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TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2021 
HCMC, this 09th day of June 2021  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15) 

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021 
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 15) 

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

TỜ TRÌNH 1/PROPOSAL 1 
V/v Chi trả cổ tức của năm 2020 

Regarding the dividend payout policy of 2020 

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting  

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Công ty ghi nhận mức lợi nhuận chưa 
phân phối như sau: 
Pursuant to the Audited Financial Statement 2020, the Company recorded the 
Accumulated undistributed profit as follows: 

TT 

No. 

Chỉ tiêu 

Items 

Đơn vị tính 

Unit 

Giá trị 

Value 

1 Lợi nhuận chưa phân phối 

Accumulated profit 

Tỷ đồng 

(billion VND) 

35,20 

1.1 Lợi nhuận đã thực hiện 

Realized accumulated gain 

Tỷ đồng 

(billion VND) 

23,47 

1.2 Lợi nhuận chưa thực hiện 

Unrealized accumulated gain 

Tỷ đồng 

(billion VND) 

11,73 

2 Lợi nhuận có thể chia cổ tức 

Avai.profit to pay out for dividend 

Tỷ đồng 

(billion VND) 

23,47 

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phương án 
chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020, phương án cụ thể như sau: 
Therefore, the Board of Directors respectfully submits the stock dividend payment plan of 
2020 to the General Meeting of Shareholders, the implementation plan as follows: 

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 
Stock Dividend Payout Plan: 

Tên cổ phiếu 
Name of Stock 

: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công 
Shares of Thanh Cong Securities Joint Stock Company 

Mã cổ phiếu 
Stock code 

: TCI 

Loại cổ phiếu 
Type of share 

: Cổ phiếu phổ thông 
Common shares 

Mệnh giá cổ phiếu 
Par value 

: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười ngàn đồng) 
VND 10.000 (In words: ten thousand VND) 

Tỷ lệ phát hành cổ 
phiếu trả cổ tức 

: 4% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu 
đang lưu hành) 
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Payout ratio 4% (number of shares issued to shareholdes/number of shares 
outstanding)  

Tỷ lệ thực hiện 
quyền 
Exercise ratio 
 

 100:4 (tức là tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 
100 cổ phiếu thì nhận được 4 cổ phiếu mới phát hành thêm). 
100:4 (means that at the recorded date of shareholders list, a 
shareholder owning 100 shares will receive 4 shares)  

Số lượng cổ phiếu 
phát hành dự kiến 
Tentative number of 
issuance shares. 
 

: 1.980.000 cổ phiếu 
1,980,000 shares 

Tổng giá trị cổ phiếu 
phát hành theo 
mệnh giá dự kiến 
Total tentative 
issuance par value 

: 19.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ tám trăm triệu 
đồng) 
VND 19.800.000.000 (in words: Nineteen billion, eight hundred 
million VND) 

Vốn điều lệ dự kiến 
sau đợt phát hành 
Tentative charter 
capital after 
issuance 

: 514.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười bốn tỷ tám 
trăm triệu đồng) 
VND 514.800.000.000 (in words: Five hundred and fourteen 
billion, eight hundred million VND) 

Phương án xử lý 
phần lẻ cổ phần, cổ 
phiếu lẻ 
Handling of odd 
shares 

: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, 
phần số lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. 
Number of shares issued to shareholders will be rounded down 
to unit and the decimal number after the point (if any) will be 
ignored. 
Ví dụ, tại ngày thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 
1005 cổ phiếu TCI thì sẽ nhận được 1005 x 4/100 = 40,2 cổ 
phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận 
được 40 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, 
phần số lẻ 0,2 sẽ bị hủy. 
Example: at the recorded date, Mr. Nguyen Van A owns 1005 
TCI shares, he will receive 1005 x 4/100 = 40.2 shares. After 
handling of odd number, Mr. A will receive 40 shares. The 
decimal number 0.2 will be ignored. 

Đối tượng phát 
hành 
Issuance objects 

: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào 
thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức 
do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập. 
Existing shareholders at the recorded date of shareholders list 
who have rights to receive dividend issued by Vietnam 
Securities Depository Center. 

Quy định về hạn 
chế chuyển nhượng 
Transferal restriction 
policy 

: Không hạn chế chuyển nhượng. 
Unrestricted 

Nguồn phát hành 
Issuance resources 

: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 
theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 
From the accumulated undistributed profit after tax of 2020 
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according to Audited Financial Statement of 2020. 

Thời gian thực hiện 
Timeline 

: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ 
thể ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. 
The General Meeting of Shareholders authorize the Board of 
Directors to decide the implementation time right after obtaining 
approval from the authorities. 

 
2. Ủy quyền: 

Authorization: 
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến 
việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm nhưng không hạn chế các công việc 
sau đây: 
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide all 
the following matters related to the issuance of share to pay stock dividend including 
but not limited to the following: 

- Tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 
Implement the stock dividend payout plan. 

