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Ei6u 1. Th6ng qua 86o c6o cfra Ban T6ng Gi6m tliic: Ve t6t qui SXKD ndm
zOZl,kC ho4ch SXKD ndm2022,brio c6o tdi chinh da ki6m bdnndm2027
(86o c6o tdi chinh ri6ng vd hqp nh6t) v6i m6t s5 chi ti6u chinh cira ho4t dQng

" !,., ,
sAn xu6t kinh doanh nhu sau:

cONc ry cO prrN 0 16 r*rr ceNG HoA xA ngr cHt NGHIA vrET NAM

56: 2 I 1 ,NQ-DHECD DOc I6p - Tg do - Hanh phric

Hd N)[ ngdy 31 thdng 03 ndm 2022

NGHI QUYET
DAI HOI DONG C6 D6NG THTIONG NITN NAM 2022

cdNG rY co PHAN 6 16 rmr
Cdn cft:

- Cdn c{r LuQt Doanh nghiQp tii SetZOZOtgUt4 dd da.oc Qudc hpi nubc CQng

hda xd h\i ch,it nghia ViQt Nam kh6a XV, kt' ho. p thu 9 tlfing qua ngfoi
17/06/2020, c6 hiqu lryc thi hdnh tir ngay 01/01/2021;

- LuQt Chilmg khodn tii S+.ZOtOtgHl4 dd dasc Qu6c hQi Nadc C6ng hod xd
hAi cHt ngh\a Vi€t Nam kh6a XIV, b) hpp tkh I th1ng qua ngdy 26/11/2019;

- Eiiu l€ tij ch*c vd host dQng cia Cong ty c6 ph,in 0 ta fWf ;
- BiAn bdn hqp Dqi hli ding cii d6ng thadng niAn ndm 2022 C6ng ty c6 phan

0 tO TMT ngdy 31/03/2022.

EAr HQTEONG co DONG CONG ryco PHAN 0 16 rnnr
QUYETNGHI:

TT Chi ti6u
Don vi

tfnh

K6
ho4ch
nim
2021

Thqc
hiQn nim

2021

Tf IQ thr;c
hiQn so vrii
k6 hoach

1 San lugng xe ti6u thu Chi6c 6.150 4.922 80%

a Xe tdi nfing Chiiic 1.390 992 71%

b
Xe tdi nh7 & cdc loai xe

khdc
Chi6c 4.760 3.930 83%

2
Doanh thu thuAn b6n

hang
Tr ddng

2.898.15

9
2.523.239 87%

J Loi nhu6n tru6c thut5 Tr d6ng 80.962 s3.zsl 66%

4 Lgi nhuAn sau thu6 Tr d6ng 61.53 1 41.364 67%

5 Chia c6 tric % 5 0

6 NQp ng6n s6ch nhd nu6c Tr d6ng 223.300 394.153 177%

(



7 Luong binh quAn Tr d6ng 10,5 t2,5 tt9%

Di6u 2. Th6ng qua B6o c6o cria HDQT: VC ki5t qui ho4t dQng vd c6ng t6c qu6n

tri C6ng ty n6m 2021, phuong hufng kO ho4ch SXKD ndm2022 v6i mQt s6

chi ti€u ehinh nhu sau:

2.1 Tinh hinh phdn ptri6i tqi nhufn nim 2020 mir Dqi hQi tl6ng c6 il6ng thudng
ni6n nim 2020 116 th6ng qua vir d6 xudt phuong 6n phAn phSi tqi nhuin nilm2L2lz

4
/c

c

\a

stt Chi ti6u
C6ng thric

tinh
ri lc

o//o

DC xuet phan
, :,pnol

I
B6o crio tinh hinh ph6n ph6i tqi nhu$n IIDSXKD nim 2020 thqc hiQn

trong nim 2021

1

Lqi nhuan luy ke d6n 3lll2l2o2\
chua phAn ph6i chuy6n sang (1) 35.917.130.374

2 Ph6n ph6i lni nhufln nim 2020 (2) 108.549.442

2.1 Trich qu! dAu tu phrit tri6n 3% 54.274.721

2.2 Trich qu! khenthuong 3% 54.274.721

2.3 Chi trd c6 ruc bing tidn mdt 0%

II
86o c5o kiit quf, SXKD nim 202lvir tI6 xu6t phin phiii lqi nhu$n nim
2022

3 T6ng lqi nhufn sau thu6 ndm202l (3) 41.371.896.038

4

Tam ph6n ph6i loi nhudn ndm

2021 (4)

