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THONG BAO MOI HOP
DAr HQr ooNC CO Dor\c THTIONG NrtN NAnn 2022

Kinh gfri: Quy c6 a6ng COng ty c6 phAn Bao bi Tidn Giang

Cdn cf Di6u lQ t6 chric vd hopt dQng cua C6ng ty C6 ph6n Bao bi TiAn Giang ( C6ng ty), HQi
ddng quan tri C6ng ty c6 phan Bao bi Ti0n Giang tr6n trgng kinh moi Quf c6 d6ng tham dU Dai hQi

d6ng cO d6ng ( DHDCD) thucmg ni6n n6m 2022 rlhu sau:

1. Thili gian t6 chf'c Dpi hQi: Ltic 08 giir 00 phrit , ngiry 24 t}ling06 nIm 2022 (Thrfr sr[u)

2.Diatli0m hgp: Trung tam HOi nghf tinh TiAn Giang

(s6 6 Rach Gam, phulng 01, thdnh ptrO Uy Tho, Ti6n Giang)

3. NQi dung D4i hQi:

Tdi liQu nQi dung DHDCD thucrng ni0n n6m 2022 dugc c6ng ty ttaqg tar website: www.tigpack.com
muc Quan hQ c6 ti6ng tu ngdy 0210612022 vd gui ban in <t6n Quf cd d6ng khi tham fir Dai hQi.

4. DIng ki tham dBE4i hQi:

OC O4i hQi cO it6ng thulng ni0n n\m2022 duo. c t6 chrlc chu d6o,rdt mong Quf c6 ddng vui ldng
ddng ki tham dy cho Ban t6 chrlc d6n tru6c ngity 2010612022 (dang k;i qua diQn thoqi, buu diQn, fax,
mail...)

5. Uy quydn tham du Dai hQi:
NOu quiCO.dOng tryquy6" cho nguoi kh6c tham dU Dai hgi, Quf CO dOng vui ldng diAn vdo m5u
Gi6y iry quy0n tham fir DHECE thudng ni6n n6m 2022holc vdn ban iry quy6n tluo. c lflp theo quy
dinh ctra ph6p 1u0t vA d6n su vd gui Gi{X'iry quyAn dA bi ve dia chi ducri <16y tru6c ngiry 2010612022
hoflc xu6t ffinh khi Ngudi nhQn try quyCn e16n dU Dai hQi. I

(Lw1.r i: Giay rty qryin pldi nhu rd ftn cd nhAn, fi chirc ilwgc riy qryin vd phdi cd sii bgng cO

phAry ihryc fiy quyin. GiAy rty quyin phrti h b,rtn chfnh, cd chfr kj siing. Trrirttg hgp nilln ty
quyin th cd il6ng tO chtbc thi Gidy ,fiy quyin pk,fii ctf ddu crta fi chtbc fiy quyin).
6. Dia chi grii vIn bin vi li6n hQ h5 trg

C6ng ty c6 phAn Bao bi Tidn Giang

Dia chi : khu ph6 Trqng Lucmg, phudrng 10, Thanh pnO Uy Tho, Tidin Giang.
DiQn tho4i: 0273.38678871 0909.910.257 - Bd Le Nguydn Thanh Trd (P. T6 chr?c - henh chinh)
FAX qua s6: 02733.8 58702 Email : baobiti gipegk@glqa[.cgm

7. Cd tl6ng ho{c ngutri nhfn riy quydin d6n dg Dpi hQi vui ldng noang theo cfc gi6y tir sau:

- Th6ng b6o moi hgp vd Gi6y iry quyenruan ban iry quyAn theo quy dinh ctra ph6p luQt ve dan sg
(n6u c6);

- Gi6y CMND/Th6 CCCD/I{Q chii5u hopc ban sao hqp le ci6y CNEKDN cua t6 chr?c. R5t han hanh
du-o. c d6n tii5p Quf C6 ddng tai Dpi h$i d6ng c6 il6ng thudmg ni6n ndm2022;

- Thdng b6o ndy thay cho thu moi trong trucmg hqp Quf cd d6ng chua nh{n ttuo. c thu mcyi.

TrAn trgng!
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cONc rv cO pnAN BAo ni rrnN GrANG

Khu Ph6 Trung Luong, Phucmg 10, TP M! Tho, Tinh Ti6n Giang
DiQn tho4i: Q2733) 8ss679 FAX: (02733) 8s8702
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THONG BAO
VdiviQc bAu b6 sung thirnh vi6n HQi tldng qufln tri nhiQm kj, w (2013 -2022)

Kinh gtri: Quy cA OAng Cdng ty 
"6 

phAn Bao bi Ti6n Giang

- Cdn cth luQt doanh nghiQp sii SS/ZOZ1/QH|4 ild duqc Qu6c hQi nudc C\ng

hda Xd HOi Chli ngh1a lliQt Nam th6ng qua ngdy 17/06/2020;

- Cdn c* Ludt ch{cng khodn sii S+|ZOt9/QH14 &tqc Quiic hQi nudc CQng hda

Xd h\i Chil ngh1a Vi€t Nam th6ng qua ngdy 26/1 t/2019; ,

'a

- Cdn c* Diiu le td chftc vd hogt dlng cfia C6ng ty cO phdru Bao Bi Tiin

Giang ; '

- Cdn cdr theo Don xin t* nhiQm ngdy 22/04/2022 cila 6ng LA Thanh KhiAm vd

6ng Phsm Anh Vil.

C6ng ty.6 phAn Bao bi Ti6n Giang xin trdn trqng th6ng b5o ili5n Quy cO <tdng

;. .^ -;.ve vlpc de cu, rmg cri nhan sU dU ki6n bAu bd sung thenh vi6n FDQT nhiQm Ly ry
(2018-2022) trongky hqp Eai hQi cl6ng cO d6ng thuong ni6n n6m 2022 theo c6c
- - -r

chi ti6t nhu sau:

r. BAU sO suNG THANH vrtN Her oONc euAN rnl
1. 56 lugng thhnh vi6n HDQT dU ki6n biu bO sung: 02 thdnh.viOn

2. Ti6u chuAn vir tlidu kiQn lirm thhnh vi6n HQi tl6ng qufln tri:

a. Kh6ng thuQc di5i tuqng quy dinh t4i khoan 2 Di6u 17 cita Lupt Doanh

nghiQp 59l2020lQHt4;

b. C6 trinh {9 lruV6n 
m6n, kinh nghiQm trong quan trf kinh doanh hoflc trong

linh vyc, ngdnh, nghd kinh doanh ctra c6ng ty vd kh6ng nfr6t tfri6t ph6i ld cO d6rg

cria c6ng ty;



c. Thenh vi6n H$i <l6ng quan tri chi duo. c d6rig thoi h thanh vi6n HQi d6ng

quin tri tpi tOi ila 05 cQng ty khSc;

d. C6 stc kh6e, cri phAm ch6t d4o dric t6t, trunEl thgc, 1i6m khii5t.

