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CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 

(TAPACK) 
(Giấy chứng nhận ĐKKD Số 4103002999 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí 
Minh cấp lần đầu ngày 28/12/ 2004 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 10/10/ 2006) 

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 
Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty CP Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP)  

Mệnh giá:                                                                                        10.000 đồng/cổ phiếu 

Giá chào bán dự kiến: 

- Đối tượng 1: chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu              

- Đối tượng 2: phát hành cho cổ đông hiện hữu                          10.000 đồng/cổ phiếu 

- Đối tượng 3: phát hành cho CBCNV chủ chốt  10.000 đồng/cổ phiếu 

- Đối tượng 4: phát hành cho Nhà đầu tư lớn với giá tối thiểu bằng giá bảo lãnh phát 
hành. 

Tổng số lượng chào bán:                                                                     4.345.000 cổ phiếu 

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu:                                                  1.065.500 cổ phiếu 

- Chia cổ phiếu thưởng:                                                                   1.065.500 cổ phiếu 

- Phát hành cho CBCNV chủ chốt:                                                    500.000 cổ phiếu 

- Phát hành riêng lẻ:        1.714.000 cổ phiếu 

Tổng giá trị phát hành:                                                                      43.450.00.000 đồng 
(tính theo mệnh giá) 

TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: 

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84.8) 8 242 897 Fax: (84.8) 8 247 430 

E-mail: ssi@ssi.com.vn. Website: www.ssi.com.vn 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 

 Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC) 

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84.8) 8205944 Fax: (84.8) 820594 
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1. Rủi ro về kinh tế 1 

2. Rủi ro về luật pháp 1 

3. Rủi ro đặc thù 1 

4. Rủi ro của đợt chào bán 2 

5. Rủi ro khác 2 

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 3 

1. Tổ chức phát hành 3 

2. Tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành 3 

III. CÁC KHÁI NIỆM 3 
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1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 4 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 
 
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế 

Nền kinh tế Việt Nam những năm qua đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định năm 
2006 đạt 8,17% và theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế thì tăng trưởng của nền kinh tế 
Việt Nam trong những năm tới sẽ lạc quan và duy trì ở mức cao từ 8%/năm trở lên. Đó là cơ 
hội phát triển với ngành công nghiệp nhựa nói chung và ngành bao bì nói riêng. 

Tân Tiến là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công bán thành sản phẩm làm tư liệu 
sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất khác nên kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Tân Tiến phụ thuộc hoàn toàn vào hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp này. Đồng thời 
sự phát triển của các doanh nghiệp này lại phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của nền kinh 
tế, do đó sự tăng trưởng của nền kinh tế sẽ gây ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của công ty. 

Trên 90% nguyên vật liệu sản xuất chính của Công ty phải nhập khẩu từ nước ngoài, chiếm 
khoảng từ 50% - 70% giá thành sản xuất của công ty. Do đó, sự thay đổi về chính sách ngoại 
hối và biến động về tỷ giá hối đoái sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến giá nhập khẩu nguyên vật liệu và 
ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

2. Rủi ro về luật pháp 

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành bao bì nhựa của Tân Tiến liên quan trực tiếp đến 
vấn đề môi trường và sức khoẻ cộng đồng. 

Hiện nay Tân Tiến luôn phải đảm bảo tuân thủ các qui định nghiêm ngặt về môi trường như 
tiêu chuẩn sản phẩm bao bì, về xử lý nước thải, ô nhiễm ..., những vấn đề này rất nhạy cảm vì 
một khi mức sống tăng cao, yêu cầu về tiêu chuẩn sức khoẻ cũng tăng theo. Do đó một sự thay 
đổi về chính sách của Chính phủ có thể ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến công tác quản trị và hiệu qủa 
hoạt động sản xuất của Công ty. 

3. Rủi ro đặc thù 

Hiện nay, phần lớn nguyên vật liệu chính để sản xuất ra sản phẩm của Công ty (màng nhựa, hạt 
nhựa PE,…) phải nhập khẩu từ nước ngoài. Trong thời gian vừa qua nhu cầu tiêu thụ nguyên 
liệu nhựa tăng mạnh, nhu cầu dự trữ nguyên vật liệu nhựa của các quốc gia lớn như Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan tăng cao cùng với việc giá dầu thô trên thế giới tăng cao cùng với 
việc giá dầu thô trên  thế giới tăng cao làm giá của các loại nguyên vật liệu nhập khẩu tăng 
mạnh gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.                                            

Hầu hết các nguyên liệu nhựa có nguồn gốc từ dầu mỏ và phần lớn (55%-65%) có xuất xứ từ 
các nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới như Iran, Iraq, Kuwait, Ả Rập Saudi ... Những 
năm vừa qua, tình hình biến động về kinh tế, chính trị tại các quốc gia này thường xuyên xảy ra 
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làm ảnh hưởng rất lớn đến giá cả nguyên liệu nhựa trên thị trường thế giới do đó ảnh hưởng 
đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty. 

Trong thời gian các năm vừa qua, mặt dù Tân Tiến đã áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế ảnh 
hưởng biến động giá nguyên vật liệu và ít nhiều thu được kết quả khả quan. Tuy nhiên, việc 
biến động giá ngyên vật liệu phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài, vào tình hình kinh 
tế, chính trị cuả các quốc gia trên mà Tân Tiến không thể lường trước được, do đó những nỗ 
lực của Tân Tiến cũng không hoàn toàn giảm thiểu rủi ro này. 

4. Rủi ro của đợt chào bán 

Sự thành công của đợt phát hành này phụ thuộc nhiều vào đối tượng 4. Do đó Công ty Cổ phần 
Bao bì Nhựa Tân Tiến đã ký hợp đồng bảo lãnh phát hành với Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Sài Gòn cam kết mua lại số cổ phiếu chưa thực hiện bán hết. Rủi ro này chỉ xảy ra đối với đối 
tượng 2 và 3 phát hành bằng mệnh giá.   

Số lượng vốn huy động từ đợt phát hành này chủ yếu tài trợ cho các dự án đầu tư. Nếu việc 
triển khai các dự án không đúng tiến độ sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của 
Tapack. Bên cạnh việc huy động vốn tài trợ dự án, Tapack cũng phải điều động nhân sự tham 
gia các dự án đầu tư, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến lực lượng lao động hiện tại của 
Tapack nếu không có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng. 

Việc chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu lưu 
hành trên thị trường, do đó nếu Công ty vẫn chủ trương duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức như cũ thì 
cần lượng tiền chi trả cổ tức sẽ nhiều hơn và ảnh hưởng lợi nhuận giữ lại. Trong trường hợp 
kinh doanh có biến động lớn, hoặc có những cơ hội kinh doanh mới trong khi các dự án đầu tư 
chưa sinh lời, Công ty có thể gặp những áp lực về việc trả cổ tức cũng như nguồn vốn cho đầu 
tư. 

5. Rủi ro khác 

Nhựa là sản phẩm dễ bắt cháy nên nguy cơ xảy ra hoả hoạn là rất lớn. Bên cạnh đó, các rủi ro 
khác như thiên tai, địch hoạ, .v.v... là những rủi ro bất khả kháng, không thể lường trước được. 
Nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về con người, tài sản và gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty. 
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II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG 
BẢN CÁO BẠCH 

1. Tổ chức phát hành 

Ông LÊ MINH CƯỜNG Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Bà  ĐOÀN THU NHẠN             Chức vụ: Kế toán trưởng 

Ông CHẾ ANH TUẤN  Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát  

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế 
mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

2. Tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành 

Ông NGUYỄN HỒNG NAM      Chức vụ: Giám đốc điều hành  

Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký chào bán và niêm yết bổ sung do Công ty Cổ 
phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn và bảo lãnh phát 
hành với Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (Tapack). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân 
tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và 
cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến 
cung cấp. 

III. CÁC KHÁI NIỆM 

 Nghị định 144/CP: Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ban hành ngày 28/11/2003 của Chính 
phủ về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán. 

 UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

 TTGDCK Tp.HCM: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến. 

 Tapack:  Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến. 

 ISO 9001:2000: Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống đảm bảo chất lượng trong thiết kế, phát 
triển, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ - Phiên bản 2000 
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔ CHỨC PHÁT HÀNH 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 

- Tên giao dịch đối ngoại: TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT  

                                                       STOCK COMPANY 

- Tên giao dịch viết tắt: TAPACK 

- Trụ sở chính: 

Công ty đặt trụ sở chính tại 117/2 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thời Hoà, Quận Tân      
Phú, Thành phố Hồ Chí Minh  

 Điện thoại: (84-8) 9612279          Fax: (84-8) 9612641 

 Email: tantien@hcm.fpt.vn                                           Website: www.tapack.com  

- Mã số thuế: 0300391040 

- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài gòn 

- Tài khoản đồng Việt Nam: 140.10.00.0016973 

- Tài khoản ngoại tệ: 140.10.37.0011866 

- Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến được thành lập từ năm 1966 với tên gọi ban đầu là 
Việt Nam Nhựa dẻo Công ty (Simiplast). Lúc bấy giờ Simiplast là Doanh nghiệp đầu tiên có 
trang bị hệ thống sản xuất bao bì màng ghép phức hợp tại Miền Nam Việt Nam. Máy móc thiết 
bị hầu hết là của Nhật Bản, những sản phẩm đầu tiên lúc đó chủ yếu là nhựa ghép giấy, vải giả 
da v.v… 

Sau giải phóng năm 1975, Công ty được Nhà nước tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy Nhựa 
Tân Tiến theo Quyết định số 45/CNN/TCQL ngày 13/01/1977 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 
nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp).  

Ngày 07/5/1993, Doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Nhựa Tân Tiến chính thức được thành lập 
lại theo Quyết định số 451/CNN/TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. 

Ngày 29/4/1994 được đổi tên thành Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 
449/QĐ-TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. 

Tháng 12/2002, Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến đạt chứng nhận ISO 9002:1994. 

Đầu năm 2003, Công ty đưa vào hoạt động một nhà máy sản xuất mới tại Khu Công nghiệp 
Tân Bình với tổng diện tích là 50.000 m2. 

Tháng 06/2003, Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến đạt chứng nhận ISO 9001:2000.  

Thực hiện Quyết định số 624/QĐ-TCCB ngày 23/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về 
việc cổ phần hoá Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến. Đến ngày 28/12/2004 Công ty đã được Sở 
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Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công 
ty Cổ phần với tên gọi chính thức là Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến. 

Ngày 09/11/2006, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 70/UBCK-GPNY về việc 
cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến trên TTGDCK Thành 
phố Hồ Chí Minh. Số lượng cổ phiếu niêm yết là: 10.655.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 
đồng/cổ phiếu, tương đương 106.550.000.000 đồng  (Mệnh giá: 10.000 đồng /cổ phiếu). 

Ngày 24/11/2006, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng 
nhận số 46/2006/GCNCP/CNTTLK chứng nhận Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân 
Tiến đã đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí 
Minh kể từ ngày 05/12/2006 với mã chứng khoán: TTP. 

Trong năm 2007, Công ty sẽ chính thức đưa vào hoạt động dự án mở rộng nhà xưởng tại Nhà 
máy bao bì số 2 (Khu công nghiệp Tân Bình) và dự kiến năng lực của Công ty sẽ tăng lên trên 
30%. 

2. Cơ cấu tổ chức Công ty 

 
 

Bảng 1: Cơ cấu tổ chức Công ty 

 
STT Nội dung Địa chỉ Điện thoại - Fax 

1 Văn phòng công ty  
117/2 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thới 
Hoà, Quận Tân Phú, Tp.HCM 

(84-8) 9612279 

(84-8) 9612641 

2 Nhà máy chế bản 
117/2 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thới 
Hoà, Quận Tân Phú, Tp.HCM 

(84-8) 9612279 

(84-8) 9612641 

3 Nhà máy bao bì số 1 
117/2 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thới 
Hoà, Quận Tân Phú, Tp.HCM 

(84-8) 9612279 

(84-8) 9612641 

4 Nhà máy bao bì số 2 Khu Công nghiệp Tân Bình 
   (84-8) 8163050 

   (84-8) 8162661 

5 Chi nhánh tại Hà Nội  Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 
  (84-4) 8771620 

  (84-4) 8771620 
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Văn phòng Công ty hiện nay bao gồm: Tổng Giám đốc điều hành chung, một Phó Tổng Giám 
đốc phụ trách sản xuất, Khối văn phòng (bao gồm: Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính kế toán, 
Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kỹ thuật đầu tư, Phòng Xuất nhập khẩu, Phòng Nghiên cứu 
phát triển, Phòng Đảm bảo chất lượng và Phòng Cơ điện), Khối sản xuất (bao gồm: Nhà máy chế 
bản, Nhà máy bao bì số 1, Nhà mày bao bì số 2), và Chi nhánh tại Hà Nội. Chức năng cụ thể như 
sau: 

- Nhà máy chế bản in: giao dịch trực tiếp với khách hàng, chịu trách nhiệm tổ chức triển 
khai và kiểm soát công tác thiết kế mẫu cho khách hàng, đảm bảo mẫu thiết kế đúng 
tiêu chuẩn để tạo ra những sản phẩm đúng chất lượng và quy cách theo yêu cầu của 
khách hàng. 

- Nhà máy bao bì số 1, số 2: chịu trách nhiệm chính trong việc sản xuất ra sản phẩm bao 
bì để cung cấp cho khách hàng. 

- Chi nhánh tại Hà Nội: cũng là nơi sản xuất bao bì như hai nhà máy bao bì số 1 và số 2, 
đồng thời là nơi trung chuyển hàng hoá để cung cấp cho các khách hàng của Công ty 
tại khu vực phía Bắc. 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

Đại hội đồng cổ đông 

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan 
quyền lực có quyết định cao nhất của Công ty.  

Hội đồng Quản trị 

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có 
toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ 
những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty hiện có 
5 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên là 5 năm và có thể được bầu lại.  

Ban kiểm soát 

 Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám 
đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều 
hành hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của 
Công ty…. Ban kiểm soát Công ty hiện có 3 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 5 năm và 
có thể được bầu lại.  

Tổng Giám đốc 

Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và được thông qua hàng năm tại Đại hội cổ 
đông thường niên, là người tổ chức điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày 
của Công ty theo định hướng và kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. Tổng Giám đốc có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. 
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- Phòng Kinh doanh: chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng và triển khai chiến lược 
tiếp thị sản phẩm, bao gồm định hướng sản phẩm, đối tượng khách hàng, giá cả và chế 
độ khuyến mãi. Kiểm soát chiến lược bán hàng và lập kế hoạch sản xuất. Theo dõi tiến 
độ thực hiện hợp đồng và hậu mãi... 
 

- Phòng Tài chính kế toán chịu: trách nhiệm thiết lập, triển khai và kiểm soát chính sách, 
hệ thống quy trình kế toán tài chính theo đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện công 
tác quản trị tài chính tại Công ty, xem xét và đề xuất các giải pháp với Ban Tổng Giám 
đốc trong việc kiểm soát chi phí. 

- Phòng Tổ chức hành chính: chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực cho toàn Công ty; xây dựng quy trình tuyển dụng; xây dựng và 
kiểm soát thực thi Nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể; giải quyết các tranh 
chấp về lao động và xây dựng các chương trình huấn luyện và đào tạo… Chịu trách 
nhiệm trong việc xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện công việc về hành chính, y 
tế, an ninh… Thiết lập và duy trì tốt mối quan hệ với các cơ quan chức năng. Tổ chức 
thực hiện an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm;  

- Phòng Kỹ thuật công nghệ: tổ chức xây dựng định mức sản xuất, xây dựng và giám sát 
việc áp dụng chính sách, tiêu chuẩn, quy trình về kỹ thuật công nghệ như: lưu trữ mẫu, 
định mức sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp…, tổ chức xét duyệt mẫu thiết kế, 
giải quyết khiếu nại của khách hàng. Phụ trách đào tạo về công nghệ cho công nhân 
trực tiếp sản xuất. 

