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- Cdn c* Luqt Doanh nghiQp ta SS/ZOZI/QH|4 ngdy 17/06/2020;
- Cdn c* Diiu l€ tii chthc vd hoqt dlng cila C6ng ty cii phdn Bao bi Tiin Giang;
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Da! hQi d6ng
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cfia C6ng ty c6 phdn Bao bi Ti€n Giang;

d6rg thudng niAn ndm 2021 ngdy 2S/06/2021

- Cdn c* Bi€n bdn kidm phiiiu bi€u quydt fui Dqi trei ding
cua Cong ty c6 phdn pao bi Ti€n Giang ldn thth 17 ngdy
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ding thudng nihn

28/06/2021.
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QUYET NGHI
Ngdy 2810612021, Dpi h6i tl6ng c6 d6ng thudng ni6n Cdng ty c6 ph6n Bao bi
Ti6n Giang dugc t6 chirc vcri sg tham ci.r- 07 c6 d6ng vd d4i diQn c6 d6ng, s0 hiru vd
dpi di6n sdhiru cho 783.570 c6 phan c6 quydnbi6u quy6t, chi6m 65.85yo't6ng s6 c6
phAn .o q.ryiin bi6u quytit cria C6ng ty.
khi nghe n6i dung c5c Bilo c6o vd c6c Td trinh, Dgi hQi <15 th6o ludn vd bi6u
qrytSt nhattrith6ng qua nghi qrytit v6i c6c n6i dung sau:
Sau

Diiju 1: Thdng qua brlo c6o k6t qu6 ho4t ttQng SXKD ndm 2020. phucrng hu6ng
SXKD ndm 202I cria Cdng ty c6 phAn Bao bi TiAn Giang, Quytit totln tiri chinh ndm
2O2O dd dugc C6ng ty TNHH Hdng ki6m to6n AASC vd dugc Ban ki6m so6t C6ng ty
thAm dinh vdi c5c n6i dung chri y6u nhu sau:
* X6t qui sin *u6t kinh doanh ndm 2020:
- Sin *u6t

t

+ Bao PP
+ Bao P.E

5.996.734 cdi
25.549,9 kg

- Ti6u thg :
+ Bao PP
+ Bao PE

5.623.083 cdi
28.390,9 kg

Tigipack - NShi Quyd EHCD thtdng ni€n 2021

Kết quả
Số phiếu

Trong đó

Tổng số phiếu
biểu quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Đạt tỷ lệ %

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Điều 5: Thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2020, KH sản xuất kinh doanh
năm 2021 và KH quỹ lương 2021
a. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:
- Tổng doanh thu :

29.551.690.836 đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế :

139.638.558 đồng

- Lợi nhuận sau thuế còn lại qua các năm : lỗ 1.961.244.576 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2020 :

lỗ 1.821.606.018 đồng

Mặc dù năm 2020 Công ty kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận sau thuế Công ty
139.638.558 nhưng sẽ được bù lỗ cho năm 2019 đồng theo quy định luật thuế thu
nhập doanh nghiệp và theo điều 31, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015
nên không được trích lập các quỹ và không chia cổ tức.
b. Kế hoạch SXKD năm 2021:
- Tổng doanh thu: 40.000.000.000đồng
- Số lượng tiêu thụ bao PP: 7.500.000 cái
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 500.000.000 đồng
“ Lợi nhuận trước thuế năm 2021: 500.000.000 đồng sẽ được 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 2020 và quỹ lương kế hoạch năm 2021:
1. Quỹ lương thực hiện năm 2020:
*Quỹ lương của người lao động:
- Số dư đầu kỳ :
69.341.566 đồng
- Trích quỹ lương : 7.228.021.865 đồng
- Chi quỹ lương :
7.114.319.771 đồng
- Số dư cuối kỳ :
183.043.660 đồng
- Thu nhập bình quân : 7.079.252 đồng/người/tháng
* Quỹ lương của người quản lý chuyên trách:
- Số dư đầu kỳ :
18.420.000 đồng.
- Trích quỹ lương :
405.432.977 đồng.
- Chi quỹ lương :
406.140.000 đồng.
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- Số dư cuối kỳ:
17.712.977 đồng.
- Thu nhập bình quân : 11.281.667 đồng/người/tháng.
2. Quỹ lương kế hoạch năm 2021:
* Quỹ lương NLĐ: 9.200.000.000 đồng (106 người)
Được tính b/q như sau: 7.2362.704 đồng /người/tháng x 106 người x 12
tháng làm tròn số = 9.200.000.000 đồng.
* Quỹ lương người quản lý chuyên trách : 550.000.000 đồng (04 người)
Được tính b/q như sau: 11.458.333 đồng/người/tháng x 4 người x 12 tháng
làm tròn số = 550.000.000 đồng.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số phiếu
biểu quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Điều 6: Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký
HĐQT năm 2020, dự kiến mức thù lao năm 2021.
a. Thực hiện năm 2020:
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

02 triệu đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị:

1,6 triệu đồng/người/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát:

01 triệu đồng/người/tháng

- Thư 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
được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần
họp.
b. Kế hoạch năm 2021:
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

02 triệu đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị:

1,6 triệu đồng/người/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát:

01 triệu đồng/người/tháng

- Thư 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
được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần
họp.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
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Kết quả
Số phiếu

Trong đó

Tổng số phiếu
biểu quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Đạt tỷ lệ %

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Điều 7: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
BCTC năm 2021
Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong
02 Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước
chấp thuận kiểm toán gồm các Công ty sau:
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.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả
Số phiếu

Trong đó

Tổng số phiếu
biểu quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Đạt tỷ lệ %

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Điều 8: Thông qua tờ trình đầu tư- mua sắm TSCĐ năm 2021
T
T

Tên hạng mục
đầu tư

I

Đầu tư theo hạng
mục
Mua 10 máy dệt
bao pp tròn

1

2

Mua 01 máy cắt
may liên hợp
II Sửa chửa, nâng
cấp máy móc,
thiết bị

Tổng mức đầu Nguồn vốn thực hiện
tư (đồng)
Vốn công ty
Vốn
vay
3.500.000.000 3.5000.000.000
3.000.000.000

3.000.000.000

500.000.000

500.000.000

200.000.000

200.000.000
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Ghi chú

Năm 2020
chuyển sang
2.400.000.000
đồng

5

TỔNG CỘNG

3.700.000.000

3.700.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số phiếu
biểu quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Điều 9: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung về
công tác đầu tư XDCB năm 2021.
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 2021 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 2020 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.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số phiếu
biểu quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Điều 10: Thông qua nội dung bản dự thảo các văn kiện gồm:
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (có dự thảo kèm theo);
- Quy chế quản trị nội bộ (có dự thảo kèm theo);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (có dự thảo kèm theo);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (có dự thảo kèm theo).
Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Đại hội cổ đông ủy
quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ sửa đổi trên cơ sở ý kiến
tham gia của cổ đông và thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
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Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số phiếu
biểu quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Điều 11: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 2018-2022
1. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 đối với
- Ông Võ Thanh Tòng- Thành viên Hội đồng quản trị
Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại Đại hội đồng cổ đông biểu quyết
thông qua.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số phiếu
biểu quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

2. Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2018-2022
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số phiếu
biểu quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

3. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 2018 –
2022
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả

Tổng số phiếu
biểu quyết

Trong đó
Tán thành
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Không tán
thành

Không có ý
kiến
7

qui

KGt

56 phi6u

Dat ty

IQ

Trong d6

i - .r.
-ir ong so phreu

bi6u quy6t

Trin thinh

783.s70

783.s70

100

100

%

Kh6ng t6n
thhnh

Khdng c6 f
ki6n

4. Dai h0i de ti6n hdnh bdu b6 sung thdnh vi€n Hdi d6ng qu6n tri nhiQm
ky 2018-2022 theo phurong thirc bAu d6n phi6u. K6t qu6 nhu sau
STT

Hg

vi t6n

Ty

phi5u bAu/T6ng s6
,
i
c0 phi6u cri quy6n biu cfr
19

7 , .A

c6
1

Vfi

Ong Pham Anh

m{t t4i D4i

Ghi chri

hQi

99,940A

Nhu vQy, Ong Ph4m Anh vfr d6 trimg cir thdnh vi6n FrDer nhiQm kj.
20t8-2022
Didiu 13: Tri6n khai thgc hiQn Nghi quy6t.

Nghi quy6t ndy dd dugc Dai hQi D6ng
d6rg thudng ni6n ndm 2O2t th6ng
"6
qua vd c6 hi6u lgc thi hanh te ttr ngey 28106/2021.
C6c thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri, Ban ki6m so6t, Ban diAu hdnh C6ng ty co
trdchnhiQm chi dpo tri+5n khai thuc hiQn Nghf quytit ndy theo chric ndng,nhiem vu,
quy6n han pht hqrp v6i quy dinh cua phdp lupt vd Di6u 16 C6ng ty.

Hoi d6ng quAn trf c5 tr6ch nhi6m bilo cSok6t qu6 thlrc hiQn drin DAi hQi <l6ng
cO d6ng tpi phi6n hgp thucrng ni6n ndm 2A22
.A

HOI DONG CO DONG
CUgC HQP
c0
f.?/ co

Noi nhQn :
UBCKNN, 56 GDCK Hd
MN;
. HDQT, BKS Cty )
. Luu VT, thu kti HDQT.
.

NIQi;

{

\6\

\\4r

. TCT Luong Thlrc

G,.
THANH KHIEM
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CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌTIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.
Địa chỉ: khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Giấy CN ĐKKD số: 1200568151 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
cấp lần đầu ngày 01 tháng 04 năm 2005 thay đổi lần thứ 05 ngày 03 tháng 02 năm
2021
Thời gian tổ chức: 7 giờ 30, Thứ hai, ngày 28/06/2021.
Địa điểm: Hội trường Công ty, khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố
Mỹ Tho, Tiền Giang.
PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP.
Bà Lê Thị Thanh Hằng- Thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021 đã thông qua phần nghi thức, cụ thể như sau:
- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Lâm Anh Tuấn- Trưởng Ban thầm tra tư cách thay mặt Ban thẩm tra tư
cách cổ đông Đại hội báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội:
Tổng vốn điều lệ của Công ty là: 11.900.000.000 đồng, tương ứng: 1.190.000
cổ phần, mỗi cổ phần giá trị 10.000 đồng. Trong đó:
Tổng vốn Nhà nước là 7.140.000.000 đồng, tương ứng: 714.000 cổ phần,
chiếm tỷ lệ 60% vốn điều lệ;
Về cổ đông cá nhân và tổ chức có 246 cổ đông với tổng số vốn là:
4.760.000.000 đồng, tương ứng: 476.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ;
Số cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội là số cổ đông có cổ phần và đăng ký
dự đại hội với ban tổ chức
Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ là 07 cổ đông đại diện
cho783.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,85%vốn điều lệ.
Theo luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty,
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền
Giang đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
II. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử HĐQT tại
ĐHĐCĐTN năm 2021(có Quy chế kèm theo)
Do tài liệu có gởi các cổ đông xem trước nên Ban tổ chức xin phép không
thông qua 02 Quy chế này mà chỉ biểu quyết, với 100% số phiếu biểu quyết chấp

thuận.
III. Giới thiệu danh sách Chủ tịch Đoàn và Thư ký, Ban kiểm tra phiếu
biểu quyết đại hội:
1. Chủ tịch đoàn:
+ Ông Lê Thanh Khiêm: - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bao bì TG
+ Ông Trần Văn Tưởng: - Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty
+ Ông Võ Thanh Tòng: - Thành viên HĐQT
Đại hội đã biểu quyết tán thành danh sách chủ tịch Đoàn, với tỷ lệ 100%
2. Thư ký đại hội:
+ Bà Trương Nhã Trúc: - Kế toán Tổng hợp
Đại hội đã biểu quyết tán thành thư ký đại hội, với tỷ lệ 100%
3. Ban kiểm tra phiếu biểu quyết đại hội:
+ Bà Lê Thị Thanh Hằng: - TP.Nghiệp vụ tổng hợp
+ Bà Lê Nguyễn Thanh Trà: NV. Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp
Đại hội đã biểu quyết tán thành Tổ kiểm phiếu biểu quyết đại hội, với tỷ lệ
100%
PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.
1. Bà Lê Thị Thanh Hằng thông qua nội dung chương trình Đại hội (có nội
dung chương trình Đại hội kính kèm).
Đại hội đã biểu quyết tán thành nội dung chương trình Đại hội, với tỷ lệ
100%
2. Ông Trần Văn Tưởng- Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày
báo cáo kết quả SXKD năm 2020, phương hướng SXKD năm 2021 (có báo cáo
kèm theo)
3. Ông Lê Thanh Khiêm – Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo hoạt động của
HĐQT 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 (có báo cáo kèm
theo)
4.Ông Nguyễn Hồng Nhân thay mặt Ban kiểm soát công ty, Thông qua báo
cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2020 (có báo cáo kèm theo)
5. Ông Trần Văn Tưởng -Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tịch đoàn thông
qua Đại hội các tờ trình:
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán( có tờ
trình kèm theo)
+ Tờ trình kết quả SXKD 2020, thực hiện quỹ lương năm 2020 và kế hoạch
SXKD 2021, quỹ lương2021 ( có tờ trình kèm theo)
+ Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020,
dự kiến mức thù lao năm 2021 ( có tờ trình kèm theo).
6. Ông Võ Thanh Tòng thay mặt chủ tịch đoàn thông qua tờ trình Đầu tư –
mua sắm TSCĐ năm 2021 ( có tờ trình kèm theo)
7. Ông Lê Thanh Khiêm -Chủ tịch HĐQT thay mặt chủ tịch đoàn thông qua
tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung về đầu tư XDCB, mua sắm

tài sản, các giao dịch tín dụng, và mua bán hàng hóa phục vụ SXKD của Công ty
năm 2021 ( có tờ trình kèm theo)
8. Ông Nguyễn Hồng Nhân, thay mặt Ban kiểm soát thông qua tờ trình chọn
Công ty kiểm toán năm 2021 ( có tờ trình kèm theo)
9. Ông Lê Thanh Khiêm -Chủ tịch HĐQT - thay mặt chủ tịch đoàn thông qua
tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt
động Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ( có tờ trình
kèm theo)
10. Ông Lê Thanh Khiêm-Chủ tịch HĐQT - thay mặt chủ tịch đoàn thông
qua tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 20182022 ( có tờ trình kèm theo)
11. Phần bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
Căn cử điều 24 chương VII Điều lệ Công ty CP Bao bì Tiền Giang quy định
số lượng thành viên HĐQT sẽ không ít hơn 05 người, nên Đại hội tiến hành bầu bổ
sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:
* Đại diện 60% vốn của TCTY LTMN – Công ty CP giới thiệu đề cử 01 ứng
viên tham gia thành viên HĐQT là
1. Ông PHẠM ANH VŨ- đại diện 10% vốn – Phó Giám đốc Ban Tổ chức –
Hành chính Tổng công ty lương thực miền Nam- Công ty cổ phần.
PHẦN III: PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG.
* Ý kiến 1: Trong bối cảnh khó khăn của năm 2020 như báo cáo đã nêu (tình
hình dịch bệnh Covid, khó khăn về thị trường, thay đổi nhân sự điều hành… nhưng
công ty cũng đã cố gắng duy trì SXKD có lợi nhuận, dù hiệu quả không cao. Đây
cũng là điều đáng ghi nhận.
Thống nhất những phương hương hoạt động năm 2021, đặc biệt 03 giải pháp
đột phá đã nêu và những giải pháp cụ thể trong báo cáo- nếu Ban điều hành công
ty quyết tâm và nỗ lực thực hiện được những việc đã đề ra thì tin tưởng công ty sẽ
đạt được hiệu quả như mong muốn trong năm 2021.
* Ý kiến 2: Cũng tán thành với ý kiến 1 nêu trên, ghi nhận và đánh giá cao
những nỗ lực vượt qua khó khăn của Công ty, chặn đà lỗ năm 2019 và kinh doanh
có lợi nhuận trong năm 2020. Tuy nhiên, xin góp ý thêm một số vấn đề:
- Trong báo cáo phân tích những mặt khó khăn, có nhiều nội dung khó khăn
lặp lại thường xuyên, những năm gần đây luôn mặc phải nhưng Công ty chưa có
giải pháp khắc phục hiệu quả.
- Trong báo cáo Ban Kiểm soát có nêu tình trạng bán giá thấp hơn giá vốn,
đề nghị giải thích làm rõ hơn ý này, vì trong kinh doanh khó chấp nhận được tình
trạng này.
- Trong phần khó khăn có nêu tình trạng cạnh tranh khá gay gắt, nhất đối
với phân khúc bao bì phổ thông chất lượng thấp, đa số khách hàng không có yêu
cầu xuất hóa đơn GTGT nên các đơn vị cung ứng nhỏ lẻ, tư nhân có nhiều lợi thế
hơn Công ty. Đề nghị giải thích làm rõ hơn ý này, vì đây cũng là tình hình chung,
tại sao Công ty lại khó cạnh tranh được, và nếu có khó khăn thì số này cũng chiếm
tỷ trọng nhỏ, không nên xem đây là khó khăn chủ yếu.

- Vấn đề lao động: cũng tương tự, khó khăn trong tuyển dụng lao động là tình
hình chung; thu nhập bình quân của chưa cao nhưng cũng không quá thấp; nên
chăng phải xem xét kỹ lại nguyên nhân vì sao không thu hút được lao động, do thu
nhập hay do môi trường làm việc ?
- Vấn đề đầu tư máy móc thiết bị: tình trạng này cũng báo cáo đã lâu, qua
nhiều năm; cần sớm có giải pháp khắc phục nhanh, nhất là công ty có lợi thế do
nguồn vốn tự có, không phải đi vay. Trong đầu tư cần có trọng điểm,tính toán xác
định rõ hạng mục chủ yếu, lợi ích hiệu quả kinh tế mang lại nhất là những máy
móc làm tăng năng suất, tiêu hao điện thấp, phế phẩm thấp…
* Ý kiến 3: ( đại diện cổ đông là lực lượng sản xuất trực tiếp)
Thời gian qua có biến động lao động giảm, xin nghỉ việc, khó tuyển dụng chủ
yếu do 3 nguyên nhân chính cần xem xét lại: khâu quản lý sản xuất tại xưởng; điều
kiện, môi trường lao động cần được quan tâm cải thiện nhiều hơn; máy móc cũ,
năng suất thấp, dễ hư hỏng nên thu nhập còn thấp do lãnh lương theo sản phẩm.
Ngoài ra, do tình hình dịch khó khăn, thu nhập còn thấp nên công nhân kinh
nghiệm lâu năm trên 15 năm muốn xin nghỉ để lãnh được một khoản tiền từ Bảo
hiểm, sau 1 năm sẽ quay lại làm.
* Ý kiến 4: Ban điều hành cần sâu sát hơn nữa cho khâu sản xuất; chú trọng
vai trò trách nhiệm của Tổ trưởng, Trưởng ca, nếu không sẽ lơ là gây phế phẩm
nhiều, hoặc không chú trọng chất lượng mà chạy theo số lượng.
- Cần tăng cường hơn nữa việc thực thi nội quy, quy chế, tính chấp hành; cần
tạo sự đoàn kết nội bộ tốt hơn.
* Một số nội dung trao đổi, giải trình làm rõ của đại diện Chủ tịch đoàn:
- Về việc bán thấp hơn giá vốn: nội dung này có thể do cách diễn đạt chưa rõ
ý nên có thể gây hiểu nhầm. Thật sự, đây chỉ là giải pháp tình thế, vào một số thời
điểm, số lượng nhỏ để giải quyết bài toán việc làm, định phí, phải chấp nhận bán
để duy trì hoạt động, giảm thiểu thiệt hại hơn so với phải ngừng việc..
- Về khó khăn do thuế VAT: là doanh nghiệp nên Công ty luôn phải chịu thuế
VAT đầu ra nên giá bán sẽ cao hơn các doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ ( có thể lách
không xuất hóa đơn VAT khi khách hàng không yêu cầu) nhất là với phân khúc
bao bì cấp thấp. Do năm 2020, nhóm thị trường khách hàng chủ lực của Công ty
như lương thực, mía đường bị sụt giảm, nên nhóm khách hàng bao bì cấp thấp lại
chiếm tỷ trọng đáng kể. Việc khó cạnh tranh ở phân khúc này về giá bán do chịu
thuế VAT vì vậy cũng ảnh hưởng đáng kể đến SXKD của đơn vị
- Về thu hút lao động: đây thực sự là khó khăn lớn thời gian qua do đặc thù
nghề nghiệp của lĩnh vực bao bì, rất khó tuyển dụng vì sở thích, thị hiếu thị trường
lao động địa phương không chuộng loại hình này ( thu nhập không cao, đi xa, điều
kiện lao động chưa hấp dẫn…). Với anh em làm lâu năm thì do tâm lý thích nghỉ
việc để được trợ cấp một lần – nhất là khi có thông tin sai lệch sự thật “sau này
không được giải quyết bảo hiểm nên tranh thủ nghỉ”. Với những khó khăn trên,
thực tế Ban điều hành đã chủ động tích cực tìm nhiều biện pháp để khắc phục như:
liên hệ Sở lao động thương binh & Xã hội và Bảo hiểm xã hội để giải thích cho
công nhân; cải thiện các chính sách tiền lương, phụ cấp; cải thiện môi trường lao
động ( nhiệt độ, tiếng ồn…) và đặc biệt là đang tập trung cho đầu tư đổi mới thiết

bị nhằm tăng năng suất lao động, ít hư hỏng hơn, giảm phế phẩm; máy dệt mới sẽ
dệt được nhiều loại chỉ hơn, đa dạng được sản phẩm…Đặc biệt, việc đầu tư còn
hướng đến mục tiêu lâu dài căn bản hơn, đó là việc tăng năng suất lao động sẽ giải
quyết được bài toán về khó khăn lao động thiếu hụt..( năm 2020, công ty đã đầu tư
mua 4 máy dệt, dệt chỉ mỏng năng suất cao nên đang xem xét đầu tư thêm 10 máy
trong năm nay. Máy cũ công nhân đứng 2 máy, máy mới thì công nhân đứng được
3 máy, năng suất cao hơn, giải quyết được vấn đề thiếu lao động).
-Về quản lý sản xuất: Công ty đã thực hiện, sắp xếp bộ máy quản lý sản xuất
theo hướng tinh gọn, hiệu quả; có xem trọng vai trò của các Tổ trưởng, Trưởng ca;
rà soát cập nhật nội quy, quy chế nội bộ, tăng cường tính trách nhiệm gắn với
quyền lợi cụ thể. Tinh thần đoàn kết nội bộ nhờ vậy có cải thiện và đang tiếp tục
cải tiến liên tục thời gian tới.
PHẦN IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018 -2022 VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC QUYẾT
ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI
1/- Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ
đông:
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương
hướng năm 2021
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số
phiếu biểu
quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và
kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số
phiếu biểu
quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Nội dung 03:Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số
phiếu biểu
quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Nội dung 04: Thông qua báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số
phiếu biểu
quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Nội dung 05: Thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2020, KH sản xuất kinh
doanh năm 2021 và KH quỹ lương 2021.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Trong đó

Tổng số
phiếu biểu
quyết

Tán thành

Số phiếu

783.570

783.570

Đạt tỷ lệ %

100

100

Kết quả

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Nội dung 06: Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký
HĐQT năm 2020, dự kiến mức thù lao năm 2021.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số
phiếu biểu
quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Nội dung 07: Thông qua tờ trình đầu tư- mua sắm TSCĐ năm 2021.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số
phiếu biểu
quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Nội dung 08: Thông qua tờ trình 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.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số
phiếu biểu
quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Nội dung 09: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
BCTC năm 2021.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số
phiếu biểu
quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Nội dung 10: Thông qua nội dung bản dự thảo các văn kiện gồm:
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (có dự thảo kèm theo);
- Quy chế quản trị nội bộ (có dự thảo kèm theo);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (có dự thảo kèm theo);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (có dự thảo kèm theo).
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả
Số phiếu

Trong đó

Tổng số
phiếu biểu
quyết

Tán thành

783.570

783.570

Không tán
thành

Không có ý
kiến

Đạt tỷ lệ %

100

100

Nội dung 11: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.
1. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2018-2022 đối với Ông Võ Thanh Tòng- Thành viên Hội đồng quản trị
Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại Đại hội đồng cổ đông biểu quyết
thông qua.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số
phiếu biểu
quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

2. Thông qua danh sách 01 ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản
trị 2018 – 2022 là Ông Phạm Anh Vũ.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:
Kết quả
Số phiếu
Đạt tỷ lệ %

Trong đó

Tổng số
phiếu biểu
quyết

Tán thành

783.570

783.570

100

100

Không tán
thành

Không có ý
kiến

2/- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 20182022.
Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 20182022 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau
STT

1

Họ và tên

Ông Phạm Anh Vũ

Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phiếu
có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội

Ghi chú

99,94%

Ông Phạm Anh Vũ đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
1- Bà Trương Nhã Trúc – Thư ký đại hội, trình bày Dự thảo Biên bản Đại
hội.

