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H6i d6ng qudn tri Cong ty co phAn Rao bi Ti6n Giang trdn trong kinh mcri Q"y .Q d6ng cua
c6ng ty c6 t6n trong danh siich c6 dong chot ngdy 28/05 12)21 tham dg Dpi h6i d6ng c6 d6ng thucrng
ni€n narn 2021
t. Thili gian:-dg ki6n hop hic 07 gio 30, ngdy 281061202l.
2. Dla diAm tO chtic Dqi hQi: LlQitrucrng C6ng ty c6 phAn Bao. bi Ti6n Giang

(khu ph6 Trung Lucrng. phucmg 10. thanh pnO Uy Tho, Ti6n Giang)
3. Chu'ong lrinh Dqti hQi: (Tdi li€u phuc vu Dai h|i duVc cldng tai v,ebsile: wwru.tigipack.com)

+ Biio ciio k6t qud SXKD ndm2020 vd phuong hufng SXKD ndm2021;
+ Bao c6o k€t qud hoat dong cria HDQT ndm2020 va phucrng hucrng cua HDQT ndm202l:.
+ Bao c6o thim dinh quydt toiin tdi chinh n5m 2020 cua BKS dd duoc ki6m to6n;

+Th6ng qua c6c Td trinh cua HDQT theo Didu 16 vd:
+ To trinh mi6n nhi6m vd b6 sung thdnh viOn HDQT nhiQm kj, 2018- 2022;
+Tcy trinh sua d6i, b6 sung Di0u 16 C6ng ty cd phin Bao bi Tidn Giang;
+ To trinh th6ng qua quy ch6 ho4t d6ng cua.HDQT, quy ch6 quAn tri n6i b6, quy ch6 hoat d6ng cua

Ban ki6m so6t cua C6ng ty c6 phdn Bao bi Ti6n Giang ;

1 MQt s6 nQi dung khiic thuoc thAm quy6n bi0u quy6t t4i D4i hQi d6ng cO d6t g.

D€ c6ng tdc dugc tO chirc chu d6o, d6 nghi Quii'c0 ddng xiic nhdn tham dU Dai h6i bing c6ch ggi
trtrc ti6p qua sd diOn thoai:"0273.3867887/ 0909.910.257 (gip c6 Trd) truoc ngdy l7giir ngiry
22l06l202L Truong hgp c6 ddng c6 y* ki€n v6 c6c nOi dung chucrng trinh Dai hQi nOu tr€n xin vui.: ). '
long gui truc tiep vd Cdng t5, c6 phin Bao bi Ti6n Giang. truoc 17 gid ngiry 2210612021dC Ban t6
chilc trinh Dai h6i.
D.ia chi C6ng ty: khu ph6 Trung Luong, phuong 10, Thanh ptrO Vty-Tho, Tidn Giang; ho[c FAX qua

s6:02733.858702
CO dOng Quj'cd d6ng tham dU D4i hQi. de nghi mang theo Thu moi, gi6y CMND hoac gi6y try
quydn tham du Dai hoi (ban chinh) d€ ki€m tra tu ciich c6 d6ng
Th6ng bao ndy thay cho thu moi trong trucrng hqp Quy c6 d6ng chua nhAn duoc thu moi.
NIoi chi ti6t xin li6n hG Vin Dhdne c6ne ty theo alia chi tr6n.

+ Ghi chu: Do tinh hinh dich b€nh Covid dang didn bien phtrc tqp, C6ng ty.khuydn khich cdc c6 dong
u1,qq,in df hpp Dqi h\i di tranh tt1 tap d6ng ngurli ( crj dinh kdm mdu Gitiy uy quyin).Trong tr:rong
hop gdn d€n ngay t6 chac DHDCD noi tAn, nAu c(t khuyAn cdo, chi thi cua co (luan, ch[nh quy€n dia
phurtng: HDQT sd ct5 qq;il dinh doi ngal'to chrc Dai hQi l1n thiti diAnt thich hqp va sd thqrc hi€n
cong bo thong tin theo quy'dinh d6ng thdi gai emai/tin nhdnidi€n thoai...cho Quy cO d6ng c(t diing
lq' th6ng tin.

thring 06 ndm202l
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                                                                     Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021 
 

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phâng Bao bì Tiền Giang; 

Để Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền 

Giang được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy 

định pháp luật, Điều lệ công ty. 

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Quy chế làm 

việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với các nội dung như sau: 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

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

cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang (gọi tắt là Công 

ty). 

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

hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang có trách nhiệm thực 

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

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông 

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

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

phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Thông 

báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ 

nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự 

họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ 

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

hội thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự 

định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không 

phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự 

Đại hội  

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 

28/05/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho 

DỰ THẢO 
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đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền 

theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi 

người đại diện.  

3.2. Quyền của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội 

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;  

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được nhận phiếu 

biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách 

cổ đông;  

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền 

đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. 

Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu 

lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.  

3.3. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội 

 - Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình giấy 

Chứng minh nhân nhân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, thư mời họp hoặc Giấy ủy 

quyền (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.  

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu tham dự phải tuân thủ theo sự hướng 

dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự.  

- Các đại biểu phải giữ bí mật, sử dụng và bảo quản tài liệu đúng quy định, không 

sao chép, ghi âm, ghi hình Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.  

Điều 4. Đoàn Chủ tọa 

 4.1. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông 

qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa làm việc 

theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.  

4.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong 

chương trình.  

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết, trả lời những 

vấn đề do Đại hội yêu cầu. 

 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội 

Điều 5. Ban thư ký Đại hội 

 5.1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua và 

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

5.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký  

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông chuyển Đoàn Chủ tọa. 

 - Ghi biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội. 

 - Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội. 

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

 6.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách 

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

6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:  
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- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ 

đông/đại diện theo ủy quyền đến dự họp.  

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

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

nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức tiến hành 

Điều 7. Ban kiểm phiếu 

7.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, do Đại hội biểu quyết tín 

nhiệm.  

7.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu 

 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối 

với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. 

 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội. 

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội  

8.1. Nguyên tắc:  

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

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

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

Đại hội;  

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

và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa; 

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

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

ngắn gọn, tránh trùng lặp. 

 8.2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu: 

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

định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;  

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

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

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 

 9.1. Nguyên tắc:  

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

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. 

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

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

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

ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.  

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

năm 2021 như sau:  

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

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

Đoàn Chủ tọa, Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo 
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tài chính năm 2020 được kiểm toán; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại 

Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác phát sinh ngoài 

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

 9.2. Cách thức biểu quyết: 

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

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

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

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

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

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

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

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

quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết, Thành viên 

Ban kiểm phiếu đánh dấu mã số phiếu biếu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, 

Không tán thành, Không ý kiến và Không họp lệ. 

 9.3. Thể lệ biểu quyết: Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu 

quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 

Phiếu biểu quyết Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/05/2021) tổng số cổ phần 

của công ty là: 1.190.000 cổ phần tương đương với 1.190.000 quyền biểu quyết.  

- Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

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

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

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

ý, cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối 

với các họp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận 

khi có số cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn 

lại tán thành.  

9.4. Ghi nhận kết quả biểu quyết 

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

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

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

phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

 Điều 10. Hiệu lực thi hành 

 Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự họp Đại hội phải chấp hành 

nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.  

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

Bao bì Tiền Giang biểu quyết thông qua./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

       LÊ THANH KHIÊM 
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BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 

Phần 1 

Năm 2020 
 

I. Đặc điềm tình hình chung 

1. Thuận lợi:  

      - Về thị trường: duy trì mối quan hệ với một số khách hàng truyền thống, tạo được 

niềm tin khách hàng về chất lượng sản phẩm; 

      - Nguồn nguyên liệu tồn kho giá thấp, ổn định; 

      - Các yếu tố thuận lợi khác: chủ động được nguồn vốn, không phải vay. Chi phí khấu 

hao tài sản cố định thấp. Đa số người lao động lâu năm, có kinh nghiệm; 

      - Được sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của cổ đông chi phối là Tổng công ty 

LTMN, Hội đồng quản trị và tinh thần vượt khó của Ban điều hành do ảnh hưởng kinh tế 

chung của đại dịch Covid-19. 

 2. Khó khăn: 

- Về thị trường: Do tác động của dịch Covid -19 ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ bao 

bì, nhất là bao phục vụ đóng gạo xuất khẩu, ngành mía đường, thức ăn gia súc nên mức 

sản xuất và tiêu thụ vẫn còn thấp so với cùng kỳ 2019. 

- Tình hình cạnh tranh khá gay gắt: có nhiều đối thủ cạnh tranh cung ứng loại bao có 

chất lượng thấp; cạnh tranh về  giá do thuế GTGT: đối với loại bao có chất lượng thấp thì 

đa số khách hàng yêu cầu không xuất hóa đơn GTGT để giảm được 10% thuế GTGT giá 

mua, trường hợp này đã giúp cho đối thủ cạnh tranh chiếm ưu thế; máy móc, thiết bị sản 

xuất tuy cơ bản đáp ứng được nhu cầu hiện tại, nhưng do đầu tư lâu, nên phải duy tu sửa 

chữa nhiều, sức cạnh tranh kém so với các đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp tư nhân 

mới, quy mô lớn. 

- Khả năng đáp ứng của đơn vị theo nhu cầu khách hàng chưa cao, do năng lực sản 

xuất thời điểm còn thấp ( khó đáp ứng những đơn hàng lớn, tiến độ nhanh), sản phẩm 

kém đa dạng, phải lệ thuộc vào một số thị trường và khách hàng truyền thống (khi khách 

hàng chuyển nhu cầu sử dụng như bao PP dệt ghép màng OPP, không đáp ứng được). 

- Những khó khăn hạn chế của một Công ty có quy mô hoạt động nhỏ như: nguồn lực 

rất hạn chế, sản phẩm đơn điệu phổ thông có mức lợi nhuận biên thấp, mức độ rủi ro 

DỰ THẢO 

http://www.tigipack.com/
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trong kinh doanh cao; công tác quan hệ đối ngoại tìm kiếm khách hàng, thị trường hạn 

chế; chưa có bộ phận tiếp thị, kinh doanh bán hàng chuyên trách (hiện do Ban GĐ đảm 

nhiệm). 

 - Khó khăn khác: thường xuyên thiếu hụt lao động, công tác tuyển dụng lao động mới 

gặp rất nhiều khó khăn do tính chất công việc của ngành sản xuất bao PP dệt về đào tạo 

và kết hợp các khâu cho phù hợp giá thành. 

II. Tình hình thực hiện SXKD năm 2020 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT 

Chỉ tiêu 

KH năm 

2020 

Thực hiện  

năm 2020 

Tỉ lệ TH so 

KH 2020 

Tỉ lệ TH 

2020 so TH 

2019 

SẢN XUẤT           

 - SX bao PP Cái 8.000.000 5.996.734 74,96 91,39 

 - SX bao PE Kg 50.000 25.549,9 51,1 69,77 

TIÊU THỤ           

 - Bao PP Cái 8.000.000 5.623.089 70,29 80,27 

 - Bao PE Kg 50.000 28.390,9 56,78 68,28 

DOANH THU Tr.đồng 43.000 29.551,7 68,72 79,21 

LỢI NHUẬN Tr.đồng 300 139,6 46,55 (7.04) 

 

2. Thuyết minh 

2.1 Sản xuất 

   a. Bao PP: 5.996.734 cái đạt 74,96% so KH 2020 và đạt 91,39% so với cùng kỳ năm 

2019, bình quân 500 ngàn cái/tháng. 

 b. Bao PE : 25.549,9  kg đạt 51,1% so KH 2020 và đạt 69,77% so với cùng kỳ năm 

2020, bình quân 2.130 kg/tháng. 

2.2 Tiêu thụ 

  a. Bao PP: 5.623.089  cái đạt 70,29% so KH 2020 và đạt 80,27% so với cùng kỳ 

năm 2019, bình quân 470 ngàn cái/tháng. 

   b. Bao PE : 28.390,9 kg đạt 56,78% so KH 2020 và đạt 68,28 % so với cùng kỳ 

năm 2020. bình quân 2.366 kg/tháng. 

2.3 Doanh thu: 29.551.690.836 đạt 68,72% so KH 2020 và đạt 79,21% so với cùng kỳ 

năm 2020; 

2.4 Lợi nhuận: 139.638.558  đạt 46,55%  so KH 2020 và đạt (7,04%)  (năm 2019 lỗ 

1.961.244.576) so với cùng kỳ năm 2020.  

 Như vậy, việc thực hiện kế hoạch năm 2020, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt so với 

KH đề ra và đều thấp hơn cùng kỳ ngoại trừ chỉ tiêu về lợi nhuận. Tuy nhiên, Công ty 

vẫn nỗ lực cân đối chi phí duy trì kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập 

tương đối cho người lao động. 

* Nguyên nhân chủ yếu mức tiêu thụ còn thấp: 
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+ Việc xây dựng kế hoạch 2020 chưa lường trước hết và đánh giá đúng mức 

những biến động của thị trường và nhất là dịch Covid-19 sẽ sớm khống chế được lúc nào. 

Đặc biệt, tác động bất ngờ của dịch Covid -19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiêu 

thụ bao bì. 

+ Nhìn chung, Công ty đã giữ được đơn hàng của các khách hàng truyền thống 

nhưng các khách hàng này vẫn chịu ảnh hưởng khó khăn trong tình hình hiện nay, việc 

mở rộng khách hàng mới khó vì khó cạnh tranh với các doanh nghiệp mới thành lập và 

những DN này được hợp tác của các DN lớn nên khó chiếm thị phần. 

+ Mức tiêu thụ bình quân là 470.000 cái/tháng, đây chỉ là mức sản lượng hòa vốn 

trong điều kiện giá nguyên liệu giảm như năm 2020 nên có lợi thế lớn trong việc  kinh 

doanh của Công ty có hiệu quả. 

+ Bên cạnh yếu tố khách quan do thị trường, thì công tác tiếp thị, chào hàng, giới 

thiệu sản phẩm còn yếu; chưa có bộ phận kinh doanh chuyên trách hỗ trợ khâu dự báo, 

tìm kiếm khách hàng mới. 

+ Tình hình tổ chức sản xuất năm 2020 tương đối ổn định, với việc đầu tư thay 04 

máy dệt mới và việc tổ chức tu bổ, sửa chữa, trung tu theo kế hoạch sửa chữa sâu sát hơn.  

+ Riêng thực hiện lợi nhuận không đạt mức kế hoạch, do thực hiện quý 4/2020 

không hiệu quả do phát sinh một số chi phí đột biến như: thuê đất khoảng 75 triệu, chi 

phí trợ cấp thôi việc và chi phí khác khoảng 197 triệu; hiệu quả KD quí 4 lỗ làm giảm 

hiệu quả kinh doanh cả năm, không đạt mức KH đề ra. 

3. Tình hình thực hiện công tác đầu tư 

Kế hoạch đầu tư năm 2020 được duyệt: tổng mức đầu tư 3,2 tỷ đồng với các hạng 

mục đầu tư: Máy dệt bao, máy ghép màng OPP và dàn thu máy kéo sợi từ nguồn vốn: 

Quỹ đầu tư phát triển Công ty; 

Kết quả thực hiện: đầu tư mới 04 máy dệt giá trị 800 triệu đồng đạt 25% KH theo 

NQ số 01/HĐQT-BBTG ngày 05/03/2020 về việc đầu tư 04 máy dệt trong kế hoạch 

XDCB năm 2020; 

Nguyên nhân tiến độ đầu tư còn chậm là do: Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên 

không nhập khẩu được máy; mặt khác sau khi tham quan, khảo sát thực tế các đơn vị 

trong ngành, Ban lãnh đạo Công ty đã thống nhất lựa chọn nhà sản xuất Đài Loan cho 

đồng bộ máy hiện tại của Công ty, giá cả hợp lý do nhà cung cấp giảm giá lớn. Ngoài ra, 

sau khi cân nhắc, dự báo tình hình SXKD trong quý 3,4 sẽ gặp nhiều khó khăn bất lợi nên 

phải tập trung dồn sức cho công tác kinh doanh bán hàng, giải phóng hàng tồn kho; các 

hạng mục còn lại Công ty sẽ chuyển sang năm 2021 thực hiện. 

4. Tình hình nguồn vốn, tài sản  

Các nguồn vốn của Cty đảm bảo luân chuyển trong kinh doanh, Công ty đã đưa 

thỏa thuận, ký kết phương thức thanh toán chặt chẽ từng đối tượng khách hàng; Kiểm 

soát dòng vốn trở về có hiệu quả cao nhất, không để bị chiếm dụng vốn.  
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Phần 2 

Xây dựng kế hoạch năm 2021 

I. Đặc điểm tình hình 

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

gặp canh tranh gay gắt. Ngoài thị trường truyền thống là lương thực dự báo sẽ khởi sắc 

hơn trong năm 2021 thì nhóm khách hàng ngành mía đường, ngành sản xuất thức ăn chăn 

nuôi thủy sản, gia súc gia cầm chưa có nhu cầu lớn trở lại; ngành phân bón, bao chợ, bao 

đóng gạo chất lượng trung bình và thấp càng cạnh tranh gay gắt bởi những cơ sở sản xuất 

nhỏ vì những đơn vị này bán không thuế GTGT nên giá sẽ thấp hơn 10%.  

Xu thế sắp tới sẽ những mặt hàng khác thay thế cho bao PP dệt thông thường như 

bao giấy kraft đối với ngành trà, bao ghép màng OPP đối với ngành gạo. 