4.1 T+m img c6 tric ndm 2021

4.2

Phan ph6i loi nhu6n tai C6ng ty
con

4.3 T[ng kh6c do thay d6i f!'1€ sd hiru

5

LNST lfiy k6 d}n 3 | I 1212021 sau

khi chi tam img c6 tuc vd ph6n

phOi tqi nhu?n tai C6ng ty con

(s):(1)-
(2)+(3)-(4) 77.t80.476.970

6

Trich qu! dAu tu ph6t tri6n ndm

2021 (6):(3)x1% r% 413.718.960

7

Trich qu! khen thuong phric lqi
nim2021 (7):(3)xt% 1% 4t3.718.960

8

Chi trA c6 tuc bnng fi6n mflt
(36.877.980CP) (8) 20% 73.775.960.000

8 Loi nhu6n n6m 2021 lflv k6 d6 lai

(e):(s)-(6)-
(7)-(8) 2.597.079.049



2.2. K6 ho4ch sin xuit kinh doanh nim 2022 tai C6n xuat Krnn oo

T
T

Chi ti6u
Dcrn vi

tinh
Thgc hiQn

ndm202l
K6 ho4ch
nilm2O22

Tf 16 thuc
hi6n2022

ting so vrii
2021

1 Srln luo. ng xe ti€u thu Chii5c 4.922 7.195 46%
a Xe rai nSng Chiiic 992 1.595 61%

b
Xe tdi nhg vd cdc loai xe

kh,ic
Chi6c 3.930 s.600 42%

2
Doalh thu thuil Tr

oong
2.523.239 3 .735 .57 5 48%

J
Loi nhu6n tru6c thu6 Tr

-;.oong
53.251 t26.393 137%

4
LSi nhu4n sau thuil
TNDN

Tr
oong

41.364 101.114 t44%

5
N6p ngdn s:ich nhd nu6c Tr

oong
394.t53 482.234 22%

6 Chia c6 tric % 0 20

7
Luong binh quAn/ ngudi Tr

oong
12,5 13,5 8%

Didu 3. Th6ng qua Brio c6o cira Ban ki6m sorit vA brio crio ho4t dQng ki6m tra, girim
s6t cria Ban ki6m sorit ndm2027 vd phuong hudng nhi6m v1nfun2022.

Di6u 4: Thdng qua To trinh s6 2|2ITT:-TMT-HDQT, ngiry 1010312022 cria HDeT
). .^ -lv€ vi0c dd nghi thong qua t6ng muc rhir lao HDeT vA BKS nam 2022.' T6ng mirc thir lao HDQT vd BKS nim2021 1d2,25 ty d6ng

Didu 5. Th6ng qua Td trinh cria HDQT sO Zt:/ttr-tUT-HDQT, ngity 1010312022
vC viQc ty quyOn cho HDQT lua chon dcrn vi ki6m torin, thgc hi6n ki6m to6n
b6o cao tdi chinh ndm2021 cria COng ty.

Di6u 6. Th6ng qua Td trinh cria HDQT sO Zt+/ttr-tUT-HDQT, ngity 1010312022
vA vi6c Uy quy6n cho HDQT cdn cir tinh hinh kinh doanh thuc 6 n6m2022,
duoc chir dQng quy6t dinh cho vay v6n, di vay v6n atSi vOi cdc t6 chuc chric
vir c6 nhrin ld ngudi 1i6n quan.

Didu 7. Th6ng qua Td trinh cira HDQT sO ZtSlttr-fUT-HDeT, ngdy 1010312022
vA vi0c th6ng qua phucrng 6n chia cO tric bing ti6n m4t tr) ngu6n loi nhu6n
sau lffy k5 ndm 2021 chuaph6n ph6i.

Di6u 8. Th6ng qua Td trinh cria HEQT sO ZtOlttr-wT-HEQT, ngdy 1010312022
I .^ , Iv6 vi0c iry quy6n cho HEQT c6n cir tinh hinh kinh doanh thuc t€ n6m2022

cria C6ng ty, duoc chir d6ng quy6t Ainn di6u chinh KHKD vd xAy drmg han,^
mr?c vay v6n ngAn hdng phi hqp v6i tinh hinh SXKD ciia C6ng ty.

,Ig-!

0,vG

0Ph
orr
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Didu 9. Th6ng qua Td trinh cira HDQT sO ZtZlttr-IrrtT-HDeT, ngdy t010312022
VE vi6c th6ng qua phuong.6n ph6t hanh c6 phit5u trong vd ngodi nuoc d6
ting v6n di6u 16 hqp t6c dAu tu .xdy dgng 16 hgp sdn xudt tip rdp xe di6n
th6n thi6n voi m6i trudng theo k5 hoach chi5n luoc d6n ndm zbzsiim ntrin
2030.