2- 6ng L6 Thanh Khi6m thay m{t chir tich dodn trinh bdy Dp th6o Nghi
q,ry6t Dpi hQi.

vi

nhSt trf th6ng qua tod,n vdn Bi6n ban vd Nghi q.ry6t
Dpi hQi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2O2I v6i fj, lQ nhu sau:

Dai hOi bi6u quytit

K6t qui
56 phi6u

Trong d6

Tdng s6
phi6u bi6u
A,
quyet

Tin thirnh

783.570

783.s70

100

100

Datty lQ %

Kh6ng t6n
thirnh

3- Ong TrAn Vdn Tu&ng, Gi6m d5c C6ng ty
tuy6n

UO Ue

-

Kh6ng c6 y
ki6n

thay m{t chir tfch dodn

mac Dai hOi.

Bi6n b6n ndy dugc lQp thdnh 04
-.I len Ulang.

bt,rr-

vd dugc luu tpi C6ng ty cd phAn Bao bi

).

Dpi hQi d6ng c6 d6ng thudrng ni6n n6m 2O2l C6ng ty c6 phAn Bao bi Ti6n
Giang k5t thric lirc 1 lgio 30 phrit ngdy 28 thdng06 n6m 2O2l.

TM. DOAN CHU TICH
DAr HQr ooNC CO DoNC CoNC
THU

rV

O4r HQr
[47 GO.NG.T.Y
co PttRt't

II

TI$N

t,,f.

f-i

t

,,t'!il 1ililfr

rv

'

rHAN

pcONG Ty co
BAO BI TIEN GIANG

ceNG HoA xA ner cuu Ncui^q. vrET NAM
Ddc lffp - Tu do - Hanh Phfc
Tiin Giang, ngdy 28 thdng 06 ndm 2021

BItN sAN rrnnn PHrEU BrEU eUYET
TAr DAr HQr OoNC CO DoNG THTIONG NrEN NAVI 2021
H6m nay, vdo tric 11 gid 05, ngdy 28 thang06 n6m 2l2ltpi phdng hgp C6ng ty
c6 phAn Bao bi TiAn Giang. T6 ki6m phitiu g6m c6 c6c 6ng, bd c6 t6n sau:

HAng
2- BitLC Nguy6n Thanh Trd
1- Bd LC Thi Thanh

: T6 truong
: Td vi6n

Dd ti6n hdnh ki6m phi6u bi6u quy6t citc nQi dung cta Dpi hQi, ktit qu6 nhq sau:
1.
x

86o c6o k6t qui ho4t tlQng SXKD nilm 2020, k6 ho4ch SXKD nim 2O2l

X€t qua biAu

- Tdng

sO

quyiltt

,

c6 phAn tham gia bi6u

qry6t,

783.570 CP, trong d6

- 56 c6 phAn t6n thdnh: 783.570 CP, chi6m ti
- 56 c6 ph6n kh6ng t6n

thdnh:

lQ:

IOO% (

ti

19

quy dinh 5O%)

0 CP

ki6n: 0 CP, chitim fj'lQ
- SO c6 phAn kh6ng hqp lQ:
0 CP
- 56

cO phAn

kh6ng c6 y

X6t tufn: Theo quy di6u le dinh b6o cilo d5 dugc th6ng qua.
2.B6oc6o k6t qui ho4t tlQng
ndm 2021 cfia HDQT

nim 202lvh

phuong hufng k6 ho4t tlQng

* Kdt qua bidu quydtt

- T6ng s6 c6 phAn tham gia bii5u

qry6t:

783.570 CP, trong d6

- 56 cO phAn t5n thdnh: 783.570 CP, chi6m d

lQ:

- 56 c6 ph6n kh6_ng tdn thdnh: 0 CP

ki6n: 0 CP, chi6m fj'lQ
- 56 c6 phAn kh6ng hqp lQ:
0 CP
- 56 c6 phAn kh6ng co y

IOO% (

ti

19

quy dinh 5O%)

f5t

tu$n: Theo quy diAu l9 dinh b6o c6o dd duoc th6ng qua.

3. B5o c6o th6m dinh quy5t to6n thi chinh

nim 2020 cria BKS

* Kdt qud bi€u qrydt,

qrrytit'

- T6ng sti c6 pha" tham gia bi6u

783.570 Cp, trong d6

- 56 c6 phAn t6n thdnh: 783.570 cP, chi6m ti 16: roo% ( ti le quy dinh 5o%)
- 56 c6 phAn kh6ng trin thdnh: 0 CP

ki6n: 0 CP, chi6m tj.16
- 56 c6 phAn kh6ng hqp lQ:
0 CP
- 56 c6 ph6n kh6ng c6 y

f6t

tu$n: Theo quy cliAu 10 dinh b5o c6o dd dugc th6ng qua.

4. Td

trinh cria ki6m to6n nhfn x6t b6o crlo t]ri chinh ndm 2020

* Kdt qud bi€u

- T6ng

sO

"O

quydtt

phan tham gia bitAu

- so c6 phAn trin
-

SO

,

q.ry6t:

783.570 Cp, trong d6

thdnh: 783.570 cP, chi6m ti 16: too% ( ti lp quy dinh 5o%)

c6 phAn kh6ng t6n

thdnh:

- 56 cd phAn kh6ng co y

kii5n:

- 56 c6 phAn kh6ng hqrp 16:

0 CP
0 CP, chi6m tj, l€

0

CP

rc6t tufln: Theo quy ilidu l9 dinh bilo ciro dd dugc th6ng qua.

trinh KQSXKD ndm 2020 vir quf lutrng 2o20,KH tqi nhugn nrm
2021, qui luong nIm 2021

5. Td

* Kiit qud bi€u quydt;

- T6ng s6 cd phAn tham gia bii5u qrytit: 783.570 Cp, trong d6

- 56 c6 phAn tan thenh: 783.570 cP, chi6m ti

lc:

- 56 c6 phAn kh6ng t6n thdnh: 0 CP
- 56 c6 phAn kh6ng c6 j

ki6n: 0 CP, chi6m tj'lO
- 56 c6 phAn kh6ng hqp 16:
0 CP

roo% ( ti lq quy dinh 5o%)

f6t

tufln: Theo quy di6u le dinh b6o c6o dd dugc th6ng qua.

trinh od tni, ho HDQT, Ban ki6m so6t, thu tcf rrDeT nim 2020 vir
phuong 6n chi trf, thir lao nim 2021
6. Td

*

K& qud bi€u quydt:

- T6ng s6 c6 phAn tham gia bii5u quy5t' 783.570 Cp, trong d6

- So c6 phAn t5n
-

SO c6

thanh: 783.570 cP, chi6m ti lQ: too% ( ti lq quy dinh

ph6n kh6ng trin

thdnh:

5o%)

0 CP

ki6n: 0 CP, chi6m tj, 16
- 56 cO phdn kh6ng hqrp lQ:
0 CP
- 56 c6 phAn kh6ng c6 y

f5t

tu$n: Theo quy rli6u le dinh bdo cdod6 dugc th6ng

7. Td

trinh

oO

* Kdt qud bi€u

- T6ng

sO cO

Aau tu

qua.

'|

- mua sim TSCD nim 2021

qrydt'

phAn tham gia bitlu

- so co phdn t6n thdnh

:

quySt:

7g3.570 Cp, trong d6

783.570 cP, chi6m ti 16: too% ( ti le quy dfnh 5o%)

- 56 c6 ph6n kh6ng t6n thdnh: 0 CP

ki6n: 0 CP, chiiSm tj,lQ
- 56 c6 phAn kh6ng hep 16:
0 Cp
- 56 c6 phAn kh6ng c6 y

f6t tufn:

Theo quy.cliEu

19

dinh bfo crio dE dugc th6ng qua.

8. Td trinh rd ,iy qrydn cho HEQT quyt6t ilinh c6c nQi dung vd c6ng trlc
tIAu tu XDCB, mua sim tiri sf,n vir c6c hgp tldng ho{c giao dich thu-6c th6m
qoydn cria D4i hQi tl6ng
A619

"6

* Kiit qud bidu quyet;

- T6ng

sO cO

phAn tham gia bi6u

- 56 cd ph6n t'ln

quytit,

thdnh: 783.570

7g3.570 Cp, trong d6

Cp, chi6m

- Sd c6 phAn kh6ng t6n thdnh: 0 CP

ti 16: too% ( ti le quy cllnh

50%)

ki€n: 0 Cp, chi5m t i 16
- SO c6 phAn khdnl hqp lQ:
0 Cp
- 56 c6 phAn khdn c6 f

f6t tufn: Theo quy iliAu lQ
9. Td

nh brio crlo dd dugc th6ng qua.

trinh vd ty quydin ch r HDer h;a chgn tlon vi ki6m to6n BCTC nrm

2021.
* Kdt qud bi€u

- Tdng

q

dt'

phe"

sO cO

- 56 c6 phAn

6nth :

-

kh6np tdn

SO cd phAn

quy6t:

am gia bii5u

7g3.570 Cp, trong d6

783.570 cp, chi6m ti 16: to}% ( ti lp quy ctinh 5o%)

thdnh:

0 Cp

kidn: 0 Cp, chi6m tj,lQ
- 56 c6 phAn kh6n hqp lQ:
0 Cp
- Sti c6 phAn kh6n c6 y

K5t tuin: Theo quy cli6u lQ nh b6o cdo dd,dugc th6ng qua

trinh sfra d6i,-b6 srrg Didu t€; euy ch6 nQi bQ v6 qu6n tri, euy ch6
ho?t tilOrg cria HQi tl6ng qu n tri, euy chti ho t rlQng cria Ban Ki6m sor[t
c6ng fy theo quy ilinh cria Luft Doanh nghiQp 5gt2020teHt4
10. Td

* Kiit qud bidu

- T6ng s6 c6

q

ph6n

't;

am gia bi6u

-56c6phantdnth

:

quytit:

7g3.S7OCp, trong d6

783.570 cp,chi6mti16: roo% (tilequyctfnh 5o%)

- 56 c6 phAn kh6ng t6n thdnh: 0 Cp

ki6n: 0 Cp, chi6m tj.16
- 56 c6 phAn khdng hqp lQ:
0 Cp
- Sd c6 ph6n kh6ng c6 y

f6t

tu4n: Theo quy di6u 19 dinh b6o c6odd duoc th6ng qua.

11. Td

trinh trinh mi6n nhi6m vdr bi thhnh vi6n HDe ' (201g-2022).

* Kdt qud bi€u qrry&,

- T6ng s6 c6

phAn

am gia bi,5u

quy5t:

7g3.570 Cp, trong d6

- s6 c6 phAn t6n thenh: 783.570 cP, chi6m ti

lc:

roo% ( ti lq quy dinh

5o%)

- 56 c6 phAn kh6ng t6n thdnh: 0 CP

ki6n: 0 CP, chi6m tj, lO
- S6 cO phAn kh6ng hqp lQ:
0 CP
- 56 c6 phdn kh6ng c6 y

f5t

tu$n: Theo quy di6u 19 dinh bilo c6odd dugc th6ng qua.

Bi6n ban kiCm phi6u bi6u quy6t cuQc ho. p DFDCD ndm 2O2l dugc
10 gio 10 phrit cirng ngdy vd dd th6ng qua tru6c Dpi hQi.
Dpi hQi nhdttri too%kh6ng c6

16p

xong hic

f ki6n kh6c..

cHtf r.f cAc THAIIH vrfiN rO xrnnn pHrEU

T6 vien: Ld Nguy6n Thanh Trd..

TM. DAr HQr OoXC CO DoNG THTIONG NrEN NAVr 2021

rY cnU reA DoAN
,2"\

//;/ CCING T
:(

cci

$\TiT'I'i

prqA

G1ANG

#9

5{lw

cONc
BAo

ry cO pnAN

ceNG HoA xA ner cuu Ncnia vrET NAM

si rmN GrANG

Pdc lflp - Tu do - Hanh Phtfic
Ti€n Giang, ngdy 28 thdng 06 ndm 2021

BIEN NAN TTNVT PHIEU

nAu sO suNG rHANH vrtN Her oONc euAN rRI
(NhiQm ky 2018-2022)

TAr DAr HQr OoNC CO DoNG THTIONG NrtN NAvr 2021

couc rY cO PHAN BAo si rrEN GrANG
T6n C6ng ty:

cONc

ry

Co pIrAN BAo ni rrnN GrANG

Trp so chinh: khu ph6 Trung Lucmg, phuong 10, TP.

Thdi gianbEtdAu ki6m phi6u:

10

M!

Tho, TiAn Giang

gio 55, ngdy 281061202l

Thdi gian k6t thric kii5m phi6u: 11 gio 05, ngdy 2810612021
- Cdn cfi luQt Doanh nghiQp

tii

SS/ZOZI/QH|4 ngdy 17 thdng 06 ndm 2020;

- Cdn cilr Diiu l€ tii chthc vd hoqt dlng cila C6ng ty c6 phdn Bao bi Tiin Giang;

c*

vdo Quy ch€ vd th€ l€ biu cu tsi Dqi
2021 cila C6ng ty c6 phdn Bao bi Tiin Giang;

- Cdn

h/i d6ng c6 d6ng thudng nihn

- Cdn cw chuc ndng, nhiQm vu cila Ban kiem phiiiu.
Dpi h6i d6ng c6 d6ng thuong ni€n202l itd ti6n henh bAu b6 sung thdnh vi6n
HDQT nhiQm ky 2018-2022 theo th6 thric d6n phi5u, voi giStri v6n c6 phAn nhu
sau:

- T6ng s6 cO phdn c6 quydn bi6u quytit: 1.190.000 c6 ph0n
- T6ng s6 c6 phAn tham dU dai hQi: 783.570, chi6m 65,85yo

A. Danh sdch fmg cri vi6n dd dugc Dpi hQi d6ng c6 d6rg th6ng qua gil-:

*u.-,,'
[Irg ctt,,i b6 sung vio HQi <t6ng quan tri nhiQm kj, 2018-2022i
6ng Pham r\nh Vfl - Ph6 Gi6m d6c Ban T6 chric -Hdnh chinh - T6ng
c6ng ty Luong thpc miAn Nam- C6ng ty c6 phAn
1.

BiAn bdn kidm phiilu

biu thdnh vihn HDQT

2021

n.

fet qui ki6m phi6u
STT
I

NQi duns
56 c6 phAn bi6u quy6tphdtra
So c6 ph6n tham gia bdu crJr

2

C.

r6t

qrra

bt

HDQT
783.570
783.570

.u

* Thinh vi6n HQi tl6ng quin tri:
STT
1

Hg vh t6n

56 c6 phAn tlugc

Ong Pham Anh Vfl

biu

783.r20

yrfi t6ng sO
c6 phin tham du
9994%

TV" te so

Cdn cri quy chti vd th6 lQ bau ct <ld dugc c6ng b6 vd ki5t qu6 ki6m phi6u, Ban
ki6m phi{iu xin c6ng UO t<Ct qu6 nhu sau:

Thirnh vi6n H6i tl6ng quin tri:
STT
1

Hg

vi t6n

Ty le so vcri t6ng s6
c6 phf,n tham du

K6t qui

99.94 %

Trung cir

Ong Pham Anh Vfl

Bi6n bin ndy dugc Dai hQi d6ng cO d6.rg thulng ni6n ndm 2O2l th6ng qua ctng
ngey

CHII

xlf cAc THAI\H VITN To KIEM PHIEU

T6 vi€n: LO Nguy6n Thanh Trd.,.. (:-'..

TM. DAr HQr OoNC Co ooXG THUONG NrEN 2O2t
CHU TQA DOAN
cQruc
6/,
I/( CO

*l

PH

p\uTITN GIA

BiAn bdn ki€m phi€u bdu thdnh vi€n HDQT 2021

2

c0Nc ry cO pnAN BAo ni rrnN

GrANG

Khu Ph6 Trung Luong, Phucrng 10, TP M! Tho, Tinh Ti6n Giang
Di6n thoai: (02733)
FAX: (02733) 858702
Email : tigipack@gmail. com.vn ; Website : wrvw.ti gipac k. com. vn

855679

2/
EI

\'{
o

l*

Tiin Giang, ngdy 28 thdng 06 ndm 2021

CHTIONG TRiNH
Ar HQr DONG CO DoNG THUONG NrEN NAVI 2021
Thoi gian t6 chftc: 7h30, Thrl Hai, ngiry 28t0612021.
Dia iti0m: tai HQi trudng C6ng ty c6 phAn Bao bi Ti6n Giang
Khu ph6 Trung Lucrng, Phuong 10, Thanh pfrO Vty Tho, TiAn Giang.

Thdi gian

NQi dung

7:30 - 7:50

- D6n ti6p dai bi6u vd khdch mdi;
- Ki6m tra tu c6ch tl4i biOu, ph6t phitiu bi6u
quy5t, phitiu bAu cri vd tdi lieu Eai hQi.

Chri

tri

Ban Td chrfrc
t

I- Phfln nghi thrfrc
- Chdo cd, tuy0n UO ty Oo ;
- E}6o c6o ki6m tra tu ciich <Iai bi6u tham du Dai
hOi;
7:50

8:00

8:30

- 8:00

- 8:30

-

10:15

- Gi6i thiQu vd th6ng qua Dodn chri tich, Ban

..4

..i

Klem pnleu;
- Gi6i thiQu Ban thu ky Dai hQi;
- Thdng qua quy chti ldm viQc;
- Th6ne qua Chucrns trinh Dai h6i.
II-NQi dung cria ilpi hQi
- B5o c5o k6t qu6 SXKD ndm 2020. Phucrng
hudng SXKD ndm202l;
- B5o c6o kt5t qu6 ho4t dQng cira HDQT ndm
2020 vd phuong hu6ng cta HDQT ndm202l;
- E}6o c6o thAm ilinh quy6t to5n tdi chinh n5m
2O2O cira BKS dd duoc ki6m to6n.
- Trinh bdy c6c Td trinh cira HQi <I6ng qu6n tri:
l. Td trinh th6ng qua b6o ciro tdi chinh n[m
2O2O dddugc ki6m toin;
2. Td trinh k6t qui SXKD vd qu! luong 2020;
dg kii5n lqi nhuan &. k}t quA qu! lucmg n5m
2021;
3. Td trinh thu lao HDQT, BKS vd thu ky ndm
2020 vdk6 hoach 2021;
4. Td trinh dAu tu - mua sim TSCD 2021;
5.-'Id trinh.riy.quydn cho HDQT phi5 duyQt c6c
nQi dung vC ddu tu XDCB, mua slm tdi sin vd
ciic giao dich tin dpng, mua b6n hdng h6a phUc
vq sdn ntifi202|,
6. Td trinh chgn dorr vi ki6m toiln dQc 16p nlm
2021;

Ban T6 chrfrc

Doirn Chri toa

Ban Ki6m sorlt

Doirn

Cht tga

Thdi gian

N6i dung

Chri

tri

8. Td trinh mi6n nhiem vd b6 sung thdnh vi6n
HQi tt6ng quin tri nhi6m ki 201g -iOZZ.
- Dqi hQi thrto
10:15

10:30

-

10:30

- 10:45

h\n,

ti6p thu vd gidi ifuip

! kiAn.

Dqi hQi bidu quy( thflng qaa cdc brio ctio vd
td trinh (bdng phi€ubi€u quye|
Ki6m phi6u
III. Bflu cfr
- Thdng qua Quy chtl bAu bd sung thdnh vi0n
HDQT nhiQm ky 2018 - 2022;
- Th6ng qua s6 luqng vd danh s6ch img vi6n;
- lan kiOm phi6u hu6ng d6n c6 il6ng ti6n hAnh

Dohn Chri tga
Ban Ki6m phitiu

Ban Ki6m phi6u

bdu cri.
10:45

-

10:55

10:55- 11:15

11:15

-

11:30

D4i h6i nghi giii lao
IV. Ban t i..- phi6u c6ng b6 k5t qufl
- Bi6u quy6t chcvdn dC tai Dai hQi;
- ftit qrr6 bAu bO sung thdnh vi0n H6i
quan trf nhiQm ki 2018 -2022.
- Thdng qua bi€n bin D4i h6i;
- Th6ng qua Nghi quy6t Dai hQi;
- Tuy6n UO UC mac D4i hdi.

