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CONG TV CO PHAN KHOANG SAN VA VT LIEU xAY D1JG LAM BONG 
L4MDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM 
Dja chi/Add: 87 Phü Dông Thiên Vixang, Tp. Dà Lt, tinh Lam Dông. 
Din thoai/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065 

S: 02/2022/TB-HDQT-LBM 
Dà Lt, ngày 28 tháng 11 näm 2022 

Dalat city, November 28, 2022 

THÔNG BAO 
MO'I HQP BJ HQI BONG CO BONG BAT THU'ONG NAM 2022 

CONG TY CP KHOANG SAN vA VLXD LAM BONG 
INVITATION LETTER 

Participation of the Extraordinary General Meeting of shareholders 2022 
of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint-stock Company 

Hi dng quãn trl Cong ty cô phn Khoáng san và Vt 1iu xây dung Lam Dng 
("Cong ty LBM") trântr9ng thông báo và kInh mñ Qu cô dông tham dir cuc h9p 
D?i hi dông cô dông bat this?sng näm 2022 ("Di hi") vâi ni dung nhu sau: 

Board of Directors of Lamdong Minerals and Building Materials f/S Company ("LBM 
Company ") hereby not fy and invite esteemed Shareholders of LBM Company to participate in the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders 2022, the details of which are set out below: 

* Thôi gian/Time: 20/12/2022 (7:30 DOn khách, 8:00 khai mc)/December 20, 2022 (7.30: 
welcome guests, &00 AM opening). 
* Bla diem/Venue: Hi trithng Cong ty LBMJMeeting room of LBM— S6 87 Phü D 
Thiên Vi.ring, phithng 8, Dà L?t. 
* Bôi tuQ'ng tham dt.r/Participants: Co dong sâ hüu cô phân Cong ty LBM CO ten tro 
danh sách chôt ngày 24/11/2022 cOa Trung tam hxu k2  chrng khoán Vit Nam. 
All Shareholders holding LBM'shares who are on the list of Shareholders as of November 24, 2022 
issued by Vietnam Securities Depository. 

Chuong trinh Bai hi/Agenda of the meeting: 
* Ni dung lam vic/contents: 

- T trinh V/v: Min nhim chCrc vii cüa Tri.nng BKS và bu thành viên thay th; 
Report on: Dismissing the Chief of Supervisory Board and electing a replacement 
member; 
Th trInh V/v: TrInh lrng viên Ban kiêm soát; 
Report on: Presenting candidates for the position of members of Supervisory Board, 
Bâu cCr bô sung TV Ban kiêrn soát theo quy djnh pháp lust; 
Additional election of the Supervisory member; 
Các ni dung khác thutc thâm quyên cüa DHDCD. Other issues (jf  any) 

Tnr?ing hçp C dông không th tham dir Dai hOi CO th üy quyn cho ngi.thi d?i 
din hoc üy quyên cho TV HDQT, BKS tharn dir. 

Shareholders, who are unable to attend the meeting, can authorize your representatives or 
members of the BOD or Supervisors Board to attend the meeting. 

Co dOng khi tham d di hi vui lông mang theo CMND/CCCD hoc h chiêu 
(ban chInh), giây dAng k dir h9p, giây üy quyên (neu cO) dé lam thu tiic dang k tham 
dtr Dti hi. 

Shareholders are expected to carry with ID card or passport, Registration form 
power of attorney (f any) for registration procedure.
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Tài 1iu h9p Dai  hi cô dOng bat thi.thng näm 2022 s dirçic dang tãi trên website 
Cong ty LBM, mic cô dong tai  dja chi: www.lbm-vn.vn  kê tr ngày 29/11/2022. KInh 
mong qu cô dong nghiên cru tài 1iu tnràc khi den dij hQp dé Dii hi dat  kêt qua tot. 

Documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022 will be posted 
on the Website of LBM Company, the shareholder section at: www.lbm-vn.vn  from 29/11/2022. We 
hope shareholders to study the documents before coming to the meeting so that the meeting can 
achieve good results. 

Dê cong tác to chirc di.rc chu dáo, dê nghj qu cô dông gi Giây däng k' tharn 
dr Di hi hoc Giay üy quyên ban gôc (theo mâu Cong ty hoc mu theo quy djnh ye 
pháp 1ut dan sir) ye Cong ty truó'c 16 gi& ngày 16/12/2022 bang dung biru din, Fax: 
(0263) 3830142 — hoc E-mail: lbm@lbm-vn.vn.  

In order to facilitate the meeting arrangement, shareholders are requested to send the 
registration Form or original authorization letter (the company 'sform or form in accordance with 
civil law) to the Company before 16:00 on December 16, 2022 by courier or fax: +84 (0)263 
3830142 - or E-mail: lbm@lbm-vn.vn.  

Trân trQng kInh m?ii!/Cordially invited! 

Ni nhân/Diszribute: 
-N/nc Ire n/as above; 
-Liru/fuie. 



iêm Lam Dng - S 87 Phü 

CHU'ONG TRNH 
BI HQI BONG CO BONG BAT THUNG 

8:00, Thr Ba, ngày 20/12/2022 

Hi trir&ng Cong ty CP Khoáng san và VLXD 

NAM 2022 

Dng Thiên Vuang, phii&ng 8, Dâ Lat,  Lam Dông. 
* Don khách, c dông lam thu tiic dr hçp, trao tài 1iu: 7h30 - 8h00. 

'cIi 

Nghi thrc khai mic và giâi thiu thành phn tham thr. 8h00 - 8h05 Ong Phan NgQC 

8h05 - 8h10 
Bão cáo k& qua kim tra tir each c dông tham dir Dai  hi. 
Giài thiêu Chü tjch HDQT chü trI Dai  hi. 

Ong P/ian NgQc 
Swi 

8h10 - 8h15 
Chü tich HDQT chü trI Dai  hôi. 
Giâi thiu và biu quyt thông qua Ban thr k và Ban 
Kim phiu. 

OngLe Dlnh Hkn 

8h15 8h20 
Thông qua: Chixcing trInh Dai  hi và Quy ch lam vic 
DHDCD bAt thtthng näm 2022. 

Ong Phan NgQc 
Sun 

* BH thão 1un và biu quyét thông qua ni dung sau: 
- Ta trInh: Min nhim bà Nguyn Thj Thüy Nga - 
Tnr&ng Ban Kim soát; 

- To trinh: ng vien Ban kiem soat cua Cong ty m LHC; 

* DH bô phiu biêu quyt các ni dung trên 
* Ban kiêm phiu lam vic - Cong b kt qua kiêm 
phiêu. 