3. Didu kiQn tld cfr/rfrng cft thirnh vi6n HQi tl6mg quin tri:

a. C6 d6ng hoflc n.h6m c6 tl6ng s0 hiru tit l,O%tdng sO c0 phAn ph6 th6ng tro

16n c6 quy6n dO cri img cri vi6n HOi d6ng qtr6ur tri theo quy dinh cria Lu6t Doanh

nghiep vd DiAu lQ c6ng ty.

b. Trudng hqtp sO lugmg img vi6n HQi d6ng quan trf th6ng qua dA ctr vd img

cri v6n kfiOng dir sd lugng ca, tni6t theo quy dinh tai khoan 5 DiAu 115 LuQt

Doanh nghiQp, HQi d6ng quan tr1 ducrng nhiQm gi6i thiQu th6m img cri vi0n qudn

trf c6ng E vd Quy ch6 ho4t dQng cfra HQi d6ng quan tri. ViQc HQi d6ng qu6n tri

duong nhiQm gicri thiQu th6m img cri vi6n phii duo. c c6ng bti 16 rdng tru6c khi Dai

hQi d6ng cO d6.tg bi6u quyi5t bAu thenh vi6n HQi dOng qu6n tri theo quy dinh cira

ph5p luflt.

-'.- ---. 
.: I \

c. Ung vi6n HQi d6ng quin tri ph6i c6 cam k6t bturg vdn bin vC tinh trung

thgc, chinh x6c cta c6c th6ng tin cd nhan dugc c6ng bO vd phii cam k6 thUc hien

nhiQm vu mQt c6ch trung thgc, cAn trgng vd lqi ich cao nh6t cira C6ng ty n5u dugc

bAu ldm thanh vi6n HQi d6ng quan tr!. Th6ng tin 1i6n quan dtin rmg vi6n Hqi ddng

quan trf dugc c6ng b6 bao g6m:

- Trinh dQ chuy6n m6n;

- Qu5 trinh c6ng t6c;

- Cdc chirc danh quen $ kh6c (bao g6m cA chric dnah HQi-d6ng qu6n tri cria

c6ng ty kt6c);
:..

- Lqi ich c6 1i6n quan t6i C6ng ty vd c6c b6n c6 1i6n quan cria C6ng ty;

- CLc th6ng tin kh5c (ni5u c6).



II HO SO DE ctl tINc ctl
f . ffd so'tld cr?, rfrng cr?:

H6 scv dA ct, img ct nh6n sfr bAu bd sung Thdnh vi6n HQi ddng quen tri bao

gom:

- Thu dA cri, img crJr thanh vi6n HDQT (theo mdu);

- Scr ytiu li lfch do img cri vi6n tu khai (theo m6u);

- Ban sao c6ng chimg; CMND, hQ khAu thudrng rrrt, cdcbdng c6p chung nhan

trinh dQ vdn h6a vd trinh dQ chuy6n m6n cria img cri vi6n;

- Bi6n ban ho. p nh6m (n6u ung cri vi6n du-o. c nh6m cO d6ng dd cri, theo mdu).

2. Thdi gian vh noi nhfn hd so tld cri/fng cfr:

- Thdi gian: C6 d6ng hoflc nh6m cO ddng phii gti hd so tru6c 16 gio ngey

1010612022, cdncri theo d6u buu diQn

- Noi nhQn: Cdng ty c6 phdn Bao bi TiAn Giang- Phdng T6 chirc Henh chinh,

khu ph6 Trung Lucrng, Phuong 10, Thenh ptrO Vty Tho, TiAn Giang.

Sau thdi gian quy dinh viQc nQp hO so n6u tr6n, C6ng ty chung tdi sE kh6ng

nhQn vd gi6i qryiSt U61 fci trudrng hqrp khi6u npi ndo cira Qulf vi cd cl6ng vd viQc
.:

tham gia img cri, d6 crl img vi6n dC bdu bO sung Thanh vi6n HQi d6ng quan tri

C6ng ty c6 pho'- Bao bi Ti6n Giang nhiQm lcy 201 8-2022.

Trdn treng th6rtg bdol

rM. HQr D:NG QUAN rnl

fl
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DANH MỤC TÀI LIỆU 

1. Dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị; 

2. Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt 

động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2021; 

3. Dự thảo báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; 

4. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; 

5. Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, quỹ lương năm 2021; kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ lương 2022; 

6. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 

2021 và phương án chi trả thù lao năm 2022; 

7. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; và giao Hội đồng quản trị lựa 

chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt; 

8. Tờ trình thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan; 

9. Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-

2022); 

10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Bao bì 

Tiền Giang; 

11. Phiếu biểu quyết; 

12. Các tài liệu, mẫu biểu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông. 
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CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

(Bắt đầu từ 8h00 ngày 24 tháng 06 năm 2022) 

Thời gian Nội dung 

Trước 8:00 

Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: 

● Đón tiếp đại biểu và cổ đông; 

● Kiểm tra tư cách cổ đông phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, 

phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội. 

8:00 – 8:30 

(30 phút) 

Khai mạc Đại hội 

● Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 

● Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; 

●Thông qua Quy chế làm việc và quy chế bầu cử; 

● Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, 

Ban kiểm phiếu; 

●Thông qua chương trình Đại hội. 

8:30 – 9:00 

(30 phút) 

Trình bày các báo cáo 

● Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT; 

● Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết 

quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2021; 

● Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt đông của Ban Kiểm soát. 

9:00- 9:20 

(20 phút) 

Các tờ trình Đại hội 

● Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; 

●Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, quỹ lương năm 2021 và kế 

hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và quỹ lương 2022; 

●Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021 và phương 

án chi trả thù lao năm 2022; 

●Tờ trình phê duyệt danh sách kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 

và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chínhnăm 2022; 

●Tờ trình thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan; 

●Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018- 

2022. 

● Nội dung khác (nếu có) 

9:20 - 9:50 

(30 phút) 
Đại hội thảo luận 

9:50 -10:00 

(10 phút) 
Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình 

10:00 -10:10 

(10 phút) 
Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 

10:10-10:20 

(10 phút) 

Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 



10:20-10:40 

(20 phút) 
Nghỉ giải lao- Kiểm phiếu bầu cử 

10:40-10:50 

(10 phút) 
Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử 

10:50-11:00 

(10 phút) 

Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022; 

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và  Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông. 

11:00 Tuyên bố bế mạc Đại hội 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

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 phần Bao bì Tiền Giang; 

Để Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 2022, 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 2022 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 THẢO 
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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 25/05/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy 

quyền cho 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 
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- Các thông tin khác (nếu có). 

II Phương thưc bầu cử 

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thực 

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 cử của Hội đồng quản trị. Cổ 

đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc 

một số ứng cử viên. 

