


 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 

Dự kiến: Ngày 15 tháng 07 năm 2020 

 

T

T 
Thời gian Nội dung 

 

Chủ trì 

 
1 7:30 - 8:00 Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội Ban tổ chức 

2 8:00 – 8:05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức 

3 8:05 – 8:10 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Ban kiểm soát 

4 8:10 – 8:15 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký  Ban tổ chức 

5 8:15 – 8:25 Thông qua chương trình Đại hội Đoàn Chủ tịch 

6 8:25 – 8:35 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội Đoàn Chủ tịch 

7 8:35 – 8:45 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019. Kế 

hoạch SXKD năm 2020. 
Ban điều hành 

8 8:45 – 8:55 Báo cáo của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt 

động năm 2020 
Đại diện HĐQT 

9 8:55 – 9:05 Báo cáo Của Kiểm Toán độc lập nhận xét về Báo 

cáo tài chính năm 2020 
Phòng. TCKT 

10 9:05 – 9:15 Báo cáo của Ban kiểm soát về BCTC năm 2019  Ban kiểm soát 

11 9:15 – 9:25 Tờ trình KQSXKD 2019, quỹ lương 2019; KH lợi 

nhuận 2020 và quỹ lương 2020 

Ban điều hành 

 

12 9:25 – 10:45 
Tờ trình về thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 

năm 2019 và Phương án chi trả thù lao cho năm 

2020 

Ban điều hành 

 

13 9:25 – 10:45 
Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty 

kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài 

chính Công ty năm 2020 

Ban điều hành 

 

 9:25 – 10:45 Nghỉ giải lao  

 10:45 – 10:55 Thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội Đoàn Chủ tịch 

 10:55 – 11:30 Chủ tọa tiếp thu và giải đáp các ý kiến cổ đông Chủ tọa Đại hội 

 10:55 – 11:30 Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty ( nếu có)  

 10:55 – 11:30 Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Đoàn Chủ tịch 

 10:55 – 11:30 Biểu quyết Nghị quyết Đại hội Thư ký Đại hội 

 10:55 – 11:30 Bế mạc Đại hội Ban Tổ chức 

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020   

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Bao Bì Tiền Giang được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức và thực hiện 

theo Quy chế làm việc sau đây: 

Điều 1. Mục đích 

 - Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên của Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp. 

 - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội 

đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng và phạm vi 

 - Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự 

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy 

định tại Quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật. 

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. 

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt 

Công ty : Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang 

HĐQT  : Hội đồng quản trị 

BKS  : Ban kiểm soát 

BTC  : Ban tổ chức 

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông 

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông 

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít 

nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Trường họp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) 

phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. 

ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ 

chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên 
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tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 

33% tổng số cổ phần có quyền biếu quyết. 

- Trường họp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu 

cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, 

ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự 

định tiến hành đại hội lần hai và trong trường họp này đại hội được tiến hành không 

phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là họp lệ 

và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ 

nhất. 

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/07/2020 đều có quyền 

tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham 

dự. Trường họp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của 

pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi 

người đại diện. 

- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ 

tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định; 

- Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn 

của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội; 

- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, 

không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho 

phép; 

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

- Là các chức danh quản lý của công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội 

không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được 

mời tham dự Đại hội. 

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa 

Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý). 

Điều 7. Đoàn Chủ tọa 

- Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ 

tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình 

mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội. 

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình 

dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương 

trình; 

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 
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e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: 

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo 

đa số. 

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội 

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách 

nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự 

điều hành của Đoàn Chủ tọa. 

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký: 

a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp 

(khi cần thiết) 

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại 

hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; 

c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển 

Đoàn Chủ tọa quyết định; 

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã 

được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội; 

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội. 

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên, 

chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. 

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và 

tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình 

hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện 

ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cố 

đông Công ty được tổ chức tiến hành. 

Điều 10. Thảo luận tại đại hội  

1. Nguyên tắc: 

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các 

vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông; 

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư 

ký Đại hội; 

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký 

và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa; 

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn 

nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần 

ngắn gọn, tránh trùng lặp. 
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2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu: 

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa 

chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu; 

- Trường họp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực 

tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản. 

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội: 

1. Nguyên tắc: 

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được 

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. 

-  Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu 

tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được Phiếu biểu 

quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và 

nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó. 

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020 như sau: 

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để 

thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc tại Đại hội;Chương trình Đại hội; thông 

qua Đoàn Chủ tọa, Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; 

Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ 

trình tại Đại hội, biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác phát 

sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tọa. 

2. Cách thức biểu quyết: 

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý 

kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết. 

- Biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết: cổ đông giơ cao phiếu biểu quyết, 

mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. 

Trường hợp đại biểu không giơ phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, 

Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán 

thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần 

khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được 

xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ phiếu biểu 

quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã số phiếu biếu quyết tương ứng của 

từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không họp lệ. 

3. Thể lệ biểu quyết: 

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự 

đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết  

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 07/07/2020) tổng số cổ phần của công ty là: 

1.190.000 cổ phần tương đương với 1.190.000 quyền biểu quyết. 
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- Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi 

có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực 

tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

- Lưu ý, cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền 

biểu quyết đối với các họp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% (tổng giá trị tài sản 

Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các họp đồng hoặc giao dịch này chỉ 

được chấp thuận khi có số cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số 

phiếu biểu quyết còn lại tán thành. 

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết 

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra phiếu biểu quyết. 

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu biểu quyết Tán thành, Không tán thành, 

Không ý kiến, ý kiến khác của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận kết quả 

kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.. 

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước 

khi bế mạc Đại hội. 

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình 

Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. 

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty. 

Điều 13. Thi hành Quy chế 

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành 

nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cố đông, cổ đông, đại diện theo ủy 

quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ 

xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết 

thông qua. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

  CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

          LÊ THANH KHIÊM 
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             TCT LƢƠNG THỰC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

               MIỀN NAM – CTY CỔ PHẦN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 CTY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 

                    ------------------                            Tiền Giang,  ngày 17  tháng 06 năm 2020 

 

BÁO CÁO  

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2019 

& PHƢƠNG HƢỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NĂM 2020 

---------*---------- 

PHẦN I  

CÔNG TÁC SXKD NĂM 2019 

I. Đặc điểm tình hình 

Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh năm 2019 gặp nhiều khó khăn, phức tạp mới nẩy sinh trong bối cảnh nền 

kinh tế tăng trƣởng đạt khá cao, năng suất lao động và chất lƣợng tăng trƣởng tiếp 

tục đƣợc cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Số lƣợng gạo xuất khẩu 

đạt mức cao so với nhiều năm trƣớc, ngành chăn nuôi, ngành mía đƣờng có mức 

tăng trƣởng thấp kéo theo nhu cầu sử dụng bao PP dệt giảm sút gây ra tình trạng 

mất cân đối cung cầu trong ngành bao bì dệt. 

 Do tổng cầu bao PP dệt trong nƣớc giảm dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay 

gắt, giá bán bao PP dệt có nhiều thời điểm thấp hơn giá vốn. 

 Giá hạt nhựa bình quân năm 2019 ở mức thấp hơn các năm trƣớc, tuy nhiên 

có nhiều thời điểm giá biến động tăng giảm phức tạp khó lƣờng, biên độ dao động 

lớn trong khoảng thời gian ngắn gây khó khăn và rũi ro cho nhà sản xuất trong việc 

xác định giá khi ký kết hợp đồng mua hạt nhựa cũng nhƣ ký hợp đồng tiêu thụ bao, 

tăng rũi ro thiệt hại cho nhà sản xuất bao. 

 Về lao động hiện nay rất khó tuyển dụng, có nhiều ngƣời xin vào thử việc 

nhƣng sau đó không làm, có nhiều lý do trong đó có lý do thu nhập chƣa tƣơng 

xứng và môi trƣờng làm việc chƣa thích hợp, công nhân lao động đa số lớn tuổi 

nên làm tăng ca, thêm giờ thì không đảm bảo sức khỏe, bên cạnh MMTB cũ bị hƣ 

thƣờng xuyên làm năng suất không ổn định, không kích thích cho NLĐ làm cho 

sản lƣợng sản xuất khó tăng.  

Máy móc thiết bị lâu năm, đầu tƣ từ trƣớc năm 1997, thƣờng xuyên sửa 

chữa, trung tu, đại tu nên hiện tại đã xuống cấp, năng suất thấp, tỷ lệ phế phẩm cao. 

II. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2019 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu  

Chỉ tiêu ĐVT 
Chỉ tiêu KH 

năm 2019 

Thực hiện  

năm 2019 

Tỉ lệ TH 

so KH 

2019 

Tỉ lệ TH 

2019 so TH 

2018 

SẢN XUẤT           

DỰ THẢO 
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 - SX bao PP Cái 13.000.000 6.561.881 50,48 62,05 

 - SX bao PE Kg 150.000 36.619,6 24,41 21,18 

TIÊU THỤ           

 - Bao PP Cái 13.000.000 7.004.894 53,88 66,47 

 - Bao PE Kg 150.000 41.593,79 27,73 20,08 

DOANH THU đồng 55.000.000.000 37.306.410.271 67,83 63,91 

LỢI NHUẬN đồng 1.000.000.000 (1.982.260.856) (198,23) (605,26) 

 Cơ cấu bán ra  

STT Nhóm khách hàng Số lƣợng Tỉ lệ 

1 TCT LT Miền Nam 252.715 3,61% 

2 Công ty LT Tiền Giang 708.488 10,11% 

4 Khách hàng bên ngoài 6.043.691 86,28% 

  Cộng 7.004.894 100,00% 

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu 

Việc thực hiện kế hoạch năm 2019 không đạt và hiệu quả kinh doanh lỗ, do 

những nguyên nhân chủ yếu nhƣ sau: 

2.1. Việc xây dựng kế hoạch 2019 chƣa sát thực tế. 

- Xây dựng KH 2019 còn khá cao do chƣa lƣờng trƣớc và đánh giá đúng 

mức những biến động của thị trƣờng. Thực tế, doanh thu và sản lƣợng đều giảm so 

với cùng kỳ 2018. Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm sụt giảm hầu nhƣ tất cả các ngành, 

các đơn vị mà công ty cung cấp trƣớc đây nhƣ bao đóng lƣơng thực, bao đóng 

phân bón, bao đóng đƣờng, bao đóng thức ăn chăn nuôi, bao đóng trà … 

- Số lƣợng bán cho nhóm khách hàng ngành mía đƣờng xem nhƣ giảm gần 

hết do ngành mía đƣờng đang rất khó khăn về sản xuất và tiêu thụ. 