<l6ng

Ban Ki6m phi6u
I

Ban Thu

kf

Ban T6 chrfrc

BAN TO CHUC

COXC TY CO PHAN BAO
-lrLrnq

gi TITX GIANG

I-u'ong. Phu't\tr-u ]0. fP N4! Tho. Tinlr Ti6rr Giarrg
Khu Pho
(02133)
FAX: (02733) 858702
Di6n thoai:
Ernai I : ti-eipack@gma i l.cortr. vn ; Website: u u'u'.1 i gi tlack.conl. vrl

855679

cOrue ry
pxAr.r

cd

^pno

el

*

DANH MUC TAI LIEU

#

TIEN GIANG

At=i

hrrong trinh Dai hQi d6n-t cd d6ng thu'img ni6n ndrn ?0212. DU

thfo Quy cii6 leLm vi6c Dai hQi ddng d$ng thucnig ni6n ndm 2021;
"6

3. Bao c6o cua ban di6u hdnh vO ho4t d6ng san xuAt kinh doanh nf,m 2020 &
pfruolg huong 2021;
4. Bao cdo hoat dOng cua HQi rlong quAn tri nf,rn 2020 vdphuong hu6ng 2021
-5.

Bao cao thArn dinh qui,6t to6n tai chfnh natn2020 cta Ban Ki6m soat:

6. To' trinh thong qua b6o cao tai chinh ndm 2020 dd kiern toan;

7. To trinh k6t qui san xuAt kinh doanh nln'n 2020. quy luong ninn 20201 dg ki6n
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QUY CHE LAM VIEC TAI
DAr HQr DONG C6 OONG THTIONG NrEN UAnn 2021.
CUA cONc TY C6 PHAN BAo gi TTEN GIANG
- cdn c* Ludt Doanh nghiQp sii sotzozotgut4 ngdy t7/06/2020;
- Cdn ca Eiiu lQ C6ng ty c6 phdng Bao bi Tiin Giang;
OC Oai hQi cd d6ng thucmg ni6n ndm 2021 cua C6ng ty CO phAn Bao bi TiAn
Giang dugc thdnh c6ng, dim b6o quy6n vd lgi ich hgp ph6p cria c6c cO d6ng theo quy
ctinh phrip luflt, Di6u 16 c6ng ty.
Ban t6 chric kfnh trinh D4i hQi cl6ng cO d6ng (DHDCD) th6ng qua
Quy cfrb tam
viQc t4i Dai hOi il6ng co dong thucmg ni6n n6m 2021,v6i efucnQi dung nhu sau:
Di6u 1. Phgm vi vir tliii tucrng 6p
- Phgm vi dp dqrng: Quy chti ndy dugc dp dpng cho viQc t6 chric ho.p Dai hQi
<l6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2021ctia C6ng ty cO phAn Bao bi fien Giang (ggi tit
ld COng ty).
- OAi tuqng: lilt ca c6c cO d6ng, dai diQn theo riy quyAn vd c6c b6n tham dg Dai
h6i d6ng c6 dOng thuong ni6n COng ty cO phAn Bao bi Ti6n Gian g c6 trilchnhiQm thgc
hi6n theo ciic quy ilinh tpi Quy chi5 ndy, Di6u lQ c6ng ty vd euy <Iinh cria ph6p luat..
Di6u 2. Didu kiQn ti6n hirnh DAi hQi tldng c6 d6ng
- CuQc ho.p D4i hdi d6ng c6 dOng dugc ti6n hdnh khi c6 s6 cO d6ng dg hop d4i
di6n cho it nhdt 50% t6ngs6 cO phAn co quy6n bi6u quytit
- Trudng hqp khdng c6 dri s6 luqng dai bi6u cdn thi6t trong vdng ba muoi (30)
phft kC tu thdi tli6m x6c rlinh khai mpc d4i hQi, ngudi triQu tflp ho.p htiy cuQc h-op.
Th6ng b6o mdi h-op lAn thri hai duoc grii trong thdi h4n 30 ngdy, t<C tri ngdy d1r dinh
h-op lAn thri nh6t. CuQc hgp Dai h6i tt6ng cO d6ng lAn thri hai dugc ti6n hdnh khi c6 s6
c6 dong du hqp dai diQn
33yotong s6 phiriu bi6u quy6t tro l6n.
- Trucrng hgp cuQc ho.p lAn thri hai kh6ng thi cli6u kiQn titin hdnh do kh6ng c6 dri
sO dai bi6u cAn thi6t trong vdng ba muoi (30) phrit te tu thoi di6m 6n Ainn khai mac
rtai h6i thi th6ng b5o mdi hop lAn thri ba ph6i tlugc gr?i trong thdi h4n 20 ngiry tC tir
ngdy dp rlinh hgp lAn thri hai. CuQc ho.p Dai hOi tl6ng c6 d6ng lAn thri ba dugc ti6n
hdnh kh6ng phu thuQc vdo t6ng s6 phi5u bii5u quy6t c,ha c6c c6 d6ng dy ho.p.
Di6u 3. Quyiin vi nghia vg cf,a cO a6ng hogc tlgi diQn theo riy quydn tham
ds Dai hQi
3.1. Di6u ki6n tham dy Dai hdi: C6c cO dOng cira COng ty theo danh siich ch6t
ngiry 2810512021 tl6u c6 quy0n tham dU DHDCD; c6 thti tr.uc tii5p tham dU ho4c tiy
quyen cho d4i diQn cria minh tham dr,r. Truong hqp c6 nhi6u hon mQt ngudi <lai di€n
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dugc riy quy6n theo quy dfnh cria phrlp luat itugc cir tham dp thi ph6i xric dinh cU thti
A Z ,I
X
" m6i
sd cd phdn c0a
nguoi tlai diQn.
3.2. QuyAn cria c6 d6ng hoflc dpi di6n theo ty quy6n tham dU Dai hQi
- Dugc thfo lufln vd biiSu quytft tdt ch circ vfin dA thuQc thdm quyOn cira D4i hQi
theo quy dinh cira LuAt Doanh nghiQp vd Di6u lQ C6ng ty;
- M6i cO d6ng ho[c d4i diQn theo riy quy6n khi tham du Dai h6i dugc nhdn phi6u
,.i
a.
bi6u quy€t vd c6c tdi liQu ngay sau khi ttdng ky tham dU Dai h6i vdi Ban ki€m tra tu
c6ch cd d6ng;
- CO ilOng hoac dai diQn theo riy quy€n d6n sau khi cuQc ho.p ttd khai mac c6
l-quy6n ildng ky n9ay, sau d6 c6 quy6n tham gia vd biOu quy6t tpi D4i hQi ngay sau khi
dAng h-i. Cht tga kh6ng c6 tr6ch nhiQm dirng Dai hQi dC cho cO d6ng d6n muQn ddng
ky vd hiQu lgc cira nhtng n6i dung tl6 dugc bii5u quytit tru6c d6 kh6ng thay tl6i.
3.3. Nghia vu cta cO d6ng hoflc d4i diQn theo riy quy6n khi tham dU Dai hOi
- CO tlOng hoflc dpi di€n theo iry quyOn khi tham dg Dpi h6i ph6i *u6t trinh gi6y
Chring minh nhdn nhdn/C[n cudc c6ng ddn ho4c HQ chi6u, thu mdi hgp hoflc Giay riy
quy6n (it6i vOi tlai diQn theo iry quy6n) vi ddng ky v6i Ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng.
- Trong thoi gian diSn ra D4i hQi, cdc dqi biiSu tham dp phti tudn thri theo sp
hudng ddn cria Cht toa, img xri vdn minh, lich sg.
- Chc dai bi6u ph6i gifi bi mdt, str dpng vd b6o quan tdi 1i6u <hing quy tlinh,
kh6ng sao ch6p, ghi 6m, ghi hinh Dai hdi khi chua dugc Dodn Chri tga cho ph6p.
Didju 4. Dodrn Chri tga
4.1. Dodn Chti tqa gdm Chri tga vd 02 thanh vi6n, duoc Dai hQi bi6u quytlt th6ng
qua. Cht tich HQi d6ng quin tri chuyCn trdch ld Cht tqa Eai hQi. Dodn Chri tqa ldm
viQc theo nguy6n tfc tflp th6, tflp trung d6n chri, quytSt dinh theo da s6.
4.2. NhiQm ru cta Dodn Ch[r tga:
- Di6u hdnh cilc hopt dQng cria D4i h6i theo chuong trinh i16 dugc Dai hQi d6ng
c6 d6ng th6ng qua. Hucrng ddn circ dqibi6u vd Dai hQi th6o lu4n c6c nQi dung c6 trong
chucrng trinh.
- Trinh dq th6o, ki5t lufln nhfi'ng vAn dC cAn thilSt OC Oai hQi bi6u quy5t, tr6 ldi
nhirng v6n d0 do D4i h6i y6u cAu.
A,
- Giai quy6t chc vdn <16 ph6t sinh trong su6t quii trinh DAi hQi
Di6u 5. Ban thu kf Dai hQi
5.1. Ban Thu ky Dai hQi g6m 0l thAnh vi€n, duoc Dai hQi bi€u quytit th6ng qua
vd chfu trirchnhi-em tru6c Dodn Chir tga, Dai hQi <l6ng c6 d6ng v0 nhiQm vu cta minh.
5.2. NhiQm vq cta Ban thu ky
- Ti6p nhfln Phi6u ddng ky phdt bi€ir cria c6c c6 d6ng chuy,Sn Dodn Chri tga.
- Ghi bi€n b6n Dai hQi dAy dir, trung thgc c6c nQi dung cira D4i hQi.
- So4n th6o vd th6ng qua Nghi quytit tai Dai hQi.
Diiju 6. Ban ki6m tra tu crlch tl4i bi6u
6.1. Ban ki6m ta tu c6ch dai bii5u g6m 01 Trucmg ban vd 01 thdnh vi6n, chiu
trfuchnhiQm tru6c Dodn Chri tga, Dai hQi tl6ng cO d6ng vC ntrigm vp cira minh.
6.2. Nhipm 4r cira Ban kiOm tratu c6ch dai bi6u:
- Ban ki6m tra tu chch dqi biOu c6 trdch nhiQm kiOm tra tu c6ch vd tinh hinh c6
ddngld4i diQn theo riy quy6n d6n dU hqp.
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- Truong Ban ki6m tra tu crich d4i bi6u brio c6o v6i Dai hQi <16ng cO dOng tinh

,

hinh c6 it6ng dp hqp. N6u cuQc ho.p c6 dri sO luqng c6 d6ng c6 quy6n dg ho.p tlai diQn
cho ft nnat SOyo t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi€u quytit tham dU thi cuQc ho.p Dai hQi
tl6ng cd tl6ng C6pg ty c6 phin Bao bi Ti0n Giang dugc t6 chric ti6n hdnh
Diiiu 7. Ban ki6m phi6u
7.l.Banki6m phitiu g6m 01 Tru&ng ban vd 01 thanh vi6n, do Dai hQi biOu quytit
tin nhi6m.
7.2. NhiQm v.u cria Ban ki6m phitiu
- Xric tlinh chinh x5c k6t qud bi6u quyi5t oiua cdc c6 d6ng vd dpi diQn c6 ddng d6i
,
; dC
-) dugc l6y y ki6n th6ng qua tpi Dai hQi.
vdi c6c vdn
-LAp biOn bin ki6m phi6u vd c6ng U6 ttlt qu6 bi6u quy6t tru6c Dai hQi.
Di6u 8. Thf,o lu$n t4i Dai hQi
8.1. Nguy6n tic:
- Viec th6o lufln chi dugc thgc hiQn trong thoi gian quy tlinh vd thuQc phpm vi
,
i
. . . .
-l
c6c vdn tl6
trinh bdy trong chuong trinh nQi dung D4i h6i d6ng cd d6ng;
- Dai biOu c6 y ki6n cl[ng h-i nQi dung vdo Phi6u ttflt c6u h6i vd chuy6n cho Thu
ky Dai hQi;
- Thu ky Dai hQi sE s6p xtip c5c Phit5u dflt cdu h6i cria cO d6ng theo thri t.u it[ng
V vd chuytin l6n cho Dodn Cht tga;
- Dai bi6u khi cAn phrit bi6u hodc tranh lufln thi gio tay, chi khi dugc Chri tqa
dodn nh6t tri m6i dugc phdt bi6u. fvl6i dai biOu phrit bi6u kh6ng qu6 03 phrit, nQi dung
li
cdn ngln gon, tr6nh trung 1[p.
8.2. Giai dap !,ki6n cira c6c dai bitiu:
- Tr0n co s0 Phi6u d{t cdu h6i ctra dpi bi6u, Chri tga hodc thdnh vi€n do Chri tga
chi dinh se giii dfup ! ki6n cria dai bi6u;
- Trudrng hqp do gi6i han vC thOi gian td chtc, c6c cdu h6i chua dugc tri ldi tryc
titip tai Dai hQi se dusc C6ng ty trhldi bing vdn bin.
Di6u 9. Bi6u quytit thdng qua cic v6n tliitai Dai hQi
9.1: Nguy6nthc:
-r.. ch cdc vdn dC trong chuong trinh vd nQi dung hgp cria Dai hQi tI€u ph6i
- Tat
duoc DHDCD th6o lu4n va bi0u quy6t c6ng khai.
- Phi6u bi6u quyift duoc C6ng ty in, d6ng d6u treo vd grii tryc tii5p cho ttai bi6u
tai D4i hqi (kdm theo bQ tdi liQu tham du DHDCD). M6i dai bi6u dusc mQt Phi6u bi6u
quytlt. TrCn Phi6u bitSu quy6t c6 ghi ro md sO eai bi6u, hq tOn, sd cO phan s& hiru vd
,x
nhan ty quy6n dugc bi6u quy6t cria dai bi€u d6.
- Hinh thric bi6u quy6t th6ng qua c6c v6n dO tpi D4i h6i <16ng cO dOng thudng
ni6n n5m 2021 nhu sau:
+ Bi6u quytit bing hinh thric gio phitiu bi6u quy6t: Hinh thric ndy dugc dtng <16
th6ng qua c6c vAn dA nhu: Quy ch6 lam viQc tai Dai hQi; Chuong trinh D4i h6i; thdng
qua Dodn Chri toa, B5o c6o cria Ban tli6u hdnh vC hoat d6ng sin xu6t kinh doanh n[m
2A20; B6o c6o ho4t dQng cria HQi d6ng quan tri; B5o c5o ho4t ddng cira Ban kir5m so6t;
86o c6o tdi chinh ndm 2020 ducvc kitlm to6n; vd bi6u quytft th6ng qua nQi dung c6c Td
trinh tai D4i h6i, Bi6n bin Dpi hdi, Nghi quytSt Dai hQi vd mQt s6 n6i dung kh6c phrit
sinh ngodi n6i dung, chuong trinh Dai h6i vd theo diAu khi€n cria Dodn Chri tqa.
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9.2. Cdchthric biiSu quyet:
- DAi bi€u thgc hiQn viQc bi6u quytit OC frin thenh, Kh6ng t6n thdnh hoac Kh6ng
y kit5n mQt v6n dO duqc dua ra bi6u quy6t tai D4i hQi bing cdch gio cao phitlu bitiu
quyet.

- Bi6u quy5t b5rrg hinh thric phi6u bi6u quytit: CO d6ng gio cao phi6u bitiu quy5t,
mflt tru6c cria phi6u bi6u quytit phdi dugc gio cao hucrng v0 phia Dodn Chri tqa.
Trucrng hqp dai bi6u kh6ng gio phii5u biOu quy6t trong chbatan UiCu quytit Tiin thdnh,

Kh6ng trin thdnh hodc Kh6ng y kii5n cria mQt vAn dO thi dugc xem nhu bitiu quytit trin
thdnh v6n d0 d6. Trudng hAp clai bi6u gio cao phit5u bi6u quyi5t nhiOu hon mQt (01) mn
khi bii5u quytSt Trin thdnh, Kh6ng t6n thdnh hoac Khdng y kiiin cta mQt v6n AA thi
dugc xem nhu biiiu quytit kh6ng hqp 19. Theo hinh thfc bi6u quy6t bing gio phit5u
bi6u quytit, Thenh vi6n Ban ki6m phiSu danh dAu md s6 phii5u biSu quy6t tuong img
I -^
cria ttmg cd ddng
T6n thdnh, Kh6ng t6n thinh, Kh6ng y ki6n vd Khdng hqp 10.
9.3. ThC l0 bi6u quy6t: Cft 01 (mQt) c6 phAn tuorng ducrng vdi mQt quy6n bi6u
quy6t. U6i Aai bi6u tham clu dai diQn cho mQt hoflc nhi6u quyOn bi6u quytit sO duoc
c6p Phitlu bi6u quyt5t T4i ngdy ctrOt aann srich c6 d6ng (ngdy 2810512021) t6ng sti cO
phAn cta c6ng ty ld: 1 . 1 90.000 c6 phAn tuong ducrng voi 1 . 1 90 .000 quyen bi6u quyiSt
- Tru trudng hqp qrry dinh tai khodn 3 Di6u 20 Ei6u lQ td chric vd ho4t dQng c'tra
C6ng ty, cdc quytit dinh cta Dai hQi d6ng c6 d6ng vC cdc vin dA sE dugc th6ng qua khi
c6 tu 650/o trb lOn t6ng s6 phitlu bAu cria c6c cO ddng c6 quydn bitiu quy6t c6 m{t truc
ti6p hoflc th6ng qua d4i diQn dugc riy quy6n c6 mflt t4i cuQc hgp Dai hQi d6ng cO d6ng.
-^
- Luu i,, c6I d6ng
vi/hoflc d4i diQn riy quyOn c6 lgi ich 1i6n quan kh6ng c6 quy6n bi6u
quytlt AOi vOi c6c hgp d6ng vd giao dich c6 gi6 tri l6n hon 35%o (t6ng gia tri tdi sin
C6ng ty ghi trong b6o c6o tdi chinh gAn nhAt); ciic hgp ddng hoflc giao dfch ndy chi
rluoc ch6p thudn khi c6 sO cO d6ng valholc dai diQn riy quy6, chi6m
65% t6ng s6
phitiu bi0u quy5t cdn lpi t5n thdnh.
9.4. chi nhpn ktlt qu6 bi6u quyiit
- Ban kiOm phitlu c6 nhiQm vp kitim tra phi6u bi6u quyt5t.
- Ban'Ki€m phi6u sE ki6m tra s6 phi6u bi6u quytSt Tan thanh, Kh0ng t6n thdnh,
Kh6ng y kitin, y ki6n kh6c cria tung nQi dung vd chiu tr6ch nhiQm ghi nhan k6t qu6
ki6m phi6u bi€u quyiSt tqi.DqihQi tl6ng cO dOng.
Didu 10. HiQu h5c thi hirnh
C6 d6ng/dai diQn theo riy quy6n vd ciic b6n tham du hqp Eai hOi phAi ch6p hdnh
nghiOm chinh Quy chi5 ldm viQc cria D4i h6i d6ng cO dOng.
Quy chii ndy c6 hi€u l4c ngay sau khi daqc Dqi hli dong cii d6rg C6ng ty
"6
phin Bao bi Tiin Giang bi€u quy€t th6ng qua./.

fi

G QUAN TRI

B

T

Titi liQu Dai hQi tting cA ailng thrdng nihn ndm 2021

NO

4

coxc rY co

pnAN BAo

si rrEN GrANG

Khu Ph5 Trung Lucrng, Phuong 10, TP M! Tho, Tinh Tidn Giang
DiQn tho4i: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Emai I : tigipack@gmail. com.vn ; Website : www.tigipack. com.vn

Tiin Giang, ngdy 28 thdng

06 ndm 2021

BAo cAo CUA BAN DIEU HANH
VE HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH NAM aO2OYA
PHUONG HUONG NHIEM VU NAM 2O2I
t^2:

a.

PhAn I
NIm 2020
I. D4c tli6m tinh hinh chung
1. Thu$n lgi:
- VC tfri trudng: duy tri m6i quan hq v6i mQt s6 kh6ch hang truy0n thdng, tao
dugc ni6m tin khSch hdng vC ch6t lugng san phAm;
- Ngu6n nguy6n 1i0u t6n kho gi6 th6p, 6n ttinh;
- Cdcyi5u tO thufln loi kh6c: chri dQng dugc nguiln v5n, kh6ng phii vay. Chi phi
kh6u hao tdi s6n cO Cinn thAp. Da s6 nguoi lao dQng l6u nbm, c6 kinh nghiQm;
- Dugc sU quan tdm, h6 tro thulng xuy6n cria cd d6ng chi ph6i ld Tdng c6ng ty
LTMN, HQi <t6ng qu6n tri vd tinh thAn vuqt kh6 cria Ban di6u hdnh do 6nh hucmg
kinh tti chung cria d4i dich Covid-19.
2. Kh6 khln:
- Ve tni trudng: Do t5c dQng cria dich Covid -19 6nh huong tltin thi trudng ti6u
thp bao bi, nh6t ld bao phpc vp d6ng g4o xu6t khAu, ngdnh mfa dudng, thric dn gia
sric n€n

mfc sin xu6t vd ti6u thu v6n con th6p so vdi ctng ky 2019.

- Tinh hinh cpnh tranh lchd gay ggt: c6nhi6u eOi thri cpnh tranh cung img lo4i bao
c6 chSt lugng th6p; cqnh tranh vC gi6 do thut5 GTGT: OOi vOi 1o4i bao c6 ch6t lugmg
th6p thi da s6 kh6ch hdng y6u cAu kh6ng xu6t h6a don GTGT iI6 ginm dugc 10%
thu6 CTCT gi6 mu4 trudng hqp ndy dd girip cho eOi ttrri c4nh tranh chi6m uu th6;
m6y m6c, thi6t bi sin xu6t tuy co ban <t6p img dugc nhu cAu hiQn t4i, nhung do dAu
tu 16u, n6n phti duy tu sria chta nhiAu, sirc c4nh tranh kdm so vdi ciic ddi thri canh
tranh ld c6c doanh nghiCp tu nhdn m6i, quy m6 16n.

- Kha nlng d6p img cria don vi theo nhu cAu kh6ch hdng chua cao, do ndng lpc
sin xu6t thdi dirim cdn th6p ( kh6 t15p img nhirng dcrn hdng 16n, ti6n dQ nhanh), s6n
phAm k6m da dAng, ph6i lQ thuQc vdo mQt sO tfri trucmg vd kh6ch hdng truy6n th6ng
(khi khSch hang chuy6n nhu cAu sri dung nhu bao PP dgt gh6p mdng OPP, kh6ng
d6p tmg dugc).