Dự báo về nguồn cung đầu vào nguyên liệu cho hoạt động SXKD: biến động với 

biên độ lớn, giá nguyên liệu có xu hướng tăng cao và bắt đầu từ tháng 12/2020 và tăng 

cao sau tết nguyên đáng năm 2021 làm ảnh hưởng lớn giá thành sản phẩm, rất khó cạnh 

tranh trên thị trường, mặc dù Công ty đã có động thái thông báo, trao đổi với các khách 

hàng về sự bất thường này để chia sẻ và thông cảm 

II. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch 2021 

1. Các chỉ tiêu chủ yếu 

STT 
Chỉ tiêu 

ĐVT KH 2021 

   

1 Sản xuất và tiêu thụ     

 -  Bao PP Cái 7.500.000 

2 Doanh thu Tỷ đồng 40 

3 Lợi nhuận Tỷ đồng 0,50 

2. Kế hoạch các giải pháp chủ yếu  

- Thuyết minh định hướng phát triển thị trường, khách hàng mục tiêu của đơn vị, 

dự kiến phát triển: do nhóm khách hàng ngành mía đường, ngành sản xuất thức ăn chăn 

nuôi thủy sản, gia súc gia cầm chưa có nhu cầu lớn trở lại; ngành phân bón, bao chợ, bao 

đóng gạo chất lượng trung bình và thấp càng canh tranh gay gắt nên chủ yếu vẫn là bao 

đóng gạo xuất khẩu và bao đóng thức ăn chăn nuôi, trong đó “ dư địa” thị trường bao 

đóng gạo vẫn còn rất lớn cẩn được tập trung khai thác trong năm 2021 với chủ trương 

mới dùng bao bì nội bộ trong hệ thống Tổng công ty LTMN, các Công ty cổ phần (Tổng 

công ty chi phối) cùng nhiều đơn vị khác trên địa bàn. 

- Đề xuất giải pháp thực hiện: phân công cán bộ chuyên trách  quan hệ, khai thác 

khách hàng ( nhất là đầu mối Tổng công ty LTMN); hàng  tuần/tháng có sơ kết  đánh giá 

công tác thị trường, kịp thời có những giải pháp khắc phục cho kế hoạch tháng sau; tăng 

cường công tác dự báo để sản xuất bao dự phòng nhằm đáp ứng sớm thời gian giao hàng 

đối với những đơn hàng gấp. 

2.1. Các giải pháp: tập trung cho 3 khâu đột phá là: 
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- Công tác tuyển dụng lao động và chính sách thu hút giữ chân người lao động. 

- Công tác tổ chức và quản trị sản xuất: từ khâu nhập mua nguyên liệu, tổ chức sắp 

xếp ca kíp sản xuất, máy móc thiết bị; kiểm tra chất lượng… mục tiêu là giảm giá thành 

từ khâu NL; tiết kiệm điện, giảm phế phẩm, duy trì máy móc ổn định, đáp ứng được tiến 

độ giao hàng. 

- Công tác bán hàng: Hiện tại còn rất bất cập cần được quan tâm từ khâu bổ sung, 

sắp xếp nhân sự và quan hệ tìm kiếm khách  hàng, công tác tiếp thị truyền thông với 

nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện hiện có, mục tiêu là phải có những khách 

hàng truyền thống đủ lớn, đơn hàng tương đối ổn định. 

a. Nhóm giải pháp về lao động 

- Bộ phận hành chánh đặt quan hệ thường xuyên với Trung tâm giới thiệu việc làm, 

Trường đào tạo nghề tuyển dụng lao động phù hợp; Ưu tiên nghiên cứu chính sách, giải 

pháp thu hút và giữ chân lực lượng cán bộ kỹ thuật giỏi và công nhân kỹ thuật như: chính 

sách thưởng chất lượng, thưởng năng suất; phụ cấp tuyển dụng, giới thiệu được lao động 

mới; phụ cấp hỗ trợ đi lại, nơi ở dành cho công nhân ở xa… 

- Xây dựng khung biên chế chuẩn của từng khâu, nhằm nâng cao năng suất lao 

động, thu nhập của người lao động tại từng khâu trên cơ sở bảng lương định mức khoán 

cho người lao động trong từng thời điểm của chính sách nhà nước qui định. 

 b. Nhóm giải pháp về tổ chức, sản xuất 

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

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

nhất; phân công tìm nguồn nguyên liệu tái sinh thay thế nguồn nhập khẩu để duy trì sản 

xuất bao “chợ” tiêu thụ nội địa. 

- Tập trung cải thiện môi trường lao động thân thiện; kiện toàn đội ngũ quản lý sản 

xuất, kỹ thuật sửa chữa – tuyển chọn sắp xếp những người có uy tín, năng lực thật sự, 

công khai minh bạch trong hoạt động, tạo sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ. 

- Tăng cường nhân lực cho công tác kiểm tra chất lượng từng khâu sản xuất; quản lý 

sử dụng nguyên phụ liệu, vật tư, phụ tùng thay thế thật tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung duy 

trì và nâng cao công tác sửa chữa, hiệu chỉnh máy móc thiết bị; rà soát hoàn thiện các quy 

chế  nhằm nâng cao hiệu lực quản lý sản xuất. 

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất, quản lý chất lượng – phải chọn đúng 

cán bộ có năng lực, có uy tín, được tín nhiệm 

- Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư năm 2021, thay thế dần các máy dệt thế hệ cũ 

với tiến độ phù hợp, bảo đảm tiết kiệm và hiệu  quả (KH đầu tư 2021 là 3,7 tỷ đồng, chủ 

yếu là máy dệt và máy cắt may liên hợp) 

- Bộ phận kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ biến tần, tiết kiệm điện 

sản xuất ở khâu dệt làm giảm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm; 

c. Nhóm giải pháp bán hàng 
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- Phân công 01 Phó Giám đốc chuyên trách công tác kinh doanh, 01 trưởng phòng 

nghiệp vụ kiêm nhiêm công tác kinh doanh, 01 chuyên viên TCHC kiêm nhiệm công tác 

tiếp thị truyền thông trên mạng; tuyển mới 01 chuyên viên khai thác khách hàng; tăng 

cường công tác dự báo, xây dựng nhiều phương  án thay thế dự phòng khi thị trường 

chính gặp khó khăn. 

- Tập trung khai thác thị trường bao phù hợp với năng lực của Công ty, cố gắng duy 

trì khách hàng truyền thống, ít nhất đạt sản lượng hòa vốn hàng tháng; tích cực tìm, mở 

mối quan hệ rộng bán bao trong các đơn vị trên địa bàn Miền Trung, Tây Nguyên và cả 

thị trường Campuchia…. ; khai thác thêm khách hàng ngành mía đường, ngành sản xuất 

thức ăn chăn nuôi thủy sản, gia súc gia cầm, ngành phân bón, bao chợ có chất lượng 

trung bình mở hướng tăng trưởng;  

- Thường xuyên quan tâm, chăm sóc khách hàng truyền thống.  

- Khai thác công tác marketing online, để gia tăng khả năng tiếp cận và tìm kiếm 

những khách hàng mới. Đầu tư về chất lượng hình ảnh sản phẩm trên website công ty, 

Facebook, Zalo…; Cập nhật các mẫu mã, qui cách từng loại bao để khách hàng dễ tham 

khảo. 

- Trong quá trình kinh doanh sẽ kịp thời nắm bắt nhu cầu thị trường, có kế hoạch 

khai thác thế mạnh cơ sở vật chất hiện có, đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu hình thức 

gia công, vệ tinh, liên kết hỗ trợ với các đơn vị cùng ngành trong hệ thống. 

d. Nhóm giải pháp khác: 

-Tăng cường công tác quản lý nợ phải thu, không để phát sinh thêm nợ khó đòi, tìm 

biện pháp thu hồi các khoản nợ khó đòi của công ty nông sản thực phẩm Cà Mau, Công 

ty DaBaCo Tiền Giang. 

2.2. Về công tác thi đua khen thưởng và nắm bắt tình hình lao động 

- Công đoàn cơ sở cần làm tốt công tác quần chúng, kịp thời nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng chính đáng của người lao động; giám sát việc thực hiện đầy đủ các chế độ 

chính sách nhà nước quy định cho người lao động, bảo đảm việc làm và thu nhập để 

người lao động an tâm công tác. 

- Công đoàn tham mưu phát động các đợt thi đua và khen thưởng kịp thời động 

viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. Về công tác đầu tư  

Kế hoạch đầu tư 2021 theo hướng đầu tư tập trung chuyên sâu, có trọng điểm, 

thực sự cần thiết để nâng cấp, trang bị máy, thiết bị, cải tiến dây chuyền sản xuất, nhằm 

đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay; trong đó định hướng ngắn hạn vẫn  là  máy móc 

phục vụ ngành hàng bao bì PP thông dụng cho ngành gạo và thức ăn chăn nuôi  trong 

năm 2021, chủ yếu là  đầu tư thay thế 10 máy dệt và 01 máy cắt may liên hợp. Chi phí dự 

kiến khoảng 3.700.000.000 đồng: 

- 10 máy dệt bao pp trong:  3.000.000.000 đồng; 

- 01 máy cắt may liên hợp:     500.000.000 đồng; 
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- Sữa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị:  200.000.000 đồng. 

4. Về công tác tài chính kế toán 

- Tăng cường công tác kiểm tra đối chiếu công nợ, thu hồi nợ. 

- Tập trung cho công tác báo cáo tài chính năm 2021 đúng thời gian quy định.   

- Tiếp tục hoàn chỉnh thực hiện ứng dụng phần mềm kế toán cho công tác hạch 

toán kế toán. 

5. Về thi đua khen thưởng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí  

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng quán triệt tinh thần tiết kiệm đến từng người lao 

động, thực hiện các giải pháp tiết kiệm tại từng bộ phận. Tổng kết và khen thưởng thi đua 

từng đợt và tiếp tục phát động thi đua nhầm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Trên đây là báo cáo hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang năm 2020 

và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2021/./  

 

  Nơi nhận:                                                                           GIÁM ĐỐC 

 - Như trên 

 - Quý Cổ đông; 

 - Lưu: VT. 

 

 

 

                                                                       TRẦN VĂN TƯỞNG 
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BÁO CÁO TÓM TẮT 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 

 

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về 

công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang trong năm 

2020 và định hướng chương trình công tác trong năm 2021, cụ thể như sau: 

I. Thành phần Hội đồng quản trị. 

Thành phần Hội đồng quản trị trong năm 2020 ổn định về nhân sự, tuy nhiên có 

sự thay đổi về phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành. Cụ thể  

 STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Lê Thanh Khiêm CT.HĐQT Kiêm nhiệm 

2 Ông Trần Văn Tưởng Thành viên Người đại diện pháp luật - Giám đốc 

Công ty từ ngày 01/02/2021. 

3 Ông Võ Thanh Tòng Thành viên Thôi giữ chức Giám đốc từ 

01/02/2021. 

4 Ông Đoàn Thanh Phong Thành viên Chủ tịch Công đoàn 

5 Ông Trương Văn Húa Thành viên Thành viên độc lập 

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2020. 

1. Tình hình chung. 

Năm 2020 Công ty  tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ các 

ngành hàng cạnh tranh khốc liệt; đặc biệt là tác động của dịch Covid -19 ảnh hưởng  

lớn đến thị trường tiêu thụ bao bì, nhất là bao phục vụ ngành mía đường, thức ăn gia 

súc. Bên cạnh đó,  tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngay trên cùng địa bàn hiện 

có đến 04 đối thủ cạnh tranh cung ứng loại bao có chất lượng thấp, cạnh tranh về  giá ( 

bao chất lượng thấp, bán khách hàng  không yêu cầu xuất hóa đơn GTGT.  

Ngoài ra, Công ty thường xuyên đối mặt với những khó khăn hạn chế của một đơn 

vị có quy mô hoạt động nhỏ như: nguồn lực rất hạn chế, sản phẩm đơn điệu, có mức 

DỰ THẢO 

http://www.tigipack.com/
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lợi nhuận biên thấp, mức độ rủi ro trong kinh doanh cao và việc tuyển dụng  bổ sung, 

thay thế lao động thường gặp rất nhiều khó khăn 

Trong bối cảnh đó, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong điều 

hành, phát huy được những thuận lợi cơ bản như duy trì tốt mối quan hệ với một số 

khách hàng truyền thống, tiếp tục khai thác những loại bao đang có thế mạnh; chủ 

động theo dõi và tạo được nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, giá tốt…; nhờ vậy về 

cơ bản đã duy trì sản xuất kinh doanh, cân đối được chi phí, bảo đảm việc làm và thu 

nhập người lao động.  

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ tổ 

chức và hoạt động Công ty cũng như Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, 

đã tổ chức thực hiện 05 phiên họp (bao gồm 04 phiên họp tập trung và 01 phiên xin ý 

kiến bằng văn bản) nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng các chiến lược, 

hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty.  

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

Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng 

quản trị đã quyết định là: 

    - Triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2020, ban hành các Nghị quyết 

chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.  

   - Ban hành nghị quyết và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông 

hằng năm, nghị quyết của Hội đồng quản trị định kỳ như: tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh hàng tháng, quý, năm; tình hình sử dụng vốn, tình hình thị trường, tình 

hình công nợ, tình hình hàng hóa, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, công tác nhân sự; tổ 

chức Đại hội cổ đông thường niên; Công bố thông tin theo quy định kịp thời. 

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

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

hoặc ra nghị quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, 

giúp Ban điều hành Công ty chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt 

động SXKD. Cụ thể: 

+ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐCĐ thường niên năm 2020 và 

Nghị quyết của HĐQT. 

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

quyết Đại hội cổ đông năm 2020 đã đề ra. 

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với thực 

tế của Công ty. 

+ Chỉ đạo rà soát, cập nhật hệ thống quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công 

ty cho phù hợp tình hình mới. 

+ Chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư, từng bước thay thế máy dệt cũ và thanh lý 

tài sản không cần dùng. 
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+ Chỉ đạo, rà soát và thu hồi công nợ khó đòi, xử lý nợ không thể thu hồi; hạn 

chế tối đa nợ quá hạn mới phát sinh. 

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

thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

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

quyền của HĐQT. 

Đánh giá chung: 

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT 

được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình 

thức văn bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được 

thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban giám đốc và Ban kiểm soát. 

- Các nghị quyết/quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Giám đốc, các 

phòng/ban trực thuộc công ty nỗ lực cao nhất để triển khai thực hiện tích cực. 

3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020. 

Với những khó khăn trên, năm qua các chỉ tiêu SXKD chính đều chưa đạt nghị 

quyết đề ra, tuy nhiên đã cân đối được chi phí, chặn đứng lỗ phát sinh năm 2019, để 

kinh doanh có lợi nhuận dù còn khá khiêm tốn ( lợi nhuận sau thuế đạt 46,55% KH) 

Công ty đã thực hiện những nội dung của Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên 

2020 thông qua bao gồm:  

TT Nội dung Theo nghị quyết Kết quả thực 

hiện 

Tỷ lệ, % 

1 Tiêu thụ bao PP, cái 8.000.000 5.623.089 70,28 

2 Tổng doanh thu, đồng 43.000.000.000 29.551.690.836 68,72 

3 Lợi nhuận sau thuế, 

đồng 
300.000.000 139.638.558 46,55 

4 Quỹ lương KH, đồng 8.654.880.000 7.228.021.865 83,51 

4. Công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và Ban điều hành. 

HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực 

hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông và Hội đồng quản trị.  

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường 

xuyên Giám đốc và Ban điều hành bằng hình thức tham gia các cuộc họp HĐQT, hội 

nghị sơ tổng kết, hội nghị người lao động  của Công ty. 

Việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với  Ban điều hành đều đúng thẩm 

quyền, trách nhiệm, không gây cản trở, chồng chéo đến việc điều hành trong thực hiện 
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nhiệm vụ. 

Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Giám đốc, Ban 

điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ 

chức thực hiện. Đồng thời, khi có phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền 

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

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

5. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát. 

Năm 2020, Ban kiểm soát của công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của hội 

đồng quản trị; đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cung cấp đủ thông 

tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, 

giám sát. 

6. Đánh giá về hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành. 

Nhìn chung trong năm 2020 tình hình kinh doanh của công ty tiếp tục gặp nhiều 

khó khăn chủ yếu về mặt thị trường, nhu cầu yếu, cạnh tranh gay gắt.  

Tuy vậy, Giám đốc và Ban điều hành đã hết sức cố gắng, phát huy được những 

mặt thuận lợi cơ bản như: tranh thủ sự hỗ trợ thường xuyên của cổ đông chi phối là 

Tổng công ty LTMN; đa số người lao động lâu năm, có kinh nghiệm; duy trì tốt mối 

quan hệ với một số khách hàng truyền thống, tạo được niềm tin khách hàng về chất 

lượng sản phẩm; tranh thủ được thời cơ có được nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, 

giá tốt;  

Từ đó, đã kiên trì đối mặt và giải quyết từng bước những khó khăn nội tại vốn 

có của Công ty có quy mô hoạt động nhỏ như: máy móc, thiết bị sản xuất cạnh tranh 

kém so với các đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp tư nhân mới, quy mô lớn; khả 

năng đáp ứng nhu cầu khách hàng chưa cao, do năng lực sản xuất thời điểm còn thấp; 

sản phẩm kém đa dạng, đơn điệu có mức lợi nhuận biên thấp, mức độ rủi ro trong kinh 

doanh cao; công tác quan hệ đối ngoại tìm kiếm khách hàng, thị trường còn hạn chế; 

thường xuyên thiếu hụt lao động, công tác tuyển dụng lao động mới gặp rất nhiều khó 

khăn. 

Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý đã hoàn thành khá tốt việc điều hành 

hoạt động của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT. Kết quả 

SXKD năm 2020 đạt được tuy không đạt chỉ tiêu đề ra -  nhưng trong bối cảnh thị 

trường bao bì tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn đột biến xảy ra-  với kết quả 

duy trì được sản xuất kinh doanh có hiệu quả, duy trì được việc làm và thu nhập ổn 

định cho người lao động -  đây là sự nỗ lực rất lớn của Ban giám đốc để góp phần giữ 

vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty. 

   - Năm qua, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ và các 

qui định nội bộ của Công ty; kịp thời tham mưu đề xuất cho HĐQT liên quan đến 

công tác điều hành Công ty theo thẩm quyền. 