- Phòng đảm bảo chất lượng (QA): chịu trách nhiệm quản lý và duy trì hệ thống chất 
lượng ISO 9001: 2000 toàn Công ty. Chịu trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo về chất 
lượng từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra. 

- Phòng Cơ điện: chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát quy trình sửa 
chữa và bảo quản máy móc thiết bị, đánh giá yếu tố kỹ thuật của các máy móc thiết bị 
chuẩn bị mua, đề xuất các quy định về ATLĐ-PCCN, tổ chức và giám sát việc thực 
thiện các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường, chất thải. 
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SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TAPACK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

P.KT-ÑT P.QA P.CÔ ÑIEÄN P.KEÁ TOAÙN 

NM CHEÁ BAÛN NM BAO BÌ 1

ÑAÏI DIEÄN CHAÁT LÖÔÏNG 

NM BAO BÌ 2

P.KDP.TCHCCHI NHAÙNH P.XNK

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 

ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNG

BAN KIEÅM SOAÙT

P.R&D 

Ñôn vò toå chöùc khoâng naèm trong phaïm vi cuûa heä thoáng chaát löôïng noùi trong soå tay chaát 
löôïng naøy. 

Ghi chuù: 
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4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 
12/03/2007: 

Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ  5% vốn Điều lệ trở lên 

 

STT Tên Cổ đông Địa chỉ 
Số cổ 

phần sở 
hữu 

Giá trị 
Tỷ lệ sở 

hữu 

1 

Tổng Công ty đầu tư 
và kinh doanh vốn 
Nhà nước 

- Lê Minh Cường 

 

- Bùi Quang Thịnh 

 

- Đoàn Thu Nhạn 

6 Phan Huy Chú – HN 

 

 

574/41 Nguyễn Kiệm, 
P.4, Quận Phú Nhuận 

28/14 Phan Đình Giót – 
Q. Tân Bình  

K1-K5 Bửu Long –
F15-Quận10-TP 
HCM 

3.414.125 34.141.250.000  32,04%

2 VOF Investment LTD 
611/66 Điện Biên Phủ - 
Q3 – Tp. HCM 

883.980 8.839.800.000 8,30%

 Tổng cộng   4.298.105 42.981.050.000 40,34%

 

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ 
chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty 
nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành. 

Không có 

6. Hoạt động kinh doanh  

6.1 Sản lượng sản phẩm 

a.  Các nhóm sản phẩm chính  

Sản phẩm chủ yếu cuả Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến là các mặt hàng bao bì nhựa 
phức hợp, trong đó bao bì thực phẩm và hàng tiêu dùng chiếm khoảng 80% sản lượng. Bên 
cạnh đó, Công ty còn tham gia hoạt động gia công chế bản trục in cho khách hàng. Sản phẩm 
bao bì của Công ty hiện nay được chia thành các nhóm sản phẩm như: Bánh kẹo, bột ngọt, bột 
giặt, mỹ phẩm, hàng đông lạnh, mì ăn liền, thực phẩm chế biến, thuốc trừ sâu …   
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MỘT SỐ SẢN PHẨM TIẾU BIỂU CỦA CÔNG TY 
 

 
Bao bì bột ngọt: 
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Bao bì bột giặt, mỹ phẩm  
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Bao bì đông lạnh, mì ăn liền 
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Bao bì thực phẩm 
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b.Doanh thu sản phẩm Tapack qua các năm 

Bảng 3: Cơ cấu doanh thu bán hàng  giai đoạn 2005 – Quý I1/2007 

 
Năm 2005 Năm 2006 Quý II/2007 

Khoản mục Giá trị     
(triệu 
đồng) 

Tỷ 
trọng 

Giá trị     
(triệu 
đồng) 

Tỷ 

trọng 

Giá trị     
(triệu 
đồng) 

Tỷ 

trọng 

Sản xuất bao bì 663.879 96,7% 735.341 96,8% 390.487 98,05% 

Chế bản trục in 13.682 2,0% 11.774 1,6% 2.108 0,53% 

Kinh doanh khác 8.638 1,3% 11.952 1,6% 5.677 1,43% 

Tổng giá trị 686.199 100% 759.069 100% 398.272 100% 

Nguồn: Tapack 
 

6.2 Nguyên vật liệu 

Nguyên vật liệu chính để sản xuất ra các sản phẩm của Công ty chủ yếu là các loại hạt nhựa 
dùng để tráng màng và thổi màng như: hạt PP, hạt PE, hạt HD, hạt LDPE, ... và các loại màng 
nhựa dùng để ghép màng và in sản phẩm như: màng OPP, màng PET, AlFoil, PA, PVC, 
MPET, MCPP, CPP, LLDPE … Các loại nguyên vật liệu chính này chiếm tỷ trọng bình quân 
từ 50%-70% giá vốn hàng bán của Công ty tùy thuộc vào từng loại bao bì khác nhau 

Bên cạnh nguyên vật liệu chính kể trên, Công ty còn sử dụng một số phụ liệu khác để sản xuất 
ra sản phẩm như: mực in (80% mua trong nước), keo ghép màng (100% nhập khẩu), dung môi, 
nòng giấy, thùng carton (mua trong nước), mực in, băng keo (70% mua trong nước). Giá trị 
phụ liệu hiện nay chiếm tỷ trọng bình quân từ 20% đến 30% giá vốn hàng bán của Công ty.     

a. Nguồn nguyên vật liệu 

Phần lớn nguyên vật liệu nhựa nhập khẩu của Công ty là từ các nước trong khu vực ASEAN 
như Thái lan, Indonesia, Phillipine và Malaysia do chi phí vận chuyển và thuế nhập khẩu thấp. 
Bên cạnh đó, Công ty cũng nhập khẩu một số nguyên vật liệu nhựa của các nhà cung cấp có 
xuất xứ từ Mỹ, Ý, Bỉ, Nhật, Hàn Quốc ... 

Nguồn nguyên nhiên vật liệu của Công ty được cung cấp bởi các doanh nghiệp lớn, có uy tín 
nên Công ty luôn đảm bảo được yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất. Là doanh 
nghiệp lớn, uy tín trong ngành bao bì nhựa, có mối quan hệ rất tốt với nhiều nhà cung cấp lớn  
trong và ngoài nước nên Tân Tiến luôn có nhiều sự lựa chọn để mua được những nguồn 
nguyên vật liệu, phụ liệu có giá cạnh tranh.  

b. Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu 

Theo số liệu ghi nhận được thì ngành nhựa Việt Nam hiện nay vẫn đang phụ thuộc rất lớn vào 
nguồn nguyên liệu nhập khẩu (trên 90%), để có đủ nguyên liệu cho sản xuất, hàng năm ngành 
nhựa phải nhập khẩu phần lớn nguyên liệu với khoảng 1,5-2 triệu tấn, chưa kể hàng trăm loại 
hoá chất phụ trợ khác. 
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Nguồn cung ứng nguyên vật liệu nhựa trên thế giới hiện nay là rất dồi dào va sự khan hiếm nếu 
có chỉ là những diễn biến có tính chất dự báo trước. Điển hình là sự khan hiếm nguyên liệu 
nhựa vào thời điểm cuối năm 2003, hiện tượng này là bình thường do đây là thời điểm một số 
nhà sản xuất nguyên liệu nhựa lớn trên thế giới đến kỳ bảo dưỡng định kỳ từ hai đến ba 
năm/lần. 

Theo đánh giá của Công ty thì nguồn cung ứng nguyên vật liệu hiện nay là rất ổn định. Các nhà 
cung ứng nguyên vật liệu cho Tân Tiến là các nhà sản xuất lớn, uy tín, sản lượng cung ứng dồi 
dào. Bên cạnh đó, Công ty cũng có chính sách dự trữ nguyên vật liệu một cách linh hoạt, hợp 
lý đảm bảo cho việc sản xuất được liên tục. 

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nhựa Việt Nam thì từ nay đến năm 2010, ngành 
nhựa sẽ tăng tỷ lệ nội địa hoá nguyên vật liệu lên trên 50% và dần dần thay thế nguyên liệu 
nhập khẩu. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhựa trong nước trong việc 
chủ động được nguồn nguyên liệu nhựa, trong đó có Bao bì Nhựa Tân Tiến. 

c. Ảnh hưởng của nguyên vật liệu đối với doanh thu 

Hiện nay, đa số chi phí nguyên vật liệu của các doanh nghiệp nhựa chiếm khoảng 70-75% giá 
thành sản phẩm, do đó việc tăng hoặc giảm giá nguyên vật liệu nhập khẩu sẽ có ảnh hưởng trực 
tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhựa.  

Đối với Tân Tiến thì sự biến động giá nguyên liệu chỉ gây ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh 
doanh của Công ty trong ngắn hạn. Trong dài hạn, sự ảnh hưởng này là không đáng kể do 
Công ty có thể điều chỉnh tăng giá sản phẩm bán ra.  

Trong những năm qua Công ty cũng đã áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất 
ảnh hưởng của biến động giá nguyên liệu đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty như: 

- Hàng tháng nắm bắt, cập nhật thông tin giá cả nguyên liệu nhựa trên thị trường trong 
nước và quốc tế để phục vụ cho công tác dự trữ nguyên vật liệu khi giá tăng đột biến. 

- Phân loại yêu cầu về chất lượng và tổ chức mua nguyên vật liệu cho phù hợp với từng 
nhóm sản phẩm (cao cấp, trung và thấp). 

- Tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới để tránh bị ảnh hưởng từ việc tăng giá nguyên liệu và 
sự khan hiếm nguyên vật liệu khi lượng cầu từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Thái 
Lan tăng lên. 

- Hướng đến tìm kiếm các nguồn nguyên liệu trong nước để hạn chế ảnh hưởng của giá 
nguyên liệu và thời gian cung cấp hàng. 

- Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho cũng như giảm thiểu hao hụt trong quá trình 
sản xuất. 

Trong năm 2005 do giá nguyên vật liệu nhựa bình quân đã được bình ổn và giảm so với năm 
trước nên tỷ lệ Lợi nhuận gộp/Doanh thu năm 2005 đạt 9,28%. Đến năm 2006, Công ty vẫn đạt 
được tỷ lệ khá cao là 11,44% tăng 23.26% so với năm 2005 và trong quí 1/2007 tỷ lệ lợi nhuận 
gộp trên doanh thu thuần của Công ty đã là 10,35%. 
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Bảng 4: Cơ cấu lợi nhuận gộp giai đoạn 2005 – Quý I1/2007 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Quý II/2007 

Doanh thu thuần          686.199 759.069 206.090

Lợi nhuận gộp            63.668 86.807 27.258

Tỷ lệ Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần 9,28% 11,44% 13,23%

Nguồn: Tapack  

6.3 Chi phí sản xuất  

Tỷ trọng các khoản mục chi phí của Công ty so với doanh thu thuần: 

Bảng 5: Cơ cấu chi phí giá vốn 2005 – Quý I1/2007 

 
Năm 2005 Năm 2006 Quý II/2007 

Chỉ tiêu Giá trị     
(triệu 
đồng) 

Tỷ trọng
Giá trị     
(triệu 
đồng) 

Tỷ trọng
Giá trị     
(triệu 
đồng) 

Tỷ trọng

Gián vốn hàng 
bán 

622.531 90,72% 672.261 88,56% 178.833 86,77% 

Chi phí bán 
hàng 

10.116 1,47% 11.020 1,45% 2.569 1,25% 

Chi phí QLDN 11.422 1,66% 16.998 2,24% 4.433 2,15% 

Chi phí tài 
chính 

8.055 1,17% 5.089 0,67% 2.453 1,19% 

Tổng 652.124 95,02% 705.368 92,93% 188.288 91,36% 

                       Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2005, 2006 và BCTC Quý II/2007 

Trong các khoản mục chi phí của Công ty thì Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng khoảng 90% so 
với doanh thu thuần (trong đó chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 70%). Hiện nay, tỷ lệ sản 
phẩm hỏng và hao hụt theo thống kê bình quân khoảng từ 9-12%. 

Tỷ trọng tổng chi phí trên doanh thu thuần năm 2006 là 92,93% giảm 2,09% so với năm 2005, 
trong đó: 

- Giá vốn hàng bán: năm 2006 chiếm tỷ trọng 88,56% so với doanh thu thuần, giảm 
2,16% so với năm 2005. Lý do là năm 2006 Công ty cũng đã có những nổ lực đáng kể 
trong việc chủ động trong việc dự trữ nguồn nguyên vật liệu, kiểm soát chi phí, giảm 
hao hụt nguyên liệu trong quá trình sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. 

- Chi phí bán hành và chi phí quản lý doanh nghiệp: tỷ trọng chi phí bán hàng trên doanh 
thu thuần năm 2006 là 1,45% giảm 0,02% so với tỷ trọng năm 2005. Tỷ trọng chi phí 
quản lý doanh nghiệp năm 2006 là 2,24% tăng 0,58% so với năm 2005.Năm 2006 chi  
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phí quản lý doanh nghiệp tăng so với năm 2005 do năm 2006 là thứ 02 Công ty chuyển 
sang hoạt động dưới hình thức mới. Bên cạnh đó cũng phải ghi nhận sự tiết kiệm và 
kiểm soát tốt chi phí bán hàng của Công ty trong năm tài chính 2005. 

- Chi phí tài chính: tỷ trọng chi phí tài chính trên doanh thu năm 2006 so với năm 2005 
giảm 0,50%. Chi phí tài chính năm 2006 giảm so với năm 2005 là do năm 2006 Công 
ty đã giảm các khoản vay ngắn và dài hạn.  

6.4 Trình độ công nghệ 

a.   Máy móc thiết bị 

Tân Tiến được xem là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất bao bì 
phức hợp. Trình độ máy móc thiết bị của Tân Tiến được đánh giá thuộc loại tiên tiến nhất so 
với các doanh nghiệp trong nước và tương đương với các doanh nghiệp khác trong khu vực 
như Thái Lan, Malaysia, Indonesia … 

Đa số máy móc sản xuất của Công ty được có xuất xứ từ các nước công nghiệp có nền công 
nghiệp nhựa rất phát triển như: Máy in 8 màu của Nhật, Máy khắc trục in của Mỹ, Hệ thống 
mạ trục KASPAR WALTER, Máy thổi màng 3 lớp REIFENHAUSER của Đức, Máy tráng 2 
líp OSG -TDELS1200 của Hàn Quốc, Máy in thử của Anh, Máy tráng khô LAMINASTA của 
Pháp, Máy làm túi, hàn lưng của Đài Loan ... 

Công suất hoạt động máy móc thiết bị của Tân Tiến hiện nay theo ước tính đạt khoảng từ 85-
90% so với công suất thiết kế, trình độ tự động hoá đạt trên 50%.     

b. Quy trình sản xuất bao bì nhựa: (xem trang bên) 

 



TAPACK                                     BẢN CÁO BẠCH                     
 

- 18 -  

THIẾT KẾ MẪU 
PHẦN MỀM : Illustrator CS (AI), 
Photoshop CS (PSD), Art pro (7.5) 

 

MẪU  IN THỬ
(ĐẬM – CHUẨN – NHẠT ) 

TRỤC IN  

CROMALIN 

2 – 3 ngày

10 ngày sau khi khách hàng duyệt  

2 ngày

IN  

GHÉP MÀNG 

CẮT CUỘN  

LÀM TÚI  

THÀNH PHẨM 

12 - 14 ngày sau khi khách hàng duyệt mẫu
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6.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Công ty rất chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển cả về con người lẫn máy 
móc thiết bị. Đây được xem như một lợi thế của Công ty so với các đối thủ cạnh tranh. Công 
tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của Công ty do Phòng nghiên cứu phát triển (R&D) 
phụ trách. Hàng năm, theo yêu cầu của các khách hàng, đề nghị của Ban Tổng Giám đốc, đồng 
thời có tìm hiểu, phân tích một số loại bao bì phức hợp mới xuất hiện trên thị trường, Phòng 
R&D sẽ tiến hành nghiên cứu để cải tiến các sản phẩm cũ hoặc thử nghiệm đưa ra một số sản 
phẩm mới.  