- Nhirng kh6 kh[n h4n chi5 cria mQt C6ng ty c6 quy m6 hopt dQng nh6 nhu:
ngu6n luc r6t hpn-chiS, san ph6m dcrn diQu phO thOng c6 mfc lgi nhufln bi€n th6p,
mric dQ rui ro trong kinh doanh cao; c6ng t5c quan hC d6i ngo4i tim ki6m kh6ch
hdng, thf truong han chti; chua c6 bQ phfln ti6p thf, kinh doanh brin hang chuy6n
trhch (hiqn do Ban GD dim nhiQm).
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- Kh6 khrn kh6c: thudng xuycn thiiSu hgt lao

dOng, c6ng t6c tuyOn dgng lao

ggp rl'tnhi6u kh6 khdn do tinh ch6t c6ng viOc cria neanh sin xu6t bao pp
dQt v€ ddo tao vd ktit hgp cric khdu cho phu hqrp gi6 thdnh.
tlQng

mdi

II. Tinh hinh thqc hiQn SXKD ndm 2020
f. Xiit qui thgc

hiQn c6c chi ti6u chri y6u

Chi ti6u
Chi ti6u

DVT

KH nlm
2020

SAN XUAT
- SX bao PP
- SX bao PE

Thqc hi6n
nilm 2020

Ti 16 TH so
t(H2020

Ti

19

TH

2020 so
TH 2019

c6i

8.000.000

s.996.734

74,96

91,39

Kg

s0.000

25.549,9

51,1

69,77

- Bao PP

cai

8.000.000

5.623.089

70,29

80,27

- Bao PE

Kg
Tr.il6ng

50.000

28.390,9

56,78

68,28

43.000

29.551,7

68,72

79,21

Tr.d6ng

300

139,6

46,55

(7',.04)

TIEU THU

DOANH THU
LOI NHUAN
2. Thuy5t minh

'
2.1 Sin xuAt
a. Bao PP: 5.996.734 cdi dqt74,96%o so KH 2020 vd dqt9l,39yo so v6i cung kj,
nim2019, binh qudn 500 ngincdilthdng.

b. Bao PE :25.549,9 kg dat Sl,loh so KH 2020 vir dqt 69,770/o so v6i cr)ng kj,
ndm2020, binh qtdn2.130 kg/th6ng.
2.2 Ti6u thg
a. Bao PP: 5.623.089 cdi dqt 70,29yo so
hj,ndm 2019, binh qu6n 470 ngitn cdilthdng.

KH 2020 vit d1t 80,27yo so vdi cing

b. Bao PE : 28.390,9 kg dqt 56,780/o so KH 2020 vd dat 68,28 Yo so v6i cing
kj,n[m 2020. binh qudn 2.366kglthang.
2.3 Doanh thu: 29.551.690.836 d4t 68,72Yo so KH 2020 vit dqt 79,2lYo so v6i cr)ng

lcj,ndm 2020;

2.4Lqt nhufn: 139.638.558 dpt 46,55yo so KH 2020 vir dat (7,04Yo) (n[m 2019
16 1.961 .244.576) so vdi cing kj, ndm2020.
Nhu v4y, viQc thUc hiQn k6 hopch ndm 2020, cdc chiti0u chtr y6u kh6ng d4t so
v6i KH dC ra vd d6u th6p hon cung kj,ngo4i tru chi ti0u v6 loi nhufln. Tuy nhiOn,
C6ng ty v6n n6 lgc cdn d6i chi phi duy tri kinh doanh c6 hiQu qu6, d6m b6o viQc
ldm vd thu nhpp tuong d6i cho ngudi lao <IQng.
* NguyOn nhdn chfi y€u muc fiAu thqt cdn thiip:

+ ViQc xdy.dpg kti hoach 2020 chua lucmg trudc h6t ve d6nh gi6 dring mric
ntrirng bi5n dQng cria thi trudng vd nh6t ld dich Covid-l9 se s6m kh6ng cht! dugc
lric ndo. Ddc biQt, t6c dQng b6t ngd cria dfch Covid -lg dd 6nh huong tr.uc ti5p dtin
thi trudng ti6u thp bao bi.
Tdi tiQu Dqi hQi itilng cO dAng thwdng
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+ Nhin chung. Con-s t1, cli

giD' duo'c dorr hang cua cdc khach han-e truy'On

,:
thong nltu'ttg edc khdch hdng nat,r,An

chiu anh hu'ong kho l<hln tron_e tinh hinh hi0n
na1,. vidc rncr rring khach hiurg rlSi kho vi kh6 canh tranh vo'i c6c doanh nghi0p m6'i
tharrh Iap r,a nhD'ng DN na1, duoc hop tdc cua ctic DN lo'n nOn kho chiern thi phAn.
+ Muc tieu Lhu binh quAn la 470.000 cdilthdng. dAy chr ld rnrrc siin lu'crng hoa
von Lrong dieu kien gi6 neu1,i11 li6u giarn nhu' nf,m 2020 ndn co loi the lon trong
L.).

viec kinh doanh cua C6ng ty co hieu qua
+ Ben canh 1,[u to kh6ch quan do thi truorrg. thi cong tac tidp thi. chdo hang.
,,
,i
gioi thidu san ph6rn con 1,'6u; chua co b6 phAn kinh doanh chuyCn trdch hd tro- khAu
du b6o, tirn ki6nr kh6ch hdng rno'i.

+ Tinh hinh t6 ch[r'c sdn ru6t ndm 2020 tuo'ng a6i 6n dinh. r,oi vigc diu tu
thay 04 may det rno'i vd viec t6 chuc tu bo. su'a chfr'a. trung tu theo k6 hoach
ch['a sAu sdt hor.

su'a

-

Rieng thpc hi6n lo-i nhu4n kh6ng dat mrlc k5 hoach. do thuc hiQn qu1,
4l2O2O khong hiQu qua do phdt sinh m6t s6 chi phi d6t bi0n nhu': thuO d6t khoang 75
trieu. chi phi trg c6p thoi vi6c va chi phi kh6c khoing 197 triqu; hi0u qui KD qui 4
,:,,
Io lam giaur higu qua kinh doanh cd ndm, kh6ng dat rnuc KH d6 ra.
3. Tinh hinh thq'c hign c6ng tfc dAu tu'
K6 hoach dAu tu nitn 2020 duoc duyet: t6ng nrri'c dAu fi 3.2 ty d6ng voi c6a
,hang nruo dau
,;.
tu: N46y d6t bao. rr6y -ehdp rndng OPP r,ir ddn thu mdy k6o soi tu
ngu6,r r,6n: Qu!' dau tu phdt trien C6n-e t,v:
K6t qua thu'c hi6n: dAu tu rn6'i 04 rn6y d6t gia

tri 800 trieu d6ng dat 25%KH

theo NQ sO OtZfIOqT-BBTG n-edy 05/0312020 r'6 vi6c dAu tu 04 rniiy dQt trong k6
hoach XDCB ndm2020;
Ngu1,S1 nhdn tiOn d6 dAu

tu cdn chAm ld do: Do

6nh huong dich Covid-l9

n6n khong nh4p khAu duoc m61,; mdt khdc sau khi tham quan. kh6o s6t thuc t5 c6c

don vi trong n,edrnh, Ban ldnh d4o C6ng ty dd thdng nh6t lua chon nhd sdn xu6t Ddi
Loan cho d6ng bQ m61,hien tai cua Cong ty. gia cd hgp lf do nha cung c6p gi6rn gi6
lcrn. Ngoiri ra, sau khi cin nhac, dp b6o tinh hinh SXKD trong quy 3,4 so g6p nhieu
hho khln UAt tqi ndn'phAi tAp trung d6n sric cho cdng t6c kinh doanh brin hdng, giAi
phong hdng tdn kho; c6c hang muc con l4i C6ng ty se chuyCn sang ndm 2021 thuc
lii0n.
4. Tinh hinh ngu6, ,,6n,

tii

sin

).'

C6c n_euon v6n cira Cty dim bAo luAn chul,Sn trong kinh doanh, C6ng ty d5
dua thoa thuAn, ky kOt phuong thuc thanh to6n ch5t chO tung doi tuong khdch hdng;
Kitim sodt dong v6n tro r'6 co hi6u qui cao nh6.t, kh6ng AO Ui ctritim dung v6n.
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Phf,n 2
X0y dqng kG ho4ch

,;

nim 202I

I. D[c tli6m tinh hinh
Tinh hinh ti6u thp bao PP c6 d6u hiQu ti6p tuc gip kh6 khln do nhu cAu giim
vd gap canh tranh gay gat. Ngodi thi truong truy6n th6ng ld luong thpc dg biio sE
khoi s6c hon trong ndm 2021 thi nh6m kh6ch hdng ngdnh mia dudng, ngdnh s6n
xu6t thric 5n chin nu6i thriy sin, gia sric gia cAm chua c6 nhu cAu 16n tro lpi; ngdnh
phdn b6n, bao cho, bao d6ng gqo chil lugng trung binh vd th6p cdng cpnh.tranh gay
git UOi nhf,ng co s6 s6n xuSt nho vi nhirng don vi ndy b5n kh6ng thuti GTGT n6n
gi6 se th6p hcrn l0%.

Xu th6 sip tdi se nhirng mdt hdng kh6c thay th6 cho bao PP d6t th6ng thuong
nhu bao gi6y kraft OOI vOi ngdnh trd, bao gh6p mdng OPP d6i v6i ngdnh gao.
DU b6o vd ngu6n cung dAu vdo nguy6n liQu cho ho4t d6ng SXKD: bi6n dQng
vdi bi6n d0 l6n, gi6 nguy6n liQu c6 xu hufng tdng cao vd b6t dAu tir thdng I2l2O20

vd tdng cao sau t6t nguy€n tl6ng ndm 2021lim 6nh hu&ng lon giri thdnh s6n phAm,
r6t khO cpnh tranh tr6n thi trudng, m4c dir Cdng ty dd, c6 rlQng th6i th6ng b6o, trao
O6i vOi c6c khrich hdng vC sg b5t thuong ndy <tt5 chia s6 vd th6ng cdm

II. Xfly dUng chi ti6u kG hopch

2021

'|

1. Crlc chi ti6u chri y6u

DVT

KH202t

- Bao PP

c6i

7.500.000

2

Doanh thu

Tj'rt6ng

40

3

Loi nhudn

Tj'<t6ng

0,50

STT

I

Chi ti6u
Sin xu6t vd ti€u thu

2.K6) ho4ch chc giitiphnp chri y6u

- Thuy6t minh dinh hudng
dcm

phht triiSn

thi trudng, kh6ch hdng mpc tiOu cria

vi, dg ki6n phrlt tri6n: do nh6m khSch hdng ngdnh mia dudng, ngdnh

s6n xuAt

thric dn chdn nu6i thriy sin, gia sric gia cAm chua c6 nhu cAu l6n trd l4i; ngdnh phdn
b6n, bao cho, bao d6ng g4o ch6t lugng trung binh vd th6p cdng canh tranh gay ght
n6n chri y6u v6n ld bao d6ng g4o xu6t kh6u vi bao d6ng thric [n ch[n nu6i, trong d6
" du dia" thitrudng bao d6ng gpo v6n cdn r6t 16n cAn dugc t4p trung khai th6c trong
ndm 2021 v6i chri truong m6i dung bao bi n6i b6 trong hQ th6ng T6ng c6ng ty
LTMN, c6c COng ty c6 pnan gOng c6ng ty chi ptrOll ctng nhi6u dcrn vf kh6c tr6n
tlia bdn.
- pC xu6t gihi phhp thyc hiQn: phdn c6ng c6n b0 chuy6n tr6ch quan hQ, khai
th6c kh6ch hdng ('nh6t ld ttiu mOi tOng c6ng ty LTMN); hdng tuAn/thring c6 so ktit
ddnh gi6 c6ng tiic thi truong, kip thdi c6 nhirng gi6i ph6p kh6c phpc cho k6 ho4ch
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thang sau; tdng cudng cdng t6c du b6o diS s6n xu6t bao
thdi gian giao hdng AOi vOi nhirng <ton hdng g6p.

dr,r

phong nhim rl6p img s6m

2.1. Cic gini ph6p: t6p trung cho 3 kh6u tlQt ph6ld:

- C6ng t5c tuytin dUng lao dQng vd chinh s6ch thu hft gif

chdn ngudi lao

d0ng.

-

COng tdc

i, chric vd qu6n tri sin xu6t: tir khdu nhflp mua nguy6n liQu, tO

chric sip *tip ca kip sdn xuht, mily m6c thi6t bi; ki€m tra chit luqng... mui ti6u la
gidm gi6 thanh tir khdu NL; titit kiQm diOn, giim ph6 phAm, duy tri mdy m6c 6n
dinh, d5p img dugc ti6n d0 giao hdng.

- C6ng tdc b6n hdng: HiQn tai con r6t bdt ci+p cAn dugc quan tdm tu khAu b6
3A
sung, sap x6p nh6n sy vd quan hQ tim ki6m khrich hdng, c6ng tric tiOp thi truyOn
th6ng v6i nhi6u hinh thric da dang, phir hqp v6i di6u kiQn hiQn c6, mpc ti6u ld phii
c6 nhiing kh6ch hdng truy€n thdng dir l6n, dcm hdng tuong AOi On ttinh.
a. Nh6m gidi phdp

vi

lao d)ng

- B0 phfln hdnh ch6nh d{t quan hQ thucrng xuy6n v6i Trung t6m gi6i thiQu viQc
ldm, Trudng ddo t4o ngh6 tuyOn dung lao itQng phir hgp; Uu ti6n nghiCn cuu chinh
silch, gi6i ph6p thu hrit vd git ch6n lpc luqng c5n bQ k! thupt gioi vd c6ng nh6n kf

thuflt nhu: chinh s6ch thu&ngchil lugng, thuong n[ng su6t; php c6p tuy6n dUng,'
gi6i thi0u dugc lao dQng m6i; php c6p h6 trg di lpi, noi 0 ddnh cho cdng nhdn o
xa...
- XAy dUng khung bi6n ch6 chuAn cira tring khAu, nhim ndng cao nlng su5t lao
tlQng, thu nh4p cria ngudi lao dQng tpi timg kh6u trOn co s0

bing luong dfnh mric

khorin cho ngudi lao tlQng trong tirng thdi di€m cria chinh s6ch nhd nu6c qui ttinh.
b. Nh6m gidi

phdp

vi

t6 ch*c, sdn xudt

- Theo d6i chflt che gi6 hpt nhUa di5 mua vdo tpi thoi diOm thich hgrp, tii5p tUc
tim ki6m th6m nhd cung img h4t nhua tiii sinh dO 6n dinh ngu6n cung vd c6 gi6 cqnh
tranh t6t nh6t; phdn c6ng tim ngudn nguy6n liQu trii sinh thay th6 ngu6n nhap khAu
t16 duy tri s6n xu6t bab "chg" ti6u thu nQi elia.
- Tap trung cdi thiQn m6i trucrng lao dQng thdn thiQn; kien todn dQi ngfi quin ly
sin xu6t, k! thuat sria chta - tuy6n chgn sip x6p nhtng ngudi c6 uy tin, ndng lgc
thdt sg, c6ng khai minh bach trong ho4t dQng, t4o sp dodn k6t g6n bo trong nQi b0.

- T[ng cudng nh6n luc cho cdng t6c ki6m tra chdt lugng tirng khdu s6n xu6t;
qudn ly sri dung nguy6n phu liQu, vflt tu, phu tung thay thi5 that ti6t kiQm, hiQu qu6.
Tflp trung duy tri vd nAng cao c6ng t6c sua chffa, hiQu chinh m6y m6c thiiSt bi; rd
soiit hodn thiQn ciic quy chti nhim nflng cao hiOu lr,rc quin ly s6n xu6t.
- KiQn todn rlQi ngf, ciin bQ qu6n ly s6n xu6t, quin
dring c6n b0 c6 n6ng luc, c6 uy tin, dugc tin nhiQm

Tdi liQu Dgi hQi ttilng cO dOng thwdng niAn ndm 2021
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- TiOp tuc trir5n khai k6 ho4ch tliu tu ndm 2021, thay tfre aan cfuc mity det th6
h0 cfl vdi ti(in dQ phir hsp, b6o dim titit kiqm vd hiQu quA (KH dAu tu 20211d3,7 ty
d6ng, chri ytSu ld m6y dQt vd mily chtmay 1i6n hqp)
- B0 phfln

ki

thuat ti6p tqc nghiOn criu, ring dung c6ng nghO biiin tAn, titit ki€m
di6n sin xu6t o khdu dQt lim gi6m chi phf sin xu6t nhim ha gidthanh sin phAm;
c. Nhdm gidi

phdp bdn hdng

- Phan cdng 01 Ph6 Gi6m d6c chuy6n triich c6ng tiic kinh doanh, 01 trucrng
phdng nghiQp vU ki6m nhi6m c6ng t6c kinh doanh, 01 chuy6n viOn TCHC ki6m
nhiQm c6ng t6c ti6p thi truy6n th6ng trOn m4ng; tuyOn m6i 01 chuyOn vi6n khai th6c
kh6ch hdng; tlng cudmg c6ng t6c dU biio, xdy d1mg nhi€u phuong 6n thay thti dU
phdng khi thi trucmg chinh gflp kh6 kh[n.

-

Tap trung khai th6c thi trucmg bao pht hgp vdi n[ng lpc cria C6ng ty,
"5
ging duy tri kh6ch hdng truy6n th5ng, it nh6t dat sin luqng hda v6n hdng th6ng;
tfch cuc tim, m& moi quan hQ rQng b6n bao trong c6c don vi tr6n dfa bdn Mi6n
Trung, Tdy Nguy€n vd c6 thi truong campuchia....; khai th6c thcm kh6ch hang
ngdnh mia C1udrng, ngdnh s6n xu6t thric 5n chln nu6i thriy sAn, gia sric gia cAm,
ngdnh phdn b6n, bao cho c6 ch6t lugmg trung binh m0 hu6ng t[ng tru&ng;

- Thucmg xuyOn quan tdm, chdm s6c kh6ch hdng truy0n th6ng.

- Khai th6c c6ng t6c marketing online, dtl gia tlng khd nlng titfp cdn vd tim
kiiim nhtng khrich hdng m6i. DAu tu v0 chAt luqng hinh anh san phAm tr6n website
c6ng ty, Facebook, Zalo...; Cflp nhpt cric mAu md, qui c6ch trmg lopi bao d6 kh6ch
hang de tham kh6o.

- Trong qu6 trinh kinh doanh

se

kip thoi nirn

Uat nnu c6u

thi trudng, c6 k6

ho4ch khai thSc thii manh co sd vflt chAt hiQn c6, da d4ngh6a san phAm, nghidn ciru
hinh thr?c gia c6ng, vQ tinh, 1i6n ktit h6 trq voi cic dcrn vi ctng ngdnh trong hC

th6ng.

d Nh6m gidi phdp khdc:
-TIng cucmg c6ng't6c quan ly nq phdi thu, kh6ng

phrit sinh th6m ng kh6
ddi, tim biQn ph6p thu h6i c6c khoAn ng kh6 ddi cria c6ng ty n6ng s6n thgc phdm Cn
Maq C6ng ty DaBaCo Ti6n Giang.
tIC

2.2.Yi cdng tic thi dua khen thu&ng vh nim Uit tinn hinh lao tlQng
- C6ng dodn co so cAn lim t6t c6ng t6c qu6n chring, kip thoi nlm bit

tdrn tu,

nguyQn vgng chinh rl6ng cria ngudi lao d6ng; gi6m s6t viQc thgc hiQn d6y dri c6c cht5

chinh sSch nhi nu6c quy dlnh cho ngudi lao dQng, b6o dim viQc ldm
dti ngudi lao rlQng an tdm cdng t6c.
r10

- C0ng dodn tham muu ph6t
r1Qng

dQng c5c dot

thu nhfp

thi dua vd khen thu6rng kip thoi

vi6n ngudi lao d$ng hodn thdnh tOt nhiem v.u.

3. VA cdng t6c tIAu

vi

tu

Tdi liQa Eqi hQi ilAng cA AOng thtdng niAn ndm 2021

Kd hoach dAu tu 2021 theo huo'ng dAtr tu'tap Lrung chuy6n sau, co trong
di6nr. thuc stt can thi0t dti nang cdp. trang bi rn61,. thi6t bi. cai ti0n dAy chuy'en san
: -'
xuat. nhirn diip t'ng nhu cdu cua thi tru'ong hi6n nay;troll-q. d6 diuh huong ngdn han
viri la nrdy n'roc phuc vu ngdnh hdn-e bao bi I'P th6n-e dung cho ngdnh -qao vii tht'c
5.n chEn nudi trong ndn't 2021. chu y,eu la dAu tu thay the 10 m61, det va 0l rn6y cit
nral, li[n hop. Chi phi tlu'ki6n khodng 3.700.000.000 dong:

- l0 nray d6t bao pp trong: 3.000.000.000 ddng:
-

0l rlfy

-

SD'a c1'rD'a. nAng cAp

cat rnay

11.11

ll1rp:

,S00.000.000 dong:

rndy rnoc thiCt

bi:

200.000.000 d6ng.

4. VA cdng tfc tdi chfnh hO to:in
- Tang cu'ong c6ng tdc ki6m tra aOi cn;Ou c6ng no, thu h6i ng.
- Tflp trun,q cho cong tdc bao c6o tdi chinh ndm 2021 dung thoi gian quy
dinh.

- Tiep tuc hodn chinh thuc lii6r-r irng dung phAn rn€rr ke toAn ciro c6ng t6c
hach toan k6 toan.

5. VA thi ctua khen thu'6'ng r-i thqc hanh ti6t tii6m ch6ng ilng phi
'l'iep tuc tuyen truy6n sAu rong qu6n tri6t tinh thAn tiOt ki6m d6n tu'ng nguo'i
- -..
lao d6ng, thqc hiQn cdc giai phap ti6t ki6m tai tung bo phdn. T6ng ktSt vd khen
,

,(

thu'o'ng thr dua tung dot

ra ti6p tuc phdt dong thi dua nhAm ph6n

dAu hoan thanh t6t

nhiOrn vu.

- Tr6n d6y la b6o c6o ho4t dQng cua C6ng ty co phAn Bao bi Ti0n Giang nlni
2020 r-dkO hoach hoat dQng s6n xudt kinh doanh2O2ll.l

No'i nhQn:
- NhLr tr'6n

- Qu1'C6 d6rrg;
- Lu'u: Vl'.

TRAN vAx TUONG
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coNc rv cO pnAN BAo

ri rrrN GrANG

Khu PhO Trung Luong, Phucrng 10, TP M! Tho, Tinh TiAn Giang
DiQn thopi: (02733)
FAX: (02733) 858702
Email : tigipack@gmail. com.vn ; Website : www.ti gipack. com.vn

855679

Tiin Giang, ngdy 28 thdng

06 ndm 2021

BAo cAo
HoAr DQNq cuA HOi DOiCquAN rBI NAvr znzo
YA CHUONG

rniNrr

CONC TAC NAvT 2O2I

HQi d6ng quin tri xin tr6n trong b6o c6o v6i Dai hQi vC ktit qui hoat d6ng, v0
c6ng t6c quin tri cria HQi d6ng quin tri C6ng ty cO phAn Bao bi Ti6n Giang trong
ndm2020 vd tlinh hufng chuorrg trinh c6ng t5c trong ndm202l, cu th6 nhu sau:

I. Thirnh phAn HQi tl6ng quf,n

tri.

