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TỜ TRÌNH
V/v Bầu bổ sung nhân sự trong Hội đồng quản trị
Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ2018

-

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

-

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2016/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 29/06/2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng
khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua
ngày 24/11/2010;

-

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ‐CP ngày 06/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị
công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;

-

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;

-

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/2018/BB‐Hội
đồng quản trị ngày 19 tháng 03 năm 2018.

-

Căn cứ công văn số 15/2018/CV‐CKCT ngày 16/04/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán
Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Kiên Hùng.

Do lý do cá nhân, hai thành viên Hội đồng quản trị xin được từ nhiệm gồm các ông:
+ Ông Nguyễn Minh Giang.
+ Ông Lê Quốc Trung.
Để đảm bảo thực hiện đúng cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị quy định tại Nghị định số
71/2017/NĐ‐CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công
ty đại chúng, Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung thêm 2 nhân sự độc lập vào Hội đồng quản trị.
Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị đến ngày 16/04/2018 gồm:
+ Ông Thái Hoàng Long ‐ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
+ Bà Vũ Ánh Nguyệt ‐ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
+ Ông Nguyễn Việt Dũng ‐ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị
Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Sơ yếu lý lịch của các nhân sự ứng cử tại phần phụ
lục của Tài liệu đại hội.
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Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản
trị xin rút và thông qua danh sách đề cử như trên để công tác bầu cử có thể được tiến hành.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Kiên Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2018
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN QUỐC DŨNG
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THỂ LỆ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (2014 – 2019)
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kiên Hùng
-

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

-

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;

Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:
1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng gồm bảy (07) thành viên, gồm một (01) Chủ tịch và các
Thành viên.
Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị là năm (05) năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không
hạn chế.
Số lượng nhân sự Hội đồng quản trị được bầu bổ sung trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
(sau đây gọi tắt là Đại hội) là hai (02) người.
2. Cổ đông có quyền tham gia bầu cử:
Tất cả cổ đông của Công ty có đăng ký tham dự Đại hội đúng qui định của Công ty đều có quyền tham
gia bầu thành viên Hội đồng quản trị.
3. Phiếu bầu:
-

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và
có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

-

Phiếu bầu có in “Mã số bầu cử”. Cổ đông ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của
mình (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) lên ô tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết.

-

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị có màu trắng.

-

Sau khi Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử, cổ đông có quyền bầu cử được Ban kiểm phiếu
phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản. Việc phát phiếu bầu sẽ chấm dứt trước khi đóng thùng
phiếu.

4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:
Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp
số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ
từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến
dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng
viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử

Trang 38

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80%
được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
Thông qua đề cử, ứng cử, danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ
2014 – 2019 như sau:
Danh sách đề cử cho thành viên Hội đồng quản trị gồm ba (03) người:
1. Ông Thái Hoàng Long ‐ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bà Vũ Ánh Nguyệt ‐ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Nguyễn Việt Dũng ‐ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
Sơ yếu lý lịch của các ứng viên trên đã được đăng tải tại website Công ty Cổ phần Kiên Hùng và đính
kèm phụ lục Tài liệu Đại hội.
5. Nguyên tắc bầu cử:
Thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.
-

Đối với các cổ đông có quyền bầu cử: mỗi cổ đông có tổng số phiếu có quyền bầu cử tương ứng
với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Ví dụ: Cổ đông X sở hữu và được ủy quyền 1.000 cổ phần, khi bầu cử cho hai (02) thành viên Hội đồng
quản trị thì sẽ có tổng số phiếu có quyền bầu cử là 1.000 x 2 = 2.000 phiếu.
-

Cổ đông có quyền bầu cử được quyền dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết của mình cho một hoặc
một số ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên.

