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CHƢƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ 

Ngày 24 tháng 4 năm 2019 

 

Thời gian  Nội dung chƣơng trình 

13:00 – 14:00 - Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu. 

14h00-14h30 

 

- Khai mạc đại hội, Giới thiệu khách mời 

- Đọc báo cáo kiểm tra tƣ cách cổ đông 

- Giới thiệu chủ tịch đoàn, Ban thƣ ký 

- Bầu ban kiểm phiếu 

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội 

- Thông qua chƣơng trình Đại hội 

 

14:30 – 15:00 

 

- Báo cáo của Giám đốc,   

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, 

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 

 

15:00 – 15:15 

 

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.  

- Phân phối lợi nhuận. 

- Báo cáo thù lao và lợi ích của HĐQT và BKS 

 

15:15 – 15:30 

 

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ 

- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 

 

15h30-15h45 

 

- Hƣớng dẫn biểu quyết, hƣớng dẫn bầu cử 

- Cổ đông tiến hành biểu quyết  

- Thu phiếu biểu quyết 

 

15:45 – 16:00 - Cổ đông giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc 

16:00 – 16:15 - Đại hội thảo luận 

16:15 – 16:30 

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu 

- Thông qua Nghị quyết đại hội. 

- Bế mạc Đại hội 
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NỘI QUY ĐẠI HỘI VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU 

 

Mục tiêu: 

 Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật. 

 Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội an toàn, trật tự và vì lợi ích tổng 

thể. 

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI  HỘI 

1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự đại hội có trang phục nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy 

thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tƣ cách Đại biểu dự họp 

tại bàn tiếp đón.   

2. Ban tổ chức ƣu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho 

Cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ. 

3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội 

quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 

4. Không hút thuốc lá trong phòng họp. 

5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất 

cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không đƣợc để chuông. 

II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI 

Sau khi Tổ kiểm tra tƣ cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra, xác định số lƣợng Cổ 

đông có mặt và thỏa mãn các điều kiện để tổ chức, đại hội sẽ đƣợc khai mạc và Đoàn 

Chủ tịch điều khiển phiên họp. 

1. Thông báo nội quy, giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ Thƣ ký. 

2. Thông qua Chƣơng trình nghị sự, bầu Tổ kiểm phiếu. 

 ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.  

3. Báo cáo trƣớc đại hội những nội dung của phiên họp. 

 Theo nội dung chƣơng trình nghị sự đƣợc thông qua. 

4. Miễn nhiệm thành viên HĐQT. 

5. Thực hiện các thủ tục liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 

mới. 

6. Đoàn Chủ tịch chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông và giải 

đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây: 

- Phiên thảo luận sẽ đƣợc tiến hành tập trung sau khi Đoàn Chủ tịch lần lƣợt báo 

cáo xong các nội dung của đại hội. 

- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại đại hội có thể hỏi trực tiếp hoặc điền nội dung câu 

hỏi vào Phiếu ý kiến (do Ban tổ chức đại hội cung cấp), gửi cho Tổ thƣ ký để tổng 

hợp gửi lên Đoàn Chủ tịch. Ngoài ra, tài liệu đại hội đƣợc đăng tải trên website 

www.dpmp.vn, đề nghị Cổ đông nghiên cứu trƣớc, chuẩn bị câu hỏi và gửi trƣớc 

cho Ban tổ chức đại hội. 

- Đoàn Chủ tịch chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội 

dung trong chƣơng trình đại hội và mang tính đại diện cho nhiều Cổ đông, không 

trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã đƣợc công bố thông tin, đã 

đƣợc quy định trong pháp luật hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên 

môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân Cổ đông. 

http://www.dpmp.vn/
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- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại 

hội, sẽ đƣợc Tổ thƣ ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website 

của Công ty. 

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ đƣợc trả 

lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty. 

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 

1. Nguyên tắc:  

Các nội dung trong chƣơng trình nghị sự của đại hội đƣợc thông qua bằng cách lấy ý 

kiến biểu quyết công khai của tất cả Cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở 

hữu và đại diện. Mỗi Cổ đông khi vào dự họp đƣợc cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó 

ghi các thông tin theo quy định, các nội dung đề nghị biểu quyết. 

2. Cách thức biểu quyết:  

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) một vấn đề bằng cách đánh 

dấu vào ô tƣơng ứng trong Phiếu biểu quyết, sau đó nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ 

chức Đại hội. 

Riêng trƣờng hợp có bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, cổ đông điền phiếu 

bầu cử theo quy định và theo hƣớng dẫn tại Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị/Ban 

Kiểm soát. 

3. Thời điểm biểu quyết: 

Ngay sau khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ 

chức. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể biểu quyết trƣớc các nội dung và chuyển 

Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức. 

4. Kiểm phiếu: 

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên do Đoàn Chủ tịch đề xuất và đƣợc Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. Ban kiểm phiếu tiến hành công việc thu phiếu, kiểm phiếu với sự trợ 

giúp của tổ giúp việc. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết 

thông qua các nội dung, tờ trình của phiên họp ĐHĐCĐ. 

Trong trƣờng hợp cần thiết, Đoàn Chủ tịch sẽ mời đại diện quý vị cổ đông dự họp để 

tham gia giám sát quá trình thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết với Ban kiểm phiếu. 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN 

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chƣơng trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã đƣợc 

Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết 

định theo đa số. 

2. Hƣớng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung 

chƣơng trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình diễn ra Đại 

hội. 

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội. 

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƢ KÝ 

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã 

đƣợc các Cổ đông thông qua hoặc còn lƣu ý tại Đại hội. 

2. Tập hợp văn bản ý kiến của Cổ đông trình Đoàn Chủ tịch. 

3. Soạn thảo biên bản ĐHĐCĐ và nghị quyết về các vấn đề đã đƣợc thông qua tại Đại hội. 

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU 

1. Phổ biến thể lệ và nguyên tắc biểu quyết. 
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2. Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, 

công bố kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội. 

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trƣờng hợp vi phạm thể lệ bầu cử 

hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.  

4. Nhanh chóng thông báo cho Tổ Thƣ ký kết quả biểu quyết và bầu cử. 

 

Trên đây là toàn bộ Nội quy Đại hội và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội đồng 

cổ đông thƣờng niên Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ. 

 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HĐQT 

Phạm Văn Hiến 
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PHẦN I 

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC 

VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ 

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đƣợc xây dựng tại thời điểm cuối năm 2017 

trong bối cảnh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều yếu tố thuận lợi về tình hình 

thị trƣờng và các xu thế biến động giá theo diễn biến của năm hoạt động. Tuy nhiên, sang 

năm 2018, tình hình thị trƣờng thay đổi, trong đó sự biến động tăng về giá nguyên vật liệu, lãi 

suất, tỷ giá ngoại tệ, tác động trực tiếp đến giá thành, làm phát sinh chi phí sản xuất. Những 

biến động lớn nhất làm giảm doanh thu, tăng chi phí trong năm 2018 phải kể đến việc ấn định 

giảm giá bán dòng bao phân bón trong 6 tháng cuối năm 2018 và tiếp tục duy trì áp giá thị 

trƣờng cho nhà cung cấp trong năm 2019. Trong khi đó, chi phí đầu vào lại tăng mạnh, nhƣ 

chi phí nguyên vật liệu, chi phí trích bảo hiểm cho ngƣời lao động, chi phí điện nƣớc, sử dụng 

dịch vụ đều tăng cao. Mặt khác, đứng trƣớc áp lực cạnh tranh gay gắt, giá thành sản xuất đƣợc 

điều chỉnh tăng nhƣng không tăng tƣơng ứng với mức tăng chi phí. Đó là những thách thức vô 

cùng lớn đối với Công ty về việc giữ mức lợi nhuận đạt đƣợc mục tiêu, kỳ vọng của các cổ 

đông. Trƣớc thực tế khó khăn gặp phải, trong quý 3/2018, Hội đồng quản trị đã thông qua 

việc điều chỉnh các chỉ tiêu chính của kế hoạch đã đƣợc phê duyệt tại thời điểm đầu năm, tuy 

nhiên vẫn đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thƣờng niên 2018. Kết 

quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2018 nhƣ sau: 

STT Chỉ tiêu Đvt KH 2018 

(ĐC) 

TH 2018 % TH/KH 

(ĐC) 

1 Sản lƣợng sản xuất     

2 Dòng bao truyền thống Tr.bao 59,64 62,75 105% 

3 Dòng bao Jumbo Ng.bao 688,44 712,46 103% 

4 Sản lƣợng tiêu thụ     

5 Dòng bao truyền thống Tr. Bao 59,44 61,88 104% 

6 Dòng bao Jumbo Ng.bao 722 702,07 97% 

7 
Tổng doanh thu và thu 

nhập khác 
Tỷ đồng 445,24 448,97 101% 

8 Tổng chi ph  Tỷ đồng 434,21 438,05 101% 

9 Lợi nhuận trƣớc thuế Tỷ đồng 11,03 10,93 99% 

10 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 8,80 8,68 99% 

11 Tỷ lệ chia cổ tức % 17% 17% 100% 

12 Nộp NSNN Tỷ đồng 23,06 14,42  63% 
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- Tình hình sản xuất: Đối với dòng bao truyền thống, từ những năm trƣớc, Công ty hƣớng 

đến mục tiêu sản lƣợng 60 triệu bao/năm để đạt đƣợc mức khai thác tối ƣu về thiết bị. 

Đối với dòng bao Jumbo, Công ty tiếp tục mở rộng sản xuất nhằm khai thác có hiệu quả 

hơn phần thiết bị đã đầu tƣ chuẩn bị cho Dự án mở rộng sản xuất. Kết quả đến hết năm 

2018, Công ty hoàn thành vƣợt mức chi tiêu kế hoạch đặt ra, đạt đƣợc 62 triệu bao nông 

sản so với kế hoạch 60 triệu bao và đạt 712 nghìn bao Jumbo so với kế hoạch 688 nghìn 

bao, có sự tăng trƣởng khá so với mức đạt đƣợc trong năm 2017 của 2 dòng bao tƣơng 

ứng là 56 triệu bao nông sản và 423 nghìn bao Jumbo. 

