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CQn*G rrOA XA Hgr ClrU Nt;rrin vr[]T NAM
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ren

So: I I /CRI'1'-C1-CSCC 7'P.Lti Chi Minh, nga1, Q4 thang 06 ndm 202 t

c0Nc Bo rHONG TrNI'RI1:N coNG THON(; TIN Dr[:N'r'U'cuA
0v nnx clru'Nc KrroAN NrrA NUoc

Kinh grri: - Uy ban Chung kho6n Nhd nuoc;
- So giao dfch chirng khoan He Noi

c6ng ty: cONG Ty co nHAN ct{tfit; sANc coNG cQNG I"P.HCM

'frr,r so chinh: I 2 I Ch6u Van l.i,3rn, phuo'ng 14, quarr 5, thanh ptrO t tO Chi Minh

EiQn thopi: (028) 38 536 883 l;ax: (028) 38 592 896

Nguoi thyc hiQn c6ng b6 thdng tin: 6ng l-luj,nh'l'ri Ding

Dla chi: l2l ChAu Van Li6rrr, phucrng 14, quAn 5, thanli pnO UO Chi Mirrh

DiQn thoqi (di dong, co cluan. nhh rieng): (08) 38 536 883 l;ax: (08) 38 592 896

Lo4i th6ng tin cong bo: g 24h tr 72h DYeu cAu D BAt thuong D Dinh kj,

Ndi dung thong tin cong bo:

;.'
Cong ty co phAn Chi6u s6ng cong cQng thirnh ph6 I 16 Chi Minh cong bo thdng

tin nhu sau:

1'hdng bao vd vi6c t-loi d6ng qudrr tri C6ng ty c6 phAn Chicu silng c6ng cong
TPHCM th6ng nhdt doi ngay t6 cht'c Dai hoi dong co dong thuong ni€n ndm 2021
ti',ngriy 2510612021 sang ngiry 30/0612021 nhdm dAm brlo c6ng tdc chuAn bi dia
diern t6 chfc Dai hQi dap ung <tLr dieu kien theo cluy dinh cua Nhd rrudc trong
c6ng tdc phong ch6ng dich benh Covid.

Chung t6i xin carn k0t cdc th6ng tin cong bfi trdn dAy ld dung sLr that ve

hoan toirn chiu tr6ch nhi0rn truoc phap lupt vd nQi dung cdc th6ng tin rld c6ng bo.
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CONG 'tY CO PIIAN
cr-rIEU sANc coNc coNG'r'PrrcM

coNG rron xA rrgr cuu rucnin vlp'r'NAM
DQc lip - 'I'y do - I.l4nh phuc

So: 03 /NQ-l'lDQ'l 'thirnh phi lti L'hi ivtinh, ngis' 01 rhting 6 nitm 202 I

NGH! QUYET
HQI DONG QUAN TRJ

COITIC TY CO PTIAN CIIIETJ SANt; CON<; CONG
.I'I"IAN}I PI'IO IIO CIIi MINII

Cln cu l.uAt Doanh nghiQp s6 SSIZOZO/QHl4 duqc Qu6c hdi Nutic CQng hoa
Xa hQi Ch[r nghia ViCIt Nanr th6ng qua ngay l],06120?0:

Clan cu I.udt Chrlrng khoirn -;42A lglQI I l4 dd duoc Qu6c h6i nudc C6ng hoa Xd
hQi Chn nghia Vi6t Narn thong qua ngdy' 2611ll?019.

Cdn c[r Di0u tQ t6 chirc vd ho4t dfing Cong ty C6 phan. Chi6u s6ng c6ng cong
thdnh ptr6 HO Chi Minh sria doi. bri sung dd du'oc Dai hoi ddng c6 d6ng thong qua

ngay 21106/201 8:

Ri€n ban hc.,p llQi d6ng qurin tri ngi)1' 04 0(t202it.

QUYrlr NGrrl

Diiju l. Ngi dung

I lQi d6ng quiin tri th6ng nhdt dtri ngal, td chuc Dqi hQi ctong co clong thuirng

ni0n nlrn 2021 tu ngay' 2510612021 sang ngay' 30t0612021 nharn darn bio c6ng tdc

chudn b! dia diOm t6 chuc Dili hoi d6p irng dt didu kifn theo quy dinh ctia Nhd nudc

trong c6n-e tiic phong chdng dlch bQnh (lovicl.