- Số lƣợng bao bán cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản, gia súc 

gia cầm, ngành phân bón, bao chợ có chất lƣợng trung bình thì chỉ tăng trƣởng thời 

gian trong quí 1, sau đó giảm lại do giá bán các mặt hàng này giảm lớn nên ngƣời 

chăn nuôi giảm; Bên cạnh đó còn nhiều rủi ro tiềm ẩn trong thanh toán dẫn đến 

giảm số lƣợng bán bao.   

2.2. Sản lƣợng tiêu thụ giảm mạnh, thấp hơn điểm hòa vốn hoạt động: sản 

lƣợng hòa vốn bình quân là 650.000 cái bao (quy đổi PP 50)/tháng; thực tế chỉ tiêu 

thụ bình quân 583.340 cái/tháng.   

Bên cạnh yếu tố khách quan do thị trƣờng, còn do công tác tiếp thị, chào 

hàng, giới thiệu sản phẩm còn yếu; chƣa có bộ phận kinh doanh chuyên trách hỗ 

trợ khâu dự báo, tìm kiếm khách hàng mới. 

2.3. Công tác sản xuất gặp rất nhiều khó khăn do 

a) Vấn đề lao động: Sự thiếu hụt, giảm lao động đột biến do tình trạng nghỉ 

việc hàng loạt, trong đó việc thiếu cán bộ chủ chốt nhƣ cán bộ kỹ thuật giỏi, quản 

lý sản xuất, công nhân khâu dệt bao…gây ảnh hƣởng lớn nhất. 
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+ Do lao động xin nghỉ việc nhiều mà chủ yếu khâu dệt bao nên sản lƣợng 

giảm không đáp ứng với khách hành đặt hàng số lƣợng lớn, cung cấp trong thời 

gian ngắn, làm mất khách hàng. 

+ Môi trƣờng làm việc, lao động tại Phân xƣởng sản xuất có biểu hiện thiếu 

tinh thần đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ nhau, làm cho mối quan hệ thiếu thân thiện, hài 

hòa, có phát sinh mâu thuẩn giữa bộ phận công nhân và nhóm quản lý tại phân 

xƣởng và kỹ thuật sửa chữa. 

+ Máy móc thiết bị cũ, phải sửa chữa thƣờng xuyên, hoạt động không ổn 

định làm năng suất giảm, từ đó làm nản chí ngƣời lao động (vì ảnh hƣởng thu nhập 

do lƣơng theo sản phẩm) 

b) Máy móc thiết bị xuống cấp, chậm được đổi mới 

 - Cả một thời kỳ dài, công tác đầu tƣ, nghiên cứu phát triển, đổi mới thiết bị 

công nghệ không đƣợc quan tâm (chỉ tập trung khâu sửa chữa ngắn hạn để duy trì 

sản xuất). Hiện tại, các thiết bị chủ lực nhƣ dàn kéo chỉ, máy dệt đều xuống cấp, 

năng suất thấp, tỷ lệ phế phẩm cao, hoạt động không ổn định, thƣờng xuyên bị 

hỏng hóc. 

- Mặt khác, việc thiếu cán bộ kỹ thuật giỏi, quản lý sản xuất cũng góp phần 

cho việc quản lý máy móc, sửa chữa thêm bất cập, không đáp ứng đƣợc sản xuất. 

c) Sức cạnh tranh sản phẩm kém, vì chi phí sản xuất còn khá cao (do những 

nguyên nhân trên) làm giá thành khá cao so với mặt bằng giá bán của thị trƣờng.  

2.4. Do phát sinh những chi phí tăng đột biến trong kỳ nhƣ: 

- Tổng tiền chi trợ cấp thôi việc đã chi đến 31/12/2019: 704.165.990 đồng và 

đã phân bổ hạch toán hết vào chi phí trong năm. 

- Tiền lƣơng tăng so với cùng kỳ: 575.141.217 đồng. 

- Các khoản nộp BH đi theo tăng: 125.736.940 đồng. 

- Chi phí bán hàng tăng: 63.770.888 đồng. 

- Chi phí dịch vụ điện sản xuất tăng: 42.177.732 đồng 

- Tổng số chi phí tăng: 1.510.992.767 đồng 

3. Kết quả thực hiện các mặt công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 

3.1 Về thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 

Thị trƣờng bao đóng thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản của công ty năm 2019 

có cải thiện hơn, một số khách hàng sản xuất thức ăn thủy sản mua bao của công ty 

đã sản xuất trỡ lại, số lƣợng bao bán ra cho nhóm khách hàng này trong năm đạt 

gần 1.300.000 cái tăng 62% so với năm 2015; tuy nhiên đối với khách hàng này 

còn nhiều khó khăn công ty phải vƣợt qua mới có thể tiếp tục đạt đƣợc hợp đồng 

cung cấp bao bì trong năm 2020.  

Năm 2019 công ty phải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị sản xuất bao bì 

khác nên giá bán bao thấp, hiêu quả sản xuất rất hạn chế. Giữ đƣợc hầu hết khách 

hàng truyền thống mua bao đóng gói phân bón và đã tăng thêm một số khách hàng 

có triển vọng sẽ tiếp tục mua bao của công ty trong năm 2020. Đối với khách hàng 
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ngành chè, nhƣ dự báo từ đầu năm ngành chè gặp nhiều khó khăn nhất là chè đen 

là mặt hàng sử dụng bao PP dệt để đóng gói xuất khẩu bị sụt giảm lớn dẫn đến số 

lƣợng bao PP bán cho ngành này trong năm 2019 giảm trên 20% so với cùng kỳ 

năm 2015. 

Về thị trƣờng tiêu thụ bao PE, số lƣợng bao PE tiêu thụ chủ yếu là lồng bên 

trong bao PP cho ngành mía đƣờng, phân bón và chè, giá nguyên liệu PE năm 

2019 tƣơng đối ổn định, tuy nhiên tiêu thụ trong năm chỉ đạt 27,73% KH và đạt 

20,08% so năm 2018 nên hiệu quả thấp.   

Nhìn chung, thị trƣờng tiêu thụ của công ty trong năm 2019 rất khó khăn, số 

lƣợng bao đóng gạo chỉ đạt 13,72% trên tổng sản lƣợng, còn lại là khách hàng bên 

ngoài chiếm tỷ lệ 86,28% trên tổng số lƣợng bán ra năm 2019.  

3.2 Quản lý sản xuất 

Từ những khó khăn nhận định từ đầu năm và dự báo các năm trƣớc đó, từ sự 

cạnh tranh rất gay gắt, nguy cơ mất thị phần từ các khách hàng truyền thống có thể 

xãy ra nếu công ty không tăng đƣợc khả năng cạnh tranh về chất lƣợng và hạ giá 

thành sản phẩm. Vì vậy ngay từ đầu năm công ty đã tập trung cho công tác nâng 

cao hiệu lực quản lý sản xuất, tăng cƣờng kiểm soát chặt chẽ chất lƣợng các công 

đoạn sản phẩm và thực hành tiết kiệm tại từng khâu sản xuất nên đã ổn định chất 

lƣợng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất tăng năng lực cạnh tranh. Một số mặt tiến 

bộ quản lý sản xuất đạt đƣợc trong năm 

Khâu sản xuất chỉ đã cho trung tu 02 dàn rãi chỉ, cho sửa chửa 01 máy hoàn 

thiện để có đơn hàng cần cho chạy, chi đạo việc chấp hành nghiêm tỷ lệ pha trộn 

hổn hợp nguyên phụ liệu, vận hành máy chỉ đúng quy trình về nhiệt độ, tốc độ tạo 

đƣợc sự ổn định chất lƣợng và độ đồng đều của sợi chỉ từ đó giảm đƣợc sai lệch 

trọng lƣợng bao dệt, thay thế lƣợc chỉ (mỏ vịt) để giảm đƣợc chỉ sụp đầu, góp phần 

giảm phế liệu khâu sản xuất chỉ. 

Khâu dệt bao cho tăng cƣờng kiểm soát nghiêm ngặt chất lƣợng bao dệt cho 

các đơn hàng vãi cuộn, đa số công nhân dệt có tay nghề cao, dệt cuộn vãi đạt yêu 

cầu của khách hàng về tỷ lệ phế phẩm, về quy cách và mật độ dệt. 

Khâu tráng màng cho tu sửa và thay thế các phụ tùng cũ hoạt động không có 

hiệu quả để sản xuất đƣợc màng tráng đạt độ bám dính 100%, giảm phế phẩm, tăng 

khả năng tìm kiếm đơn hàng cho công ty trong thời gian tới. 

Khâu in bao ổn định đƣợc chất lƣợng in, giảm nhiều số lƣợng bao in bị mất 

dấu, gãy chữ, giảm số lƣợng bao in hƣ, in thừa. Áp dụng sáng kiến cải tiến lô in và 

máng mực có chiều dài linh hoạt theo mẫu in, giúp công ty tiết kiệm đƣợc dung 

môi tiêu hao. 

Nhìn chung công tác quản lý sản xuất trong năm đạt tiến bộ nhất định, tuy 

nhiên vẫn còn tồn tại các một số mặt hạn chế cần phải chấn chỉnh, khắc phục trong 

thời gian tới  

3.3 Công tác tài chính kế toán 
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Phòng Tài chính kế toán công ty có chức năng tham mƣu, giúp cho Ban 

Giám đốc công ty trong các lĩnh vực về công tác tài chính, kế toán; công tác quản 

lý nguồn vốn, tài sản; công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; công tác quản lý chi phí 

và phân tích các hoạt động tài chính. Tổ chức công tác hạch toán kế toán, công tác 

thống kê và bộ máy kế toán đúng Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, các quy định 

hiện hành của pháp luật và phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của 

công ty. 