- Tình hình thị trƣờng, khách hàng: Công ty duy trì thị phần đáp ứng sản lƣợng mục tiêu 

kế hoạch năm 2018. Trong đó, khách hàng lớn nhất là khách hàng Tổng Công ty Phân 

bón và hóa chất dầu khí với sản lƣợng chiếm đến 35-40% sản lƣợng dòng bao nông sản. 

Ngoài ra, ngoài khách hàng ổn định trong nƣớc khác, trong năm 2018, Công ty thiết lập 

và duy trì mối quan hệ tốt đối với các khách hàng có mức sản lƣợng lớn và ổn định, 

phát triển thị trƣờng ở các nƣớc Nhật, Ý, Hàn Quốc, Thái Lan,..... Nhờ vậy ngoài việc 

duy trì đáp ứng đƣợc sản lƣợng mục tiêu đối với dòng bao truyền thống, Công ty đã mở 

rộng đƣợc thêm thị phần đối với dòng sản phẩm mới Jumbo nhằm chuẩn bị thị trƣờng 

cho Dự án mở rộng sản xuất. 

- Công tác kỹ thuật sản xuất: có phần cải tiến đáng kể để duy trì sản xuất trong điều kiện 

cạnh tranh gay gắt về mẫu mã và giá thành sản phẩm. Các giải pháp công nghệ liên tục 

đƣợc tìm tòi và đƣa vào ứng dụng nhằm giảm tiêu hao nguyên vật liệu, giảm giá thành 

sản phẩm, đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng đối với chất lƣợng sản phẩm cũng 

nhƣ quy cách mẫu mã. Trong năm vừa qua, Công ty đẩy mạnh công tác cải tiến thiết bị 

nhằm tăng năng suất và tăng tự động hóa đã đạt đƣợc kết quả nhất định. Công ty tiếp 

tục thực hiện trong năm 2019 để đạt hiệu quả cao hơn. 

- Công tác quản lý chi phí: Đã thực hiện đƣợc công tác quyết toán đơn hàng trong từng 

đơn hàng ngay sau khi hoàn thành giao hàng. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá các chi 

phí trong cơ cấu giá thành nhằm nhận diện chính xác các chi phí để kịp thời điều chỉnh 

các giải pháp kiểm soát và giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, nhờ vậy 

việc kiểm soát chi phí có hiệu quả hơn. Ngoài ra, thƣờng xuyên ra soát quy định, quy 

trình nhƣ quy trình mua sắm, quy trình xuất nhập kho, hàng tồn kho tối thiểu,… nhằm 

phù hợp với điều kiện thực tế và kiểm soát tốt chi phí và tài sản của Công ty. 

- Công tác quản lý phế: Thực hiện kiểm soát phế theo ngày, đánh giá và phân tích nguyên 

nhân gây phế, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp tiết giảm phế tại từng khâu, từng công 

đoạn nhằm đạt đƣợc mục tiêu hạ thấp tỷ lệ phế xuống dƣới 5%. 

- Công tác tổ chức, sắp xếp lao động: Trong năm vừa qua, Công ty phải đối mặt với tình 

trạng biến động lao động rất lớn, do tại địa bàn hoạt động của Công ty, ngày càng có 

nhiều nhà máy, cơ sở hoạt động đƣợc thành lập, có nhu cầu lớn về lao động. Số lao 

động bị thiếu hụt so với nhu cầu sản xuất xảy ra vào tháng 2, tháng 3 của năm. Đây 

cũng là tình trạng chung của các nhà máy khác và xảy ra hàng năm. Để giảm bớt sự phù 

thuộc vào tình trạng biến động lao động, Công ty đẩy mạnh các giải pháp tăng tính tự 
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động hóa, giảm số lƣợng công nhân vận hành máy. Đối với cơ cấu tổ chức, trong năm 

qua đƣợc sàng lọc theo hƣớng tinh gọn, mặc dù mở rộng sản xuất nhƣng số lƣợng cán 

bộ khối gián tiếp giảm xuống. Các phòng ban đƣợc sắp xếp lại, giảm ngƣời và bố trí 

kiêm việc vừa tận dụng quỹ thời gian làm việc vừa tăng thu nhập cho ngƣời lao động.  

- Quản lý công nợ: Bằng các giải pháp kiên trì và quyết liệt, Công ty duy trì mức nợ quá 

hạn ở mức thấp nhất, dƣới 5% so với tổng doanh thu. Do đặc thù của ngành sản xuất 

bao bì, đồng thời trƣớc áp lực cạnh tranh, công nợ thƣờng kéo dài từ 45-60 ngày. Do 

vậy, tông số dƣ nợ bình quân hàng tháng bằng khoảng 150% doanh thu. 

- Quản lý hàng hóa, sắp xếp mặt bằng: Sắp xếp mặt bằng tổng thể, quy hoạch gọn gàng 

theo tiêu chí dễ kiếm, dễ tìm, dễ quản lý và thuận tiện cho việc di chuyển hàng hóa. 

Hiện mặt bằng sản xuất đƣợc giám sát chặt chẽ hàng ngày để đảm bảo chỉ để tồn tại 

hàng hóa đang trong quá trình sản xuất. Đối với hàng hóa thành phầm hoàn thành sản 

xuất phải đƣợc nhập kho, hoặc hàng hóa xuất dƣ phải đƣợc tái nhập kho nhằm bảo quản 

và kiểm soát đƣợc hàng hóa. 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 

- Công ty xác định các mục tiêu kế hoạch để phát triển nhƣ sau: 

 Quản lý và vận hành Nhà máy an toàn, hiệu quả. 

 Sản xuất và cung cấp sản phẩm bao bì đảm bảo chất lƣợng, ổn định, với giá hợp lý 

và hiệu quả cho khách hàng. 

 Đáp ứng 100% nhu cầu bao bì chứa phân bón cho Tổng Công ty Phân bón và Hóa 

chất Dầu khí (PVFCCo) và các đơn vị thành viên PVFCCo. Đáp ứng tối đa nhu 

cầu cho các khách hàng trong và ngoài nƣớc trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả. 

 Hƣớng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến khách hàng, nhằm thỏa 

mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. 

 Bảo đảm quyền lợi của ngƣời lao động và lợi ích của cổ đông. 

 Bộ máy quản lý tinh gọn và hiệu quả, chế độ đãi ngộ xứng đáng cho ngƣời lao 

động. 

 Tối ƣu hóa năng lực sản xuất hiện có, củng cố liên kết ngành hiệu 

quả, nâng cao kỹ năng và tay nghề làm việc tổng thể. 

 Không vi phạm các quy định về việc minh bạch thông tin áp dụng đối với các 

công ty đã niêm yết. 

- Các mục tiêu đối với môi trƣờng, xã hội và cộng đồng của Công ty. 

 Luôn coi trọng và ƣu tiên hàng đầu cho công tác đảm bảo an toàn và bảo vệ môi 

trƣờng. Áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro 

gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản hoặc gây ảnh hƣởng/ tác động xấu 

đến môi trƣờng. 

 Luôn coi trọng cam kết đảm bảo chất lƣợng sản phẩm theo thỏa thuận với khách 

hàng và không ngừng cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lƣợng sản phẩm. 

 Sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. 
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 Sản xuất kinh doanh đi đôi với thực hiện trách nhiệm với cộng đồng 

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 

 Sản lƣợng sản xuất và tiêu thụ: 

 Bao phân bón và nông sản:  60 triệu bao 

 Bao Jumbo:    840 nghìn bao 

 Doanh thu:    480, 843 tỷ đồng 

 Lợi nhuận trƣớc thuế:   8,373 tỷ đồng 

 Lợi nhuận sau Thuế:   6,698 tỷ đồng 

 Tỷ lệ chia cổ tức:    11% 

 

Dự báo có thể có những thay đổi chỉ tiêu kế hoạch theo điều kiện thực tế hoạt động. Do 

vậy, tại Đại hội này, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội 

đồng quản trị xem xét, quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần họp Đại 

hội đồng cổ đông gần nhất việc điều chỉnh các chi tiêu kế hoạch (nếu có).  

III. Các giải pháp thực hiện 

1. Công tác tiếp thị và bán hàng: 

- Tăng cƣờng công tác chăm sóc khách hàng sau bán hàng để duy trì các mối quan hệ sẵn 

có để nhận đƣợc các đơn hàng số lƣợng lớn, năng suất cao.  

- Tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt thông tin thị trƣờng và nhu cầu của khách hàng 

để có phƣơng án tiếp cận hiệu quả và duy trì thị trƣờng ổn định 

- Tăng cƣờng công tác dự báo, nghiên cứu, phân tích thị trƣờng trong nƣớc và thế giới 

nắm bắt xu hƣớng tiêu dùng, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh trong ngành để xây dựng các 

định hƣớng, chính sách phát triển trong công tác điều hành. 

- Tập trung tìm kiếm khách hàng cho dòng sản phẩm mới là Jumbo tham gia hội chợ bao 

bì, giới thiệu hình ảnh Công ty  qua các trang mạng nhƣ Alibaba.  

- Đẩy mạnh và tăng cƣờng cung cấp ra thị trƣờng loại bao tráng ghép màng BOPP, tăng 

cƣờng mở rộng thị trƣờng khách hàng tiềm năng dòng bao này. 

- Đào tạo đội ngũ bán hàng, nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn 

cho sự phát triển Công ty. 

2. Công tác kỹ thuật công nghệ và sản xuất: 

- Nâng cao nhận thức công tác duy tu, bảo trì bảo dƣỡng thiết bị, tăng tuổi thọ độ tin cậy 

máy móc thiết bị, đảm bảo chất lƣợng hoạt động, hạn chế mức thấp nhất sự gián đoạn 

trong quá trình sản xuất làm giảm năng suất và giảm chất lƣợng sản phẩm. 

- Tập huấn các hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lƣợng sản phẩm đến từng ngƣời lao 

động. Tôn trọng cam kết đảm bảo chất lƣợng sản phẩm đến khách hàng. 

- Đẩy nhanh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: xây dựng thƣ viện tài liệu 

thiết kế sản phẩm, công thức, bộ tiêu chuẩn sản phẩm, các giải pháp công nghệ sản xuất 

tối ƣu giảm giá thành, gia tăng giá trị sản phẩm đáp ứng nhu cầu phát triển thị trƣờng 

trong và ngoài nƣớc. 
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- Tăng cƣờng tính tự động hóa để giảm sự phục thuộc vào lao động đồng thời nâng cao 

năng suất. 

3. Công tác  uản    v n và chi ph  : 

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực 

kế toán và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin nhằm tạo sự 

minh bạch đối với các cổ đông. 

- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá trình 

sản xuất kinh doanh, đầu tƣ mua sắm tài sản, trang thiết bị. 

- Tạo mối quan hệ tốt với các đối tác chiến lƣợc, các ngân hàng,… để nhận đƣợc các 

nguồn hỗ trợ vốn đảm bảo phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh, đầu tƣ và mua 

sắm. 

- Làm tốt công tác quản lý công nợ, thu hồi công nợ, quản lý chặt chẽ và hiệu quả dòng 

tiền hoạt động của Công ty. 

4. Công tác tổ chức – hành chính : 

- Nâng cao năng suất, chất lƣợng lao động trong toàn Công ty. Luôn luôn rà soát, đánh 

giá chất lƣợng lao động, hiệu quả công việc để bố trí vị trí lao động hợp lý. 

- Chú trọng đến công tác tuyển dụng những cán bộ giỏi trong các lĩnh vực phù hợp về 

phục vụ cho công ty. 

- Chủ động tạo nguồn lao động để tuyển dụng và đào tạo công nhân đáp ứng nhu cầu của 

sản xuất đồng thời dự phòng lao động tránh tình trạng biến động gây thiếu hụt lao động 

cho sản xuất  

- Thƣờng xuyên rà soát hệ thống tiêu chuẩn chức danh công việc, chính sách nhân viên 

và chế độ lƣơng, thƣởng, đãi ngộ theo năng lực và hiệu quả công việc, đảm bảo cạnh 

tranh so với thị trƣờng nhằm động viên, khuyến khích ngƣời lao động phát huy tính chủ 

động, sáng tạo trong công việc và gắn bó lâu dài với Công ty. 

- Đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho CB.CNV, đặc biệt là đội 

ngũ kinh doanh và thị trƣờng. 

- Bố trí, đào tạo, luân chuyển và phát triển nguồn nhân lực theo hƣớng tinh gọn, chuyên 

nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. 

- Đảm bảo mức thu nhập bình quân của ngƣời lao động cạnh tranh với thị trƣờng và đáp 

ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cuộc sống của ngƣời lao động. 

- Tạo môi trƣờng làm việc an toàn, thân thiện, hiện đại; khuyến khích cho cán bộ - công 

nhân viên học tập, nâng cao trình độ. Ngƣời lao động làm việc tại Công ty đƣợc hƣởng 

đầy đủ các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp ốm đau, thai sản, 

dƣỡng sức, phục hồi sức khỏe, trợ cấp thôi việc theo đúng luật định.  

- Xây dựng tinh thần đoàn kết, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật cao trong đội 

ngũ cán bộ - công nhân viên. 

 GIÁM ĐỐC 

Trần Anh Tú 



Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 

 

11 | P a g e  

 

PHẦN II 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên (nhiệm kỳ 2013-2018), trong đó có 1 Chủ tịch là 

thành viên kiêm nhiệm, 1 thành viên điều hành, giữ chức vụ Giám đốc Công ty và 3 

thành viên kiêm nhiệm, không điều hành. 

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT đƣợc phân công 

cụ thể cho các thành viên theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung theo thẩm quyền 

của HĐQT. Đồng thời, từng thành viên có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban 

điều hành triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực đƣợc 

phân công. Trên cơ sở kết quả thẩm tra, giám sát, HĐQT họp thống nhất và ra quyết 

định. 

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong 

năm 2018, HĐQT với 05 thành viên đƣơng nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm 

vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. 

HĐQT ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên HĐQT theo 

từng lĩnh vực chuyên môn.  

Các thành viên HĐQT thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các chế độ cập nhật 

thông tin, báo cáo do Ban điều hành cung cấp, thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc 

thông qua phƣơng tiện thông tin để cho ý về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát 

sinh trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty hoặc về việc chuẩn bị các đề án, 

dự án để trình HĐQT.  

Hội đồng quản trị làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thƣờng, lấy ý kiến 

các thành viên thông qua hình thức phiếu xin ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị 

quyết, quyết định, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT đƣợc quy 

định tại Điều lệ Công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp 

chính thức và cho ý kiến bằng văn bản. Các nội dung đã đƣợc thông qua nhƣ sau: 

- Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty. 



Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 

 

12 | P a g e  

 

- Phê duyệt và giao triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; 

- Chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch dòng tiền năm 2018 và kiểm soát chặt chẽ 

thực hiện kế hoạch dòng tiền. 

- Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thƣờng niên 2018; 

- Thông qua việc ký kết các Hợp đồng kinh tế với Ngƣời có liên quan 

- Phê duyệt hạn mức công nợ phải thu từng quý; 

- Phê duyệt hạn mức tín dụng tại các ngân hàng; 

- Thông qua việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Trƣơng Đình 

Thanh kể từ ngày 1/8/2018. 

- Phê duyệt phƣơng án chia thƣởng Ban lãnh đạo đƣợc thông qua chủ trƣơng tại 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2016 và năm 2017. 

- Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018; 

- Thực hiện chia cổ tức năm 2017; 

- Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 

- Chỉ đạo Ban điều hành trong công tác tài chính cần có kế hoạch chỉ đạo rõ, gắn 

trách nhiệm với yêu cầu công việc. Cần chủ động trong việc bố trí nguồn tiền đáp 

ứng yêu cầu sản xuất, không để xảy ra tình trạng thiếu tiền gây khó khăn/chậm 

triển khai sản xuất.  

- Chỉ đạo Ban điều hành thƣờng xuyên xem xét chính sách nhân sự phù hợp với 

tình hình thực tế để giữ lao động, thu hút nhân sự phục vụ cho nhu cầu hiện tại và 

chuẩn bị cho Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất bao Jumbo. 

- Lƣu ý triển khai thủ tục đầu tƣ Dự án Jumbo mở rộng, đối với các hạng mục đầu 

tƣ đòi hỏi thời gian thực hiện kéo dài, tiến hành đàm phán trƣớc và thực hiện các 

thủ tục trong phạm vi cho phép của pháp luật. Yêu cầu hoàn thiện các thủ tục đầu 

tƣ nhằm sớm đƣa Dự án vào hoạt động. 

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu, báo cáo đề xuất đầu tƣ khai thác 2ha 

đất trống. 

- Lƣu ý Ban điều hành về việc tiếp tu ý kiến của Ban kiểm soát về việc kiểm soát 

dòng tiền và thực hiện trong phạm vi hạn mức tín dụng mà Hội đồng quản trị đã 

thông qua. 

- Thống nhất với đề xuất giới thiệu nhân sự vị trí Phó Giám đốc Kỹ thuật. Giao cho 

Giám đốc đánh giá và đề xuất bổ nhiệm khi thấy ứng viên đáp ứng các tiêu chí vị 

trí bổ nhiệm. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2019. 

- Việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đƣợc thực hiện tại kỳ 
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Đại hội cổ đông thƣờng niên năm 2019. 

- Thống nhất kế hoạch tổ chức Tổng kết, Tất niên Công ty theo báo cáo của Giám 

đốc Công. 

Các phiên họp HĐQT chính thức và xin ý kiến bằng văn bản đƣợc ban hành thông qua 

Nghị quyết cuộc họp trong năm 2018 nhƣ sau: 

Stt Số NQ/ QĐ Ngày Nội dung 

1 02/NQ - HĐQT 05/02/2018 NQ Họp HĐQT kỳ 1 năm 2018 

2 05/NQ - HĐQT 22/03/2018 NQ Thông qua việc vay vốn tại các ngân 

hàng 

3 07/NQ-HĐQT 23/03/2018 NQ Họp HĐQT kỳ 2 năm 2018 

4 10/NQ-HĐQT 30/05/2018 NQ thống nhất phƣơng án chia thƣởng ban 

lãnh đạo Công ty. 

5 12/NQ-HĐQT 13/07/2018 NQ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH 

Deloite Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo 

cáo tài chính năm 2018 của Công ty. 

6 14/NQ - HĐQT 18/07/2018 NQ thông qua việc ký kết hợp đồng kính tế 

với ngƣời có liên quan. 

7 16/NQ - HĐQT 07/08/2018 NQ đồng ý áp dụng mức công nợ phải thu 

Quý 3/2018. 

9 18/QĐ - HĐQT 07/08/2018 QĐ ông Trƣơng Đình Thanh thôi giữ chức vụ 

Phó Giám đốc Công ty. 

10 21/NQ - HĐQT 26/09/2018 NQ Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất 

thƣờng 2018. 

11 22/NQ - HĐQT 26/09/2018 NQ Thông qua việc điều chỉnh KH SXKD 

2018 

12 25/NQ - HĐQT 26/09/2018 NQ Họp HĐQT kỳ 3 năm 2018. 

13 28/NQ - HĐQT 31/12/2018 NQ Họp HĐQT quý 4 năm 2018. 

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập  

Công ty chƣa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

5. Báo cáo tiền lƣơng, thù lao và lợi  ch khác của Hội đồng quản trị 

Công ty áp dụng chế độ trả thù lao cho thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm, trả thù 

lao và lƣơng cho thành viên điều hành cho thành viên HĐQT điều hành tuân theo quy 

định của pháp luật, hài hòa với chính sách lƣơng và quỹ lƣơng hàng năm của Công ty, 

tƣơng xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên. Chế độ thƣởng và 

phúc lợi chung khác theo chính sách nhân viên của Công ty. Chi tiết các khoản tiền 

lƣơng, thù lao, lợi ích nhƣ sau: 
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ĐVT: Tr.đồng 

Stt Chức danh 

 

Chức vụ 

 

Tiền 

lƣơng 

Thù lao 
Tiền 

thƣởng 

Tổng 

cộng 

TỔNG CỘNG 781,46 216,00     205,740  1.203,2 

1 Ông Phạm Văn Hiến 
CT HĐQT  

kiêm nhiệm 

 

0     48,00          60,48    108,48 

2 Ông Trần Anh Tú 
TV HĐQT  

Giám đốc 

 

528,46 42,00    54,54    625,00   

3 Ông Lê Hồng Quân 
TVHĐQT  

kiêm nhiệm 

0 42,00    30,24    72,24    

4 Bà Hồ Thị Minh Hòa 0 42,00    30,24      72,24    

5 Bà Trần Thị Hồng Quyên 253,00 42,00    30,24  325,24    

6. Kết quả đánh giá, giám sát đối với Ban điều hành: 

- Các thành viên trong điều hành đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, đƣợc đào tạo 

đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực đƣợc giao phụ trách và đã có nhiều năm 

kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án/doanh nghiệp lớn.  

- Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng điều lệ doanh 

nghiệp, quy định của pháp luật.  

- Ban Điều hànhc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt 

trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn 

bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty;  

Nhận xét chung: Trong bối cảnh thị trƣờng năm 2018 tiếp tục cạnh tranh gay gắt, nhu 

cầu thị trƣờng thƣờng xuyên thay đổi, biến động giá nguyên vật liệu khó dự báo, chi phí 

dầu vào tăng, giá bán bị điều chỉnh giảm, Ban điều hành Công ty đã chủ động thực hiện 

nhiều giải pháp, phát huy các lợi thế, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc 

dù phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch năm tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ chia cổ 

tức đúng cam kết với cổ đông. Kết quả hoạt động tính đến hết năm, Công ty hoàn thành 

các chỉ tiêu kế hoạch về sản lƣợng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức. Hội đồng 

quản trị đánh giá cao về sự linh hoạt của Ban điều hành Công ty trong việc chỉ đạo thực 

hiện hoàn thành kế hoạch. Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy 

chế, quy định đã ban hành. Kết thúc năm 2018, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám 

đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra. Ban điều 

hành đã tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT một cách đầy đủ, kịp 

thời giúp hoạt động sản xuất – kinh doanh tại công ty ổn định và có hiệu quả. 
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II. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƢỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Tiếp tục tổ chức công việc của HĐQT theo hƣớng tăng cƣờng trách nhiệm nhằm tăng 

hiệu quả quản trị của HĐQT và hiệu quả trong điều hành của Ban điều hành.   

- Tổ chức các phiên họp thƣờng kỳ hàng quý và đột xuất (nếu cần) trên tinh thần các 

cuộc họp có hiệu quả, giải quyết đƣợc những vấn đề cần thiết cho Công ty và những 

kiến nghị của Ban điều hành. 

- Cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền phê duyệt/cho 

ý kiến của Hội đồng quản trị. 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh hệ thống các quy chế, quy trình, quy định, phù hợp 

với tình hình mới.  

- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 

2019 theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty. 

- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định 

của pháp luật, mô hình công ty niêm yết và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của 

Công ty; 

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, công tác phòng ngừa rủi ro 

trong mọi hoạt động của Công ty; 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lƣợc, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng 

cao chất lƣợng, năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. 

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ 

khác khi ĐHĐCĐ giao. 

- Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 
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PHẦN III 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 

 VÀ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN, KẾ 

HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ 

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG 

NĂM 2018 

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 

- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao Bì Đạm Phú Mỹ gồm 3 thành viên làm việc theo 

chế độ kiêm nhiệm với nhiệm kỳ 05 năm. Đƣợc sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ), Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để giám sát việc 

thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng 

quản trị, hoạt động điều hành của Ban Giám đốc. 

- Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả kiểm tra giám 

sát và thảo luận về kế hoạch kiểm tra giám sát quý tiếp theo và thực hiện lấy ý kiến 

bằng email các vấn đề: Báo về hoạt động của Ban kiểm soát; Kế hoạch hoạt động của 

Ban kiểm soát; Tờ trình và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2018; Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm;  

- Ban kiểm soát đã thông báo kết quả kiểm tra giám sát hàng quý đến HĐQT, Giám đốc 

Công ty về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty đồng thời đã có những kiến 

nghị về việc: kiểm soát vốn lƣu đối với hàng tồn kho và công nợ, thu hồi công nợ quá 

hạn đặc biệt lƣu ý các khoản công nợ quá hạn kinh doanh hạt nhựa, thực hiện các giải 

pháp kiểm soát và tiết giảm chi phí bán hàng, thực hiện các giải pháp trong quản lý 

giám sát chặt chẽ dòng tiền trong kinh doanh và tài chính. 

- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề 

trong phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản nhƣ: xây dựng kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, hạn mức công nợ, việc sử dụng hạn mực tín dụng so với phê duyệt. 

- Trong năm 2018 Ban kiểm soát không nhận đƣợc khiếu nại nào về hoạt động quản lý 

của Hội đồng quản trị và hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty. 

2. Thù lao và thu nhập của Ban kiểm soát năm 2018 

Stt Họ tên và chức danh Thù lao Thƣởng Cộng 

1 Chu Xuân Hải- Trƣởng BKS 36.000.000 39.240.000 75.240.000 

2 Nguyễn Thị Thu Oanh – TV.BKS 24.000.000 15.120.000 39.120.000 

3 Phạm Văn Khánh – TV.BKS 24.000.000 15.120.000 39.120.000 

Tổng cộng 84.000.000 69.480.000 153.480.000 
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3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2018 theo nghị quyết số 08/BB-

ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2018 

Stt Chỉ tiêu Đvt 
KH 

2018 

TH 

2018 

% 

TH/KH 

1 Sản lƣợng sản xuất  1 2 3=2/1 

- Dòng bao truyền thống Tr.bao 60 62,8 105% 

- Dòng bao Jumbo Ng.bao 500 712 142% 

2 Sản lƣợng tiêu thụ      

- Dòng bao truyền thống Tr. bao 60 61,9 103% 

- Dòng bao Jumbo Ng.bao 500 702 140% 

3 Tổng doanh thu và thu nhập Tỷ đồng 436,03 448,97 103,0% 

4 Tổng chi phí Tỷ đồng 423,55 438,05 103,4% 

5 Lợi nhuận trƣớc thuế Tỷ đồng 12,5 10,93 88% 

6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 9,99 8,68 87% 

7 Tỷ lệ chia cổ tức % 17 17 100% 

8 Thuế và các khoản phải nộp NSNN Tỷ đồng 23,06 17,3 75% 

9 Lao động BQ Ngƣời 556 485 87% 

10 Quỹ lƣơng Tỷ đồng 51,4 44,5 87% 

11 Đầu tƣ XDCB và Mua sắm Tỷ đồng 21,3 9,5 45% 

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018, chỉ tiêu về sản lƣợng sản 

xuất và kinh doanh và doanh thu đều vƣợt kế hoạch. Tuy nhiên, riêng chỉ tiêu về lợi 

nhuận không đạt so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao nguyên nhân chủ yếu do giá bán các 

mặt hàng không đạt nhƣ kỳ vọng trong điều kiện giá nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu là 

hạt nhựa, chi phí bán hàng, chi phí tài chính tăng so với kế hoạch nên chi tiêu lợi nhuận 

không đạt đạt kỳ vọng.  

- Chỉ tiêu về đầu tƣ mua sắm đạt tỷ lệ thấp do Công ty phân cân đối dòng tiền và ƣu tiên 

đầu tƣ mua sắm những hạng mục cấp thiết. 

4. Kết quả thẩm định Báo cáo tài ch nh: 

- Nhìn chung, BCTC của Công ty đã phán đƣợc trung thực trên các khía cạnh trọng yếu, 

tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng nhƣ kết quả kinh doanh 

và lƣu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2018, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ 

kế toán doanh nghiệp Việt Nam, và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình 

bày báo cáo tài chính.  

5. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban GĐ: 

- Hội đồng quản trị Công ty với 05 thành viên đã đƣợc phiên họp ĐHĐCĐ bất thƣờng 

năm 2013 thông qua, các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong năm 2018 

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp và các lần tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 

để thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Ban Giám đốc đã triển khai công tác sản xuất kinh doanh trên cơ sở nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng quản trị. Ban giám đốc đã tổ chức họp bàn bạc, thống nhất, phân 
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công chỉ đạo các phòng ban triển khai và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng quản 

trị.  

- Ban kiểm soát nhận thấy Báo cáo của Hội Đồng quản trị, Báo cáo của Giám Đốc Công 

ty đã phản ánh trung thực về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của 

công ty.  

- Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tuân thủ điều lệ 

hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông. Trong năm 2018 Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã chỉ đạo, quản lý, điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả và đem lại lợi ích cho các cổ 

đông. 

6. Đánh giá sự phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành với Ban kiểm soát 

- Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát đã nhận đƣợc sự hỗ trợ từ 

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận của công ty, đã duy trì mối 

quan hệ làm việc và phối hợp trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông, 

tuân thủ các quy định của pháp luật. 

7. Kiến nghị: 

- Kiểm soát vốn lƣu động đối với hàng tồn kho và công nợ phải thu. Thực hiện thu hồi 

các khoản công nợ quá hạn đặc biệt lƣu ý các khoản công nợ quá hạn kinh doanh 

thƣơng mại hạt nhựa. 

- Kiểm soát chi phí và tăng cƣờng công tác kinh doanh các sản phẩm sản xuất để khai 

thác tối đa máy móc thiết bị đã đầu tƣ giúp nâng cao hiệu quả. 

- Thƣờng xuyên đánh giá rủi ro liên quan đến các dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, 

hoạt động đầu tƣ, hoạt động tài chính nhằm hạn chế rủi ro trong công tác quản lý dòng 

tiền. 

II. TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA 

BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019     

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài ch nh năm 2019 

Kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS công ty lựa chọn một trong ba công ty 

kiểm toán có uy tín, có kinh nghiệm đƣợc đánh giá cao trong lĩnh vực kiểm toán: Công 

ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty 

TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019. 

2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc tuân thủ pháp 

luật, Điều lệ Công ty và các quy chế/quy định nội bộ trong hoạt động quản lý điều, hành 

doanh nghiệp. 

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đƣợc Đại hội 

đồng cổ đông giao; 

- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ. 

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật hiện hành. 
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Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo cáo hoạt động của 

Ban Kiểm soát năm 2018 và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và 

kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. 

Trân trọng báo cáo! 