2. Phiếu bầu của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần 

mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, và số phiếu bầu tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu 

cạnh cột “Ứng cử viên” có cột “Số phiếu bầu”, việc bầu phiếu được thực hiện bằng 

việc điền số phiếu bầu vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín nhiệm, 

Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng viên, hoặc chia 

đều, hay không đều cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên 

không vuợt quá số phiếu bầu của cổ đông. 

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ: 

  Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo Công ty; 

  Phiếu có tẩy xóa, sữa chữa nội dung đã in sẵn; 

  Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên; 

  Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định; 

  Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu; 

  Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm  vào cột “ Số phiếu bầu”. 

III Nguyên tắc trúng cử 

1. 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. 
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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 01 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:  

- 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; 
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- 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 
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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 2022 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 hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt 

động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2021 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 
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cấp Phiếu biểu quyết Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/05/2022) 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

                                Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Thành phần Hội đồng quản trị ( HĐQT) 

Thành phần Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2021 có sự thay đổi về 

nhân sự, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu 01 thành viên HĐQT, cụ thể như sau: 

 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 Nguyên 

thành viên 

Miễn nhiệm từ ngày 28/06/2021 

4 Ông Phạm Anh Vũ Thành viên Bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng 

quản trị từ ngày 28/06/2021 

5 Ông Đoàn Thanh Phong Thành viên Chủ tịch Công đoàn 

6 Ông Trương Văn Húa Thành viên Thành viên độc lập 

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021 

DỰ THẢO 

http://www.tigipack.com/
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Các thành viên HĐQT thực hiện trách nhiệm của người quản lý Công ty theo quy 

định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Theo phân 

công nhiệm vụ, các thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung 

thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty. Trong năm 2021, HĐQT 

Công ty đã tiến hành 03 cuộc họp trực tiếp và 04 lượt lấy ý kiến các thành viên HĐQT 

bằng văn bản. Theo đó, HĐQT đã ban hành 07 nghị quyết, 09 quyết định  và các văn bản 

chỉ đạo thuộc thẩm quyền của HĐQT để chỉ đạo và giám sát việc thực hiện đối với Ban 

Giám đốc ( đính kèm Phụ lục các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng 

quản trị). 

Trong năm 2021, HĐQT đã tập trung thực hiện các nội dung chương trình theo 

quyền hạn, trách nhiệm được giao để lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý, điều hành Công ty 

tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: 

(i) Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021  

Năm 2021, trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, Công ty 

CP Bao bì Tiền Giang phải chịu nhiều tác động trực tiếp ( phải dừng, giãn sản xuất, sản 

lượng bán ra thấp, chi phí đầu vào tăng…) và thị trường tiêu thụ bao bì gặp cạnh tranh 

gay gắt. Những thuận lợi, thách thức, khó khăn đã được Ban Giám đốc phân tích trong 

Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh; HĐQT đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải 

pháp tình thế, thích ứng linh hoạt nhằm giảm thiểu rủi ro và hạn chế thiệt hại thấp nhất 

trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 

2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

TT Nội dung Thực hiện năm 

2021 

Thực hiện năm 

2020 

% so với 

2020 

1 Tiêu thụ bao PP, cái 4.313.687 5.623.089 76.71% 

2 Tổng doanh thu, đồng 19.860.409.177 29.551.690.836 67,2% 

3 Lợi nhuận sau thuế, đồng (1.311.961.050) 139.638.558  

4 Quỹ lương KH, đồng 5.144.334.767 7.520.459.772 68,4% 

 

(ii) Về quản lý sử dụng tài sản và đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ 
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    + Chỉ đạo rà soát, sử dụng có hiệu quả các tài sản hiện có của Công ty; bán thanh lý 

tài sản không cần dùng để thu hồi vốn 

+ Chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư, từng bước thay thế máy dệt cũ ( phê duyệt đầu 

tư hạng mục 10 Máy dệt bao mới) 

(iii) Công tác khác về quản trị doanh nghiệp 

+ 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, 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. 

3. Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 

Hội đồng quản trị đã giám sát trực tiếp bằng hình thức tham dự các cuộc họp giao 

ban, sơ, tổng kết, Hội nghị người lao động của Công ty để chỉ đạo kịp thời việc thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc theo đúng thẩm 

quyền, trách nhiệm, không gây cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của Ban Giám đốc 

trong thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình và 

kết quả hoạt động SXKD của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động 

SXKD, hạn chế thấp nhất những rủi ro phát sinh. 

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc 

-Trong năm 2021, hoạt động Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác 

động có dịch bệnh Covid; nhưng Ban Giám đốc đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông, các chủ trương của HĐQT, đặc biệt có những giải pháp linh hoạt, 

thích ứng trong đối phó với hậu quả dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh và thu nhập 

người lao động ở mức cơ bản.  
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- Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc luôn được thực hiện chặt chẽ, kịp thời 

để nắm bắt và xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. 

-Trong công tác điều hành hàng ngày, Ban Giám đốc đã thực hiện các chức năng 

nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, các quy chế của Công ty; đề xuất giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc vì mục đích chung đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, hạn chế tối đa 

thiệt hại cho Công ty và cổ đông; thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định. 

- Tuy vậy, nhiều khó khăn do nguyên nhân chủ quan chậm được khắc phục như: 

chưa hình thành được bộ phận kinh doanh, tiếp thị hiệu quả; công tác quan hệ đối ngoại 

tìm kiếm khách hàng, thị trường còn hạn chế; sản xuất, tổ chức sản xuất còn yếu, năng 

suất lao động thấp, khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng chưa cao, do năng lực sản xuất 

thời điểm còn thấp, sản phẩm kém đa dạng; thường xuyên thiếu hụt lao động, công tác 

tuyển dụng lao động mới gặp rất nhiều khó khăn. 

5. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát 

Năm 2021, 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. Về các giao dịch với các bên liên quan 

Được báo cáo trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và công bố 

thông tin trên trang thông tin điện tử Công ty 

7. Thù lao, tiền lƣơng và lợi ích khác của HĐQT, Ban Giám đốc 

 Được thực hiện đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông; và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 

được kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội 

đồng cổ đông với các chỉ tiêu chính như sau: 
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Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2022 

1.Sản lượng tiêu thụ bao PP Cái 5.500.000 

2. Doanh thu đồng 28.500.000.000 

3. Lợi nhuận sau thuế đồng 250.000.000 

4. Lương bình quân đồng/ng/tháng 7.137.0000 

5. Kế hoạch đầu tư phát triển 

- Kế hoạch 2021 chuyển sang 

đồng 2.800.000.000 

6. Nộp ngân sách đồng Theo quy định 

2. Chƣơng trình công tác năm 2022 

 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 2022, 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 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. 