Ong Lê DInh Hkn 

Ban kkmphiêu 

8h50 - 9h20 
Dai hi tip tiic cong tác bAu cr b sung thành viên Ban 
Kiêm soát. 
Ban kim phiu lam vic 

Ong Lê DInh Hiên 

Ban kie2mphiê'u 

9h20 - 9h30 Ban kim phiu cong b k& qua bAu ccr Ban kie2mphi1u 

9h30 - 9h45 Thông qua Biên ban và Nghj quyêt Di hOi. Tint k) £)gi hôi 

9h50 Be mac  Dai hi. 

Luu y": N5i dung chu-crng trInh có th thay di dphà hçrp v&i diln bin thtc t tgi Dgi h5i. 

an 



CONG TV CP KHOANG SAN VA VT LIEU xAV DUNG LAM BONG 
Dja chi: 87 Phü Dông Thiên Vuang, phu&ng 8, Tp. Dà Lat, Lam Dông 

Diên thoai: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065 

Dà Lat,  ngày 20 tháng 12 näm 2022 

QUY CHE LAM VIC, THE L BIEU QUYET TI 
BA! HO! BONG CO BONG BAT THU'NG NAM 2022 

- Can thLut Doanh nghip s 59/2020/QHJ4 có hiu lrc ngày 01/01/2021, 
- Can c& Lut Ch&ng khoán so 54/2019/QHJ4 ngày 26/11/2019 và các van ban pháp 

1u4t khác có lien quan, 
- Can ci Diêu l cüa COng lycO phán Khoáng san và VLXD Lam Dông ("Diêu &'); 
- C'án cz- Quy chê n5i bç5 ye quán trj Cong ty cO phán Khoáng san và VLXD Lam 

DOng. 

CHIX€NG 1 

NHUNG QUY B!NH  CHUNG 

Biu 1. PHAM VI BIEU CHINH VA DOI TU'NG Ap DUNG 

1. Quy chê nay áp di;ing cho vic t chüc Di hi dông c dông bat thithng näm 
2022 (Sau day gçi chung là "Bii hi" hoc "Cuc h9p BHBCD") cüa Cong ty. 

2. Quy chê nay quy djnh ci;i the ye quyên và nghia vi;i cüa cô dông, nguäi di.rçc üy 
quyên di;r h9p và các ben tham gia Di hi, diêu kin, the thüc tiên hành Di 
hi; 

3. C dông, ngi.r&i d?i  din theo üy quyn cüa c dông và các ben tham gia có 
trách nhim thi;rc hin theo các quy djnh ti Quy chê nay. 

Biu 2. cAc B!NH  NGHiA 

1. Co dông: là nguii sôr h&u cO phAn cüa LBM, có ten trong danh sách c dông có 
quyên tham di;r Dai  hi. * 

2. Biu quyt: Là vic Co dông thi;rc hin quyên cho kiên ye các ni dung, van 
dê ci the nhãm xác djnh các ni dung, van dê có dü diêu kin di.rçic DHDCD 
thông qua. 

3. Chu'o'ng trInh ngh s1r: Là các ni dung trong chxcing trInh hçp DHDCD dâ 
di.rgc Hi dông quàn trj dê xuât dê cô dông thi;rc hin biêu quyêt. 

CHU'€NG 2 
QUYEN VA NGHiA VJ CUA cAc BEN THAM D1J BI HQI 

Biu 3. QUYEN VA NGHIA VU CUA CO BONG HOC NGU'OI BI DIN 

3.1 Biu kin tham dy Bi hi: 

Là CC CO dOng hoc ngt.thi di din theo üy quyn bng van bàn cüa mt hoc 
nhiêu CO dông có ten trong danh sách cô dOng cüa Cong ty LBM ti ngày chôt 
danh sách cô dông có quyên tham di;r Di hi. 



3.2 Quyn cüa cô dông tham dir Dii hi: 

a. Dirçvc trrc tip tham dir hoc üy quyn bng van ban cho ngtthi khác tham dr 
Di hivà biêu quyêt tat cá các van dê cüa Di hi, theo quy djnh cüa Diêu 1, 
Quy chê nay vâ hithng dan cüa Ban to chrc DHDCD; 
b. Phátbiêu kiên, tháo 1un trtrc tiêp ti DHDCD theo quy djnh ti Diêu 9 cüa 
quy ché nay; 
c. Nhn the biêu quyêt và cac tài 1iu kern theo sau khi däng k tham dr Dti hi 
vâi Ban kiêm tra tu cách cô dông; 
d. Co dông, ngi.r1i d.rçc üy quyên dir hçp den muon khi Di hi chi.ra két thüc 
có quyên däng k và tham gia biêu quyêt ngay ti Dai  hi dOi vâi các van dê 
chi.ra biêu quyêt, nhirng Chü tça không có trách nhim drng Di hi và hiu lirc 
cüa các dçit biêu quyêt tnràc do không bj ânh hi.rOng. 

3.3 NghTa viii cüa c dông tham dir Bii hi: 
a. Co dông hay ngithi dixçc üy quyên dir h9p khi tham dir Dti hi phái mang 
theo giây CMND/Thë CCCD/H chiêu, Giây üy quyên hqp 1 (dôi vâi di din 
&rçlc üy quyên) theo mu cüa COng ty LBM hoc 1p theo quy djnh pháp luat 
ye dan sir CO ghi rO ten cá nhân, tO chirc di.rçic üy quyên và so luqng cô phân 
&rcic üy quyên, và Giây dang k tham dr Di hi np cho Ban kiêm tra tu each 
cô dông. 
b. Gi€t gin an ninh trt t1r và không gay rôi 1on hay 1n xn trong th&i gian diên 
racuc hçp; Tuân thu theo huàng dn cüa ChO tQa, rng xir vAn minh, ljch s1r; 
Dê din thoai & chê d rung hoc tAt may, khi can thi ra ben ngoài dam thoi; 
Không hut thuôc lá trong phOng Di hi; 
c. Giü bI rnt, k) 1ut phát ngOn, thirc hin dOng ché d si'r diing và bâo quán tài 
1iu. Vic ghi am, ghi hInh Di hi phái dLrçlc thông báo cong khai và duçic sir 
chap thun cüa Chu tça D?i  hi; 
d. Phát biêu và biêu quyét phü hçrp v&i hu&ng dn cüa Ban To chCrc và ton tr9ng 
sr diêu khiên cüa Chu toa Dai hi; 
e. Tuân thu các quy djnh ti Quy chê nay và ton trQng kêt qua cüa Dai  hi. 

