
CONG TY CO PHAN XI MANG SAI SON CONG HOA X HOI CHU NGHIA VIT NAM 

So:485 /2021/NQ/XMSS-HÐQT DÙc lp- Tr do - Hanh phúc 

Hà noi, ngày 06 tháng 04 n�nm 2021 

NGH. QUYÉT
CUA HOI �ÔNG QUÄN TR. CTCP XI M�NG SÅI SON 

(Vw thong qua nÙi dung churong trinh hop DHÐCD throng niên n�m 2020)

HOI �ONG QUÁN TR. CTCP MÁNG SÀI SON 
C�n cu luât doanh nghiÇp sô 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 

C�n cú chúre n�ng quyên h¡n cça HÐQT quy dËnh t¡i diêu lÇ to chúc và ho¡t 
�ong cça Công ty cô phân Xi m�ng Sài son 

C�n cú bien ban hop HEDQT ngày 06 /04/2021 cça HÐQT công ty co phàn xi 
m�ng Sàai son vê nÙi dung chuong trinh hop �ai hÙi dông cô dông thuorng
nien n�nm 2021. 

QUYÉT NGH! 

N:05U04O's 

CONG 
CO PH 

Dieu 1:Quyêt dËnh ngày tô chéc �¡i hÙi: 15h ngày 28/04/2021 XI MA 

-Dja diêm tô chéc D¡i hÙi: Công ty cô phân xi m�ng Sài son- X� Nam Phuong 
Tien, Huyen Chuong mù, TP Hà nÙi. 

SAIS 
CHIS UCNG M 

Noi dung d� thông qua theo bån då th£o: 

+Thông qua nÙi dung báo cáo �ánh giá công tác quån lý sân xuât kinh doanh 
cua H�QT n�m 2020(trên co sß báo cáo tài chính �ã �roc kiém toán) 

+Thong qua nÙi dung phurong án phân phôi loi nhun n�m 2020, thù lao 
HÐQT, BKS näm 2020. Kê ho¡ch phân phôi loi nhun, thù lao HDQT, BKS 
n�m 2021. 

+Thong qua nÙi dung lya chÍn �on v/ kiêm toán báo cáo tài chính n�m 
2021. 

+Thông qua nÙi dung phuong huóng kê ho¡ch sån xuât kinh doanh n�m 
2021. 

+Thong qua nÙi dung bâu cë HÐQT, BKS nhiÇm ky 2021-2026. 

+Thông qua nÙi dung thay �ôi �iÁu lê n�m 2021, thông qua qui chÃ nÙi bÙ 
công ty, thong qua qui chê ho¡t dÙng cça H�QT, thông qua qui ché ho 
dong cça BKS. 

+Thông qua nÙi dung sáp nhâp công ty TNHH Xi m�ng và XD Sài son II vào 
công ty CP xi m�ng Sài Son. 

+ Các ván dÁ khác thuÙe thâm quyên cça d¡i hÙi �ông co �ông. 
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XI máng Sai son chju trách nhiÇm tô chre và trién khai thrc hiÇn các nÙi dung nêu 
trong quyêt dËnh này. 

Dieu 2: Các ông/bà thành viên HÙi �Óng qu£n trË, ban giám �ôc công ty cô phän 

Nghi quyet này có hiÇu lre kê tir ngày ký . 

TM. LO DONG QUÁN TRI 
N:050 0044444

Noi nhan: 

CONG TY 
cO PHAN 
XI MANG// 

sÅI SON # 

- Thành viên HDQT: 
- Thành viên ban giánm dôc: 

- Ban kiêm soát 

- Upcom. (thay b/c) 

AUONG MY HP 

- Luru vp: 

CHU TICH HDQT 

NGUYEN sÝ TIÆP 

44-C. 
G 

N 
T.P HA 
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