng só phiéu hãp lÇ: 8 phiÃu 
- Tông sÑ phiÃu tán thành là 6 phiÃu, tuong úng vói 3.847.345 co phân, 

chiêm tý lÇ 98,9 % sô có phân có quyên biêu quyêt tham dy �¡i hÙi. 
- Tông so phiêu không tán thành là 0 phiêu, tuong úng vÛi 0 cô phân, 

chiêm ty lÇ 0 % sô co phân có quyên bi¿éu quyêt tham då �¡i hÙi. 

Tong só phieu không có ý kién/ho·c có ý ki¿n khác là 2 phi¿u, tuong 
úng voi 44.100 cô phân, chiêm tý lÇ 1,1 % sô cô phân có quyên biêu quyêt tham 

dr Dai hÙi. 
6. Thông qua To trinh sÑ 06/2023/TTr-DHÐCÐ ngày 25/02/2023 de 

nghË DHDCÐ thuÝng niên 2023 thông qua nhân sr quàn lý công ty. 

1. Dai hÙi thông nh¥t vÁ viÇc Ông Vk Công Hung dã thôi �àm nhiÇm chéc 
vy Giám �ôc - nguoi �¡i diÇn pháp lut Công ty TNHH MTV VLXD LICOGI 

166 và thông nhât bô nhiÇm ông Vk Déc Manh sinh ngày 23/3/1986, c�n cuóc 

công dân sô 030086006587 do Cuc cånh sát quàn lý hành chính vêtrât tu x� hÙi 
cáp ngày 13/01/2022 git chéc vå Giám �ôc - nguoi �¡i diÇn pháp lut cça Công 

ty TNHH MTV VLXD LICOGI 166 të ngày 26/10/2022. 

2. Thông qua �on të nhiÇm chéc vå Tông giám �ôc - nguoi �¡i diÇn pháp 

lut cça Công ty co phân LICOGI 166 �ôi vÛi Ông Vk Công Hung (Kèm theo 

don xin të nhiÇm cça Ong Vk Công Hung). 

3. Thông qua viÇc bô nhiÇm Ông Vü �úc Manh sinh ngày 23/3/1986, c�n 

cuóc công dân só 030086006587 do Cyc cành sát quän lý hành chính vê rt tyr 
xä hÙi câp ngày 13/01/2022 git chéc vy Tong giám �ôc - nguròi �¡i diÇn pháp 

lut cúa Công ty cô phân LICOGI 166. 

Dai hoi �ông cô �ông biêu quyêt thông qua nÙi dung trên vÛi kêt quà 

nhu sau: 

-Tóng só phiéu bi¿u quy¿t: 8 phi¿u 

Tong só phiéu hop lÇ: 8 phi¿u 
Tong só phiéu tán thành là 6 phiÃu, tuong úng vói 3.847.345 co phân, 

chi¿m tý lÇ 98,9 % só cô phân có quyên biêu quyêt tham dy �ai hÙi. 
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nes ugia Bun opo uo3 enb Suoyn 
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LTOT-TToz Áy uáIqu LOGH 

ugia yugp E ngq enb 3ugun iguu Bugui pa Bugp go ugi A AI LÕGH 
-
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Dai hÙi �ông có �ông bi¿u quy¿t thông qua nÙi dung voi kêt quå nhu 

Sau: 

1. BAU ÚNG cÙ VIÊN ÔNG Vj �ÚC MANH LÀ THÀNH VIÊN HÐQT 
NHIEM KÝ 2022-2027. 

- Tông sô phiêu biêu quyêt: 8 phieu 
- Tông só phi¿u hop lÇ: 8 phi¿u 

Tông só phiÃu tán thành là 6 phiÁu, tuong úng vÛi 3.847.345 cô phân, 

chiem tý lÇ 98,9 % sô cô phân có quyên biêu quyêt tham du �¡i hÙi. 