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ xin 
phép phát hành cổ phiếu gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp, 
các cơ quan có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định 
sửa đổi, bổ sung, giải trình theo đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. 
Proactively choose the implementation time, prepare and explain the application for 
the share issuance to the competent state authorities. In case of receiving any 
amendment and supplementation request, the Board of Directors is approved to 
amend, supplement, explain according to the mentioned requests from the 
authorities. 

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm 
triển khai việc phát hành cổ phiếu.  
Proactively choose the suitable recorded date of exercising and the timeline for share 
issuance. 

- Thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu phổ 
thông ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
Comply with applicable procedure of issuance share for stock dividend and additional 
common shares right after receiving the approval of the State Securities Commission. 

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp 
với số vốn điều lệ mới tăng thêm tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm.  
Carry out the amending procedures related to the business license, the Company's 
Charter in accordance with the new increased charter capital corresponding to the 
number of additional shares issued. 

- Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới 
phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở 
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
Proceed the registration, depository and listing all the additionally issued shares for 
dividend payout at the Vietnam Securities Depository Center and Hanoi Stock 
Exchange. 

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi 
trả cổ tức cho cổ đông theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
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Decide all other affairs related to the issuance of shares under the stock dividend payout 
plan upon the request of the authorities. 

Trân trọng, 

Respectfully,  

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D 
 CHỦ TỊCH/CHAIRMAN 
  
  
  
 
 
 
 NGUYỄN ĐÔNG HẢI



 

 

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2021 
HCMC, this 09th day of June 2021  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15) 

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021 
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 15) 

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

TỜ TRÌNH 2/PROPOSAL 2 
Thù lao của Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2020, 2021 

Regarding the remuneration of the BOD & IC in 2020, 2021 

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting  

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc chi trả 
thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát (BKS) như sau:  

The Board of Directors respectfully submits to the General Shareholders Meeting on 
remuneration of the Board of Directors and the Inspection committee as follows:  

1. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị/Remuneration for the Board of Directors 

1.1 Thù lao năm 2020/Remuneration for 2020  

HĐQT tự nguyện không nhận thù lao năm 2020. 

The BODs voluntarily waive to get remuneration for the year 2020. 

1.2 Thù lao năm 2021/Remuneration for 2021  

HĐQT sẽ xem xét mức thù lao năm 2021 và sẽ trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông 
năm 2022. 

The BODs shall consider their remuneration for 2021 and shall submit to 
General Shareholders Meeting 2022 for consideration. 

2. Thù lao của Ban Kiểm Soát/Remuneration for the Inspection Committee  

2.1 Thù lao năm 2020/Remuneration for 2020 

Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao năm 2020. 

The IC voluntarily waive to get remuneration for the year 2020. 

2.2 Thù lao năm 2021/Remuneration for 2021  

Thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2021 sẽ được xem xét và trình cho Đại Hội 
Đồng Cổ Đông năm 2022.  

Remuneration for the Inspection Committee in 2021 shall consider and propose 
to the General Shareholders Meeting in 2022.  

 



 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.  

The BODs kindly propose that the General Shareholders shall agree and vote for 
approval.  

Trân trọng.  

Respectfully, 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D 
 CHỦ TỊCH/CHAIRMAN 
  
  
  
 
 
 
 NGUYỄN ĐÔNG HẢI



 

 

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2021 
HCMC, this 09th day of June 2021  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15) 

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021 
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 15) 

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

TỜ TRÌNH 3/PROPOSAL 3 
V/v Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 

Regarding the Adoption of the report of the BODs in 2020 

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting  

Như đã trình bày của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020, toàn văn 
báo cáo của Hội đồng quản trị được đính kèm tại tờ trình này, Hội đồng quản trị đề 
nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. 

As presented by the BODs on business performance in 2020, the report in writing of 
the BODs is also attached here with, the Board of Directors kindly propose that the 
General Shareholders shall agree and vote for approval. 

Trân trọng. 

Respectfully, 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D 
 CHỦ TỊCH/CHAIRMAN 
  
  
  
 
 
 
 NGUYỄN ĐÔNG HẢI



 

 

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2021 
HCMC, this 09th day of June 2021  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15) 

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021 
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 15) 

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

TỜ TRÌNH 4/PROPOSAL 4 
V/v Thông Qua Báo Cáo Ban Kiểm Soát Năm 2020 

Regarding the Adoption of the Inspection committee’s report in 2020 

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting  

Như đã trình bày của Ban kiểm soát về báo cáo tình hình kiểm soát năm tài chính 
2020, toàn văn báo cáo của Ban kiểm soát cũng được đính kèm tại tờ trình này, Hội 
đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. 

As presented by the IC on the report on the inspection situation in the fiscal year 2020, 
the report in writing of the IC is also attached here with, the Board of Directors kindly 
propose that the General Shareholders Meeting to agree and vote for approval. 