Kiểm soát chặt chẽ hóa đơn đầu vào, đầu ra, kê khai thuế giá trị gia tăng 

hàng tháng đúng thời gian qui định, lập kế hoạch và triển khai công tác kiểm kê 

định kỳ 6 tháng, năm, phối hợp với công ty kiểm toán xác định thời gian tiến hành 

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 

Thực hiện trích nộp các khoản BHXH, KPCĐ và đề nghị BHXH chi trả các 

khoản ốm đau, thai sản … cho ngƣời lao động kịp thời. Theo dõi, báo cáo tình hình 

tăng giảm lao động phát sinh trong kỳ.  

Lập báo cáo thống kê theo định kỳ, hoàn tất công tác kiểm kê, lập báo cáo 

tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và nộp báo cáo về Tổng công ty 

đúng thời gian qui định. 

Trong năm 2019 không có phát sinh công nợ khó đòi, đề xuất với Ban giám 

đốc Công ty xem xét tính toán cẩn trọng đối với các khoản nợ bán hàng phát sinh 

mới, tăng cƣờng công tác kiểm tra đối chiếu thu hồi nợ đối với các khoản nợ tồn 

đọng. 

3.4 Công tác tổ chức lao động tiền lƣơng 

Tổng lao động hợp đồng hiện có 88 ngƣời, giảm 24 ngƣời so với đầu năm 

2019 (112 ngƣời), trong đó lao động nữ 37 ngƣời chiếm tỉ lệ 42%. Công ty thực 

hiện đúng các chế độ cho ngƣời lao động theo quy định, ngoài ra công ty còn có 

một số chính sách riêng chăm lo cho ngƣời lao động nhƣ phụ cấp hàng tháng theo 

thời gian ngƣời lao động gắn bó với công ty, tặng quà sinh nhật. 

Năm 2019 tái ký hợp đồng lao động 12 trƣờng hợp; Tuyển dụng mới 08 

ngƣời; Chấm dứt hợp đồng lao động 24 ngƣời, trong đó do hết tuổi lao động 01 

ngƣời, còn lại hầu hết nghỉ việc để đƣợc lĩnh trợ cấp. 

Xét nâng lƣơng theo niên hạn cho 32 trƣờng hợp ngƣời lao động đến hạn. 

Thu nhập bình quân năm 2019 là 6.696.107 đồng/ngƣời/tháng (2018 là 

7.175.442 đồng/ngƣời/tháng), thấp hơn năm 2018 là 7,16%. 

3.5 Công tác tổ chức bộ máy nhân sự 

* Biến động nhân sự: 02 ngƣời xin nghỉ việc Ông Lê Tấn Thành là giám đốc 

và Bà Nguyễn Thị Nhƣ Mai trƣởng phòng Tài chính kế toán từ ngày 31/5/2019. Đã 

quyết toán tài chính đến ngày 31/5/2019 ghi nhận lỗ 1.234.585.870 đồng.  

ĐHĐCĐTN 2019 tổ chức ngày 21/6/2019 đã bầu bổ sung 01 thành viên 

HĐQT là Ông Đoàn Thanh Phong thay Ông Lê Tấn Thành nghỉ việc, 01 thành 

viên BKS bà Nguyễn Thị Ngọc Hƣơng và đƣợc bầu là trƣởng Ban kiểm soát,  

trƣớc đó thực hiện theo Nghị quyết của TCT LTMN đã bổ nhiệm Giám đốc là Ông 
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Võ Thanh Tòng và 01 phó Giám đốc là Ông Trần Văn Tƣởng điều hành Công ty từ 

ngày 01/6/2019. 

Ban lãnh đạo mới đã thay đổi cơ cấu phòng trong Công ty gọn lại để tiện 

điều hành còn 03 phòng thay vì 05 phòng nhƣ trƣớc đây. 

Tổ chức hội nghị ngƣời lao động toàn công ty vào ngày 22 tháng 03 năm 

2019, tổ chức họp đại hội cổ đông vào ngày 21 tháng 06 năm 2019. 

Tổ chức triển khai tiếp tục duy trì thực hiện cơ quan an toàn ANTT, và điển 

hình tiên tiến về phòng chống cháy nổ. 

Tổ chức tập huấn nâng cao tay nghề cho toàn thể công nhân, tập huấn an 

toàn lao động, phòng tránh tai nạn lao động, tập huấn phòng cháy chữa cháy cho 

toàn thể ngƣời lao động trong công ty. 

Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho toàn thể ngƣời lao động trong 

công ty, qua kết quả khám sức khoẻ xây dựng phƣơng án điều trị và phòng chống 

bệnh nghề nghiệp cho ngƣời lao động. 

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành sử dụng trang bị bảo hộ lao động, kiểm tra 

chất lƣợng bữa ăn giữa ca, kiểm tra thực hiện uống sữa giữa ca. 

3.6 Về bồi dƣỡng nghiệp vụ: 

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh công ty gặp nhiều khó khăn, nhƣng 

Chi ủy, Công đoàn, Ban Giám đốc công ty lƣôn quan tâm tạo điều kiện cho 

CB.CNVCLĐ tham gia các lớp tập huấn để mở rộng kiến thức và phục vụ cho 

công tác sản xuất nhƣ: Lớp tập huấn an toàn vệ sinh LĐ 02 ngƣời, Lớp xác nhận 

kiến thức an toàn VSTP: 60 ngƣời, Lớp kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng  

01 ngƣời. 

4. Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí  

Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí đƣợc quan tâm và thƣờng 

xuyên theo dõi thực hiện tại các khâu trong quá trình sản xuất. Cùng với việc ban 

hành các quy định chung của công ty về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các 

phòng ban chuyên môn xây dựng kế hoạch hành động cụ thể theo nhiệm vụ đƣợc 

giao; công ty đã đƣa nội dung thực hành tiết kiệm chống lãng phí vào nội dung các 

cuộc họp giao ban hàng tuần, các cuộc họp tổ sản xuất hàng tháng để đánh giá kết 

quả thực hiện, xác định hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí là trách 

nhiệm và cũng là giải pháp then chốt để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực 

cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh, thƣờng xuyên kiểm tra phân tích tình 

hình thực hiện các định mức để kịp thời xử lý tìm giải pháp ngăn chặn kịp thời khi 

xãy ra tình trạng vƣợt định mức tại các khâu sản xuất. 

Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định tại chƣơng trình 

hành động của Tổng công ty về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Trong năm 2019, Công ty đã tiết kiệm đƣợc 29 triệu đồng, đạt 29% kế hoạch 

đề ra, cụ thể nhƣ sau: tiết kiệm nhiên liệu năng lƣợng 6 triệu đồng, tiết kiệm chi 

phí quản lý 23 triệu đồng. 
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5. Công tác thi đua, khen thƣởng 

Hƣởng ứng phong trào thi đua yêu nƣớc do Tổng công ty phát động, ngay từ 

đầu năm kết hợp trong hội nghị ngƣời lao động công ty đã phát động phong trào thi 

đua lao động sản xuất giỏi, lao động sáng tạo, đạt năng suất, chất lƣợng, hiệu quả, 

thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần tích cực vào việc thực hiện 

thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019. 

Căn cứ vào tình hình thực tế công ty đã xây dựng nội dung thi đua cụ thể 

cho từng khâu sản xuất, từng vị trí công tác, phối hợp với Công đoàn cơ sở phát 

động thi đua, trong thời gian thi đua có thống kê thành tích cá nhân thực hiện chỉ 

tiêu thi đua, thông qua loa phát thanh của công ty công bố cá nhân có kết quả chỉ 

tiêu thi đua vƣợt trội để đẩy mạnh phong trào thi đua. 

Năm 2019 số CB.CNVCLĐ đạt LĐTT 53/112 ngƣời, đạt giấy khen Công ty 

08 ngƣời; Bằng khen Tổng Cty 28 ngƣời,   

Nhìn chung, phong trào thi đua của công ty tuy có đạt đƣợc một số mặt tích 

cực nhƣng chƣa thật sự đồng đều, liên tục; trong năm còn tồn tại khoảng thời gian 

không có đợt thi đua, chậm đổi mới hình thức, nội dung cũng nhƣ phƣơng pháp tổ 

chức phong trào chƣa phù hợp với đặc điểm thực tế phát sinh từng giai đoạn.  

6. Công tác bảo vệ môi trƣờng 

Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt theo qui định và 

hợp đồng với đơn vị chức năng chuyển giao các chất thải nguy hại và chất thải sinh 

hoạt. Quan trắc môi trƣờng lao động hàng năm và có biện pháp cải thiện điều kiện 

lao động khi môi trƣờng lao động không đạt, trồng cỏ, cây xanh tạo môi trƣờng 

xanh, sạch đẹp cho ngƣời lao động. 

Từ phòng ban, bộ phận thực hiện đúng qui định công ty vào thứ sáu hàng 

tuần tổng vệ sinh nơi làm việc và nhà xƣởng. 

7. Công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ 

 Công ty thành lập Hội đồng bảo hộ lao động với thành phần đúng quy định, 

định kỳ 6 tháng tổ chức kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động phân xƣởng sản 

xuất, phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn, kiến nghị Ban Giám đốc có biện 

pháp khắc phục. Và trong năm tổ ATVSLĐ-PCCN tại công ty tiến hành kiểm tra 

nội bộ và mỗi tuần 2 lần vào chiều thứ ba và thứ sáu đội PCCC công ty thực hiện 

kiểm tra hệ thống chữa cháy. 