   - Trong công tác điều hành hàng ngày, Ban điều hành có sự phân công nhiệm 
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vụ và phối hợp khá tốt, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc vì mục đích chung 

trên cơ sở đảm bảo hài hòa và quyền lợi cao nhất của các cổ đông và thực hiện báo cáo 

HĐQT theo quy định. 

   - Tổ chức thực hiện nghiêm túc các qui định về  báo cáo, công bố thông tin  của 

Công ty với UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

II. Chương trình công tác năm 2021. 

Năm 2021 được dự báo là tiếp tục gặp nhiều khó khăn về sản xuất và thị trường  

tiêu thụ bao bì. Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm 

cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông – theo 

đó Ban điều hành cần phải có bước chuyển biến thật mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh và quản trị của Công ty.  

Vì vậy, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành sẽ tiếp tục phát huy những thế 

mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn tại để đáp ứng 

kịp thời với xu thế phát triển của thị trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động SXKD của 

đơn vị. Cụ thể: 

1. Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chủ yếu.  

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2021 

1.Sản lượng tiêu thụ bao PP Cái 7.500.000 

2. Doanh thu đồng 40.000.000.000 

3. Lợi nhuận sau thuế đồng 500.000.000 

4. Lương bình quân đồng/ng/tháng 7.232.704 

5. Nộp ngân sách đồng Theo quy định 

- Do năm 2020 Công ty còn lỗ lũy kế đến 31/12/2020 là: 1.821.606.018 đồng; 

kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021: 500.000.000đ sẽ được bù vào lỗ, nên không 

phân phối lợi nhuận năm 2021. 

2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2021. 

 Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2021, Hội đồng 

quản trị thực hiện và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau: 

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

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

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

quyết của ĐHĐCĐ 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 

và phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; 
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   - Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch 

sản xuất kinh doanh 2021 của Giám đốc và các thành viên Ban điều hành trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

   - Về công tác quản trị: Tiếp tục rà soát hoàn thiện, bổ sung hệ thống quy trình, 

quy chế quản lý nội bộ theo hướng từng bước chuyên trách, nâng cao vai trò từng 

thành viên trong HĐQT; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công 

ty, đảm bảo lợi ích tối đa của các cổ đông. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp 

nâng cao chất lượng quản trị trong toàn hệ thống; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng 

cao năng lực quản lý, điều hành và kiểm soát hệ thống; nâng cao tính minh bạch, công 

khai trong công tác quản trị doanh nghiệp; triển khai áp dụng các phần mềm quản lý 

vào hoạt động SXKD; thực hiện triệt để các chủ trương tiết kiệm tránh thất thoát, lãng 

phí. 

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

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

   - Về kế hoạch phát triển thị trường: Trong ngắn hạn, tiếp tục phát huy mặt 

hàng chủ lực là: bao PP thông dụng trên nền tảng cơ sở vật chất sẵn có và lợi thế về sự 

chủ động trong nguồn vốn kinh doanh; tuy nhiên cần đầu tư đổi mới dần những máy 

móc cơ bản ( máy dệt, cắt may liên hợp..) theo hướng tăng năng suất, giảm giá thành, 

tăng cạnh tranh về giá và chất lượng; tập trung cho 03 nội dung mang tính đột phá để 

đưa Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại: 

+ Công tác bán hàng: Bổ sung, sắp xếp nhân sự quan hệ tìm kiếm khách  

hàng, công tác tiếp thị truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều 

kiện hiện có, mục tiêu là phải có những khách hàng truyền thống đủ lớn, đơn hàng 

tương đối ổn định; chăm sóc tốt và giữ khách hàng truyền thống, phát triển thị trường 

mới đặc biệt chú trọng thị trường ngách, khai thác lợi thế cạnh tranh của đơn vị mặt 

hàng bao PP thông dụng – với chất lượng ổn định, giữ uy tín với các đối tác. 

Trước mắt, phải phục hồi lại và xác định thị trường chính là đóng bao lương 

thực, thức ăn chăn nuôi, phân bón …( trong đó trọng tâm là lúa, gạo, phụ phẩm lúa 

gạo, ưu tiên bao gạo xuất khẩu – có mức độ ổn định cao hơn các phân khúc thị trường 

khác). Phấn đấu tìm kiếm và xây dựng mức ổn định đối với 3-5 đối tác thường xuyên 

với những mặt hàng này.  

+  Kiện toàn công tác tổ chức và quản trị sản xuất: tăng cường công tác 

quản trị sản xuất: kiểm soát quá trình chặt chẽ từ khâu nhập mua nguyên liệu, tổ chức 

sắp xếp ca kíp sản xuất, máy móc thiết bị; kiểm tra chất lượng…, mục tiêu là giảm giá 

thành từ khâu NL; tiết kiệm điện, giảm phế phẩm, duy trì máy móc ổn định, đáp ứng 

được tiến độ giao hàng;  

+  Nghiên cứu tuyển dụng lao động và chính sách thu hút giữ chân người 

lao động, nhất là đội ngũ có tay nghề cao. Phải đổi mới chính sách tiền lương, thưởng, 

chính sách nhân viên, giữ chân và thu hút được lao động, nhất là đội ngũ cán bộ, 

chuyên viên làm công tác quản lý sản xuất và kinh doanh phát triển thị trường; tăng 
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cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ tham gia đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ 

năng, tay nghề và nghiệp vụ. 

III. Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông.  

Hiện tại Công ty đang trong giai đoạn khó khăn như đã nêu trên; HĐQT chúng 

tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức sớm đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, 

bảo toàn và phát triển nguồn vốn, mang lại hiệu quả cao nhất cho các cổ đông. Hội 

đồng quản trị rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của quý cổ đông, tiếp tục 

đồng hành cùng HĐQT, Ban điều hành Công ty vượt qua giai đoạn thử thách này. 

*** 

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2020 và kế hoạch, 

phương hướng hoạt động trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 

thông qua. 

Trân trọng kính chào! 

 

 

 

 Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Quý cổ đông; 

 - Lưu: VT. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

               CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

            LÊ THANH KHIÊM 
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PHỤ LỤC 

Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 
     1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

     Hội đồng quản trị (HĐQT) bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 05 cuộc họp như 

sau. Cụ thể như sau: 

 

Stt 

 
Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi họp 

tham dự 

 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

 

1 Ông. Lê Thanh Khiêm Chủ tịch 5/5 100% 

2 Ông Võ Thanh Tòng Thành viên 5/5 100% 

3 Ông Trần Văn Tưởng Thành viên 5/5 100% 

4 Ông Đoàn Thanh Phong Thành viên 5/5 100% 

5 Ông Trương Văn Húa Thành viên 5/5 100% 

 

     2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 

 

Stt  
Số Nghị quyết/ Quyết 

định  

Ngày 

 

Nội dung 

 

I 
Các Nghị quyết của 

HĐQT 
  

1 01/ NQ-BBTG-HĐQT 05/03/2020 

- Thông qua tình hình SXKD năm 

2019 và thực hiện 2 tháng đầu năm 

2020 

- Thông qua dự kiến chương trình 

ĐHĐCĐ lần thứ 16- 2020 

2 02/ NQ-BBTG-HĐQT 07/07/2020 

Thông qua nội dung họp trong Đại 

hội đồng cổ đông lần thứ 16 năm 

2020 

3 03/NQ-BBTG-HĐQT 06/10/2020 

Về việc miễn nhiễm chức vụ Trưởng 

phòng Tài chính- kế toán đối với Bà 

Trần Thị Dưỡng kể từ ngày 

06/10/2020 

4 04/NQ-BBTG-HĐQT 06/10/2020 

Về việc bổ nhiệm Quyền Trưởng 

phòng Nghiệp vụ tổng hợp phụ trách 

kế toán đối với Bà Lê Thị Thanh 

Hằng 

6 05/ NQ-BBTG-HĐQT 28/10/2020 

Thông qua nội dung họp trong biên 

bản họp HĐQT lần thứ 56 ngày 

18/10/2020 

8 01/NQ-BBTG-HĐQT 06/01/2021 
-Thông qua các nội dung họp trong 

biên bản họp HĐQT lần thứ 57  
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9 02/NQ-BBTG-HĐQT 06/01/2021 

-V/v bổ nhiệm Trần Văn Tưởng  

giữ chức Giám đốc Công ty CP Bao 

bì Tiền Giang từ ngày 01/02/2021 

10 03/NQ-BBTG-HĐQT 06/01/2021 

-V/v tiếp nhận và bổ nhiệm ông 

Nguyễn Hồng Nhân giữ chức Phó 

Giám đốc Công ty CP Bao bì Tiền 

Giang 

 

11 04/NQ-BBTG-HĐQT 02/03/2021 

-V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 của Công ty CP Bao bì Tiền 

Giang 

 

II 
Các Quyết định của 

HĐQT 
  

1 01/QĐ-BBTG-HĐQT 19/01/2021 

 QĐ miễn nhiệm chức vụ Giám đốc 

Công ty CP Bao bì Tiền Giang từ 

ngày 01/02/2021 đối với Ông Võ 

Thanh Tòng 

2 02/QĐ-BBTG-HĐQT 19/01/2021 

 QĐ bổ nhiệm chức vụ Giám đốc 

Công ty CP Bao bì Tiền Giang từ 

ngày 01/02/2021 đối với Ông Trần 

Văn Tưởng 

3 03/QĐ-BBTG-HĐQT 25/02/2021 

 QĐ bổ nhiệm chức vụ Phó Giám 

đốc Công ty CP Bao bì Tiền Giang 

từ ngày 01/03/2021 đối với Ông 

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

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

  Số:        /BBTG-BKS 

  

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 

 

  - Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020. 

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

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

- Căn cứ tình hình hoạt động, hồ sơ tài liệu và báo cáo tài  chính năm 2020 

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

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

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

giám sát hoạt động SXKD, tuân thủ các quy định của Nhà Nước, thẩm định Báo Cáo tài 

chính như sau: 

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. 

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

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

quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong 

hệ thống quản lý điều hành Công ty. 

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020, 

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

Tham dự một số phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được 

thảo luận trong phiên họp. 

Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách 

kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số 

liệu tài chính. 

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

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

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

ty theo các quy định của pháp luật. 

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

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:  

 

 

 

DỰ THẢO
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I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 

31/12/2020 

STT Nội dung ĐVT Lượng          Thành tiền 

1 Doanh số mua vào:  đồng   19.078.473.988 

2 Doanh số bán ra:  "   29.551.690.836 

                Trong đó xuất khẩu :                                                     USD   0 

3 Giá trị hàng hóa sản xuất : đồng   24.875.861.308 

                                                         Bao pp  cái 5.996.734 21.169.928.452 

                                     Tráng màng bao pp kg 112.063,9 2.969.869.198 

                                                         Bao pe kg 25.549,9 736.063.658 

4 Giá trị hàng hóa tiêu thụ : 
  

26.043.547.275 

  Bao pp:  cái 5.663.063 25.344.221.706 

  Bao pe:  kg 28.391,00 699.325.569 

  Manh vải cuộn kg   
 

5 Kết quả kinh doanh  : 
 

  
 

   * Tổng doanh thu đồng   29.765.235.919 

  Trong đó: Doanh thu hoạt động tài chính "   213.545.083 

                                                         Bao pe "   926.854.200 

                                                Nguyên liệu "   121.700.000 

  Gia công "   600.000 

  Hàng hóa "   227.851.800 

       * Giá vốn hàng bán đồng   26.155.978.278 

  Trong đó:   Bao pp "   25.157.338.775 

                       Bao pe "   699.130.177 

  Hàng hóa "   187.078.320 

        * Lợi nhuận gộp đồng   3.395.712.558 

        * Chi phí bán hàng   "   367.978.481 

        * Chi phí quản lý doanh nghiệp          "   3.047.316.639 

   LN thuần từ họat động KD  đồng   193.962.521 

      Thu nhập khác "   32.876.037 

       Chi phí khác "   
 

       Lợi nhuận trước thuế "   139.638.558 

       Thuế TNDN 
 

  
 

        Lợi nhuận sau thuế TNDN "   139.638.558 
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6 Các loại thuế PS phải nộp Ngân sách: đồng   834.135.842 

       Thuế GTGT hàng bán "   652.408.144 

       Thuế thu nhập doanh nghiệp   "   
 

       Thuế thu nhập cá nhân                         "   21.440.000 

       Thuế tài nguyên "   410.880 

       Thuế môn bài,tiền thuê đất "   159.876.818 

7 Quỹ lương: đồng   
 

       Quỹ lương  đầu năm chuyển sang                               "   87.761.566 

       Quỹ lương thực chi                                               "   7.520.459.772 

  Tiền lương bình quân NLĐ đ/ng/t   6.757.907 

  Thu nhập bình quân NLĐ "   7.056.878 

  Thu nhập bình quân VCQL "   10.688.333 

9 Tổng tài sản hiện có đồng   20.022.285.445 

      Tài sản ngắn hạn "   18.361.998.783 

      Tài sản dài hạn "   1.660.286.662 

10 Nguồn vốn chủ sở hữu hiện có :                                                         đồng   19.405.016.395 

      Nguồn vốn cổ đông                                                   "   11.900.000.000 

      Quỹ đầu tư phát triển                                          "   7.772.917.414 

      Quỹ khác thuộc vốn CSH "   1.553.704.999 

      Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ trước       "   -1.961.244.576 

      Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ này                  "   139.638.558 

 II. TỒN KHO, THÀNH PHẨM, HÀNG 

HOÁ, VẬT TƯ 

  9.807.519.051 

1     Thành phẩm pp:  cái 1.001.793 3.374.452.788 

2     Thành phẩm pe: kg 1.378,3 42.885.961 

3     Hàng hoá :          cái 240 864.000 

4     Nguyên vật liệu sản xuất bao pp +pe kg 196.942 2.898.778.259 

5     Công cụ dụng cụ + TBPTTT đồng   265.830.356 

6     Chi phí SXKD dở dang bao pp+pe "   3.224.707.687 

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

Báo cáo tài chính do Công ty lập theo các mẫu biểu do Bộ Tài Chính ban hành 

theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh 
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nghiệp và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của 

Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

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

thực hiện và phát hành ngày 25/02/2021. 

Theo sổ sách chứng từ liên quan lưu tại Công ty. 

Tổng nợ phải thu đến ngày 31/12/2020 là 2,78 tỷ đồng chiếm 13,88% trên tổng 

tài sản. Trong đó nợ phải thu khó đòi 935 triệu đồng Công ty đã trích lập dự phòng 100%. 

Đang thu hồi nợ của Công Ty NS Thực Phẩm Cà Mau theo QĐ của toà án. Công ty tiếp 

tục theo dõi thu hồi phần nợ này. 

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

tốt, không có phát sinh công nợ khó đòi. 

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là: 20,022 tỷ 

đồng giảm 0,98% so với đầu năm 2020. 

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 19,405 tỷ đồng tăng 

1,01% so với đầu năm 2020.  

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

Nhìn chung các chỉ tiêu của Công ty năm 2020 điều không đạt kế hoạch do tình 

hình dịch bệnh ít nhiều ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù có lợi 

nhuận nhưng không cao. 

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

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

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

đủ cho người lao động. 

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

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

hành Công ty năm 2020, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các 

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

Công ty và các quy định của pháp luật. 

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

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

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

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

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

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

của ĐHĐCĐ. 

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

nhiệm cao. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của 

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

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

điều hành, cổ đông. 

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

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

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

động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành. 

IV. Nhận xét và kiến nghị. 

a. Nhận xét : 

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ 

kế toán hiện hành. 

Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ảnh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài 

chính tại ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 

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

Và đã được kiểm toán phát hành ngày 25/02/2020, không có trường hợp nào bất thường. 

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

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

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

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

biểu của Bộ Tài Chính ban hành. 

b. Kiến nghị: 

Trong năm 2020 sản xuất kinh doanh của công ty hiệu quả không cao, để thực 

hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Không ngừng nâng cao công tác quản 

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

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

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

đa phế phẩm. Tích cực khai thác thêm khách hàng tiềm năng như: mía đường, thức ăn 

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

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

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

năng thu hồi. 

Năm 2020 HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện và tuân thủ đúng Điều lệ của 

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

chưa đạt như Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.  

V. Về việc chọn đơn vị kiểm toán : 

Ban kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn 

vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho 

Công ty. 
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Trên đây là báo cáo về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm 

soát trong năm 2020 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính, Ban kiểm soát xin kính trình 

ĐHĐCĐ của Công ty xem xét. 

Trân trọng kính trình!  

 

   Nơi nhận:                                                                                  TM. BAN KIỂM SOÁT 

   -Như trên;                                                                                              TRƯỞNG BAN 

  - Quý cổ đông; 

  - Lưu: VT                                                                                         

 

 

                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Hương 
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 
Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 

           Điện thoại: (02733) 855679           FAX: (02733) 858702  

Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn 

         

    Số:           /T.Tr-BBTG-HĐQT                     Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  

 
       - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

        -  Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang. 

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

tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC. 

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

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

   1. Báo cáo của kiểm toán độc lập 

   2. Bảng cân đối kế toán 

   3. Báo cáo kết quả kinh doanh 

   4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

   5. Thuyết minh báo cáo tài chính 

 Toàn văn báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán đã được công bố thông tin, 

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

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

trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang 

tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 

lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế 

toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến 

việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

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

         Trân trọng./. 

                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

          *Nơi nhận:                                                                     CHỦ TỊCH                  

             - Như trên;   

              - Quý cổ đông;                                                                             

              - Lưu VT.                                                                                               

                                                                                                                        LÊ THANH KHIÊM    

DỰ THẢO 

http://www.tigipack.com/
http://www.tigipack.com.vn/
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 
Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 

            Điện thoại: (02733) 855679           FAX: (02733) 858702  

Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn 

         

    Số:           /T.Tr-BBTG-HĐQT                    Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020, QUỸ LƯƠNG 2020 

DỰ KIẾN LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG 2021. 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi 

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

thường niên năm 2020.  

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang xin báo cáo kết quả SXKD 

năm 2020, Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau : 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 

như sau: 

- 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 :   (1.961.244.576) đồng. 