Bình quân mỗi năm Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến nghiên cứu đưa ra từ 2 đến 3 sản phẩm mới 
và có khả năng được khách hàng và thị trường chấp nhận.  

6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 

a. Hệ thống quản lý chất lượng 

Công ty hiện đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, do tổ 
chức Quacert của Việt Nam chứng nhận tháng 6/2003. 

Công ty triển khai thực hiện và khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9001:2000. Duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng do Phòng Q/A phụ trách, Phòng 
Q/A xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng từ nguyên vật liệu đầu vào cho đến sản phẩm đầu 
ra đảm bảo đáp ứng đúng theo yêu cầu về tiêu chuẩn của khách hàng. 

Bên cạnh đó, bộ phận sản xuất trực tiếp còn thường xuyên được tập huấn, đào tạo về quy trình 
thao tác chuẩn đảm bảo sản phẩm sản xuất ra với chất lượng tốt nhất đồng thời giảm thiểu tỷ lệ 
hao hụt nguyên nhiên vật liệu và sản phẩm hỏng. 

Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, Công ty cũng thường xuyên đầu tư mới 
các máy móc, các thiết bị kiểm tra tiên tiến như máy phân tích màu, máy kiểm độ bền màng, 
máy đo hottack...  

b. Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty 

Theo quy trình sản xuất thì các công đoạn sản xuất của Công ty đều chịu sự kiểm tra, kiểm soát 
về chất lượng của Phòng Đảm bảo Chất lượng (Q/A) từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc.  

Ngoài ra, chất lượng sản phẩm của từng công đoạn còn được các bộ phận trực tiếp sản xuất 
kiểm tra để đảm bảo tốt nhất chất lượng sản phẩm đầu ra. Chẳng hạn như: Phòng Kỹ thuật 
công nghệ chịu trách nhiệm tạo ra sản phẩm mẫu để cho khách hàng duyệt trước khi đưa vào 
sản xuất, sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được kiểm tra bởi công nhân trực tiếp sản xuất, tổ trưởng sản 
xuất và phụ trách sản xuất của các Nhà máy.   

6.7 Hoạt động marketing 

a.  Hoạt động nghiên cứu thị trường và xây dựng thương hiệu 

Do đặc thù của ngành bao bì là gia công cho các ngành chế biến, sản xuất các sản phẩm khác 
do vậy đối tượng khách hàng của Công ty chủ yếu là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chứ 
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không phải là khách hàng tiêu dùng cá nhân. Do vậy, hoạt động quảng cáo và tiếp thị của Công 
ty cũng có tính đặc thù riêng so với những đơn vị sản xuất khác.  

Hiện nay, Công ty triển khai hoạt động nghiên cứu thị trường chủ yếu thông qua các khách 
hàng của Công ty là các doanh nghiệp sản xuất. Trên cở sở những góp ý và yêu cầu thiết thực 
của khách hàng về mẫu mã, kiểu dáng và tính năng kỹ thuật của từng loại bao bì mà Công ty sẽ 
có những nghiên cứu để cải tiến sản phẩm cũ, hoặc đưa ra sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng. 

Sản phẩm bao bì nhựa của Tân Tiến chủ yếu thuộc dòng sản phẩm trung, cao cấp, với chất 
lượng vượt trội luôn nhận được sự tín nhiệm của tất cả khách hàng. Trong tương lai Công ty sẽ 
tiếp tục nghiên cứu để cải tiến và đưa ra những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng 
và thị hiếu của người tiêu dùng. Ngoài ra, Công ty cũng đang xem xét việc nghiên cứu để đưa 
ra một số dòng sản phẩm cấp thấp để tham gia vào thị trường góp phần mở rộng thị phần.  

b.  Hoạt động quảng cáo, tiếp thị 

Đối tượng tiếp thị của Công ty hiện nay chủ yếu là những lãnh đạo, các chủ doanh nghiệp, các 
cán bộ phụ trách kinh doanh tại các đơn vị... Do đó, hoạt động quảng bá, tiếp thị của Công ty 
chủ yếu tập trung vào tiếp thị trực tiếp tại các doanh nghiệp thông qua các tài liệu giới thiệu 
Công ty (brochure) và các mẫu hàng... Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên tham gia các hội 
chợ triển lãm đặc biệt là các hội chợ triển lãm chuyên ngành như: hội chợ thủy sản, hội chợ 
hàng công nghiệp Việt Nam... nhằm tìm kiếm các cơ hội quảng bá thương hiệu thông qua các 
đơn vị sản xuất tham gia hội chợ. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng xây dựng Website (www.tapack.com) để giới thiệu và quảng cáo 
các sản phẩm của Tân Tiến đến các đối tượng khách hàng.  

c.   Chính sách giá 

Công ty không sử dụng giá mà sử dụng chất lượng làm gốc. Với ưu thế về thương hiệu lại 
được trang bị máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại, nguồn nguyên vật liệu với chất lượng ổn 
định, công nhân có tay nghề và thường xuyên được đào tạo, sản phẩm của Tân Tiến luôn vượt 
trội về chất lượng nên giá bán luôn cao hơn các đối thủ cạnh tranh khoảng từ 2% - 4% tùy từng 
loại sản phẩm cụ thể. 

Ngoài ra, Công ty cũng xây dựng chính sách giá linh hoạt đối với từng đối tượng khách hàng 
cụ thể căn cứ theo một số tiêu chí mà Công ty đưa ra như: khách hàng truyền thống, mức đóng 
góp về doanh số hàng năm, khả năng thanh toán, uy tín... 

6.8 Nhãn hiệu thương mại của Công ty  

Nhãn hiệu đăng ký:   Tapack 

Logo: 
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Nhãn hiệu hàng hóa Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến sử dụng là nhãn hiệu đã được 
đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu Hàng hóa số 30567 
do Cục Sở hữu Công nghiệp cấp ngày 30/03/1999 theo Quyết định số 1370/QĐNH. Giấy 
Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu Hàng hóa này cũng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa 
học và Công nghệ đồng ý gia hạn, sửa đổi theo quyết định số A4808/QĐ-ĐK ngày 16/05/2005. 

Mô tả về logo: Trên logo có chữ TAPACK màu đỏ là viết tắt của chữ TanTien Plastic Packing 
Co. Biểu tượng trên logo là cách điệu công nghệ sản xuất của Công ty: như từ nhiều lớp màng 
ghép thành 01 lớp màng (công nghệ ghép màng). Chữ “Since1966” màu đen ở phía dưới thể 
hiện Công ty được thành lập từ năm 1966. 

 

6.9 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết   

 
Bảng 6: Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết 

STT 
Số hợp 
đồng 

Ngày ký 
hợp đồng 

Tên đối tác Nội dung 
Giá trị hợp 
đồng (USD) 

1 04/K/2007 15/03/07 C.I.KASEI 
Mua màng co 

PVC 43.500 

2 EG-2897 14/02/07 ITOCHU 
Mua hạt 
LDPE 424.320 

3 
02TA-

CR/NK/2
007 

19/03/07 CROWN 
Mua màng co 

PVC 32.000 

4 070448 19/04/07 THAIFIML 
Mua màng 

BOPP 59.716 

5 
56/XNK/2

007 
19/03/07 KLANG HOCK

Mua màng 
LLDPE 203.300 

6 
BCI 07-

035 
18/04/07 KGP CO. LTD 

Mua màng 
BOPP 170.020 

7 PIO/0708 18/04/07 POLYPLEX 
Mua màng 

PET 161.595 

8 
02TA-

CR/NK/2
007 

18/04/07 PT KOLON 
INA 

Mua màng PA 70.000 

9 
KGP/0418

-10H 
18/04/07 KGP CO. LTD 

Mua màng 
nhôm 49.300 

10 20107816 19/04/07 EXXONMOBI
L 

Mua hạt 
LLDPE 106.177 

Tổng     

1.319.928 USD 
tương đương 

21.118848.000 
VND 

Nguồn: Tapack 
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7.  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất 

7.1.Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm 
gần nhất 

Bảng 7: Kết quả hoạt động kinh doanh 2005 – Quý II/2007 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 

STT 
Chỉ tiêu 2005 2006 +/- (%) 

Quý 
II/2007 

1 Tổng giá trị tài sản 274.911 316.810 15,24% 390.582

2 Doanh thu thuần 686.199 759.069 10,62% 206.090

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 34.297 54.040 57,56% 17.958

4 Lợi nhuận khác  309 1.371
343,69

% 
56

5 Lợi nhuận trước thuế 34.606 55.411 60,12% 18.013

6 Lợi nhuận sau thuế 34.606 55.411 60,12% 15.492

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) 15 15 -   - 

Nguồn: Tapack 

7.2.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 
báo cáo 

Năm 2006, doanh thu thuần đạt 759 tỷ đồng tăng 10,62% so với năm 2005, trong khi đó lợi 
nhuận sau thuế năm 2006 đạt 55,41 tỷ đồng tăng 60,12%. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến trong năm 
2006 có sự tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận so với năm 2005 là do ảnh hưởng của các nhân 
tố sau:  

- Năm 2006 là năm thứ 02 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến chính thức hoạt động 
dưới hình thức Công ty cổ phần. Căn cứ theo những quy định về ưu đãi thuế khi cổ 
phần hoá doanh nghiệp nhà nước, Công ty sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 02 
năm (2005, 2006) và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm tiếp theo 
(2007, 2008). 

- Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh và ổn định, tăng trưởng GDP của Việt Nam 
năm 2006 đạt 8,4% tăng 9,09% so với năm 2005, đứng hàng thứ 2 trên thế giới chỉ sau 
Trung Quốc. Nền kinh tế phát triển, mức sống của người dân được nâng cao làm cho 
nhu cầu mua sắm hàng tiêu dùng cũng tăng theo, do đó làm tăng nhu cầu tiêu thụ các 
sản phẩm bao bì của Công ty. 

- Thương hiệu Tân Tiến với nhiều uy tín trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa, máy móc 
thiết bị hiện đại, công suất lớn, cán bộ sản xuất tay nghề cao và đặc biệt là mục tiêu  
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chất lượng được đưa lên hàng đầu, Công ty luôn giữ chân được khách hàng truyền 
thống là các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng , 
thực phẩm, dược phẩm... 

- Với năng lực tài chính sẵn có đã giúp Công ty linh hoạt trong việc dự trữ nguyên vật 
liệu (chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành sản xuất của Công ty) đảm bảo sản xuất được 
liên tục; hạn chế phần nào biến động giá nguyên vật liệu ảnh hưởng đến kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty; và Công ty cũng linh hoạt trong việc xây dựng 
các chính sách hỗ trợ về tín dụng đối với một số khách hàng truyền thống... 

- Tuy nhiên, trong năm 2006 Công ty cũng gặp không ít những khó khăn gây ảnh hưởng 
đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: 

- Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu về các sản phẩm bao bì cũng tăng theo 
dẫn đến sự ra đời của một số doanh nghiệp cạnh tranh, trong đó có các doanh nghiệp 
lớn có mô hình quản lý rất chuyên nghiệp và tiềm lực tài chính rất mạnh làm cho tình 
hình cạnh tranh ngày càng gia tăng. 

- Giá nguyên vật liệu nhựa phụ thuộc nhiều vào sự biến động của giá dầu hoả thế giới mà 
nguồn cung cấp chính là từ các quốc gia khu vực Trung đông như Iraq, Iran, Kuwait, 
Arập Saudi ... thường xuyên có những bất ổn về kinh tế, chính trị. 

8. Vị thế  của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 
8.1   Vị thế của Công ty trong ngành 
Theo điều tra của Tân Tiến thì hiện nay cả nước có khoảng trên 60 cơ sở sản xuất và gia công 
bán thành phẩm bao bì mềm. Năng lực sản xuất đáp ứng được phần lớn nhu cầu tiêu dùng 
trong nước và tham gia xuất khẩu. Nếu xét về năng lực sản xuất thì Tân Tiến đứng đầu trong số 
các doanh nghiệp sản xuất bao bì phức hợp cả nước. 

Được đánh giá là một trong những đơn vị đầu ngành bao bì mềm của Việt Nam, Tân Tiến luôn 
đi tiên phong trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và đầu tư, đổi mới công nghệ. 
Cùng với Công ty Liksin, Tân Tiến là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đã đầu tư dây 
chuyền sản xuất trục in hoàn chỉnh theo công nghệ hiện đại, đạt chất lượng cao tương đương 
các nước Tây Âu. Dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín thuộc hàng tiên tiến nhất Việt 
Nam được đầu tư từ các nước có ngành công nghiệp nhựa phát triển nên sản phẩm của Tân 
Tiến luôn có chất lượng cao so với các đối thủ cạnh tranh. 

Bên cạnh các sản phẩm bao bì mềm thông thường, Tân Tiến còn có thể sản xuất những sản 
phẩm cao cấp và có tính năng sử dụng cao như: bao bì không độc tố, bao bì chống ẩm, bao bì 
đặc chủng cho các ngành công nghiệp, bao bì có cấu trúc và kiểu dáng đặc biệt... Các sản phẩm 
dùng cho thực phẩm, mỹ phẩm được sản xuất trong môi trường cách ly, đảm bảo tuyệt đối tiêu 
chuẩn vệ sinh của sản phẩm. 

Hầu hết các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất hàng tiêu dùng, dược phẩm, 
thực phẩm... đều là khách hàng truyền thống của Công ty, qua đó cũng cho chúng ta thấy được 
vị thế hàng đầu của Tân Tiến trong lĩnh vực hoạt động của mình. 

Với bề dày 40 năm hình thành và phát triển, Tân Tiến đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển 
của ngành bao bì nhựa mềm của Việt Nam. Thương hiệu Tân Tiến đã được sự tín nhiệm của 
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các doanh nghiệm sản xuất trong nước cũng như các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động 
sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Trong những năm vừa qua Tân Tiến liên tục nhận được 
những phần thưởng có giá trị như: được Cộng đồng Nhựa – Cao su Việt Nam bình chọn vào 
Top 60 doanh nghiệp tiêu biểu 05 năm từ 1996-2001, Top Ten 2001 – 2002 do Cộng đồng 
Nhựa – Cao su Việt Nam bình chọn, được Liên đoàn Công nghiệp nhựa Asean tuyên dương là 
doanh nghiệp tiêu biểu của Khu vực, và một số chứng nhận khác.  

8.2  Triển vọng phát triển của ngành 

Những năm gần đây, ngành nhựa đã có những bước tăng trưởng khá cao, bình quân 20-
25%/năm. Nhưng nếu chỉ tính nhu cầu tiêu dùng trong nước, phục vụ hơn 80 triệu dân thì vẫn 
chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của thị trường.  

Hiện nay, sản phẩm nhựa của Việt Nam đã có mặt ở trên 30 quốc gia.  Các thị trường lớn của 
ngành nhựa có mức tiêu thụ cao phải kể đến là Nhật Bản, Mỹ, Campuchia, Đài Loan…  

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao sẽ tạo ra những cơ hội cho sự phát triển các ngành công nghiệp, 
đặc biệt là ngành công nghiệp nhựa, ngành công nghiệp mũi nhọn tạo ra động lực tăng trưởng 
trong khu vực sản xuất cũng như trong toàn bộ nền kinh tế. 

Trong những năm qua, với tốc độ tăng trưởng bình quân 25-30%/năm, ngành bao bì mềm đã 
có những đóng góp tích cực đến sự phát triển của nền kinh tế. Với triển vọng phát triển của nền 
kinh tế, của ngành công nghiệp nhựa nói chung và ngành bao bì mềm nói riêng, theo đánh giá 
của các chuyên gia thì thị trường bao bì mềm đang là một thị trường đầy hứa hẹn và tiềm năng 
của Việt Nam ít nhất là trong 10 năm tới. 