Tong só phiÃu không tán thành là o phiéu, tuong úng vói 0 cô phân, 

chiêm tý lÇ 0% sô cô phân có quyên biêu quy�t tham du �ai hÙi 
- Tong sÑ phi¿u không có ý ki¿én/ho·c có ý kién khác là 2 phiéu, tuong 

mg vói 44.100 co phân, chiém tý lÇ 1,1 % sô có phân có quyên biêu quyêt tham 

du Dai hÙi. 
Nhu vay, ông Vk Déc Manh dugc thông qua là thành viên HEÐQT mói 

vói tý lÇ 98,9%. 

2. BÀU ÚNG CÙ VIÊN ÔNG PHAN V�N DUONG LÀ THÀNH VIÊN 
HDQT NHIÆM KÝ 2022-2027. 

- Tông sÑ phi¿u biÁu quyét: 8 phiéu 
- Tóng só phiêu hãp lÇ: 8 phiÁu 
- Tông só phiéu tán thành là 6 phiéu, tuong úng vÛi 3.847.345 co phân, 

chiem ty lÇ 98,9 % socô phân có quyên biêu quyêt tham du �¡i hÙi. 

- Tong só phieu không tán thành là 0 phiéu, tuong úng vÛi 0 co phàn, 
chi¿m tý lÇ 0 % sÑ cô phân có quyên biÃu quyêt tham du D¡i hÙi. 

- Tong sô phiêu không có ý kiên/hoãc có y kiên khác là 2 phi¿u, tuomg 
úng vói 44.100 cô phân, chiêm tý lÇ 1,1 % sô cô phân có quyên biÃu quyét tham 

du Dai hoi. 
Nhu vây, ông Phan Vän Duong duoc thông qua là thành viên HÐQT mói 

vói tý lÇ 98,9%. 

3. BAU ÚNG CÚ VIÊN ÔNG Vn QUÓC SÚ LÀ THÀNH VIÊN HÐQT 
NHIEM KÝ 2022-2027. 

- TÓng sÑ phiéu biÁu quyét: 8 phiÃu 
- Tong sô phi¿u hop lÇ: 8 phieu 

Tong só phiéu tán thành là 6 phiéu, tuong úng vói 3.847.345 co phân, 
chi¿m ty lÇ 98,9 % sô cô phân có quyên biêu quy�t tham då �¡i hÙi. 

- Tông só phiêu không tán thành là 0 phi¿u, tuong úng vÛi 0 co ph§n, 
chiém tý lÇ 0 % só cô phân có quyên bi¿u quyêt tham �y �ai hÙi. 



- Tông só phiéu không có ý ki¿n/ho·c có ý ki¿n khác là 2 phi¿u, tuong 

img vói 44.100 co phàn, chi¿m tý lÇ 1,1 % só cô phân có quyèn biÃu quyét tham 
du Dgi hÙi. 

Nhu vây, ông Vü Quôc St �uoge thông qua là thành viên HÐQT mÛi vói 

ty le 98,9%. 

PHAN V. CÁC THn TYC KÉT THÚC DAI HOI 

1. Ong Vk Quôc St, thay mat Ban thu ký �Íc Biên bån hÍp và då thào 

Nghi quyét d¡i hÙi. 
2. Dai hÙi �ã bi¿u quyêt thông qua toàn v�n Biên b£n �¡i hÙi và NghË 

quyt Dai hÙi �ông cô �ông thuòng niên 2023 vÛi tý lÇ 98,9%. 

3.Ong Vü Công Hung thay m·t �oàn chç tich phát bieu bÃ m¡c �¡i hÙi. 

4. Phiên hop D¡i hÙi �Óng cô �ông thuÝng niên 2023 két thúc vào hôi 
17h00' cùng ngày, biên b£n cuÙc hop gôm 10 trang và drgc lp thành hai bán có6 

giá tri pháp lý nhu nhau. 

BAN THUKÝ �AI HOI 
TRUONG BAN 

TM. DAI HOI DÔNG cÓ BÔNG 
CHU TOA �AI HOI 

Nuy 
vU QUÓC sÚ 
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