PHẦN II 

PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 

I. Dự kiến tình hình sản xuất, tiêu thụ 

Tình hình tiêu thụ bao PP có dấu hiệu tiếp tục gặp khó khăn do nhu cầu giảm 

và gặp canh tranh gay gắt: 

 Xuất khẩu gạo của TCT hiện nay có nhƣng số lƣợng cung cấp bán bao 

không nhiều, trong khi khách hàng ngành đƣờng vẫn chƣa thấy nhu cầu lớn, bên 

cạnh đó, hiện nay có quá nhiều đơn vị sản xuất bao nên thị phần bị nhỏ hẹp lại, 
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song song đó giá cả bị cạnh tranh gay gắt, có khi phải chấp nhận bán thấp hơn với 

giá vốn để giữ chân khách hàng 

Giá hạt nhựa PP đang ở mức thấp nhất trong vòng 02 năm qua, giá hạt nhựa 

nguyên sinh hiện đang ở mức 1.110 USD/tấn và có thể tiếp tục tăng trên 1.200 

USD/tấn khi bệnh dịch Covid-19 qua đi, vì vậy cần phải theo dõi sát diễn biến giá 

từng thời điểm để chọn mua vào thời điểm thích hợp, tính toán cẩn trọng đối với 

các đơn hàng chốt giá trong thời gian dài. 

Chi phí nguyên nhiên vật liệu, dịch vụ đầu vào có chiều hƣớng tăng nhẹ, 

trong đó chi phí tiền lƣơng và các khoản chi phí theo lƣơng đã điều chỉnh tăng 

ngay từ đầu năm theo quy định mức lƣơng tối thiểu vùng do nhà nƣớc quy định. 

Nhu cầu tiêu dùng thị trƣờng nội địa yếu hẳn do ngƣời tiêu dùng hạn chế đi 

lại đã ảnh hƣởng rất lớn đến sức mua, cũng nhƣ tác động không nhỏ đến công ăn 

việc làm của công nhân, chi phí doanh nghiệp phải gánh chịu nếu dịch Covid-19 

kéo dài. 

II. Mục tiêu năm 2020 

Công ty tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lƣợng bao PP dệt, tập trung 

khai thác mở thêm khách hàng mới, chú trọng khôi phục thị trƣờng tiêu thụ bao 

đóng gạo xuất khẩu. Duy trì các khách hàng truyền thống trong ngành chè, ngành 

chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, để ổn định sản xuất, tăng số lƣợng bao bán ra.  

Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, khuyến khích ngƣời lao động phát huy 

sáng kiến cải tiến kỷ thuật, nâng cao năng suất lao động, thực hành triệt để tiết 

kiệm chống lãng phí để hạ giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh, tạo việc 

làm ổn định, tăng thu nhập cho ngƣời lao động và cổ tức cho cổ đông. 

III. Dự kiến chỉ tiêu chủ yếu của  kế hoạch năm 2020 

ST

T 
Chỉ tiêu ĐVT KH 2020 

1 Sản xuất & tiêu thụ     

    -  Bao PP Cái 8.000.000 

    -  Bao PE Kg     50.000 

2 Doanh thu  đồng 43.000.000.000 

3 Lợi nhuận trƣớc thuế  đồng 300.000.000 

4 Thu nhập b/q đồng 7.100.000 đồng/ngƣời/tháng 

IV. Biện pháp thực hiện 

1. Về công tác sản xuất 

- Quan tâm các chính sách đến ngƣời lao động để thu hút và giữ chân NLĐ, 

xem NLĐ là vốn quí của Công ty, nhƣ vừa qua đã điều chỉnh lại đơn giá sản phẩm 

theo chính sách của nhà nƣớc, trong tình hình khó khăn công ty vẫn chi trợ cấp bồi 

dƣỡng sức khỏe cho Công nhân trực tiếp SX, nâng suất ăn từ 17.000đ/ngƣời lên 

19.000đ/ngƣời, duy trì uống sữa bồi dƣỡng giữa ca, làm trà đá để gần các nơi SX 

để NLĐ không đi xa, bơm nƣớc làm mát máy tol xƣởng SX, kiểm tra, giám sát 

chất lƣợng, để có biện pháp khen thƣởng và tăng năng suất; 
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- Cải thiện môi trƣờng lao động thân thiện dù không đƣợc nhiều nhƣng đã có 

phần nào thay đổi trƣớc đây; quyết liệt chỉ đạo, bám sát theo dõi đội ngũ quản lý 

sản xuất, kỹ thuật sửa chữa, yêu cầu kiểm điểm những ai chƣa làm đƣợc, còn lơ là, 

có tinh thần trách nhiệm không cao, khen thƣởng những cá nhân có tinh thần quyết 

tâm phục vụ vì lợi ích chung cho Công ty, mặc dù phần thƣởng không cao nhƣng 

qua lời động viên và cám ơn của lãnh đạo làm cho NLĐ thông cảm trong tình hình 

hiện nay.  

- Mục tiêu của Công ty là vừa tuyển chọn vừa sắp xếp những ngƣời có uy 

tín, năng lực thật sự, để có KH đào tạo cho lâu dài trong SXKD, tạo sự đoàn kết 

gắn bó trong nội bộ nhƣ hổ trợ kiến thức trong SX và trong sinh hoạt hàng ngày. 

2. Về quản lý sản xuất 

 - Tăng cƣờng nhân lực cho công tác kiểm tra chất lƣợng từng khâu sản xuất; 

quản lý sử dụng nguyên phụ liệu, vật tƣ, phụ tùng thay thế thật tiết kiệm, hiệu quả. 

Tập trung duy trì và nâng cao công tác sửa chữa, hiệu chỉnh máy móc thiết bị; rà 

soát hoàn thiện các quy chế  nhằm nâng cao hiệu lực quản lý sản xuất. 

- Tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm 

- Lập KH SX hợp lý để tiết kiệm chi phí nhân lực cũng nhƣ chi phí nguyên, 

nhiên, phụ liệu trong sản xuất, làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. 

- Theo dõi sát giá hạt nhựa để mua vào tại thời điểm thích hợp, tiếp tục tìm 

kiếm thêm nhà cung ứng hạt nhựa tái sinh để ổn định nguồn cung và có giá cạnh 

tranh tốt nhất. 

- Tìm nguồn nguyên liệu tái sinh thay thế nguồn nhập khẩu để duy trì sản 

xuất bao “chợ” tiêu thụ nội địa. 

3. Công tác đầu tƣ, đổi mới thiết bị công nghệ 

 Trong quá trình hoạt động SX kinh doanh sẽ có kế hoạch tiếp theo sau giai 

đoạn 1 về đầu tƣ mua mới, thay thế, thanh lý những máy móc không có hiệu quả 

nhằm giảm phế phẩm thấp để có giá cạnh tranh trên thị trƣờng. 

4. Công tác mở rộng thị trƣờng 

Thị trƣờng tiêu thụ bao PP dệt vẫn còn nhiều khó khăn, tổng cầu thấp, cạnh 

tranh chiếm thị trƣờng tiêu thụ sẽ diễn ra gay gắt về chất lƣợng và giá bán, Công ty 

cần theo dõi, tiếp cận các luồng thông tin diễn biến giá hạt nhựa, nắm bắt kịp thời 

các thời điểm có giá phù hợp nhập mua nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm với 

giá thành thấp hơn, tăng năng lực cạnh tranh, tăng thị phần tiêu thụ, cải thiện hiệu 

quả sản xuất kinh doanh 

Tiếp tục ổn định và nâng cao hơn nữa chất lƣợng bao bì, cải tiến nâng cao 

chất lƣợng các dịch vụ chăm sóc khách hàng, đảm bảo giao hàng đúng hạn, tiếp tục 

nghiên cứu tìm giải pháp hạ giá thành để giảm giá bán tăng năng lực cạnh tranh so 

với các đối thủ nhằm giử vững thị phần cung cấp bao cho các khách hàng truyền 

thống.  
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Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất dự trữ loại bao thích hợp cho các 

khách hàng ngoài ngành gạo để có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu cung cấp bao thƣờng 

xuyên cho nhóm khách hàng này, đồng thời có thể huy động đƣợc tối đa số lƣợng 

máy dệt sản xuất cho bao đóng gạo xuất khẩu khi có nhu cầu, không để rơi vào thế 

bị động mất cơ hội tăng số lƣợng bán ra.  

5. Công tác quản lý sản xuất kinh doanh 

Kịp thời khắc phục các mặt tồn tại hạn chế tại các khâu sản xuất nhất là tại 

khâu sản xuất chỉ và khâu in bao; tiếp tục nâng cao trách nhiệm và trình độ quản lý 

của cán bộ quản lý, tập huấn cho tổ trƣởng sản xuất, nhân viên KCS nắm vững 

đƣợc quy trình kiểm soát chất lƣợng sản phẩm từng công đoạn theo đề án, công tác 

tập huấn đƣợc tổ chức mỗi tháng 1 lần theo từng chuyên đề kết hợp với cuộc họp 

giao ban đầu tháng. Thực hiện nghiêm định mức thƣởng phạt, định mức hao hụt 

trong sản xuất, nêu cao trách nhiệm của ngƣời sản xuất đối với chất lƣợng sản 

phẩm và việc chấp hành nghiêm công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chấp 

hành nội qui qui chế công ty. 

Rà soát lại qui trình quản lý chất lƣợng, niêm yết quy trình kiểm soát chất 

lƣợng tại từng khâu sản xuất, tăng cƣờng công tác kiểm tra việc chấp hành kiểm 

soát chất lƣợng sản phẩm theo quy trình đã niêm yết để phòng tránh xãy ra lỗi do 

thao tác dẫn đến phát sinh sản phẩm không phù hợp, tăng cƣờng quản lý sử dụng 

nguyên phụ liệu, vật tƣ, phụ tùng thay thế thật tiết kiệm, hiệu quả, duy trì và nâng 

cao công tác sửa chữa, hiệu chỉnh máy móc thiết bị, nâng cao hiệu quả công tác 

sửa chữa, ổn định hiệu suất sử dụng và kéo dài tuổi thọ máy móc thiết bị. 

Cổ vũ, động viên ngƣời lao động tìm tòi, cải tiến sản xuất tại từng khâu sản 

xuất trong toàn công ty. Biểu dƣơng, khen thƣởng thích đáng, kịp thời các sáng 

kiến trong sản xuất, quản lý, nhất là các sáng kiến của ngƣời lao động trực tiếp. 