Theo đó, cần phải có sự chuyển biến rõ nét theo định hướng sau: 

+Tiếp tục đầu tư theo chiều sâu, tập trung sản phẩm truyền thống có lợi thế ; nâng 

cao năng lực cạnh tranh (về giá, tiến độ giao hàng, duy trì chất lượng ổn định..) đối với 

sản phẩm lợi thế của đơn vị - được xác định vẫn là bao PP thông dụng đóng gạo và thức 

ăn chăn nuôi, bột mì… 

+Định hướng thị trường, khách hàng mục tiêu:  Nhóm khách hàng đóng gạo, thức 

ăn chăn nuôi vẫn là phân khúc thị trường truyền thống, chủ lực của Công ty ( nguồn lực 

đầu tư, máy móc thiết bị, nhân sự sẽ được tập trung cho phân khúc này) 

+ Phải khắc phục điểm yếu lớn nhất thời gian qua là khâu sản xuất, tổ chức sản xuất 

còn yếu trong điều kiện vẫn phải đảm bảo sản lượng đầu ra, ít nhất đạt kế hoạch và đạt 

điểm sản lượng hoá vốn – cần khai thác thế mạnh của các đơn vị đối tác về mặt hàng 
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Bao” chợ”, tăng cường liên kết, hợp tác, phát triển mặt hàng này ( bao PP mỏng, chất 

lượng trung bình) 

   - 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.  

   - 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;  

- Các nhóm giải pháp chủ yếu 

* Thường xuyên quan tâm, chăm sóc khách hàng. Cố gắng duy trì khách hàng 

truyền thống, ít nhất đạt sản lượng hòa vốn hàng tháng; 

* Xác định thị trường mục tiêu với những sản phẩm bao phù hợp với năng lực của 

Công ty nhằm có kế hoạch sản xuất, khai thác khách hàng- đó là phân khúc bao bì gạo 

thức ăn chăn nuôi  và liên kết khai thác thêm mặt hàng bao “ chợ” 

* Tích cực hơn nữa trong việc khai thác cung ứng bao gạo xuất khẩu cho khách 

hàng chủ lực ngành gạo là Tổng công ty LTMN ( và các đơn vị thành viên). Ngoài ra, 

khai thác thêm khách hàng ngành mía đường, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản, 

gia súc gia cầm, ngành phân bón… 

* 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;      

* Mở rộng hình thức hợp tác, gia công với các đơn vị cùng ngành nhằm tăng sản 

lượng sản xuất và bán ra. 

*** 
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Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./. 

 

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 năm 2021 

Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 05 thành viên và đã tổ chức 07 cuộc họp (03 cuộc 

họp trực tiếp + 04 cuộc họp lấy ý kiến) cụ thể như sau: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

1 Ông Lê Thanh Khiêm Chủ tịch 3/3 100% 

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

3 
Ông Võ Thanh Tòng 

Thành viên 
2/3 

100% 
Ông Phạm Anh Vũ 1/3 

4 Ông Đoàn Thanh Phong Thành viên 3/3 100% 

5 Ông Trương Văn Húa Thành viên 3/3 100% 

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022 

T

T 

Số Nghị quyết/ Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

I Nghị quyết   

1 01/2021/NQ-BBTG-HĐQT 06/01/2021 V/v cử nhân sự đại diện TCT 

LTMN tại Công ty CP Bao bì Tiền 

Giang và tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 

2 02/2021/NQ-BBTG-HĐQT 06/01/2021 V/v bổ nhiệm chức danh Giám đốc 

tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền 

Giang 

3 03/2021/NQ-BBTG-HĐQT 06/01/2021 V/v tiếp nhận, bổ nhiệm chức danh 

Phó Giám đốc tại Công ty cổ phần 

Bao bì Tiền Giang 

4 04/2021/NQ-BBTG-HĐQT 02/03/2021 V/v thông qua kế hoạch tổ chức 
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T

T 

Số Nghị quyết/ Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 của Công ty cổ phần 

Bao bì Tiền Giang 

5 05/2021/NQ-BBTG-HĐQT 24/04/2021 V/v gia hạn tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2021 của 

Công ty cổ phần Bao bì Tiền 

Giang 

6 06/2021/NQ-BBTG-HĐQT 07/05/2021 V/v thống nhất thời gian tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 của Công ty cổ phần 

Bao bì Tiền Giang 

7 07/2021/NQ-BBTG-

ĐHĐCĐ 

28/06/2021 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 của Công ty 

cổ phần Bao bì Tiền Giang lần thứ 

17 

II Quyết định   

1 01/2021/QĐ-BBTG-HĐQT 19/01/2021 V/v miễn nhiệm chức danh Giám 

đốc tại Công ty cổ phần Bao bì 

Tiền Giang đối với ông Võ Thanh 

Tòng 

2 02/2021/QĐ-BBTG-HĐQT 29/01/2021 V/v bổ nhiệm chức danh Giám đốc 

tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền 

Giang đối với ông Trần Văn 

Tưởng 

3 03/2021/QĐ-BBTG-HĐQT 25/02/2021 V/v bổ nhiệm chức danh Phó Giám 

đốc tại Công ty cổ phần Bao bì 
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T

T 

Số Nghị quyết/ Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

Tiền Giang đối với ông Nguyễn 

Hồng Nhân 

4 04/2021/QĐ-BBTG-HĐQT 28/06/2021 V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT 

tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền 

Giang đối với ông Võ Thanh Tòng  

5 05/2021/QĐ-BBTG-HĐQT 28/06/2021 V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT tại 

Công ty cổ phần Bao bì Tiền 

Giang đối với ông Phạm Anh Vũ  

6 06/2021/QĐ-BBTG-HĐQT 28/06/2021 V/v ban hành Quy chế hoạt động 

của HĐQT tại Công ty cổ phần 

Bao bì Tiền Giang  

7 07/2021/QĐ-BBTG-HĐQT 28/06/2021 V/v ban hành Quy chế nội bộ quản 

trị tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền 

Giang  

8 08/2021/QĐ-BBTG-HĐQT 28/06/2021 V/v ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Ban kiểm soát tại 

Công ty cổ phần Bao bì Tiền 

Giang  

9 09/2021/QĐ-BBTG-HĐQT 04/09/2021 v/v phê duyệt Dự toán và kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu (đầu tư mua mới 

10 máy dệt bao PP) 

 



 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  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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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2021 

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông  

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang 

Căn cứ luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Bao Bì 

Tiền Giang; 

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài  chính năm 

2021 đã được kiểm toán. 

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang về kết quả sản xuất kinh doanh của Công 

ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc trong năm 

2021 với các nội dung sau: 

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

I. Tình hình chung  

1. Thuận lợi 

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

như bao đường, thức ăn chăn nuôi, bao trà , …. tạo được niềm tin khách hàng về 

chất lượng sản phẩm. 

- 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. 