 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƢỞNG BAN 

Chu Xuân Hải 
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PHẦN IV 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 

Đvt: đồng 

 
Chỉ tiêu  Số cuối kỳ   Số đầu năm  

TÀI SẢN   

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN        165.063.132.391         119.659.214.609  

I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền          16.800.402.542             3.139.099.382  

III. Các khoản phải thu ngắn hạn          73.564.955.019           47.531.218.478  

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng             57.334.104.633             34.683.311.900  

2. Trả trƣớc cho ngƣời bán ngắn hạn             13.932.298.550               9.656.910.461  

6. Phải thu ngắn hạn khác              2.298.551.836               3.190.996.117  

IV. Hàng tồn kho          71.810.732.318           65.546.686.720  

1. Hàng tồn kho             71.810.732.318             65.546.686.720  

V.Tài sản ngắn hạn khác            2.887.042.512             3.442.210.029  

1. Chi phí trả trƣớc ngắn hạn              1.200.672.217               1.927.623.157  

2. Thuế GTGT đƣợc khấu trừ              1.686.370.295               1.514.586.872  

B. TÀI SẢN DÀI HẠN           72.656.322.960           77.215.798.115  

I. Các khoản phải thu dài hạn                   3.000.000                    3.000.000  

6. Phải thu dài hạn khác                     3.000.000                      3.000.000  

II.Tài sản cố định          69.534.806.151           75.119.392.604  

1. Tài sản cố định hữu hình          69.534.806.151           75.119.392.604  

    - Nguyên giá           132.429.814.890           129.926.268.149  

    - Giá trị hao mòn lũy kế           (62.895.008.739)         (54.806.875.545) 

3. Tài sản cố định vô hình     

    - Nguyên giá                 353.242.000                  353.242.000  

    - Giá trị hao mòn lũy kế                (353.242.000)              (353.242.000) 

IV. Tài sản dở dang dài hạn            1.039.398.296                901.430.375  

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn              1.039.398.296                  901.430.375  

V. Đầu tƣ tài ch nh dài hạn            2.079.118.513             1.191.975.136  

1. Đầu tƣ vào công ty con            2.079.118.513             1.191.975.136  

TỔNG CỘNG TÀI SẢN        237.719.455.351         196.875.012.724  
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp) 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 

 

Đvt: đồng 

Chỉ tiêu  Số cuối kỳ   Số đầu năm  

NGUỒN VỐN   

NỢ PHẢI TRẢ        172.182.870.040         130.963.994.893  

I. Nợ ngắn hạn        156.930.909.023         111.411.407.971  

1. Phải trả ngƣời bán ngắn hạn             22.962.414.850             36.886.075.699  

2. Ngƣời mua trả tiền trƣớc ngắn hạn             18.107.880.596                  385.856.060  

3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nƣớc              2.468.527.995                  919.191.772  

4. Phải trả ngƣời lao động              6.930.608.831               6.198.233.270  

5. Chi phí phải trả ngắn hạn              2.804.402.794               2.508.388.413  

6. Phải trả ngắn hạn khác             11.346.190.275               1.090.874.066  

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn             92.044.254.710             62.891.622.132  

8. Quỹ khen thƣởng phúc lợi                 266.628.972                  531.166.559  

II. Nợ dài hạn          15.251.961.017           19.552.586.922  

1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn             15.251.961.017             19.552.586.922  

VỐN CHỦ SỞ HỮU          65.536.585.311           65.911.017.831  

I. Vốn chủ sở hữu          65.536.585.311           65.911.017.831  

1. Vốn góp của chủ sở hữu             42.000.000.000             42.000.000.000  

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết             42.000.000.000             42.000.000.000  

2. Vốn khác của chủ sở hữu              4.702.789.696               4.702.789.696  

3. Quỹ đầu tƣ phát triển             10.299.079.063               8.514.016.651  

4. Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối            8.534.716.552           10.694.211.484  

- LNST chƣa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trƣớc              1.084.086.659                    93.795.400  

- LNST chƣa phân phối kỳ này              7.450.629.893             10.600.416.084  

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN        237.719.455.351         196.875.012.724  

 

Phạm Thị Thúy Hằng 

Ngƣời lập biểu 
 
 

 Cao Vĩnh Hậu 

Kế toán trƣởng 

 
 

 Trần Anh Tú 

Giám đốc 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 

 

Đơn vị: VND 

 

Chỉ tiêu 

 Số lũy kế từ đầu 

năm đến cuối năm 

này (Năm nay)  

 Số lũy kế từ đầu 

năm đến cuối năm 

này (Năm trƣớc)  

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 447.932.184.229  397.195.826.945  

2. Các khoản giảm trừ doanh thu   1.085.127.876  

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  

(10 = 01 - 02) 
447.932.184.229  396.110.699.069  

4. Giá vốn hàng bán 396.919.818.456  347.340.229.647  

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ(20=10-11) 
51.012.365.773  48.770.469.422  

6. Doanh thu hoạt động tài chính    732.807.120  817.212.612  

7. Chi phí tài chính 7.542.728.589           4.760.545.142  

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 6.537.205.355     4.347.144.806  

8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết     

9. Chi phí bán hàng 12.342.149.419     9.621.669.760  

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 20.530.525.485  21.759.054.207  

11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh{30=20+(21-22)+24-(25+26)} 
 11.329.769.400  13.446.412.925  

12. Thu nhập khác     306.595.920  2.779.328.161  

13. Chi phí khác     710.423.347     764.789.561  

14. Lợi nhuận khác(40=31-32)  (403.827.427) 2.014.538.600  

15. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế(50=30+40) 10.925.941.973  15.460.951.525  

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 2.245.312.080  3.560.535.441  

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại     

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-

51-52) 
8.680.629.893  11.900.416.084  

18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ     

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát     

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)  1.774  2.408 

20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu     

Phạm Thị Thúy Hằng 

Ngƣời lập biểu 

 

 

 Cao Vĩnh Hậu 

Kế toán trƣởng 

 

 

 Trần Anh Tú 

Giám đốc 
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BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 

Đơn vị: VND 

Chỉ tiêu  Năm 2018   Năm 2017  

I. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh   

1. Lợi nhuận trƣớc thuế      10.925.941.973        15.460.951.525  

2. Điều chỉnh cho các khoản 16.112.200.274 9.942.232.365 

- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT         9.418.719.789          8.333.379.458  

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản 

mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

                             

337.306.870    

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tƣ      (181.031.740)  (2.738.291.899) 

- Chi phí lãi vay        6.537.205.355       4.347.144.806  

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trƣớc thay đổi vốn  

lƣu động 
27.038.142.247 

   25.403.183.890  

- Tăng, giảm các khoản phải thu (26.770.334.210)   (10.590.727.722) 

- Tăng, giảm hàng tồn kho (6.311.435.114)   (14.006.015.437) 

- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế 

thu nhập doanh nghiệp phải nộp)  

14.995.169.219      25.981.398.082  

- Tăng, giảm chi phí trả trƣớc  (160.192.437)    (1.060.357.743) 

- Tiền lãi vay đã trả (6.530.659.808)     (4.347.144.806) 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (655.772.638)     (3.680.332.381) 

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (2.179.600.000)     (3.039.300.000) 

Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (574.682.741)      14.660.703.883  

II. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động đầu tƣ     

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn 

khác 

                 

(3.403.497.400) 

 

(36.255.933.092)   

2.Tiền thu từ thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn 

khác 

                          

209.090.909  

                       

2.729.100.000  

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia 5.838.448            9.191.899  

Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tƣ (3.188.568.043)   (33.517.641.193) 

III. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động tài ch nh     

3.Tiền thu từ đi vay    343.681.201.056      283.117.998.627  

4.Tiền chi trả nợ gốc vay (319.112.000.841) (256.718.327.740) 

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu  (7.132.151.100)     (7.140.000.000) 

Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài ch nh 17.437.049.115        19.259.670.887  

Lƣu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 13.673.798.331   402.733.577   

Tiền và tƣơng đƣơng tiền đầu kỳ 3.139.099.382         2.736.365.805  

Ảnh hƣởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (12.495.171)     

Tiền và tƣơng đƣơng tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 16.800.402.542 3.139.099.382 

Phạm Thị Thúy Hằng 

Ngƣời lập biểu 
 

 Cao Vĩnh Hậu 

Kế toán trƣởng 

 
 

 Trần Anh Tú 

Giám đốc 
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PHẦN V 

TỜ TRÌNH 

PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 
 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ 

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phƣơng án phân phối lợi nhuận 

năm 2018 và kế hoạch phân phối năm 2019 nhƣ sau:  

1. Phƣơng án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018. 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 2018 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức 

năm là 17% trên mệnh giá cổ phiếu và trích lập các quỹ: Quỹ đầu tƣ phát triển trích 15% 

LNST; quỹ khen thƣởng trích15% LNST.  

Với kết quả  thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị kính 

trình phƣơng án phối lợi nhuận thực hiện nhƣ sau: 

TT Diễn giải ĐVT LNST 
TỶ LỆ 

TRÍCH 

1 Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang Đồng      1.084.086.659    

2 Lợi nhuận sau thuế năm 2018 Đồng      8.680.629.893    

3 Tr ch các quỹ Đồng     2.604.188.968    

3.1 Quỹ đầu tƣ phát triển Đồng      1.302.094.484  15.0% NST 

3.2 Quỹ khen thƣởng phúc lợi Đồng      1.302.094.484  15.0% NST 

3.2.1 Quỹ khen thưởng  Đồng        911.466.139  70.0%KTPL 

3.2.2 Quỹ  phúc lợi Đồng         390.628.345  30.0%KTPL 

4 

Lợi nhuận sau thuế 2018 sau khi tr ch 

lập các quỹ Đồng 

         

6.076.440.925    

5 Tổng lợi nhuận còn lại Đồng      7.160.527.584    

6 Chia cổ tức  Đồng      7.140.000.000  

 6.1 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu Đồng/CP                    1.700    

6.2 Tỷ lệ trên Vốn điều lệ % 17% 

 7 Tr ch thƣởng Ban lãnh đạo Đồng 0  

 8 Lợi nhuận chuyển sang năm 2019 Đồng           20.527.584    

 
Thời gian chia cổ tức trong Quý 3/2019. 

 
2. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tƣơng ứng VĐL 

năm 2019 là 42 tỷ đồng).  

- Trích Quỹ đầu tƣ phát triển:  15% LNST 
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- Trích Quỹ khen thƣởng phúc lợi: 15% LNST. Trong đó trích Quỹ khen thưởng:  0  

 T    Quỹ phúc lợi: 30   T   

 

Trên đây là Phƣơng án phân phối lợi nhuận, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, 

biểu quyết thông qua.  