Biu 4. BAN KIEM TRA TIJ CACH CO BONG THAM DV BI HO! 

Ban kim tra tr each c dOng gm 01 tnrâng ban và các thành viên do Hi dng 
quán trj chi djnh dê thirc hin các churc nAng và nhim vii sau: 

1. Kiêm tra tu cách cO dông hoc di din duqc üy quyên dir hçp: Yêu câu cô 
dOng tham dir Di hi và khách m&i xuât trinh Giây CMND/H chiêulThê 
CCCD, Giây dAng k' dir h9p, Giay üy quyén (dOi vâi d?i  din diiçic üy quyen); 

2. Phát cho cO dOng hoc ngu&i drc üy quyên dir hçp: The bieu quyêt, Phiêu biêu 
quyet vA các tài 1iu h9p lien quan khác; 

3. Báo cáo trtthc Di hi kêt qua kiêm tra tij cách cô dOng dir Di hi ye so hrng 
và t' 1 tham di.r Dai hi ti các th&i diem sau: 
- Tru&c khi khai mc Di hôi. 
- TnrOc mOi ian biêu quyêt cüa D?i  hi nêu cO sir thay dOi ye sO cô dOng dAng 
k' tham dir Di hi (Tnr&ng hqp cô dông den muon  däng k d? hcp). 

4 Xac dinh tii cach CO dông tham dix Dai hOi di.ra tren thông tin thâm tra va thông 
tin cô dông cung cap, Ban kiem tra tix cách cO dông co quyen ttr chôi cap phieu 
biêu quyêt và tài Iiu hçp cho cô dông khOng dü ti.r each tham dir D?i  hi. 



Diu 5. CHU TQA 

1. Chü tjch Hi dng quán trj lam Chü tça Di hi hoc üy quyn cho thành viên 
HDQT khác lam chü ta cuc hp do HDQT triu tap. 

2. Trách nhiêm cüa Chü t9a: 
- Diêu hành cuc hçp DHDCD theo dung quy djnh ti Quy chê nay và ni dung 

chucing trInh dã dircic Di hi dông cô dông thông cjua. Chü tça lam vic theo 
nguyen tãc tp trung dan chü và quyêt djnh theo da so; 
Huàng dan cô dông thâo lun, biêu quyêt cac van dê trong ni dung chuong 
trInh hop và các van dé có lien quan trong suôt qua trInh hop; 
Trã li hoc cr can b quãn l có lien quan trã 1i các van dê do Di hi yêu 
câu và giái quyêt các van de phát sinh trong qua trInh dién ra ti phiên hop; 
Quyet djnh cüa Chü tpa ye van dê trInh tir, thu ti1c hoc các sir kiin  phát sinh 
ngoài chucing trmnh cüa Di hi sê mang tInh phán quyêt cao nhat. 

- Chü tQa có quyên thirc hin các bin pháp can thiêt và hcip l dê diêu hành cuc 
hçp mt cách có trt tr, dung theo chuang trInh dã duçc thông qua và phàn ánh 
duc mong muon cüa da so ngi.thi dir hçp. 

Diu 6. THIJ K DI HO! 

1. Thu k D?i  hi do Chü tça Di hi chi djnh và duqc Dai  hi dng ci dông 
thông qua bang the biêu quyêt. 

2. Trách nhim cüa Thu k: 
- Ghi chép day dü, trung thirc toàn b diên biên cüa Di hi và nhüng van dê dâ 

duçic cô dông hoc nguñ di din theo üy quyên cüa cô dông thông qua; 
- Soan tháo ni dung Biên bàn, Nghj quyêt cüa DHDCD và dcc ti Di hi tru&c 

khi kêt thüc Dii hôi; 
- Thirc hin các cOng vic trq giüp khác theo phân cong cüa Chü tça. 

JJiu 7. BAN KIEM PHIEU 

1. Ban kim phiu gm 01 tru&ng ban và các thành viên do Chü tça d cr và di.rçic 
DHDCD biêu quyét thông qua. Thãnh viên Ban kiêm phiêu Co the lâ can b 
cong nhân viên cüa Cong ty LBM, cô dông. Thành viên Ban kiem phiêu không 
dOng thai là Chü t9a hoc Thu k Dai  hi. 

2. Nhiêm vii cüa Ban kiêm phieu: 
Giüp chü t9a Di hi phô biên nguyen täc, the l và hirâng dan cách thüc biêu 
quyet các ni dung theo chixang trInh Dai  hi; 
Kiêm tra, giám sat vic bieu quyêt, bâu phiêu cüa cô dông, di din cô dông; 
To chüc kiêm phiêu, 1p biên bàn kiém phiêu và cong bô ket qua bO phiêu biêu 
quyêt thông qua các ni dung ti Di hi mt cách trung thirc và chInh xác và 
chju trách thim ye kêt qua kiêm phiêu cOng bô truâc Di hi; 
Giao li biên bàn và toàn b phiêu biéu quyêt, phiêu bâu cho Chü t9a Di hi 
hotc Thu k Dii hi. 
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CHU'ONG III 
TIEN HANH BI HQI vA ViC BIEU QUYET THÔNG QUA CAC 

VAN BE TiJ BiJ HQI 

Biu 8. BIEU KIN TIEN HANH BAI HQI 

Dai hi thrçc tin hành khi có si c dông dir hçp di din trên 50% thng s 
cô phãn có quyên biêu quyêt cüa Cong ty (theo danh sách ngày dàng k cuôi cüng 
do Trung tam Ltru k Chüng khoán Vit Nam cung cap). 

Biu 9. PHAT BIEU THAO LUJLN TI BA! HQI 

C dông thrc hin thâo lun theo huâng dn cüa ChU tça trong qua trInh din 
ra cuc hçp DHDCD. 