- Lợi nhuận kế toán còn lại năm 2020 :         (1.821.606.018) đồng 

Tuy năm 2020 Công ty kinh doanh có hiệu quả lợi nhuận sau thuế của Công ty là 

139.638.558 đồng nhưng do năm 2019 công ty bị lỗ nên đề xuất không trích lập các quỹ 

và không chia chia cổ tức mà sẽ được bù đắp lỗ cho năm 2019 theo qui định luật thuế thu 

nhập doanh nghiệp và theo điều 31, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 

2. Quỹ lương thực hiện năm 2020 và quỹ lương kế hoạch năm 2021 

a) 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 

b) Quỹ lương kế hoạch năm 2021 :  

* Quỹ lương NLĐ: 9.200.000.000 đồng (106 người)   

Được tính b/q như sau: 7.232.704 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. 

3. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021 : 

- Tổng doanh thu: 40.000.000.000 đồng 

- Số lượng tiêu thụ bao PP: 7.500.000 cái 

- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch:                    500.000.000 đồng 

- Lợi nhuận kế hoạch 2021 còn lại :                    500.000.000 đồng (1) 

- Lợi nhuận kế toán còn lại năm 2020   :           (1.821.606.018) đồng (2) 

  Tổng cộng lợi nhuận còn lại  (1)+(2):           (1.321.606.018) đồng 

Lợi nhuận trước thuế năm 2021:  500.000.000 đồng sẽ được bù đắp lỗ lũy kế từ 

năm 2019 theo qui định luật thuế thu nhập doanh nghiệp và theo điều 31, Nghị định 

91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015.  

Trên đây là Tờ trình kết quả SXKD năm 2020, quỹ lương 2020 và kế hoạch phân 

phối lợi nhuận, kế hoạch quỹ lương năm 2021 của Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang.  

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.  

                

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Nơi nhận:                    CHỦ TỊCH 

- Như trên; 

     - Quý cổ đông; 

     - Lưu: VT.  

                                                                                      
 

                  LÊ THANH KHIÊM 
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 
Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 

Điện thoại: (02733) 855679           FAX: (0733) 858702  
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    Số:           /T.Tr-BBTG-HĐQT                     Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
  

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Bao bì Tiền 

Giang. 

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

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

thư ký HĐQT năm 2020 

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2020 trên cơ sở hoạt động thực tế của 

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

soát như sau: 

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

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

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

         - 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, các 

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

là 200.000 đồng/lần họp 

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

(BKS) và thư ký HĐQT năm 2021:  

    - Giữ nguyên như năm 2020;  

    - Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên 

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

Pháp luật.. 

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

nhân theo quy định của Pháp luật. 

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

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Quý cổ đông; 

- Lưu VT. 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
                LÊ THANH KHIÊM 
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 
Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 

           Điện thoại: (02733) 855679           FAX: (02733) 858702  
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    Số:           /T.Tr-BBTG-HĐQT                     Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v Đầu tư - Mua sắm TSCĐ năm 2021 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  

  

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông kế hoạch dự kiến 

các khoản mục đầu tư - mua sắm trong năm 2021 như sau: 

T

T 

Tên hạng mục đầu 

tư 

Tổng mức đầu 

tư (đồng) 

Nguồn vốn thực hiện Ghi chú 

Vốn công ty Vốn 

vay 

I Đầu tư theo hạng 

mục 

3.500.000.000 3.5000.000.000   

1 Mua 10 máy dệt bao 

pp tròn 

3.000.000.000 3.000.000.000  Năm 2020 

chuyển sang 

2.400.000.000 

đồng 

2 Mua 01 máy cắt may 

liên hợp 

   500.000.000    500.000.000   

II Sửa chửa, nâng cấp 

máy móc, thiết bị 

200.000.000 200.000.000   

 TỔNG CỘNG 3.700.000.000 3.700.000.000   

 

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

                                                                                           TM. HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ 

         Nơi nhận:                                                                                       CHỦ TỊCH 

         - Như trên; 

        -  Quý cổ đông; 

        -  Lưu VT. 

                                                                                                  LÊ THANH KHIÊM 
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 
Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 

           Điện thoại: (02733) 855679           FAX: (02733) 858702  

Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn 

         

    Số:           /T.Tr-BBTG-HĐQT                     Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

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

XDCB, mua sắm tài sản và các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang 

(Tigipack); 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang  Kính trinh Đại hội 

đồng cổ đồng thường niên 2021 xem xét và thông qua các nội dung sau: 

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

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

sắm tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 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. 

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

         Trân trọng./. 

                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 *Nơi nhận:                                                                               CHỦ TỊCH                  
- Như trên;   

- Quý cổ đông;                                                                                                         
- Lưu VT. 

 

 

 

                                                                                                       LÊ THANH KHIÊM 

 

DỰ THẢO 

http://www.tigipack.com/


 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  1 

 

    

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 
Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 
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    Số:           /T.Tr-BBTG-BKS                       Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng 

dẫn  thi hành Luật kế toán; 

         - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang. 

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

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

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

2021 cụ thể:  

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

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

sau: 

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

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

phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán. 

- Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần 

Bao bì Tiền Giang (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC) 

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

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán 

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

kiểm toán do Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang yêu cầu 

2/- Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập: 
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Với các tiêu chuẩn lựa chọn như trên, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ 

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

toán BCTC năm 2021 của Công ty: 

                       1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 

                       2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam. 

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

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

tranh, thấp nhất với chất lượng tốt nhất.  

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

 

 

 Nơi nhận 

 - Như trên; 

 - Quý cổ đông 

 - Lưu: VT. 

 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

                       Nguyễn Thị Ngọc Hương 
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    Số:           /T.Tr-BBTG-HĐQT                     Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Chứng khoán; 

 - Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều 

về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của 

Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang  

Hiện nay một số nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang có một số 

điều chưa phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ QH14 và Luật 

Chứng khoán 54/2019/QH14 và cần phải sửa đổi, bổ sung:  

          Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đồng: 

1. Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang (đính 

kèm dự thảo).  

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ sửa đổi trên cơ sở 

lấy 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. 

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

        Trân trọng./. 

                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  *Nơi nhận:                                                                             CHỦ TỊCH                  
   - Như trên; 

   - Quý cổ đông; 

   - Lưu VT.  
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

Điều lệ này được Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang thông qua theo 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày      tháng      năm 2021. 

CHƯƠNG I - ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: 

a) “Công ty” là Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang. 

b) “Đại hội đồng cổ đông” là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, 

gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. 

c) “Hội đồng quản trị” là Hội đồng quản trị của Công ty. 

d) “Địa bàn kinh doanh” là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài. 

e) “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty.  

f) “Cổ phần” là đơn vị nhỏ nhất được chia từ vốn điều lệ, theo điểm a khoản 

1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng 

nhau gọi là cổ phần. 

g) “Cổ phiếu” là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ 

hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty 

đó. 

h) “Cổ tức” là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền 

mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã 

thực hiện nghĩa vụ về tài chính.  

i) “Việt Nam” là nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

j) “Vốn điều lệ” là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký 

mua khi thành lập công ty cổ phần và quy định tại Điều 5 Điều lệ này; 

k) Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có 

quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông; 

l) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 

năm 2019. 

m) "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/luat-doanh-nghiep-2020-186272-d1.html
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n) “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu; 

o) “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý doanh nghiệp tư nhân 

và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp 

danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch 

công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại 

Điều lệ công ty; 

p) “Người có liên quan” là tổ chức hoặc cá nhân được quy định tại 

Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán; 

q) “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy 

định tại  Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ 

đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết; 

r) Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm 

giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định 

tại Điều 88 của Luật Doanh nghiệp.  

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc 

văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận 

tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

CHƯƠNG II - TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN 

PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG, NGƯỜI ĐẠI 

DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn 

hoạt động của Công ty, người đại diện theo pháp luật 

1. Tên Công ty 

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 

- Tên tiếng Anh: TIENGIANG PACKAGING JOINT STOCK 

COMPANY 

- Tên viết tắt: TIGIPACK. 

- Mã chứng khoán: BTG 

2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp 

luật hiện hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

- Địa chỉ: Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

- Điện thoại: 0273.3858684 –3858702           Fax: 0273.3858702 
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- Email: tigipack@hcm.vnn.vn      -   Website: www.tigipack.com.vn 

4. Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn 

kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết 

định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 49 Điều 

lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô 

thời hạn. 

CHƯƠNG III - MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT 

ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 

+ Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bao bì các loại. 

+ Nhập khẩu nguyên liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng. 

+ Chuyển giao công nghệ thuộc ngành bao bì. 

+ Kinh doanh lương thực. 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: 

 Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn một cách hiệu quả 

trong việc phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh đã đăng ký, nhằm mục 

tiêu thu lợi nhuận tối đa, tăng lợi tức cho các cổ đông, tạo công ăn việc làm ổn 

định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công 

ty.  

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh 

doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để 

đạt được các mục tiêu của Công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực 

khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

CHƯƠNG IV – VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN 

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 11.900.000.000 VND (Mười một tỷ chín 

trăm triệu đồng) 

http://www.tigipack.com.vn/
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Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.190.000 (Một triệu 

một trăm chin mươi ngàn) cổ phần, mệnh giá là 10.000 VNĐ. 

2. Công ty có thể điều chỉnh vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần 

phổ thông. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự 

chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp 

luật. 

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện 

hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công 

ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Công ty phải thông 

báo bằng văn bản đến cổ đông việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu 

rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (chậm nhất 15 

ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần) để cổ đông có thể 

đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản 

trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó 

cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là 

phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn 

so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp 

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được 

bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá. 

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo 

những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ 

phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể 

chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và Luật 

Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan. 

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội 

đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của 

pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số 

cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 của Điều 

này. 

2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện 

theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng 

nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và 

tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi danh) và các thông tin khác theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp.  

3. Trong thời hạn (02) tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển 

quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn (02) 
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tháng (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày 

thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành 

cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. 

Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ 

phiếu. 

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng 

dưới mọi hình thức, người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng 

nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ 

phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. Đề nghị của cổ đông 

phải bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới 

hình thức khác; 

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp 

lại cổ phiếu mới. 

5. Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về 

việc bảo quản chứng chỉ và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các 

trường hợp chứng chỉ này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo. 

6. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức 

chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các 

cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được 

chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. Hội đồng 

quản trị có thể ban hành các quy định về chứng chỉ và chuyển nhượng cổ phần 

theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán, thị trường 

chứng khoán và Điều lệ này. 

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty 

(trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), sẽ được 

phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty, trừ 

trường hợp mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác. 

Điều 8. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần đều được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này 

và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở 

Giao dịch Chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp 

luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và 

hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu 

phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu 

mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

3. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ 

phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào 
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bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ 

những trường hợp sau đây: 

a) Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ 

đông sáng lập; 

b) Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ 

ở Công ty; 

c) Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong 

trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp 

thuận của Hội đồng quản trị. 

4. Trường hợp cổ đông chỉ chuyển nhượng một số cổ phần trong một 

chứng nhận cổ phiếu ghi danh, thì chứng nhận cũ sẽ bị huỷ bỏ và được cấp 

miễn phí chứng nhận mới ghi nhận số cổ phần còn lại. 

Điều 9. Thu hồi cổ phần 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền 

phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ 

đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng 

mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát 

sinh do việc không thanh toán đầy đủ. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ địa điểm thanh toán, thời 

hạn thanh toán mới tối thiếu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo, và phải 

ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh 

toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực 

hiện, trước khi thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và 

các chi phí liên quan, Hội đồng quản trị có quyền thu hồi số cổ phần đó. Hội 

đồng quản trị có thể chấp nhận việc giao nộp các cổ phần bị thu hồi theo quy 

định tại các Khoản 4, 5 và 6 của Điều này và trong các trường hợp khác được 

quy định tại Điều lệ này. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là cổ phần được quyền chào bán quy định 

tại khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp 

hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần 

bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội 

đồng quản trị thấy là phù hợp. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối 

với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải phải chịu trách nhiệm tương ứng với 

tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty 

phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ 

ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn 

quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời 

điểm thu hồi. 
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6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi 

trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có 

sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo. 

CHƯƠNG V - CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ  

Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý 

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: 

• Đại hội đồng cổ đông; 

• Hội đồng quản trị; 

• Ban kiểm soát; 

• Giám đốc. 

CHƯƠNG VI - CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 11. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương 

ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách 

nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã 

góp vào Công ty. 

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc 

hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông 

có một phiếu biểu quyết; 

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 

và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

d) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ 

thông của từng cổ đông trong công ty; 

e) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong 

danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi thông tin không 

chính xác của mình; 

f) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản 

họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

g) Khi Công ty giải thể, hoặc phá sản được nhận một phần tài sản còn lại 

tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán 
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cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ cổ phần khác của Công ty theo quy định 

của pháp luật; 

h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình trong các trường hợp quy 

định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp; 

i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ 

đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty 

có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần 

ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ 

đông; 

j) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do 

Công ty công bố theo quy định của pháp luật; 

k) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, 

hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

l) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên có quyền sau: 

a) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. 

Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (03) 

ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số 

lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình 

họp; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ 

đông theo các quy định tại khoản 4 Điều lệ này và Điều 140 Luật Doanh 

nghiệp; 

c) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của 

Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban 

kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu 

khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công 

ty; 

d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến 

quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải 

bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, 

quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số 

doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với 

cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ 

đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ 

phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

e) Các quyền khác được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 
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4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều này có quyền 

yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ 

của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; 

b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng 

quản trị mới chưa được bầu thay thế; 

c) Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và 

phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy 

tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp 

hoặc quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ 

phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả 

nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý 

do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập phải 

có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi 

phạm hoặc quyết định vượt quá thẩm quyền. 

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Tỉ lệ 

phần trăm cổ phần ứng với số lượng ứng viên được quyền đề cử được quy định 

tại khoản 2 điều 24 Điều lệ này. 

6. Quyền khác theo quy định của luật và điều lệ này. 

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông có nghĩa vụ sau: 

1. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị. 

2. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. Không được 

rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ 

trường hợp Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông 

rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này 

thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới 

chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong 

phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 

3. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần; 

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành và 

Điều lệ Công ty; 

5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức 

để thực hiện một trong các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm pháp luật; 

b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi 

ích của tổ chức, cá nhân khác; 
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c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể 

xảy ra đối với Công ty. 

6. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp, chỉ sử dụng thông tin 

được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; 

nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ 

chức, cá nhân khác. 

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ 

quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 

mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài 

chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị 

quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần 

thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài 

cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm 

họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở 

trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 

lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định 

những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông 

qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo 

cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm 

toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu 

trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công 

ty. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

trong các trường hợp sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn 

số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 

Điều 11 Điều lệ này; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể 

hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký 

của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và 

tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 
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a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời 

hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định 

tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và 

điểm d khoản 3 Điều này; 

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi 

(30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ 

tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả 

chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty 

hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi 

tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 

5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cô đông 

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền 

chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát; 

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ (35%) tổng giá trị tài 

sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 

j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác 

cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
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k) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát; 

l) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định 

công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, 

bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết; 

m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; trường hợp công ty hoạt 

động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, 

thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; 

e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên 

Ban kiểm soát; 

f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát; 

i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối 

với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

j) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định 

công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công 

ty khi xét thấy cần thiết; 

k) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

l) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại 

cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba 

(03) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

n) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

o) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài 

sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 
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p) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định 

tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 

tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

s) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội 

đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

t) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp 

phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể 

trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức 

khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 

3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy 

quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ 

đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy 

quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của 

bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy 

quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp 

phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện 

theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi 

được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ 

trường hợp: 

a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị 

mất năng lực hành vi dân sự; 

b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy 

quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được 

thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 
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Điều 16. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ 

phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu 

quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ 

phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp 

sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các 

cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên 

tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lây ý kiến 

bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức một cuộc họp nêu tại Khoản 1 điều này chỉ có giá trị khi 

có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ 

tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát 

hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì sẽ tổ chức họp lại 

trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc 

loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp 

hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu 

yêu cầu. Tại các cuộc họp riêng biệt nêu trên, những người nắm giữ cổ phần 

thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ 

phiếu kín và mỗi người khi bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu 

quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện 

tương tự với các quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Điều lệ này. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền 

đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất 

cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty 

sẽ không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng 

cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc 

điểm c khoản 4 Điều 13 của Điều lệ này. 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ 

sau đây: 

a) Lập danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại 

hội không quá mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ 

đông; chuẩn bị chương trình họp, nội dung và các tài liệu theo quy định phù 

hợp với luật pháp và các quy định của Công ty; 

b) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

c) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các 

cổ đông có quyền dự họp. 
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d) Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông 

bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của 

Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. 

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất hai mươi mốt (21) 

ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được 

gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm 

thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các 

vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc và đăng 

trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được 

gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ 

đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp đăng trên trang thông tin điện tử để các cổ 

đông có thể tiếp cận. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3 Điều 11 của 

Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội 

đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 

là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 

phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến 

nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề 

xuất liên quan đến khoản 4 của Điều này thì chậm nhất là hai (02) ngày làm 

việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ 

được từ chối kiến nghị nếu thuộc  trong các trường hợp sau: 

a) Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn quy định tại khoản 4 điều 

này hoặc không đủ, không đúng nội dung; 

b) Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít 

nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 11 

Điều lệ này.  

c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông. 

6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề 

trong chương trình họp. 

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo 

quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập cuộc họp lần thứ hai trong 

vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 

thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai chỉ được tiến hành khi có 
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thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại 

diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. 

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ điềi kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong vòng hai 

mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trường hợp này, 

cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng 

số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp 

đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 

của Điều lệ này. 

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc đại hội, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ 

đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp 

có mặt đăng ký hết. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc 

đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi 

số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số 

phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ 

tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, 

cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số 

phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề sẽ 

được Chủ toạ công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những 

người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của 

chủ tọa. 