2. Khó khăn: 

DỰ THẢO 

http://www.tigipack.com/
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-  Năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn do tác động của dịch Covid -19 phức 

tạp hơn nhiều so với năm 2020. Công ty phải ngừng sản xuất hơn 2 tháng để 

đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Rất nhiều Công ty buộc phải ngừng việc 

nên ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tiêu thụ bao bì, nhất là bao phục vụ ngành 

mía đường, thức ăn gia súc nên mức sản xuất và tiêu thụ thấp so với cùng kỳ 

2020. 

- 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) 

- Nguồn lực rất hạn chế, sản phẩm đơn điệu phổ thông 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; chưa có bộ phận tiếp thị, kinh doanh 

bán hàng chuyên trách (hiện do Ban giám đốc đảm nhiệm công tác bán hàng). 

- Khó khăn khác: thường xuyên thiếu hụt lao động, những lao động có thời 

gian công tác gần đủ 20 năm họ nghỉ việc để hưởng trợ cấp 1 lần từ BBXH; 

công tác tuyển dụng lao động mới gặp rất nhiều khó khăn do tiền lương thấp và 

chưa có chính sách thu hút và đãi ngộ lao động có tay nghề. 

Với những thuận lợi và khó khăn trên, Công ty đã tập trung chỉ đạo, điều 

hành, huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh; tuy nhiên thực hiện năm 2021 không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể 

như sau: 

II. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu   

a) Kết quả kinh doanh 
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STT 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2021 

 

Năm 2020 

Tỷ lệ 

(% so 

2020) 

1 Tổng doanh thu 20.004.519.935 29.798.111.956  

 - Doanh thu bán hàng, 

cung cấp dịch vụ  

19.860.409.177 29.551.690.836  -33% 

 - Doanh thu tài chính 144.093.673 213.545.083 -33% 

 - Thu nhập khác 17.085 32.876.037  

2 Tổng chi phí 21.316.480.985 29.658.473.398  

 - Giá vốn hàng bán 17.965.745.450 26.155.978.278 -31% 

 - Chi phí tài chính    

 - Chi phí bán hàng 348.234.814 367.978.481 -5% 

 - Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 

2.338.669.527 3.047.316.639 -23% 

 - Chi phí khác 663.831.194 87.200.000  

3 Lợi nhuận trước thuế (1.311.961.050) 139.639.558  

4 Thuế TNDN hiện hành     

5 Thuế TN được hoãn lại    

6 Lợi nhuận sau thuế (1.311.961.050) 139.638.558   

b) Sản lượng thực hiện so với cùng kỳ 

STT Mặt hàng ĐVT Thực hiện 

2021 

Thực hiện 

2020 

Tỷ lệ 

(% so 

2020) 

I Sản xuất     

1 - Bao PP cái 4.035.758 5.996.734 -33% 

2 - Bao PE kg 21.618 25.549 -15% 
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II Tiêu thụ     

1 - Bao PP cái 4.313.687 5.623.089 -23% 

2 - Bao PE kg 22.206 28.391 -22% 

III Tổng doanh thu Đồng 20.004.519.935 29.798.111.956 -33% 

IV Lợi nhuận Đồng (1.311.961.050) 139.638.558  

Thuyết minh kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ đều giảm so với năm 2020. 

- Tổng doanh thu : 20,004 tỷ đồng, đạt 67,13% so năm 2020 

- Lợi nhuận (trước thuế): - 1.311 triệu đồng. 

- Tính đến thời điểm 31/12/2021:  

+ Vốn góp của chủ sở hữu ( vốn cổ phần): 11,9 tỷ đồng 

+ Lỗ lũy kế:                                               : 3,133 tỷ đồng 

Trong đó: Lỗ lũy kế đến cuối năm trước   : 1,821 tỷ đồng 

Lỗ năm 2021                            : 1,311 tỷ đồng 

Tổng nợ phải thu đến ngày 31/12/2021 là 5,48 tỷ đồng chiếm 28,08% trên 

tổng tài sản. Trong đó nợ phải thu khó đòi 1,015 tỷ đồng Công ty đã trích lập dự 

phòng 100% của 4 đơn vị gồm: Công Ty CP Thương Mại Tiến Hưng; Công Ty 

CP XNK NSTP Cà Mau; Công Ty CP Dabaco Tiền Giang; DNTN Thiên Thanh. 

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

đối tốt, tuy nhiên cũng phát sinh công nợ quá hạn thanh toán của Công Ty CP 

Thương Mại Tiến Hưng trên 1 năm và công ty cũng đã trích lập dự phòng nợ 

phải thu khó đòi theo tỷ lệ qui định. 

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là: 

19,52 tỷ đồng giảm 2,52% so với đầu năm 2021. 

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 18,093 tỷ đồng 

giảm 6,76% so với đầu năm 2021 do Công ty lỗ 1.311.961.050 đồng.  
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2. Đánh giá nguyên nhân hoạt động kinh doanh không hiệu quả, bị lỗ 

* Nguyên nhân chủ yếu:  

- Do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Từ tháng 5/2021 việc giao hàng đi các tỉnh gặp rất nhiều khó khăn 

nhưng Công ty vẫn sản xuất để cung cấp hàng hóa cho các nhà máy sản xuất 

thức ăn…Đến ngày 17/7/2021 thì ngừng sản xuất đến 26/09/2021 do không thực 

hiện được 3 tại chổ. Và đến 23/11/2021 Công ty mới hoạt động lại bình thường. 

- Công ty phải chịu các khoản chi phí như tiền lương và đóng bảo hiểm đầy 

đủ cho người lao động trong những tháng ngừng việc.  

- Khó khăn về thị trường đầu ra, sản lượng tiêu thụ bao PP đạt thấp, số 

lượng bao bì bán cho nhóm khách hàng mía đường; thức ăn cá (là nhóm khách 

hàng tiêu thụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu bán hàng của công ty) bị sụt giảm 

nghiêm trọng vì ngành này đang gặp nhiều khó khăn, một số đơn vị trong ngành 

đã đầu tư nhà máy sản xuất để tự chủ bao bì trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh.  

Sản lượng bán ra quá thấp nên không cân đối được các khoản chi phí phát 

sinh đột biến trong năm 2021 là: 822.736.000 đồng, cụ thể: 

- Tiền trợ cấp thôi việc                                  : 150.905.000 đồng 

- Chi phí ngừng hoạt động do dịch Covid 19: 591.831.194 đồng 

- Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi        :  80.000.000 đồng 

- Năm 2021, bộ máy điều hành của Công ty có biến động (Giám đốc xin 

nghỉ việc), phó giám đốc lên thay vị trí Giám đốc và phó giám đốc là người mới 

được điều về Công ty từ tháng 3/2021, quá trình chuyển giao phần nào đó ảnh 

hưởng đến công tác điều hành của đơn vị.    