2. Vic tháo 1un và giâi dáp thäc mac duçrc thirc hin theo nguyen täc vâ cách 
thrcnhu sau: 
a. Co dông hoc nglr&i duçc üy quyên dir h9p muon phát biêu ' kiên phâi gio 
The biêu quyêt và duçrc sir chap thun cüa Chü tQa Dai  hi. 
b. Ni dung phát biêu can ngän gçn, tránh trüng l.p và tp trung vào nhQng 
ni dung tr9ng tam can trao dôi, phü hçip vâi Chuang trInh nghj sir  dã &rçlc 
thông qua. Chü tça có quyên ngrng vic phát biêu cüa Co dông nêu xét thây 
nhUng van dê kiên nghj và thâo 1un trüng lap, khOng lien quan den ni dung 
Chucing trInh nghj sir.  Thii ,gian phát biêu khOng qua 05 phüt cho 01 lan phát 
biêu. Chi các kiên phát biêu phü hcrp vâi ni dung chuang trInh Di hi mâi 
duçxc ghi vào Biên ban cuc hçp. 
c. Chü tça chi trã Ryi trirc  tiêp các câu hOi trçng tam và lien quan den các ni 
dung cüa chucing trInh nghj s1r. 
d. Trong tnr&ng hçip vic thão lun virçlt qua thji gian cüa chwing trInh hçp 
DHDCD, các cau hOi chua trã li ti cuc hçp DHDCD së thrqc Thu k tp 
hqp và Ban chü tça có the trã 1i sau cho CO dông bang email hoc theo các 
hInh thirc khác phü hcp vói quy djnh cüa Diêu l Cong ty và quy djnh cüa 
pháp lut. 

Biu 10. BIEU QUYET THÔNG QUA CAC VAN YE TA! BeJ HQI 

1. Nguyen tãc biu quyt: 

: Dung "Phiu biu quyt" d thông qua ni dung các ti trInh ti Di hi. 
Môi cO dông, di din theo üy quyên cüa cO dOng dirçic phát mt (01) phiêu biéu 
quyét. Trong do, có ba (03) kiên: Tan thành, khóng tan thành và không có j kiên 
v&i tirng ni dung biêu quyêt. CO dông, di din theo üy quyên cüa cO dOng "ks' 
ten" vào O mInh chon. 

- Dung "The biu quyt" d thông qua các ni dung khác, trir các vn d dâ 
duqc bieu quyêt bang Phieu biêu quyét nêu trén. Môi Co dOng, di din theo üy 
quyên cüa cO dông biêu quyêt thI gi cao the biêu quyêt huàng ye Chü tQa theo 
trInh tir:  Dông khóng dóng . Ban kiêm phiéu së dêm the và dung phtrang pháp 
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loai tth d xác djnh kt quábiu quyt. Dng thai, c dông "kg ten" vào ô mInh 
biêu quyêt: Dóng j,  khóng dóng j  dê hru ho so Dti hi. 

Tnthng hçip di biu không giG the biu quyt trong Ca hai l.n biu quy& 
"Dông j, không dóng " cüa mt ni dung biêu quyêt thI &rçYc xem nhu biêu quyêt 
dông ni dung do. 

2. TInh hçrp 1 cüa Phiu biu quyt: 

- VhInh thi'rc: Phiu hçip l là phiu theo mu in sn do Ban t chüc phát ra, 
có dóng dâu cüa Cong ty, không tay xOa, cao  sira và phãi có ch k cüa cô dông 
hoc dai  din theo üy quyên cüa cô dông. 

- V ni dung: Phiu biu quyt không ghi them ni dung nào khác ngoài quy 
djnh, "Kg ten" bang but mirc ch9n (01) trong (03) ô biêu quyêt. 

3. Biu quyt trirc tip: 

- Dtrçyc áp diing di vâi cac trithng hqp không áp dicing hInh thirc biu quyt 
quy djnh tai  miic 2, khoàn 1 Diêu 10 trên day. 

- C dông hoc di din theo üy quyn biu quyt v v.n d cn 1' kin 
bang each gb the biéu quyêt cUa mInh hoc bang hInh thüc khác theo sir diêu khiên 
cüa Chü t9a. Ban Kiêm phiêu Se ghi 1i so phiêu tan thành, không tan thành và 
không Co kiên dé Cong bô kêt qua biêu quyêt truàc Di hi. 

4. Bu cfr: 

Vic bu ci'r b sung thành viên Ban kim soát thrc hin theo Quy ch bu ci'r 
duçvc Di hi dOng cô dông thông qua. 

Diu 11. THÔNG QUA NGHI QUYET CUA DHDCD 

Nghj quyt cüa DHDCD di vâi các v.n d dtrçc trInh t?i  cuc hçp DHDCD duçic 
thông qua khi so cO dông sO hQu trên 50% hoc 65% tong so phiêu biêu quyêt cüa 
tat cã cô dông và di din üy quyên dr hçp chap thu.n tüy thuc vào ni dung biêu 
quyêt duçic quy djnh tai  Diêu 148 Lut Doanh nghip và Diêu 21 Diêu 1 Cong ty. 

Diu 12. BIEN BAN vA NGH! QUYET CUA DHDCD 

1. Ni dung Di hi &rçic 1p thành van bàn. Chü tpa và Thu khoc nguOi khác 
k ten trong Biên bàn hçp phài lien dOi chju trách nhim ye tInh chInh xác, 
trung thrc cüa Biên bàn D?i  hi. 

2. Can ctr kêt qua ti Dai  hi, Chü tça ban hành Nghj quyêt D?i  hi ye các van dé 
dâ &rcvc Di hi thông qua. 

3. Biên bàn và Nghj quyêt Dai  hi phài duçic Di hi thông qua truOc khi be mc 
Di hi, duqc cong bô trên trang thông tin din tO cüa Cong ty trong thai hn 
24h kê tO ngày cuc hçp DHDCD kêt thñc và dugc liru gi& ti Cong ty. 

JANG SA 

• YDUN6 



CHUNG IV 
oiEu IUIOAN THI HANH 

Diu 13. JJIEu IUJOAN THI HANH 

- Quy ché nay gôm 4 Chucing và 13 Diu và có hiu 1irc ngay sau khi Dai 
hi biêu quyêt thông qua; 
Quy chê nay có the sira dôi tai  trng th&i diem trén ca s dê xuât cüa Chü 
tça và di.rcic Dii hi biéu quyêt thông qua; 
Các ni dung không drçc quy djnh chi tiêt ti Quy chê nay thi thông nhât 
áp diing theo quy djnh tai  Diêu 1 Cong ty, Lut DN näm 2020 và các van 
ban pháp 1ut lien quan. 

TM.DJLI HQI BONG CO BONG 
CHU TQA 

LE BINH mEN 



CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA ViT LIU xAY DVNG  LAM DONG 
Dja chi: 87 Phü Dông Thiên Vtxang, phi.r&ng 8, Tp. Dà Lt, Lam Dông 

Din thoi: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065 

Dà Lqt, ngày 28 tháng 11 nám 2022 

TO TRINH SO 01 

IMI HOI BONG CO BONG 
A 9 A 

CONG TY CP KHOANG SAN VA VLXD LAM BONG 
V/v Min nhim chic vi:i  Trrnng Ban kim soát và bu thành viên thay th. 

