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cONG TY co PHAN 6 16 rur ceNG HoA xA ugr cnu Ncn[l vrET NAM
D6c lAp - Tq do - H4nh phric

g 3 IBB-TMT-HEQT

BIEN BAN HOP HQI DONG QUAN TRI
NhiQm ki 2017-2021

V T6n, tlia chi trg s& chfnh, mi s6 doanh nghiQp:

C6ng ty C6 phAn 6 t6 TMT c6 Tru sd tai dia chi sii 4 TOn ThAt Tr)ng, phudng

Trung Tg, qufln D6ng Da, TP. Hd NOi.

Mi s6 doanh nghiQp: 0100104563

IIl Mgc tlich, chutrng trinh, nQi dung hgp:

1. Th6ng qua triQu t$p Dai hQi tl6ng c6 d6og thulng ni6n nim 2022 vii
c6c nQi dung nhu sau:

- Thli gian tlai hQi dq ki6n: 3lt3l2}22
- Ngiy ilSng kf cr6i cing ch5t danh sich c6 ddng 281212022

- NQi dung chinh il4i hQi:

- Biio ciio cria HQi d6ng qu6n tri.
- Biio ciio cta Ban t6ng gi6m di5c.

- 86o c6o cria Ban ki6m so6t.

- C6c td trinh cria HQi ddng qurin tri trinh Dai hQi d6ng cO d6ng th
ni€nnitm2022.

r ,l . , ;.- Cdc v6n de vd ho so tdi ligu li6n quan khric.

2. MOt s6 v6n od hnac.
' IIV Thdi gian, tlia tli6m hgp:

CuQc hqp b6t dAu hOi OAnOO'ngay 28lll2\22 tai Vdn phdng C6ng ty C6 phan 6

t6 TMT, dia chi sO 4 T6n Th6t fung, phucrng Trung Tq, qufn D6ng Da, TP. Hd

Noi.
IV/ Hg, t6n ttng thirnh vi6n dU hgp, c6ch thrlc hep; hq, t6n cic thinh vi6n

kh6ng dy hgp vir lf do:
* Ho, t6n c6c thdnh vi6n dg hgp:

1. 6ng Bni Vdn Hiru
2.1ngBif Qu6c Hrmg

3. 6ng Biri Qu6c C6ng

4. Ong Vfi Dinh Ph6ng

5. Bi Trinh Thi H6ng L6

6. Bd D6 Thi Hanh

7. Ong Bni Quang Huy : Thrinh vi6n HDQT
* Circhthirc hop: Hop tryc tiiip tai phdng hgp.
* Ho t6n c6c thanh vi6n kh6ng dU hqp, l1f do: Kh6ng c6.

: Cht tich IDQT
: Thanh vi€n HDQT
: Thdnh vi€n HDQT
: Thdnh vi6n HDQT
: Thdnh vi6n HDQT
: Thanh vi6n HDQT



Chri tri cu6c hop: 6ng Bni Van Hiru - Cht tich H6i d6ng qu6n tri.
Thu kj cu6c hop: 6ng Vfl Dinh ph6ng - riy vi6n HEeT.
cuQc hgp HOi ddng quan tri di6n ra c6 su rham dq dAy dtt cita 7/7 thanh vi6n

H6i d6ng qu6n tri chi6m 100%. Cdn cri Lu6t Doanh nghiQp vd EiAu lQ C6ng ty,
cudc hgp HQi d6ng quan tri duoc ti6n hanh hqp lQ.

V. Cic vdn tI6 tlugc thio Iufn vi bi6u quyr_^t t4i cuQc hgp:

. sau khi c6c thdnh vi6n H6i ddng quan tri th6o lu4n vd d6ng g6p f kitin va c6c
v6n dc dd n6u trcn tai cu6c hop. Todn th6 thdnh vi6n H6i d6ng qu6n tri dd th6ng
nh6t voi nQi dung ti5itrra, sau rl6y:

Th6ng qua triQu tflp Dai hQi tl6ng c6 d6ng thulng ni6n nim 2022 v6i
cic nQi dung nhu sau:

- Thli gian tlai hQi dr; ki6n: 3il3t2022
- Ngiy tlnng kf cu5i cing chdt danh s6ch c6 d6ng:28t2t2022
- NQi dung chinh il4i hQi:
- B6o c6o cta Hdi d6ng quin tri.
- Biio ciio cr.ia Ban t6ng gi6m diic.
- Biio ciio cta Ban ki6m so6t.