- Tình trạng người lao động nghỉ việc nhiều trong năm, trong khi công nhân 

tuyển dụng mới phải có thời gian đào tạo mới có thể đáp ứng được yêu cầu 

nhiệm vụ. Điều này ít, nhiều cũng làm gián đoạn, gây khó khăn đến kế hoạch 
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SXKD của công ty. Bên cạnh đó, việc người lao động nghỉ việc nhiều làm cho   

chi phí giải quyết chế độ tăng cao. 

Bên cạnh đó còn những nguyên nhân nội tại, tích lũy từ nhiều năm trước 

cần phải có thời gian để khắc phục từng bước như: 

-  Công tác phát triển nguồn nhân lực còn hạn chế, đặc biệt là không có 

nhân viên tiếp thị bán hàng, nên ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ của Công ty. 

Hiện nay Ban giám đốc đang đảm nhiệm việc tìm kiếm khách hàng. 

-  Máy móc thiết bị xuống cấp, thiếu kỹ thuật có tay nghề, nên chỉ tập trung 

khâu sửa chữa ngắn hạn để duy trì sản xuất.  

- Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm cao hơn giá thị trường cùng thời 

điểm nên không cạnh tranh được với các đơn vị khác dẫn đến sản lượng sụt 

giảm, 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. 

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC 

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc trong quản lý điều 

hành: 

Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy 

đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty  và các 

quy định liên quan 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. 

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, thảo luận 

các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ 

đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của 

ĐHĐCĐ. 
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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. 

Đến thời điểm báo cáo Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường 

nào, các hoạt động của Công ty điều tuân thủ theo qui định. 

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban 

điều hành 

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 thông tin liên quan đến hoạt động của Công 

ty trong quý, năm và các văn bản, tài liệu cần thiết khác khi có yêu cầu. 

Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp định kỳ hàng quí và các 

cuộc họp bất thường của HĐQT, Ban điều hành. 

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã phối họp kịp thời 

trong những trường hợp cần thiết để hoạt động Công ty vừa được tiến hành 

đúng quy định của pháp luật vừa đáp ứng được yêu cầu của Đại hội đồng cổ 

đông. 

C. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét : 

- Ban kiểm soát thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty  

năm 2021. 

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ảnh một cách trung thực, hợp lý tình 

hình tài chính tại ngày 31/12/2021, 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 09/01/22, 

không có trường hợp nào bất thường. Số liệu trong báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ 
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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. 

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện và tuân thủ đúng Điều lệ 

của Công ty và quy định của pháp luật. 

2. Kiến nghị: 

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phải 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.  

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 phát sinh tình trạng nợ tồn đọng, phải thu khó đòi và nợ không 

có khả năng thu hồi. 

Cần có ít nhất 01 nhân viên tiếp thị, bán hàng vì hiện nay Công ty đang 

thiếu bộ phận này.  

D. 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 

2022 cho Công ty. 

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, 

kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2021, Ban kiểm soát 
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xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét 

thông qua. 

Trân trọng kính trình! 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

Nơi nhận:                                                                      TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 

- Quý cổ đông; 

- Lưu: VT, BKS. 

 

 

 

 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:     /BC-BBTG-HĐQT                         Tiền Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2022 

 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

                                        Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang 

Căn cứ luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bao bì 

Tiền Giang; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy 

định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang; 

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài  chính năm 

2021 đã được kiểm toán. 

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát. 

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang về việc thực hiện nhiệm vụ công tác của 

BKS trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2022 

với các nội dung sau: 

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 

1. Các công tác đã thực hiện: 

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát 

đương nhiệm trong năm và tại ngày lập báo cáo như sau 

 

 

 

 

DỰ THẢO 

http://www.tigipack.com/
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STT 

 

Thành viên BKS 

 

Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu là 

thành viên 

BKS 

Trình độ 

chuyên môn 

1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương Trưởng ban 21/06/2019 Cử nhân kinh tế 

2 Ông Nguyễn Tấn Hưng Thành viên 18/05/2018 Cử nhân kinh tế 

3 Ông Lâm Anh Tuấn Thành viên 18/05/2018 Cử nhân kinh tế 

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện được một số công việc như 

sau: 

Các hoạt động thường kỳ của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã tiến hành 

các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều 

lệ tổ chức hoạt động, các quy chế, quy định của Công ty trong việc quản lý và 

điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm: 

- Giám sát việc triển khai thực hiện và kết quả của Nghị quyết Đại hội cổ 

đông. 

- Thẩm định báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 

hàng quí, năm. 

- Kiểm tra tất cả các chứng từ thu, chi; Hợp đồng kinh tế mua, bán hàng 

hóa; báo báo nhập xuất tồn vật tư, nguyên phụ liệu; thành phẩm, hàng hóa; Hợp 

đồng lao động và các chế độ cho người lao động… 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 

2. Các cuộc họp của ban kiểm soát 

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp theo từng 

quí trong năm 2021 ( sau khi xong báo cáo tài chính quí). Cụ thể như sau: 

 

STT 

 

Thành viên BKS 

Số buổi 

tham dự 

họp 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

Lý do 

không 

dự họp 

1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương 04 100% 100%  

2 Ông Nguyễn Tấn Hưng 04 100% 100%  
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STT 

 

Thành viên BKS 

Số buổi 

tham dự 

họp 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

Lý do 

không 

dự họp 

3 Ông Lâm Anh Tuấn 04 100% 100%  

3. Báo cáo chi phí thù lao của thành viên Ban kiểm soát Công ty: 

Thù lao của thành viên ban kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định 

tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo qui định của pháp luật.  

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy 

định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang, Ban kiểm soát xây dựng 

phướng hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau: 

- 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 

2022, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành. 

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của 

Công ty hàng quí, năm. 

- Họp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý để sơ kết công tác và đề ra kế hoạch 

của quý tiếp theo. 

- Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban 

kiểm soát hàng quý. 

- Thực hiện giám sát tài chính, hoạt động của các phòng ban của Công ty, 

kịp thời báo cáo với Hội đồng quản trị khi có dấu hiệu bất thường. 

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của 

Ban kiểm soát trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát 

trong năm 2022, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 của Công ty xem xét thông qua. 
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Trân trọng cám ơn./. 

 

 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

Nơi nhận:                                                                      TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 

- Quý cổ đông; 

- Lưu: VT, BKS. 

 

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 24 tháng 06 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH 

Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  

- 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 2021 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 2021 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 

DỰ THẢO 

http://www.tigipack.com/
http://www.tigipack.com.vn/
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Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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    
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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 24 tháng 06 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH 

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021, QUỸ LƢƠNG 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD, 

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƢƠNG 2022. 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021.  