HQI BONG QUAN TR! 

- Can ci Luat  Doanh nghip s 59/2020/QHJ4 ngày 17/6/2020; 
- Can c&Luát C'hing khoán s 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 
- Can cii- Diu 1 Cong ty cphcn Khoáng san và VLXD Lam D3ng, 
- Can c& Dan tIr nhim cla bà Nguyln Thj Thüy Nga — Trithng ban Kkm soát. 

Hi dng quãn trl Cong ty kInh trInh D?i  hi dng c dông bt thung näm 

2022 ni dung sau: 

1. Thông qua ni dung min nhim chirc vi cüa bà Nguyn Thj Thüy Nga — 

Tru&ng ban Kim soát Cong ty nhim kS'  2020-2025. 

2. Bu b sung 01 thành viên Ban kim soát thay th d thrc hin quyn và 

nghia v1i cüa Ban kim soát theo dung quy djnh cüa pháp 1ut và Diu I Cong ty. 

Hi dng quãn trj Cong ty kinh trInh Dii hi dng c dông b.t thu&ng nàm 

2022 xem xét thông qua ni dung nêu trên. 

Trân trçng kInh trInh! 

Nai nhân: 
- Nhzt Irên; 
-Litu VPCty. 



CONG TV CO PHAN KHOANG SAN VA ViT LIU XAY DVNG  LAM BONG 
Dja chi: 87 Phü Dng Thiên Vuang, phuàng 8, Tp. Dà Lt, Lam Dng 

Dinthoai: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065 

Dà Lgt, ngày 28 tháng 11 nàm 2022 

T1 TRINH sO 02 

A
BA! HQI BONG CO BONG 

A 

CONG TY CP KHOANG SAN VA VLXD LAM BONG 
V/v Trinh frng cCr viên Ban kim soát nhim kS'  2022 - 2026. 

HO! BONG QUAN TRI 

- C'än ct- Lu4t  Doanh nghip s 59/2020/QHJ4 ngày 17/6/2020; 
- Can thLu2t C'háng khoán s 54/2019/QHJ4 ngày 26/11/2019; 
- Can ci Diu l Cong ty c phn Khoáng san và VLXD Lam Dng, 
- Can ci'r Dan d cir áng v/en TV Ban Ban kilm soát cla Cong ty mq LHC. 

Hi dng quãn trj Cong ty kInh trInh Di hi dng c dông bAt ths&ng näm 2022 
nhftng nii dung sau: 

1. Thông qua so thành viên Ban kiêm soát &rçlc bâu bô sung vào Ban kiêm soát Con 
ty (nhim k' thành viên 2022 — 2026): 01 thành viên. 

2. Thông qua danh sách rng cCr viên de bâu bO sung vào Ban kiêm soát Cong ty 
(nhim k' thành viên 2022 — 2026) nhu sau: 

Ba: LE TH! THUY. 
S CCCD: 036187015077. Ngay cap: 20/12/2021. NGi cap: Cic tnr&ng Ciic CS QLHC 

ye TI'XH. 
Dja chi TT: 8.17 C/C 326/1 Ung Van Khiêm, P. 25, Q.  BInh Thanh, Tp. HO Clii Minh. 
TrInh d hçc van: CCr nhân. Chuyên ngành: Kê toán. 
Bang sâ hthi trrc tiêp cO phân có quyên biêu quyêt cüa Cong ty LBM: 5.800 cô phân. 
NhUng ng.r?i lien quan s hUu CP có quyén biêu quyêt cüa Cong ty LBM: 0 cO phân. 
Dang sâ hiu CP Cong ty mc LHC: 7.000 cO phân. 
NhIrng ngu&i lien quan s h&u gián tiép CP có quyên biêu quyêt cüa Cong ty LBM: 0 

cô phân. 
(DInh kern chi tilt h sc cüa &ng viên). 
DOi chiêu vâi tiêu chuân thành viên BKS ti Diêu 169, Lust DN 2020; Diêu 286, TI,  

155/2020; Diêu 37, Diêu l Cong ty. 
Tiêu chun và diu kin Dt/không dt 

i. Co âü nang 1irc hành vi dan sir, không thuc dOi ftrçlng bj cam thành 
và quãn l doanh nghip theo quy djnh cüa Lust Doanh nghip. Bat 

2. Dixcc dào to mt trong các chuyên ngành ye kinh tê, tài chInh, kê toán, 
kiêm toán, 1ut, quãn trj kinh doanh hoc chuyên ngành phü hçp vài hot 
dng kinh doanh cüa Cong ty. 

Dt 

3. Không phái là ngui có quan h gia dInh cüa thành viên Hi dông quan 
tn, lông giám dôc và ngtrii quãn 1 khác. Dat 

4. Không phái là ngu&i quàn 1' cong ty; khOng nhât thit phái là cO dông 
hoc ngxâi lao dng cüa cong ty. Dat 

5. Không phãi là ngtrii có quan h gia dlnh cüa ngträi quàn l cüa cOng ty 
và cong ty mc; ngixäi di din phân von cüa doanh nghip ti cOng ty mçvà 
ti cong ty. 

Bat 

CON( 
cOPHANX1 
vAvATuu 

LAM E 



TM. HQI BONG 
ü ti 

6. Không lam trong b phn k toán, tài chInh cüa Côn ty. Dt 
7. Không là thành viên hay nhân viên cUa to chüc kiêm toán dtrçic chap 
thun thrc hin kiêm toán các báo cáo tài chInh cUa Cong ty trong 2019, 
2020 và 2021. 

Dt 

8. Truâng Ban kiêm soát phái CO bang tot nghip di bce trô len thuc mt 
trong cac chuyên ngãnh kinh tê, tài chmnh, kê toán, kiêm toán, 1ut, quân trj 
kinh doanh hoc chuyên ngành có lien quan den hoat dng kinh doanh cüa 
Cong ty. 

Dat 

Hi dng quãn trj Cong ty kInh trInh Di hi dng c dông bAt thithng näm 2022 xem 
xét thông qua ni dung nêu trên. 

Trân tr9ng kInh trInh! 

Nai nhân: 
- Nhw trên; 
-Lint VPCzy. 



CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc lap - T do - Hnh phüc 

s YEU LY LCH 
(0ng viên dôi vi vi trI Thành viên Ban kim soát nhim k5' 2022-2027 

1. V bàn than 

- Ho và ten khai sinh: L THI THUi' 

- Hç va tOn thuing gQi: LE THI THU' 

- Bi danh: khOng 

- Ngày thang nm sinh: 22/04/1987 

  

- Ni sinh: '' yOn — Nam Djnh 

- Qu6c tjch (các qu6c tjch hin cO): Vit Nam 

- Dja chi dang k h khu thuông trO; dja chi theo chüng minh nhân dOn; Nii a hin nay: 8.17 c/c 326/I 

Ung Van KhiOm, Phirng 25, Quân BInhThnh. 
- So chOng minh thu/giOy CCCD, ncii cap, ngày cOp chang minh hoäc sO h chiu hoc sO giOy ti chth 
thrc cá nhOn khác: 036187015077 Ngay cp: 20/12/2021 Nai cap: Cc COnh sat QuOn l' hOnh chinh vO 

trtt%rxAh9i. 
- TOn va dja chi pháp nhOn ma mlnh di din, t' 1 vn gOp dirçic di din (tnr&ng hcp là ngi.ri di din 

phOn von gOp cüa c dOng pháp nhân):  
2. TrInh d chuyOn môn: 

TOn truông; tOn thành ph6, quc gia nai trumg dt tri sâ chlnh; tOn khóa hoc; thi gian hQc; tOn bang (1it 

kO nhOng bang cap, chi.rcing trmnh dOo to lien quan den tiOu chuOn, diOu kin cOa chac danh duçc bOu, b 
nhim): Cr nhOn KO toOn - Trtrmg Di hQc Sài GOn 
3. Qua trinh cong tác: 

- QuO trmnh cong tác, nghe nghip và chtc v,i da qua (tr näm 18 tu6i den nay) lam gl, a dâu, torn tt dc 

diOm chInh: 
Tir nam 2013 -2015 Cong ty TNHH Hirng Thjnh. 
Tü 03/2016 den nay: Cong ty C6 phan Dâu tir vO Xây dmg 40. 

- Chac vv hin nay dang nm gi tai  Cong ty: không 

- Chac hin nay dang nm giQ ti cãc t6 chirc khãc: 
+ TP TC- HC Cong ty CO phOn Dâu tu và Xay dirng 40 
+ TV — Ban kiem soát Congty C phan Dan tir vO Xay drng 40. 

Dang sc hun: 5.800 co phan cua Cong ty LBM. 
Nhung ngir?ri liOn quan sâ hUn: 0 C6 phan cOa Cong ty LBM. 

Dang sà hthi: 7.000 cô phe.n cOa Cong ty gian tiOp cO quyen bieu quyet. 
NhUng ngui liOn quan sâ hUn: 0 cO phn cOa Cong ty gian tiép cO quyOn biOu quyOt. 

- Nhng khoOn n d6i vài Cong ty: khOng 

- Lqi Ich liOn quan d6i vài Cong ty: khong 

- Quyen 1i mOu thun vOi Cong ty: khOng 

Can cr quy djnh Lut Doanh nghip và Dieu 1 COng ty, vOi tir cách ang viOn cho vi tn thOnh viOn Ban 
Ban kiem soát nhim k' 2022 — 2027, tOi cam kOt mlnh cO dO diOu kiin, tiOu chu.n de tham gia vào vj tn 
thành viOn Ban kiOm soãt vO cam kOt thrc hin nhim vi11 cOa mlnh mt cách cOn trong, trung thc trong 

tnrmg hçip dtxcnc DHDCD tin nhim b6 nhim. 

TOi, LO Thi Thus' cam ket và chju trách nhim ye tinh chinh xác, trung thrc cOa ni dung trOn. D6ng thi 

cam ket tuOn thO day dO nghia vi,I, trách nhim duqc quy djnh ti Dieu 1 và pháp lut doanh nghip. 

TrOn trçng. Tp.HCM, ngày 23 thang 11 näm 2022 
Ngirtri khai 

(Ks' tOn vO ghi rO h9 tOn) 
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CONG TV 
PHAN KHNG SAN 

VA VAT uu xAv DIJ?G 

Co.  

ONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA VT LIEU XAY DING LAM BONG 
- a chi: 87 Phil IMng Thiên Vuo'ng, phtrffng 8, Tp. Ba Ltt, Lam IMng 

n thoai: 02633.832511 Fax: 02633.554065 
* 

L 

QUY CHE BAU cU 
BO SUNG THANH VIEN BAN KIEM SOAT 

CONG TV CP KHOANG SAN vA VLXD LAM BONG 

- Can th Ludt Doanh nghip s 59/2020/QHJ4 ngày 17/6/2020, 
- Gän thLuçit Ghtng khoán so 54/2019/QHJ4 ngày 26/11/2019, 
- c'an th Diêu l Cong ' cO phán Khoáng sánva Vat lieu xây d-ng Lam Dong, 
- 'ãn th Don dé th ing vien tham gia Ban kiêm soát cza Cong ty mc LHC. 

Dai hOi dng c dông bAt thix&ng näm 2022 ("DHBCB") Cong ty C phAn Khoáng 
san và Vt 1iu xây dçrng Lam Dông tiên hành bâu bô sung thành viên Ban kiêm soát 
(nhim k' thành viên 2022 — 2026) theo các quy djnh sau: 

Biêu 1: Bôi tlrQng thirc hin bu cfr 

Tat câ cô dông sâ hUu cô phân có quyên biêu quyêt hote theo üy quyên cUa cô dông s& 
htu cô phân CO quyên biêu quyêt (theo danh sách cô dOng cüa Cong ty chôt ngày 
24/11/2022) có mtt ti th?yi diem biêu quyêt, dà hoàn thành thU tiic däng k2 và k ten 
trong danh sách cô dông dir h9p, dêu CO quyên tham gia bâu bô sung thành viên Ban 
kiêm soát. 

Diu 2: S Iuçng thành viên Ban kim soát duçc bu b sung 
So luqng thành viên Ban kiêm soát dtrçc bâu bô sung: 01 thành viên (tirong irng vâi 01 

thành viên min nhiêm). 
Nhim k' cUa thành viên Ban kiêm soát bâu bô sung là 5 näm (2022 — 2026). 