Di6u 2. 1'6 chri'c thq'c hiQn

. Nghi qu1,6t duqc FIQi dong quin tri thong qua vri co hiQu luc k0 trr ngai.ki. Iloi
d6ng quiin tri. Ilan Kiem soft. Ban'l'ong Ciidrn d6c. ctic don vi. b0 phan. c6 nhiin c6
lien quan cin cu Nghi qu;''et thi hirnh.

Noi nh.Qn:
- tl6i dong quan tri;
- Barr ki0rn so6t:
- Ban 
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coNr; Ty co prrnN curr:u snnc; c0l*c ceNG TIIANU pno uo ct.ri nntnlr

HOCTIIMINII CI'[Y PTjBLIC LICI.ITTNC .'OINT STOCK COMPANY

Dla chi: l2l Ch6'Lr Vdn Lienr. Pl4. QuAn 5, thdnh pn6 UO Chi Minh

Di€n thoai:(028) 38 536 883 [:ax: (028) 38 592 tt96

Welrs ite: lyrvrr.cfl !etlsatg.!e1] !r-$.!\-!apu.lic*a.g-al]

7'l'.llCM. ngdv 04 thang 6 ndm 202l

IHONG BAo'mrAy EOr rr{or GrAN Mor r{ep
DAr HQr DoNG CO DoNG Trrri'ONC NrEN NAM 2021

Kinh gri'i: Quj'cii d6ng

Cdng ty c6 phin Chi6u srlng cdng cQng TPI'ICM

I-[i6n nay, tinh hinh dich bQnh Covid kha phuc tap. L)y ban NhAn ddn thanh pirO tlO

chi Minh dd ban hirnh lQnh gidn cdch xd hoi theo Chi thi l5 va Chi thi l6 aOi vOi c5c qu6n,

huyQn thuQc dia bdn thdnh ptrO HO Chi Minh.

Nhirn chuAn b! dia di6m to chuc Dai hoi dong c6 dting thucrng nicn nhrri 2021 C6ng

ty co phin Chi6u s6ng cong cQng tPI-lCM dap ung yeu cdu thco chi dao cua Chfnh pht,

H$i d6ng quin tr! C6ng ty c6 phin Chi6u sdng cdng cQng'l'PhlcM trdn trong thong bao

vi€c thay ddi thdi gian to chirc Dai hoi d6ng c6 dong (DIIDCD) thuong nien nam 2021

voi n6i dung cu thd nhu'sau:

L Thdi gian t6 chri'c Dai hQi di cdng trd : 08900 ngdy 2510 61202l .

Eia tli6m: Trung tdm Uoi dudng Chinh tri QuAn 5 - 56 2Ol An Duong Vuong,

phucrng 8, quAn 5, 1'P.LICM.

2. Thdi gian t6 chri'c Dai hQi thay ddi: 08900 ngay 30/0612021

Dia tli6m: Trung tAnr [l6i dudng Chinh tri QuAn 5 56 201 An Duong Vuong,

phucrng 8, quin 5,'l'P.HCM.

3. Chu'ong trinh Dli hQi: Dinh kern theo thong bao nay.



4. Tiri ligu Dai hQi: crlc 'fai li6u Eai hQi sE dang tai tren website C6ng ty

www.chieusang.com, ffiVC Quan hc c6 d6ng/D4i hiri ddng c6 dOng tu ngiiy

0910612021.

5. Xric nhqn tham dU': Dd thudn loi cho cong tdc to ch0c, Qu! c6 d6ng vui long

x6c nhAn tham d9' ho4c gtri GiAy xdc nhdn tharn dy ErlIDCD thuong ni6n 2021

truoc 16900 ngay 28/0612021 bdng c6c hinh th[rc sau:

- Gu'i thu d0n : C6ng ty co phAn Chi€u s6ng c6ng c(ng'f}'}.llCM *

S6 t:l Chau Van Lidm, phuong 14, qu6n 5,'l'PH(lM.