9. Chính sách đối với người lao động 

   9.1 Số lượng người lao động trong Công ty  

Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2006 là 1.104 người, cơ cấu lao động theo 
trình độ được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 8: Cơ cấu lao động theo trình độ và tính chất công việc 

TIÊU CHÍ SỐ LƯỢNG 

A. Phân theo trình độ lao động: 1.104 

- Trên Đại học, Đại học 126 

- Cao đẳng 9 

- Trung cấp, công nhân kỹ thuật 575 

- Phổ thông trung học 394 

B. Phân theo hợp đồng lao động 1.104 

- Hợp đồng không xác định thời hạn 831 

- Hợp đồng từ 1 – 3 năm 140 

- Hợp đồng dưới 1 năm 133 

Nguồn: Tapack 
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   9.2 Chính sách đối với người lao động 

a. Chính sách tuyển dụng đào tạo 

Tuyển dụng: hiện nay, Công ty tiến hành tuyển dụng thông qua các kênh như: Website của        
Công ty, các trường Đại học, Cao đẳng, Kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh… Tùy theo từng 

vị trí cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng. Cụ thể là cán bộ quản lý phải 
có trình độ chuyên môn, đạo đức và kinh nghiệm trong công tác, công nhân sản xuất phải có 
tay nghề, chăm chỉ, ham học hỏi… 

Đào tạo: tại Việt Nam vẫn chưa có một cơ sở nào chuyên đào tạo về ngành Bao bì nói chung 
và ngành gia công chất dẻo nói riêng. Để đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh ngày 
càng cao, Công ty rất chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Hình 
thức đào tạo chính hiện nay tại Công ty vẫn là tự đào tạo, người đi trước hướng dẫn, kèm cặp 
người đi sau. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên cử cán bộ tham gia các khoá tập huấn, 
đào tạo bên ngoài và hỗ trợ kinh phí đào tạo cho các trường hợp lao động tự đào tạo nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với nhân viên mới tuyển dụng, Công ty sẽ tiến hành đào 
tạo về nghiệp vụ, công nghệ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động sớm thích nghi 
và nắm bắt được công việc mới.  

b.  Chính sách lương, thưởng, phúc lợi: 

Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề 
hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của 
Nhà nước.  

Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích, động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia 
tăng hiệu quả làm việc, Công ty có chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và 
tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong thực hiện công 
việc đạt được hiệu quả cao, có sáng kiến trong cải tiến phương pháp làm việc, nghiên cứu phát 
triển sản phẩm mới, tiết kiệm chi phí... Ngoài ra, Công ty còn có chế độ lương thưởng vào cuối 
năm, số tiền thưởng sẽ tuỳ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Quỹ lương của 
Công ty trong năm. 

Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp 
đúng theo quy định của pháp luật. Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao 
động theo Luật lao động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho toàn thể cán bộ công 
nhân viên. Ngoài ra, Công ty còn mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể CBCNV. 
Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên: Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty hoạt động khá 
hiệu   quả. Hàng năm Công ty đều tổ chức các phong trào thể dục thể thao, giao lưu văn nghệ 
trong cán bộ công nhân viên để tạo điều kiện cho công nhân viên Công ty được nâng cao đời 
sống tinh thần và rèn luyện sức khoẻ. Ngoài ra, cán bộ công nhân viên còn được Công ty tổ 
chức cho đi nghỉ mát, du lịch mỗi năm một lần. 
 



TAPACK                                     BẢN CÁO BẠCH                     
 

- 26 -  

10. Chính sách cổ tức 

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 
thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; ngay khi trả hết số cổ tức đã 
định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến 
hạn phải trả. 

Đại hội cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của 
Hội đồng quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh 
doanh của những năm tiếp theo. Tỷ lệ cổ tức năm 2005 và 2006 là 15% 

11. Tình hình hoạt động tài chính  

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 
năm. Báo cáo tài chính của Công ty trình bày bằng đồng Việt nam, được lập và trình bày phù 
hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. 

Trích khấu hao TSCĐ 

Công ty hiện đang áp dụng trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường 
thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian sử dụng ước tính, phù hợp với Quyết 
định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ 
quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. 

Thời gian khấu hao áp dụng tại Công ty: 

Nhà xưởng, vật kiến trúc:      05 - 25 năm   

Máy móc, thiết bị:              05 năm 

Phương tiện vận chuyển, truyền dẫn:   06 năm 

Thiết bị văn phòng:        05 năm 

Mức lương bình quân 

Thu nhập của người lao động trong Công ty là lương và thưởng. Thu nhập bình quân hàng 
tháng của người lao động trong Công ty năm 2006 là 3.700.000 đồng/người. Đây là mức thu 
nhập bình quân khá cao so mặt bằng lương chung cũng như so với các doanh nghiệp khác 
trong ngành.  

Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Công ty thực hiện tốt trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào các báo cáo 
kiểm toán năm 2005-2006, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, không có 
nợ phải trả quá hạn.  

Các khoản phải nộp theo luật định 

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
quy định của Nhà nước.  
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Trích lập các quỹ theo luật định  

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do Đại 
hội đồng cổ đông của Công ty quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy 
định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.  

Số dư các quỹ của năm 2005 và 2006 như sau: 
Bảng 9: Trích lập các Quỹ dự phòng: 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Quý II/2007 

 Quỹ dự phòng tài chính     1.240.560.207 3.247.098.292

 Quỹ đầu tư phát triển   9.794.910.210   32.356.431.082 36.280.163.239

 Quỹ khen thưởng và phúc lợi   2.547.813.562     2.531.448.360 4.596.113.529

Tổng cộng 12.342.723.772  36.128.439.649 44.123.375.060

               Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006, BCTC Quý II/2007 

Tổng dư  nợ vay 

Tình hình dư nợ vay tại thời điểm 31/12/2006 của Công ty như sau: 

 

Bảng 10: Các khoản vay ngắn hạn 

STT Tên Ngân hàng Số hợp đồng Số tiền (VNĐ) 

1 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
Thương Tín - Sở Giao dịch 
Tp.HCM 

11831 

 

    44.481.910.680 

2 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn 

263/2006/HĐ 

 

      1.822.567.991

 Tổng Cộng      46.304.478.671 

           Nguồn: Tapack 
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Bảng 11: Các khoản vay dài hạn 

 

Stt Tên Ngân hàng Số hợp đồng Số tiền (VNĐ) 

1 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương 
Tín - Sở Giao dịch Tp.HCM 11133/HĐ 5.792.000.000

2 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương 
Tín - Sở Giao dịch Tp.HCM 11687/HĐ 3.870.000.000

3 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam – Chi nhánh Sài Gòn 31/121729/HĐ 818.000.000

4 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam – Chi nhánh Sài Gòn 52/121729/HĐ 350.000.000

5 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam – Chi nhánh Sài Gòn 53/121729/HĐ 1.300.000.000

6 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam – Chi nhánh Sài Gòn 60/121729/HĐ 760.500.000

7 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam – Chi nhánh Sài Gòn 63/121729/HĐ 1.912.500.000

8 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam – Chi nhánh Sài Gòn 66/121729/HĐ 50.000.000

9 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam – Chi nhánh Sài Gòn 93/121729/HĐ 405.148.000

10 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam – Chi nhánh Sài Gòn 1095/2006/HĐ 185.000.000

11 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam – Chi nhánh Sài Gòn 1255/2006/HĐ 376.250.000

12 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam – Chi nhánh Sài Gòn 1837/2006/HĐ 180.000.000

13 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam – Chi nhánh Sài Gòn 1997/2006/HĐ 3.329.400.000

14 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam – Chi nhánh Sài Gòn 2564/2006/HĐ 676.000.000

 Tổng Cộng      20.360.798.000

Nguồn: Tapack 

Các khoản nợ vay Ngân hàng của Tân Tiến đến thời điểm này không có nợ quá hạn, Công ty 
luôn đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn. 
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Tình hình công nợ đến 31/12/2006 

Bảng 12: Các khoản phải thu năm 2005 – 2006 và Quý II/2007 

                                                                                                                 Đơn vị tính: đồng  

Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Quý II/2007 

Phải thu của khách hàng 112.753.899.113 140.193.193.397 146.366.796.789

Trả trước cho người bán 2.174.236.019 3.943.750.229 18.082.534.538

Phải thu nội bộ  - - -

Các khoản phải thu khác 7.224.870.584 224.137.580 150.171.705

Dự phòng các khoản phải 
thu khó đòi  

(770.443.718) - -

Tài sản ngắn hạn khác (ký 
quỹ) 

6.872.170.668 5.314.061.765 7.689.671.018

                                                                Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm  2005, 2006 và Quý II/2007 

                                                                 

Bảng 13: Các khoản phải trả năm 2005 – 2006 và QuýII/2007 

                                                                                                                  Đơn vị tính: đồng  

Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Quý II/2007 

Vay ngắn hạn 78.530.334.177 55.918.388.961 69,285,177,640

Phải trả người bán 29.871.906.645 26.715.297.975 33,377,347,846

Người mua trả tiền trước 2.926.405.083 3.367.530.539 3,728,825,846

Thuế và các khoản phải nộp 
nhà nước 

1.952.718.945 3.295.764.273 3,742,519,750

Phải trả công nhân viên 17.990.661.610 14.063.806.024 13,238,809,330

Chi phí phải trả 79.774.975 - -

Các khoản phải trả, phải nộp 
khác 

6.184.156.024 13.923.348.010 8,725,912,466

Vay dài hạn 10.490.856.668 20.360.798.000 62,476,044,746

Khoản dự phòng trợ cấp mất 
việc làm 

- 254.568.985 152,255,664

                                                               Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm  2005, 2006 và Quý II/2007                           

11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  
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Bảng 14: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu giai đoạn 2005 – 2006 và Quý II/2007 

 

Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Quý II/2007 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)      

-  Hệ số thanh toán ngắn hạn:    

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 1.51 2.09 2.21

-   Hệ số thanh toán nhanh:  

TSLĐ -  Hàng tồn kho 0.93 1.32 1.34

Nợ ngắn hạn  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)  

-   Hệ số nợ/Tổng tài sản: 0.54 0.44 0.50

-   Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu: 1.17 0.77 0.99

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)  

-    Vòng quay hàng tồn kho:  

Giá vốn hàng bán 7.71 7.43 1.56

Hàng tồn kho bình quân  

-    Doanh thu thuần/Tổng tài sản: 2.50 2.40 0.53

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)   

-   Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 5.04% 7.30% 7.52%

-  Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 27.27% 30.97% 7.91%

-  Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 12.59% 17.49% 3.97%

-  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 
thu thuần 

5.00% 7.12% 8.71%
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12. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát 

1.Chủ tịch HĐQT - Ông Lê Minh Cường  

Họ và tên:  Lê Minh Cường  

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 06/07/1960 

Nơi sinh: Hà Nội  

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh  

Quê quán: Quảng Nam    

Địa chỉ thường trú:  574/41 Nguyễn Kiệm, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM 

ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-8) 9612279 

Trình độ văn hóa: 10/10  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:           

+ Từ 03/1984: Nhân viên phòng TCKT Công ty XD KV2, Bộ Vật tư  

+ Từ 7/1985 – 12/1987: Nhân viên Ban Tài vụ Sư đoàn 367, QC Phòng không  

+ Từ 12/1987 – 4/2001: Nhân viên Phòng TCKT, Kế toán trưởng Công ty Bao bì 
Nhựa Tân Tiến  

+ Từ 4/2001 – 7/2003: Phó Giám đốc Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến  

+ 08/2003 – 12/2004 : Giám đốc Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến 

+ 01/01/2005 – nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Bao bì Nhựa Tân Tiến 

Chức vụ công tác hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty            
Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến 

Số cổ phần nắm giữ: 100.000 cổ phần đại diện phần Vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ   
0,939% Vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:      Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không  

Những người có liên quan : Vợ : Nguyễn Thị Hằng, nắm 
giữ 138.830 cổ phần cá nhân chiếm 1,30% Vốn điều lệ 

 Cha : Lê Đình Hưng, nắm giữ 48.420 cổ phần cá nhân 
chiếm 0,45% Vốn điều lệ 

 



TAPACK                                     BẢN CÁO BẠCH                     
 

- 32 -  

2. Thành viên HĐQT - Ông Bùi Quang Thịnh  

Họ và tên: Bùi Quang Thịnh  

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 04/11/1957 

Nơi sinh: Tp.HCM   

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh  

Quê quán: Thừa Thiên Huế  

Địa chỉ thường trú: 28/14 Phan Đình Giót, Q. Tân Bình, Tp. HCM 

ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-8) 9612279 

Trình độ văn hóa:   12/12  

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân hoá lý  

Quá trình công tác: 

+ Từ 1976 - 1993: Công tác tại Nhà máy Nhựa Tân Tiến nay là Công ty cổ 
phần Bao bì Nhựa Tân Tiến với các chức vụ như sau : 
Công nhân trực tiếp sản xuất, Tổ trưởng sản xuất, Trưởng 
phòng kỹ thuật. 

+ Từ 1993 - 2004:       Phó Giám đốc Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến 

+ Từ 01/01/2005 - nay:     Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Tân    
Tiến  

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 
Bao bì Nhựa Tân Tiến 

 
Số cổ phần nắm giữ: 23.880 cổ phần, đại diện phần Vốn nhà nước chiếm 0,224% 

Vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   Không 

Những người có liên quan : Vợ : Nguyễn Thị Tâm, nắm 
giữ 130.000 cổ phần cá nhân chiếm 1,22% Vốn điều lệ 
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3. Thành viên HĐQT - Bà Đoàn Thu Nhạn 

Họ và tên: Đoàn Thu Nhạn  

Giới tính: Nữ  

Ngày tháng năm sinh: 06/06/1963 

Nơi sinh: Hà Nội  

Quốc tịch: Việt Nam  

Dân tộc: Kinh  

Quê quán: Quảng Trị   

Địa chỉ thường trú: K1-K5 Bửu Long –F15-Q10 – Tp. HCM 

ĐT liên lạc ở cơ quan:   (84-8) 9612279 

Trình độ văn hóa: 12/12  

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài chính kế toán  

Quá trình công tác : 

+ Đến 2004:  Kế toán trưởng Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến  

+ Từ 01/2005 - nay:   Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến  

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bao 
bì Nhựa Tân Tiến 

Số cổ phần nắm giữ:   62.560 cổ phần đại diện phần Vốn Nhà nước chiếm 0,587% 
Vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người có liên quan : Không có 
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4. Thành viên HĐQT - Bà Lê Thị Ngọc Trâm  

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Trâm  

Giới tính: Nữ  

Ngày tháng năm sinh: 09/06/1964 

Nơi sinh: Hà Nội  

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh  

Quê quán: Bắc Ninh  

Địa chỉ thường trú: 120/4 Trần Huy Liệu, P. 15, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ  Chí 
Minh 

ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-8) 9612279 

Trình độ văn hóa: 12/12  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá Polymer   

Quá trình công tác:              

+ Từ 1987 - 1990:        Kỹ sư Phòng Kỹ thuật Liên hiệp các xí nghiệp in Tp.HCM   

+ Từ 1990 – 1996: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến 

+ Từ 1997 - 1998: Phó Ban Tiếp thị Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến 

+ Từ 1998 - 2000: Phó Quản đốc PX Trục in Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến 

+ Từ 2000 – nay:  Giám đốc Nhà máy Bao bì số 2 Công ty Bao bì Nhựa Tân 
Tiến. Nay là Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến  

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT - Giám đốc Nhà máy Bao bì số 2 Công 
ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến 

Số cổ phần nắm giữ: 60.000 cổ phần đại diện phần Vốn Nhà nước chiếm 0,563% 
Vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật : Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người có liên quan : Không có 
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5. Thành viên HĐQT - Bà Nguyễn Thị Hữu Thuỷ  

Họ và tên: Nguyễn Thị Hữu Thuỷ  

Giới tính: Nữ  

Ngày tháng năm sinh: 25/03/1964 

Nơi sinh: Thanh Hoá  

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Sài Gòn  

Địa chỉ thường trú: 33/19/5 Lý Thường Kiệt, P. 6, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí 
Minh 

ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-8) 9612279 

Trình độ văn hóa: 12/12  

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác : 

+ Từ 1982 - 1987: Sinh viên Đại học Tổng hợp Tp.HCM 

+ Từ 1998 - 1996 Nhân viên Nhà máy Nhựa Tân Tiến 

+ Từ 1997- 2004 Phó phòng Kinh doanh Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến 

+ Từ 01/2005 - nay: Phó phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến  

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT - Phó phòng Kinh doanh Công ty cổ 
phần Bao bì Nhựa Tân Tiến 

Số cổ phần nắm giữ: 60.000 cổ phần đại diện phần Vốn Nhà nước chiếm 0,563% 
Vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người có liên quan : Không có 

Mẹ : Trần Thị Hà Tịnh, nắm giữ 99.820 cổ phần cá nhân 
chiếm 0,94% Vốn điều lệ 
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Thành viên Ban Kiểm soát 

1. Trưởng Ban Kiểm soát - Ông Chế Anh Tuấn   

Họ và tên: Chế Anh Tuấn  

Giới tính: Nam  

Ngày tháng năm sinh: 19/09/1960 

Nơi sinh: Nghệ An  

Quốc tịch :                       Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Nghệ An    

Địa chỉ thường trú: 305/31/17A Lê Văn Sỹ , Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-8) 9612279 

Trình độ văn hóa: 10/10  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện  

Quá trình công tác:           

+ Từ 1980 - 1987: Quân đội Nhân dân Việt Nam - Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật tên lửa  

+ Từ 1987 - nay: Công tác tại Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến, nay là Công ty cổ phần Bao bì 
Nhựa Tân Tiến  

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng BKS – Phó Giám đốc Nhà máy Bao bì số 1 Công ty Cổ 
phần Bao bì Nhựa Tân Tiến 

Số cổ phần nắm giữ:  10.000 cổ phần đại diện phần Vốn Nhà nước chiếm 0,094% Vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   Không 

Những người có liên quan : Không có 

Vợ: Trương Minh Hạnh, nắm giữ 20.000 cổ phần cá nhân 
chiếm 0,187% Vốn điều lệ 
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2. Thành viên Ban kiểm soát -  Ông Huỳnh Thanh Kháng  

Họ và tên:   Huỳnh Thanh Kháng  

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh:   02/11/1967 

Nơi sinh:   Qui Nhơn – Bình Định  

Quốc tịch:   Việt Nam 

Dân tộc:   Kinh 

Quê quán:   Qui Nhơn – Bình Định  

Địa chỉ thường trú:   98/3 Trần Quang Cơ, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM  

ĐT liên lạc ở cơ quan:   (84-8) 9612279 

Trình độ văn hóa:   12/12 

Trình độ chuyên môn:    Kỹ sư Điện   

Quá trình công tác: 

+ Từ 1991 - 2005:   Nhân viên sửa chữa điện, Tổ trưởng bao bì tại Công ty Bao bì Nhựa Tân 
Tiến. Nay là Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến  

+ Từ 2006 - nay:   Phó Ngành Cơ điện Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến  

Chức vụ công tác hiện nay:  Thành viên BKS - Phó Ngành Cơ điện Công ty cổ phần 
Bao bì Nhựa Tân Tiến 

Số cổ phần nắm giữ:       18.890 cổ phần đại diện phần Vốn Nhà nước chiếm 0,177% 
Vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:   Không 

Những người có liên quan : Không có 
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3. Thành viên Ban kiểm soát - Bà Trương Thị Thanh Huyền  

Họ và tên:   Trương Thị Thanh Huyền  

Giới tính:   Nữ  

Ngày tháng năm sinh:   17/07/1974 

Nơi sinh:   Hải Phòng  

Quốc tịch:          Việt Nam 

Dân tộc: Kinh  

Quê quán: Quảng Trị    

Địa chỉ thường trú: 8/9 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh  

ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-8) 9613690 

Trình độ văn hóa: 12/12  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính kế toán  

Quá trình công tác:           

+ Từ 9/1996 – 12/1996: Nhân viên kế toán tại Phòng Đại diện Bảo hiểm Khu vực 6 Công 
ty Bảo Hiểm Tp.HCM  

+ Từ 01/1997 – 04/2001: Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến 

 + Từ 05/2001 - nay: Nhân viên Phòng TCKT Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến. Nay là Công 
ty cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến   

Chức vụ công tác hiện nay:   Thành viên BKS - Nhân viên Phòng TCKT Công ty cổ 
phần Bao bì Nhựa Tân Tiến 

Số cổ phần nắm giữ:        20.000 cổ phần đại diện phần Vốn Nhà nước chiếm 0,187% 
Vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không  

Những người có liên quan : Không có 

Mẹ : Nguyễn Thị Tâm, nắm giữ 19.520 cổ phần cá nhân 
chiếm 0,183% Vốn điều lệ 
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Thành viên Ban Giám đốc (Xem chi tiết đã trình bày tại phần trên) 

1. Tổng  Giám đốc - Ông Lê Minh Cường  

2. Phó Tổng Giám đốc  - Ông Bùi Quang Thịnh  

13. Tài sản 

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2006 

Bảng 15: Danh mục tài sản cố định chính 

                            Đơn vị tính: đồng 

STT Khoản mục Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại 

I Tài sản cố định hữu hình 
  

254.038.575.300 
   

193.242.048.100  
   

60.796.527.200  

1 Nhà cửa, vật kiến trúc  24.170.768.650 
   

20.027.126.308  
4.143.642.342 

2 Máy móc thiết bị 
  

199.600.377.462 
   

156.276.619.088  
  

43.323.758.374 

3 
Phương tiện vận tải, truyền 
dẫn 

25.618.467.332 14.393.049.434 11.225.417.898 

4 Thiết bị, dụng cụ quản lý 2.576.467.840 676.195.710 1.900.272.130 

5    TSCĐ khác 2.072.494.016 1.869.057.560 203.436.456 

II Tài sản cố định vô hình 7.706.837.939 7.706.837.939 - 

     Cộng 261.745.413.239 200.948.886.039 60.796.527.200 

      Nguồn:  Báo cáo Kiểm toán  2006 

Tình hình sử dụng đất đai, nhà xưởng 

Bảng 16: Danh mục đất đai nhà xưởng 

 

STT Mặt bằng 
Hiện trạng sử dụng Diện tích 

sàn (m2) 
Ghi chú 

1 
117/2 Luỹ Bán Bích, Phường 
Tân Thới Hoà, Quận Tân 
Phú, Tp.HCM  

Văn phòng Công ty, 
Nhà máy chế bản và 
Nhà máy bao bì 1 

10.710 Đất thuê

2 Khu Công nghiệp Tân Bình Nhà máy bao bì 2 50.000 Đất thuê

3 
38/24 Phan Anh, Quận Tân 
Phú, Tp.HCM 

Kho nguyên vật liệu 
6.387 Đất mua

4 Chi nhánh Hà Nội  Nhà điều hành CN 217 Đất thuê

                                                                                                                           Nguồn: Tapack 
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14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

Bảng 17: Kế hoạch kinh doanh 2007 – 2008 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm 2007 Năm 2008  

Chỉ tiêu  

Giá trị 

 

% tăng giảm 
so với năm 

2006 

 

Giá trị 

 

% tăng giảm 
so với năm 

2007 

Doanh thu thuần    850.000  5,00 1.000.000  17,65 

Lợi nhuận sau thuế      50.000  -4,44   70.000  40 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần 5,88% -8,99 7,00% 19,05 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu 

   
40,38% -4,44 46,67% 8,65 

Cổ tức 15% - 1.500 - 

Nguồn: Tapack 

   15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

- Kế hoạch doanh thu của TAPACK năm 2007 dự kiến tăng 5% và lợi nhuận của Công 
ty  giảm 4,44% so với năm 2006, nguyên nhân do năm 2007 Công ty đang trong giai 
đoạn triển khai đầu tư máy móc và cơ sở hạ tầng cho Nhà máy ở Khu công nghiệp Tân 
Bình để mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó năm 2006 TAPACK được miễn 
100% thuế Thu nhập Doanh nghiệp nhưng bắt đầu từ năm 2007 Công ty chỉ được giảm 
50% và bắt đầu phải nộp 50% thuế Thu nhập Doanh nghiệp. 

- Năm 2008, TAPACK xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận có tỷ lệ tăng trưởng 
khá cao, điều này phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty sắp tới do đây là thời 
điểm dự án đầu tư vào nhà máy ở Khu công nghiệp Tân Bình đã hoàn thành và đã nâng 
cao sản lượng sản phẩm. Cụ thể là, khi TAPACK hoàn thành đầu tư thêm máy móc 
thiết bị và mở rộng nâng cao năng lực sản xuất thì doanh thu sẽ tăng tương ứng. 

- Với tỷ lệ cổ tức là 15%/mệnh giá, năm 2006 TAPACK đã sử dụng 39,83% lợi nhuận 
dùng để trả cổ tức. Dự kiến trong các năm tới Công ty vẫn giữ mức cổ tức ổn định 
(khoảng 15%) thì sau khi hoàn thành đợt phát hành này Công ty phải sử dụng khoảng 
39.83 % lợi nhuận theo kế hoạch được sử dụng để trả cổ tức. Như vậy phần lợi nhuận 
còn lại đủ cho Công ty trích lập các quỹ theo quy định và bổ sung nguồn vốn kinh 
doanh đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.  

- Những nhận xét trên chỉ nhằm mục đích tham khảo, không hàm ý đảm bảo giá trị 
chứng khoán. 

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành 

- Không có.  
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17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá 
cả cổ phiếu chào bán 

- Không có.  

 V.      CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH 

1.  Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 

2.  Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phiếu 

3.  Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán  

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 4.345.000 cổ phiếu,trong đó: 

 Đối tượng 1: chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1( cổ đông sở hữu 
10 cổ phiếu sẽ được chia thêm 1 cổ phiếu thưởng).Khối lượng cổ phiếu phát hành là 
1.065.500 cổ phiếu. 

 Đối tượng 2: phát hành cho Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 (cổ dông sở hữu 10 cổ phiếu 
sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu).Khối lượng cổ phiếu phát hành là 1.065.500 cổ phiếu. 

 Đối tượng 3: phát hành cho CBCNV chủ chốt.Tổng khối lượng cổ phiếu phát hành là 
500.000 cổ phiếu và chia làm 2 đợt như sau 

- Đợt 1: chào bán 200.000 cổ phiếu 

Thời gian chào bán: cùng đợt với đối tượng 1 

- Đợt 2: chào bán 300.000 cổ phiếu 

Thời gian chào bán: 5 tháng sau đợt phát hành thứ nhất cho Cán bộ Công nhân viên  

 Đối tượng 4: phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn theo hình thức bảo lãnh phát hành. 
Khối lượng phát hành là 1.714.000 cổ phiếu. 

4.   Giá chào bán dự kiến 

 Đối tượng 2: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo giá bằng mệnh giá  

 Đối tượng 3: phát hành cho CBCNV chủ chốt theo giá bằng mệnh giá. 

 Đối tượng 4: phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn với giá tối thiểu bằng giá bảo lãnh 
phát hành. Nhà đầu tư lớn đăng ký chào giá cạnh tranh với mức giá bằng với giá Bảo lãnh 
phát hành. Nguyên tắc xác định nhà đầu tư được mua: theo giá đặt mua từ trên cao xuống 
thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua theo giá đó. Việc lựa chọn nhà đầu tư 
lớn sẽ do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định. 

Giá bảo lãnh phát hành: bằng giá đóng cửa trung bình của 5 ngày giao dịch liên tiếp sau 
ngày giao dịch không hưởng quyền chia cổ phiếu thưởng và phát hành cho cổ đông hiện 
hữu, chiết khấu 20%. 

5.   Phương pháp tính giá 

 Đối tượng 2: theo giá bằng mệnh giá  

 Đối tượng 3: theo giá bằng mệnh giá. 
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 Đối tượng 4: giá tối thiểu bằng giá bảo lãnh phát hành. 

- Giá bảo lãnh phát hành: thao khảo giá thị trường. 

Giá bảo lãnh phát hành: bằng giá đóng cửa trung bình của 5 ngày giao dịch liên tiếp sau 
ngày giao dịch không hưởng quyền chia cổ phiếu thưởng và phát hành cho cổ đông hiện 
hữu, chiết khấu 20%. 

6.   Phương thức phân phối 

 Phương thức phân phối: 

 Đối tượng 1: phân phối theo hình thức đại lý phát hành 

 Đối tượng 2: phân phối theo danh sách được chốt tại ngày chốt danh sách 

 Đối tượng 3: Phân phối tại trụ sở Công ty theo danh sách do Hội đồng Quản trị phê 
duyệt. 

 Đối tượng 4: Tổ chức phát hành (Công ty CP Bao bì Nhựa Tân Tiến - TAPACK) phối 
hợp với tổ chức bão lãnh (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI) sẽ thực hiện 
chào bán cho các nhà đầu tư lớn qua kênh phân phối riêng. Tiêu chí lựa chọn các nhà đầu 
tư lớn như sau: 

- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các 
nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (người sản xuất 
và thường xuyên cung cấp nguyên vật liệu cho doanh nghiệp, người cam kết tiêu thụ lâu 
dài sản phẩm của doanh nghiệp, người gắn bó lợi ích chiến lược lâu dài trong kinh 
doanh) hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán (các tổ chức đầu tư tài 
chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ v.v…) 

- Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật 
(đối với tổ chức nước ngoài). 

 Tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại 
không được phân phối hết với giá bảo lãnh phát hành. 

 Đơn vị tư vấn, bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 

- Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp HCM 

- Chi nhánh Hà Nội: 1C Ngô Quyền, Tp Hà Nội 

7.  Thời gian phân phối cổ phiếu (dự kiến) 

Đợt chào bán sẽ được thực hiện ngay sau khi nhận Giấy phép phát hành của UBCK Nhà nước. 

 8.   Kế hoạch đăng ký mua cổ phiếu và phương thức thực hiện quyền: 

 Đối tượng 1: Chia cổ phiếu thưởng 

Tỷ lệ phân phối: 10:1. Căn cứ vào ngày phân bổ quyền chia cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 
10 (mười) cổ phiếu thì nhận được 01 (một) cổ phiếu thưởng.  
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Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông thông 
qua các thành viên lưu ký; Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: cổ phiếu sẽ được phân 
phối cho các cổ đông tại trụ sở của Công ty theo hình thức ghi sổ. 

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do số lượng cổ phiếu của từng cổ đông sở hữu không chia hết 
cho 10 sẽ được Công ty hủy bỏ. 

Các bước thực hiện phát hành của Đối tượng 1: 

Bước 1: Xác định danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu thưởng 

 Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký phát hành của UBCKNN, Công ty CP Bao bì 
Nhựa Tân Tiến sẽ xác định ngày chốt danh sách cổ đông và phối hợp với Trung tâm Giao 
dịch Chứng khoán Tp.HCM (TTGDCK Tp.HCM) để xác định Danh sách cổ đông được 
nhận cổ phiếu thưởng. 

Bước 2: Thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng  

 Trong vòng 6 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng, Công ty CP Bao bì Nhựa Tân 
Tiến xác nhận tính chính xác của Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền người sở hữu 
chứng khoán cho TTGDCK Tp.HCM. 

 Trong vòng 2 ngày làm việc trước ngày đến hạn chia cổ phiếu thưởng, TTGDCK 
Tp.HCM gửi Báo cáo phân bổ quyền chứng khoán cho các cổ đông lưu ký chi tiết theo 
thành viên lưu ký. 

 Vào ngày phát hành cổ phiếu, các cổ đông thuộc Danh sách sở hữu cuối cùng sẽ nhận cổ 
phiếu mới theo tỷ lệ quy định. Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên 
lưu ký nào sẽ được hạch toán chứng khoán phát hành thêm tại các thành viên lưu ký đó. 

Đối với cổ đông chưa lưu ký thì cổ phiếu được phân phối cổ phiếu tại Trụ sở Công ty CP Bao 
bì Nhựa Tân Tiến. 