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kính trình Đại hội 

đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh & quỹ lương năm 2021 và kế hoạch 

năm 2022 

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

2021 nhƣ sau: 

STT 
Nội dung 

 

ĐVT Thực hiện năm 2021 

1 Các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2021   

 - Hạt nhựa mua vào Tấn 352 

 - Sản xuất bao pp Cái 4.035.758 

 - Sản xuất bao pe kg 21.617.8 

 - Tiêu thụ bao pp Cái 4.313.687 

 - Tiêu thụ bao pe kg 22.206.28 

 - Doanh thu đồng 29.551.690.836 

 - Lợi nhuận sau thuế đồng (1.311.961.050) 

2 
Phƣơng án phân phối lợi nhuận sau 

thuế năm 2021: 
 

 

DỰ THẢO 

http://www.tigipack.com/
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STT 
Nội dung 

 

ĐVT Thực hiện năm 2021 

 - Quỹ đầu tư phát triển đồng  

 - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi đồng  

 - Quỹ khen thưởng Người QL công ty đồng  

 - Trả cổ tức năm 2020. đồng  

3 Kế hoạch ĐTXDCB năm 2021: đồng 900.000.000 

   - Máy dệt bao pp: 10 máy đồng 900.000.000 

  - Máy cắt máy liên hợp: 01 máy đồng  

  - Sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết vị đồng  

 

- Tổng doanh thu :                             19.860.409.177 đồng; 

- Lợi nhuận kế toán sau thuế :                      (1.311.961.050) đồng; 

- Lợi nhuận sau thuế còn lại qua các năm :   (1.821.606.018) đồng; 

- Lợi nhuận kế toán còn lại năm 2021 :         (3.133.567.068) đồng. 

Năm 2021 Công ty kinh doanh không có hiệu quả, lợi nhuận sau thuế của 

Công ty là lỗ 1.311.961.050 đồng nên đề xuất không trích lập các quỹ và không 

chia cổ tức . 

2. Quỹ lƣơng thực hiện năm 2021 và quỹ lƣơng kế hoạch năm 2022 

a) Quỹ lƣơng thực hiện năm 2021 : 

 * Quỹ lƣơng của ngƣời lao động: 

- Số dư đầu kỳ :           182.919.334 đồng;  

- Trích quỹ lương  :  4.812.913.941 đồng;  

- Chi quỹ lương     :  4.786. 612.074 đồng; 

- Số dư cuối kỳ :      209.221. 201 đồng;  

- Thu nhập bình quân :  5.521.641 đồng/người/tháng. 

* Quỹ lƣơng của ngƣời quản lý chuyên trách:    
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- Số dư đầu kỳ :       17.837.302 đồng; 

- Trích quỹ lương :    347.222.693 đồng; 

- Chi quỹ lương  :     357.722.693 đồng; 

- Số dư cuối kỳ :        7.337. 302 đồng; 

- Thu nhập bình quân : 10.220.648 đồng/người/tháng. 

b) Quỹ lƣơng kế hoạch năm 2022 :  

* Quỹ lƣơng NLĐ: 7.698.000.000 đồng (92 ngƣời)   

Được tính b/q như sau: 6.972.826 đồng /người/tháng x 92 người x 12 tháng  

làm tròn số = 7.698.000.000 đồng. 

* Quỹ lƣơng ngƣời quản lý chuyên trách : 439.000.000 đồng (03 ngƣời) 

Được tính b/q như sau: 12.194.444 đồng/người/tháng x 3 người x 12 tháng 

làm tròn số = 439.000.000 đồng. 

Có thay đổi số người quản lý thì quỹ lương quản lý chuyên trách sẽ thay đổi. 

3. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 : 

STT Nội dung ĐVT Kế hoạch năm 2022 

1 

Các chỉ tiêu SXKD cơ bản 

năm 2022   

 - Hạt nhựa mua vào Tấn 671 

 - Sản xuất bao pp  Cái 5.500.000 

 - Tiêu thụ bao pp Cái 5.500.000 

 - Doanh thu đồng 28.500.000.000 

 - Lợi nhuận sau thuế đồng 250.000.000 

2 

Phƣơng án phân phối lợi 

nhuận sau thuế năm 2022   

 - Quỹ đầu tư phát triển đồng  

 - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi đồng  

 

- Quỹ khen thưởng Người QL 

công ty đồng  

 - Trả cổ tức năm 2021. đồng  

3 

Kế hoạch ĐTXDCB năm 

2022 đồng 2.800.000.000 

 Hạng mục dở dang năm 2021 chuyển sang 
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STT Nội dung ĐVT Kế hoạch năm 2022 

 

- 10 máy dệt (Quyết toán phần 

còn lại của hợp đồng) đồng 2.100.000.000 

 Hạng mục đầu tư mới năm 2022 

 - 01 máy cắt may liên hợp  đồng 500.000.000 

 

- Sữa chữa, nâng cấp máy 

móc thiết bị  đồng 200.000.000 

 

- Tổng doanh thu:                                               28.500.000.000 đồng 

- Số lượng tiêu thụ bao PP:                                            5.500.000 cái 

- Tổng lợi nhuận sau thuế kế hoạch:                     250.000.000 đồng 

- Lợi nhuận kế hoạch 2022 còn lại :                       250.000.000 đồng (1) 

- Lợi nhuận kế toán còn lại năm 2021   :            (3.133.567.068) đồng (2) 

Tổng cộng lợi nhuận còn lại  (1)+(2):            (2.883.567.068) đồng 

Lợi nhuận trước thuế năm 2022:  250.000.000 đồng sẽ được bù đắp lỗ cho 

năm 2021 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 2021, quỹ lương 2021 và kế hoạch 

SXKD,  dự kiến lợi nhuận, quỹ lương năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền 

Giang.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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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    Số:           /T.Tr-BBTG-HĐQT                     Tiền Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2022 

         

                       V/v thông qua tiền lương, t     o củ  HĐQT, BKS năm 2022  

                         và kế hoạch năm 2022 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

  

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 t     o c o  ội đồng Quản trị ( ĐQ ), B n Kiểm soát (BKS) 

và t ư ký  ĐQ  năm 2021 

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2021 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:   ,  triệu đồng tháng 

- Thành viên Ban Kiểm soát:   0  triệu đồng tháng 

         - Thư ký Hội đồng Quản trị:   0  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. 

DỰ THẢO 
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II.   ông qu  mức t     o c o  ội đồng Quản trị ( ĐQ ), B n Kiểm 

soát (BKS) và t ư ký  ĐQ  năm 2022:  

- Giữ nguyên như năm 202 . Riêng tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát 

chuyên trách hưởng mức lương  bậc 2 là 8  90 000 đồng tháng theo hệ thống thang 

bảng lương trưởng phòng tại Công ty; 

    - 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. 

 M. ỘI ĐỒ G QUẢ    Ị 

C Ủ  ỊC  
 

 

 

 

                LÊ THANH KHIÊM 
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        Số:           /T.Tr-BBTG-BKS                       Tiền Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2022 

T  T ÌNH 

V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 

và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

- 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. 