Ví dụ: 03 ứng viên thành viên Hội đồng quản trị là các ông bà A, B và C. Cổ đông X có thể bầu số phiếu
đồng đều cho 02 thành viên Hội đồng quản trị mà mình chọn căn cứ trên số phiếu mà mình có:
TT

Họ và tên

1

Nguyễn A

2

Trần B

3

Trần C

Số phiếu có quyền
bầu cử
1.000

1.000
Tổng cộng

2.000

Hoặc không đồng đều số phiếu cho 02 người mà chia ra bầu cho một hoặc một số người mà mình tín
nhiệm hơn, với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá số phiếu bầu cổ đông X có. Chẳng hạn:
TT

Họ và tên

1

Nguyễn A

2

Trần B

3

Trần C

Số phiếu có quyền
bầu cử
1.500
500

Tổng cộng
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6. Phiếu bầu không hợp lệ:
Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
-

Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.

-

Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 2 người đối với
Hội đồng quản trị)

-

Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn
hơn tổng số quyền được bầu đã ghi trên phiếu và đối chiếu với dữ liệu đăng ký tham gia
Đại hội tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

-

Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền
được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

-

Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu
(trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).

-

Phiếu bầu để trống, không ghi bất cứ số nào vào bất cứ ô số phiếu có quyền bầu cử nào.

7. Điều kiện trúng cử:
Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp,
bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ
công ty và như trình bày trong Thể lệ bầu cử này.
Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải đạt tối thiểu một (01) phiếu bầu.
8. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu:
-

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham
dự Đại hội.

-

Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại
hội dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát đương nhiệm.

-

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm
phiếu phải ghi rõ: tổng số cổ đông của Công ty hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội;
tổng số cổ đông có quyền bầu cử; tổng số phiếu phát ra. Tổng số phiếu thu vào; tổng số phiếu
bầu hợp lệ và không hợp lệ; tỉ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát theo thứ tự từ cao đến thấp.

-

Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 ‐
2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, kính trình Đại hội thông qua.
BAN KIỂM PHIẾU
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NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ
Ngày: 24/04/2018

-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày
26 tháng 11 năm 2014.

-

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồng
cổ đông thông qua vào tháng 11 năm 2017.

-

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2018/BB‐ĐHĐCĐ của
Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày
24/04/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Số 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu
Thành, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:
-

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phần
do 182 (một trăm tám mươi hai) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu
chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập, số 547/2018‐KHS/VSD‐ĐK ngày
09/04/2018;

-

Số cổ đông tham dự đại hội ngày 24/04/2018 là ................ người, là chủ sở hữu và đại diện ủy
quyền

hợp

pháp

cho

(....................................................................................................),

..............................................
chiếm

tỷ

lệ

.........................% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr‐ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về các Báo cáo của Ban Tổng
Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:
Đại hội thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày trong:
1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và trình
Đại hội kế hoạch năm 2018
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và
phương hướng hoạt động năm 2018, dự kiến kế hoạch cho năm 2019 và 2020.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2017 và kế hoạch năm
2018.
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Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là … %, không đồng ý là …%, ý kiến khác …%
Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr‐ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về báo cáo tài chính năm 2017
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày
31/12/2017 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực
hiện.
Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là … %, không đồng ý là …%, ý kiến khác …%
Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr‐ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Phân phối lợi nhuận, trích
lập Quỹ năm 2017, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:
Đại Hội nhất trí thông qua:
1. Chia cổ tức năm 2017:
-

Hình thức : chia tiền mặt.

-

Tỷ lệ chia : 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)

-

Tổng số tiền: 16.050 triệu đồng.

-

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018

-

Ngày thực hiện: 18/04/2018

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ :
ĐVT: triệu đồng
Khoản mục

Tỷ lệ (%)

Cơ sở

Số tiền

Quỹ khen thưởng phúc lợi

12%

LNST

3.178

Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý

2%

LNST

529

còn lại sau khi phân phối

LNST

6.650

điều hành Công ty
Quỹ đầu tư phát triển
Tổng


10.357

Ghi chú: Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi chi thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát và Hội
đồng quản trị không kiêm nhiệm 72 triệu đồng.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 :
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ĐVT: 1.000 đ/tháng
STT

Chức vụ

Thù lao

1

Chủ tịch Hội đồng quản trị

6.000

2

Thành viên Hội đồng quản trị

3.000

3

Trưởng Ban Kiểm soát

3.000

4

Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)

2.000

5

Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)

1.000

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là … %, không đồng ý là …%, ý kiến khác …%
Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr‐ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Kế hoạch kinh doanh năm
2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2018, dự kiến cho 2019 và 2020; các dự án đầu
tư năm 2018:
Đại hội nhất trí thông qua:
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản:
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu

Năm 2018

Doanh thu thuần

1.166.338

Lợi nhuận gộp

121.525

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

41.607

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

40.547

Lợi nhuận Công ty mẹ

37.602

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)

3.514

Tỷ lệ LNST /DT thuần

3,48%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:
2.3.