I

Thdnh phAn HQi rt6ng quin tri trong ndm 2020 6n etinh vO nhdn
c6 su thay rt6i vC phdn c6ng nhiQm vq trong Ban diAu hdnh. CU th6

STT Thhnh vi6n HDQT

Chrfrc vu

Ghi chf

sr,r,

tuy nhi0n

1

Ong LC Thanh Khi6m

CT.HDQT

Ki6m nhiOm

2

Ong TrAn VIn Tuong

Thdnh vi6n

Ngudi <lai diQn ph6p luat

,

-

Gi6m

ddc COng ty ttr ngdy OllO2l2O2l.
a
J

Ong VO Thanh Tdng

Thdnh vi€n

ThOi

gitr chric GiSm c[6c tt

0y02/2021.
4

Ong Dodn Thanh Phong

Thdnh vi0n

Cht tich C6ng rlodn

5

6ng Truong Vdn Hria

Thdnh vi6n

Thdnh vi6n dQc 14p

II. Tinh hinh
1.

thrgc hiQn nhiQm vg cria

HDQT nilm2020.

Tinh hinh chung.

ty

ti6p tuc gdp rilt nhiAu kh6 khdn do thi trudng ti6u thr,r c6c
ngdnh hdng c4nh tranh kh6c liet; ttic biqt ldtdc ilQng cria dich Covid -19 anh hucmg
lcm dt5n thi truong ti6u thp bao bi, nh6t ld bao phpc vp nganh mia dudng, thr?c [n gia
sric. BCn canh d6, tinh hinh c4nh tranh ngdy cang gay ght, ngay tr6n cung dia bdn
hiQn c6 di5n 04 OOi tfui cpnh tranh cung fmg 1o4i bao c6 ch6t luqmg th6p, c4nh tranh
vC girl bao chSt luqng thltp,bhnkh6ch hdng kh6ng y6u cAu xu6t h6a dcrn GTGT.

Ndm 2020 C6ng

Ngodi ra, C6ng ty thuong xuy6n tlOi mflt v6i nhirng kh6 khdn han chti cria mQt
tlon vi c6 quy m6 hopt ttQng nh6 nhu: ngu6n lUc r6t h4n chi5, sin phAm don diQu, c6
mric lgi nhu4n biOn th6p, mric d0 rui ro trong kinh doanh cao vd viQc tuy6n dpng b6
sung, thay thti lao dQng thucmg g4p rdtnhiOu kh6 kh[n

Titi liQa Dqi hQi ding cO dilng thwdng niAn ndm 2021

Trong UOi cann d6, HDQT vd Ban rli6u hdnh COng ty ddr6t n6 luc trong didu
hdnh, phrit huy <Iugc nhirng thufn lgi co b6n nhu duy tri t6t m5i quan hQ v6i mQt sO
kh6ch hang truyAn th6ng, ti6p tpc khai thSc nhirng lo4i bao dang c6 th6 manh; chir
dQng theo doi've tpo dugc ngu6n nguycn liQu dAu vdo 6n dinh, gid t6t. ..; nho vfly v6
co bin dd duy tri sin xu6t kinh doanh, cdn ddi dugc chi phi, b6o d6m viQc ldm vd
thu nhflp ngudi lao dQng.

2.Dinh gi6 ho4t

tlQng cria HQi tl6ng

quin tri.

Trong ndm2020, H6i d6ng quan tri Cdng ry de nghiCm tuc thgc hi6n Di6u l0 t6
chric vd hopt dQng COng ty cflng nhu Quy chi5 tO chric hoat dQng cria H6i.r16ng qu6n
tri, dd, td chric thuc hiQn 05 phi6n hop (bao gdm 04 phi6n ho.p tflp trung vd 01 phi6n
xin y kitln bing v6n b6n) nhim th6ng qua c6c y kitin chi dao, dinh huon g cdc chi(5n
luoc, hoat dQng san xu6t kinh doanh, dAu tu ph6t tritin cria C6ng ty.

c6c cuoc h-op dugc ti6n hdnh t4i vdn phdng c6ng ty khu ph6 Trung Lucmg,
Phucrng 10, Thdnh ptro vty Tho, TiAn Giang. Nhtrng nQi dung co b6n md HQi rt6ng
quan trf dE quyiSt dinh ld:
- Tri6n khai Nghf quytit cria D4i hQi co ddng2020, ban hdnh cdc Nghi duytit
chi d4o Ban di6u hdnh thUc hi6n nhiQm vu sin xuSt kinh doanh.
- Ban hdnh nghi quyiSt vd ki6m tra viQc thgc hi€n nghi quy6t Dpi h6i c6 rl6ng
h[ng ndm, nghi quytit cira HQi tt6ng qudn tri dinh ky nhu: tinh hinh hoat rl6ng s6n
xu6t kinh doanh hdng th6ng, g$,,nim; tinh hinh sri dung v6n, tinh hinh thi trudng,

tinh hinh cdng ncr, tinh hinh hdng h6a, doanh thu, lgi nhufln, c6 tuc, c6ng t6c nh6n
su; t6 chric Dai hOi co <I6ng thulng ni6n; C6ng bo thong tin theo quy dinh klp thoi.
- HDQT cflng <Ifl thucmg xuy€n, sdu s6t nimbhttinh hinh hopt rlQng quhnly
di6u hdnh, tinh hinh ktit qui kinh doanh hdng thdng,hdng quy tt6 c6 y ki6n tryc titip
hoic ra nghi quytlt kip thdi nhtng v6n d0 thuQc thAm quyOn cria HQi d6ng qrian tri,
girip Ban rli6u hdnh COng ty chi tlao kip thoi c6c v6n dC phiit sinh trong qu6 trinh
ho4t rt6ng SXKD. Cu th6:

+ Gi6m s6t viQc thpc hiQn Nghi quytit cria HDCD thucrng niOn n[m 2020 vit
Nghi quy6t cria HDQT.

+ Gi6m s6t c6ng t5c chi
Nghi quytit Eai hQi

cO

etao

tliiiu hdnh hoat dQng sin xuSt kinh doanh theo

d6ng ndm2020 dd it6 ra.

+ Chi dao thr,rc hiQn ki5 hoach

s6n xu6t kinh doanh ndm 2020 phu hqp v6i

thFc t6 cria C6ng ty.

+ chi d4o rd so6t, cflp nhat

hC

th6ng quy dinh, quy ch6 qu6n tri nQi bQ cria

Cdng ty cho phu hqp tinh hinh mdi.

+ Chi dao tri6n khai k6 ho4ch d6u tu, tirng budc thay th6 m6y
ly tdi san kh6ng cdn dtrng.

dQt

ct vd thanh

+ Chi dao, rd so6t vd thu h6i c6ng no kh6 ddi, xri lj no kh6ng th6 thu hOi;
han ch6 tOi rla ng qu6 han m6i ph6t sinh.

Tdi liQu Dqi hQi

iling

cA dOng

thudng niAn ndm 2021

,,

+ (iiiinr sIt vige thuc hicn clie do hdo e6o. cOn,s b6 th6ng tin dinh kj,va bdt
thuorg t6'i UBCKNN, So Giao dich Chrlng khoiin Ha NQi
*Ban hanh kip thtvi c6c N-ehi qul'et, Quy0t tlinh,
qu1,6n cLia I{DQT.

r,ithanr

r,En bdn thu6c pharn

Ddnh gi:l chung:

- Cdc phi6n hop LIDQI-

ddu du'o'c tri6u t6p dring theo qui dinh tai Luat Doanh

Dieu 16 cua C6ng ty. Cac vAn dd thu6c thim qu1,6n quy6t dinh cua
IJDQI- duo-c xcur xet vd biiu quyet theo n-euy6n tdc '-d.a s6'' vd dr-roc L.an hanh
du6i cdc hinh thri'c vdn ban nghi qu1,et, quydt dinh. Cdc nghi qul,6tiquytit dinh cua
IIDQT dOu dugc thong bao diy du. kip thoi, dring quy dinh d6n Ban giani d6c va
n-ehiOp vd

Ilan ki6rn

so6,t.

-

Cic nghi qu1,6tlquytit dinh do HDQT ban hdnh ddu duoc Ban Gi6rn d6c.
cac phon-e/ban truc thuoc cong ty n6 lu'c cao nhAt dli trien khai thuc hien tich cuc.
3. D6nh gi:l vi6c thuc hiQn Nghi quy6t

Voi
I

nhfr'ng kho

DHCD nim 2020.

kh[n tr6n. ndm qua c6c chi tieu SXKD cirinh ddu chua

ciat,n-ehi

.:

phf. chan d[rng 16 phat sinh n[rn 2019. de
kinh doanh co loi nhu6n du con kha khiern ton ( loi nhuAn sau thuO dat 46,55% KH)
qu1,6t dc ra. tu1'nhi6n dd c6n d6i duoc chi

C6n-e

ty dd thuc hi0n nhfr'ng n6i dung cua Nghi quy6t duoc DHCD thutrng nich

2020 thong qua bao gom:

TT

Theo nghi quyiit

NQi dung

f6t qu,i thqc

Ty rc,'h

hiQn
I

Ti6u thu bao PP, cdi

8.000.000

s.623.089

70.28

2

T6ng doanh thu, d6ng

43.000.000.000

29.s51.690.836

68.72

)

Lo.

-;,

i nhu4n sau thu6, 300.000.000

139.63 8.ss 8

46,55

dorlg
02 < l
8.654.880.000
7.228.021.865
OJ.J 1
Qu! lucrng KH, d6ng
4. C6ngtirc gi6m sit cfra HDQT ddi vtfi Girlm d6c vir Ban tli6u hinh.

A
'f

HDQT tao diAu kiQn thufln loi nhAt Oe Ciam d6c vd Ban di6u hAnh tO chric thgc
hiQn co hiQu qui nhiQrn v.u cria minh theo Eidu lQ COng ty, Nghi quytit Eai hQi d6ng
c6 d6ng vd HQi d6ng quin tri.

Cht tich HEQT thay mf;t HEQT dd thyc hi6n nhiQm vg chi

d4o, gi6m s6t
thuong xuyOn Gi6m r16c vd Ban di6u hanh bing hinh thric tham gia cdc cuQc hgp
HDQT, hQi nghi so t6ng t<5t, trgi nghi nguoi lao ilQng cria COng ty.

ViQc chi d4o, ki6m ffa, gi6m s6t cria HDQT atii vOi Ban di0u hdnh dOu dring
thAm quydn, triichl''nhiQm, kh6ng gdy cin tr&, chdng ch6o d6n viQc rti6u hdnh trong
thUc hiOn nhiQm v.u.
OOi vOi nhiing v6n

116

quan trgng, FIDQT tham kfr6o y ki6n cria Gi6m d5c, Ban

di6u hanh tru6c khi quytit dinh de tao sg th6ng nh6t cao vC chri truorng
Tdi liQu Dqi hQi itilng cO dang thtdng ni€n ndm 2021

vi gi6i ph6p

t6 chric thpc hi6n. D6ng thdi, khi c6 phrit sinh nhtingvLn OO ttrugc pham vi thAm
quyCn cria HDQT, Ban Girim rl6c d6u xin y ki6n cria HDQT bing c6ch ti6n hdnh
cu6c hgp hoac bang vdn ban vd c6 sy thdng nhAt cria tdt ch cdc thdnh vi€n trong

HDQT.
5. C6ng

,;

tic phiii hgp vrfi Ban ki6m soit.

NAm 2020, Ban ki6m so6t cria c6ng ty ddtham dg <16y dt c6c cuQc hgp cria hQi
tl6ng quan tri; dd dugc HQi il6ng quin tri, Ban di6u hdnh C6ng ty cung cAp dri th6ng

tin vd ciic tdi li6u li6n quan d6n hoat dQng cria COng ty d6 thpc hiQn c6ng t6c ki€m
tra, gi6m sdt.
6.

Dinh gi6 vd ho4t tlQng cria Gi6m tliic vi Ban tlidu hirnh.

Nhin chung trong ndm2020 tinh hinh kinh doanh cta c6ng ty ti6p tUc gap nhi6u
kh6 kh[n chri yi5u v0 m4t thi trucrng, nhu cau y6u, c4nh tranh gay gilt.

Tuy v4y, Girim ddc vd Ban di6u henh da h6t sric c6 ging, phrit huy dugc
nhirng m4t thufln loi co bin nhu: tranh thri sU h5 trq thudng xuy6n cria cd d6ng chi
prroi ta TOng c6ng ty LTMN; da s6 nguoi lao d6ng lau ndm, c6 kinh nghiQm; duy tri
t6t m6i quan hQ voi mQt sO khAch hdng truy6n th6ng, t4o dugc nidm tin khrich hdng
vC ch6t lugng sin phAm; tranh thri dugc thdi co c6 dugc ngu6n nguy6n liQu dAu vdo
6n dinh, gi6tdt;

Tt

d6, dd ki6n tri t16i mflt vd gi6i quyi5t flmg bu6c nhirng kh6 khln nQi t4i
ty c6 quy md ho4t t1Qng nh6 nhu: mity m6c, thi0t bi sin xu6t canh
tranh k6m so vli cdc AOi tfui canh tranh ld cric doanh nghiQp tu nhAn mdi, quy m6
lon; khn ndng t16p img nhu cAu kh6ch hang chua cao, do nlng lgc sin xuAt thoi
di€m cdn th5p; sdn phdm k6m da d?ng, dcrn diQu c6 mr?c lqi nhuan bi6n th6p, mric
d0 nii ro trong kinh doanh cao; c6ng t6c quan he d6i ngo4i tim ki6m kh6ch hang, thi
trudng cdn han ch6; thurmg xuy€n thi6u hpt lao d0ng, c6ng t6c tuytin dpng lao d0hg
,
i. ,.1
moi gflp rdt nhi0u kh6 kh[n.
A,
vOn co cua Cong

Gi6m ddq COng 8 vd cdc cdn bQ qu6n li dd hodn thdnh kh6 t6t viOc di6u
haft hopt dgng cria c6ng ty theo nghi quyiit DHDCD vd chi d4o ciaHDer. Ktit
qud SXKD n1tm2020 <tpt dugc tuy khdng d4t chi ti€u dA ra - nhung trong bOi canl
thi truong bao bi tiiip tpc diSn bi6n phric tpp, nhidu kh6 kh[n dQt bi6n xiy ra- vdi
ktit qui duy tri dugc sin xuAt kinh doanh c6 hiQu qu6, duy tri dugc vi6c ldm vd thu
nhflp 6n dinh cho ngudi lao rlQng - dAy ld su n6 luc rdtlln cria Ban gi6m d6c d0
g6p phan git wng su 6n dinh, cring co niAm tin tri ngudi lao ddng, d6i 6c, kh6ch
hdng cria C6ng ty.
- Nam qua, Ban di6u hanh df, tudn thri theo dring phdn c}'p tAiDieu lq vd c6c
qui tlinh n6i bQ cria COng ty; ki.p thoi tham muu dA xu6t cho HDQT li6n quan d6n
c6ng t6c rti6u hanh C6ng ty theo thAm quy6n.

- Ttong c6ng tic di€u hdnh hang ngay, Ban,di6u
. .{
nhiQm vu ve ph6i hQp kh6 tdt, dd xu6t gi6i quyct c6c kh6

hdnh c6 sp ph6n cdng
kh6n, vudng mrc vi muc
dich chung tr6n co sd tlim b6o hdi hda vd quydn loi cao nh6t cria cic c6 d6ng vd
thgc hiQn b6o c5o IDQT theo quy dinh.
Tdi tigu Dai hQi ctilng

cO

ding thwdng niiln ndm 2021
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'1.6 chr1c
tlru'c

hicn rrglii6nr tfrc ciic qui dinh v6 bao cao. c6n_c b6 thon,q tin
cua Cong t.v- r,oi tIBCKNN. So' Giao dir:h Chung khoan lla Noi.

-

II.

Chu'o'ng

trinh c6ng tfc ndm202l.

Nam 2021

dp'b6o ld ti6p tUc gap nhi6u kho khan r,€ sin xuat vd thi tru'on-u
ti6u thLr bao bi. IIQi d6ng quan tri canr ket hoat dong tich cu'c tr6n linh thAn lrdch
nhierr cao nhin'r dat hiOu qua cao nhAt cho c6ng ty va gia t1tng giir tri cho c6c c6
dr-Loc

-

theo do Ban dieu hanh oAn phai co bu'oc chuydn bien thAt rnanh rne trong
hoat dong san xuit kinh doanh vd qudn tri cila Cong ty.
rlong

Vi vAt,. tloi don-e qudn tri chi dao Barr Dieu hdnir s0 ti6p tuc phrit huy nhfr'ng th0
nranh sin c6 cua Cong ty, dong tho'i kh6c phuc nhlrng kho khdn con ton tai ae aap
kip tho'i vd'i xu thC phat tri6n cua thi tru'o'ng. thuc dAy hon nira hoat d6ng SXKD
cua do'n vi. Cu th6:
Li'n-e

1. Hohn thirnh cdc chi ti6u SXKD chri y6u.

DVT

KO ho4ch 2021

c6l

7.s00.000

2. Doanh thu

d6n-e

40.000.000.000

3. Lq'i nhuAn sau thu6

d6ng

s00.000.000

4. Luong binh qudn

d6ng/ng/thang

7.232.704

5. NQp ngdn s6ch

-;
oong

Theo quy dfnh

Chi ti6u

l.Sin luong ti6u thu bao

PP

- Do ndm 2020

Cdng ty cdn 16 lfry kd d6n 3111212020 ld: 1.821.606.018
d6ng; kti ho4ch lgi nhu4n sau thu6 ndm 2021: 500.000.000d sE dugc bir vdo 15, nOn
kh6ng ph6n ph6i lqi nhufln ndm202l.
2. Nhfi'ng mgc tiOu, chuong trinh ho4t ddng chinh ni,m 2021.

Ngodi nhfrng nhiQm vg dugc giao theo c6c quy5t dinh cria Dai hQi ddng c6
d6ng, ho4t t1Qng thucrng nh4t vd dinh kj theo th6ng 19 thi trong ndm202I, HQi tl6ng
quan trf thgc hiQn vd chi d4o Ban rti6u hnnh thgc hiQn cdc k€i ho4oh trgng y6u nhu
sau:

- ThUc hiQn quydn vd triich nhiQm

cria HDQT dugc quy dinh tai Di6u

16,

d6m b6o thpc hiQn mpc ti6u cria Dai hQi d6ne cO d6ng vd quydn lgi cria cO d6ng;

- Xdy dUng dinh hucmg ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh cta COng ty theo
Nghi quytlt cria DHDCD 2021nhim d6m b6o hoan thdnh t6t cdc chi ti6u kti hoach
ndm2020 vd ph6n dfu d1tmric t[ng trucrng nlm sau cao hCIn ndm tru6c;
., 1.^
.,.4
- Krein
sorlt hiQu quh circ rrii ro trqng yOu trong tri6n khai thpc hiOn K0
ho4ch sin xu6t kinh doanh 2021 cua Gi6m d6c vi c6c thdnh vi6n Ban drOu hnnh

trong ho4t dQng sin xu6t kinh doanh cria C6ng ty.

Tdi liQu Dqi hQi eling cA dhng thwdng niAn ndm 2021

VO c6ng t6c quan

tri: Ti6p

f.uc rd.so6t hodn thiQn, b6 sung hQ th6ng quy

trinh, quy ch6 qudn ly ndi bQ theo hudrng tirng budc chuyOn trirch, n6ng cao vai trd
tung thdnh vi6n trong I{DQT; kip thoi xri ly circ vin il6 ph6t sinh trong hopt dQng
cria C6ng ty, dam bio loi ich t6i da cria c6c c6 d6ng. Chi tlao ti5p tgc thuc hiQn cric
gihi phdp nAng cao ch6t luqng quan trf trong toan hQ th6ng; dAy manh img dgng
CNTT di5 ndng cao ndn[ lyc quin ly, diOu hdnh vd kiOm so6t hQ th6ng; ndng cao
tinh minh b4ch, c6ng khai trong c6ng tiic quin tri doanh nghiQp; tri6n khai 6p dung
cric phAn mdm qu6n ly vdo ho4t dQng S)KD; thgc hiQn trigt AC cdc chri trucrng ti5t
kiQm tr6nh th6t tho6t, 15ng phi.

-

Tdng culng c6ng t6c d1r b6o, titip t.uc nAng cao n5ng lgc qu6n'tri tai
chinh, d6m b6o tdi chinh toan Cdng ty lanh manh, an todn, hiQu qui.
- VC tc6 ho4ch ph6t tri6n thi trucrng: Trong ng6n hpn, tii5p tpc phrit huy mflt
hang chri luc ld: bao PP th6ng dung trdn ndn ting co s0 vflt ch6t sEn c6 vd lgi th6 vC
sU chri dQng trong ngudn v6n kinh doanh; tuy nhi6n c6n dAu tu d6i m6i ddn nhtng
m6y m6c co ban ( mriy dQt, chtmay 1i6n hqp..) theo hu6ng t6ng nlng su6t, giirrr- gi6
thenh, tdng c4nh tranh v0 gi6 vd ch6t lugng; tdp trung cho 03 nQi dung mang tinh
d6t phri dC dua COng ty timg budc vucrt qua giai <Io4n kh6 khan hiqn

tai:

I

+ cong tic brln hirng: 86 sung, sfp xtip nhdn s1r quan hQ tim ki6m kh6ch
hdng, cdng t6c ti6p thi truyAn th6ng v6i nhi6u hinh thric da d4ng, phu hgp v6i di€u
ki6n hi0n c6, muc ti6u ld phAi c6 nhirng kh6ch hdng truy6n th6ng dri l6n, dcm hang
tuong AOi On rlinh; cham s6c t6t vd gifr kh6ch hdng truy6n th6ng, ph6t tritin thf
trucnrg m6i d4c biQt chfi trgng thi tnrcmg ngfuch, khai th6c loi tha5 c4nh tranh cria dcrn
vi m4t hdng bao PP th6ng dung - vcri ch6t luqng 6n dinh, gifr uy tin vdi cdc d6ititc.

,:

Tru6c m[t, phii phpc h6i lai vd x6c dinh thi trudng chinh ld d6ng bao luong
thgc, thric an ch[n nuoi, phdn b6n ...( trong d6 trgng tdm ld lua, g4o, phu phAm lria
g?o, uu ti6n bao gpo xu6t khAu - c6 mric d6 6n dinh cao hcrn c6c ph6n khric thi
truong khric). Ph6n d6u tim ki6m vd xAy dtmg mr?c 6n dinh d6i vdi 3-5 d6i tac
thuong xuyOn v6i nhirng mflt hang ndy.