Di6u 10. Th6ng qua Td trinh cta HDQT sO Z t eittr-tN4T-HDeT, ngiry 1010312022
I ,^ 

-.v6 vi€c Th6ng qua phunng intqm img c6 tric bing tidn m6t tir ngu6n loi
nhuQn hqp nh6t sau thu6 ndm 2022 chuaph6n ph6i.

Didu 11. Th6ng qua Td trinh cta HDeT s6 ZlZltn-fWT-HEeT, ngity 2610312022) '^ ,',' , -,'vd viec IIng cir, tl6 cu thanh vi6n HDQT nhi6m kj. 2022 - 2027.
K5t qui b6u crl HDQT vir danh sich trring cfr nhuc n u sau:

STT Hg vi t6n S5 phi5u bnu rf l0
I Ong Bii Vin Hftu 33.004.337 t00 %
2 Ong Bii Qu6c C6ng 32.887.337 99,45 %
) Ong Vfl Dinh Ph6ng 32.853.937 99,54%
4 Ong Bti Qudc Hrmg 32.864.337 99,57 %
5 Ong Mai Ti6n 32.794.337 99"36%
6 Ong Bti Quang Huy 32.794.337 99,4 %
7 Ong Bii Ti6n D4t 32.853.937 99,36 0/o

Diiiu 12. Th6ng qua Td trinh cira HDeT s6 273/TTr-TMT-HDeT, ngiry 2610312022). ,^ ,';
v6 vi6c Ung cft, d€ cu thanh vi6n BKS nhi6m kj, 2022 - 2027.
K€t qu6 bAu cir BKS vir danh s6ch trung ct nhu sau:

STT Hg vi t6n 56 phi6u biu ry te
I Bd Nguy6n Thi Bich Hanh 33.004.337 100%
2 Ong Bii VEn Ki6n 32.893.000 99,66%
) Bd LC Thi Ngd 32.863.200 99,57 %

Di6u 13. Thdng qua td trinh cta HDQT sO ZZOlttr-tUT-HDQT, ngiry t010312022
v6 vi6c Uy quyAn cho HDQT duoc tham gia cdc du 6n kinh doanh b6t dQng s6n;
Di6u 14. Th6ng qua Td trinh cira HDQT s5 23 8/TTr-TMT-HDeT, ngity 18/0312022

;, .^ ^, -t. -.).ve vrec Sua doi dieu 16 C6ng ry.

1. NQidung ri5u quy6t:
a. Dai h6i dd th6ng qua n6i dung s[ra aOl OiOu 16 vC quyAn han vd nhi6m vu
cira D4i h6i d6ng c6 d6ng voi t! l€ bi6u quy6t nhu sau:
Diim tl) khoan 2; Quydt dinh dau tu.hodc bdn so tdi san co gia tr! bing hoQc
ldn hctn 35% tiing gid tri tdi sdn dactc ghi trong bdo cdo tdi chinh dd daqc
. -: . : - :
ktem ban gan nhcit.

Sfcu thdnh:
Diijm 0 khodn 2: Qrrylt dinh diu tu hodc bdn sij tdi sdn cd gid tri lfun hctn
70% tiing giti tri tdi san duqc ghi trong bdo cdo tdi chinh dd duqc ki6m ndn
gan nnat.
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CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT 

 

Số:    220   /TTr-TMT-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Ủy quyền cho HĐQT được tham gia các dự án kinh doanh bất động sản. 

 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 
 

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2021; 

- Căn cứ Luật kinh doanh Bất động sản số: 66/2014/QH13, đã được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 

tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT; 

- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và Định hướng phát triển của Công ty. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho 

HĐQT được chủ động liên hệ, làm việc với các cá nhân/cơ quan chức năng ở các 

tỉnh thành trong cả nước với mục tiêu tìm kiếm nguồn quỹ đất sạch lập dự án xây 

dựng khu/cụm công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng cơ sở…hoặc tư vấn, xác lập giao 

dịch, nhận chuyển nhượng dự án, bất động sản, trụ sở văn phòng, tòa nhà… của các 

đơn vị/đối tác.  

Những Giao dịch/Dự án được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ 

động thực hiện có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

         

                                                                                                                                                 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- HĐQT, BKS; Thư ký; 

- Lưu: TCNS, TCKT, VP. 





