Biu 3: Tiêu chuAn và diu kiên d tr& thành thành viên Ban kim soãt: 
(Khoán 1, Diêu 169, Luât DN 2020; Diêu 286 TT 155/2020; Diêu 37, Diêu lç 

COng ty. 
CO dU nãng hrc hành vi dan sçr, không thuOc d& ti.rqng bj cAm thành 1p và 
quàn 1 doanh nghip theo quy djnh cUa Lust Doanh nghip; 
Drçrc dào tto mt trong các chuyên ngành ye kinh tê, tài chInh, ké toán, kiêm 
toán, lust, quàn trj kinh doanh hoc chuyên ngành phU hçp vâi hot dng kinh 
doanh cUa Cong ty; 

Không phái là nguri cO quan h gia dinh cUa thành viên Hi dng quàn trj, 
Tong giám dOe và ngi.ri quán l khác; 

Khong phài là ngu?ri quàn l cOng ty; không nhAt thi& phái là c dOng hoc 
ngiräi lao dng cUa cong ty; 

Không phâi là ngi.ri eO quan h gia dinh cUa ngl1ii quàn l cUa cOng ty và 
cong ty mc; ngithi di din phân von cUa doanh nghip ti cong ty mc và tti 
cOng ty; 

Không lam trong b phn k toán, tài ehInh eUa Cong ty; 



- Không là thành viên hay nhân vien cüa t chfrc kim toán duçic chp thun 
thirc hin kiêm toán các báo cáo tài chInh cüa Cong ty trong 2019, 2020 và 
2021. 

- Trtthng Ban kim soát phâi có bang t& nghip di hçc trâ len thuc mt trong 
các chuyên ngành kinh té, tài chInh, ké toán, kiêm toán, 1ut, quân trj kinh 
doanh hoc chuyên nganh cO lien quan den ho?t dng kinh doanh cña Cong ty. 

Diu 4: Quyn üng cfr, d cir TV Ban kiêm soát: 
Ifutiên quyên dê cir eüa COng ty m LHC, là cô dông närn gift 12.980.172 cô phiêu, 
chiêm 64,90% tong so cô phân cüa Cong ty tai  thai dim chôt danh sách cô dông ngày 
24/11/2022. 
Can cCr Dcm d cCr rng viên TV Ban kim soát cüa Cong ty mc LHC ngày 25/11/2022 và 
T? trInh so 2 cüa HDQT, ten 1rng viên së dirçc dua vào danh sách bâu Cu là Ba LE THI 
THUY (thông tin chi tiêt cüa crng viên kern theo W trinh), Cong ty mc LHC dã giài thiu 
(mg viên theo dung trInh t1r và thu t1ic. 
Di hi së tiên hành bâu trOn dê ch9n (mg viên trén. 

Diu 5: Phirong thirc bu Cu 
5.1 Vic bâu bô sung thanh viên Ban kiêm soát &rcic thirc hin bO phiêu kin theo phucmg 

th(rc báu don phiêu, phü hçip vâi quy djnh ti Khoán 3, Diêu 148 Lut doanh nghip 
2020. 

5.2 Phiu b&u và ghi phiu bAu: 
Phiêu báu th: 

- Phiêu bâu duqc in thông nht, có dóng dâu treo cüa Cong ty LBM, có ghi ma so cô 
dOng, ten cô dông, sO cô phân su h&u và di din, tong so phiêu dimqc quyén bâu; 

- Co dOng hoãc dai diên uy quyên dime phat 01 phiêu bâu thanh viên BKS co ghi san 
ten cô dông, ma so CO dOng, so cô phân sâ hftu và tOng so phiêu bâu Ban kiêm soát. 
Theo do, tong sO phiêu bâu tuang (mng vài tong so eO phân näm gift (bao gOm sO' hItu 
và &rçxc üy quyen); 

- Co dông dine phát phiêu bâu cCr phãi kiêm tra l?i  thông tin ghi trên phiêu bâu. 
Tnr&ng hqp có sai sOt (ten, so cô phan, tng so phiêu duqc quyên bâu), cO dOng 
thông báo ngay Ban Kiêm phiêu dôi phiêu bâu khác. 

- Tong so phiêu bâu cho 01 (mg viên cüa mt cO dông không dixçic vuçit qua tong so 
phiêu bâu dirçc phép cOa cô dông do. 

5.3 CáctruO'ng hçip phiêu bâu khOng hqp 1: 
Phiêu bâu ct'r không hçip 1 là phieu thuc mt trong các tru?mg hçrp sau: 

- Phiêu bâu c(r không do Cong ty phát hành; 
- Phiêu gch xóa, si'ra chfta, bô sung các ni dung không theo quy djnh (tnrO'ng hcip 

viêt sai phái dOi 1i phiêu bâu mOi và trá 1i phiêu cU cho Ban kiêm phieu); hoc; 
- Phiêu bâu bj rách, không cOn nguyen vçn (tnrng hqp nay cô dông có the yeu câu 

dOi lai  phiêu mâi và trã l?i  phiêu Cu cho Ban kiem phieu, mOi cO dông thrçic quyên 
yêu câu dôi phiêu bâu ccr 01 lan); hoc 

- Phieu có ghi them hoc ghi ten không dung, không thuc danh sách (mg vien da 
duçnc DHDCD thông nhât thông qua trixâc khi tien hành bO phiêu; hoc 

- Phiêu có tong cong  sO quyên bâu vtrqt qua tong so quyên bâu hin CO (bao gôm 
quyen sO' hthi và di.rçrc üy quyen); hoc 

- Phieu không ki'  ten và không ghi rO h9 ten cUa cô dOng; hoc 
- Phieu bâu d trông, không ghi so hrcing phieu bâu cho (mg vien. 
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Diu 6: Trách nhim Ban kim phiu 
- Ban kiêm phiéu cO trách nhirn chInh sau: 

+ Htrâng dan bâu; giOi thiu phiéu bâu và phát phiêu bâu; 
+ Tiên hành kiêm phiêu; 
± Lap biên bàn và cong bô kêt qua bâu ctr truâc Dai  hi. Sau do np biên bàn 

kiêm phiêu và phiêu bâu cho Chü t9a di hi. 
- Thành viên Ban kiêm phiêu không thrçic cO ten trong danh sách dê cCr, lrng cCr vào 

thành viên Ban kiêm soát. 
Kêt qua kiêm phiêu duçic 1p thành vAn bàn và Trurng ban kiêm phiêu cong bô 

tnrâc Di hOi. 

Diu 7: Nguyen tc chQn nguài trüng cu: 
Ung viên có so phiêu bâu d?t  t' 1 50% trâ ten tOng sO cô phân cO quyên biêu 

quyêt tham du Dai  hi së tnng Cu. 