6. Công tác tổ chức bộ máy 

Công ty cũng sắp xếp lại và củng cố một số phòng ban để tập trung thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, tiến hành đổi mới phƣơng thức quản trị 

theo hƣớng phân quyền cụ thể cho từng cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi 

theo hƣớng đạt hiệu quả cao thì đƣợc hƣởng lƣơng cao, đƣợc đề bạt giữ trọng trách 

cao hơn trong bộ máy quản lý và ngƣợc lại có biện pháp xử lý khi thực thi công 

việc không hiệu quả hoặc không đạt kế hoạch đƣợc giao. 

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho ngƣời 

lao động. Chính sách lƣơng, thƣởng đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu 

quả và chất lƣợng làm việc nhằm tạo động lực để ngƣời lao động phát huy sáng tạo 

trong công việc. Thƣờng xuyên tổ chức các phong trào văn nghệ, thể thao đáp ứng 

nhu cầu tinh thần của ngƣời lao động trong Công ty, thực hiện đúng cam kết trong 

Thỏa ƣớc lao động tập thể. 

Song song với việc sắp xếp và củng cố đội ngũ nhân lực, công tác đào tạo và 

tuyển dụng mới cũng đƣợc Ban giám đốc Công ty chú trọng nhằm bố trí, sắp xếp 

lại lao động phù hợp với chuyên môn, sở trƣờng, tận dụng có hiệu quả một cách 

triệt để nguồn nhân lực của Công ty. 
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7. Công tác tài chính kế toán 

Tăng cƣờng công tác đối chiếu, đôn đốc thu hồi nợ bán hàng, các khoản nợ 

tạm ứng, kiểm soát hóa đơn đầu vào, đầu ra, kê khai thuế GTGT đúng quy định, 

tập trung cho công tác kiểm kê và quyết toán tài chính, phối hợp với đơn vị kiểm 

toán báo cáo tài chính năm 2019 đúng thời gian quy định. 

Chấn chỉnh công tác thống kê kế toán tại phòng QLSX&KT và phòng kế 

hoạch kinh doanh đảm bảo chính xác và kịp thời để phòng Tài chính kế toán thực 

hiện quyết toán tài chính hàng tháng đúng theo thời gian quy định (từ ngày 10 đến 

ngày 12 của tháng kế tiếp) phục vụ kịp thời ban giám đốc trong công tác điều hành 

sản xuất kinh doanh. 

8. Công tác thi đua khen thƣởng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng quán triệt tinh thần thi đua tiết kiệm đến từng 

ngƣời lao động, thực hiện các giải pháp thi đua sản xuất, tiết kiệm tại từng bộ 

phận. 

Phát động các đợt thi đua liên tục trong năm, tăng cƣờng các phƣơng tiện, 

hình thức, nội dung tuyên truyền sâu rộng về quá trình thi đua và kết quả thi đua 

đến từng ngƣời lao động. Phát hiện và bồi dƣỡng nhân tố điển hình để nâng cao 

tinh thần thi đua toàn thể ngƣời lao động trong công ty. 

Phối hợp cùng với công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên tuyên truyền, vận động 

ngƣời lao động thấu hiểu giai đoạn khó khăn hiện tại của công ty để cùng nhau 

đoàn kết thi đua sản xuất giúp công ty vƣợt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ 

mà cấp trên và Nghị quyết của HĐQT giao. 

                                                       Giám Đốc 

 

 

 

                                                         Võ Thanh Tòng 

                                                         

 



       ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

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

Số_____/TT-HĐQT.BBTG                     Tiền Giang, ngày  17 tháng 06  năm 2020 

 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019 

VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ 2020 

 

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác quản trị, 

điều hành năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020 

như sau: 

I.Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2019 

1. Tình hình chung: 

Năm 2019 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ các ngành 

hàng cạnh tranh khốc liệt và giá nguyên, vật liệu đầu vào biến động thất thường, 

khó dự báo, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã linh hoạt và đưa ra nhiều giải 

pháp cẩn trọng trong điều hành SXKD và khai thác tốt những loại bao đang có thế 

mạnh, củng cố duy trì những loại bao mà thị trường đang trong giai đoạn trầm 

lắng, nhằm thực hiện đảm bảo sự ổn định và có hiệu quả. 

2. Về công việc của Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2019, HDQT đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất: 06 phiên họp và có 

10 nghị quyết. 

 

STT Số nghị quyết/Số quyết 

định 

Ngàyphát 

hành 
Ghi chú 

1  01 /NQ-HĐQT 11/03/2019  

2  02 /NQ-HĐQT 27/04/2019  

3  03,04,05 NQ-HĐQT 01/06/2019  

4  06,07,08 /NQ-HĐQT 01/06/2019  

5  09/NQ-HĐQT 20/06/2019  

6  10/NQ-HĐQT 21/06/2019  

 

Các cuộc họp được tiến hành tại Văn phòng Công ty khu phố Trung Lương, 

Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, quyết định những vấn đề thuộc thẩm 

DỰ THẢO 



quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết định như sau: 

   - Triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2019, ban hành các Nghị 

quyết chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có kết quả. 

Trong tình hình khó khăn chung nhưng Ban điều hành Công ty đã chủ động, linh 

hoạt và có trách nhiệm, khai thác và phát huy tốt nguồn vốn của Công ty. 

   - HĐQT Ban hành nghị quyết và Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại 

hội cổ đông hằng năm, nghị quyết của Hội đồng quản trị định kỳ như: tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm; tình hình sử dụng vốn, tình 

hình thị trường, tình hình công nợ, tình hình hàng hóa, doanh thu, lợi nhuận, cổ 

tức, công tác nhân sự; phê duyệt các quy chế quản lý; quy chế tiền lương; tiền 

thưởng của người lao động trong Công ty; tổ chức Đại hội cổ đông thường niên; 

Công bố thông tin theo quy định kịp thời. 

  - HĐQT cũng đã thường xuyên, sâu sát nắm bắt tình hình hoạt động quản lý 

điều hành, tình hình kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng quý để có ý kiến trực 

tiếp hoặc ra nghị quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị, giúp Ban điều hành Công ty chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong 

quá trình hoạt động SXKD 

Kết quả thực hiện nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2019: 

Mặc dù tình hình kinh doanh năm 2019 rất khó khăn nhưng Công ty cũng đã 

đạt được kết quả như sau: 

 

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ hoàn 

thành 

1. Doanh thu đồng 55.000.000.000 37.306.410.271     67,83% 

2. Lợi nhuận đồng 1.000.000.000 (1.982.260.856)  (198,22%) 

3.Nộp ngân sách đồng   1.500.061.941  

3. Công tác cổ đông: 

Tình hình cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 07/07/2020                

tóm tắt như sau: 

Cổ đông Số cổ 

đông 

Cổ 

phần 

sở hữu 

Mệnh giá 

(đồng) 

Tỷ lệ %/VĐL 

1. Cổ đông là tổ chức     

2. Cổ đông là cá nhân     

Tổng cộng     



 

4.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐCĐ thường niên năm 2019 và 

Nghị quyết của HĐQT. 

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo 

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 đã đề ra. 

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với thực 

tế của Công ty. 

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất 

thường tới UBCKNN, Sở Giao dich Chứng khoán Hà Nội. 

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm 

quyền của HĐQT. 

- Ngoài ra, khi có phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của 

HĐQT, Ban  Giám đốc đều xin ý kiến của HĐQT bằng cách tiến hành cuộc họp 

hoặc bằng văn bản và có sự thống nhất của tất cả các thành viên trong HĐQT. 

 5. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc: 

Nhìn chung trong năm 2019 tình hình kinh doanh của công ty gặp nhiều 

khó khăn: 

Tình hình bao cung ứng cho ngành mía đường diễn biến hết sức trầm lắng, 

hợp đồng xuất khẩu trực tiếp do Công ty tự khai thác với số lượng bán tương đối 

thấp. Mặt hàng bao có chất lượng thấp, bao mõng nhu cầu của khách hàng tương 

đối lớn, nhưng việc thiếu hụt nhân công có tay nghề ngày càng nhiều đã làm cho 

sản lượng và tiến độ giao hàng chưa đạt theo yêu cầu. Ngành hàng bao bì cũng 

chịu ảnh hưởng rất lớn từ thị trường xuất khẩu gạo trong nước. 

Đứng trước những khó khăn trên nhưng Ban Giám đốc Công ty đã thể hiện 

rất tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đã lãnh đạo Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ trong 

năm 2019. thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cũng như 

các quy định của pháp luật và kinh doanh có hiệu quả, tạo được việc làm và thu 

nhập ổn định cho CBCNV 

II. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 2020 

Những dấu hiệu ngay từ đầu năm 2020 cho thấy tình hình kinh tế trong 

nước và thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn như tình hình dịch bệnh chưa 

có dấu hiệu suy giảm, hạn hán và xâm nhập mặn đồng bằng SCL diễn ra hết sức 

nghiêm trọng. Do đó Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cần phải phấn 

đấu nhiều hơn và nắm bắt thời cơ, tạo thành cơ hội để Công ty thực hiện hoàn 

thành các chỉ tiêu kinh tế đại hội giao 

1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 

 



Chỉ tiêu Đ.vị tính Kế hoạch Ghi chú 

1- Doanh thu Đồng 43.000.000.000  

2- Lợi nhuận trước thuế Đồng 300.000.000  

 

3. Phƣơng hƣớng hoạt động của HĐQT năm 2020 

Năm 2020, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của 

Công ty như sau: 

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, 

đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông; 

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo 

Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2020 và phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; 

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, 

đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả. 

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty. 

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty, kiểm soát 

rủi ro về công nợ, hàng tồn kho. 

- Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành. 

- Đổi mới chính sách tiền lương, thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân 

cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính; 

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt 

động kinh doanh của Công ty; 

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp 

vụ; 

- Quan tâm, chia sẻ hài hòa và bảo vệ quyền , lợi ích hợp pháp của Công ty, 

của cổ đông và của người lao động trong Công ty; 

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2019 và kế 

hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông 

nghiên cứu, xem xét và thông qua. 

 

Trân trọng kính chào! 