Bước 3: Tổng kết phát hành và đăng ký niêm yết bổ sung 

 Kết thúc việc phân phối cổ phiếu: Công ty CP Bao bì Nhựa Tân Tiến sẽ gửi Báo cáo phát 
hành cho UBCKNN. Sau khi nhận được chấp thuận kết quả phát hành, Công ty CP Bao 
bì Nhựa Tân Tiến sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký và thực hiện niêm yết bổ sung tại CN 
TTLK trong vòng 3 ngày làm việc. 

Bảng 18: Lịch trình phát hành cổ phiếu cho Đối tượng 1 

 

STT Công việc Thời gian Nhân sự 

1 Nhận Giấy phép phát hành thêm cổ phiếu D TTP, SSI 

2 Thông báo TTGDCK về ngày chốt danh sách cổ đông D+2 TTP 

3 Chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký sở hữu cuối 
cùng) 

D+12 TTGDCK 

4 Thành viên lưu ký gửi DSCD cho TTGDCK D+14 TVLK 

5 TTGDCK gửi Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền D+19 TTGDCK 
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cho Công ty 

6 Công ty xác nhận tính chính xác của Danh sách tổng hợp 
và phân bổ quyền cho TTGDCK 

D+19 TTP 

7 TTGDCK gửi danh sách phân bổ cổ phiếu cho TVLK D+20 TTGDCK 

8 Phân bổ cổ phiếu cho cổ đông D+22 TVLK, TTP 

9 Báo cáo phát hành cho UBCKNN và TTGDCK 
Tp.HCM 

D+27 TTP, SSI 

10 Nhận chấp thuận niêm yết và thực hiện đăng ký giao 
dịch bổ sung cổ phiếu 

D+34 TTP 

(Ghi chú: Lịch trình trên được tính theo ngày làm việc) 

 
 Đối tượng 2: Phát hành cho cổ đông hiện hữu 

Cổ phiếu phát hành trước hết sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện 
quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo “Danh sách tổng hợp và phân 
bổ quyền của người sở hữu chứng khoán” do TTGDCK cung cấp. 

Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua: người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền 
mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được 
chuyển nhượng một lần (không được chuyển cho người thứ 3). 

Số cổ phần không chia hết cho 10 hoặc không được cổ đông đặt mua hết (nếu có) sẽ được Hội 
đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá 
bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại. 

Các bước thực hiện phát hành cho đối tượng 2: 

Bước 1: Xác định danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu 

 Tapack sẽ xác định ngày chốt danh sách cổ đông và phối hợp với TTGDCK để xác định 
Danh sách cổ đông có quyền mua thêm cổ phiếu mới.  

Bước 2: Thực hiện quyền mua cổ phiếu 

 Tapack phối hợp cùng TTGDCK phân bổ và thông báo quyền ưu tiên mua cổ phiếu cho 
các cổ đông thông qua thành viên lưu ký. Các trường hợp cổ đông chưa lưu ký, Tapack 
có trách nhiệm thông báo phân bổ quyền trực tiếp đến từng cổ đông. 

 Các cổ đông thuộc Danh sách sở hữu cuối cùng sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu 
mới phát hành theo tỷ lệ được mua đã qui định trong thời hạn 20 ngày. Các cổ đông mở 
tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền tại các 
thành viên lưu ký đó. 

 Khi đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sẽ nộp tiền mua cổ 
phần theo mức giá qui định tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Thành viên lưu ký sẽ 
chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần vào tài khoản Tiền gửi đăng ký mua chứng khoán trong 
vòng 20 ngày kể từ ngày TTGDCK phân bổ quyền mua đến các thành viên lưu ký. Sau 
thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện đương nhiên hết hiệu lực. 
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Trong thời hạn 20 ngày để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu quyền mua được phép chuyển 
nhượng quyền nếu có yêu cầu, việc chuyển nhượng quyền kết thúc trước 02 ngày làm việc so 
với hạn cuối đăng ký thực hiện quyền. Cổ đông tự tìm đối tác, trực tiếp thỏa thuận việc chuyển 
nhượng và được thực hiện tại thành viên lưu ký với thủ tục cụ thể như sau: 

 Việc đăng ký chuyển nhượng quyền mua chứng khoán được thực hiện tại Thành viên lưu 
ký của bên chuyển nhượng quyền. 

 Thành viên lưu ký bên chuyển nhượng kiểm tra việc sở hữu quyền của người chuyển 
nhượng quyền và xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán 

 Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thuộc cùng một thành viên 
lưu ký: Thành viên lưu ký xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán cho 
bên nhận chuyển nhượng để thực hiện việc đăng ký, nộp tiền mua chứng khoán mới phát 
hành thêm. 

 Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng khác thành viên lưu ký: 
Thành viên lưu ký bên chuyển nhượng lập và gửi TTGDCK yêu cầu chuyển nhượng 
quyền mua chứng khoán. Sau khi TTGDCK xác nhận việc chuyển nhượng (trong vòng 1 
ngày làm việc) và gửi cho các thành viên lưu ký có liên quan, căn cứ vào thông báo của 
TTGDCK, thành viên lưu ký bên nhận chuyển nhượng gửi Xác nhận quyền mua chứng 
khoán cho cổ đông nhận chuyển nhượng để thực hiện việc đăng ký, nộp tiền mua chứng 
khoán mới phát hành thêm. 

 Các cổ đông chưa lưu ký hoặc việc chuyển nhượng quyền mua sang cho các cổ đông 
chưa lưu ký được thực hiện tại trụ sở Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến. 

Bước 3: Kết thúc thực hiện quyền 

 Kết thúc thời gian đăng ký thực hiện quyền ưu tiên mua trước cổ phần, thành viên lưu ký 
lập Báo cáo tình hình thực hiện quyền mua chứng khoán tại thành viên lưu ký và Danh 
sách cổ đông thực hiện quyền (mua chứng khoán phát hành thêm) sau 1 ngày làm việc kể 
từ ngày kết thúc thời hạn thực hiện quyền. 

 Đồng thời thành viên lưu ký chuyển ngay tiền thanh toán mua chứng khoán của người 
đầu tư vào tài khoản tiền gửi đăng ký mua chứng khoán của TTGDCK tại ngân hàng chỉ 
định để TTGDCK chuyển cho Tapack.. 

Bước 4: Phân phối chứng khoán 

 Vào ngày phát hành, TTGDCK gửi Báo cáo phân bổ chứng khoán phát hành thêm đến 
các thành viên lưu ký. 

 Thành viên lưu ký hạch toán số chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản lưu ký chứng 
khoán chưa niêm yết. Khi cổ phiếu được thông báo chính thức niêm yết thì được hạch 
toán vào tài khoản lưu ký của người đầu tư. 

 Đối với cổ đông chưa lưu ký thì cổ phiếu được phân phối trực tiếp tại trụ sở Công ty 
Tapack.   

Bước 5: Tổng kết phát hành và đăng ký niêm yết bổ sung 
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 Kết thúc việc phân phối cổ phiếu, Tapack sẽ gửi báo cáo phát hành cho UBCKNN và 
TTGDCK Tp.HCM. Sau khi nhận được chấp thuận kết quả phát hành, Tapack sẽ tiến 
hành các thủ tục đăng ký và thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát 
hành của đối tượng 1. 

Lưu ý: Nếu quá thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyền mua cổ phần có hiệu lực mà cổ 
đông đó không thực hiện quyền mua của mình thì sẽ bị mất quyền mua cổ phần mới mà không 
nhận được sự đền bù nào của Công ty. 

Bảng 19: Lịch trình phân phối cổ phiếu cho đối tượng 2 

STT Công việc Thời gian Thực 
hiện 

1 Nhận Giấy phép phát hành thêm cổ phiếu D TTP, SSI 

2 Thông báo chốt danh sách cổ đông cho 
TTGDCK Tp.HCM 

D+2 TTP, SSI 

3 Chốt danh sách cổ đông D+12 TTGDCK 

4 TTGDCK Tp.HCM gửi danh sách phân bổ quyền 
mua cổ phiếu cho thành viên lưu ký (TVLK) 

D+19 TTGDCK 

5 Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (nếu có) D+20 – D+38 TTGDCK, 
TVLK 

6 Đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu D+20 – D+40 TVLK 

7 Gửi danh sách cổ đông thực hiện quyền mua và 
chuyển tiền cho tổ chức phát hành 

D+42 TTGDCK 

8 Phân bổ cổ phiếu cho cổ đông D+44 TVLK 

9 Thực hiện bán và phân bổ số cổ phiếu cổ đông 
không đăng ký mua hết (nếu có) 

D+47 TTP, 
TVLK 

10 Báo cáo phát hành cho UBCK và TTGDCK 
Tp.HCM 

D+50 TTP, SSI 

11 Nhận chấp thuận niêm yết và thực hiện đăng ký 
giao dịch bổ sung cổ phiếu 

D+57 TTGDCK, 
TTP, SSI 

 

 Đối tượng 3: Phát hành cho thành viên Hội đồng Quản trị và Cán bộ Công nhân viên 
chủ chốt của Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì  Nhựa 
Tân Tiến phê duyệt. 

Sau khi nhận được Giấy phép phát hành của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Hội đồng 
quản trị Công ty CP Bao bì Nhựa Tân Tiến sẽ lập Danh sách cán bộ công nhân viên được 
quyền mua cổ phần. Cổ phần không được chuyển nhượng trong thời gian 2 năm, được hưởng 
cổ tức. 
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Số cổ phiếu không được bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các các đối 
tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho thành 
viên Hội đồng Quản trị và cán bộ chủ chốt Công ty. 

Các bước thực hiện phát hành của Đối tượng 3: 

Dự kiến lịch trình phân phối cổ phiếu cho đợt phát hành như sau: 

Bảng 20: Lịch trình phát hành  cổ phiếu cho Đối tượng 3 

TT Công việc 
Thời 
gian 

Thực 
hiện 

1 Xác định Danh sách CBCNV được mua D TTP 

2 Công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại 
chúng theo quy định 

D+5 TTP, SSI 

3 CBCNV đăng ký và nộp tiền mua cổ phần  D+5 – 
D+25 

TTP 

4 Gửi báo cáo phát hành cho UBCK và TTGDCK Tp.HCM D+27 TTP 

5 Nhận chấp thuận niêm yết và thực hiện đăng ký giao dịch 
bổ sung cổ phiếu 

D+34 TTP, SSI 

Bước 1: Xác định danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và cán bộ chủ chốt được quyền mua 
cổ phiếu 

 Tapack sẽ thông qua các tiêu chí xác định thành viên Hội đồng Quản trị, CBCNV chủ 
chốt được mua cổ phần, các tiêu chí phân bổ và cam kết nắm giữ để xác định Danh sách 
thành viên Hội đồng Quản trị và CBCNV chủ chốt được quyền mua cổ phiếu bằng mệnh 
giá.  

Bước 2: Đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu 

 Tapack sẽ thông báo cho các thành viên Hội đồng Quản trị và CBCNV chủ chốt của 
Công ty đăng ký mua cổ phần theo danh sách và số lượng cổ phần đã được HĐQT đề ra. 
Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 15 ngày làm việc. 

 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến sẽ xác nhận việc phân phối cổ phần, hoàn tất 
việc thu tiền bán cổ phần và chuyển giao cổ phần cho Hội đồng Quản trị và CBCNV chủ 
chốt. Thời gian thực hiện dự kiến là 28 ngày làm việc sau khi chốt danh sách. 

Bước 3: Tổng kết đợt phát hành và đăng ký niêm yết bổ sung  

 Kết thúc việc phân phối cổ phiếu, Tapack sẽ gửi báo cáo phát hành cho UBCKNN và 
TTGDCK Tp HCM. Sau khi nhận được chấp thuận kết quả phát hành, Công ty Tapack 
tiến hành các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung tại TTGDCK Tp.HCM trong vòng 3 
ngày làm việc. 

 Đối tượng 4: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn có bảo lãnh phát hành 

 Tiêu chí xác định nhà đầu tư lớn:  
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- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho 
các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (người sản 
xuất và thường xuyên cung cấp nguyên vật liệu cho doanh nghiệp, người cam kết tiêu 
thụ lâu dài sản phẩm của doanh nghiệp, người gắn bó lợi ích chiến lược lâu dài trong 
kinh doanh) hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán (các tổ chức đầu 
tư tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ v.v…). 

- Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật 
(đối với tổ chức nước ngoài). 

Các bước thực hiện phát hành của Đối tượng 4: 

 Sau khi nhận Giấy phép đăng ký phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổ chức 
phát hành (Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến) phối hợp với tổ chức tư vấn và bảo 
lãnh phát hành (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-SSI) thực hiện chào bán cho các 
nhà đầu tư lớn của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến. 

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn sẽ thông báo cho các nhà đầu tư lớn của Công ty 
Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến đăng ký mua cổ phần theo danh sách và số lượng cổ phần 
theo dự kiến của hai bên. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 20 ngày.  

 Nhà đầu tư lớn đăng ký chào giá cạnh tranh với mức giá sàn bằng giá bảo lãnh phát hành. 
Nguyên tắc xác định nhà đầu tư được mua: theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu 
tư đặt mua theo giá nào thì được mua theo giá đó. Việc lựa chọn nhà đầu tư lớn sẽ do Hội 
đồng Quản trị Công ty quyết định. 

 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến sẽ xác nhận việc phân phối cổ phần, ký kết hợp 
đồng phân phối, hoàn tất việc thu tiền bán cổ phần và chuyển giao cổ phần cho nhà đầu 
tư. Thời gian thực hiện dự kiến là 30 ngày làm việc sau khi kết thúc việc chào bán cổ 
phần. 

 Thực hiện cam kết bảo lãnh: Sau khi hoàn tất việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư lớn 
theo hình thức chào bán trực tiếp, tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ mua lại toàn bộ số cổ 
phần còn lại theo cam kết bảo lãnh phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến là 10 ngày làm 
việc. 

 Tổng kết phát hành và niêm yết bổ sung: Trong thời gian 5 ngày làm việc sau khi đợt 
phát hành kết thúc, Công ty Tapack và SSI sẽ lập báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước. Sau khi nhận Công văn chấp thuận kết quả phát hành của Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước, Công ty sẽ đăng ký và thực hiện niêm yết tại TTGDCK 
Tp.HCM trong vòng 3 ngày làm việc. 

Bảng 21: Lịch trình phát hành cổ phiếu cho Đối tượng 4 

TT Công việc 
Thời 
gian 

Thực 
hiện 

1 Nhận Giấy phép phát hành thêm cổ phiếu D TTP, SSI 

2 
Công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo 
quy định 

D +  5 TTP, SSI 
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3 Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua cổ phần 
D + 15 -

D+35 
TTP, SSI 

4 Thực hiện cam kết bảo lãnh (nếu có) 
D + 35 -

D+45 
SSI 

5 Gửi báo cáo phát hành cho UBCKNN  D + 50 TTP 

6 
Làm thủ tục và tiến hành niêm yết bổ sung cổ phiếu tại TTGDCK 
TP.HCM 

D + 57 TTP, SSI 

 

9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 

- Các pháp nhân và thể nhân nước ngoài có thể mua cổ phần của TAPACK theo đúng 
quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài tại Công ty đến 21/03/2007: 2.322.820 cổ 
phần (chiếm 21,8%). 