 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---------------------- 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

 

 

1. Thông tin cá nhân 

- Họ và tên   : Bùi Quốc Công ; Giới tính: Nam  

- Ngày tháng năm sinh : 01/09/1972       ; Quốc tịch: Việt Nam  

- Số CCCD   : 033072000400 ; Ngày cấp: 27/07/2015 

- Nơi cấp  : Cục cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về 

cư dân cư 

- Hộ khẩu thường trú : P406, CT5, đơn nguyên 2, Khu đô thị Định Công, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

- Chỗ ở hiện tại : T080702 Khu đô thị Times City, số 458 Minh Khai, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại   : 0901191186 ; Email: buiquoccong@tmt-vietnam.com 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ 

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: 

2.  Quá trình công tác:  

Thời gian Từ … đến Chức vụ Tên tổ chức 

Từ 1993 đến 6/2002 Cán bộ Công ty Thương mại tổng hợp Hưng Yên 

Từ 7/2002 đến 10/2005 Cán bộ Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT 

Từ 11/2005 đến 12/2006 Phó phòng bán hàng Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT 

Từ 01/2007 đến 5/2008 Phó phòng bán hàng Công ty cổ phần ô tô TMT 

Từ 6/2008 đến 4/2010 Trưởng phòng bán hàng Công ty cổ phần ô tô TMT 

Từ tháng 5/2010 đến nay Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ô tô TMT 

Hành vi vi phạm pháp luật:  .............................................................................................  

Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty (nêu rõ số lượng nắm giữ): 3.882.849 CP 

Các khoản nợ đối với Công ty:  ........................................................................................  

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  ..................................................................................  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./. 

  Hà Nội, ngày      tháng 3  năm 2022 

         Người khai 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 
Bùi Quốc Công 

 

Ảnh 

3x4cm 

Mẫu số 03 

mailto:buiquoccong@tmt-vietnam.com








 



1. Th6ng tin ci nhin

- H9 vd t6n

- Ngdy thbngnim sinh

- so cccp
- Noi cdp

- H0 khau thulng tru

- Ch6 o hiQn t4i

CQNG HOA XA UgI CHU NGHIA Vrpr NAM

DQc l$p - Tg do - H4nh Phtic

SO YEU LV LICH

Bni Ti5n Egt ; Gi6i tinh: Nam

3010511996 ; Qu6c tich: ViQtNam

Ot33}g2g5 ; Ngdy c6p: 01/0612010

Cdng an HdNQi
tO q Cia ThUy, Long Bi6n, HeNQi

57103 Th4nh Xudn 43, phudng Thanh Xudn, qtQn IZ,TP. Ho

Chi Minh

- EiQn thoai : 09 8 1 9 1 3 996 ; Email : dattienbui0 33 0 @gmail. com

- Trinh dQ chuy0n m6tr : Cu nhdn Marketing

- Chric vp dang n6m gifr tpi C6ng ty: Khdng

- Chrlc vp dang n6m git tqi chc t6 chric kh5c:

2. Qui trinh c6ng tic:

Henh vi vi ph4m Ph5P 1u4t: Kh6ng

Sd hiru chring kho6n o6a cdnhdn tpi C6ng ty (nOu rO s6 lugng nEm gift): Kh6ng

C6c khoAn nq d6i v6i C6ng tY: Kh6ng

Lgi ich liOn quan aOi vOi C6ng ty: Kh6ng
I -, . i ' rr

T6i xin cam doan ntirg ldi khai tr6n li dring sy thgc, n0u sai t6i xin chiu tr6ch nhiqm

tru6c c6ng ty vd co quan c6 tham quyon theo quy dinh cria ph6p lua,t.l.

Hit N|i, ngdy/!rhdng 3 ndm 2022

Ngudi.khai
(Ky vd ghi rd hq vd tAn)

tvtSu sO O:

Ann

3x4cm

Thli gian

Tir... tl6n
Chfc vg TGn td chric

Tn Ci.l202O ddn l2l202r Chuy6n vi6n Cdng ty CO PnAn Ha Viet 0 to

Tn Dl2ozl d6n naY Chuy0n viOn cong ty c6 PhAn 0 to rrrar Sdi Gdn









CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---------------------- 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

1. Thông tin cá nhân 

- Họ và tên   : Nguyễn Thị Bích Hạnh; Giới tính: Nữ  

- Ngày tháng năm sinh : 01/04/1972       ; Quốc tịch: Việt Nam  

- Số CCCD   : 026172003477 ; Ngày cấp: 23/03/2021 

- Nơi cấp  : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  

- Hộ khẩu thường trú : Số 5, ngõ 41 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội. 