                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                          CHỦ TỊCH                
 

   

                                                                                  LÊ THANH KHIÊM 



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAO BÌ TIỀN GIANG Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 
                

  Số:        /BBTG-BKS  

 
 
 

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 

NĂM 2019 

 

Kính thưa : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

  - Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang; 

- Căn cứ tình hình hoạt động, hồ sơ tài liệu và báo cáo tài chính năm 2019 do 

Công ty lập đã được kiểm toán bởi  Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;  

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động của Ban kiểm 

soát, đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm tra, giám sát 

hoạt động SXKD, tuân thủ các quy định của Nhà Nước, thẩm định Báo Cáo tài chính như sau: 
 

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. 

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, 

việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty 

đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều 

hành Công ty. 

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, việc ban 

hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành. 

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức 

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2019. 

Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, 

phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh. 

Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty 

theo các quy định của pháp luật. 

II. Kết quả giám sát hình hình hoạt động tài chính của Công Ty . 

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:  

 

 

 



 

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 
 

Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 
 

STT Nội dung 
 

ĐVT 
 

Lượng 
 

Thành tiền 
 

1 
 

Doanh số mua vào: 
 

đồng 
  

22.590.158.826 
 

2 
 

Doanh số bán ra: 
 

" 
  

37.306.410.271 
 

3 
 

Giá trị hàng hóa sản xuất : 
 

đồng 
  

31.235.108.860 
  

Bao pp 
 

cái 
 

6.561.881 
 

26.302.849.430 
  

Tráng màng bao pp 
 

kg 
 

131.148,9 
 

3.816.424.060 
  

Bao pe: 
 

kg 
 

36.619,6 
 

1.115.835.370 
 

4 
 

Giá trị hàng hóa tiêu thụ : 
   

35.346.276.917 
  

Bao pp: 
 

cái 
 

7.004.894 
 

34.068.288.202 
  

Bao pe: 
 

kg 
 

41.593,79 
 

1.277.988.715 
 

5 
 

Kết quả kinh doanh  : 
   

  

* Tổng doanh thu 
 

đồng 
  

37.590.316.362 
  

Trong đó: Doanh thu hoạt động tài chính 
 

" 
  

283.906.091 
  

Bao pp 
 

" 
  

35.663.098.515 
  

Bao pe 
 

" 
  

1.580.564.020 
  

Nguyên liệu 
 

" 
  

19.839.736 
  

Hàng hóa 
 

" 
  

42.908.000 
  

* Giá vốn hàng bán 
 

đồng 
  

35.406.354.607 
  

Trong đó:   Bao pp 
 

" 
  

34.041.669.956 
  

Bao pe 
 

" 
  

1.304.606.961 
  

Nguyên liệu 
 

" 
  

17.169.690 
  

Hàng hóa 
 

" 
  

42.908.000 
  

* Lợi nhuận gộp 
 

đồng 
  

1.900.055.664 
  

* Chi phí bán hàng 
 

" 
  

661.789.789 
  

* Chi phí quản lý doanh nghiệp 
 

" 
  

3.437.240.286 
  

LN thuần từ họat động KD 
 

đồng 
  

(1.915.068.320) 
  

Thu nhập khác 
 

" 
  

7.932 
  

Chi phí khác 
 

" 
  

67.200.468 
  

Lợi nhuận trước thuế 
 

" 
  

(1.982.260.856) 



 

 

STT Nội dung 
 

ĐVT 
 

Lượng 
 

Thành tiền 
 

6 
 

Các loại thuế PS phải nộp Ngân sách: 
 

đồng 
  

1.332.779.784 
  

Thuế GTGT hàng bán 
 

" 
  

1.126.395.771 
  

Thuế thu nhập cá nhân 
 

" 
  

45.932.755 
  

Thuế tài nguyên 
 

" 
  

664.440 
  

Thuế môn bài,tiền thuê đất 
 

" 
  

159.786.818 
 

7 
 

Quỹ lương: 
 

đồng 
  

  

Quỹ lương đầu năm chuyển sang 
 

" 
  

499.444.418 
  

Quỹ lương tạm trích 
 

" 
  

8.093.476.949 
  

Quỹ lương thực chi 
 

" 
  

8.505.159.801 
  

Số dư cuối kỳ 
 

" 
  

87.761.566 
  

Tiền lương bình quân NLĐ 
 

đ/ng/t 
  

6.436.005 
  

Thu nhập bình quân NLĐ 
 

" 
  

6.696.107 
  

Thu nhập bình quân VCQL 
 

" 
  

10.515.917 
 

8 
 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
 

đồng 
  

9.001.371 
 

9 
 

Tổng tài sản hiện có 
 

đồng 
  

20.532.159.746 
  

Tài sản ngắn hạn 
 

" 
  

19.503.406.910 
  

Tài sản dài hạn 
 

" 
  

1.028.752.836 
 

10 
 

Nguồn vốn chủ sở hữu hiện có : 
 

đồng 
  

19.265.377.837 
  

Nguồn vốn cổ đông 
 

" 
  

11.900.000.000 
  

Quỹ đầu tư phát triển 
 

" 
  

8.572.917.414 
  

Quỹ khác thuộc vốn CSH 
 

" 
  

753.704.999 
  

Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ trước 
 

" 
  

21.016.280 
  

Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ này 
 

" 
  

(1.982.260.856) 
 

II. TỒN KHO, THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ, VẬT TƯ 
 

7.198.665.718 
 

1 
 

Thành phẩm pp: 
 

cái 
 

608.740 
 

2.489.143.739 
 

2 
 

Thành phẩm pe: 
 

kg 
 

219,3 
 

5.952.480 
 

3 
 

Hàng hoá : 
 

cái 
 

240 
 

864.000 
 

4 
 

Nguyên vật liệu sản xuất bao pp +pe 
 

kg 
 

172.741 
 

2.658.243.427 
 

5 
 

Công cụ dụng cụ + TBPTTT 
 

đồng 
  

332.224.774 
 

6 
 

Chi phí SXKD dở dang bao pp+pe 
 

" 
  

1.712.237.298 



 

Với số liệu trên, Ban kiểm soát có nhận xét như sau : 

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính do công ty TNHH hãng kiểm toán AASC 

thực hiện và phát hành ngày 17/02/2020; Sổ sách chứng từ liên quan lưu tại Công ty. 

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ 

kế toán hiện hành. 

Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ảnh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài 

chính tại ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 

phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. 

Tổng nợ phải thu đến ngày 31/12/2019 là 4,238 tỷ đồng chiếm 20,64% trên tổng 

tài sản. Trong đó nợ phải thu khó đòi 962 triệu đồng Công ty đã trích lập dự phòng 100% 

và đã khởi kiện Công Ty NS Thực Phẩm Cà Mau. Đang thu hồi nợ theo QĐ của toà án. 

Phần công nợ của Công ty CP Dabaco TG thì khách hàng hứa sẽ thanh toán mỗi tháng 5 

triệu đồng và chỉ thu được 15 triệu đồng. Công ty tiếp tục theo dõi thu hồi phần nợ này. 

Công ty có kiểm tra đối chiếu và thu hồi các khoản công nợ ngắn hạn tương đối 

tốt, không có phát sinh công nợ khó đòi. 

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là: 20,532 tỷ 

đồng giảm 19% so với đầu năm 2019. 

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 19,265 tỷ đồng giảm 

11,13% so với đầu năm 2019. Nguyên nhân do Công ty lỗ đến 31/12/2019: 1,961 tỷ đồng 

2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Nhìn chung các chỉ tiêu của Công Ty năm 2019 rất thấp so với cùng kỳ năm 2018, 

Công ty lỗ 1.961.244.576 đồng. Nguyên nhân chủ yếu như sau: 

- Người lao động nghỉ việc nhiều, đa số là lao động lâu năm, có tay nghề cao, 

Công ty phải trả chi phí trợ cấp thôi việc trong năm là : 704.165.990 đồng.   

- Doanh thu chỉ đạt 64,68% so với cùng kỳ năm 2018. 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không giảm do nhiều nguyên 

nhân như tiền lương tăng theo lương tối thiểu vùng, chi hoa hồng môi giới của những hợp 

đồng bán ra năm 2018 đến năm 2019 mới kết thúc, và định phí … Trong khi giá bán bao bì 

không thể tăng. 

- Máy móc, thiết bị của Công ty ngày càng xuống cấp nên còn nhiều phế phẩm. 

Tình hình tiêu thụ bao bì gặp nhiều khó khăn, để giữ được khách hàng và tạo việc 

làm ổn định cho người lao động có những đơn hàng Công ty phải bán giá vốn thậm chí bán 

giá thấp hơn để bù đắp một phần định phí, duy trì được việc làm và trả lương đầy đủ cho 

người lao động. 

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành. 

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều 

hành Công ty năm 2019, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các 

hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công 

ty và các quy định của pháp luật. 



Báo cáo quản trị của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt 

động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty. 

HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị 

quyết, kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. Việc giám sát công 

tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của 

ĐHĐCĐ. 

Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh trên tinh thần trách 

nhiệm cao. Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, 

quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với 

từng điều kiện cụ thể. 

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban 

điều hành, cổ đông. 
Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty 

được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát được cung cấp 

các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động 

kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành. 

IV. Nhận xét và kiến nghị. 

a. Nhận xét : 

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ 

kế toán hiện hành. 

Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ảnh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài 

chính tại ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 

phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. 

Và đã được kiểm toán phát hành ngày 17/02/20, không có trường hợp nào bất thường. Số 

liệu trong báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh loại trừ. Công 

Ty thực hiện chế độ kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các 

qui định pháp lý có liên quan, lập và gửi báo cáo đúng thời gian qui định. 

Về sổ sách kế toán và ghi chép kế toán rỏ ràng, chứng từ kế toán theo đúng mẫu 

biểu của Bộ Tài Chính ban hành. 

b. Kiến nghị: 

Trong năm 2019 sản xuất kinh doanh của công ty không có hiệu quả, để thực hiện 

tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Ban điều hành nên nhắc nhở các phòng ban 

thực hiện nghiêm các qui định của Công ty đã ban hành. Không ngừng nâng cao công tác 

quản lý và điều hành, giám sát chặt chẽ chi phí trong sản xuất ngay từ khâu đầu, hạn chế 

tối đa tỷ lệ phế phẩm giảm bớt chi phí để mang lại hiệu quả cho Công ty. Cần tính toán kỹ 

tỷ lệ nguyên liệu khâu kéo chỉ sao cho giá hỗn hợp thấp và đảm bảo chất lượng để hạn chế 

tối đa phế phẩm. Vì hiện nay máy móc đang xuống cấp, công nhân dệt thường xuyên bị đứt 

dàn, sản phẩm làm ra ít, ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động khâu này. 