10.  Các loại thuế có liên quan 

Theo quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, 
Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 02 năm đầu 
và giảm 50% 02 năm tiếp theo kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đi 
vào hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần. Theo đó, Công ty đã được miễn thuế thu nhập 
doanh nghiệp 02 năm (2005 và 2006) và sẽ được giảm 50% thuế suất thuế thu nhập doanh 
nghiệp trong 02 năm tiếp theo (2007 và 2008) 

Theo qui định của Thông tư có 74/2000/TT-BTC ban hành ngày 19/7/2000 của Bộ Tài chính 
và theo Công văn số 10997/BTC-CST ban hành ngày 08/09/2006 của Bộ Tài chính, đối với tổ 
chức chào bán có chứng khoán được niêm yết, ngoài việc được hưởng các ưu đãi về thuế phù 
hợp với quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành còn được giảm 50% số thuế 
thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm tiếp theo kể từ khi niêm yết chứng khoán lần đầu 
tại Trung tâm giao dịch chứng khoán. Đối với Công ty Bao bì Cổ phần Nhựa Tân Tiến đang 
được miễn 50% thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định về cổ phần hóa Công ty Nhà nước 
đến năm 2008 thì mức thuế ưu đãi cho tổ chức có chứng khoán được niêm yết sẽ bắt đầu từ 
năm 2009 theo Công văn số 11924/TC-CST ban hành ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính 

Theo Thông tư số 100/2004/TT-BTC “Hướng dẫn về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh 
nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán”, ban hành ngày 20/10/2004, cổ tức thu từ cổ phiếu thuộc 
diện miễn thuế hoàn toàn đối với tất cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. 

Theo Thông tư số 100/2004/TT-BTC cũng qui định nhà đầu tư cá nhân không phải đóng thuế 
trên khoản chênh lệch giá khi bán cổ phiếu.  

Nhà đầu tư là tổ chức có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế đóng trên 
phần chênh lệch giá khi bán cổ phiếu như sau: 

Thuế thu nhập từ chênh lệch giá do bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất 

Trong đó: 
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Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ - Tổng giá mua chứng khoán 
được bán ra trong kỳ - Chi phí mua bán chứng khoán + Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái 
phiếu. 

Thuế suất = Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp của tổ chức đầu tư 

Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, chỉ mở tài khoản 
giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu như 
sau: 

Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán ra 

của từng giao dịch chuyển nhượng * 0,1% 

11.   Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu  

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu là tài khoản của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa 
Tân Tiến mở tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Sài Gòn, 503-505 Nguyễn Trãi Q5, Tp.Hồ Chí 
Minh. Số tài khoản là: 140.10.00.0440040 

VI.   MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 
1.  Mục đích chào bán: 
Đợt chào bán thêm này thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông của Công ty lập ngày 
20/04/2007. Mục tiêu của đợt phát hành bao gồm: 

- Huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư: 

 Đầu tư thêm máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng cho nhà máy tại Khu công nghiệp Tân 
Bình. 

- Bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại vốn vay 

2. Phương án khả thi: 

Cơ cấu vốn tại thời điểm 31/12/2006 của Công ty có tỷ lệ Nợ/Vốn khá cao, tổng nợ vay chiếm 
khoảng 44% so với Tổng nguồn vốn.Với kế hoạch mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh trong 
các năm tới, nhu cầu vốn vay sẽ rất lớn; nếu cơ cấu vốn vẫn giữ nguyên thì trong các năm tới 
khi giải ngân thực hiện các dự án từ việc tăng nguồn vốn vay ngân hàng thì gánh nặng về lãi 
suất sẽ rất cao.  

Với tình hình tài chính như hiện tại, để giảm bớt gánh nặng lãi vay, tăng tính thanh khoản của 
Công ty và tận dụng được nguồn vốn thặng dư khi phát hành thêm, việc tái cấu trúc cơ cấu vốn 
Công ty là rất cần thiết. 

Hệ số thanh toán nhanh và tỷ lệ Nợ/Vốn khi không phát hành thêm 

  2006 KH2007 KH2008 

A-Tài sản ngắn hạn      

Tiền và các tài khoản tương đương tiền 4.374.028.369 5.000.000.000 5.000.000.000

Các khoản đầu tư TC ngắn hạn 218.000.000    

Phải thu  144.361.081.206 150.000.000.000 155.000.000.000

Tồn kho 90.491.698.830 100.000.000.000 110.000.000.000
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Tài sản ngắn hạn khác  5.675.544.701 5.000.000.000 10.000.000.000

B-Tài sản dài hạn      

Tài sản cố định  61.183.799.927 105.747.039.942 124.597.631.954

Bất động sản đầu tư      
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Trả 
trước dài hạn) 10.505.485.792 10.200.000.000 9.940.000.000

Tổng tài sản  316.809.638.825 375.947.039.942 414.537.631.954

A-Nợ phải trả  137.899.502.767 157.406.878.411 150.921.720.423

Vay và nợ ngắn hạn 55.918.388.961 45.765.864.734 11.260.922.423

Phải trả cho người bán  26.715.297.975 30.000.000.000 30.000.000.000

Các khoản phải trả khác  34.905.017.831 280.215.677 300.000.000

Vay và nợ dài hạn 20.615.366.985 81.360.798.000 109.360.798.000

B- Nguồn vốn chủ sở hữu      

Vốn dầu tư của chủ sở hữu  106.550.000.000 106.550.000.000 106.550.000.000

Thặng dư vốn cổ phần  13.090.400.000 13.090.400.000 13.090.400.000

Quĩ đầu tư phát triển  32.356.431.082 46.080.163.239 85.835.038.239

Quĩ dự phòng tài chính  1.240.560.207 3.247.098.292 4.967.973.292

Lãi chưa phân phối  23.141.346.411 47.072.500.000 50.672.500.000

Quĩ khác  2.531.448.360 2.500.000.000 2.500.000.000

Tổng nguồn vốn  316.809.688.827 375.947.039.942 414.537.631.954

      

Nợ /Vốn 0.44 0.42 0.36
 

Hệ số thanh toán nhanh và tỷ lệ Nợ/Vốn sau khi phát hành thêm để tái cấu trúc vốn: 

  2006 KH2007 KH2008

A-Tài sản ngắn hạn      

Tiền và các tài khoản tương đương tiền 4.374.028.369 5.000.000.000 5.000.000.000

Các khoản đầu tư TC ngắn hạn 218.000.000    

Phải thu  144.361.081.206 157.759.135.266 163.903.279.577

Tồn kho 90.491.698.830 100.000.000.000 110.000.000.000

Tài sản ngắn hạn khác  5.675.544.701 5.000.000.000 10.000.000.000

      

B-Tài sản dài hạn      

Tài sản cố định  61.183.799.927 105.747.039.942 124.597.631.954

Bất động sản đầu tư      
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Trả 
trước dài hạn) 10.505.485.792 10.200.000.000 9.940.000.000

Tổng tài sản  316.809.638.825 383.706.175.208 423.440.911.531
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A-Nợ phải trả  137.899.502.767 25.046.013.677 19.705.000.000

Vay và nợ ngắn hạn 55.918.388.961 10.360.798.000 5.000.000.000

Phải trả cho người bán  26.715.297.975 14.405.000.000 14.405.000.000

Các khoản phải trả khác  34.905.017.831 280.215.677 300.000.000

Vay và nợ dài hạn 20.360.798.000    

B- Nguồn vốn chủ sở hữu  178.910.186.060 358.660.161.531 403.735.911.531

Vốn đầu tư của chủ sở hữu  106.550.000.000 150.000.000.000 150.000.000.000

Thặng dư vốn cổ phần  13.090.400.000 122.415.400.000 122.415.400.000

Quĩ đầu tư phát triển  32.356.431.082 46.080.163.239 85.835.038.239

Quĩ dự phòng tài chính  1.240.560.207 3.247.098.292 4.967.973.292

Lãi chưa phân phối  23.141.346.411 34.417.500.000 38.017.500.000

Quĩ khác  2.531.448.360 2.500.000.000 2.500.000.000

      

Tổng nguồn vốn  316.809.688.827 383.706.175.208 423.440.911.531

      

Nợ /Vốn 0.44 0.07 0.05
 

VII.    KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 

Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được theo kế hoạch sau:  

- Bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại vốn vay dự kiến : 60 tỷ 

- Đầu tư thêm máy móc thiết bị cho Khu công nghiệp Tân Bình 70,3 tỷ với chi tiết như 
sau: 

  Bảng 22: Bảng  máy móc thiết bị dự kiến mua trong năm 2007 

STT TÊN DỰ ÁN SỐ LƯỢNG SỐ TIỀN 
(USD) 

1 Máy tráng khô có dung môi 1 480.000 

2 Máy làm túi đứng & khóa kéo. 2 140.000 

3 Máy làm túi hàn biên 3 210.000 

4 Máy kiểm cuộn khổ lớn 4 200.000 

5 Máy kiểm cuộn khổ nhỏ 4 160.000 

6 Máy làm túi hàn lưng 5 350.000 

7 Máy Camera inline cho máy in 5 400.000 

8 Máy thổi màng 3 lớp  1 500.000 

9 Máy thổi màng 5 lớp 1 800.000 

10 Máy làm túi xếp đáy nắp. 1 50.000 
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STT TÊN DỰ ÁN SỐ LƯỢNG SỐ TIỀN 
(USD) 

11 Máy đo độ thẩm thấu hơi nước và oxy. 1 80.000 

12 Máy chia cuồn. 2 100.000 

13 Máy đo hàm lượng dung môi còn lưu trong 
bao bì. 

1 80.000 

14 Mua xe ô tô 04 chổ 1 130.000 

15 Mua xe ô tô 16 chổ 1 40.000 

16 Xây dựng nhà làm việc cơ điện, kho trục in, 
kho vật tư 

4.300m2 

(2,5triệu/m2) 

10,75 tỷ 
VNĐ 

Tổng vốn đầu tư ước tính:                                                          70,341 tỷ VNĐ

 
 

  VIII.    CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH 

  1. Tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84.8)242897 Fax: (84.8) 247430 

E-mail: ssi@ssi.com.vn. Website: www.ssi.com.vn 

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hà Nội 

Điện thoại: (84.4)9366321                                      Fax: (84.4) 9366311 

Email: ssi_hn@ssi.com.vn  

  2. Tổ chức kiểm toán 

Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC) 

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84.8) 8205944 Fax: (84.8)820594 
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   IX.      PHỤ LỤC : 
  

1. Phụ lục I : Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

2. Phụ lục II : Bản sao hợp lệ Điều lệ Công ty ; 

3. Phụ lục III : Báo cáo kiểm toán năm 2005-2006 và báo cáo tài chính quý 2/2007 ; 

4. Phụ lục IV: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chấp nhận việc chào bán cổ phiếu 
và phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; 

5. Phụ lục V : Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ 
phiếu và thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS và CBCNV được mua cổ 
phiếu. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐIỀU LỆ 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

 
 
 
 

BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

2

MỤC LỤC 
 
 
 
PHẦN MỞ ĐẦU.......................................................................................................................4 
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.................................................4 

Điều 1. Định nghĩa ...........................................................................................................4 
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI 
HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .....................................................................................5 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của 
Công ty .............................................................................................................................5 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI  KINH DOANH VÀ HOẠT  ĐỘNG CỦA CÔNG TY.........5 
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty..........................................................................5 
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động .......................................................................6 

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP .................................................6 
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập...............................................................6 
Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu..............................................................................................7 
Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác ..............................................................................8 
Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần......................................................................................8 
Điều 9. Thu hồi cổ phần ...................................................................................................8 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT....................................................9 
Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý ......................................................................................9 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG............................................................10 
Điều 11. Quyền của cổ đông ..........................................................................................10 
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông ......................................................................................11 
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông ......................................................................................11 
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông ...............................................13 
Điều 15. Các đại diện được ủy quyền ............................................................................14 
Điều 16. Thay đổi các quyền..........................................................................................15 
Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội 
đồng cổ đông ..................................................................................................................16 
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.........................................17 
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.....................18 
Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông............................................20 
Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông.......................................................................................21 
Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ................................................................22 
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông....................................23 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .............................................................................................23 
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị............................23 
Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị ...............................................24 
Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị .......................................................27 
Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị ...............................................................27 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY ..........31 
Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý ..................................................................................31 
Điều 29. Cán bộ quản lý.................................................................................................31 
Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc .............32 
Điều 31. Thư ký Công ty................................................................................................33 

IX. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ 
CÁN BỘ QUẢN LÝ...............................................................................................................34 

Điều 32. Trách nhiệm cẩn trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 
cán bộ quản lý ................................................................................................................34 



 

 

 

3

Điều 33. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi ...........................34 
Điều 34. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường...........................................................35 

X. BAN KIỂM SOÁT .....................................................................................................36 
Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát ...............................................................................36 
Điều 36. Ban kiểm soát ..................................................................................................37 

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY...........................................38 
Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ ......................................................................38 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN ..................................................................39 
Điều 38. Công nhân viên và công đoàn .........................................................................39 

XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN........................................................................................39 
Điều 39. Cổ tức ..............................................................................................................39 
Điều 40. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận .......................................41 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG 
KẾ TOÁN ...............................................................................................................................41 

Điều 41. Tài khoản ngân hàng .......................................................................................41 
Điều 42. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ .......................................................................41 
Điều 43. Năm tài chính ..................................................................................................41 
Điều 44. Hệ thống kế toán..............................................................................................41 

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG 
BÁO RA CÔNG CHÚNG......................................................................................................42 

Điều 45. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý......................................................42 
Điều 46. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng...............................................43 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY............................................................................................43 
Điều 47. Kiểm toán ........................................................................................................43 

XVII. CON DẤU ..................................................................................................................43 
Điều 48. Con dấu............................................................................................................43 

XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ ..........................................................44 
Điều 49. Chấm dứt hoạt động ........................................................................................44 
Điều 50. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông ...........44 
Điều 51. Gia hạn hoạt động............................................................................................44 
Điều 52. Thanh lý...........................................................................................................45 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ ....................................................................45 
Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ ...........................................................................45 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ...........................................................................46 
Điều 54. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ..............................................................................46 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC .....................................................................................................46 
Điều 55. Ngày hiệu lực ..................................................................................................46 
Điều 56. Chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo pháp luật của 
Công ty./. ........................................................................................................................47 

 



 

 

 

4

PHẦN MỞ ĐẦU 
 

Điều lệ này được cổ đông của Công ty  thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2007 tổ chức chính thức vào ngày 20 tháng 04 năm 2007. 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Định nghĩa 

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

a. "Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ 

này. 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội 

thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005. 

c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

d. "Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và 

các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn. 

e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật 

Doanh nghiệp. 

f. "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của 

Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông 

qua bằng nghị quyết.  

g. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

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

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

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

nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này; 

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu 

thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này. 
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II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI 

HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

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

của Công ty 

1. Tên Công ty 

- Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 

- Tên tiếng Anh : TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT-STOCK COMPANY 

- Tên viết tắt  : TAPACK 

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của 

Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

- Địa chỉ : 117/2 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh.  

- Điện thoại:   : 84.8.961 2279 

- Fax    : 84.8.961 2641 

- E-mail   : tantien@hcm.fpt.vn   

- Website   : www.tapack.com     

4. Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.  

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

hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị 

và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 49.2 và Điều 50 hoặc gia hạn hoạt 

động theo Điều 51 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày 

thành lập và là vô thời hạn..   

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI  KINH DOANH VÀ HOẠT  ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 

- Sản xuất và mua bán sản phẩm bao bì. 

- Mua bán vật tư, nguyên liệu, thiết bị phụ tùng, khuôn in ống đồng phục vụ sản xuất. 

Công ty sẽ tiến hành những hình thức kinh doanh khác được Pháp luật cho phép mà Hội 

đồng quản trị xét thấy có lợi nhất cho Công ty. 
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2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là:  

Công ty không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ trong 

phạm vi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận, nâng 

cao giá trị Công ty đồng thời không ngừng nâng cao thu nhập, điều kiện làm việc cho 

người lao động, huy động và sử dụng vốn của các nhà đầu tư một cách hiệu quả nhất. 

Ban lãnh đạo, các cổ đông và toàn bộ nhân viên quyết tâm đưa Công ty phát triển hòa 

nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. 

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 

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

định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của 

pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của 

Công ty. 

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

cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn. 

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 150.000.000.000 VND (bằng  chữ: Một trăm năm mươi tỷ 

đồng) 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.000.000 cổ phần với mệnh giá là 

10.000 đồng 

2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với 

các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. 