- Chỗ ở hiện tại : Số 5, ngõ 41 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại   : 0932256899 ;  

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó phòng Tổ chức Nhân sự Công ty  

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: 

2.  Quá trình công tác:  

Thời gian  

Từ … đến 
Chức vụ Tên tổ chức 

Từ 7/2000 đến 

12/2006 

Chuyên viên 

phòng TCHC 
Công ty TM và SX vật tư thiết bị GTVT. 

Từ 01/2007 đến 

4/2014 

Chuyên viên 

phòng TCNS 
Công ty cổ phần ô tô TMT 

Từ 5/2014 - nay 
Phó phòng Tổ 

chức Nhân sự 
Công ty cổ phần ô tô TMT 

Hành vi vi phạm pháp luật: ..................................................................................... 

Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty (nêu rõ số lượng nắm giữ): 1.056 CP 

Các khoản nợ đối với Công ty: ..................................................................................... 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: ................................................................................ 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./. 

 Hà Nội, ngày 28 tháng 3  năm 2022 

Người khai 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 
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3x4cm 

Mẫu số 03 







cONG rY co PHAN 6 16 rur cgNc Hoa xa nor cnO NGHIA vr{'T NAM

D6c lQp - Tq do - H4nh phirc
s5:JT! nrr-rMr-Hoer

HdN1L ngdy&Tthdng g ndm 2022

ro rniNn
V/v: Uy quyAn cho HDQT duoc chri d6ng tim kiiim aOi tac AC h-o. p t5,c s6n xu6t
xe diQn, xe nhi6n liQu h6a th4ch vd ldm viQc v6i tinh Hrmg Y6n xin thu6 kho6ng
tir 50-80ha theo y6u cAu d6 xdy d1mg khu t6 hqp sin xu6t l6p r6p xe diQn cria d5i

tiic nu6c ngodi.

Kinh trinh: Dai hQi tt6ng c6 d6ng thudng ni€nndm2022

- Cdn cu ludt Doanh nghiQp sti 5g/2020/QH14 dd daqc Qudc hQi nu.6c C6ng hda
Xd h6i chil nghTa ViQt Nam th6ng qua ngdy 17/06/2020, c6 hiQu bc thi hdnh tir ngdy
0t/01/202I;

- Cdn cn LuQt kinh doanh Biit dQng sdn sii: 66/2014/QHl3, dd droc Qu6c h\i
nudc COng hda xd h6i chil nghTa ViQt Nam kh6a XIII, ki hqp th* 8 th6ng qua ngdy 25
thdng I I ndm 2014, c6 hi€u lqrc thi hdnh tir ngay 0l thang 7 ndm 2015.

- Cdn cn Eiiu lQ tii chrtc hoqt dQng ctia Cdng ty c6 phdn 6 fi TMT;
- Cdn ct tinh hinh th$c td sdn xudt kinh doanh cila C6ng ty vd nhu cr)u v6n ddp,;*ng san xuot lqi ling rhdi di€m.
H6i d6ng qudn tri kinh trinh Dai hQi rl6ng c6 d6ng th6ng qua c6c n6i dung sau:
- Thpc hiQn chi6n lugc md rQng sAn xuAt kinh doanh cffng nhu da dpng h6a s6n.:

phdm cua Cdng ty trong thdi giantfi, H6i d6ng qurin tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6
d6ng iry quy6ncho HDQT dugc chri d6ng 1i6n h6, tim kii5m d6i t6c nu6c ngodi d6
hqp t6c s6n xuAt xe 6 t6 sir dgng nhi6n liQu h6a thpch vd nhi6n 1i6u sach (xe 6 t6
diQn) cung img cho th! trulng trong nu6c vd xu6t khAu ra thi trudng Thi5 gi6i.

- Dai hQi d6ng c6 d6ng ty quy6n cho HEQT ldm viQc v6i TIBND tinh Hmg Y6n
xin thu6 d6t vOi dien tich tu 50-80 ha d6 xdy dtmg Nhd mriy sdn xu6t xe di6n. HQi d6ng
quan tri c6 trrich nhi6m hoan thi€n cric h6 so thri tuc vd nQp tiAn thu6 d6t theo dring quy
dinh.

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng xem xdt vd bi6u quy5t thdng qua./.
Xin trdn trong c6m on!

TM. HQI DONG QUAN TRI
Noi nhfn:
- Nhu kinh grii;

- HDQT, BKS; Thu ky;

- Luu: TCNS, TCKT, VP.

K2IS07 nnNn rv \

Vin Hiru