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông 

qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2022 của Công ty như sau: 

1. Các tiêu chí, hình thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập  

- Lựa 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; 

- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với 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. 

DỰ THẢO 
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2. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài 

chính năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, bao gồm các công ty 

kiểm toán như sau: 

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; 

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam; 

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. 

3. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 

nằm trong danh sách 03 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét báo cáo 

tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang 

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

 

 

 Nơi nhận 

 - Như trên; 

 - Quý cổ đông 

 - Lưu: VT. 

 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

T ƯỞNG BAN 

 

 

                   Nguyễn Thị Ngọc Hương 
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Số:           /T.Tr-BBTG-HĐQT                      Tiền Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2022 

 

T  TRÌNH 

V/v thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

  

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

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

Tiền Giang. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kính trình Đại hội đồng 

cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua các nội dung sau: 

Trong niên độ tài chính năm 2022 chấp thuận cho Hội đồng quản trị Công ty 

thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo qui định khoản 1 Điều 167 Luật doanh 

nghiệp năm 2020 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tiền 

Giang quyết định thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định đối với từng loại hợp 

đồng, giao dịch và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật, báo cáo 

định kỳ hàng tháng, quý cho Hội đồng quản trị Công ty. 

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 
 

DỰ THẢO 
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         Số:           /T.Tr-BBTG-HĐQT                    Tiền Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2022 

T  TRÌNH 

V/v miễn nhiệm và  bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị  

nhiệm kỳ IV (2018-2022) 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

  - 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 quyết định số 56/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 08/04/2022 về việc thôi 

đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang; 

- Căn cứ quyết định số 57/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 08/04/2022 về việc cử 

Ông Mai Thành Công đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao 

bì Tiền Giang; 

- Căn cứ quyết định số 58/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 08/04/2022 về việc cử 

Ông Trần Phương Thảo đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần 

Bao bì Tiền Giang; 

- Theo đơn xin từ nhiệm ngày 22/04/2022 của Ông Lê Thanh Khiêm và Ông 

Phạm Anh Vũ. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau: 

DỰ THẢO 
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1.  Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị 

 - Số lượng nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: 02 thành 

viên 

- Nhân sự trình để miễn nhiệm: 

+ Ông Lê Thanh Khiêm-  Thành viên Hội đồng quản trị đang giữ chức vụ 

Chủ tịch thành viên Hội đồng quản trị; 

+ Ông Phạm Anh Vũ- Thành viên Hội đồng quản trị; 

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu 

quyết thông qua. 

2.  Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 

kỳ IV (2018-2022) 

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên; 

- Nhiệm kỳ 2018-2022; 

- Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế; 

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo khoản 1 Điều 155 

Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP). 

* Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy 

chế đề cử, ứng cử, bầu cử và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

thông qua 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./. 

                                                                         TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                            CHỦ TỊCH   
 

      

 

 

       

                                                                                  LÊ THANH KHIÊM 
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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 

 

          

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2022  

- 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. 

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần 

Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ IV (2018-2022) được thực hiện theo những quy định 

sau: 

I. Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 02 thành viên; 

2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được BẦU bổ sung: thời gian còn lại của 

nhiệm kỳ IV (2018-2022); 

3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế; 

4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: 

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; 

DỰ THẢO 
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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. 

5. Điều kiện ứng cử, đề cử: 

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: 

- 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; 
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2. Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng 

trúng cử vượt quá số lượng cần bầu cử thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn 

sẽ được chọn. 

3. Trường hợp số cổ phần sỡ hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối 

với các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc tiếp tục bầu cử nữa hay 

không sẽ do Đại hội quyết định. 

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT 

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT bao gồm: 

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu); 

2. Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); 

3. Bản sao công chứng; CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng 

nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên; 

4. Biên bản họp nhóm (nếu úng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu). 

Ghi chú: Các biểu mẫu được công bố tại website:https://tigipack.com.vn. 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang thông qua  

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

   

 

 

LÊ THANH KHIÊM 
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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-ĐHĐCĐ  Tiền Giang, ngày 24 tháng 06  năm 2021 

  

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

   CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 

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

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

- 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 2022 ngày 24/06/2022 

của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;  

QUYẾT NGHỊ 

Ngày 24/06/2022, tại Trung tâmHội nghị tỉnh Tiền Giang- số 06 Rạch Gầm, 

phường 01, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia 

của……… cổ đông sở hữu…………cổ phần chiếm……… tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty. 

Sau khi nghe đọc nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận 

và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau: 

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị vê quản trị và kết quả 

hoạt động của Hội đồng quản trị  

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là……..chiếm 

tỷ lệ………% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 

Điều 2: Thông qua 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 năm 2021 

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là……..chiếm 

tỷ lệ………% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 

DỰ THẢO 
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Điều 3: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm 

soát 

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là……..chiếm 

tỷ lệ………% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 

Điều 4: Thông qua Tờ trinh báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã 

được kiểm toán 

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là……..chiếm 

tỷ lệ………% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 

Điều 5: Thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2021, quỹ lương 2021và 

kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ lương 2022. 

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là……..chiếm 

tỷ lệ………% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 

Điều 6: Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư 

ký HĐQT năm 2021, dự kiến mức thù lao năm 2022. 

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là……..chiếm 

tỷ lệ………% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 

Điều 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022  

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là……..chiếm 

tỷ lệ………% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 

Điều 8: Thông qua Tờ trình thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên  

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là……..chiếm 

tỷ lệ………% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 

Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội 

đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 

1. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ 2018-2022 đối với  

- Ông Lê Thanh Khiêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

- Ông Phạm Anh Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị. 
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Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 

thông qua 

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là……..chiếm 

tỷ lệ………% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 

2. Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để thay thế thành 

viên HĐQT vừa được miễn nhiệm và thống nhất thông qua danh sách ứng viên Hội 

đồng quản trị 2018 – 2022  

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là……..chiếm 

tỷ lệ………% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 

KẾT QUẢ BẦU CỬ: 

STT Họ và tên Tỷ lệ biểu quyết Ghi chú 

    

    

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công 

ty cổ phần Bao bì Tiền Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị 

và Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Nơi nhận : CHỦ TỌA 

- TCT Lương Thực MN; 

- HĐQT; 

- Ban Giám đốc;                                                            

- Lưu VT, thư ký HĐQT 

                                             

 

 

 

LÊ THANH KHIÊM 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

 

THẺ BIỂU QUYẾT 

MÃ CỔ ĐÔNG: 

Họ tên Cổ đông/Đại diện ủy quyền : 

Số lượng cổ phần                             :                             cổ phần 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền    :                             cổ phần 

Tổng số cổ phần biểu quyết          :                            cổ phần 
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