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Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, 
Quận Đống Đa, TP Hà Nội. 
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Nội dung thông tin công bố: 

Ngày 05/03/2022 Công ty cổ phần ô tô TMT đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được 
kiểm toán và giải trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. 

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT 
vào ngày 05/03/2022: https://tmt-vietnam.com. 

 Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

 
Taì liệu đính kèm: 
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 
 đã được kiểm toán 
 

 

 

 
 
 

 
                                                                                 
 

   



































































































cONG TY co PHAN 6 rO rnrr ceNG HoA xAngr cuu Ncnia vrDT NAM
O0. Ep - fU 0" - ttern

Hd N)i, ngdy 28 thdng 02 ndm 2022
009 ruQ-TMT-TGE

GIAY UY QUYTN
- Cdn c* Ludt ddn sU s6 gt/2015/QHt3 Ctuqc th6ng qua ngdy

24 thdng I I ndm 20 t 5 vd cdc vdn ban Ludt stra d6i, bii sung;
- Cdn cu LuQt Doanh nghiQp ti5 SOtZOtOtgnt4 dd duqc Qudc hQi nudc Ceng

hda xd-h6i chu lC(ia Vilt Nam th6ng qua ngdy l7/06/2020;
- Cdn c* "Di€u l€ C6ng ty c6 phdn 6 t6 TMT" dd duqc Eqi h|i d6ng c6 d6ng

COng ty ci5 phin 6 td TMT th6ng qua ngdy 29 thdng I I ndm 2006 vd cdc bdn Ei[u
l€ s*a diii, b6 sung;

- Cdn cu tinh hinh thryc i c6ng viQc cfia C6ng ty trong thdi di€m hiQn tqi,
CHU TICH HOI DONG QUAN TRI
cONG Ty c0 pHAN 6 rO rnar

- Uy qry6n cho:6ng Bii Quiic C6ng - Ph6 TOng Girim d6c thucrng tryc C6ng ty.

- N6i dung riy quydn:

+ Ky c6c Biio c6o tdi chinh trong ndm 2021 vit ciic c6ng v6n gi6i trinh li6n
dtin 86o crio tdi chinh ndm202l.

+ K11i c6c c6ng vdn, th6ng brio t6i Trung t6m lrru kf chrmg kho6n Vi6t Nam

+ Kf cric th6ng brio C6ng b6 th6ng tin tdi Sd Giao dich chimg khorin
+ Kf cric Hqp d6ng kinh t6, c6ng vdn, gi6y to tri6n khai c6c c6ng vi6c cira C6ng
tr6n co sd brit ph6/ph6 duyQt cta chri tich HDQT t4i cric chimg tri g6c, td trinh,
b6o c{to vd dA xudt, phucrng rin,...

+ K)i k6t hqp d6ng vd thanh lf c6c hqp d6ng 1i6n quan d5n c6ng t6c V6n phdng
C6nguong ty nhu: Ve slnl1, vuon hoa c6y c6nh, mua b6n d6 dung thi6t bi vin phdng,
sta chfta nh6, b6o h6 lao d6ng, di6n nudc sinh hoat, nu6c u5ng vd cric hqp ddng

ty nhu: VC sinh, ludn hoa cay cAnh, clo thi6t bi

dich vu kh6c.

+ Kj duyQt dC nghi cria cric phdng, ban C6ng ty vd vi6c:

- Thay th6 muc in, phim m6y fax, mgc m6y ph6 t6.

- Sua chta, thay th.5 hnh kiOn, m6y m6c, thi6t bi vdn phdng.

Mua vdn phdng phAm.

- Sria chta nh6 tai v6n phdng C6ng ty, mua v{t 16 ti6n, mau h6ng.
- Duy6t cric d€ nghi khric 1i6n quan d5n chi phi c6ng tric vdn phdng tu

10.000.000 d6ng trO xu6ng.

+ Kj duyQt chi cric khorin t4m img cria V6n phdng C6ng ty, phdng TCNS, phdng
XuAt nh6p khAu tr6n co s0 quy dinh hiqn hdnh cira C6ng ty.
+ Kf duyct chi luong tpm img, luong thanh toan, thuong theo quy dinh crJra c6ng ty.
+.K1i c6c hqp d6ng lao rlQng, q"yi5t Ointr UO nfrigm, mi6n nhi6m, ch6m dut hqp
d6ng lao tl6ng, c6ch chirc doi v6i cBCNV c6ng ty (tru c6ng nh6n, nh6n vi6n Nhd

n



m6y 6 t6 Ciru Long) tr6n co sd td trinh, dC xu6t dd dugc Chir tich HDQT C6ng ty

ph6 duyQt.

+ Kj cric quy5t dinh trdtrg cdp th6i viQc cho CBCNV todn C6ng ty theo quy dinh

hi6n hanh.

+ Ky citc vdn bin, hO so, gi6y td c6 1i6n quan d6n Bio hi6m xd hQi, 86o hi6m y tt5,

86o hi6m th6t nghiQp theo quy dinh hien henh.

+ Kli cric hqp dOng tin dqng, tlcrn xin mOLlC, don dC nghi b6o ldnh nhQn hang,

don dA nghi h.i hQu vfn dcm, kh6 u6c nh4n ng t4i cric ngAn hdng, t6 chirc tin dqng,

sri dsng tdi sd,n cta COng ty O6 t, trqp d6ng th6 ch6p d6m b6o v5n vay t4i ngAn

hdng phgc vg s6n xu6t kinh doanh cira c6ng ty tr6n co sd dd dugc Chri tich HDQT

C6ng ty ph6 duyQt.

+ Klf ty nhiem chi, c6c vin b6n giao dich v6i cric t6 chirc ngAn hdng thuong m4i,
, ; .,( '

cdc t6 chuc tin dqng, gidy linh ti6n, sdc rut ti6n ti.r tiri kho6n ng6n hring tr6n co s0

td trinh dd dugc Chri tich HDQT C6ng ty ph6 duyQt.

- Ong Bni Qu6c COng c6 tr6ch nhiQm thyc hiQn dirng crlc nQi dung n6u tr6n, tru6c
khi hj tri6n khai c6ng viQc cAn ph6i xem x6t k! nQi dung: Brit phO t4i cric chimg tir
g6c, td trinh, phucrng 6n, nQi dung hqp d6ng...N6u ky k6t, chi d4o kh6ng ch{t ch6,

gdy rui ro, th6t tho6t vA tdi chinh cho C6ng ty thi ph6i chiu trrich nhiQm cri nhAn)
tru6c Chri tich HDQTvd ph6i b6i thuhng todn b6 gi6 tri thiQt h4i cho C6ng ty.

Gi6y riy quyAn ndy c6 hiQu lUc kO tir nCey ky cho d6n khi c6 th6ng b6o mdi vd
thay thd Uy quyAn s5 ssZruq-fUT-TGD ngiry 1310812021.

NGrId?rIgc uY QUYTN
PHO TONG GIAMDOC

NGrId UY QUYTN
CHU TICH HDQT
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