3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay 

và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có 

trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của 

các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không 

bị ảnh hưởng. 

4. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp hoặc ủy quyền 

cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc 

tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong 

số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì 

Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc 

họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

b) Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có 

số phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp;  

c) Chủ toạ cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 
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d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu 

theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. 

5. Quyết định của Chủ toạ về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh 

ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao 

nhất. 

6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số 

người đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc 

họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp 

trong trường hợp sau đây: 

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự 

họp; 

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông 

dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp 

không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; 

7. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông 

trái với quy định tại khoản 6 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người 

khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho 

đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu 

lực thi hành. 

8. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý 

để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo 

chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người 

dự họp. 

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. 

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện 

pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng 

có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

9. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ 

quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an 

ninh hợp pháp, hợp lý. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền 

không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến 

triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an 

ninh, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc 

trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội. 

10. Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể: 
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a. Thông báo rằng đại hội sẽ được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông 

báo và chủ toạ đại hội sẽ có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không 

dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm 

khác với Địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; 

11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ 

được coi là tham gia đại hội ở Địa điểm chính của đại hội. 

12. Hàng năm Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một 

(01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức 

lấy ý kiến bằng văn bản. 

13. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong 

nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán 

thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa 

công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

14. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ 

đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện 

tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 

Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 20. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải 

được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

a) Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; 

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều 

hành. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải 

thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số 

phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên 

được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn 

hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử 

viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được 

xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 

phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. 

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau 

cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến 

hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa 

chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua; (Khoản 

3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp) 
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d) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; 

e) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài 

sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường 

hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

f) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

g) Tổ chức lại, giải thể công ty. 

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi 

quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu 

được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi 

loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% 

tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua 

nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông 

đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán 

thành: 

a) Loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần của từng loại;  

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;  

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện 

có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài 

chính gần nhất được kiểm toán; 

e) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

f) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. 

4. Trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 

này, nghị quyết đại hội cổ đông về các nội dung khác được thông qua nếu được 

số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự 

họp tán thành trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp, hoặc được số cổ đông đại 

diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trong trường hợp thông qua 

nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đăng trên trang thông 

tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật trong thời 

hạn hai mươi bốn (24) giờ; Nghị quyết phải được thông báo đến cổ đông có 

quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ 

ngày quyết định được thông qua hoặc có thể thay thế bằng việc đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định tại khoản này. 

6. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi 

trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 
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Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 

thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 

qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông được 

quy định tại Điều lệ này bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của 

Công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Phiếu 

lấy ý kiến kèm theo dự thảo Nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi 

bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc đã đăng ký của từng cổ 

đông chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. 

Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 17 của Điều lệ này và khoản 1, 2 Điều 141 Luật doanh 

nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực 

hiện theo quy định tại Điều 143 của Luật doanh nghiệp. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích lấy ý kiến; 

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối 

với cổ đông là cá nhân, tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ 

chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên 

lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ 

chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không 

có ý kiến; 

f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá 

nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của 

cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu 

không tham gia biểu quyết. 

5.  Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình 

thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký 

của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện 

theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải 
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được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm 

phiếu; 

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty 

phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội 

dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ 

trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không 

được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

6. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới 

sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ 

quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, và mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong 

đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và 

phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham 

gia biểu quyết; 

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 

từng vấn đề; 

e) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương 

ứng; 

f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và 

người giám sát kiểm phiếu. 

 Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên 

đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; 

liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được 

thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

7. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông 

trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi 

biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ thời 

điểm kết thúc kiểm phiếu. 

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị 

quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến 

đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông. (Khoản 8 Điều 149 Luật Doanh nghiệp) 
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Điều 22. Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi 

âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng 

tiếng Việt, và có các nội dung chủ yếu sau:  

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng 

cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; 

f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ 

lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số 

phiếu bầu tương ứng; 

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi 

rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, 

không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu 

quyết của cổ đông dự họp; 

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 

tương ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có 

hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký 

và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc 

chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

a) Phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp; 

b) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua 

trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký 

tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính 

xác của nội dung biên bản. 

c) Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng 

Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được 

áp dụng. 

d) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp và tài liệu kèm 

theo biên bản, nghị quyết hoặc biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản) phải được đăng tải lên trang thông tin điện tử của 
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Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật trong thời hạn hai mươi 

bốn (24) giờ. 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng 

ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, nghị quyết 

đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp 

phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. 

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết 

hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy 

ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 

Điều 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ 

nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các 

trường hợp sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công 

ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 20 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.  

CHƯƠNG VII - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ 

của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội 

đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Có tối thiểu 

một (01) thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/ độc lập. Một cá nhân 

chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không 

quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối 

thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành; 

số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định 

theo phương thức làm tròn xuống. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng 

quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập 

của Hội đồng quản trị. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết 

thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị 

cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.    

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông thuộc khoản 5 điều 11 Điều lệ này nắm 

giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để 

đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và phải thông báo cho Hội đồng quản trị 

chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đồng. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến 

dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề 
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cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) 

ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;  

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử 

và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 

Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử 

viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng 

quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng 

trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 

theo quy định của pháp luật. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội 

đồng quản trị trong các trường hợp sau: 

a) Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị nếu 

không đạt các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh 

nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; 

b) Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của 

Công ty; 

c) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng 

quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng 

lực hành vi; 

d) Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng 

quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội 

đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ 

trống; 

e) Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông; 

5. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố 

thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 

khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của 

Công ty 

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân 

danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các 

quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công 

ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những 

quyền hạn và nghĩa vụ sau: 
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a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 

doanh hằng năm của Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của 

tùng loại; 

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được 

quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức 

khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều 133 Luật Doanh nghiệp; 

f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và 

giới hạn theo quy định của pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch 

khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất của Công ty, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và 

khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc (Tổng 

giám đốc) và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; 

quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý 

đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại 

hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của 

những người đó; 

j) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác 

trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết 

định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, 

mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ 

đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ 

đông thông qua nghị quyết; 

m) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội 

đồng cổ đông; 

n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ 

tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 
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p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế 

nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết 

định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng 

quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty; 

q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật 

Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt 

động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 

155/2020/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

4. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị 

theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và 

thưởng. 

Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành 

nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng 

quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng 

mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định tại cuộc họp thường niên. 

6. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí 

kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 

nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của 

Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành 

viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc 

thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một 

thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một 

khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận 

hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

8. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi 

phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phai chi trả khi thực 

hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi 

phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị hoặc các tiêu ban của Hội đồng quản trị. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm 

trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiêm này 

không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng 

quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 



 

 

31 

Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc của Công ty.  

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ toạ Đại hội 

đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập 

và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng 

quản trị; 

e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị; 

f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều 

lệ Công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực 

hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành 

viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo 

nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy 

quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp 

hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc 

mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị 

Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 

thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ 

tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho 

đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội 

đồng quản trị. Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười 

(10) ngày. 

Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị  

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của 

nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày 

kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có 

số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số 

phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên này bầu một (01) người 

trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 

2. Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các 

cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm 
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họp ít nhất ba (03) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp 

bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần. 

3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản 

trị bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội 

đồng quản trị phải triệu tập Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không 

có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn 

bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: 

a) Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý; 

b) Ít nhất hai (02) thành viên của Hội đồng quản trị; 

c) Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

4. Cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến 

hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp 

Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ 

tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty, những 

người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự 

mình triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập thực hiện kiểm 

toán báo cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập 

họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 

6. Địa điểm họp: Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa 

chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam theo quyết 

định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

7. Thông báo và chương trình họp: 

a) Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành 

viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi tổ chức họp, các 

thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ 

chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm 

bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa 

điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc 

và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên 

Hội đồng không thể dự họp. 

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc 

phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên 

Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc hoặc người triệu tập gửi thông báo 

mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành 

viên Hội đồng quản trị. 

8. Số thành viên tham dự tối thiểu: 
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a) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua 

các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị 

có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền). 

b) Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định điểm a khoản 8 

Điều này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì cuộc họp Hội đồng 

quản trị được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự 

định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có 

hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Biểu quyết: 

a) Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, 

lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác tùy vào điều kiện và vấn đề cụ 

thể. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Trường hợp 

phiếu biểu quyết gởi đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng 

trong phong bì kín và phải chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất 

một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến 

của tất cả những người dự họp. 

b) Trừ quy định tại điểm c Khoản 9 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng 

quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại 

cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một (01) phiếu biểu quyết; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong 

hợp đồng, giao dịch thì không có quyền biểu quyết và không được tính vào số 

lượng thành viên tham dự tối thiểu để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng 

quản trị; 

d) Theo quy định tại điểm e khoản 9 Điều này, khi có vấn đề phát sinh 

tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội 

đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán 

quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm 

vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy 

đủ; 

e) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy 

định tại Điểm a và Điểm b Khoản 5 Điều 36 của Điều lệ này sẽ được coi là có 

lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. 

f) Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.  

10. Công khai lợi ích: Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián 

tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang 

dự kiến ký kết với Công ty và biết là mình có lợi ích trong đó, sẽ phải công 

khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị 

lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Hoặc thành 

viên này có thể công khai điều đó tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 
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được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích 

trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan. 

11. Biểu quyết đa số: Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra 

nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị 

có mặt. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu 

biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định. 

12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị 

sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên 

đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp 

đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu 

trong cuộc họp; 

b. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham 

dự khác một cách đồng thời. 

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua 

điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng 

phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là 

kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ này, thành viên Hội đồng 

quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa 

điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành 

viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm 

như vậy, là địa điểm mà Chủ toạ cuộc họp hiện diện. 

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được 

tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc 

họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả 

thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 

13. Biên bản họp Hội đồng quản trị: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử 

khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước 

ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

c) Thời gian, địa điểm họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và 

cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

e) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn 

biến của cuộc họp; 
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g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không 

tán thành và không có ý kiến; 

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỉ lệ biểu quyết thông qua tương 

ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 158 Luật doanh nghiệp. 

Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải 

chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp 

Hội đồng quản trị. 

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải 

được lưu giữ tại trụ chính của Công ty. 

14. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể thành 

lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương 

thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do 

Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là ba (03) người bao gồm thành viên 

của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số 

trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng 

tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải 

tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có 

hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp 

của tiểu ban. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban 

trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện 

hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

15. Giá trị pháp lý của hành động: Các hành động thực thi Nghị quyết 

của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của 

người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các 

quy định pháp luật hiện hành và được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trong 

trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị. 

16. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 

Thành viên Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho người khác dự họp nếu 

được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

CHƯƠNG VIII - GIÁM ĐỐC, NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC & THƯ 

KÝ CÔNG TY 

Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản 

trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc, 

các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng 
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quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu 

trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 29. Người quản lý 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán 

trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty. 

2. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản 

trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn 

phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy 

định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt 

được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

3. Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám 

đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của 

Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể 

hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải 

báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 

1. Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản 

trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc.  

2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm (05) năm và có 

thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy 

định tại hợp đồng lao động. Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm 

giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại 

khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

3. Giám đốc có các quyền và trách nhiệm sau đây: 

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày 

của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm 

việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những 

thông lệ quản lý tốt nhất; 

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công 

ty; 

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công 

ty; 

đ. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công 

ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e. Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong 

Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc; 
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g. Tuyển dụng lao động; 

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty 

và nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

j. Vào ngày 25 đến 30 tháng 11 hàng năm, Giám đốc phải trình Hội đồng 

quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên 

cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 

năm (05) năm. 

4. Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông. Giám đốc chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện 

nhiệm vụ và quyền hạn đượcgiao và phải báo cáo các cơ quan này khi được 

yêu cầu. 

5. Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc khi đa số 

thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ 

nhiệm một Giám đốc mới thay thế. 

6. Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công 

ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động ký 

với Công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái 

với quy định này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Giám đốc phải chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty. 

Điều 31. Thư ký Công ty 

Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công 

ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái 

với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có 

thể bổ nhiệm một hay nhiều trợ lý Thư ký Công ty tuỳ từng thời điểm. Vai trò 

và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: 

1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại 

hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 

soát. 

2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp. 

3. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản 

trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát. 

4. Tham dự các cuộc họp. 

5. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp. 

Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của 

pháp luật và Điều lệ Công ty. 
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6. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Khoản 5 điều 156 Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

CHƯƠNG IX - BAN KIỂM SOÁT 

Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát  

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. 

Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. Các kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và 

điều kiện sau: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật 

Doanh nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế 

toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng 

quản trị, Giám đốc và người quản lý khác; 

d) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là 

cổ đông hoặc người lao động của Công ty; 

e) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh 

nghiệp của công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, 

người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ và tại công ty.  

f) Không Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

g) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước 

đó. 

2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm 

soát theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên 

thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát có bằng tốt nghiệp đại học trở 

lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, 

luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.  

3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà 

Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm 

kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm 

kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 5 Điều 11 Điều lệ này 

có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các 

ứng viên Ban kiểm soát. Với điều kiện như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề 
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cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng 

viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 

dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ 

số ứng viên. 

5. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy 

định tại Khoản 1 Điều  này; 

b) Có đơn từ chức bằng văn bản được gửi đến trụ sở chính của Công ty 

và được chấp thuận; 

c) Bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có 

những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi 

dân sự; 

6. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng;  

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 33.  Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật 

Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a) Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; 

quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động 

của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

b) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

c) Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong 

hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác. 

d) Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ 

đông. 

e) Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 

công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác 

của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng 

quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm 

chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

f) Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng 

cổ đông thông qua. 
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g) Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị 

định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

h) Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, 

chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý 

và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

i) Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, 

Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, 

kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 

j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ 

này. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi 

ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông 

quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt 

động hằng năm của Ban kiểm soát. 

3. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí 

sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí 

này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã 

được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông 

có quyết định khác. 

4. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi 

phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập 

doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành 

mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

CHƯƠNG X - NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ 

Điều 34. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và 

người quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả 

những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một 

cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cẩn trọng 

mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong 

hoàn cảnh tương tự. 

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người 

điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 

164 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. 
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2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý không được 

phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì 

mục đích cá nhân; những thông tin có được nhờ chức vụ của mình chỉ được sử 

dụng để phục vụ lợi ích của Công ty, không được tư lợi cá nhân hay để phục vụ 

lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và 

người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà 

họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch giữa họ 

hoặc những người có liên quan của họ với Công ty, công ty con, công ty khác 

do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ. Đối 

với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị 

chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này 

theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

5. Công ty không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản 

lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp 

nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp công ty đại 

chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập 

đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - 

công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

5. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, 

tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng ba nươi lăm phần trăm 

(35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội 

dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi 

ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, 

người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng 

quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng 

quản trị không có lợi ích liên quan; 

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn ba nươi lăm phần trăm (35%) 

hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ 

ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba nươi lăm phần trăm (35%) trở 

lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội 

dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành 

khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, 

người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không 
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được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ 

cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc 

(Tổng giám đốc) và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung 

thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm 

về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành 

một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc 

dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) 

nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác, nhân viên hoặc 

đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy 

quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên 

cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi 

phạm trách nhiệm của mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, 

các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi 

giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có 

thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường 

nêu trên. 

CHƯƠNG XI - QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG 

TY 

Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về 

tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu 

sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc 

sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông; 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [05%] tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên hoặc [một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty] 

có quyền xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của 

Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban 

kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu 

khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công 

ty. 

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông 

yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông 
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và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy 

quyền này. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và 

người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh 

sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan 

tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều 

lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng 

minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản 

trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của 

Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ 

sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính 

hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh 

được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của 

Công ty.  

CHƯƠNG XII - CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN  

Điều 38. Công nhân viên và công đoàn 

 1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, 

bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và 

người điều hành doanh nghiệp. 

2. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các 

chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính 

sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật 

hiện hành. 

CHƯƠNG XIII - PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 

Điều 39. Cổ tức 

1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp 

luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng 

không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý 

kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. 

2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết 

định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng 

sinh lời của Công ty. 
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3. Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả 

liên quan tới một loại cổ phiếu. 

4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (như cổ 

phiếu hoặc trái phiếu đã được thanh toán đầy đủ do Công ty khác phát hành) và 

Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi nghị quyết này. 

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại 

cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt 

Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên 

cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. 

Truonwgg hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về 

ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty 

không phải  chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông 

này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết / đăng ký giao dịch 

tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành hành thông qua công ty 

chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

6. Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị có thể quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ 

thông được nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền 

mặt. Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức này được ghi là những cổ phần đã thanh 

toán đầy đủ tiền mua trên cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương 

đương với số tiền mặt trả cổ tức. 

7. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ 

ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập 

danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với 

từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ 

tức.  

 

 

 

Điều 40. Phân phối lợi nhuận 

Đối tượng được trích Mức trích % lợi nhuận ròng 

Lập quỹ tích lũy tái đầu tư phát triển Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Lập quỹ khen thưởng phúc lợi xã hội Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Các loại quỹ khác Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Chia cổ tức Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
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CHƯƠNG XIV - TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM 

TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 

Điều 41. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty sẽ mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân 

hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường 

hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các 

quy định của pháp luật. 

3. Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán 

thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà 

Công ty mở tài khoản. 

Điều 42. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng 

năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu 

từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 

31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 

Điều 43. Chế độ kế toán 

1. Chế độ  kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc 

chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán 

theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hổ sơ 

này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải 

trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. 

Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại 

ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu 

trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý 

thuế trực tiếp. 

CHƯƠNG XV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM 

CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 

Điều 44. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 

1. Công ty phải lập  báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải 

được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính 

năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên 

thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, 

thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài 
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chính phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động 

của Công ty.  