Chi trả cổ tức năm 2018:

-

Hình thức : chia tiền mặt hoặc 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu

-

Tỷ lệ chia : theo kế hoạch lợi nhuận cổ tức đã trình bày ở phần trên.
Trang 43

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cách thức và thời điểm chi trả cổ tức
của năm 2018.
2.4.

Tỷ lệ trích lập các quỹ:
ĐVT: triệu đồng
Khoản mục

Tỷ lệ (%)

Quỹ khen thưởng phúc lợi

Cơ sở

10 – 15%

Lợi nhuận sau thuế

2%

Lợi nhuận sau thuế

Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý
điều hành Công ty
Quỹ đầu tư phát triển

còn lại sau khi đã phân
phối lợi nhuận cho các
khoản mục khác

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:
ĐVT: 1.000 đ/tháng
STT

Chức vụ

Thù lao

1

Chủ tịch Hội đồng quản trị

6.000

2

Thành viên Hội đồng quản trị

3.000

3

Trưởng Ban Kiểm soát

3.000

4

Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm)

2.000

5

Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm)

1.000

4. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020 :
Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020:
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
Vốn điều lệ
Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế

TH 2017

KH 2018

KH 2019

KH 2020

107.000

107.000

107.000

107.000

1.110.690

1.166.338

1.445.906

1.654.326

16.847

40.547

56.280

66.757
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Lợi nhuận sau thuế

26.479

37.602

49.306

57.892

2.444

3.514

4.608

5.410

15%

8 – 15%

8 – 15%

8 – 15%

của CĐ Cty mẹ
EPS (đồng/cp)
Cổ tức

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế hoạt động
sản xuất kinh doanh, thị trường và các yếu tố khách quan khác và năng lực nội tại của Công ty.
Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch các dự án trong năm 2018 như sau:
 Dự án xây dựng nhà máy đông lạnh mới với diện tích 3ha tại khu Thạnh Lộc.
 Dự án nuôi tôm trong nhà kính thực hiện giai đoạn nghiên cứu sâu hơn về tính khả thi và
phương án thu xếp vốn hợp lý.
Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là … %, không đồng ý là …%, ý kiến khác …%
Điều 5: Thông qua các tờ trình số 05/TTr‐ĐHĐCĐ2018 và 06/TTr‐ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 của
Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm tờ trình)
1. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 05/TTr‐ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Công ty kiểm
toán thực hiện công tác kiểm toán tài chính công ty năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là …
%, không đồng ý là …%, ý kiến khác …%.
2. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 06/TTr‐ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Chủ tịch Hội
đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là … %, không đồng ý là …%, ý
kiến khác …%.
Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/TTr‐ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về việc bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019:
Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị xin rút như sau:
+ Ông Nguyễn Minh Giang
+ Ông Lê Quốc Trung
Đại hội bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo danh sách ứng cử,
đề cử như sau:
+ Ông Thái Hoàng Long
+ Bà Vũ Ánh Nguyệt
+ Ông Nguyễn Việt Dũng
Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là … %, không đồng ý là …%, ý kiến khác …%
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Bảng kết quả bầu cử:
Họ và tên

Số lượng phiếu bầu

Tỷ lệ phiếu bầu

Ông Thái Hoàng Long

…

…%

Bà Vũ Ánh Nguyệt

…

…%

Ông Nguyễn Việt Dũng

…

…%

Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 ‐ 2019:
1............................................................
2...........................................................
Điều 7: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ...............% tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2018.
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Kiên
Hùng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN QUỐC DŨNG
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