Tích cực khai thác thêm khách hàng tiềm năng như: mía đường, thức ăn chăn nuôi, 

phân bón…Thường xuyên quan tâm chăm sóc khách hàng truyền thống. 

Cần có chính sách thu hút lao động và ưu đãi đối với lao động có tay nghề… 



Không để xảy ra tình trạng nợ tồn đọng, phải thu khó đòi và nợ không có khả năng 

thu hồi. 

Năm 2019 HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện và tuân thủ đúng Điều lệ của Công 

Ty và qui định của pháp luật. Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt 

như Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.  

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính 

năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.  

Trân trọng kính trình!  

     

   Ngày 04 tháng 04 năm 2020 

TM. BAN KIỂM SO T 

 Trưởng ban  

 

 

 

 

        Nguyễn Thị Ngọc Hương 

 

 

 

 

 



       ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

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

Số_____/TT-HĐQT.BBTG                                  Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 
V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán 

 

Kính gửi: Đại Hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2020 

Căn cứ khoản 1 Điều 14 điều lệ tổ chức hoạt đồng của Công ty Cổ phần 

Bao Bì Tiền Giang Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/06/2016, quy định quyền 

và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm đã 

được kiểm toán của Công ty 

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

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm 

Toán AASC. 

Báo cáo tài chính được lập bao gồm báo cáo tài chính riêng đã được công bố 

thông tin và đăng tải trên Website www.tigipack.com.vn 

1. Báo cáo của kiểm toán độc lập 

2. Bảng cân đối kế toán 

3. Báo cáo kết quả kinh doanh 

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

5. Thuyết minh báo cáo tài chính 

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán đã được công bố thông 

tin, trong đó ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập có trình bày nội dung như sau: 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp 

lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao Bì 

Tiền Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh 

doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù 

hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy 

định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng./. 

                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 *Nơi nhận:                                                                             CHỦ TỊCH                  

 - Như trên; 

 - Lưu VT.                                                                                              LÊ THANH KHIÊM 

DỰ THẢO 

http://www.tigipack.com.vn/
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TCT LƢƠNG THỰC MIỀN NAM – 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TY CP BAO BÌ TIỀN GIANG 

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

Số:           /CPBBTG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tiền giang, ngày 17 tháng 06 năm 2020  

 
 

 

TỜ TRÌNH 
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019, QUỸ LƢƠNG 2019 

DỰ KIẾN LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƢƠNG 2020. 

 
              Kính trình:  Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020. 

 

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đƣợc kiểm toán bởi Chi nhánh 

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 

năm 2019.  

Hội đồng Quản Trị Cty CP Bao Bì Tiền Giang xin báo cáo kết quả SXKD năm 2019, 

Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020 cụ thể nhƣ sau : 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 nhƣ sau: 

- Tổng doanh thu :                       37.306.410.271 đồng 

- Lợi nhuận kế toán trƣớc thuế :               (1.982.260.856) đồng 

- Lợi nhuận sau thuế còn lại qua các năm :     21.016.280 đồng. 

- Lợi nhuận kế toán còn lại năm 2019 :    (1.961.244.576) đồng 

Do năm 2019 Công ty kinh doanh không có hiệu quả lợi nhuận sau thuế Công ty lỗ 

1.982.260.856 đồng nên đề xuất không trích lập các quỹ và không chia chia cổ tức nhƣ kế 

hoạch tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15 năm 2019 đề ra. 

2. Quỹ lƣơng thực hiện năm 2019 và quỹ lƣơng kế hoạch năm 2020 

a) Quỹ lƣơng thực hiện năm 2019 : 

*Quỹ lƣơng của ngƣời lao động: 

- Số dƣ đầu kỳ :            455.024.418 đồng  

- Trích quỹ lƣơng  :  7.614.712.999 đồng  

- Chi quỹ lƣơng  : 8.000.395.801 đồng 

- Số dƣ cuối kỳ :        69.341.566 đồng  

- Thu nhập bình quân :  6.696.107 đồng/ngƣời/tháng 

      * Quỹ lƣơng của ngƣời quản lý chuyên trách:    

- Số dƣ đầu kỳ :       44.420.000 đồng 

- Trích quỹ lƣơng :    478.764.000 đồng 

DỰ THẢO 
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- Chi quỹ lƣơng  :     504.764.000 đồng 

- Số dƣ cuối kỳ :      18.420.000 đồng 

- Thu nhập bình quân : 10.515.917 đồng/ngƣời/tháng 

b) Quỹ lƣơng kế hoạch năm 2020 :  

* Quỹ lƣơng NLĐ: 8.654.880.000 đồng (106 ngƣời)   

Đƣợc tính b/q nhƣ sau: 6.804.150 đồng /ngƣời/tháng x 106 ngƣời x 12 tháng  làm 

tròn số = 8.654.880.000 đồng. 

* Quỹ lƣơng ngƣời quản lý chuyên trách : 500.000.000 đồng (04 ngƣời) 

Đƣợc tính b/q nhƣ sau: 10.416.666 đồng/ngƣời/tháng x 4 ngƣời x 12 tháng làm 

tròn số = 500.000.000 đồng. 

3. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020 : 

- Tổng doanh thu: 43.000.000.000 đồng 

- Số lƣợng tiêu thụ bao PP: 8.000.000 cái 

- Tổng lợi nhuận trƣớc thuế kế hoạch:                    300.000.000 đồng 

- Lợi nhuận kế hoạch 2020 còn lại :                    300.000.000 đồng (1) 

- Lợi nhuận kế toán còn lại năm 2019   :           (1.961.244.576) đồng (2) 

  Tổng cộng lợi nhuận còn lại  (1)+(2):           (1.661.244.576) đồng 

Lợi nhuận trƣớc thuế năm 2020:  300.000.000 đồng sẽ đƣợc bù đắp lỗ cho năm 2019 

theo qui định luật thuế thu nhập doanh nghiệp và theo điều 31, Nghị định 91/2015/NĐ-CP 

ngày 13/10/2015.  

Trên đây là Tờ trình kết quả SXKD năm 2019, quỹ lƣơng 2019 và kế hoạch phân 

phối lợi nhuận, kế hoạch quỹ lƣơng năm 2020 của Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang.  

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thƣờng niên năm 2020 xem xét thông qua.  

                

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận :  - Nhƣ trên            CHỦ TỊCH 
                     - Lƣu văn thƣ. 

 

 

 

             LÊ THANH KHIÊM 



  

TCT LƢƠNG THỰC MIỀN NAM – 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TY CP BAO BÌ TIỀN GIANG 

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /BC-HĐQT  Tiền Giang, ngày  17  tháng 06 năm 2020  
 

 
 

T  TRÌNH 

V/v      ao   i   ng    n         an  i m  o   

 

Kính trình:   Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2020  

  
Căn cứ Điề   ệ  ổ c ức     oạ    ng  iện   n  của Công ty CP  ao  ì Tiền Giang; 

Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang trình Đại hội đồng cổ đông: 

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và 

thư ký HĐQT năm 2019 

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019 trên cơ sở hoạt động thực tế của 

HĐQT, BKS, Công ty đã thực hiện thanh toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát nhƣ sau: 

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị:  02 triệu đồng/tháng 

- Thành viên Hội đồng Quản trị:  1,6 triệu đồng/tháng 

- Thành viên Ban Kiểm soát:   01 triệu đồng/tháng 

- Thƣ ký Hội đồng Quản trị:              01 triệu đồng/tháng 

Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, các 

thành viên HĐQT, BKS sẽ đƣợc hƣởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định 

là 200 000 đồng/ ần họp 

II. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát 

(BKS) và thư ký HĐQT năm 2020:  

- Giữ nguyên nhƣ năm 2019; Riêng tiền  ƣơng của Trƣởng ban Kiểm soát chuyên 

trách hƣởng mức  ƣơng khởi điểm bậc 2  à 8.240.000 đồng/tháng theo hệ thống thang 

bảng  ƣơng trƣởng phòng tại Công ty. 

- Mức thù  ao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS  à trƣớc thuế  Các thành viên 

HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của 

Pháp  uật  

Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá 

nhân theo quy định của Pháp  uật. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt /. 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Lƣu. 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 
                                                                                         LÊ THANH KHIÊM 

DỰ THẢO 



       ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

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

Số_____/TT-HĐQT.BBTG                                  Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 
V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung về công tác đầu tư XDCB, 

mua sắm tài sản và các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại 

hội đồng cổ đông 

 

Kính gửi: Đại Hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2020 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang 

(Tigipack) 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang  Kính trinh 

Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2020 xem xét và thông qua các nội dung sau: 

Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT trong việc quyết định: 

1. Phê duyệt danh mục, hạng mục và tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản và 

mua sắm tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 do Ban điều 

hành Công ty trình. 

2. Phê duyệt các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với cá nhân, tổ chức có 

liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty. 

Việc quyết định của HĐQT nêu tại mục 1 và 2 nêu trên được thực hiện theo 

trình tự, thủ tục và nghĩa vụ công bố thông tin của HĐQT theo quy định. HĐQT 

có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất về các nội dung đã 

thực hiện. 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng./. 

                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 *Nơi nhận:                                                                             CHỦ TỊCH                  

- Như trên; 

- Lưu VT 

 

 

.                                                                                                LÊ THANH KHIÊM 

DỰ THẢO 



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CP BAO BÌ TIỀN GIANG 

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /TT-BKS.BBTG  Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2020  

 

 

TỜ TRÌNH  
“V/v Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020”  

 

Kính trình:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  

                
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. 