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 

và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 45. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng 

Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được 

công bố ra công chúng theo những quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nước và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo 

các quy định của Luật Doanh nghiệp.  

CHƯƠNG XVI - KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 46. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc 

thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng 

quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán này tiến hành 

kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên 

những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. 

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty  được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền 

nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng 

cổ và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc 

kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

CHƯƠNG XVII - CON DẤU 

Điều 47. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội 

dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông 

tin sau đây: 

a) Tên doanh nghiệp; 

b) Mã số doanh nghiệp.  

2. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của 

Điều lệ Công ty. 

3. Hội đồng quản trị, hoặc Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo 

quy định của Công ty. 
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CHƯƠNG XVIII - CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 

Điều 48. Chấm dứt hoạt động 

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những 

trường hợp sau: 

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có 

quyết định gia hạn; 

b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện 

hành; 

c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  

d. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

e. Các trường hợp khác tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại 

hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể 

này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định. 

Điều 49. Gia hạn hoạt động  

1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy 

tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về 

việc gia hạn hoạt động của Công ty thêm một thời gian theo đề nghị của Hội 

đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu 

bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại 

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

Điều 50. Thanh lý 

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của 

Công ty hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị 

phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (3) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại 

hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ 

định từ một Công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế 

hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn 

trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên 

quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác 

của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh 

về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý 

sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty 

trước Toà án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau: 
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a. Các chi phí thanh lý; 

b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền 

lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao 

động đã ký kết; 

c. Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà 

nước; 

d. Các khoản vay (nếu có); 

e. Các khoản nợ khác của Công ty; 

f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến 

(e) trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên 

thanh toán trước. 

CHƯƠNG XIX - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 51. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại có liên quan tới hoạt động 

của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông thoe quy định tại Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa: 

a. Cổ đông với Công ty; 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay người 

điều hành khác. 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và 

hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh 

chấp và  yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh 

chấp trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. 

Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một (01) chuyên gia độc 

lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp . 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần 

từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải 

không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó 

ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án.. 

3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương 

lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Toà án được thực hiện theo 

phán quyết của Toà án. 
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CHƯƠNG XX - BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 52. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông 

xem xét quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến 

hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong 

trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản 

trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp 

dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

CHƯƠNG XXI - NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 53. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 54 điều, được Đại Hội đồng cổ đông 

Công ty nhất trí thông qua ngày      tháng      năm 2021 tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ 

này. 

2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, trong đó: 

a. 01 bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương. 

b. 05 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh, Thành phố. 

c. 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng 

quản trị mới có giá trị. 

 

Điều 54. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật./. 

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CÔNG TY CP BAO BÌ TIỀN GIANG 
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    Số:           /T.Tr-BBTG-HĐQT                     Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

     - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều 

về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật 

của Luật Chứng khoán; 

 - Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.  

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

1. Quy chế quản trị nội bộ, gồm có 07 Điều (đính kèm dự thảo); 

       2. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, gồm có 07 Chương, 23 Điều (đính kèm 

dự thảo);  

       3. Quy chế hoạt đồng Ban kiểm soát, gồm có 03 chương, 19 Điều (đính kèm dự 

thảo).  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.  

Trân trọng !         

                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  *Nơi nhận:                                                                                 CHỦ TỊCH                  
   - Như trên; 

   - Quý cổ đông; 

   - Lưu VT.  
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cdNc rY co pnAN
N GIAI{G

ceNG HoA xA ugr cHU Ncni.t vrET NAM
DQc lSp - Tg do - H4nh phfc

Tiin Giang, ngdy thdng ndm 202l

li QUY CHE QUAN TRI NQI BQ
ONc TY co PHAN BAo ni rrnN GrANG

( Ban hdnh kdm theo Quy6t clinh sd /QD-HDQT ngdy th6ng ndm202l cta Chri
tich HQi itdng quin tri COng ty CO ph6n Bao bi Ti€n Giang)

Di6u 1. Ph4m vi ditiu chinh vi dtii tugng 6p dgng
1. Phpm vi di6u chinh: Quy chi5 nQi b0 vA qu6n tri c6ng ty C6ng ty cO phAn

Bao bi Tidn Giang quy dfnh c5c nQi dung v6 vai trd, quyAn vd nghia vp cria Epi
h6i d6ng c6 d6ng, HQi d6ng quin tri, Gi6m d6c; trinh tg, thti tgc hgp Dai hQi
d6ng cO d6ng; dd cri, img ctt, bAu, miSn nhiQm vd bdi nhiQm thdnh vi6n HQi cl6ng
qu6n tri, Ban ki6m so5t, Gi6m dtic vd c5c hopt dQng khSc theo quy dinh tpi Di6u
lQ c6ng ty vd c6c quy dinh hiQn henh khSc cira ph6p ludt.

2. EOi tugng 5p dpng: Quy ch6 ndy dugc 6p dpng cho c5c thenh i,i6n HQi
d6ng quin tri, Ban kiOm so6t, Gi6m tl6c vd ntrfing ngudi c6 1i6n quan.

Didiu 2.Dqi hQi tl6ng cA d6ng ,

1. Vai trd, quydn vir nghia vg cfra Dai hQi tl6ng cA d6ng
1.1. Epi hQi d6ng c6 d6ng ld co quan c6 thAm quyA.r cao nh6t cira C6ng ty.

DAi hQi cd d6ng thulng ni€n dugc t6 chric m5i nem mQt (01) 16n. Dai hQi il6ng c6
ct6ng ph6i hgp thunng ni6n trong thoi- hpn b6n (0a) th6ng, k6 tir ngdy ti5t ttlic
ndm tdi chinh. HQi cl6ng quin tri quy6t dinh gia hpn hgp Dpi hQi d6ng c6 d6ng
thuhng ni6n trong trudng hcr,p cdn thi6t, nh.mg khdng qu6 06 thSng t<C tri ngdy kl5t

thric nim tdi chinh. Ngodi cuQc hop thudrng ni6n, Dai hQi cl6ng cO d6ng c6 th6 hgp
b6t thuong. Eia di6m hop Dpi hQi d6ng c6 d6ng dugc xdc ilinh lir noi chir tga
tham du hqp vd phii & trOn lanh th6 ViQt Nam

l.2.DAihQi <t6ng c6 d6ng c6 quydn vd nghia vl; sau:
a) Th6ng qua tlinh hucrng ph6t tri6n ctra C6ng ty;
b) Quyel dinh lopi c6 phAn.vh t6ng s6 c6 pha" cria timg lopi dugc quyert

chdo b6n; quy6t dinh m(rc cd tric hdng ndm cta tirng lopi c6 ph6n;
c) BAu, miSn nhiQm, bdi nhiQm thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tr!, thinh vi6n

Ban ki6m so6t;
d) Quytit clinh <l6u tu ho{c b6n s6 tdi s6n co gi6 trf tt 35% tdng gi| tri tiri

sin tr016n dugc ghi trong bi,o cilo tdi chfnh gAn nh6t cria C6ng ty;
e) Quy6t dinh hopc try quyAn cho HQi d6ng qu6n trf ph6 duyQt sria d6i, bo

sung Di6u lQ cdng ty;
f) Th6ng qua b5o c6o tdi chfnh h6ng ndm;
g) Quy5t dinh mua lai tr6n l}Yotiingsd cd pha" de,bancria m5i loqi;
h) Xem x6t, xir ly vi pham cria thdnh vi6n HQi d6ng quin tri, thdnh vi6n

Ban ki,5m so6t g6y thiQt hAi cho C6ng ty vd c6 ddng C6ng ty;

Quy chA qudn tr! nQi bQ COng ty cO phdn Bao bi Tiin Giong
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i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 

j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

k) Phê duyệt hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế quản 

trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

l) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định 

công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi 

miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

  2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết 

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội 

dung chính sau đây: 

2.1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 

lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những 

vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo 

tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 

năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược 

hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực 

hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham 

dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. 

2.2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

trong các trường hợp sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số 

lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được 

thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký 

của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập 

hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và 

quy chế này. 

2.3. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 

ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập 

Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b 

khoản 2.2 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 

2.2 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng 

quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty; 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại điểm a khoản 2.3 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày 
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tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại điểm b khoản 2.3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại điểm c khoản 2.2 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Trong trường hợp 

này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị 

Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành 

họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm 

những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể 

cả chi phí ăn ở và đi lại. 

2.4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc 

sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 

đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng 

cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền 

tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối 

cùng; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của 

cuộc họp; 

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ 

đông có quyền dự họp; 

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

2.5. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông 

bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, hoặc gửi theo 

phương thức điện tử từ địa chỉ thư điện tử của công ty tigipack.com.vn đến địa chỉ 

thư điện tử của cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán, đồng thời 

công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà 

nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký 

giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp 

đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai 

mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày thông báo được 

gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các 

tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ 

đông hoặc và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng 

cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các 

cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b. Danh sách và thông tin chi tiết các ứng viên trong trường hợp bầu 

thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
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c. Phiếu biểu quyết; 

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

2.6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ 

đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) 

ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số 

lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

2.7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị 

quy định tại khoản 2.6 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2.6 Điều này; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ 

từ 05% cổ phần phổ thông trở lên; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị 

quy định tại khoản 2.6 Điều này thì chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày khai 

mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2.8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến 

nghị quy định tại khoản 2.6 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc 

họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2.7 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ 

sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận. 

2.9. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực 

tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự 

họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 

Luật Doanh nghiệp; 

b. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại điểm a khoản 2.9 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản 

ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ 

đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy 

quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên 

ủy quyền và bên được ủy quyền; 

c. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy 

quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải 

xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

2.10. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký 

cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp 

có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: 

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại 

diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ  biểu quyết, trên đó ghi số đăng 

ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết 

của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề 

trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán 
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thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết 

được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm 

tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu 

được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người 

chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. 

Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề 

nghị của Chủ tọa cuộc họp;  

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc 

người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và 

sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa 

không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực 

của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

2.11. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có 

quyền sau đây: 

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 

hợp pháp, hợp lý khác; 

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những 

người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản 

tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra 

an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

2.12. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số 

người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự 

định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường 

hợp sau đây: 

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự 

họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp 

không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

2.13. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông 

trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác 

trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc 

kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

2.14. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ 

đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử 

khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị 

định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

2.15. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

a. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 

đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết biểu quyết; 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại Điểm a Khoản 2.15 thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi 

trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội 
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đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% 

tổng số phiếu biểu quyết trở lên; 

c. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại điểm b khoản 2.15 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được 

gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu 

quyết của các cổ đông dự họp; 

2.16. Điều kiện để nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua 

a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại 

diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, 

trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ 

công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

- Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

b. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy 

định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp; 

c. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự trình 

tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

2.17. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm 

phiếu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ 

thể số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với 

từng vấn đề. 

2.18. Các thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định chi 

tiết tại Điều 23 Điều lệ Công ty và Điều 151 Luật Doanh nghiệp. 

2.19. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm 

hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng 

Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Chương trình và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

đ. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ 

đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; 

e. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục 

danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu 

bầu tương ứng; 
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g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ 

đông dự họp; 

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương 

ứng; 

i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ 

chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác 

của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại 

khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước 

khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong 

biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội 

dung biên bản 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực 

pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và 

tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông 

đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các 

tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo 

mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin 

trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

3. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 

qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau 

đây: 

3.1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 

qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công 

ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 

3.2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả 

cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu 

lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được 

thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty. 

3.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với 

cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, 

địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc 

tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số 

lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến; 

f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 
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g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo 

pháp luật của Công ty . 

3.4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình 

thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của 

cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo 

pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng 

trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty 

phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 

phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường 

hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được 

coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

3.5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự 

chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý 

Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, và mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó 

phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ 

lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 

từng vấn đề; 

e. Các vân đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp 

luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên 

đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên 

đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do 

kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.  

3.6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm 

phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử 

của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

3.7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã 

được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải 

được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

3.8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 3: Hội đồng quản trị 

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1.1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân 

danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các 

quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và 

Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và 

nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 

doanh hàng năm của Công ty; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền 

chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

133 Luật Doanh nghiệp; 

f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới 

hạn theo quy định của pháp luật; 

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch 

khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và 

khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý 

quan trọng khác; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những 

người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên 

hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi 

khác của những người đó; 

j. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công 

việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết 

định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ 

phần của doanh nghiệp khác; 

l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông 

qua nghị quyết; 

m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng 

cổ đông; 

n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức 

hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 
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p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội 

bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định 

ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, 

Quy chế về công bố thông tin của công ty; 

q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật 

Chứng khoán, quy định khác của pháp luật; 

Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của 

Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Chứng khoán. 

           2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị 

2.1. Nhiệm kỳ, số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị quy định tại 

khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty. 

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiêp; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc 

trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ 

đông của công ty; 

c. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị tại tối đa 05 công ty khác; 

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty. 

2.4.Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: Việc biểu quyết bầu thành 

viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông 

có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số 

thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng 

số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành 

viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ 

ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại 

Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 

như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các 

ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu 

cử hoặc Điều lệ công ty. 

2.5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

2.5.1.Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong 

trường hợp sau đây: 

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật 

Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2.5.2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong 

trường hợp sau đây: 
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a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên 

tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2.5.3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế 

thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

ngoài trường hợp quy định tại mục 2.5.1, 2.5.2, điểm 2.5,  Khoản 2 Điều này. 

2.5.4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ 

sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy 

định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một 

phần ba; 

b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo 

đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này; 

c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng 

cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn 

nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

2.6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị 

2.6.1.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ 

công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực 

hiện như sau:  

 a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng 

quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi 

khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

   b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng thành viên quản trị, cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người 

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. 

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số 

ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì 

số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử . 

2.6.2.Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử 

và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 

Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên 

hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị 

đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại 

hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của 

pháp luật. 

2.6.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội 

đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của 

mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản 

trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên 
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có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. 

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành 

viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử 

viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc 

Điều lệ công ty. 

2.6.4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do 

Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

2.7. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị Quy định theo 

Điều lệ và các quy định khác của Công ty. 

2.8. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

2.8.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội 

đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng 

quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu 

bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số 

phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo 

nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2.8.2  Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất 

thường. 

2.8.3Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong 

trường hợp sau đây: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b. Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Các trường hợp khác (nếu có). 

2.8.4  Đề nghị quy định tại khoản 2.8.3 Điều này phải được lập thành văn 

bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng quản trị. 

2.8.5  Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong 

thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 

Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản 

trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị 

có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2.8.6 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản 

trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. 

Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, 

các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử 

dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, 

fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên 

lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

2.8.7 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời 

họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các 

thành viên Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 
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2.8.8 Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số 

thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại 

khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ 

hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, 

cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự 

họp. 

2.8.9  Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại 

cuộc họp trong trường hợp sau đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại 

khoản 11 Điều này; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 

hoặc hình thức điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác. 

2.8.10 Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu 

biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch 

Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ 

được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

2.8.11 Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. 

Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số 

thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

2.8.12 Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi 

âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt 

và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

 a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

 b. Thời gian, địa điểm họp;  

 c. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

 d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và 

cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

 e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

 f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn 

biến của cuộc họp;  

 g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không 

tán thành và không có ý kiến; 

 h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

 i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp. 

2.8.13 Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp 

thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 

2.8.14 Nội dung được đa số thành viên dự họp tán thành tại biên bản họp 

Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết thông qua. Biên bản họp Hội 

đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2.8.15 Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu 

được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết 

định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
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        Điều 4. Ban Kiểm soát 

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên 

Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật 

doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; 

quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của 

Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết; 

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 

c. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong 

hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác; 

d. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ 

đông; 

e. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 

công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác, Ban 

kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi 

tám (48) giờ,yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp 

khắc phục hậu quả; 

f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định 

số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Chứng khoán; 

h. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi 

nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và 

nhân viên của Công ty trong giờ làm việc; 

i. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám 

đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu 

về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty; 

j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công 

ty. 

2. Nhiệm kỳ số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát 

2.1 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là ba (03) người. 

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được 

bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo 

quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các 

trường hợp sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;  

b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực 

hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.  
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c. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Luật doanh 

nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty. 

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại 

khoản 4 Điều 33 Điều lệ công ty. 

2.4. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện tương tự theo quy 

định cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị quy định tại điểm 2.4, khoản 2 

Điều 3 Quy chế này. 

3. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các 

trường hợp sau đây: 

3.1 Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định 

tại điểm 2.2, khoản 2 Điều này; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;  

c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. 

3.2 Thành viên Ban Kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:  

 a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

 b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

 c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

 d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

 4. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát thực 
hiện theo quy định Điều lệ và các quy định khác của Công ty. 

           Điều 5. Giám đốc 

1. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày 

của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công 

ty; 

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công 

ty; 

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, 

trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công 

ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc; 

g. Tuyển dụng lao động; 

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 
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2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với 

Giám đốc 

a. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

một người khác làm Giám đốc. 

b. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công 

ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản 

trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.                                   

c. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại 

với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

d. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội 

đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc mới 

thay thế. 

e. Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc 

do Hội đồng quản trị quyết định. 

           Điều 6. Các hoạt động khác 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các 

thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên 

quan trong quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân 

công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan 

đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp 

giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu 

trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo 

thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 

theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng 

quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu 

liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội 

đồng quản trị về việc bàn giao đó. 

4. Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Giám đốc và bộ máy điều 

hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị 

quyết. 

5. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Hội đồng quản 

trị chịu sự giám sát kiểm tra của Ban kiểm soát. 

           Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang bao 

gồm 07 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm... 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của 

Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc tổ chức điều hành thực 

hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Chương II 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

          Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật 

Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung 

cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và 

của các đơn vị trong Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty 

và các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích 

cao nhất của cổ đông và của Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn 

đề được đưa ra thảo luận; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được 

từ các Công ty con, Công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, 

công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều 

lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; 

giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành 

viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất 

trước thời điểm giao dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty 

theo quy định của pháp luật. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt 

động của Hội đồng quản trị. 

          Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc, 

người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, 

hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty. 
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2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông 

tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu 

và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định. 

          Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số 

lượng thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành 

viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì 

các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên 

mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy 

định khác. 

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ 

chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

          Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau 

đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong 

lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông 

của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị tại tối đa 05 công ty khác; 

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của 

Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm 

quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ; 

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty 

con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc 

công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; 
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b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản 

phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con 

đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý 

của Công ty hoặc công ty con của Công ty; 

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của Công ty; 

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 

liên tục 02 nhiệm kỳ; 

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị 

về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 

này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày 

không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo 

trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu 

chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập 

Hội đồng quản trị có liên quan. 

          Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì 

và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

công ty. 
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4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, 

Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận 

đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc 

không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho 

một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo 

nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền 

hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình 

phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ 

sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân 

sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức 

vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một 

người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc 

đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản 

trị. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công 

ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi 

chép các biên bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 

được giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị 

công ty; 

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa 

thông tin và thủ tục hành chính; 

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

           Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh 

nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 
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2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên 

tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên 

Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường 

hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định 

tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần 

ba; 

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm 

tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp; 

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ 

đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi 

nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

           Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ công ty không 

có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản 

trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc 

Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên 

được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền 

đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội 

đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và 

ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật 

Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ 
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chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới 

thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông 

biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương 

ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản 

trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một 

hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định 

theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao 

nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 

ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội 

đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 

nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai 

mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có 

thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản 

trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá 

nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn 

trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản 

trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

công ty khác; 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty 

mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh 
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quản lý khác  và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản 

trị (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội 

đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

          Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh 

Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và 

nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và 

Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và 

nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 

doanh hằng năm của Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; 

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền 

chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghiệp; 

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn 

theo quy định của pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 

có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của Công ty; trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 

Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý 

quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng 
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và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham 

gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức 

thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công 

việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 

thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, 

triệu tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông 

qua nghị quyết; 

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ 

đông; 

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức 

hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ 

về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban 

hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế 

về công bố thông tin của Công ty; 

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại 

cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. 

Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với 

quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt 

hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải 

cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù 

thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên 

được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu 

Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên. 
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          Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, 

ký kết hợp đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 

35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể 

từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi 

trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người 

quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; 

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ 

phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối 

với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu 

của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công 

ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến 

các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

          Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông bất thường 

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong 

các trường hợp sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số 

lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được 

thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của 

các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ 

chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường  
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Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng 

quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu 

theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và 

điểm d khoản 1 Điều này; 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau 

đây: 

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ 

đông; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của 

cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; 

e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định 

Luật doanh nghiệp; 

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

          Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về 

chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số 

lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất 

ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. 

Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều 

hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ 

nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của 

tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban 

chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp 

của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực 

thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy 

định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 
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Chương IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

          Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị 

đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao 

nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu 

hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc 

đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong 

đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. 

Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội 

đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người 

đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo 

mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề 

thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc 

họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, 

fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo 

đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại 

Công ty. 
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7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và 

các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành 

viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này 

không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời 

hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được 

tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc 

họp trong trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại 

khoản 11 Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 

hoặc hình thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ 

công ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước 

sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành 

viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên 

Hội đồng quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được 

đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định 

cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

          Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, 

ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có 

thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 
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a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 

thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến 

của cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; 

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 

dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản 

này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải 

chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng 

quản trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải 

được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và 

bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

Chương V 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

          Điều 17. Trình báo cáo hằng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông 

báo cáo sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 
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c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi 

đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban 

kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm 

nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu 

Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của 

Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, 

kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều 

này. 

          Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo 

kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. 

Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của 

thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính 

mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và 

thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp 

thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được 

thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo 

cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên 

Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 

những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội 

đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói 

theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí 

đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách 

nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong 

việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu 

ban của Hội đồng quản trị. 
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6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách 

nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao 

gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến 

việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

          Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, việc công khai lợi ích 

và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các 

lợi ích liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu 

phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng 

phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời 

hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung 

phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa 

đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người 

khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh 

của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng 

quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản 

trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của 

Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty. 

Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

          Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các 

thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên 

quan trong quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân 

công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan 

đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa 
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các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách 

nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền 

hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định 

của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản 

trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên 

quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng 

quản trị về việc bàn giao đó. 

          Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Giám đốc 

và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực 

hiện các nghị quyết. 

          Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát 

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. 

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình 

đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi 

nhiệm vụ; 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm 

soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên 

quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

         Điều 23. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang 

bao gồm 07 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm 2021 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   CHỦ TỊCH 
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1. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, tổ chức và hoạt động 

theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, đảm 

bảo hoạt động bình thường, không gây cản trở đến công tác quản lý, điều hành 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. 

2. Mọi diễn biến và những thông tin thu thập được trong quá trình giám 

sát của Ban kiểm soát phải được xem xét, đánh giá trung thực, khách quan trên 

cơ sở các tài liệu đã được kiểm tra tại chỗ hoặc qua hệ thống thông tin báo cáo. 

3. Tất cả các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát gửi cho 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cơ quan nhà 

nước phải được thảo luận tập thể trong Ban kiểm soát có tham khảo ý kiến của 

Hội đồng quản trị. 

4. Mục tiêu hoạt động của Ban kiểm soát là bảo vệ lợi ích của cổ đông, 

của công ty, đảm bảo công ty phát triển bền vững, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ 

giữa các cổ đông, cân bằng lợi ích giữa các bộ phận trong Công ty. 

CHƯƠNG II 

TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA BAN KIỂM SOÁT  

Điều 3. Cơ cấu và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên, gồm có Trưởng Ban và các 
thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt 
Nam và phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. 
Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán hoặc kiểm toán. 

3. Nhiệm kỳ của kiểm soát viên không quá năm (05) năm, thành viên 
Ban kiểm soát có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

4. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc 
nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành 
viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ 
cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm 
vụ. 

Điều 4. Tiêu chuẩn và đều kiện của thành viên Ban kiểm soát 

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm 
thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; 

2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế 
toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp; 
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3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; 

4. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ 
đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy 
định khác; 

5. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có 
liên quan và Điều lệ Công ty. 

Điều 5. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty 

phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước 

ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để 

cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần 

phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và 

ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu 

thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế 

nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban 

kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng 

trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 6. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm 

soát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban 

kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của 

mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm 
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soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử 

viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ 

Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như 

nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong 

số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy 

định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty. 

Điều 7. Các trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên Ban kiểm 

soát 

1. Các trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên Ban kiểm soát: 

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, bị tòa án có thẩm quyền 

tuyên bố là đã chết hoặc mất tích; 

b. Đang chấp chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án;  
c. Bị trục xuất hoặc cấm nhập cảnh vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam.  
 2. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày xác định được 

các thành viên Ban kiểm soát bị đương nhiên mất tư cách theo quy định tại 

khoản 1 Điều này, Ban kiểm soát phải có văn bản kèm tài liệu chứng minh cụ 
thể thông báo cho Hội đồng quản trị và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

trung thực của văn bản này trước pháp luật. 

Điều 8. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp 
sau đây: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy 
định tại Điều 4 của Quy chế này; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau 
đây: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, 
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trừ trường hợp bất khả kháng; 

c. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm 
soát viên theo quy định của Quy chế này và Điều lệ Công ty; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 9: Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về 
các lợi ích liên quan của mình, bao gồm: 

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh 
doanh của doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ 
phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh 
doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của mình làm chủ, cùng 
sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ; 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện 
trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; 
việc sửa đổi, bổ sung phải được khai báo với Công ty trong thời hạn bảy (07) 
ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Việc kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được 
Công ty thông báo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên và được 
niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền 
của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có 
quyền xem xét, trích lục nội dung kê khai. 

Điều 10. Chế độ làm việc của Ban kiểm soát 

 1. Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách 
nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng thành viên trong 
Ban kiểm soát. 

 2. Các thành viên Ban kiểm soát căn cứ theo nhiệm vụ được phân công 
có trách nhiệm thực hiện chương trình hoạt động của Ban kiểm soát. Mỗi thành 
viên được phân công chuyên trách một lĩnh vực, có trách nhiệm tham mưu và 
thực hiện báo cáo hoặc có ý kiến với Trưởng ban kiểm soát đối với lĩnh vực 
được phân công. Việc phân công mang tính chất tương đối, mỗi thành viên Ban 
kiểm soát không chỉ thực hiện kiểm tra, giám sát lĩnh vực được phân công mà 
còn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các lĩnh vực khác thuộc nhiệm vụ chức năng 
chung của Ban kiểm soát. 

3. Các thành viên có ý kiến với báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng 
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và hàng quí của Công ty, báo cáo của Ban kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông 
và các vấn đề khác theo yêu cầu của Trưởng Ban kiểm soát. 

 Điều 11. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát họp định kỳ ít nhất (02) lần trong năm , số lượng 

thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề đột 

xuất, cấp bách của Công ty. Cuộc họp bất thường của Ban kiểm soát được tiến 

hành theo đề nghị của ít nhất một thành viên Ban kiểm soát.   

3. Biên bản cuộc họp: 

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi 

biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản 

cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định 

trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 12: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.  

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động 
kinh doanh: 

a. Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của Quy chế hoạt động của 

Hội đồng quản trị và giám sát việc thực hiện quy chế đã được Hội đồng quản trị 

ban hành; 

  b. Nắm vững các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội 
đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để chủ động phối hợp 
với Hội đồng quản trị trong việc đề xuất các chính sách tài chính; đánh giá tính 
hợp pháp, hợp lý của các nghị quyết của Hội đồng quản trị về thẩm quyền ban 
hành, về nội dung và tính hiệu quả khi thực hiện; 

c. Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của Quy chế quản trị công 
ty do Tổng giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị trước khi Hội đồng quản 
trị phê chuẩn; giám sát việc thực hiện quy chế đã ban hành; 

d. Nắm vững nhiệm vụ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; đánh 
giá tính hợp lý, tính hợp pháp của các kế hoạch, phân công, điều hành và tính 

hiệu quả của công tác điều hành công ty; kiểm soát trước tính hợp pháp hợp lý 
của các hợp đồng do Hội đồng quản trị phê duyệt và giao cho Tổng giám đốc ký 

kết để tránh việc các hợp đồng này bị vô hiệu, hoặc có các điều khoản gây bất 
lợi cho Công ty; 

 e. Kiểm soát sau khi ký đối với các hợp đồng và các văn bản quản lý 
do Tổng giám đốc ký; trong trường hợp này, Ban kiểm soát có thể kiểm soát 
trước nếu xét thấy cần thiết, hoặc theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu 
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cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông 
trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty. 

d. Kiểm tra tính hợp lý và tính hợp pháp các hợp đồng lao động do 
Tổng giám đốc ký kết với người lao động, để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người 
lao động, cân bằng lợi ích của người lao động với lợi ích Công ty, phải ngăn 
chặn kịp thời các phản ứng của người lao động gây bất lợi cho Công ty. 

 g. Các quyền và nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật và Điều lệ 
Công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc ghi chép sổ kế toán khi xét 

thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này. 

 a. Giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý tài chính của công ty; 

 b. Đánh giá tính hợp lý, tính hợp pháp của chứng từ, hoá đơn. Phát 
hiện kịp thời những bất hợp lý, bất hợp pháp trong các chứng từ, hoá đơn, biên 
bản thực hiện các hợp đồng;  

 c. Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp trong việc ghi chép sổ kế toán: giám 
sát việc ghi chép sổ kế toán, kiểm tra sự phù hợp giữa chứng từ, hoá đơn với sổ 
sách kế toán, đảm bảo các số liệu trong sổ sách kế toán là chính xác minh bạch 
hợp lý và hợp pháp, phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành. 

 3. Kiểm soát báo cáo tài chính: 

 a. Đột xuất hoặc định kỳ thẩm định, kiểm tra tính chính xác, minh 
bạch, hợp lý, hợp pháp trong báo cáo tài chính trước khi Hội đồng quản trị trình 
Đại hội đồng cổ đông, liên đới chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, 
trước pháp luật về những sai sót trong báo cáo tài chính. Việc kiểm tra đột xuất 
(nếu có) không được quá hai (02) lần trong một năm; 

b. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến các số liệu trong Báo cáo 
tài chính. 

c. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến công tác quản lý, điều 
hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quy định của Đại 
hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% 
vốn điều lệ trở nên; 

d. Khi cần thiết Ban kiểm soát có thể yêu cầu Hội đồng quản trị phê 
duyệt trưng dụng một số nhân viên của Công ty làm nhiệm vụ kiểm soát, kiểm 
tra trong một thời gian nhất định, hoặc có thể thuê các Công ty kiểm toán hoặc 
cá nhân có trình độ thích hợp thực hiện việc giám định khi cần thiết. 
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4. Kiểm soát công tác quản lý, điều hành khác: 

a. Kiểm tra, kiểm soát nội dung của các quy chế: về quản lý nhân sự và 
chính sách tiền lương, tiền thưởng; về công tác hành chính quản trị và bảo mật, 
lưu trữ thông tin trước khi Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt; 

b. Giám sát việc thực hiện, bổ sung, sửa đổi những quy chế nói trên; 

c. Ban hành ngay văn bản đình chỉ hành vi vi phạm nghiêm trọng 
và/hoặc vượt thẩm quyền của các thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ 
trong bộ máy điều hành nếu có bằng chứng chắc chắn và chịu trách nhiệm trước 
Đại hội đồng cổ đông về quyết định của mình. 

Điều 13. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát được bầu trong số thành viên Ban kiểm soát. 

2. Khi Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt đi công tác xa, phải uỷ quyền 
cho một thành viên Ban kiểm soát thay mặt Trưởng Ban để duy trì hoạt động 

thường xuyên của Ban kiểm soát. Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát không uỷ 
quyền thì các thành viên Ban kiểm soát còn lại cử một người trong số họ làm 

Phụ trách Ban kiểm soát để tạm thời điều hành Ban kiểm soát. 

3. Trưởng Ban kiểm soát có quyền và nhiệm vụ sau: 

a. Chuẩn bị chương trình, nội dung cho các cuộc họp của Ban kiểm soát 

trên cơ sở xem xét các vấn đề và mối quan tâm của tất cả thành viên Ban kiểm 

soát liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; triệu tập và chủ tọa 

họp Ban kiểm soát; 

b. Lập chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát hàng năm, 
tháng và đột xuất khi có những vấn đề phát sinh, chủ yếu bao gồm các nội dung: 

           - Giám sát sự tuân thủ các nội quy, quy chế đã ban hành; 

          - Giám sát chứng từ và sổ sách kế toán hàng tháng; 

          - Giám sát đôn đốc việc lập báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm; 

  - Kiểm soát đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, tính khả thi của các hợp 
đồng ký giữa công ty với khách hàng; 

c. Đảm bảo các thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, 
khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát 
phải xem xét; 

d. Giám sát, chỉ đạo các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện 
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các công việc được phân công và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. 

Điều 14. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Thay thế thành viên Ban kiểm soát: 

a. Khi số thành viên Ban kiểm soát bị giảm 1/3 so với quy định trong 
Điều lệ công ty, thì phải kiến nghị Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm 
soát; 

b. Trong các trường hợp khác, cuộc họp gần nhất của Đại hội đồng cổ 
đông sẽ bầu các thành viên mới để thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi 
nhiệm; 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát: 

a. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát 
theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy định nội bộ của Ban 
kiểm soát một cách trung thực, thận trọng vì lợi ích của công ty và cổ đông; 

b. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát theo quy định; 

c. Yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát triệu tập họp Ban kiểm soát bất 
thường; 

d. Kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế 
toán, tài sản, các báo cáo tài chính và kiến nghị khắc phục các sai phạm nếu có; 

e. Được quyền yêu cầu cán bộ, nhân viên của công ty cung cấp số liệu 
và giải trình các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công; 

f. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát, tham gia góp ý và biểu quyết về các 
vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung 
đột lợi ích; 

g. Tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát, tham gia góp ý và biểu 
quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, trừ những 
vấn đề có xung đột lợi ích; 

h. Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến và đưa ra 
kiến nghị, nhưng không được biểu quyết; 

 i. Yêu cầu ghi lại các ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội 
đồng quản trị nếu ý kiến của mình khác với các quyết định của Hội đồng quản 
trị và báo các trước Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 15. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát. 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời 
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điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và 

tài liệu kèm theo; 

b. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, 

Hội đồng quản trị; 

c. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu 

khác do Công ty phát hành. 

2. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ 

tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của 

người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 

người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu 

về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu 

cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát. 

4. Các thành viên Ban kiểm soát xử lý mọi thông tin và tài liệu có được 
trong phạm vi thẩm quyền thành viên Ban kiểm soát với sự cẩn trọng cần thiết 
và bảo mật trong trường hợp thông tin được xếp loại mật theo quy định của 
Công ty và pháp luật. Không được tiết lộ ra bên ngoài, công bố hoặc bằng cách 
khác cung cấp cho bên thứ ba các thông tin mật, các văn bản tài liệu và các 
thông tin khác liên quan đến hoạt động của công ty, hoặc các thông tin mà công 
ty chưa công bố ra bên ngoài. Việc bảo mật thông tin vẫn được thực hiện sau khi 
thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ. 