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

Phạm Văn Hiến 
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PHẦN VI 

TỜ TRÌNH 

 THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 

 
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ 

 

Tại kỳ Đại hội cổ đông thƣờng niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao 

bì Đạm Phú Mỹ kính báo cáo thù lao và các khoản lợi ích chi trả năm 2018 và trình Đại hội 

đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 

2019 nhƣ sau:  

 

1. Chi tiết thù lao lợi ích khách của HĐQT, BKS năm 2018 

 

Stt Chức danh 
 

Chức vụ 
Thù lao  

Tiền 

thƣởng 
Tổng cộng 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 216.000.000    205.740.000    421.740.000 

1 Ông Phạm Văn Hiến 
CT HĐQT 

kiêm nhiệm 

    

48.000.000    

      

60.480.000    108.480.000 

2 Ông Trần Anh Tú 
TV HĐQT 

Giám đốc 

    

42.000.000    

      

54.540.000    96.540.000    

3 Ông Lê Hồng Quân TVHĐQT 

kiêm nhiệm 

 42.000.000 30.240.000      72.240.000    

4 Bà Hồ Thị Minh Hòa 42.000.000    30.240.000      72.240.000    

5 Bà Trần Thị Hồng Quyên 42.000.000    30.240.000    72.240.000    

II. BAN KIỂM SOÁT 84.000.000     69.480.000    153.480.000 

1 Ông Chu Xuân Hải Trƣởng BKS 36.000.000    39.240.000    75.240.000    

2 Ông Phạm Văn Khánh Thành viên 

BKS 

  24.000.000      15.120.000      39.120.000    

3 Bà Nguyễn Thị Thu Oanh 24.000.000      15.120.000      39.120.000    

TỔNG CỘNG  300.000.000 275.220.000 575.220.000 

Ghi chú: Tiền thưởng của HĐQT, B S được nhận trong năm 2018 bao gồm tiền thưởng của 

năm 2016 được Đại hội cổ đông thường niên năm 201  thông qua (nhưng chưa chia) và tiền 

thưởng năm 201  đã được và năm 2018 thông qua. 

 

2. Kế hoạch thù lao chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 

Thù lao cố định: 

STT Diễn giải ĐVT Số tiền Ghi chú 

1 Thù lao HĐQT Đồng 216.000.000 
CT HĐQT: 4tr/th; 

TV HĐQT: 3,5tr/th 

T.BKS: 3tr/th 

TV.BKS:2tr/th 2 Thù lao BKS Đồng 84.000.000 

  Cộng Đồng 300.000.000   
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Mức thù lao trên không bao gồm: 

- Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn 

- Tiền lƣơng trong trƣờng hợp thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát là ngƣời lao động 

trong Công ty. 

- Các khoản chi phí công tác theo Quy chế công tác phí. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

Phạm Văn Hiến 
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TỜ TRÌNH 

MIỄN NHIỆM HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2013-2018 

BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019-2024 

 

Kính trình:     Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ 

 

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty. 

Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HDQT Hồ Thị Minh Hòa gửi ngày 13/3/2019. 

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018 vào 

ngày 04 tháng 11 năm 2018. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát tiếp tục hoạt động cho đến khi HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới đƣợc bầu. Tại kỳ Đại 

hội này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau: 

I. Miễn nhiệm đối với các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 

II. Thời hạn nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

Do thời gian tổ chức đại hội bầu nhiệm kỳ mới kéo dài qua năm sau so với thời điểm kết 

thúc nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua thời hạn nhiệm 

kỳ mới của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 2019 – 2024.  

Nội dung này xin   kiến biểu  uyết bằng hình thức giơ tay. 

III. Về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề 

cử/ứng cử đến thời điểm này, Hội đồng quản trị kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua cơ cấu thành viên và danh sách nhân sự đƣợc đề cử bầu HĐQT, BKS nhƣ sau: 

1. Hội đồng quản trị:  

- Số lƣợng thành viên: 05 ngƣời (theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty); 

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, đã 

gửi thông báo đến Quý cổ đông. 

- Cơ cấu thành viên gồm các thành viên hoạt động kiêm nhiệm, trong đó 1 thành viên giữ 

chức vụ Chủ tịch HĐQT, 1 thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. 

Nhân sự bầu Hội đồng quản trị đƣợc đề cử nhƣ sau:  

- Cổ đông Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, nắm giữ 43,34% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết của Công ty (toàn bộ đƣợc nắm giữ liên tục từ năm 2008 đến nay), 

đề cử 2 ứng cử viên: 

 Ông Trần Anh Tú –  Thành viên HĐQT, tái đề cử nhiệm kỳ mới mới. 

 Ông Lê Hồng Quân - Thành viên HĐQT, tái đề cử nhiệm kỳ mới. 

- Cổ đông Công ty TNHH Hƣơng Phong: nắm giữ 40% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của Công ty (toàn bộ đƣợc nắm giữ liên tục từ năm 2008 đến nay), đề cử 2 ứng cử 

viên: 

 Ông Phạm Văn Hiến  - Chủ tịch HĐQT, tái đề cử nhiệm kỳ mới. 

 Ông Trần Thƣợng T n - Ngƣời đại diện phần vốn của Công ty TNHH Hƣơng 

Phong tại Công ty, tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. 
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Đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện đề cử cứng viên bầu Hội đồng quản trị và hồ sơ hợp lệ, 

tất cả 04 ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đƣa vào danh sách bầu cử 

HĐQT. Căn cứ quy định tại Điều lệ hiện hành, số lƣợng thành viên HĐQT là 5 thành 

viên, trong đó yêu cầu đảm bảo có tổi thiểu 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Với 

4 thành viên đƣợc giới thiệu nhƣ trên, còn thiếu 1 thành viên HĐQT độc lập.  

Thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty: “Trường hợp số lượng ứng 

viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội 

đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên”. Tuy nhiên, thời điểm hiện 

tại, chƣa có cổ đông/nhóm cổ đông tham gia ứng cử, đề cử đồng thời Hội đồng quản trị 

chƣa tìm đƣợc ứng viên phù hợp đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập. Do 

vậy, tại Đại hội này, Hội đồng quản trị giới thiệu Bà Trần Thị Hồng Quyên – Thành 

viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị nhiệm 

kỳ mới. Trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm ứng viên phù hợp, khi 

đáp ứng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông để bầu thay thế. 

2. Ban kiểm soát:  

- Số lƣợng thành viên: 03 ngƣời (theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty); 

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, đã 

gửi thông báo đến Quý cổ đông. 

- Cơ cấu thành viên: gồm các thành viên kiêm nhiệm trong đó 1 Trƣởng ban. 

A. Nhân sự đề cử bầu Ban kiểm soát nhƣ sau: 

- Cổ đông Tổng Công ty nắm giữ 43,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công 

ty (toàn bộ đƣợc nắm giữ liên tục từ năm 2008 đến nay), đề cử 2 ứng cử viên gồm các 

Ông/Bà: 

 Ông Chu Xuân Hải – Trƣởng BKS, tái đề cử nhiệm kỳ mới. 

 Bà Nguyễn Thị Thu Oanh – Thành viên BKS tái đề cử nhiệm kỳ mới. 

- Cổ đông Công ty Hƣơng Phong nắm gữ 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty (toàn bộ đƣợc nắm giữ liên tục từ năm 2008 đến nay), đề cử 1 ứng cử viên: 

 Ông Phạm Văn Khánh – Thành viên BKS tái đề cử nhiệm kỳ mới. 

Đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện đề cử ứng viên bầu Ban kiểm soát và có hồ sơ hợp lệ, tất 

cả 03 ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đƣa vào danh sách bầu cử BKS. Căn 

cứ quy định điều kiện Trƣởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty. 

Tuy nhiên, với các ứng viên do các cổ đông giới thiệu hiện đều đang làm cán bộ chuyên 

trách tại đơn vị chủ sở hữu vốn. Do vậy, tại Đại hội này, Hội đồng quản trị kính trình 

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm thời nhân sự Trƣởng Ban kiểm soát làm việc 

kiêm nhiệm tại Công ty cho đến khi có nhân sự Trƣởng Ban kiểm soát đáp ứng đầy đủ 

tiêu chuẩn Trƣởng Ban kiểm soát theo đúng quy định. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 

mới nhƣ trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên 

(đính kèm) để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội. 

Trân trọng. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

Phạm Văn Hiến 
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QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2019-2024 

 

Quy chế này đƣợc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Bao bì Đạm 

Phú Mỹ (Công ty) thống nhất thông qua để làm cơ sở tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản 

trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ thƣờng niên 

năm 2019, với các quy định sau: 

I. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ 

1. Nguyên tắc 

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam; 

- Tuân thủ Điều lệ hiện hành của Công ty; 

- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. 

2. Ngƣời có quyền bầu cử: Ngƣời có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ 

phần hoặc ngƣời đƣợc cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông 

Công ty) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ. 

II. Bầu cử Hội đồng quản trị 

1. Số lƣợng thành viên Hội đồng quản trị 

- Số lƣợng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề 

cử nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị ít nhất bằng số thành 

viên HĐQT là 05 ngƣời. Trong đó tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít 

nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lƣợng thành viên HĐQT độc 

lập tối thiểu đƣợc xác định theo phƣơng thức làm tròn xuống. 

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tƣợng không đƣợc quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp; 

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và 

không nhất thiết phải là cổ đông của công ty,  

- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác. 

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

- Không phải là ngƣời đang làm việc cho Công ty, không phải là ngƣời đã từng làm 

việc cho công ty Công ty ít nhất trong 03 năm liền trƣớc đó. 

- Không phải là ngƣời đang hƣởng lƣơng, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp 

mà thành viên HĐQT đƣợc hƣởng theo quy định; 

- Không phải là ngƣời có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, 

con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là ngƣời quản lý của 

Công ty; 

- Không phải là ngƣời trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty; 

- Không phải là ngƣời đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít 

nhất trong 05 năm liền trƣớc đó. 

4. Điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 
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- Ngƣời ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến 

ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thƣờng niên 2019. Ngƣời 

đƣợc đề cử khác phải đƣợc cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ 

phần của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh 

sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thƣờng niên 2019 đề cử. Các cổ đông/nhóm 

cổ đông ứng cử/đề cử với số lƣợng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể nhƣ 

sau: 

 Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dƣới 30% số cổ phần có quyền biểu 

quyết đƣợc đề cử tối đa 01 ứng cử viên vào HĐQT. 

 Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dƣới 40% số cổ phần có quyền biểu 

quyết đƣợc đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào HĐQT. 

 Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dƣới 50% số cổ phần có quyền biểu 

quyết đƣợc đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào HĐQT.  

 Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dƣới 60% số cổ phần có quyền biểu 

quyết đƣợc đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào HĐQT.  

 Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết 

đƣợc đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào HĐQT.  

5. Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT 

- Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đƣơng nhiệm tổng hợp danh sách các 

ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định. 

- Trƣờng hợp số lƣợng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ 05 ứng cử viên, HĐQT đƣơng nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đảm bảo đáp 

ứng tất cả các tiêu chuẩn thành viên HĐQT và có hồ sơ hợp lệ. 

- Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải đƣợc ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ 

trƣớc khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tiến 

hành bằng biểu quyết giơ tay. 

III. Bầu cử Ban kiểm soát 

1. Số lƣợng ứng cử viên bầu Ban kiểm soát: 

- Ứng cử viên để bầu vào BKS bao gồm các cổ đông có đủ điều kiện tự ứng cử và các 

ứng cử viên đƣợc cổ đông đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát, 

số lƣợng ít nhất bằng số thành viên BKS dự kiến đƣợc bầu vào BKS là 03 ngƣời.  

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát 

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tƣợng bị cấm 

thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp: 

- Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.  

- Trƣởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty. 

- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột 

của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trƣởng Công 

ty; 

- Không phải là ngƣời trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là 

thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo 

cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trƣớc đó. 
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- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc ngƣời lao động của Công ty. 

3. Điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

- Ngƣời ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến 

ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thƣờng niên 2019. Ngƣời 

đƣợc đề cử khác phải đƣợc cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ 

phần của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh 

sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thƣờng niên 2019. Các cổ đông/nhóm cổ 

đông ứng cử/đề cử với số lƣợng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể nhƣ sau: 

 Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dƣới 30% số cổ phần có quyền biểu 

quyết đƣợc đề cử tối đa 01 ứng cử viên vào BKS. 

 Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dƣới 40% số cổ phần có quyền biểu 

quyết đƣợc đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào BKS. 

 Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết 

đƣợc đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào BKS.  

4. Tổng hợp danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát 

- Tại ngày hạn chót nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đƣơng nhiệm tổng hợp danh sách các 

ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định. 

- Trƣờng hợp số lƣợng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 

03 ứng cử viên, HĐQT đƣơng nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đảm bảo đáp 

ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS và có hồ sơ hợp lệ. 

- Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải đƣợc ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ 

trƣớc khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tiến 

hành bằng biểu quyết giơ tay. 

IV. Cách thức tiến hành bầu cử 

1. Phƣơng thức bầu cử 

 Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS đƣợc thực hiện theo phƣơng thức bầu dồn phiếu, cụ 

thể nhƣ sau: 

- Mỗi cổ đông hoặc ngƣời đƣợc cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết 

tƣơng ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và đƣợc ủy 

quyền) nhân với số thành viên dự kiến đƣợc bầu vào HĐQT hoặc BKS;  

- Cổ đông hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của 

mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên đƣợc 

lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền dự họp chỉ đƣợc bầu cho tối 

đa số lƣợng 05 ứng cử viên HĐQT và 3 ứng cử viên BKS trên tổng số ứng cử viên 

HĐQT và BKS trong danh sách ứng cử viên. 

V  dụ 1:  

ĐHĐCĐ bầu chọn 5 thành viên HĐQT, cổ đông A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền 

biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông A là: (1.000 x 5) = 5.000 phiếu bầu. Cổ 

đông A có thể bầu dồn phiếu theo 1 trong 3 phƣơng thức sau:  

- Dồn hết 5.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên HĐQT.  

- Chia đều 5.000 phiếu cho cả 05 ứng cử viên thành viên HĐQT, tƣơng đƣơng mỗi 

ứng cử viên nhận đƣợc 1.000 phiếu.  
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- Chia nhỏ 5.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị 

theo những số phiếu bầu khác nhau nhƣng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên 

đó không vƣợt quá 5.000 phiếu.  

V  dụ 2:  

ĐHĐCĐ bầu chọn 3 thành viên BKS, cổ đông A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền 

biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông A là: (1.000 x 3) = 3.000 phiếu bầu. Cổ 

đông A có thể bầu dồn phiếu theo 1 trong 3 phƣơng thức sau:  

- Dồn hết 3.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên BKS, tƣơng đƣơng mỗi ứng 

cử viên nhận đƣợc 1.000 phiếu.  

- Chia nhỏ 3.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên BKS theo những 

số phiếu bầu khác nhau nhƣng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không 

vƣợt quá 3.000 phiếu.  

2. Phiếu bầu cử  

- Mỗi cổ đông hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền dự họp sẽ đƣợc cấp một Phiếu bầu cử thành 

viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi 

mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và đƣợc ủy quyền) và số phiếu bầu đã 

đƣợc nhân tƣơng ứng với số thành viên đƣợc bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách 

các ứng cử viên đƣợc đề cử vào HĐQT và BKS đƣợc xếp theo thứ tự A, B, C. Khi cổ 

đông/ngƣời đại diện theo ủy quyền đƣợc phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ 

đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời 

điểm nhận phiếu để đƣợc điều chỉnh lại.  

- Cổ đông hoặc ngƣời đƣợc uỷ quyền phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của 

Ban Tổ chức phát đƣợc đóng dấu treo của Công ty. 

3. Cách ghi phiếu bầu 

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn 

bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tƣơng ứng với tên ứng cử viên đó. 

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” 

hoặc bỏ trống, hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tƣơng ứng với tên 

ứng cử viên đó. 

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc 

một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào. 

- Trƣờng hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu 

bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chƣa bỏ vào thùng phiếu, thì đƣợc quyền trực tiếp 

gặp Trƣởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử. 

4. T nh hợp lệ của Phiếu bầu cử 

a. Phiếu bầu đƣợc coi là hợp lệ khi:  

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu treo của Công ty; 

- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử 

đã đƣợc ĐHĐCĐ thông qua hoặc phiếu trắng; 

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa.  

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu đƣợc xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các 

trƣờng hợp sau:  

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra; 
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- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty; 

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc 

danh sách ứng cử viên đã đƣợc ĐHĐCĐ thông qua trƣớc khi tiến hành bỏ phiếu;  

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vƣợt quá tổng số phiếu 

bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó đƣợc quyền bầu;  

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vƣợt quá số lƣợng thành viên HĐQT và 

BKS đƣợc bầu;  

V. Ban kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu 

1. Ban Kiểm phiếu 

a. Ban kiểm phiếu gồm có 3 ngƣời, do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và đƣợc ĐHĐCĐ thông qua. 

Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhƣng không phải là ngƣời có 

tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT và BKS. 

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau: 

- Hƣớng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử; 

- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyển của cổ đông; 

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông; 

- Tổ chức kiểm phiếu;  

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trƣớc ĐHĐCĐ; 

- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa; 

c. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; 

nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu 

phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trƣớc ĐHĐCĐ. 

2. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu 

- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị thùng phiếu bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS. Ban Kiểm phiếu 

phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trƣớc sự chứng kiến của các cổ đông;  

- Việc bỏ phiếu đƣợc bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử đƣợc hoàn tất và kết thúc khi 

cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. 

- Việc kiểm phiếu phải đƣợc tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;  

- Kết quả kiểm phiếu đƣợc lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm 

phiếu và đƣợc Trƣởng Ban kiểm phiếu công bố trƣớc ĐHĐCĐ. 

VI. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS 

- Số ngƣời trúng cử thành viên HĐQT và BKS đƣợc lấy bắt đầu từ ứng cử viên có số 

phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. 

- Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu đƣợc bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100% 

- Trƣờng hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt điều kiện trúng cử có cùng số phiếu bầu 

nhƣ nhau, mà phải chọn số ngƣời trúng cử ít hơn thì việc chọn ứng cử viên trúng cử 

theo nguyên tắc sau: Ứng cử viên nào đƣợc đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông nắm 

giữ số cổ phần cao hơn sẽ là ứng cử viên trúng cử. 

VII. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu 
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- Trong trƣờng hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban 

kiểm soát đƣơng nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự 

gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa 

cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và đƣợc ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ. 

VIII. Hiệu lực áp dụng 

- Quy chế có hiệu lực áp dụng tại phiên họp ĐHĐCĐ sau khi đƣợc ĐHĐCĐ Công ty 

thông qua. Ban Tố chức và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm 

triển khai các công việc liên quan theo Quy chế. 

-------------------------------------- 
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THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN  

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT 

 

I. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (theo mẫu tự ABC) 

 

Họ và tên: PHẠM VĂN HIẾN 

Giới tính: 

Dân tộc: 

Quốc tịch: 

Số CMND: 

Nam 

Kinh 

Việt Nam 

273248787 cấp ngày 13/4/2004 tại Công an tỉnh BR – VT 

Năm sinh:  1962 

Nơi sinh: 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Hƣng Yên 

160/16 Hoàng Hoa Thám, P.2, TP.Vũng Tàu. 

Trình độ văn hóa: 10/10 

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Cơ yếu  

Quá trình công tác: Từ 9/1979-08/1981: Văn phòng Đặc khu Ủy Vũng Tàu – Côn 

Đảo, Nhân viên cơ yếu. 

 Từ 09/1981-03/1984: Trƣờng Cơ yếu Hà Nội – Học viên 

 Từ 4/1984- 4/1985: Văn phòng Đặc khu Ủy Vũng Tàu – Côn Đảo 

– Cán bộ Cơ yếu 

Từ 5/1985- 12/1988: Văn phòng Huyện ủy Côn Đảo – Cán bộ Cơ 

yếu – Bí thƣ Chi đoàn. 

 Từ 1/1989- 10/1992: Văn phòng Đặc khu Ủy Vũng Tàu – Côn 

Đảo, Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu – Cán bộ Cơ yếu 

 Từ 11/1992 – 02/2003: Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu – 

Trƣởng phòng Cơ yếu, Chi ủy viên Chi bộ tổng hợp. 

 Từ tháng 03/2003 đến nay: Công ty TNHH Hƣơng Phong – Chủ 

tịch kiêm Giám đốc. 