Diu 8: Khiu ni v vic bu và kirn phiu 
Nh&ng khiêu nai  cüa cO dong ye vic bâu và kiêm phiêu së do Chü to xem xét, 

giài quyêt ngay tai Dai hi và &rçic ghi vào biên bàn Di hi. 
Quy chê nay có hiu lirc kê tir khi duçic DHDCD bat thung nAm 2022 thông qua 

va là cci sâ pháp 1 cho vic bâu bô sung thành viên Ban kiêm soát ti DHDCD bat 
thu?ng COng ty nAm 2022. 

Quy ché nay së hêt hiu hrc khi DHDCD bat thu&ng Cong ty 2022 kêt thüc. 
,\ 

TM BAN TO CHIJ'C DI 1191 
TRUNG BAN — CHU TICH HDQT 
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CONG TV 
GO PHAN KIIOANG SAN 

VAVTLIUXAYDUNG 

LAM DONG 

CONG TV CP KHOANG SAN VA ViT LIEU XAY DING LAM BONG 
Oja chi: 87 Phil Bong Thiên Viro'ng, phirô'ng 8, Tp. Ba Lt, Lam Bng 
Din tho,i: 02633.832511 Fax: 02633.554065 

So: 02/2022/NQ-DHDCD-LBM Dà Lat, ngày 20 tháng 12 nám 2022 

DVTHAO NGH! QUYET 
BI HQI BONG CO BONG BAT THUNG NAM 2022 

CONG TV CP KHOANG SAN VA VAT LIEU XAY DUNG LAM BONG 
("CONG TV LBM") 

 

Can cz 

- Luçt Doanh nghip sd 59/2020/QHJ3, QH thông qua ngày 1 7/6/2020; 

- Lut Ching khoán s 54/2019/QHJ4, QH thông qua ngày 29/11/2019, 

- Diu l Cong tj' LBMdd dztcrc DHDGD thông qua, 

- Can c& Biên ban hQp và tài 
lieu tgi cu5c hQp DHDC'D bt thirông nám 2022. 

Di hi diig C6 dông bAt ththng närn 2022 ("BHDCB") ccta Cong ty LBM t6 c 
t?i thành phô Ba Lt ngày 20 tháng 12 narn 2022, 

QUYET NGH: 
Biu 1: Thông qua vic min nhim chInh thüc di vâi Ba Nguyn Thj Thüy Nga 
Tru&ng Ban Kiêm soát, nhim kS'  thành viên 2020 - 2025. 

T 1 biu quyt dng : ...% 

Biu 2: Bu b sung 01 thành viên Ban kim soát Cong ty k ti ngày 20/12/2022 
Ba Lê Th Thüy (Nhim kS'  cUa thành viên tr 2022 — 2026) 

Ban Kiêm soát Cong ty sau khi bâu bô sung gôm các thành viên, gôm: 
1. Ba Nguyn Thj Thu Hi.rcing (Nhim k' 2021 — 2025) 
2. Ong Trân Hung Phrnng (Nhim k' 2021 — 2025) 
3. Ba Lê Thj Thüy (Nhim kS'  2022 — 2026) 
* SauDi hi dông cô dông bat thi.r&ng näm 2022, Ban Kiêm soát sê triu tp 

phiên hçp dê bau cü Trung ban kiêm soát và phân cong cong vic. 
Ty Ic bLeu quyet dong y : ... /o 

Biu 3: Diu khoãn thi hành. 
1. Nghj quyêt nay dA di.rçyc DHDCD bat thuing näm 2022 cüa Cong ty LBM 

nhât trI thông qua toàn van ti Di hi va có hiu lirc thi hành kê ttr ngày duc thông 
qua. 

2. TAt Ca c dOng cüa Cong ty, thãnh viên HDQT, thành viên Ban kim soát, 
Ban Diêu hãnh và toàn the can b nhân viên Cong ty chju trách thim thi hánh Nghj 
quyêt nay và to chic triên khai theo thâm quyên, chirc näng hot dng cüa mInh phü 
hçip vOi quy djnh cüa pháp 1ut và Diêu 1 Cong ty. 
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AToi ithan: 
- N/nt Diêu 3; 
- UBCKNN, Sá GDCKTPHCM; 
- Website LBM,. 
- Lwu: VP, TK 

TM. DI HQI BONG CO BONG 

CHU TICH HBQT 
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* vAvATuuxAvoG  *11 THU UY QUYEN 
' LAM DONG LETTER OFAUTHORIZA TION 

Tham dir D?i  hi dng c dông bAt thtthng näm 2022 
Cong ty CP Khoáng san và Vt lieu xây drng Lam Dng. 

For attending the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders 
of Laindong Minerals and Building Materials f/S Company — LBM 

Co dông ty quyên  
Name ofAuthorizer 
So CMND/CCCD/GCNDKDN' ., Ngày cap , Noi cAp'  
ID/Passport/Business License No. Date of issuance Place of Issuance 
Dia chi:  
Permanent Address: 
Diên thoi' , Fax: , E-maiF  
Telephone Fax E-mail 
So lisqng cô phân LBM dang sâ h&u'  
Number of owing shares (LBM) 

UYQUYENCHO 
HEREBYA UTHORIZES 

1. Ong(ba)'  
Name ofAuthorized Person.' 
So CMND/CCCD/GCNDKDN ., Ngay cap , Nui cap'  
ID/Passport/Business License No. Date of issuance Place of Issuance 
Dia chi:  
Permanent Address: 
Diên thoai' , Fax: , E-mail  
Telephone Fax E-mail 

HoAc (Or) 

2. Ong:  - Thành viên Hti dng quán trj. 
Mr/Ms: ........................................................- Member of/he Board of Dire ctors. 

Thay mat tôi/Cháng tôi và d?i  din cho tAt cã s c phAn ma toi/chcing tôi sâ hcru quyt djnh vic tham dtr va 
biêu quyêt ti D?i  hi dông cO dông bat thu'&ng näm 2022 cüa Cong ty LBM. 
For and on my/our behalf and representing entire my/our shares, to attend and vote in the 2022 
Extraordinary General Meeting of Shareholders of LBM 

Ngir&i dtrqc üy quyn cO nghia vtj thirc hin dáng ni dung quy ch lam vic cüa D?i  hi, không du?c üy 
quyên Ii cho ngthi khác và có trách nhim thông báo Iai  két qua Di hi cho ngLr?Yi Ciy quyên. 
The Authorized Person shall comply the rules and regulations of/he meeting and shall not authorize any 
other third party and shall report the result of the meeting to the Authorizer. 

Ngu*i dirqc üy quyn NgLrri üy quyn 
Authorized Person Authorizer 

03916, 
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