+

Ki0n tohn c6ng tic td chrirc vi quin tr! sin xu6t: tang cudrng c6ng t6c
quin tri sin xuAt: tiom so6t qu6 trinh chflt chE tu khAu nhap mua nguydn li6u; t6
chric s5,p x6p ca kip san xu6t, may m6c thiOt bi; kiem tra chit luqng..., ffiuc ti6u ld
giam gi6 thdnh tu khdu NL; titit kiQm diOn, gi6m ph6 phAm, duy tri m6y m6c 6n
tlfnh, d6p img dugc ti6n d0 giao hdng;

+

Nghi0n crhr tuy6n drlng lao tlQng vi chinh srich thu hft git chdn nguoi
lao d6ng, nfr6t ta dQi ngt co tay nghti cao. Phei d6i m6i chinh s6ch tiOn lusng,
thuong, chinh srich nhdn vi6n, git chdn vd thu hrit ducyc lao dQng, nfrAt ta dQi ngfl
ciin bQ, chuy€n viOn ldm c6ng t6c quin ly sin xu6t vd kinh doanh ph6t tri6n thi
trudng; t6ng cudrng c6ng t6c ddo t4o nQi bQ vd ct cdn bO tham gia ddo t4o, huAn
luy.6n ndng cao k! nIing, tay ngh6 vd nghiQp vp.

III. HOi tl6ng quin tri

ki6n nghi Dpi hQi tl6ng cd ddng.

Hi6n t4i C6ng ty clang trong giai tlo4n k1r6 khln nhu ila n6u tren; HEQT chring

Tdi ti\u Dqi hQi ttOng cA dilng thndng niAn ndm 2021

n6 lu'c het srj'c sorn du'a Con-s tl,vuot qua gizri clo4n kho khan hien tai.
bao todn va phat trien ngu6n v6n, lnan-q lai higu quA cao nhAt cho cac crl dong. IIoi
,:
;
.^ .
don-q quan tri rat rnong nhAn
du'o-c su cdrr th6ng. chia se cLia quy c6 d6ng. tiOp tuc

toi canr ket

sO

clong hdLnh cung IIDQI-. Ban dieu hdnh Con-u ty vuo-t qua giai doan thu'thich nd1,.
.!JJ.

IIEQT C6ng t1, trong nan 2020 vd kd
hoaclr. phu'on-e huo'ng hoat dong trong ndrn 2021, kinh trinh Eai hoi d6ng .o don-e
1-rdn dAy la bao ciro hoat dong cua

tcrl

te1 r,a thrln_q qua.

Tran tron-e kinh chao!

QI DONG QUAN TRI
U TICH

No'i nhQn:
- NhLr tr6n:
, ; -^
- QLr) co dong:

-

I-u'Lr:

VT.

CONU

ccj pn

BAO BI
TITN GHI

THANH KHIEM

Tdi liQu Dai hQi iting cA dhng thrdng niAn ndm 2021

7

cONc ry cO pnAN
BAo si rrEN GrANG

ceNG HoA xA ngr cHU Ncni.r vrTT NAM
DQc lfp - Tr1 do - H4nh phfc

THAM DII{H BAo cAo euyET ToAN rAr cniNn NAnn 2o2t
Kinh giri: Dai hQi d6ng cO d6rg thulng ni€n2021

-

Cdn cfi luQt doanh nghiQp sA SS|ZOZ1/QH\4 dd duqc Qutic
Cpng hda Xd H|i Chil nghTa ViQt Nam th6ng qua ngdy 17/06/2020.

- cdn ca ch*c ndng,
Doanh nghiQp vd

Diiu

lQ

h\i nadc

nhiQm vu cita Ban ki€m sodt duqc quy dinh tai LuQt

C6ng ty c6 phdn Bao bi Tiin Giang;

- Cdn c* tinh hinh hoqt dOng,

hi

so tdi liQu vd bdo cdo tdi chinh ndm 2020

do C6ng ty lqp dd dagc kiam todn bdi C6ng ty TNHH Hdng Ki€m Todn AASC;
Ban kitim so6t

xin b6o ckoDai h6i tl6ng

cO

d6ng Cdng ty

116

hoat dQng ctia

Ban kiiSm so6t, drinh giri viQc thlrc hiQn nghi quy6t cria Dai hQi <t6ng c6 d6ng, ktit
, .t

qua" ki€m tra, gi6m s6t ho4t dQng SXKD, tudn thri c6c quy rlinh cria Nhd Nu6c,
thAm dinh Brio C6o tdi chinh nhu sau:

I. Hogt tlQng

Ban ki6m so6t

Cria

nim

2020.

Ban ki6m so6t d5 thr,rc hiQn viQc gi6m s6t cric hoat

<IQng

qu6n

ly

di€u

hdnh c6ng ty, viQc tu6n thri ciic quy dinh cria ph6p ludt, Lu4t doanh nghiQp, Di6u
lq, Quy ch6 quin

tri

cdng

ty

<l6i

qu6n ly khrlc trong hQ th6ng qu6n

vdi HQi <16ng qudn tri, Ban di6u hdnh vd ngudi

lf

<ti€u hdnh COng

ty.

Gi6m s6t viQc tri6n khai thr,rc hiQn cric Nghf quytit cta DHDCD nrm
2020, viQc ban hdnh chc nghi quytit, quy6t dfnh cria

HDer

vd Ban <ti6u hdnh.

Tham dlr mQt s6 phi6n ho.p cria HDQT, tham eia i,ki6n vd ciic ndi dung
dugc th6o 1u4n trong phi6n ho.p.
ThAm dinh Brio c5o tdi chinh dfl duoc kiiSm to6n, tinh hinh kinh doanh, s6
s6ch k6 to6n

vd chc tiri liQu khdc cria COng ty nhim ddnh giatfnh trung th1rc, hqp ly

cria s5 H6u tdi chfnh.

Xem xdt viQc tu6n thri, chSp hdnh cdc quy ctinh v6 dam b6o an todn trong
kinh doanh, phdn tich cric

ki5 hoach

vd rui ro tidm An trong m6i trudng kinh doanh.

Ki6m soSt vi6c tudn thri, ch6p hdnh c6c quy tlinh vC c6ng b6 th6ng tin cria
C6ng ty theo c6c quy dfnh cria ph6p luflt.

Tdi ligu Dgi hQi iting

cO

dilng thwdng niOn ndm 2021

I

ff. f6t qufr gi6m sit hinh hinh ho4t tlQng tiri chfnh
1. Thf,m dinh b6o c6o tdri

sau:

cria Cdng ty

.

chinh ndm 2020 vr6,i cfc chi ti6u chri y6u nhu

,,

I. MQT SO CHi TIEU CHU YEU

Tir ngiry

NQi dung

S

DVT

0110112020

tl6n ngiy

3U12t2020
Luqng
Thhnh ti6n

T
T

I

Doanh s6 mua vdo:

2

Doanh s6 b6n ra:

I

Trong d6 xu6t khAu
3

4

Girl

Gi6

tri hing

tri

h6a sin xuflt

:

:

0

d6ng

24.875.861.308
s.996.734

21.169.928.452

Trdngmdng bao pp

kg

112.063,9

2.959.869.198

Bao pe

kg

25.549,9

736.063.658

K6t qui kinh doanh
* T6ng doanh thu

26.043.547.275

:

Bao pp:

ca1

5.663.063

25.344.22t.7,06

Bao pe:

kg
kg

28.391,00

699.325.569

vii

cuQn

:

Trong tl6: Doanh thu ho4t d6ng tdi chinh
Bao pe

Nguy0n liQu

Trong

tl

213.54s.083

lr

926.854.200

il

121.700.000
600.000

Hdng h6a

I

227.851.800

d6ng

26.155.978.278

d6:

Bao pp

il

25.157.338.775

Bao pe

il

699.130.177

Hdng h6a

il

187.078.320

d6ng

3.395:712.558

il

367.978.481

lt

3.047.316.639

d6ng

193.962.521

il

32.876.031

* Chi phi qudn ly doanh nghiQp
Thu nh4p kh6c

29.765.235.919

ll

* Lqr nhu4n gQp
* Chiphibdnhdng
LN thuAn tir hgat ilQng KD

tl6ng

Gia c6ng

* Gi6 vdn hing br[n

il

Chi phi kh6c

iling

USD

cat

hirng h6a tiOu thg

Tdi liQu Dqi hQi

29.551.690.836

Bao pp

Manh
5

19.078.473.988

d6ng

cO dOng

thwdng ni\n ndm 2021

2

Lqi nhuAn trudc thu6

il

139.63 8.558

ThuO TNDN

Lgi nhufln sau thu6 TNDN

It

139.63 8.558

d6ng

834.r35.842

ThuC GTGT hdng b6n

il

6s2.408.144

ThuO thu nh4p doanh nghiQp

il

ThuC thu nhap cii nhdn

I

I

6

Cic to4i thu6

PS phni nQp Ngfln s6ch:

Thu0 tdi nguy6n

I

Qui lucrng:

10

Qu! lucrng ddu n6m chuy6n sang

il

87.761.s66

Qu! luong thgc chi

il

7.s20.459.772

dlnglt

6.7s7.907

Thu nhBp binh qudn NLD

il

7.0s6.878

Thu nhap binh qudn VCQL

il

10.688.333i

T6ng thi sin hiQn c6

dOng

20.022.28s.445

Tdi s6n ng[n hpn

il

18.361 .998.783

Tdi sdn ddi hpn

il

1.660.286.662

ddng

19.405.016.395

Ngu6n v6n chri s& hfru hiQn c6

il

Qu! tldu tu phSt tri6n

I

Qu! kh6c thuQc v6n CSH

il

1.s53.704.999

-t.96t.244.s76

Lgi nhufln

sau thu6 chua PP

kj,tru6c

il

Loi nhu4n

sau thuO chua PP

kj,ndy

il

HOA, VAT

t I
2 |
|

4 |
5 I
6

:

Ngu6n v6n c6 d6ng

II. TON K[IO, THANH PHAM,

3

159.876.818

d6ng

Ti€n luong binh qudn NLD

9

410.880

il

ThuC m6n bdi,ti6n thu6 d6t
7

2t.440.000

1

1.900.000.000

7.772.917.414

139.63 8.5s 8

HANG

9.807.s19.051

TII

rhanh phAmpp:

cal

1.001.793

3.374.452.788

rnannphAmpe:

kg

1.378,3

42.885.96t

Hdng ho6

cal

240

864.000

kg

196.942

2.898.778.259

:

Nguy6n vat HCu sin xu6t bao pp +pe
C6ng cs d[ing cu + TBPTTT
Chi phi SXKD do dang bao pp+pe

tt6ng

265.830.356

il

3.224.707.687

Tdi liQu Dqi hQi rtilng c6 AOng thwdng ni€n ndm 2021

Vr6,i sri liQu

tr6n, Ban ki6m soft cri nhfn x6t nhu sau:

86o ciio tdi chinh do C6ng ty lpp theo c6c m5u bi6u do BQ Tdi Chinh ban
hdnh theo th6ng

tu 20012014/TT-BTC ngity 22ll2l2\l4 hudng d6n chi5 dQ kti to6n

doanh nghiQp vd Th6ng
sO OiCu

cria Th6ng

tu

5312016/TT-BTC ngity 2110312016 sria ddi b6 sung mQt

tu 20012014/TT-BTC.

B6o c5o ki6m todn v6 brlo c6o tdi chinh do c6ng ty TNHH h6ng ki6m to6n
AASC thUc hien vd ph6t hdnh ngdy 2510212021.
Theo

sO s6ch

chring

tt

1i0n quan

luu t4i C6ng ty.

_A

T6ng nq phii thu d6n ngdy 3111212020Ld2,78

tf

tl6ng chi6m 13,88% tr6n

t6ng tdi sAn. Trong tt6 ng ph6i thu kh6 ddi 935 triOu d6ng COng ty tt6 trich lpp du

phdng loo%. Dang thu h6i no cfra COng Ty NS Thuc PhAm Cd Mau theo QD cta
tod 6n. C6ng ty titip tuc theo d6i thu frOi pfran ng ndy.
COng ty c6 ki6m tra d6ichi6u vd thu hOi cac khoan cdng no nglin h4n tucmg
dOi tOt, kh6ng

c6 phhtsinh c6ng ng kh6 rldi.

Tdng tdi s6n, t6ng ngu6n v6n cria COng

ty

tqi thdi iti6m 3l/1212020 ld:'

20,022 ty tt6ng gi6m 0,g8yo so v6i dAu ndm 2020.

v6n cht

s& hiru cria c6ng

ty tqi thdi rli6m 3lll2l2o20 la 19,405 r!

rlong

tdng l,0l%o so vdi itAu n[m 2020.
2. Tinh hinh ho4t tlQng kinh doanh cria C6ng ty.

Nhin chung c6c chi ti6u cira C6ng ty ndm
tinh hinh dich bQnh ft nhi6u inh hu&ng

dtSn san

kti hoach do

2O2O di€u kh6ng dat

xu6t kinh doanh cira C6ng ty. M4c

du c6 lgi nhufln nhtmg kh6ng cao.

Tinh hinh ti6u thu bao bi gap nhi6u kh6 khdn, de gift dugc kh6ch hdng vd
t4o viQc ldm 6n dinh cho ngudi lao dQng c6 nhirng <lon hang C6ng ty

v6n thdm chi brin gilthap hcrn d€

bt

<I5p mQt phAn

dfuh phf, duy

phii bin gid

tri dugc

viQc ldm

vdtrhlucrng dAy dti cho ngudi lao dQng.
3.

f6t qui gi6m sit hogt tlQng cria HDQT vi Ban di0u hirnh.

Qua quil trinh girim sht citc ho4t dQng qu6n

tri, iti6u hanh cira HDQT vd

Ban di6u hdnh C6ng ty ndm 2020, Ban kiiSm so6t kh6ng nhfln th6y dAu hiQu b5t
thucmg ndo. C6c ho4t dQng cria C6ng ty
nghiQp, Di6u le C6ng

<ICu

tu6n thti c6c quy tlinh cria Lupt Doanh

U vd cilc quy dinh cria ph6p luAt.

Tdi liQu Dqi hQi rtOng c6 dAng thtdng niAn ndm 2021

4

86o c5o quin tri cria HDQT

dE

phin 6nh dAy dri, trung thuc c6c khfa cpnh

ho4t ddng cfing nhu c6ng tilc chi dao, diAu hdnh C6ng ty.

HDQT thucrng xuy6n giSm srit Ban di€u hanh trong viQc thlrc hiQn c6c nghi
quy6t, kti hoach kinh doanh t15 duoc HDQT vd DHDCD th6ng qua. ViQc gi6m s6t
c6ng t6c di6u hdnh quin

$

cira HDQT d5 dim b6o cho hopt dQng san xu6t kinh

doanh cira C6ng ty, tudn thri dring c5c quy rlinh cria ph6p lupt, theo dring dinh
hudng nghf quy6t cria DHDCD.

Ban di6u henh de n6 luc trong chi d4o s6n xu6t kinh doanh tr6n tihh thdn
trirchnhiem cao. Thudng xuy6n t6 chric c6c cudc ho.p, c5n cfi

c6c

nghi quytit, quy6t

dinh cria HDQT de tri0n khai nhi6m vp, dua ra c6c quy6t s6ch kip thdi, pht hqrp v6i

tirng di6u ki6n cp th6.

III. Dinh gi6 sp ptriii trqp ho4t ilQng giiia Ban ki6m soit vir HDQT,
Ban tlidu hinh, cd OOng.
SU ph6i hqp ho4t dQng

I

gita Ban ki6m

soSt vd HDQT, Ban di6u hdnh cria

C6ng ty ilugc thr,rc hiQn chflt che theo s6t nghi quytit cria DHDCD. Ban kii5m sorit,

duoc cung cdp circ vdn bin, tdi li6u can tfritlt trong qu6 trinh gi6m s6t vi6c chi dao,
diOu hdnh hopt dQng

kinh doanh cria HDQT, Ban di6u hdnh.

IV. Nh$n x6t vi ki6n nghi.

i.

Nhfn x6t:

86o c6o tdi chinh ndm 2020 cria Cdng ty <Iugc

16p

theo c6c chuAn muc vd

cntl e9 ti5 toan hien hdnh.

B5o c6o tdi chinh ndm 2020 d6 phin 6nh mQt cSch trung thr,rc, hqp ly tinh
hinh tdi chinh t4i ngdy. 3lll2l2o20, ki5t qu6 ho4t
tQ

<IQng

kinh doanh vd luu chuytin tiAn

trong ndm phir hqp vdi chuAn mr,rc ch6 dg k6 to6n ViQt Nam vd cdc quy rtinh hiQn

hdnh c6 li6n quan. Ve de dugc ki6m to6n ph6t hdnh ngdy 2510212020, kh6ng c6
trudng hqp ndo b6t thuong. S6 tgu trong b6o c5o th6 hien dAy dri, rO rdng kh6ng.c6
so tigu phni di6u chinh loai tru. cong Ty thpc hi€n ch6 dO kis to6n
chuAn muc k6 to6n viQt Nam hiQn hdnh

vd

c6c

phi

hqrp

qui rtinh phap ly c6 liOn quan,

v6i

16p

vd

grii b5o c6o dring thdi gian qui tlinh.
VC sO s6ch k6 toiin vd ghi ch6p k6 to6n 16 rdng, chimg tir k6 to6n theo dring
mdu bi6u ctia Bd Tai Chinh ban hdnh.

b. Ki6n nghi:

Trong ndm 2020 san xu6t kinh doanh cria c6ng ty hiQu qu6 kh6ng cao, d6
thFc hi6n tOt t<6 hopch s6n xu6t kinh doanh ndm 202L Kh6ng ngirng ndng cao c6ng
tdc qlhn ly vd dGu hdnh, gi6m s6t ch{t chE chi phi trong s6n xu6t ngay tir kh6u dAu,
hqn ch6 t5i

<ta

cAn tinh torin

t'j, lQ ph6 phAm gi6m bsr chi phi rtc mang lai hiQu qu6 cho c6ng ry.

k! tj' lQ nguyCn

liQu khdu k6o chi sao cho gid h6n hqp th6p vd d6m

b6o ch6t luqmg dC hpn cfre tOi tta phti phdm. Tfch cgc khai th6c th6m kh6ch hdng

ti6m ndng nhu: mia dulng, thric [n chrn nu6i, phan b6n...Thudng xuy6n quan t6m

ch[m s6c khSch hdng truyOn th6ng.

c6 chinh sSch thu hrit lao dQng vd uu ddi ooi voi lao dQng co tay
ngh0...
Kh6ng

i16

xay ra tinh trqngng t6n dqng, ph6i thu kh6 ddi vd ng kh6ng c6

khi nlng thu h6i.
NIm 2020 HDQT, Ban di6u hdnh

dA

thuc hi6n vd tu6n

tht dring Di6u lQ ctra

cong Ty vd qui <linh cria phrip luflt. Tuy nhi6n, k6t qu6 ho4t dQng san xuSt kinh
doanh chua dpt nhu Nghi quytlt DHDCD d6 ra.
V.

VO viQc

chgn tlcrn vi ki6m

toin

:

Ban ki6m so6t ki6n nghi DHDCD riy quycn cho
dcrn

vi ki6m to5n dt di6u ki6n theo quy dinh de kii5m

HDer

chri rlQng lga chgn

to6n b6o c6o tdi chinh n6m

2021 cho C6ng ty.
TrCn ddy ld brio c6o vd thuc hi6n nhiQm v.u, quydn han dugc giao cria'Ban

kii5m so6t trong ndm 2020 vd k6t qud thAm <I!nh brio c6o tdi chfnh, Ban ki@m so6t

xin kinh trinh DHDCD cria C6ng ty xem x6t.
Trdn trong kfnh trinh!

.

Noi nhQn:

TM. BAN KIEM SO

-Nhu tr6n;
- Quli c6 d6ng;
- Luu:

VT

rAu ANTTTUAN

Tdi liQa Dgi hQi itilng cd dhng thndng niOn ndm 2021
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cONc

ry cO pnAx BAo ni rrnN GrANG

Khu Ph6 Trung Luong, Phulng 10, TP M! Tho, Tinh Ti6n Giang
Di6n thoai: (02733) 855679 FAX (02733) 8s8702
Emai I : tigipack@gmail. com.vn ; Web site : www.ti gipack. com. vn

Tiin Giang, ngdy 28 thdng

06 ndm 2021

ro rniNn
VO viQc

thdng qua brlo crlo tdri chfnh

nlm

2020 tIfl ki6m torln

Kinh grii: Dai hQi rl6ng cO d6ng thudng ni6n n6m 2O2l
- Cdn
Xd

h|i

LuQt Doanh nghiQp sii SS/ZOZ1/QH\4 dd duqc Quiic hQi nu6c C6ng hod
Chit nghTa ViQt Nam th6ng qua ngdy 17/06/2020;
crh

- Cdn c* Diiu tQ C6ng ty c6 phin Bao bi Tiin Giang.
H6i d6ng quin trf kinh trinh Dai hQi <I6ng cO d6ng bi6u quytit th6ng qua Biio c6o
tdi chinh ndm2020 dd duoc ki6m to6n boi C6ng ty 1NHH H6ng Ki6m Toiin AASC.
86o c6o tdi chinh dugc lpp bao gdm b5o c6o tdi chfnh ri6ng dE dugc c6ng b6 th6ng
tin vd dingthi tr6n Website w.wrv.tigipack.corn.vn
t

l. B5o

c6o ciaki6m torin ddc lpp

2.Btngcdn d6i kti to6n
3. 86o c6o ki5t qu6 kinh doanh

4.86o c6o luu chuy6n ti6n tQ
5. Thuytit minh b5o c6o tdi chinh

Todn

v[n biio c6o tdi chinh ndm 2020 dd ki6m torln dE dugc cdng b6 th6ng tin,

trong il6 y ki6n b5o c6o ki6m to6n dQc lflp c6 trinh bdy nQi dung nhu sau:
Theo

y ki€n cua chilng t6i, Bdo cdo tdi chinh dd phdn dnh trung

thtgc vd

hW

trOn cdc khia cgnh tipng yAu tinh hinh tdi chinh c*a C6ng ty c6 phdn Bao bi

ty,

Tiin Giang
tqi ngdy 3l thdng 12 ndm 2020, cilng nhu kAt qud hoqt dQng kinh doanhvd tinh hinh
bu chuyAn fiin t€ trong ndm tdi ch{nh k€t thilc citng ngdy, phi.t ho.p vdi Chuiin m4c kd
todn, Ch€ dO tce tudn doanh nghiQp Vi€t Nam vd cdc quy dlnh phdp ly c6 liOn quan d€n
viQc lQp vd trinh bdy bdo cdo tdi chinh..
Kinh trinh D4i hdi d6ng cO dOng xem x6t vd th6ng qua.
Tr6n trgng./.

