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 CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT 
VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017 

QUY CHẾ 

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 
 CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng :  

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (sau đây gọi tắt là “Công ty”) 

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể 
thức tiến hành Đại hội. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng : 

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này. 

CHƯƠNG II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI 

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 

3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2017. 

3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có). 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông : 

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội : 

4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm 
quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và 
biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành 
văn bản theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty; 

4.1.3. Ngoài các tài liệu liên quan, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ 
biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó 
nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề 
đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội; 

4.1.5. 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, nhưng 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 đó sẽ không 
bị ảnh hưởng. 

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội: 

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ; 

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp 
không đi được thì thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định; 
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4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký 
tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội; 

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này; 

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc 
tại Đại hội. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội : 

5.1 Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

5.2 Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với 
những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Ban Chủ tọa (trong quá 
trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến 
khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định; 

5.3. Chủ toạ và thư ký họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để 
điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và 
phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp; 

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn Đại 
hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp: 

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được 
tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc; 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội : 

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 
có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản 
Đại hội đồng cổ đông; 

6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2017; 

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu : 

7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành 
viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty. 

7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được 
đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho 
Đoàn Chủ toạ. 

7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm 
phiếu. 

 

CHƯƠNG III 

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội : 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
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Điều 9. Nội dung Đại hội :  

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thông qua tại Đại hội. 

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội : 

10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết 
chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền; 

10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ 
đông biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý  kiến cho mỗi vấn đề cần xin ý 
kiến.  

CHƯƠNG IV 

KẾT THÚC ĐẠI HỘI 

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 

11.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% 
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau 
đây:  

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016; 

- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; 

11.2 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các 
vấn đề sau đây: 

- Các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; 

- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; 

- Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; 

- Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi 
nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của 
Công ty tính theo giá trị số sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất 

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phải được Thư 
ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp 
và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.  

 

CHƯƠNG V 

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

Điều 13. Một số quy định khác : 

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội 
Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, 
phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp 
cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông; 

13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình 
không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành 
động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội. 
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CHƯƠNG VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế : 

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và 
Truyền thông ban hành ngày 30 tháng 03 năm 2017, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông diễn ra vào ngày 08 tháng 04 
năm 2017 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./. 

                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                         CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 

Lê Hoàng Hải 

  

 

 

 

 

 



  

 

 
CHƯƠNG TRÌNH 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 
(Ngày 08 tháng 04 năm 2017) 

 
Thời gian Nội dung Người thực hiện 

8h30 – 9h00 Đón tiếp đại biểu, thẩm tra tư cách cổ đông. Ban lễ tân 
9h00 – 9h10 Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu. Ban tổ chức 
9h10 – 9h15 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Ban kiểm soát 
9h15 – 9h20 Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư kí đoàn. Ban tổ chức 
9h20 – 9h50 Báo cáo thường niên năm 2016 tại Đại hội đồng 

cổ đông. 
Giám đốc ĐH 

9h50 – 10h00 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. Trưởng Ban kiểm soát 
10h00 – 10h15 Nghỉ giải lao.  
10h15 – 10h30 Phát biểu chỉ đạo của Đại diện NXBGDVN Việt 

Nam 
Đại diện NXBGDVN 
Việt Nam 

10h30 – 11h00 Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và 
Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2017. Chủ tịch HĐQT 

11h00 – 11h30 Thảo luận - Biểu quyết : 
- Kết quả SXKD và phân phối LN năm 2016 ; 

Kế hoạch SXKD và phân phối LN - 2017. 
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. 
- Báo cáo kiểm soát năm 2016. 
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. 
- Chỉnh sửa Điều lệ Công ty. 

Chủ tịch HĐQT 

11h30 – 11h45 Thông qua biên bản Đại hội. Thư kí đại hội 
 Chào cờ bế mạc Đại hội. Ban tổ chức 
 
       BAN TỔ CHỨC 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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NỘI DUNG BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 

 

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 

1. Chỉ tiêu tài chính : 

 Kế hoạch 2016 Thực hiện 2016 Tỉ lệ (TH/KH) 

Doanh thu 240,98 tỉ 221,00 tỉ 109 % 

Lợi nhuận 9,42 tỉ 9,00 tỉ 105 % 

- So sánh kết quả SXKD 2016/2015 

 Thực hiện 2016 Thực hiện 2015 
Tỉ lệ 

(2015/2014) 

Doanh thu 240,98 tỉ 202,16 tỉ 119 % 

Lợi nhuận 9,42 tỉ 8,88 tỉ 106 % 

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 

Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) 

Lợi nhuận trước thuế 9.424.572.335 

Thuế thu nhập DN 2.167.399.417 

Lợi nhuận sau thuế 7.257.172.918 

Phân phối lợi nhuận sau thuế  

Cổ tức (14%) 4.284.000.000 

Quỹ khen thưởng  (5%) 362.858.646 

Quỹ phúc lợi  (10%) 725.717.292 

Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)  362.858.646 

Quỹ đầu tư phát triển 1.521.738.334 

3. Quỹ lương công ty 2016 

 Tổng quỹ lương Lợi nhuận TT Tỉ lệ (QL/LN) 

Toàn công ty 36.755.832.106 
9.424.572.335 

390/100 

HĐQT - BKS 753.965.788 8/100 

Cổ tức 14% 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 23 tháng 03  năm 2017 
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II - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

1. Chỉ tiêu 

Doanh thu 250,0 tỉ 

Lợi nhuận 10,0 tỉ 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 

-  Cổ tức :     14% Vốn điều lệ 

-  Quỹ khen thưởng :        5% Lợi nhuận sau thuế  

-  Quỹ phúc lợi :         10% Lợi nhuận sau thuế  

-  Quỹ điều hành của HĐQT, BKS :  5% Lợi nhuận sau thuế  

-  Quỹ đầu tư phát triển :    Số lợi nhuận còn lại. 

3. Kế hoạch quỹ lương 2017 

 Tỉ lệ (QL/LN) 

Quỹ lương toàn công ty 390/100 

Quỹ lương HĐQT - BKS 8/100 

Trên cơ sở cổ tức đảm bảo 14% vốn điều lệ 

III – CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017 

Giao HĐQT công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017 trên cơ sở Kế hoạch 
kiểm toán chung của toàn hệ thống NXBGD Việt Nam.   

IV – MUA CỔ PHIẾU QUỸ 

- Mua cổ phiếu quỹ, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tăng tính ổn định của 
giá cổ phiếu ADC trên sàn giao dịch chứng khoán.  

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét diễn biến thị trường quyết 
định thời điểm phù hợp thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ.  

V – ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH  

- Bổ sung ngành nghề đăng kí kinh doanh của Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông 
và Điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều 3 của Điều lệ công ty. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

(Đã kí) 
 
 

Lê Hoàng Hải 
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