Nhằm giúp cho việc công bố thông tin ra công chúng về hình hình tài chính 

của Công ty được chính xác  và minh bạch. Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ 

đông chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2020 cụ thể:  

1/- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập : 

Ban kiểm soát xin đề xuất các tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 

như sau: 

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, 

được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức 

phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán. 

- Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính cho Công Ty Cổ 

Phần Bao Bì Tiền Giang (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập 

BCTC) 

- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC với các công ty đại chúng tại Việt 

Nam 

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán 

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi 

kiểm toán do Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang yêu cầu 

2/- Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập: 

Với các tiêu chuẩn lựa chọn như trên, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ 

đông Công ty lực chọn một trong hai công ty sau đây là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm 

toán BCTC năm 2020 của Công ty: 

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 

2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam. 

Mức phí kiểm toán sẽ giao cho HĐQT Công ty thương thảo cụ thể dựa trên 

yêu cầu về khối lượng và chất lượng công việc kiểm toán, đảm bảo mức phí kiểm toán 

cạnh tranh, thấp nhất với chất lượng tốt nhất.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.  

 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu. 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

                  Nguyễn Thị Ngọc Hương 

DỰ THẢO 
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TCT LƢƠNG THỰC MIỀN NAM – 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TY CP BAO BÌ TIỀN GIANG 

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /NQ-HĐQT  Tiền Giang, ngày 17  tháng  06  năm 2020  

 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 
  LẦN THỨ 16 NĂM 2020 

 
- 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 Bao Bì Tiền Giang. 

- Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên  

của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang lần thứ 16  ngày …. /07/2020. 

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch 

SXKD năm 2020 của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang, Quyết toán tài chính năm 

2019 đã đƣợc Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và đƣợc Ban kiểm soát Công ty 

thẩm định với các nội dung chủ yếu nhƣ sau : 

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: 

- Sản xuất :  

+ Bao PP :  6.561.881 cái 

+ Bao PE :    36.619,6 kg 

- Tiêu thụ : 

+ Bao PP :  7.004.894 cái 

+ Bao PE :  41.593,79 kg 

- Doanh thu:  37.306.410.271 đồng 

- Lợi nhuận trƣớc thuế : lỗ 1.982.260.856 đồng 

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:  

- Sản xuất - tiêu thụ : 

       + Bao PP : 8.000.000 cái 

       + Bao PE :   50.000 kg 

- Doanh thu: 43.000.000.000đồng 

- Lợi nhuận trƣớc thuế : 300.000.000 đồng 

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :  

Kết quả  
Tổng số 

cổ phần 

biểu 

Trong đó  

Tán Không tán thành Không có ý Không hợp lệ 

DỰ THẢO 
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quyết  thành kiến 

Số cổ phần      

Đạt tỷ lệ %      

 

Điều 2: Thông qua  báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hƣớng 

năm 2020. 

Kết quả  

Tổng số 

cổ phần 

biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán 

thành 

Không tán thành Không có ý 

kiến 

Không hợp lệ 

Số cổ phần      

Đạt tỷ lệ %      

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát  năm 2019. 

Kết quả  

Tổng số 

cổ phần 

biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán 

thành 

Không tán thành Không có ý 

kiến 

Không hợp lệ 

Số cổ phần      

Đạt tỷ lệ %      

Điều 4:1) Thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2019, KH sản xuất kinh doanh năm 

2020 và KH quỹ lƣơng 2020 nhƣ sau: 

a. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: 

- Tổng doanh thu :                       37.306.410.271 đồng 

- Lợi nhuận kế toán trƣớc thuế :               lỗ 1.982.260.856 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế còn lại qua các năm :       21.016.280 đồng. 

- Lợi nhuận còn lại năm 2019 :                lỗ 1.961.244.576 đồng 

Do năm 2019 Công ty kinh doanh không có hiệu quả lợi nhuận sau thuế Công 

ty lỗ 1.982.260.856 đồng nên đề xuất không trích lập các quỹ và không chia chia cổ 

tức nhƣ kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15 năm 2019 đề ra. 

 b. Kế hoạch SXKD năm 2020 : 

- Tổng doanh thu: 43.000.000.000đồng  

- Số lƣợng tiêu thụ bao PP: 8.000.000 cái 

- Tổng lợi nhuận trƣớc thuế: 300.000.000 đồng 

“Lợi nhuận trƣớc thuế năm 2020:  300.000.000 đồng sẽ đƣợc  bù đắp lỗ cho năm 2019 

theo qui định luật thuế thu nhập doanh nghiệp “và theo điều 31, Nghị định 

91/2015NĐ-CP ngày 13/10/2015. 

  c. Quỹ lương thực hiện năm 2019 và quỹ lương kế hoạch năm 2020 

              1. Quỹ lương thực hiện năm 2019 : 

*Quỹ lương của người lao động: 

- Số dƣ đầu kỳ :            455.024.418 đồng  
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- Trích quỹ lƣơng  :  7.614.712.999 đồng  

- Chi quỹ lƣơng  : 8.000.395.801 đồng 

- Số dƣ cuối kỳ :        69.341.566 đồng  

- Thu nhập bình quân :  6.696.107 đồng/ngƣời/tháng 

      * Quỹ lương của người quản lý chuyên trách:    

- Số dƣ đầu kỳ :       44.420.000 đồng 

- Trích quỹ lƣơng :    478.764.000 đồng 

- Chi quỹ lƣơng  :     504.764.000 đồng 

- Số dƣ cuối kỳ :      18.420.000 đồng 

- Thu nhập bình quân : 10.515.917 đồng/ngƣời/tháng 

                2. Quỹ lương kế hoạch năm 2020 :  

* Quỹ lương NLĐ: 8.654.880.000 đồng (106 người)   

Đƣợc tính b/q nhƣ sau: 6.804.150 đồng /ngƣời/tháng x 106 ngƣời x 12 tháng  

làm tròn số = 8.654.880.000 đồng. 

* Quỹ lương người quản lý chuyên trách : 500.000.000 đồng (04 

người) 

Đƣợc tính b/q nhƣ sau: 10.416.666 đồng/ngƣời/tháng x 4 ngƣời x 12 tháng 

làm tròn số = 500.000.000 đồng. 

Kết quả  

Tổng số 

cổ phần 

biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán 

thành 

Không tán thành Không có ý 

kiến 

Không hợp lệ 

Số cổ phần      

Đạt tỷ lệ %      

2) Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thƣ ký HĐQT năm 

2019, dự kiến mức thù lao năm 2020. 

a. Thực hiện năm 2019:  

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị:     02 triệu đồng/tháng 

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1,6 triệu đồng/ngƣời/tháng 

- Thành viên Ban Kiểm soát:     01 triệu đồng/ngƣời/tháng 

- Thƣ ký Hội đồng Quản trị:     01 triệu đồng/ngƣời/tháng 

Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, sẽ đƣợc 

hƣ ng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần họp. 

b. Kế hoạch năm 2020: 

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị:     02 triệu đồng/tháng 

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1,6 triệu đồng/ngƣời/tháng 

- Thành viên Ban Kiểm soát:     01 triệu đồng/ngƣời/tháng 

- Thƣ ký Hội đồng Quản trị:     01 triệu đồng/tháng 

Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, sẽ 

đƣợc hƣ ng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần họp. 
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Kết quả  

Tổng số 

cổ phần 

biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán 

thành 

Không tán thành Không có ý 

kiến 

Không hợp lệ 

Số cổ phần      

Đạt tỷ lệ %      

3) Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC  năm 

2020. 

Kết quả  

Tổng số 

cổ phần 

biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán 

thành 

Không tán thành Không có ý 

kiến 

Không hợp lệ 

Số cổ phần      

Đạt tỷ lệ %      

4) Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung về công tác đầu 

tƣ XDCB năm 2020. 

Kết quả  

Tổng số 

cổ phần 

biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán 

thành 

Không tán thành Không có ý 

kiến 

Không hợp lệ 

Số cổ phần      

Đạt tỷ lệ %      

Điều 5: Điều khoản thi hành. 

Nghị quyết này đã đƣợc Đại hội Đồng cổ đông thƣờng niên năm 2020 thông qua 

và có hiệu lực thi hành kể từ ngày  15/07/2020. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty có trách 

nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.  

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ 

đông tại phiên họp thƣờng niên năm 2021 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

                                CHỦ TỊCH HĐQT   
    Nơi nhận : 

. UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội; 

. TCT Lương Thực MN; 

. HĐQT, BKS Cty ;                                                            

. Lưu văn thư, thư ký HĐQT.                                                            LÊ THANH KHIÊM 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

***** 

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2020 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 

Bao Bì Tiền Giang tổ chức ngày……..07/2020               ) 

1. Bên ủy quyền: 

Tên cổ đông…………………………………………………………………………... 

CMND/GPĐKKD số:……………………..cấp ngày:……………..tại:……………... 

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)………………………………………… 

Số CMND:…………………………………cấp ngày:…………….tại……………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………….. 

Điện thoại:……………………………………………Fax:………………………...... 

Tổng số cổ phần sở hữu (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt                ):……………..... 

2. Bên nhận ủy quyền: 

Tên cá nhân:………………………………………………………………………….. 

CMND số:………………………………….cấp ngày:……………..tại……………... 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………….. 

Điện thoại:…………………………………………………………………………..... 

Hoặc, ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) 

sau: 

(đánh dấu x vào ô vuông) 

 Ông Lê Thanh Khiêm                      - Chủ tịch HĐQT 

 Ông Võ Thanh Tòng                        - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc 

 Ông Trần Văn Tưởng                      - Ủy viên HĐQT kiêm phó Giám đốc 

 Ông Đoàn Thanh Phong                  - Ủy viên HĐQT  

 Ông Trương Văn Húa                      - Ủy viên HĐQT  

3. Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền nhân danh cho Bên ủy quyền thực hiện 

quyền tham dự, biểu quyết và các quyền khác theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại 

hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền 

Giang. 

Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không 

được ủy quyền lại. 

     Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 

2020 kết thúc. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ 

nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần 

Bao Bì Tiền Giang 

 

              Bên nhận ủy quyền                                                       Bên ủy quyền 

             (ký và ghi rõ họ tên)                                                     (ký và ghi rõ họ tên) 