NG QUAN

Kr,
E-/ c
FAO
TIEN G

Tdi liQu Dqi hQi

iting

cO

dilng thwdng niAn ndm 2021

Try

cONc rY co pnAN BAo si rrEN GrANG
Khu Ph6 Trung Lucrng, Phuong 10, TP M! Tho, Tinh Ti6n Giang
Di6n thoai: (02733)
FltX: (02733) 858702

855679

Email : ti gipack@ gmail. com. vn ; Website : wvr.rv.ti gipa ck. corn.vn

Tiin Giang, ngdy 28 thdng 06 ndm 2021

TO TRiNH
KET QUA SXKD NArvr 2020,QUY LTIoNG 2020
DII KrEN Lgr NHUaN VA KE HOACH QUY LTIoNG 2021.
Kinh giri: Dpi hQi d6ng c6 d6ng thudrng ni6n ndm 2O2l
Cdn c* vdo kilt qud sdn xutit kinh doanh ndm 2020 dd duqc kidm tudn bdi Chi
nhdnh C6ng ty TNHH Hdng ki€m todn AASC vd Nghi quya Dqi h\i ding cii dAng
thadng niAn ndm 2020.

HQi <l6ng Quin Tri COng ty .6 phAn Bao bi TiAn Giang xin b5o c6o ktit qu6
SXKD ndm 2020, K6 ho4ch SXKD vd phdn ptrOi tqi nhufln ndm 2021 cp th6 nhu sau :
f. ftit qufl ho4t tl0ng sin xu6t kinh doanh vdr phfln pniii lqi nhu$n nlm
2020 nhu sau:
- Tdng doanh thu

:

29.551.690.836 il6ng

- Lgi nhufln ki5 torin tru6c thu6

:

- Loi nhufln sau thu6 cdn lpi qua c6c ndm
- Lgi nhupn ki5 torln cdn 14i

139.638.558 d6ng

:

ndm2020:

(1.961 .244.576) tt6ng.

(l.82i.606.018)

<16ng

Tuy ndm 2020 Cdng ty kinh doanh c6 hiQu qui lqi nhufln sau thu6 cria C6ng ty
la 139.638.558 tl6ng nhtmg do n[m 2019 cdng ty bi 16 n€n dO xu6t kh6ng trich lQp c6c
qu! vd kh6ng chia chia cO tuc md se dugc bt dAp 16 cho n[m 2019 theo qui <linh luflt
thutS thu nhflp doanh nghiQp vd theo rti6u 31, Nghi dinh 9ll20l5AID-CP ngdy

t3lr0l20rs

Qui lucrng thgc hiQn nilm2020 vir qui luong k6 ho4ch nilm202l
a) Quf luong thr;c hiQn nlm 2020 :

2.

*Qug luong cfra ngutri lao dQng:

:

du etAu k!
- Trich qu! luong
- Chi qu! luong

-

SO

:

:

69.341.566 il6ng

:

7.228.021.865 tl6ng

7.114.319J71 ilirng

du cuOi ti,
- Thu nhQpbinh qudn

-

SO

183.043.660 tl6ng

:

7.079.252 d6ng/ngudilthdng

* Quf lutrng cria ngutri qufrn \i chuy6n trdch:
- SO Ou dAu kj, :
18.420.000 tt6ng
- Trich qu! luong :
405.432.977 ttdng
Tdi tiQu Dqi hQi

ifing c6 dilng thtdng niAn ndm 2021

- Chi qu! luong

-

:

:

406.140.000 rt6ng

du cuOi t<3,
17.712.977 d6ng
- Thu nhap binh qudn : 11.281 .667 ddnglnguitilthing
SO

b) Qui'Iuong k6 ho4ch nlm 2021:
* Qui luong NLD: 9.200.000.000 tl6ng (106 nguoi)
Duoc tinh b/q nhu sau: 7 .232.7 04 tl6ng l nguitilthhng x 1 06 ngudi x 12 thang
ldrn trdn s6:9.200.000.000 tl6ng.

* Quf luong nguoi quin lf chuy6n trfch : 550.000.000 tl6ng (04 ngutri)
Duoc tinh biq nhu sau: 11.458.333 d6ng/ngudilthdng x 4 ngudi,x 12 thhng
ldm trdn s6 = 550.000.000 tliing.
3. K6 ho4ch SXKD

vi phfln pniii tqi nhufn

ndm 2021

:

- TOng doanh thu: 40.000.000.000 il6ng

- 56 luqng ti6u thp bao PP: 7.500.000 c6i
- TOng loi nhupn tru6c thu6 kti
- Lgi nhufln k6 ho4ch 2021

hoach:

cdnl4i:

500.000.000 d6ng (1)'

:
T6ng cQng lgi nhuQn cdn l4i (1)+(2):

- Loi nhu{n kt! to6n cdn l4i

500.000.000 rldng

ndm2020

(1.821.606.018)

<16ng

(1.321.606.013)

tl6ng

(2)
,

Lgi nhufln tru6c thu6 n[m 2021: 500.000.000 tl6ng sE dugc bt tlAp t6 lty kC tir
ndm2019 theo qui rlfnh luflt thu6 thu nh6p doanh nghiQp vd theo diAu 31, Nghi dinh
9 1/20

1

5A{D-CP ngiry

13

I 101201 5.

TrCn d6y la Td trinh ktft qu6 SXKD ndm 2020, quy lucrng 2020 vd kti hoach
phdn ph6i loi nhuQn, k6 ho4ch qu! lucmg ndm 2021cta C6ng ty c6 phAn Bao Bi Ti6n
Giang.

Kinh trinh D4i hQi tl6ng

cO d6ng

thudng ni6n n[m 2021xemx6t th6ng qual. I

I DONG QUAN TRI
Noi nhQn:

(qi

- Nhu tr6n;

ry
Bl^FAO

cOruo

s/ co pnAru

- Quf c6 <I6ng;
- Luu: VT.

;\

TIENGIANG

r,N TTT,q.NH KHIEM

Tdi liQu Dqi hQi il6ng

cO

dilng thwdng ni\n ndm 2021

.,

cOxc ry cO pnAN BAo ni rrnN

GrANG

Khu Ph6 Trung Lucrng, Phucrng 10, TP M! Tho, Tinh Ti6n Giang
Di6n thoai: (02733)
FAX: (02733) 558702

855679

Emai I : tigipack@gmai

l.

com.

vn ; Web

site : wu.w.t i gi pack. com. vn

Tidn Giang, ngdy 28 thdng 06 ndm 2021

TO TRINH
VG viQc

tht

lao HQi tl6ng Quf,n

tri vi Ban Ki6m so6t

Kfnh gtri: Dpi hQi d6ng c6 ddng thudng ni6n ndm 2O2l
Cdn ca
Giang.

Diiu le ti5 chilrc vd hoat d\ng

COng ty

hi€n hdnh cila C6ng ty c6 phdn Bao bi Tiin

.6 phAn Bao bi Ti6n Giang trinh D4i hQi il6ng

cO d6ng:

I. Br[o c6o thir lao cho HQi tl6ng Qufrn tri @DQT), Ban Ki6m so6t (BKS)
thu ky HDQT nilm2020

vdr

C[n cri Nghi quy6t cria D4i h6i d6ng cO d6ng 2O2O trOn co s0 hopt dQng thgc t6
cria HDQT, BKS, Cdng ty da thgc hiQn thanh to6n thir lao cho HQi tl6ng qu6n t1i vd
Ban ki6m sodt nhu sau:

- Cht tich HQi il6ng QuAn tri:
- Thdnh vi6n HQi il6ng Quan trf :

02 triQu <I6ng/thring

so6t:
- Thu ky HOi d6ng Qu6n tri:

01 triQu <l6ng/th6ng

- Thdnh vi6n Ban Kii5m

1,6 triQu d6ng/thring

01 triQu d6ng/th6ng

Ngodi ra, theo timg phiOn h-op ttinh kj,hoflc t10t xu6t do y€u cdu c6ng'vi6c, c5c
thdnh vi6n HDQT, BKS se dugc hucrng th6m m6t mric php c5p tham gia hQi ho.p c6
tlinh ld 200.000 il6ng/lAn ho.p

II. Th6ng qua mtfrc thir lao cho HQi tl6ng
(BKS)

vi thu ky HDQT nilm 2021:

-

Qufrn

tri (HDQT), Ban Ki6m soft

Git nguy6n nhu ndm 2020;

- Mric thir lao chi tr6 cho thdnh vi6n HDQT, BKS li tru6c thuti. Crlc thdnh vi0n
HDQT, BKS chiu trdch nhiQm khai b6o vd nQp thui5 thu nhAp cii nhAn theo quy ilinh

cta Ph6p lu4t..
C6c thdnh viOn HDQT, BKS chiu tr6ch nhiQm khai brio vd nQp thu6 thu nhdp c6
nh6n theo quy dinh cria Phrip ludt.

Kinh trinh Dpi h6i it6ng

cO d6ng

xem x6t, ph6

quAN rn1

xHrnvr
Titi tiQu Dqi hQi ctilng

cO

dilng thwdng niAn ndm 2021

coxc rY co

PHAN BAo

ni rrnN

GrANG

Khu Ph6 Trung Luong, Phuong 10, TP M! Tho, Tinh Ti€n Giang
DiQn tho4i: (02733) 855679 FAX: (02733) 8s8702
Ema i I : tigipack@gmail.com.vn ; Website: rvww.ti gipack.com.vn
Tidn Giang, ngdy 28 thdng 06 ndm 2021

TO TRiNH
VdiviQc tIAu tu - mua sim TSCD

nIm 2021

Kinh giri: Dai hQi d6ng .6 d6rg thulng ni6n nim 2021
HQi rt6ng quan tri C6ng ty kinh trinh Dai HQi d6ng tO d6ttg k6 hoach dU ki6n
c6c kho6n mpc dAu tu - mua sdm trong ndm 2021 nhu sau:

T
T

TGn hpng mgc dfiu

I

Dffu tu theo h4ng
muc
Mua l0 m6y dQt bao
pp trdn

1

tu

thqc hiQn

T6ng mftc tIAu
tu (il6ng)

V6n c6ng ty

3.500.000.000

3.5000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Ghi chf

Ndm 2b20
chuytin sang
2.400.000.000
-x
oong

2

il

Mua 0l miry cdtmay
li6n hqp
Sfra chfra, ning cflp
miy m6c, thi6t bi
TONG CQNG

500.000.000

500.000.000

200.000.000

200.000.000

3.700.000.000

3.700.000.000

Kinh trinh D4i.hQi d6ng c6 d6ng xem x6t ph6 duyQt.

Nti

nhQn:
- Nhu tr6n;

- Quy dong;
"6
- LuuVT.

,:1 cQnre
CO PH

QUAN TRI

\1\

ANH KHIEM

Tdi liQu Dqi hQi ctilng cA AOng thwdng

niln ndm 2021

cONc

rv cO pnAN BAo ni rmN GrANG

Khu Ph6 Trung Luong, Phudng 10, TP M! Tho, Tinh Tidn Giang
DiQn tho4i: (02733)
FAX: (02733) 858702
Emai I : tigipack@gmail. com. vn ; Website : wlvw.ti gi pack. c om.vn

8ss679

Tiin Giang, ngdy 28 thdng

06 ndm 2021

TO TRiNH
V/v fry quyiin cho HDQT quyiit ilfnh cic nQi dung vd c6ng trlc tliu tu
XDCB, mua sim tiri sin vir cic h ;rp iliing hoflc giao dich thuQc thAm
i,\'
quy6n cira D3i hQi il6ng cd tl6ng
Kinh giri: Dpi hQi d6ng c6 d6ng thulng ni6n ndm 2O2I
Cdn cdr LuQt doanh nghiQp ti5 SS|ZOZ1/QH14 ngdy t7/06/2020;

Cdn cti Ludt ThuA thu nhQp doanh nghiQp tii lltZOOS/QH|2 vd LuQt saa diii, bii
-,; cua Ludt thu€ thu nhqp doanh nghiQp sii th|ZOOS/QH|2; I
^ so: drcu
sung met

Cdn cfr

Diiu le tA chuc vd hoqt dQng Cdng ty

(Tigipack)

"6

phdn Bao bi Tiin Giang

HQi <t6ng qu6n tri (HDQT) C6ng ty cd phdn Bao bi Ti6n Giang Kinh trinh Dai hQi
il6ng cd d6ng thucrng ni)n202l xem x6t vd th6ng qua c6c nQi dung sau:
ChdLp

thufln vd riy quy6n cho HDQT trong viQc quyt5t dinh:

1. PhC duyQt danh mpc, hAng mgc vd t6ng gi6 trf ddu tu x6y dWg co b6n vd mua
,
, IA
sdm tdi sin phgc vg ho4t dQng sdn xu6t kinh doanh ndm 2021 do Ban di€u hdnh C6ng ty
J

,..

trinh.

2. PhC duyQt c6c hqp d6ng giao dich giira COng ty v6i c6 nhdn, t6 chfc c6 li6n
quan theo quy dfnh cria Lu4t doanh nghiQp 2020 vir Di6u lQ C6ng ty.
ViQc quytit dinh cria HDQT n6u t4i muc I vd 2 n6u tr6n dugc thUc hiqn theo trinh
ty, tht tqc vd nghia vg c6ng b6 th6ng tin cria HPaI theo quy dinh. HDQT c6 tr6ch
nhiQm b6o cilovdi DHDCD trong cuQc hgp gAn nh6t vii c6c nQi dung dd thUc hiqn.

Kinh trinh Dpi hQi il6ng cO d6ng xem x6t vd th6ng qua.
TrAn trgng./.

TRI
Noi nhQn:
- Nhu tr6n;

- Quy c6 tt6ng;
- Luu VT.

rI

Tdi liQu Dqi hQi

iling

cO

dilng thwdng niAn ndm 2021

rrraNH KHIfi,M

coxc
Khu

TY

co pnAN BAo si rriN

GrANG

Trung Luong, Phuong 10, Tp M! Tho, Tinh Ti6n Giang
Di6n thopi: (02733)
FAX: (02733) 858702
Emai I : tigipack@gmail. com. vn ; Web site : r,vww.ti gi pack. com. vn
Phi5

85s679

Tidn Giang, ngdy 28 thdng 06 ndm 2021

TO TRiNH
V/v Dpi hQi riy quyiin h;a chgn tlmr vi ki6m torln
brlo crlo tii chinh

'

nIm 2021

Kfnh grii: Dai hQi rt6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2O2l
- Cdn c* luQt doanh nghiQp sii sgtzozL/eHt4 ngdy t7/06/2020;
- Cdn cu LuQt Chmg kltodn sii

- Cdn c* LuQt K€ todn sii

sltzolotgut4

AUZOT

ngdy 26/11/201g;

StgUl3 ngdy 20/1 1/2015 vd cdc vdn bdh ha6ng

ddn thi hdnh Ludt k€ todn;
- Cdn c* Diiu

lQ

C6ng ty

ci5

phdn Bao bi Tiin Giang.

Nhdm girip cho viQc c6ng bO ttrOng tin ra c6ng chung vC hlnh hinh tdi chi.nh cta
C6ng ty dugc chinh x6c vd minh b4ch. Ban ki6m so6t dA nghi Dpi h6i il6ng cO d6ng

chon dor, v! thgc hi6n sorlt x6t Bilo crlo tdi chinh biin ni€n vd kiiSm todn B6o cdo

tii

chinh ndm202l cp th6:
1/- DC

xuft lrla chgn rlon vi ki6m to6n

tIQc

tfp

:

Ban kitim soiit xin d€ xu6t c6c ti6u chuAn lga chgn dcm vi kitim to6n dQc lflp
nhu sau:

- chgn

dcm

vf ki0m toan dQc l6p c6 uy tin dugc ph6p ho4t dQng tpi viQt Nam,

tlugc Uy ban chimg kho6n Nhd nudc ch6p thuan thlrc hiQn ki6m to6n cho c6c tO chric
ph6t hdnh, ni6m yi5t va kinh doanh chimg khoiin.

- Kh6ng xung dQt quy6n lqi khi ki6m to6n b6o crio tdi chfnh cho C6ng ty .6 phAn
Bao bi riOn Giang (viQc ki6m to6n BCTC ph6i rlQc tap v6i viQc tu v6n lpp BCTC)
- C6 nhi6u kinh nghiCm kir5m to5n BCTC v6i c6c c6ng ty dpi chfng t4i ViQt Nam

- C6 uy tin v0 ch6t lugng ki6m torin

- C6 mric phi ki6m todn hqp ly, phu hqp vdi ch6t
ki6m to6n do COn$ ty c6 phAn Bao bi Tiiin Giang y6u cAu

2t-DA xu6t dtrn vi ki6rn
Tdi tiQu Dqi hQi

toin

tIQc

lfp:

cd dilng thwdng niAn ndru 2021

lucrng ki6m,to6n vd pham

vi

V6i c6c ti6u chu6n lua chon nhu tr€n, Ban kitim so6t dA xu6t Dpi hdi it6ng c6
d6ng COng ty lUc chgn mQt trong hai c6ng ty sau tt6y ld don vi cung c6p dfch v.u kiilm
toSn BCTC

ndm202l cria Cdng ty:

1. Cdng

ty TNHH H6ng ki6m torin AASC.

2. C6ng ty TNHH KPMG ViQt Nam.

Mric phi ki6m toSn se giao cho HDQT Cdng ty thucmg th6o cp th6 dga

tr@n

y6u cAu vC ttrOi lugng vd chSt luq,ng cdng viQc kiiSm todn, dhmbio mric phi ki6m to6n
canh tranh , thdp nh5t vOi ch6t luong tOt ntr6t.

Kinh trinh D4i h6i ddng c6 d6ng xem x6t quytlt dinh./.

TM. BAN KIEM SOAT
Noi nhQn
- Nhu tr6n;

- Quf c6 tl6ng
- Luu: VT.

rAm ANH TUAN

Tdi tigu Dqi hQi itilng cA dilng thwdng niAn ndm 2021

2

cOxc rv cO pnAN BAo

ri rmN GrANG

Khu Ph6 Trung Luong, Phuong 10, TP M! Tho, Tinh Ti6n Giang
DiQn tho4i: (02733)
FAX: (02733) 858702
Emai I : tigipack@gmail. com. vn ; Web site : r.r,ww.ti gipack. com. vn

855619

Tiin Giang, ngay 28 thdng 06 ndm

2021

TO TRINH
Vd viQc sfra tl6i, bd sung Didu lQ, quy ch6 quf,n tri nQi b0, quy ch6 ho4t
tlQng cria HQi tldng quf,n (ri, {uy ch5 ho4t_tlQ"g cria Ban ki6m sorflt
Cdng ty c6.phAn Bao bi Tidn Giang
Kinh grii: Dpi hQi d6ng c6 d6ng thucmg ni6n n6m 2021
- Cdn ca Luqt doanh nghiQp sii SS|ZOZL/QH|4 ngdy 17 thdng 06 ndm 2020;
- Cdn ca Luqt Ch*ng khodn sii SltZOtOtgnt4 ngdy 26 thdng I I ndm 2019;
- Cdn cdr Nghi dinh sii 155/2020/ND-CP ngdy 3 t thdng I2 ndm 2020 cila Chinh phil quy
dinh chi ti€t thi hdnh mlt s6 diiu luqt cila LuQt Chilmg khodn;
,

Tr€n co s0 tham kh6o Di€u 16 m6u vd c6c quy ch6 quin tri nQi b0, quy chi5 hopt dQng
cria HQi tl6ng qu6n tri, quy chi5 hopt dOng cria Ban ki6m soSt theo php lpc dfnh kdm Th6ng
tu s6 ll6l2020lTT-BTC, d6ng thdi 6p dpng theo Luflt Doanh nghiQp, Luflt Chimg khoiin,
Nghi <tinh sO l55l2O20lND-CP vd c6c quy dinh ph6p luat hiQn hdnh.

Hdi it6ng qu6n tri kinh trinh Dai hQi tl6ng cO AOng xem x6t th6ng qua nQi dung bin

d1r

th6o:

l.

Sria d6i, bO sung Didu lQ COng ty c6 phAn Bao bi Ti6n Giang g6m 21 chucrng, 54 Di6u;

2. Quy ch6 qu6n tri nQi bQ g6m 07 Di6u;

3.Quy ch6 hoat dOng cta HQi d6ng qu6n tri g6m 07 chucrng, 23 Di€u;
4.Quy chti hoat dQng cria Ban ki6m so6t giim 03 chuong, l9 Didu;

(Dinh kdm bdn dw thdo Diiu l€, quy chii qudn tri nOi b0, quy chA hoqt dQng cua HQi
ding qudn tri, quy chd hoqt d|ng cria Ban kiAm sodt).
5. Uy quyCn cho Ngudi tlai diQn theo phdp lu4t C6ng ty hodn chinh
tr€n co so y kitSn tham gia cria cO d6ng vA ky ban hdnh <1i6u lQ m6i.

bin DiAu

lQ sfta t16i

6. Giao cho HQi il6ng qudn trflBan ki6m so6t quytit <Ifnh sria OOi, U6 sung c6c v5n <lA c6
li6n quan khi thpc hiQn hodn chinh c6c quy. ch6 n6u tr6n", ki5 c6 viQc nQi dung, ldm 16, tu
chinh c6c nQi dung, di6u chinh thri tg ciic didu, khodLn, ili6m cho pht hgrp v6i quy dinh cria
Ph6p 1u0t vd tinh hinh thgc t6

Kinh trinh Dpi hQi tt6ng cO d6ng xem x6t vd th6ng qua.
Trdn trgng./.

Noi

nhhn:

QUAN TRI
CH

;"

- Nhu tr6n;

- Quli c6 d6ng;
- Luu VT.

Tdi liQu Dqi hQi

iting

cO dOng

thtdng niAn ndm 2021

cONc rY co pnAN BAo ni rrnN GrANG
Khu Ph6 Trung Luong, Phuong 10, TP M! Tho, Tinh Ti6n Giang
Di6n thoai: (02733)
FltX: (02733) 858702
Email : tigipack@gmail.com.vn ; Website: rmvw.tigipack. com.vn

855679

Tidn Giang, ngdy 28 thdng 06 ndm 2021

TO TRiNH
V/v Mi6n nhiQm vir Bflu bd sung Thirnh vi6n HQi tl6ng quin

tri

Kinh gui: Dpi hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2O2l
Cdn crt hQt doanh nghiQp tii SS|ZOZ1/QH|4 dd duqc Quiic hQi nudc C\ng
hda Xd H|i Chu nghTa Vi€t Nam th6ng qua ngdy 17/06/2020;
- Cdn cth Luqt chilmg khodn tii SltZOtg/QH|4 duqc Quiic hAi nudc CQng hda
Xd h|i Chu nghTa Vi€t Nam th6ng qua ngdy 26/11/2019;

-

- Cdn

cilr

Diiu l€ t6 chilrc vd hoqt d|ng

cua C6ng ty c6 phAn Bao Bi Tiin Giang;

- Cdn c* don t* nhi€m thdnh viAn HQi d6ng qudn tri nhiQm ld 2018 -2022 cila
6ng Vd Thanh Tdngvd Nghi quyil sii ZZI|ZO20/NQ-LTMN-HEQT ngdy 26/12/2020'vi
c6ng tdc nhdn sry tqi C6ng ty c6 phAn Bao bi Tiin Giang.
H6i d6ng qu6n tri kinh trinh Dai hQi ddng c6 d6ng c6c nQi dung

sau:

1. Th6ng b6o thay dOi nhan su Ban Gi6m ddc:

- 6rrg VO Thanh Tdng miSn nhiQm chric vg Girim d6c theo Quyr5t einfr sO Ot/
QD-BBTG-HDQT ngdy 19/0ll2)2l kC tu ngdy 0l/0212021vd <I6ng y cho,6ng VO
Thanh Tdng th6i viqc theo nguyQn vgng nhu Don xin th6i viQc ngdy 2910712020;

- Ong TrAn VIn Tuong git chric vp Girim d6c theo Quytit ttinh
HDQT-BBTG ngdy lgl\ll2o2t tC tir ngdy 01/0212021;

sO 02lQD-

- 0rrg Nguy6n H6ng Nhan git chric vp Ph6 GiSm d6c theo Quytit <linh so
03/QD-HDQT-BBTG ngiry

2510512021t<C

tt

ngdy 0l/0312021.