Điều 16. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất 

thường Đại hội đồng cổ đồng 

1. Ban Kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng 

quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số 

thành viên theo quy định của pháp luật; 

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 

Điều 115 Luật Doanh nghiệp; 

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của 

Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện (trừ trường hợp Điều lệ 

Công ty có quy định khác). 

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 
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3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.  

Điều 17. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích của thành viên Ban 

kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi 

ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết 

định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động 

hằng năm của Ban Kiểm soát; 

2.Thành viên Ban Kiểm soát được thanh toán chi phí ăn ở, đi lại, chi 

phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức tiền lương, thù 

lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban 

kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội 

đồng cổ đông có quyết định khác. 

3.Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính 

vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu 

nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty. 

Điều 18: Mối quan hệ của Ban kiểm soát  

1. Quan hệ với Đại hội đồng cổ đông 

Ban Kiểm soát thực hiện báo cáo cổ đông kết quả giám sát hoạt động 

của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 

lệ Công ty hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quan hệ với Hội đồng quản trị 

a. Hội đồng quản trị chịu sự giám sát của Ban kiểm soát trong việc 

quản lý Công ty và Hội đồng quản trị có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ kịp thời các 

thông tin về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

b. Ban kiểm soát thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết 

quả hoạt động, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, 

kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;  

c. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu 

cầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm toán nội bộ và kiểm toán 

viên độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các thành viên Ban kiểm soát quan 

tâm; 

d. Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp 

luật hoặc vi phạm  Điều lệ Công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi 

tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải 

pháp khắc phục hậu quả đồng thời Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo trước 
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Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện 

hành;  

  e. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản 

trị các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền 

kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành 

viên đó theo quy định của pháp luật. 

3. Quan hệ với Ban điều hành và cán bộ quản lý 

a. Ban điều hành và cán bộ quản lý chịu sự giám sát của Ban kiểm soát 

trong việc quản lý Công ty. Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng, 

đơn vị trực thuộc có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ kịp thời số liệu, tài liệu thông tin 

giải trình các hoạt động theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

b. Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát và thực hiện báo cáo kết 

quả kiểm tra, giám sát, đề nghị, kiến nghị Ban Tổng giám đốc theo quy định. 

Ban Tổng giám đốc thông báo cho Ban kiểm soát những chỉ đạo, ý kiến của 

mình đối với những vấn đề Ban kiểm soát đã có báo cáo, đề nghị, kiến nghị để 

Ban kiểm soát theo dõi; 

c. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Ban Tổng giám đốc tham dự các 

cuộc họp của Ban kiểm soát và trả lời các vấn đề mà các thành viên Ban kiểm 

soát quan tâm;  

d. Trường hợp Ban Kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp 

luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của các thành viên trong Ban Tổng giám đốc, 

Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản đến Ban Tổng giám đốc trong vòng bốn 

mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có 

giải pháp khắc phục hậu quả đồng thời Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo 

đến Hội đồng quản trị, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin 

theo quy định của pháp luật hiện hành;  

e. Thành viên Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng giám đốc tạo điều 

kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại 

trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ;  

f. Khi có nhu cầu sử dụng tư vấn độc lập bên ngoài, Ban kiểm soát phải 

thông tin về phạm vi, giá trị và các nội dung trọng yếu khác trong vòng bốn 

mươi tám (48) giờ kể từ thời điểm xác lập dịch vụ đó. 
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CHƯƠNG III 

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 19. Bổ sung sửa đổi và hiệu lực thi hành. 

1. Quy chế này gồm 03 Chương 19 Điều có hiệu lực kể từ ngày ban 

hành  

2. Trong quá trình thực hiện mọi ý kiến đề nghị sửa đổi bổ sung quy 

chế được phản ánh bằng văn bản cho Ban kiểm soát để Ban kiểm soát xem xét 

quyết định. 

3. Các thành viên Ban kiểm soát và các bộ phận, cá nhân liên quan có 

trách nhiệm thực hiện quy chế này./. 

                                                                               TM. BAN KIỂM SOÁT   

                                                                           Trưởng Ban  
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 
Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 

           Điện thoại: (02733) 855679           FAX: (02733) 858702  

Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn 

         

    Số:           /T.Tr-BBTG-HĐQT                     Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v Miễn nhiệm và  Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị  
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

  - Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang ; 

- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2022 của ông Võ 

Thanh Tòng và Nghị quyết số 224/2020/NQ-LTMN-HĐQT ngày 26/12/2020 về công tác 

nhân sự tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang. 

            Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau: 

  1. Thông báo thay đổi nhân sự Ban Giám đốc: 

- Ông Võ Thanh Tòng  miễn nhiệm chức vụ Giám đốc theo Quyết định số 01/ QĐ-

BBTG-HĐQT ngày 19/01/2021 kể từ ngày 01/02/2021 và đồng ý cho ông Võ Thanh Tòng 

thôi việc theo nguyện vọng như Đơn xin thôi việc ngày 29/07/2020; 

- Ông Trần Văn Tưởng giữ chức vụ Giám đốc theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-

BBTG ngày 19/01/2021 kể từ ngày 01/02/2021; 

- Ông Nguyễn Hồng Nhân giữ chức vụ Phó Giám đốc theo Quyết định số 03/QĐ-

HĐQT-BBTG ngày 25/05/2021 kể từ ngày 01/03/2021. 

 2.  Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị: 

               - Số lượng nhân sự TV.HĐQT miễn nhiệm: 01 thành viên 

                - Nhân sự trình để miễn nhiệm: Ông Võ Thanh Tòng, TV. HĐQT đang giữ chức vụ 

Thành viên HĐQT  

                - Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu 

quyết thông qua 

         3.  Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

DỰ THẢO 
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       - Số lượng Thành viên HĐQT bổ sung: 01 thành viên. 

               - Danh sách ứng viên đề cử: Ông Phạm Anh Vũ (đính kèm Sơ yếu lí lịch ứng viên). 

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

                                                                         TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

         Nơinhận:                                                             CHỦ TỊCH   
         - Như trên; 

        - Quý cổ đông;                                                                 

         - Lưu: VT. 

 

 

                                                                                LÊ THANH KHIÊM 
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            Điện thoại: (02733) 855679           FAX: (02733) 858702  

Email: tigipack@gmai.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn 

                                                                        Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021          

 

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

NHIỆM KỲ 2018 -2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang. 

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  Bao bì Tiền Giang tiến hành  bầu bổ 

sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 -2022 được thực hiện 

theo các quy định như sau: 

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử: 

1.1. Nguyên tắc: 

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này; 

- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông; 

- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên 

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: 

   Là các cổ đông có quyền sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được 

ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết ( theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 

28/05/2021) có mặt tại ĐHĐCĐ 

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị 

DỰ THẢO 
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2.1 Số lượng: 05 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHĐCĐ thường niên có 

quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít 

nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người theo Điều lệ Công ty. 

2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 

59/2020/QH14; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong 

lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của 

công ty; 

 c. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản 

trị tại tối đa 05 công ty khác; 

 d. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tôt, trung thực, liêm khiết. 

2.3 Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ công ty. 

b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên quản trị công ty 

và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.  Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm 

giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ 

đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật 

c. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, 

chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kế thực hiện nhiệm vụ 

một cách trung thực, cẩn trọng và lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm 

thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đông quản trị 

được công bố bao gồm: 
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- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh 

- Trình độ chuyên môn; 

- Quá trình công tác; 

       - Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức dnah Hội đồng quản trị của 

công ty khác); 

- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

- Các thông tin khác (nếu có). 

3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT 

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);  

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);  

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu 

đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty 

Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính 

đến ngày 28/05/2021 ngày chốt Danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).  

- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);  

- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, 

các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn 

4. Phương thức bầu cử 

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện 

theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu; 

 - Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy 

quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;  

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của 

mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa 

chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 

số lượng 05 ứng viên HĐQT (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc 
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họp ĐHĐCĐ có quyết định khác theo quy định nêu trên) trên tổng số ứng cử viên 

HĐQT  được đề cử. 

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn thành viên HĐQT trong tổng số 5 ứng 

viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ 

phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông 

Nguyễn Văn A là: (10.000 x 5) = 50.000 phiếu, Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu 

dồn phiếu theo phương thức sau: 

1) Dồn hết 50.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.  

2) Chia đều 50.000 phiếu cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương 

mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).  

3) Chia 50.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng 

cách chia nhỏ 50.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên theo tỷ lệ khác nhau 

nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 50.000 phiếu. 

5. Cách thức tiến hành bầu cử 

5.1. Phiếu bầu cử  

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử 

thành viên HĐQT , trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được 

ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên 

được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ 

đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ 

đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời 

điểm nhận phiếu.  

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của 

Đại hội phát và được đóng dấu tròn của Công ty. 

5.2. Cách ghi phiếu bầu  

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu 

muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.  

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số 

“0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên 

ứng cử viên đó.  
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- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một 

hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.  

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi 

Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực 

tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử. 

5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử  

a) Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:  

- Sử dụng phiếu bầu do Đại hội phát có đóng dấu tròn của Công ty  

- Bầu cho những ứng viên HĐQT  có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã 

được Đại hội thông qua;  

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do 

nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin 

đổi phiếu bầu lại.  

b) Phiếu bầu không hợp lệ khi:  

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;  

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;  

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không 

thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến 

hành bỏ phiếu;  

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ 

đông;  

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số 

phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;  

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT 

được bầu;  

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng 

phiếu đã được niêm phong. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết 

quả bầu cử. 

6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

6.1. Ban Kiểm phiếu  
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a). Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là 

người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT. 

b) Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:  

- Tóm tắt quy định về bầu cử;  

- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyển của cổ đông;  

- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;  

- Tổ chức kiểm phiếu;  

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;  

- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa; 

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu  

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 thùng phiếu. Một thùng phiếu bầu thành viên Hội 

đồng quản trị. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của 

các cổ đông;  

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết 

thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ 

phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các 

cổ đông.  

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và 

thùng phiếu được niêm phong;  

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ 

thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu. 

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban 

kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. 

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 

Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số 

phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho 

đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ ≥ 51% tổng số 

phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của 
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cổ đông dự họp (Tỷ lệ ≥ 51% được quy định tại điều 20 Điều lệ Công ty). Trường 

hợp 

có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn 

người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác 

không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc. Trường hợp điều kiện của các ứng 

viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số 

phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn. 

Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp 

lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai 

mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định. 

8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu 

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả 

bầu cử Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự 

gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ 

giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ. 

9. Hiệu lực thi hành 

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Bao bì Tiền 

Giang thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên. 

 

                                                                           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                Chủ tịch 

 

 

 

 

 

 



Tigipack - Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2021                                                                                        1 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TY CP BAO BÌ TIỀN GIANG 

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /NQ-HĐQT  Tiền Giang, ngày   tháng     năm 2021 

  

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

   CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội  nước Cộng hòa 

Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang; 

- Căn cứ Biên bản Đaị hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/06/2021 

của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang;  

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

của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang lần thứ 17  ngày 28/06/2021. 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương 

hướng SXKD năm 2021 

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: 

- Sản xuất :  

+ Bao PP :  5.996.734 cái 

+ Bao PE :    25.549,9 kg 

- Tiêu thụ : 

+ Bao PP :  5.623.083 cái 

+ Bao PE :    28.390,9 kg 

- Doanh thu:  29.551.690.836 đồng 

- Lợi nhuận trước thuế :  139.638.558 đồng 

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:  

- Sản xuất - tiêu thụ : 

       + Bao PP : 7.500.000 cái 

       + Bao PE :   20.000 kg 

DỰ THẢO 
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   - Doanh thu:  40.000.000.000đồng 

 - Lợi nhuận trước thuế : 500.000.000 đồng 

 Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau: 

Kết quả  

Tổng số 

phiếu biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán thành 
Không tán 

thành 

Không có ý 

kiến 

Không 

hợp lệ 

Số phiếu      

Đạt tỷ lệ %      

      Điều 2: 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  

Tổng số 

phiếu biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán thành 
Không tán 

thành 

Không có ý 

kiến 

Không 

hợp lệ 

Số phiếu      

Đạt tỷ lệ %      

    Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáocủa Ban kiểm soát năm 

2020. 

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau: 

Kết quả  

Tổng số 

phiếu biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán thành 
Không tán 

thành 

Không có ý 

kiến 

Không 

hợp lệ 

Số phiếu      

Đạt tỷ lệ %      

      Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán 

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau: 

Kết quả  

Tổng số 

phiếu biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán thành 
Không tán 

thành 

Không có ý 

kiến 

Không 

hợp lệ 

Số phiếu      

Đạt tỷ lệ %      
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  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 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 đề 

xuất không trích lập các quỹ và không chia chia cổ tức theo kế hoạch tại Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ 16 năm 2020 đề ra. 

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 

      - 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 :  
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               * 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  

Tổng số 

phiếu biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán thành 
Không tán 

thành 

Không có ý 

kiến 

Không 

hợp lệ 

Số phiếu      

Đạt tỷ lệ %      

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  

Tổng số 

phiếu biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán thành 
Không tán 

thành 

Không có ý 

kiến 

Không 

hợp lệ 

Số phiếu      

Đạt tỷ lệ %      

Điều 7: 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  

Tổng số 

phiếu biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán thành 
Không tán 

thành 

Không có ý 

kiến 

Không 

hợp lệ 

Số phiếu      

Đạt tỷ lệ %      

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

 

T

T 

Tên hạng mục đầu 

tư 

Tổng mức đầu 

tư (đồng) 

Nguồn vốn thực hiện Ghi chú 

Vốn công ty Vốn 

vay 

I Đầu tư theo hạng 

mục 

3.500.000.000 3.5000.000.000   

1 Mua 10 máy dệt bao 

pp tròn 

3.000.000.000 3.000.000.000  Năm 2020 

chuyển sang 

2.400.000.000 

đồng 

2 Mua 01 máy cắt may 

liên hợp 

   500.000.000    500.000.000   

II Sửa chửa, nâng cấp 

máy móc, thiết bị 

200.000.000 200.000.000   

 TỔNG CỘNG 3.700.000.000 3.700.000.000   

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau: 

Kết quả  

Tổng số 

phiếu biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán thành 
Không tán 

thành 

Không có ý 

kiến 

Không 

hợp lệ 

Số phiếu      

Đạt tỷ lệ %      
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  Điều 9: Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung 

về công tác đầu tư XDCB năm 2021. 

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau: 

Kết quả  

Tổng số 

phiếu biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán thành 
Không tán 

thành 

Không có ý 

kiến 

Không 

hợp lệ 

Số phiếu      

Đạt tỷ lệ %      

Điều 10: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 

đối với ông Võ Thanh Tòng- Thành viên Hội đồng quản trị 

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau: 

Kết quả  

Tổng số 

phiếu biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán thành 
Không tán 

thành 

Không có ý 

kiến 

Không 

hợp lệ 

Số phiếu      

Đạt tỷ lệ %      

2. Thông qua danh sách Danh sách ứng viên ứng cử 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 
Không tán 

thành 

Không có ý 

kiến 

Không 

hợp lệ 

Số phiếu      

Đạt tỷ lệ %      

  Điều 11: Thống nhất tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14  

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  

Tổng số 

phiếu biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán thành 
Không tán 

thành 

Không có ý 

kiến 

Không 

hợp lệ 

Số phiếu      

Đạt tỷ lệ %      

Điều 12: Thống nhất Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của 

Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần 

Bao bì Tiền Giang 

Thống nhất thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty và giao cho Hội 

đồng quản trị/Ban Kiểm soát ký ban hành để triển khai thực hiện. Đại hội đồng cổ 

đông đã biểu quyết như sau: 

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau: 

Kết quả  

Tổng số 

phiếu biểu 

quyết  

Trong đó  

Tán thành 
Không tán 

thành 

Không có ý 

kiến 

Không 

hợp lệ 

Số phiếu      

Đạt tỷ lệ %      

 

Điều 13: Triển khai thực hiện Nghị quyết 

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua 

và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2021 

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty có trách 

nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ 

đông tại phiên họp thường niên năm 2021. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

                                CHỦ TỊCH HĐQT   

    Nơi nhận : 

. UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội; 

. TCT Lương Thực MN; 

. HĐQT, BKS Cty ;                                                            

. Lưu văn thư, thư ký HĐQT.                                                             LÊ THANH KHIÊM 

 

 



GrAy uv quvnN
(Vi viQc tham dqr Dqi h6i d6ng cd ddng thuong niOn ndm 2021 ct)a C6ng ty cii phdn Bao

C9NG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc tap- Tg do- H4nh phric

* *?k**

-';l'i€n Giang, ngdy 28 thdng 05 ndm 2021

- Cht tich HDQT

- Uy vi6n HDQT

- Uy vi6n HDQT ki6m Girim d6c

- Uy vi6n HDQT

bi Tiin Giang t6 chilrc ngdy 28/06/2021 )

28105t202r):

Ho[c, riy quy6n cho mQt trong nhirng th?nh vi6n HQi d6ng quan tri C6ng ty (HDeT),sau:
(ddnh driu x vdo 6 vu6ng)

E Ong LC Thanh Khi6m

E 619 V6 Thanh Tdng

fl org TrAn Vin Tuong

E Orrg Dodn Thanh Phong
I-r ^lJ Ong Trucrng Vdn Hria - Uy vi6n HDeT
3. NQi dung fry quydn: BOn nh4n riy quy6n
t\am du, bi6u quy6t vd c6c quy6n ki6c theo

dng ni6n ndm 2021
thUc hi6n nhiing c6

9i6y uy quy6n ndy c6 hi6u luc ttr ngdy ky iltin khi DHDCD thudng nien nam
2021k€tthnc.

Chring t6i hodn todn chiu trlrchnhiQm vdi viQc riy quy6n ndy vd cam k6t tu6n thri
nghiCm chinh c6c quy dinh hiQn hdnh cta phSp lupt vd Di6u lQ cria C6ng ty c6 phAn Bao
bi Ti6n Giang

BGn nhgn riy quydn
(W rd ghi rd he t1n)

BGn riy quydn
(lry vd ghi r_6 he t€n)
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