- Gui cmail ddn : chs.daihoi(lDerrrail.com

6, ily qryiin tham dg: N6u Quy c6 d6ng uy quy6rr chc ngucri kh6c tharn dy Dai

hQi, vui long di6n vdo rnAu Ciiay uy quydn vir xuAt trinh khi Nguoi dugc 0y
I*lli,.,,,

quy€n den du DAi hQi. (Gia.v tr7, cltryen lthai lo bcin chinh, c(t chrt'k! tr$c tiep.

Trrong h.-p nhan uy' quyin ttt ctt dong tct chil'c thi cin co clciu cucr to chu'c iy
qtryen)

7. Tham dU'D4i hQi: Co d6ng hoac Nguoi dugc uy quydn khi d6n tharn du Dai

hoi vui lon*e d6n thanr drr dung gio:

- DOi vcri co dong, klri tharn dU hqp vui long nrang theo'l'hu mo'i (co kli xac

nhdn), CMNDIhg chi6u (ban chinh).

- DOi vcri tru'ong hcrn dugc uy quydn: nguo'i duoc u1' qrydn khi tham dU vui

long rrrang theo GiAy uy quydn (ban chinh), CMI*ID/CCCD, ho chi5u (brin

chinh) vaT'hu moi hop cua ngucri uy quydn (bdn cirinh).

'[hu moi tham du Dai h6i dd ducrc gui qua duong buu diQn den Qu;i co d6ng theo

dia chi do 'l'rung tdrrr luu ky chung khoan Viet Nam ch6t rlanh sdch c6 d6rng ngdy

2510512021.

'fh6ng bao ndy thay 
-l'hu nioi cho trr"rong hop c6 d6ng klrong nh6n ducrc-fhu rnoi

hop Dai hoi dong co dOng thuo'ng nien ndm 2021.

2



Chi chri:

- Trong tinh hinh dich bQnh Covid- 19, vitc t6 chuc DI IDCD thuong ni6n nam 2021

cua Cdng ty co the ti6p tyc thay d6i thco quy dlnh va chi dqo cua co quan c6 thAm quydn.

'frumg hqp nay C6ng ty sd co th6ng bao cu th6 vA mong nh6n dugc sU th6ng cdm, h6 tro

tir Quyi c6 d6ng.

- Quy c6 d6ng tham dy Dai hoi vui long tuan thu c6c quy dlnh v6 phong, ch6ng

dich bQnh Covid-19 cua Chinh ph0 va Ban"l'6 chuc Dai hoi.

R6t h6n hanh duo. c don ti6p Quy c6 dong tqi Dqi hQi d6ng c6 dong thuong ni6n ndm 2021.
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 
 

Thời gian: 08h00 ngày 25 / 06 / 2021 

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 5  

207 An Dương Vương, phường 8, quận 5, TPHCM 

 
 

08h00 – 08h15 - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. 

08h15 – 08h25 - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. 

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.  

- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. 

-  Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội.  

08h25 – 08h30 - Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. 

- Thông qua Chương trình Đại hội. 

08h30 – 09h00 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm 

toán AASC 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị. 

- Báo cáo của Ban kiểm soát. 

- Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc năm 2020 

09h00-09h15 - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 

- Thảo luận 

09h15-09h30 - Bỏ Phiếu biểu quyết số 1. 

- Nghỉ giải lao (lần 1) 

- Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết số 1 

09h30-10h00 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 

- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 

- Tờ trình thông qua định hướng sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026 



 

 

- Tờ trình thông qua Kế hoạch chi lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và 

Tổng giám đốc năm 2021. 

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. 

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo 

cáo tài chính của Công ty năm 2021. 

- Thảo luận 

10h00-10h20 Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban  Kiểm soát Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 

2021-2026. 

- Thông qua danh sách ứng cử viên. 

- Thông qua Thể lệ bầu cử  

10h20 – 11h15  - Bỏ Phiếu biểu quyết số 2 

- Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban  Kiểm soát  

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 

- Nghỉ giải lao 

11h15 – 11h30 - Công bố kết quả kiểm phiếu Phiếu biểu quyết số 2 và Phiếu bầu;  

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-

2026 ra mắt Đại hội đồng cổ đông 

11h30 – 11h45 - Thư ký trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;  

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; 

11h45 - Tuyên bố Bế mạc Đại hội. 
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