2. Th6ng qua viQc mi6n nhiQm chric danh thanh vi6n HQi d6ng quan tri:

Ngdy 0110612021, 6ng V6 Thanh Tdng - Thdnh vi6n HQi ct6ng qu6n trf grii
dcrn xin tir nhiQm chric danh thanh vi6n HQi it6ng quan trf C6ng ty .6 phAn Bao bi
Ti0n Giang.
Cdn cri Di6m b Khoin I Di€u 160 Luflt Doanh nghiQp, HQi <I6ng quan tri
kinh trinh Dai hQi tl6ng c6 d6ng th6ng qua viQc miSn nhiEm chric danhthdnh vi6n HQi
d6ng qu6n tri rt6i vdi Ong VO Thanh Tdng, t<C tt thoi ttii5m t<6t thric Dai hQi tl6ng c6
d6ng ngdy 2810612021.

3. Danh s5ch img cri viOn bAu bO sung thdnh vi6n HQi il6ng quin tri nhiQm kj.
2018-2022
Tdi tiQu Dqi hQi il6ng cO dOng thwdng niAn ndm 2021

ty

ph6n Bao bi Ti6n Giang de nhan duoc h6 so ddi cri, ring cir cria img
vi€n tham gia bAu b6 sung vdo vi tri thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri nhu sau:
COng

"6

,,t

Ung cri vi6n HQi ddng quin tri:
Hq vh t6n: Ph4m Anh

- Sinh ngdy:

V[

3010511977

- Qu6c tich: Viet Nam

-

SO

CVIrIO/CCDC :311468426

- Dia chi thulng

tru

6'p

Thdi, xd D6ng Hda, huy6n Chdu ThAnh, tinhJi6n Giang

CIn cri quy dfnh Ludt Doanh nghiQp vd th6ng tin img vi6n cung cdp, ring vi6n
tr€n dd dt ti6u chu6n vd di6u kiQn de tham gia bAu b6 sung thanh vi6n HQi tl6ng qu6n
tri nhiQm ky 2018 -2022

Kinh trinh D4i h6i ct6ng c6 d6ng xem x6t thdng
NoinhQn:

//o

- Nhu tr6n;
- Quy c6 d6ng;
- Luu: VT.

'f(

qua

.1.

DONG QUAN TRI
U TICH
cOrue

r

cd pnA

R\

rT IUINH KHIEM

Tdi liQu Dqi hQi

iling

cO dOng

thtdng niAn ndm 2021
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TiAn Giang, ngdy 28 thdng 06 ndm 2021

QUY CHE BAU CtI TTTANH VIEN HQI DONG QUAN Tru
NHrEM rv ZO1S -2022 TAr DAr HQr DONG CO DoNG
THIIONG NIEN NAVT 2O2I
- Cdn ca LuQt Doanh nghiQp si| SOtZOZOtgUt4 ngdy 17 thdng 06 ndm 2020;

- Cdn c* LuQt Chung khodn sii SltZOtOtgnl4 ngdy 26 thdng I I ndm 2019;
- Cdn c* Ngh! dinh sii 155/2020/ND-CP ngdy

3

t

thdng I2 ndm 2020 cila Chinh

phil qui dinh chi tt€t thi hdnh m1t s6 diiu cila LuQt Chung khodn;
- Cdn c{r Diiu

Dai hQi <l6ng

lQ

C6ng ty c6 phin Bao bi Tiin Giang.

cO d6ng C6ng

sung thdnh vi6n HQi tt6ng qu6n

ty c6 phdn Bao bi Ti6n Giang tii5n hdnh

tri (HDQT)

nhiQm

bAr,r bO

ky 2018 -2022 dusc thUc hiQn

theo c6c quy tlfnh nhu sau:
1. Nguy6n

tic

vir Aiii tugng thgc hiQn

biu cfr:

1.1. Nguy0nthc:

- BAu cri dim b6o tu6n

tht Di6u lQ vd phu hqp v6i Quy chi5 ndy;

- BAu cu tl6m b6o c6ng khai, ddn chri vd quy6n lqi hqp ph6p cira
- BAu

"tt

tit

chcO d6ng;

da^,Aao tinh 6n clinh t6 chric cria D4i hQi <I6ng c6 d6ng thudng ni6n

l.2D}ituqng

c6 quyOn bAu cir:

,A
Lir citc
c6 d6ng c6 quy6n s0 hiru

cO phdn c6 quy6n bi6u quy6t ho4c ngudi

dugc fry quy6n dU hqp c6 quyAn bi6u quytit ( theo danh s6ch c6 d6ng c6ng ty chdt
ngiry 2810512021) c6 m{t tai DHDCD

2. 56lugngi ili6u kiQn vir ti6u chuin thirnh vi6n HQi tldng

Quy

chi bilu cft HQi cling qudn tr! nhiQm ki 2018-2022

quin tr!

2.1 S0 luqng: 05 thdnh vi6n hodc s6 lugng kh6c n6u DHDCD thuong ni6n c6
quytit tlinh khSc tpi cuQc ho.p nhrmg dim b6o sti luqng thenh vi6n HQi il6ng quin tri it
nn6t ta 05 ngudi vd nhiAu nh6t

n t 1 ngudi theo Di6u 16 C6ng ty.

2.2 Dieu kiQn vd ti0u chuAn:
a. Kh6ng thuQc t16i tuqng quy tlfnh tai khoan 2 Di6u 17 cual.u6t Doanh nghiQp

s9l2020tQHt4;
b. C6 trinh

dQ chuy6n

m6n, kinh nghiQm trong quin tri kinh doanh hodc trong

linh vuc, ngdnh, ngtr6 t<intr doanh cira c6ng U vd kh6ng nh6t thitit ph6i ld c6 dOng
cira c6ng ty;
c. Thdnh vi6n HQi cl6ng quin trf chi dugc d6ng thoi ld thdnh vi6n HQi d6ng
qu6n tri t4i t6i da 05 c6ng ty kh5c;
d. C6 sfc kh6e, c6 ph6m chAt d4o dric tdt, trung thuc, li6m khii5t.

23 De cri, img ct thdnh

viOn H6i d6ng quin

a. C6 d6ng hopc nh6m c6 d6ng s& hiru

fi

tri
l)yo t6ng s6 cO phAn ph6 th6ng trd

l6n c6 quyen d€ cil img cri vi6n HQi tl6ng qudn tri theo quy tlinh cria Lupt Doanh
nghiQp vd Di6u 16 cdng ty.

b. Truong hqp sO luqng img vi6n H6i <16ng quin tri th6ng qua dO cti vd img cri

v6n kh6ng thi sO lugmg cAn thitit theo quy ilfnh tpi kho6n 5 Di6u 115 Lupt Doanh
nghiQp, HQi <t6ng quan

tri

ducrng nhiQm gi6i thiQu thOm img cri vi6n qu6n

vd Quy ch5 hopt itQng cria Hdi tl6ng quin

tri.

ViQc HQi d6ng quin

tri

tri c6ng ty

ducrng nhiem

gi6i thiQu th6m img cri vi6n ph6i dugc c6ng b6 rO rdng tru6c khi Dai hQi d6ng co
ddng bi6u quyiSt bdu thdnh vien HQi tl6ng qu6n trf theo quy dinh cira ph6p 1u4t

$d"g qu6n trf phii c6 cam k6t bing vdn b6n v€ tinh trung thgc,
chinh xdc cioa c6c th6ng tin c6 nh6n dugc c6ng b6 vd ph6i cam k6 thqc hiQn nhiQm
c. Ung vi6n HQi

vU mOt c6ch trung thgc, cAn trgng vd

lqi ich cao nhAt cria C6ng ty ntiu dugc b6u ldm

thdnh vi6n H6i itdng qu6n tri. Th6ng tin li6n quan d6n img vi6n UOi AOrg quin tri
dugc c6ng b6 bao g6m:

Quy chA bdu

cdc

HQi

iting qurtn fi!

nhiQm

ki

2018-2022

2

- I Io ten. n-ea1,. th6ng, ndnt sinh
- 'l'rinh

dQ chuydn nr6n:

- Qua trinh c6ng tdc;

- CAc chuc danh quin ly khdc (bao -ednr c6 chuc dnah Hoi dong quan tri c[ra
cong t1,khac):
- Lqi ich c6 li6n quan t6i C6ng ty vd. c6c b6n co li6n quan c[ra C6ng ty;

- Cdc th6ng tin khac (n6u co).
3. H6 so'va thd'i han nh4n h6 so'tham gia ri'ng cri', dd cri'tI6 bAu vho HDQT
- Don rlng cu (de crl) tharn gia HDQT (theo rn5u):

- ^:
So 1'du If lich do u'ng c[r'.,,i6n tu khai (theo

- Gi6y x6c nhAn s6 c6 phAn rna c6 d6ng

rn6u);

,

(n6u tu irng cu) l-rof,c nhom co dong

:

.
-).
(neu
de
cu) so h['u lien tuc tron-e 6 th6ng gAn nhiit hoac gi6y to tuong duong cua

C6ng

t),

Chung kho6n noi (nhorn) c6 d6ng do mo tdi khodn ho[c cta t6 chric ph6t hdnh (tfnh
d5n ngdy 2810512021 ngdi, ch6t Danh sdch c6 d6ng dC hop EHDCD).

- Danh s6ch nhorn c6 d6ng (truon,e hqp ung vi6n duoc nhom c6 d6ng d6 cri');

- BAn sao c6 c6ng chring: CMND/Th6 can cuoc/HQ chi6u. h0 khAu thuong tru,

,

;

c6c ':
bang cap chirng nh4n trinh dd chuyOn m6n
,

4. Phu'ong thric bAu cir
..1

: . )

- Vi0c bieu quy6t biu thdnh vi6n HQi d6ng quin tri vd Ban Ki6m so6t thyc hi6n
theo hinh thfc b6 phitiu kfn t4i Dai hQi theo phucrng thric bAu d6n phi6u;

- MAi

cO dong hodc

nguoi

duo.

c riy quydn dU hqp c6 t6ng s6 phi6u biriu quy6t

A'
tuong u'ng v6i tong s6 c6 phdn co quy6n bi6u qu,v6t ('bao g6m sd hiru vd dugc riy

quydn) nhAn vdi s6 thdnh vi6n duo-c bAu cira HDQT;

-

CO AOng hoflc nguoi duoc riy quy6n dU hqp c6 th6 d6n todn b0 s6 phi5u bAu

cua minh

OO

UAu cho 01 ring cu vi6n hoflc chia s6 phiiSu bAu

dugc

Quy chd biu ctb HQi

cho circung cri viOn
lua

iling qudn tr! nhiQm

kj)

2018-2022

ty quy6n du hqp chi dugc bAu cho toi da
img vi6n HEQT (hoac sO luq'ng kh6c n6u tAi cu6c

chgn. Tuy nhi6n, co d6ng ho{c ngudi dugc

sO lugng 05

hqp DHDCD c'ti quyi5t dinh kh6c theo quy ttinh n0u tr6n) tr6n t6ng sd rlmg cri vi6n

HDQT ttugc
Vi dg: Dai

dC cri.

hQi ddng cO d6ng bitiu quytlt chgn thdnh vi6n HDQT trong t6ng s6 5 ring

vi6n. C6 d6ng Nguy6n Vdn A
phAn c6 quy6n bi6u quytlt.

Nguy6n Van

nim

Khi

c16

giir (bao gim sd hibu vd duqc uy quyin) 10.000 c6

t6ng sti phi6u c6 quydn biiSu quy6t cria c6

A ld: (10.000 x 5) : 50.000 phi6u, C6 dOng Nguy6n Vdn A

dOng

c6 th6 bAu

d6n phi0u theo phuong thric sau:
1) Ddn trt5t SO.OOO phiiiu cria minh cho 01 img cri vi6n thinh vi6n HDQT.

2) Chia tl€u 50.000 phi6u cho 05 img cri vi6n thdnh vi6n HDQT (taong duong
mdt

l*g

cuviAn nhQn dwgc 10.000 phi€ucua ci| d6ng NSrryA" Vdn A).
t.

3) Chia 50.000 phiilu cria minh cho mQt

sO

ung cri vi6n thdnh vi6n HDQT bing

c6ch chia nh6 50.000 quy6n bi6u quy5t cho tirng img cri vi€n theo
nhung tdng sd phitiu cho nhiing img vi6n d6 kh6ng r,,ugt qu6 50.000
5. Cdch thrfrc ti6n hirnh

tj' l0 khrlc nhau
I

phitlu.

biu cfr

5.1. Phi6u bAu cfr
- M6i cO d6ng hoflc ngudi dugc riy quyOn dU hqp sE dugc cAp mQt Phi5u bAu cu

thanh vi6n IIDQT , trOn d6 c6 ghi md sd cd d6ng, st5 cO phdn @ao

gim so hfbu vd

;,

daqc ily quy€n) vd s6 phi€u c6 quy€n bi€u quy6t dE dugc nhdn tucrng ung v6i
thdnh vi6n dugc bAu cria HDQT, danh s6ch cdc

tngcri vi6n dugc dA cri vdo HEQT.

ICri cd il6ng/nguoi dai diQn theo riy quy6n dugc phrit phiSu bAu phii kiOm tra l4i
i.-^

.

s6

i

s6
^ cO tl6ng vd s6 c6 phAn ghi tr6n phiOu bdu, n6u c6 sai s6t

mE

phii th6ng b6o l4i ngay

tai thdi tli6m nhfln phitiu.

- CO dOng hoflc ngudi dugc riy quy6n ph6i sri dUng phiiiu bAu theo mdu in sin
cria D4i hQi ph6t vd duqc d6ng d6u trdn cria C6ng ty.

5.2.

Cich ghi phi5u biu

- Khi d6ng y bAu cho img cri vi0n, cO d6ng ho4c dai diQn riy quyOnvitit sd phiOu

mu6tt bAu vdo cQt'iS6 phii5u bAu" t4i ddng tuorng ftng vdi t6n ring cri vi6n d6.

Quy chii bilu cfr HQi tting qudn tr! nhiQm

ki

2018-2022
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-

t'u-eu

khon-e bau elro uuq cu'r,ien ndo. c6 ci6ng hoac dai di6n u1, qry,d, didn sfr

''0'' hodc bo tr6ng hoic gach cheo vdo c6t ''Sd phi6u bAu" tai dong lutrng ring voi
ten
rin_q

cu'r,idn do.
-^
^; dong
- Co
ho4c dai di€n riy quydn cria c6 d6ng du hop c6 th6 don phi0u bdu rndt

hodc mot s6

,ng

c,u v'i6n hoac

kh6ng bAu cho ['ng cir vi6n ndo.

- Trucrrtg fi1rp e 0 dfrng lroac dai di6n ty quyOn cua co d6ng trong qud trinh

-uhi

Phi0u bAu cu bi nhArn lAn, r,6'i di6u ki0n chua bo vdo thung phi6u. thi duoc quyen

.;

.

truc tidp gdp
Truong ban ki6m phi6u

5.3. Tfnh hq'p
a)

-

Phi\u biu

Su' dqng

19

cria Phi6u

du'p'c

dO

biu

coi ld hop

lQ

d6i lai Phieu b6u cu.

cri'

khi:

phieu biu do Dai h6i ph6t c6 dong ddu tron crla C6ng ty

- BAu cho nhtng ri'ng vi6n HDQT co tdn trong danh s6ch de cu vd rilg cu

dd

duoc Dai h6i th6ng qua;

- Phi0u bAu khdng bi tdy xoa. cao sua. N6u phit5u bAu cfi' co gach xoa t6n, do
,

;,

nhdm

,:

- ?

lin tiri ngu'di bAu phdi k1, ten vdo ch6 gach x6a hodc biio c6o Ban ki0rn phi6u

rin d6i phitiu

fl

bAu lai.

PhiAu

biu khLng hqp tQ khi:

- Phi6u bAu cir kh6ng phdi do Ban t6 chuc Dai h6i ph6r ra:
- Phi6u bAu cri kh6ng co dong d6u trdn cfra C6n-e ty;

- Phi6u bdu cri bi rdch, gach, tA,v xoa, sua choa, ghi th0m ton ring cri'vi6n kh6ng
thuoc danh s6ch ring cu vi6n dd duoc EIiDCD th6n-e nhdt th6ng qua truoc khi ti6n
hdnh bo phi6u;
- Phi6u kh6ng co chlr ky cira c6 dOng holc nguoi dai di6n tlieo riy qrydn cta

cO

d6ng;

- Phi5u bAu

ct

c6 t6ng s6 phi6u bAu cho nhfr'ng img cri viOn vuot qu6 t6ng s6

phi6u bAu cria c6 d6ng hodc dai di€n riy quyOn d6 duoc quyAn bAu;

- Phi6u bAu ct

bAu cho t6ng s6 img cu viOn vuot qu6 s6 luqng thdnh viOn

HDQT duoc bAu;

'

Quy cnA bAu

cr?

HQi

iling qudn tri

nhiQm k) 2018-2022

- Phi6u bAu cri nQp cho Ban Kir5m phitiu sau khi viQc b6 phiiiu ktit thric

vi thirng

phitiu dE dugc ni6m phong. CScPhi6u bAu cri kh6ng hqp l9 khdng dugc tinh vdo

kiSt

,,1
qua Dau cu.

6. Ban ki6m phi6u, nguyOn

tic

b6 phiiiu vir ki6m phiiiu

6.1. Ban Ki6m phitiu

a). Ban ki6m phiifu do Chfi tga DHDCE

tti

cr? vd ttw-oc

Eqi hQi iting

cO

dilng

thdng qua
Thanh vi€n Ban ki6m phi6u c6 th6 kh6ng

ngudi c6 t6n trong danh s6ch img cri hoic

phii ld cO d6ng nhung

dA cri vdo

kh6ng

phii

ld

IIDQT.

b) Ban kiAm phiOu cd mQt sd trtich nhiQm ch[nh sau:

- T6m t6t quy dinh ve bAu cri;
- Ph6t phirlu bAu cho c6 dOng ho[c ttai diQn riy quy6n cria cd

tlOng;

,

- Ki6m tra viQc b6 phitiu cta cdc c6 d6ng, dai diQn cO d6ng;

- T6 chric ki€m phi6u

)

,

-LAp bi6n ban ki€m phitiu vd c6ng bd trudc Eai hQi it6ng cd d6ng;

- Giao lai bi0n ban vd toan b0 phi6u bAu cho Chri tga;
6.2. Nguy6n

tic

b6 phitiu vir ki6m phi6u

- Ban ki€m phit5u sE ldp 01 thirng phitiu. M6t thung phitiu bAu thdnh vi6n HQi
el6ng qu6n tri. Ban Ki6m phii5u ti6n hdnh ki6m tra
i-^
cua cac co oong;

- ViQc b6 phitiu dugc Uit

OAu

thing phitlu tru6c sr; chimg ki6n

khi viQc phft phiilu bAu cri dugc hodn t6t va ttit

thric khi cO d6ng cuOi 6ring b6 phii5u bAu vdo thtng phiilu. Sau khi ktlt thric viQc b6
phi6u, thung phi6u se duoc Ban ki0m phi6u ni6m phong trudc sg chfing ki6n cria c6c
;. -^
co oong.

- ViQc kitim phitiu phii tlugc ti6n hdnh ngay sau khi viQc b6 phitSu ktit thric vd
thtng phi6u dugc ni6m phong;
- Ban kiOm phiiSu c6 thO sri dpng phuong tiQn k! thuft diQn tri vd ghuy6n vi6n
ky thuat hd trq trong viQc ki6m phiilu.
-

f6t qui ki6m'phitiu

dugc lpp thdnh van ban c6 cht lcy cria c6c thanh vi6n Ban

ki6m phi6u vd dugc Trucrng Ban ki0m phiiiu c6ng bd tru6c Dai hQi.

'

Quy cnif mu cfr HQi ctdng qudn tr! nhiQm

ki

2018-2022

7. Nguy0n

tic trring cri'thanh

-Ngu'o'i trung

cr"r'

vi6n H6i cl6ng qudn

tri

thdnh vi€n H6i d6ng quAu tri duo'c x6c dinh theo s6

phi6u bAu tinh tu cao ,16r,9 thAp, b6t dAu tu [r'ng cu' r,i6n co so phi5u bAu cao
nhAt cho d6n khi du so thdnh vi6n qu1, dinh tai Di6u

- Truong

ho-p co

16

C6ng ty.

tu haj (02) ung cu vien tro l6n dat cung so phi6u

b6u

nhu nhau cho thdnh vien cu6i curlg cua Hoi ddng quAn tri thi sE tien hanh bau

;,

iai trong so cdc ring cu vi6n c6 s6 phi6u bAu ngang nhau ho4c lua chon theo
ti6u chi quy ch6 bAu cu dd du'oc Dai h6i c6 d6ng th6ng qua
B.

Giai qu1,6t khi6u nai v6 vi6c biu vh ki6m phi6u

Trong truong

ho.

p co y kitln cria c6 d6ng khi6u nai hodc cAn phric tra lai k6t

qud bAu cu'Ban ki6m phi6u se truc ti6p kiOm tra lai, nOu ph6t hign sai s6t c6 ,v hodc
co su'gian l4n trong ki6nr phi6u thi Ban ki6rn phi0u

Nhtng hhi6u nai r,6 viQc biu

ct

phii ciriu hodn todn trdch

vd ki6rn phi5u

sO

rihi6rn.

do Chu tga cu6c hop

DIJDCD giAi quytit vd duoc ghi vao Bi0n ban cuoc hop DHDCD.
9. HiQu lu'c

thi hirnh

.;

Qui' chc co hi6u luc ngal,sau khi duoc DHDCD Cdng ty c6 phAn Bao bi Ti6n
Giang th6ng qua tai DHECD thu'ong ni6n.

DONG QUAN TRI

BAO

TIEN G]

r,N TH,qNH

Quy chd bilu cth HQi iting qudn tr! nhipm ky 2015-2022

KHIEM
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