- Cric td trinh cria H6i d6ng quan tri trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng
ni€nndm2022.
- Cdc vdndA vd h6 so tdi li6u li6n quan kh6c.
- Eia di6m vd thdi gian cu th6 duoc th6ng b6o trong thu mdi hsp Dqiffii/g)
ddng c6 cl6ng vd ddngtiritrCn c6ng th6ng tin diQn tri cira C6ng ty.

KtSt qu6 bi€u quytit: 717 thinhvien HDQT (l0o%)t6n thdnh, r.rro,rg 
"o 

tr,aii
vi6n ndo kh6ng trin thdnh vd kh6ng c6 thanh vi6n ndo kh6ng c6 y kit5n.

Phi€n hop ktit thric vdo h6i l1 gid 30' cing ngdy. Bi6n b6n rld dunc th6ng
qua c6c thdnh vi6n dU hSp.

Vti Dinh Ph6ng

Thu kf
Z'9:nq6a,/^,i.,^ -.\



CONG TY CO PHAN O TO TMT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l{p - Tq do - H4nh phric

Sd: 9 4 A{Q-TMT-HDQT
Aii NQi, ngdy 28 thdng I ndm 2022

NGHI QUYET CUA HQIDONG QUAN TRI
NhiQm k) 2017-2021

- Cdn ctr LuQt Doanh nghiQp s6 59/2020/QH14 dd daqc Qutic hQi ntdc CQng hda

Xd h|i ch{t nghia ViQt Nam th6ng qua ngdy 17/06/2020, c6 hiAu fuc thi hdnh tib ngdy

01/01/2021 :

- Cdn ctr "Eiiu l€ C6ng ty c6 ph,in 6 td TMT" dd daqc Dqi hQi ding 
"6 

d6rg C6ng ty

cti phin 6 16 TMT th6ng qua ldn ddu ngdy 29 thdng 1t ndm 2006 vd cdc bdn Eiiu l€ st:ra

dot, bo sung,'

- Cdn cu vito biAn bdn hpp HQi d6ng qudn tri ngdy 28 thdng I ndm 2022.

QUvprNcul:
Diiiu 1: Th6ng qua triQu tfp Dai hQi tldng c6 tl6ng thuirng ni6n nim 2022 va

cic nQi dung nhu sau:

- Thoi gian tlai h6i du kit5n:311312022

- Ngdy ding kj cutii cing ch5t danh s6ch cO d6ng: 281212022

- NQi dung chinh iISi hQi:

- 86o c6o cria HQi tl6ng quAn tri.
- B6o c6o cta Ban T6ng girim d6c.

. - 86o c6o cira Ban ki6m sorit.

- Cric td trinh cria HQi ddng quan tri trinh D4i hQi tl6ng c6 d6ng thudng

r::,€nndm2022.

- C6c v6n dA vd hd so tdi liQu li6n quan kh5c.

- Dia tli6m vd thdi gian cu th6 dugc th6ng b6o trong thu mdi hqp Dai hQi

d6ng c6 d6ng vd dnng t6i tr6n c6ng th6ng tin dien tt ctra C6ng ty.
Di6u 2: C6c 6ng (bd) thdnh vi6n HQi d6ng quin tr!, Ban TOng Gi6m d6c C6ng ty

mg vd c6c C6ng ty con; Thir trudng c6c phdng,rbanldcrn vi tryc thuQc COng

ty mg vd C6ng ty con chiu tr6ch nhi6m thi hanh Nghi quyi5t ndy./.

Noi nhQn:
- Nhu didu 2 (d6 thuc hiOn);l
- UBCK nha nuoc: I oe uao cao

- So giao dich CKTP HCM:I
- Ban KS (dC theo d6i);
- Website C6ng ty;
- Luu: VP, HDQT.

NG QUAN TRI
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