Trân trọng.  

Respectfully, 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D 
 CHỦ TỊCH/CHAIRMAN 
  
  
  
 
 
 
 NGUYỄN ĐÔNG HẢI 
 
 
 



 

 

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2021 
HCMC, this 09th day of June 2021  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15) 

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021 
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 15) 

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

TỜ TRÌNH 5/PROPOSAL 5 
V/v Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2020 

Regarding the adoption of the Audited Financial Statements in 2020 

 Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting  

Như đã trình bày của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm 
toán, toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cũng được đính kèm tại tờ trình 
này, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. 

As presented by the BODs on the audited Financial Statements in 2020, this report in 
writing of the BODs is also attached here with, the Board of Directors kindly propose 
that the General Shareholders shall agree and vote for approval. 

Trân trọng. 

Respectfully, 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D 
 CHỦ TỊCH/CHAIRMAN 
  
  
  
 
 
 
 NGUYỄN ĐÔNG HẢI



 

 

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2021 
HCMC, this 09th day of June 2021  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15) 

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021 
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 15) 

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

TỜ TRÌNH 6/PROPOSAL 6 
V/v Định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 

Regarding the Business direction and business targets for 2021 

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting  

1. Định hướng kinh doanh 2021 
Business direction in 2021 

• Kiện toàn và bồi dưỡng nhân sự khung để phát triển đội ngũ và cải thiện các 
mảng tạo doanh thu. 
Continue to strengthen and foster human resources in oder to improve profit 
center. 

• Tiếp tục chú trọng hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ phục vụ phát triển hoạt động 
kinh doanh. 
Continue to focus on completing the technology infrastructure to serve the 
business development. 

• Tiếp tục phương châm chú trọng hoạt động kiểm soát rủi ro trong hoạt động. 
Continue the motto of focusing on risk management in operation. 

2. Các chỉ tiêu năm 2021: 
Business targets for 2021: 

• Doanh thu dự kiến/Expected revenues:   VND 140,10 tỷ/billion 

• Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected EBIT:   VND 60,43 tỷ/billion 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.  

The BODs kindly propose that the General Shareholders shall agree and vote for 
approval. 

Trân trọng. 

Respectfully,  

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D 
 CHỦ TỊCH/CHAIRMAN 
  
  
 
 
 
 NGUYỄN ĐÔNG HẢI 



 

 

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2021 
HCMC, this 09th day of June 2021  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15) 

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021 
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 15) 

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

TỜ TRÌNH 7/PROPOSAL 7 
V/v Lựa chọn Công ty Kiểm Toán năm 2021 

Regarding the selection of Auditing Firm for 2021 

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công  
ty quyết định lựa chọn một (01) trong hai (02) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm 
toán cho TCSC trong năm 2021 với ngân sách trong khoảng 220.000.000đ – 
330.000.000đ (tương đương USD10.000 – USD15.000): 

The Board of Directors submits to the General Shareholders Meeting for the 
authorization to the General Director to select one of the two (02) Auditing Firms below 
as the company’s auditor for 2021. The budget for auditing is in range from 
VND220,000,000 to VND330,000,000 (# USD10,000 to USD15,000):   

1. Công ty kiểm toán Deloitte (Vietnam)  
Deloitte Auditing Firm (Vietnam) 

2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C   
Auditing and Consulting Co., Ltd. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.  

The BODs kindly propose that the General Shareholders shall agree and vote for 
approval. 

Trân trọng. 

Respectfully,   

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D 
 CHỦ TỊCH/CHAIRMAN 
  
  
  
 
 
 
 NGUYỄN ĐÔNG HẢI



   

 

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2021 
HCMC, this 09th day of June 2021  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15) 

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021 
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 15) 

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

TỜ TRÌNH 8/PROPOSAL 8 
V/v Chỉnh sửa bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ Quản trị Công ty 

Regarding the amendment and supplementation of the Charter and the Internal 
regulation on Corporate Governance 

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ và 
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty, cụ thể như sau: 

The Board of Directors submits to the General Shareholders Meeting on the 
amendment and supplementation of the Charter and the Internal regulation on 
Corporate Governance as follows: 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: nội dung chi tiết các điểm chỉnh sửa được trình 
bày tại Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ đính kèm theo Tờ trình này. 

The amendment and supplementation of the Charter: in accordance with report 
attached to this proposal. 

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty: nội dung chi tiết các điểm chỉnh 
sửa được trình bày tại Báo cáo chỉnh sửa Quy chế nội bộ Quản trị Công ty đính kèm 
theo Tờ trình này. 

The amendment and supplementation of the Internal regulation on Corporate 
Governance: in accordance with report attached to this proposal. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.  

The BODs kindly propose that the General Shareholders shall agree and vote for 
approval. 

Trân trọng. 

Respectfully,   

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D 
 CHỦ TỊCH/CHAIRMAN 
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