Từ tháng 04/2008 đến nay: kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty 

cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ. 
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Họ và tên: TRẦN THƢỢNG TÍN 

Giới tính: 

Dân tộc: 

Quốc tịch: 

Số CMND: 

Nam 

Kinh 

Việt Nam 

273247671 cấp tại Công an BR-VT ngày 30/12/2003 

Năm sinh:  1969 

Nơi sinh: 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

209/36A Bình Giã, Phƣờng 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: - Thạc sĩ ngành Tổ chức và quản lý vận tải 

- Cử nhân kinh tế, ngành quản trị kinh doanh 

- Đại học ngân hàng, Tiền tệ - t n dụng 

 

Quá trình công tác: Từ 1990 -1991: Trung tâm Tài chính tín dụng Côn Đảo – Thuộc 

Công ty Phát triển kinh tế Côn Đảo – Nhân viên kế toán 

 Từ 1992 – 1998: Công ty Đầu tƣ Xây Dựng và Thƣơng Mại Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu – Kế toán tổng hợp. 

 Từ 1998 - 200: Công ty Đầu tƣ Xây Dựng và Thƣơng Mại Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu – Phó phòng Kế toán 

 Từ 2003- 2004: Công ty TNHH Hƣơng Phong – Phó phòng Kế 

toán. 

 Từ 2004 - 2015: Công ty TNHH Hƣơng Phong – Kế toán  

 Từ 2015 đến nay: Công ty TNHH Hƣơng Phong – Phó Giám đốc 
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Họ và tên: TRẦN ANH TÚ 

Giới tính: 

Dân tộc: 

Quốc tịch: 

Số CMND: 

Nam 

Kinh 

Việt Nam 

012624850, cấp ngày 30/08/2011, tại Công an Hà Nội 

Năm sinh:  1977 

Nơi sinh: 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Bắc Ninh 

72 ngách 155/206 Trƣờng Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Luật 

Quá trình công tác: Từ 1995-1999:  Học và tốt nghiệp khoa Luật Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn (Khóa liên kết đào tạo với tổ chức Aupel Uref 

– Pháp). 

 Từ 1999-2001:  Công ty cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Phát triển 

INVESTPRO – Phó phòng Luật 

 Từ 2001- 2007: Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam, Công 

ty Cơ khí Ngô Gia Tự - Trƣởng Ban Dự án 

 Từ 2005- 2008: Công ty TNHH VIBank –NGT– Giám đốc Dự án 

 Từ 2008 - 2009 : Công ty Cổ phần Bất động sản Quốc tế - Giám 

đốc điều hành 

 Từ tháng 05/2009 – 6/2012: Phó trƣởng Ban Pháp chế Tổng công 

ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP. 

Từ tháng 07/2012: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ – Thành 

viên HĐQT, Giám đốc điều hành. 
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Họ và tên:    LÊ HỒNG QUÂN  

Giới tính:    Nam  

Ngày sinh:    20/10/1971 

Quốc tịch:    Việt Nam  

Dân tộc:    Kinh  

Quê quán:    Hải Hoà, Tĩnh gia, Thanh Hoá 

Địa chỉ thƣờng trú:   41/11 đƣờng số 9, khu phố 4, P.Bình An, Q.2, Tp.HCM 

Số CMND:    025163995 do Công an TP HCM cấp ngày 19/05/2010  

Trình độ văn hoá:   12/12  

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kinh tế 

Chức vụ hiện nay tại PVFCCo: Kế toán trƣởng Nhà máy Đạm Phú Mỹ 

 

Quá trình công tác:  

 

Từ 05/1995 – 03/2000: Công ty xây dựng và SXVLXD – 

Tổng Cty XD số 1 – Bộ XD - Chuyên viên kế toán 

 Từ 04/2000 – 01/2002: Công ty xây dựng và SXVLXD – 

Tổng Cty XD số 1 – Bộ XD - Phó phòng Kế toán 

 Từ 02/2002 – 07/2007: Công ty xây dựng và SXVLXD – 

Tổng Cty XD số 1 – Bộ XD - Kế toán trƣởng 

 Từ 08/2007 – 08/2007: Ban quản lý Dự án Điện Nhơn trạch - 

Phó phòng TCKT 

 Từ 09/2008 – 12/2007: Ban quản lý Dự án Điện Nhơn trạch - 

Kế toán trƣởng 

 Từ 01/2008- 04/2009: C.ty tƣ vấn QLDA điện lực Dầu khí 2 - 

Kế toán trƣởng 

 Từ 05/2009-04/2010: Nhà máy Đạm Phú Mỹ - Phó Bí thƣ chi 

bộ, Kế toán trƣởng 

 Từ 05/2010 – nay: Nhà máy Đạm Phú Mỹ - UV BCH Đảng 

bộ, Kế toán trƣởng. 

Từ tháng 17/04/2012 đến nay : Thành viên HĐQT  

Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ 
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Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG QUYÊN 

Giới tính: 

Dân tộc: 

Quốc tịch: 

Số CMND: 

Nữ 

Kinh 

Việt Nam 

273107975 ngày cấp 03/11/2015 tại: Bà Rịa – Vũng Tàu 

Năm sinh:  1981 

Quê quán: 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Hƣng yên 

P.408 Chung cƣ số 1 Trần Nguyên Hãn, P.1, BR-VT 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: 

Chức vụ hiện nay: 

Cử nhân Kinh tế  

Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 

Trƣởng phòng Kế hoạch Vật tƣ. 

Quá trình công tác: Từ tháng 11 năm 2003 đến nay:  Công tác tại Nhà máy Sản xuất 

Bao bì Hƣơng Phong nay là Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú 

Mỹ. Giữ chức vụ Trƣởng phòng Kế hoạch Vật tƣ kể từ năm 2012. 

Từ tháng 2/2016: kiêm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công 

ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ. 
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II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU BAN KIỂM SOÁT (theo mẫu tự ABC) 

 

Họ và tên:    CHU XUÂN HẢI 

Giới tính:    Nam  

Năm sinh:    1982 

Quốc tịch:    Việt Nam  

Dân tộc:    Kinh  

Quê quán:    Diễn Châu, Nghệ An 

Địa chỉ thƣờng trú: Số 3 Ngách 40/30 Tô Vĩnh Diện, phƣờng Khƣơng Trung, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.      

Số CMND:   012321395          

Trình độ văn hoá:  12/12     

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế   

Chức vụ hiện nay:  Chuyên viên BanKiểm toán nội bộ  

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. 

Quá trình công tác:  

 
Từ 08/2006 - 05/2007: Văn Phòng Đại Diện DIO Implant tại 

Việt Nam – Nhân viên kinh doanh.  

Từ 06/2007 - 06/2008: Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chuyên 

viên quan hệ khách hàng. 

Từ 07/2008 - 06/2010: Ngân hàng TMCP Liên Việt – CN Tân 

Bình- Chuyên viên Khách hàng Doanh Nghiệp. 

Từ 06/2010- 06/2011: Ngân hàng TPCP Liên Việt Phòng 

Giao Dịch Tân Sơn Nhất- Quyền Giám Đốc. 

Từ 08/2011 - 10/2011: Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt 

Nam CN Gia Định – Phó phòng kiêm trƣởng nhóm Khách 

hàng doanh nghiệp. 

Từ 10/2011 – đến nay: Tổng Công ty Phân bón và Hóa Chất 

Dầu khí – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán sau đó chuyển 

sang Ban Kiểm toán nội bộ. 

Từ 11/2013 đến nay: kiêm nhiệm Trƣởng Ban kiểm soát tại 

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ. 
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Họ và tên:      PHẠM VĂN KHÁNH 

Giới tính:     Nam  

Năm sinh:     1966                       

Nơi sinh:     Nam định 

Dân tộc:     Kinh                                Quốc tịch:  Việt Nam                                 

Quê quán:          Nam Thanh, Nam trực, Nam định 

Địa chỉ thƣờng trú: Số 47 đƣờng Phạm Thế Hiển, Phƣờng thắng tam, Thành phố  

  Vũng Tàu,  Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

CMND số:    273510262, do Công an BR-VT cấp ngày 31/10/2009. 

Trình độ văn hoá:   10/10 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác:  

 

Từ 09/1986 – 08/1989 : Trung đoàn 434, Quân đoàn 4 - Chiến 

sỹ tài vụ Trung đoàn 434. 

 Từ 09/1989 – 08/1983: XN Cơ điện lạnh, Công ty đầu tƣ xây 

dựng và thƣơng mại - Nhân viên phòng kế hoạch – kinh 

doanh. 

 Từ 09/1993 – 12/1997: Trƣờng đại học Mở Bán Công TP 

HCM và Xí nghiệp  Cơ điện lạnh  thuộc  Công  ty Đầu tƣ Xây 

dựng và Thƣơng mại - Học đại học và là Nhân viên phòng kế 

hoạch –kinh doanh. 

 Từ 01/1997 – 12/1998: Xí nghiệp Cơ điện lạnh  thuộc  Công  

ty Đầu tƣ Xây dựng và Thƣơng mại - Nhân viên phòng kế 

hoạch –kinh doanh. 

 Từ 01/1999 – 05/2003: Công ty phát hành phim và chiếu bóng 

Tỉnh Bà rịa- Vũng tàu – Kế toán tổng hợp. 

 Từ 06/2003- 12/2003: Công ty TNHH Hƣơng Phong - Kế 

toán tổng hợp 

 Từ 01/2004 -  đến nay : Công ty TNHH Hƣơng Phong - Phó 

phòng tài chính kế toán. 

 Từ 05/2008 – nay:  Kiêm nhiệm Thành viên Ban kiểm soát 

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ. 
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Họ và tên:    NGUYỄN THỊ THU OANH 

Giới tính:    Nữ 

Ngày sinh:    1972 

Quốc tịch:    Việt Nam  

Dân tộc:    Kinh  

Quê quán:    Cao Bằng 

Địa chỉ thƣờng trú:   511/22 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 

Địa chỉ tạm trú:  281/45/7 Lê Văn sỹ, P.1, Quận Tân Bình, Tp.HCM 

Số CMND:    022464960   ngày cấp 12/12/2003 tại TP. HCM 

Trình độ văn hoá:   12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Quản trị kinh doanh 

Chức vụ hiện nay:   Chuyên viên BKS TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí  

Quá trình công tác:  

 
Từ  08/1996 - 05/2008: Chuyên viên kế toán Công ty Liên 

Doanh Cityview ; 

Từ 05/2008 - 10/2009 : Phó phòng kế toán Công ty Liên 

Doanh Cityview ; 

Từ 10/2009 đến nay: Ban Kiểm soát TCT Phân bón và Hóa 

chất Dầu khí – CTCP. 

Từ 2013 đến nay: Kiêm nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