Các quyền và nghĩa vụ kèm theo loại cổ phần được quy định tại Điều 11. 

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

hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương 

ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội 

đồng cổ đông quy định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông 

báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu 
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hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không 

đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có 

thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội 

đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện 

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

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

Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.  

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn 

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

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

theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và Luật Chứng khoán và văn 

bản hướng dẫn liên quan. 

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

trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán.  

Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu 

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

phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 7 của Điều 6. 

2. Chứng chỉ cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của 

Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng chỉ cổ phiếu phải ghi rõ số 

lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu 

ghi danh) và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ 

phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ 

phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo 

điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như 

quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ 

được cấp chứng chỉ cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí 

in chứng chỉ cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì. 

4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ cổ phiếu 

ghi danh, chứng chỉ cũ sẽ bị huỷ bỏ và chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ 

được cấp miễn phí. 
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5. Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất 

cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có thể yêu cầu được cấp chứng 

chỉ cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh 

toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.  

6. Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản 

chứng chỉ và công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp chứng chỉ này bị 

mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo. 

7. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng 

quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức 

chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn 

bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị có thể ban hành các quy định về chứng chỉ và 

chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng 

khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này. 

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư 

chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), sẽ được phát hành có dấu và 

chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty, trừ trường hợp mà các điều khoản 

và điều kiện phát hành quy định khác.  

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần  

1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật 

có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao 

dịch Chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng 

khoán và thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch 

Chứng khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức. 

Điều 9. Thu hồi cổ phần         

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, 

Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại 

cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán 

đầy đủ gây ra cho Công ty theo quy định. 
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2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiếu là bảy ngày 

kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp 

không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện, trước khi thanh 

toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các chi phí liên quan, Hội đồng 

quản trị có quyền thu hồi số cổ phần đó. Hội đồng quản trị có thể chấp nhận việc giao 

nộp các cổ phần bị thu hồi theo quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 và trong các trường hợp 

khác được quy định tại Điều lệ này. 

4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Công ty. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp 

hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi 

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

phù hợp.  

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần 

đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ 

lệ (không quá 12% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản 

trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn 

quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu 

hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó. 

6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu 

hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong 

việc gửi thông báo. 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT  

Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý 

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: 

a. Đại hội đồng cổ đông; 

b. Hội đồng quản trị; 

c. Tổng giám đốc;  

d. Ban kiểm soát. 
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VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 11. Quyền của cổ đông  

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ 

phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ 

tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.  

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông 

qua đại diện được uỷ quyền; 

b. Nhận cổ tức; 

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này 

và pháp luật hiện hành; 

d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ 

sở hữu; 

e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham 

gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng 

cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

g. Trường hợp Công ty giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ 

phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông loại 

khác theo quy định của pháp luật;  

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của 

Luật Doanh nghiệp; 

i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn 

liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: 

a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại 

các Điều 24.2 và Điều 35.2; 

b. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông; 

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và 

bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông. 
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d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt 

động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, 

tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 

thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc 

tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số 

lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả 

nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, 

mục đích kiểm tra; 

e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này. 

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông có nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 

2. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định; 

3. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần; 

4. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành; 

5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một 

trong các hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, 

cá nhân khác; 

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với 

công ty. 

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông 

thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên 

trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  

2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn 

địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng 
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năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được 

mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.   

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp 

sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;  

b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán 

của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa; 

c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc 

ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập 

Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu 

rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị 

có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan); 

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các 

thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các 

nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động 

hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; 

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.  

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày 

kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Khoản 3c Điều 13 

hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e Điều 13.  

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay 

thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 

Luật Doanh nghiệp.  

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có 

yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh 

nghiệp.  



 

 

 

13

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu 

xét thấy cần thiết. 

d. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty 

hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại 

hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: 

a. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm; 

b. Báo cáo của Ban kiểm soát; 

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.  

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về 

các vấn đề sau: 

a. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm; 

b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp 

và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội 

đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; 

c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; 

d. Lựa chọn công ty kiểm toán; 

e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn 

việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc; 

f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của 

Hội đồng quản trị; 

g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 

h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần và việc 

chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ Ngày 

thành lập; 

i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;   
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k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại 

cho Công ty và các cổ đông của Công ty; 

l. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 

50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 

m. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành; 

n. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy 

định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá 

trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán gần nhất;  

p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty; 

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: 

a. Các hợp đồng quy định tại Điều 14.2 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan 

tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; 

b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó. 

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra 

thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 15. Các đại diện được ủy quyền  

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham 

dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người 

đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của 

mỗi người đại diện. 

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản 

theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và 

người được uỷ quyền dự họp; 

b. Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì 

phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ 

đông và người được uỷ quyền dự họp; 
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c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông 

và người được uỷ quyền dự họp. 

Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi 

vào phòng họp. 

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định 

đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó 

được xuất trình cùng với thư uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư uỷ quyền 

đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền 

dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp 

sau đây: 

a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành 

vi dân sự; 

b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; 

c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền. 

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một 

trong các sự kiện trên bốn mươi tám giờ trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 16. Thay đổi các quyền 

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 

liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về 

việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được 

thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền 

biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó. 

2. Việc tổ chức một cuộc họp như trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai cổ đông (hoặc đại 

diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba giá trị mệnh giá của các cổ 

phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì sẽ tổ 

chức họp lại trong vòng ba mươi ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc 

loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông 

qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc 

họp riêng biệt nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc 
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qua người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín và mỗi người khi bỏ phiếu kín đều có 

một lá phiếu cho mỗi cổ phần sở hữu thuộc loại đó. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy 

định tại Điều 18 và Điều 20. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với 

các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến chia 

sẻ lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm 

các cổ phần cùng loại.  

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu 

tập theo các trường hợp quy định tại  Điều 13.4b hoặc Điều 13.4c. 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong 

vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình 

họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty; 

b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;  

c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền 

dự họp. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin 

liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông 

đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi 

đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch 

Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo 

trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ 

đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể 

được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức 

bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để 

phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản 

về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi 

tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công 

ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông 
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báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp 

Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp 

lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông 

báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với 

việc gửi thông báo cho các cổ đông. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất 

các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng 

văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất năm ngày làm việc trước ngày khai mạc 

Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần 

người đó nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến 

Khoản 4 của Điều 17 trong các trường hợp sau: 

a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; 

b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần 

phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng; 

c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và 

thông qua. 

6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình 

họp. 

7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham 

dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định 

được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường 

hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu 

quyết không có trong chương trình. 

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% 

cổ phần có quyền biểu quyết.  

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời 

điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày 

kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông 

triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại 

diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.  
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3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần 

thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ 

đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến 

hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào 

số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết 

định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn. 

4. Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được 

gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17.3 của Điều lệ này.  

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông 

và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký 

hết. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ 

quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của 

cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi 

tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối 

nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết 

định. Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ tọa 

thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội sẽ tự chọn trong số đại 

biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội 

không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên của ban kiểm phiếu 

không quá ba người. 

3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền 

tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để 

cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi 

cổ đông đến muộn tham dự sẽ  không bị ảnh hưởng.  

4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội 

đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội 

đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, 

thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa 

của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký 
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để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu 

cho Chủ tọa phải được công bố. 

5. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình 

của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất. 

6. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ 

số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định 

mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng (a) các thành viên tham dự 

không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội, (b) hành vi của những người 

có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp hoặc (c) sự trì hoãn 

là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Ngoài ra, Chủ 

tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông 

đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể 

từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã 

được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.  

7. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại 

khoản 6 Điều 19, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong só những thành viên 

tham dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu 

quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng. 

8. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần 

thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội 

phản ánh được mong muốn của đa số tham dự. 

9. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại 

hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho 

là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ 

những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau 

khi xem xét một cách cẩn trọng có thể  từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói 

trên tham gia Đại hội. 

10. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp 

được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để: 

a. Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm đó; 

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. 
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Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các 

biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy 

vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

11. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên, Hội đồng 

quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể: 

a. Thông báo rằng đại hội sẽ được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại 

hội sẽ có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không dự họp được theo 

Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với Địa điểm chính 

của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội;  

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo 

Điều khoản này. 

12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia 

đại hội ở Địa điểm chính của đại hội. 

Hàng năm Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần. Đại hội đồng cổ 

đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu 

của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy 

quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. 

a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty 

c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn 

việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc. 

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông 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 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi 

nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được 
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thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có 

mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông  

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo 

quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa 

chỉ thường trú của từng cổ đông; 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng 

ký kinh doanh của công ty; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc 

tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo 

uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết 

của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến; 

f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công 

ty; 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại 

diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. 

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được 

quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác 

định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; 
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5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban 

kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm 

phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng 

ký kinh doanh; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số 

phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ 

đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

e. Các quyết định đã được thông qua; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công 

ty và của người giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách 

nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm 

về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung 

thực, không chính xác; 

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm 

ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông 

qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở 

chính của công ty; 

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như 

quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại 

hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ 

đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những 

công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội 

dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi 

gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa 

đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. 
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Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham 

dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.  

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành 

viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu 

Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các 

trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy 

định của Luật này và Điều lệ công ty; 

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ 

công ty. 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười 

một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành 

viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc 

lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản 

trị. 

2. Các cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít 

nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử 

các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số 

cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một 

thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được 

đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở 

lên được đề cử đủ số ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng các 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 hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách 
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thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được 

công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong 

các trường hợp sau: 

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; 

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những 

bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục 

trong vòng sáu tháng và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành 

viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; 

e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông. 

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ 

trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông 

ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành 

viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.  

6. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các quy định 

của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công 

ty. 

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo 

thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để 

thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội 

đồng cổ đông.  

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của 

Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có 

những quyền hạn và nhiệm vụ sau: 
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a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; 

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua; 

c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc và 

quyết định mức lương của họ;  

d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; 

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa 

chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý 

chống lại cán bộ quản lý đó; 

f. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại; 

g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng 

quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; 

h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;  

i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại 

diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. 

Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người 

bị bãi nhiệm (nếu có); 

j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ 

tức; 

k. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty. 

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: 

a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; 

b. Thành lập các công ty con của Công ty;  

c. Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy 

định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội 

đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp 

đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và 

liên doanh); 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và 

Luật sư của Công ty; 
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e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của 

Công ty; 

f. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% giá 

trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; 

g. Việc mua hoặc bán cổ phần của những công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay 

nước ngoài; 

h. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát 

hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; 

i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần; 

j. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận 

trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình; 

k. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty. 

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về 

việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý 

khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội 

đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và 

chưa được Hội đồng quản trị thông qua. 

6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân 

viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được 

nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng 

mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao 

này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng 

quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được. 

8. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng 

thành viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch 

hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội 

đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng 

quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản 

trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng 
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lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của 

Hội đồng quản trị. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và 

các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên 

Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các 

cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội 

đồng cổ đông. 

Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội 

đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông 

quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của 

Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê 

chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và 

các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy 

định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như 

Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch uỷ quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch 

đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý 

do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp 

nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại 

của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch 

tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể 

bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên 

tắc đa số quá bán. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo 

cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo 

kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; 

4. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội 

đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày. 

Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng 

quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành 

trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 
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đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều 

hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu 

theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội 

đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy ngày trước 

ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít 

nhất là mỗi quý phải họp một lần. 

3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì 

hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị 

bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: 

a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý; 

b. Hai thành viên Hội đồng quản trị; 

c. Chủ tịch Hội đồng quản trị;  

d. Đa số thành viên Ban kiểm soát. 

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời 

hạn mười lăm ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 

không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những 

thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến 

ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu 

tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 

6. Địa điểm họp: Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký 

của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của 

Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

7. Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước 

cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm ngày trước khi tổ chức họp, các thành 

viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể 

có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và 

phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần 

thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu 

bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.    
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Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 

nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng 

ký tại công ty. 

8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành 

và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có 

mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế. 

9. Biểu quyết. 

a. Trừ quy định tại Khoản 9b Điều 27, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được 

uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một 

phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi 

ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên Hội 

đồng sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ 

chức một cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có 

quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại Khoản 9d Điều 27, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của 

Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải 

quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị đó, 

những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ tọa cuộc họp và phán quyết của chủ 

tọa liên quan đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết định 

cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản 

trị liên quan chưa được công bố một cách thích đáng; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điều 33.4a 

và Điều 33.4b của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. 

10. Công khai lợi ích: Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi 

từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và 

biết là mình có lợi ích trong đó, sẽ phải công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó 

trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc 

giao dịch này. Hoặc thành viên này có thể công khai điều đó tại cuộc họp đầu tiên của 

Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ 

có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.  
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11. Biểu quyết đa số: Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách 

tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). 

Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là 

lá phiếu quyết định. 

12. Họp trên điện thoại hoặc các hình thức khác: Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ 

chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc 

một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên 

tham gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;  

b. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách 

đồng thời. 

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc 

bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào 

thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. 

Theo Điều lệ này,  thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là 

“có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm 

mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một 

nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện. 

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến 

hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được 

khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham 

dự cuộc họp này. 

13. Nghị quyết bằng văn bản. Nghị quyết bằng văn bản phải có chữ ký của tất cả những 

thành viên Hội đồng quản trị sau đây: 

a. Thành viên có quyền biểu quyết về nghị quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị; 

b. Số lượng thành viên có mặt không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định 

để tiến hành họp Hội đồng quản trị.  

Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng 

quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. Nghị quyết 

có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi 

bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên.  
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14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên 

bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem 

như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó 

trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi 

chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký 

của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp. 

15. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền hành 

động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều 

thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết 

định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu 

ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều 

chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản 

trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách 

thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một 

nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi 

có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội 

đồng quản trị. 

16. Giá trị pháp lý của hành động. Các hành động thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, 

hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu 

ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trong trường hợp việc 

bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót. 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 

Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý 

Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách 

nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc, 

một số Phó tổng giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng 

giám đốc và các Phó tổng giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và 

được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua 

một cách hợp thức. 

Điều 29. Cán bộ quản lý 

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty 

được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông 
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lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải 

có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu 

đề ra. 

2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với 

Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản 

lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc. 

Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc  

1. Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người 

khác làm Tổng giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các 

điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền 

lợi của Tổng giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và 

được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty. 

2. Nhiệm kỳ: Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc có thể không phải là Chủ tịch 

Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản 

trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn 

cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không được phép là những 

người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không 

đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên 

lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm 

cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản. 

3. Quyền hạn và nhiệm vụ: Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:  

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh 

doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao 

gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản 

lý tốt nhất; 

c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị 

bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ 

cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định 

mức lương, thù lao, các lợi  ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán 

bộ quản lý; 
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d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức 

lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến 

hợp đồng lao động của họ; 

e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn 

kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu 

của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm. 

f. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản 

trị thông qua; 

g. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là 

bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty 

theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo 

cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm 

tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị  thông qua và phải bao gồm những 

thông tin quy định tại các quy chế của Công ty. 

i. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của 

Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc điều hành và pháp luật. 

4. Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước 

Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn 

được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.  

5. Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc khi có từ hai phần ba 

thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không 

tính biểu quyết của Tổng giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế. Tổng 

giám đốc bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông 

tiếp theo gần nhất. 

Điều 31. Thư ký Công ty 

Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ 

và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi 

nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về 

lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty 

tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: 
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a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông 

theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

b. Làm biên bản các cuộc họp; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông 

tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và 

Điều lệ công ty. 

IX. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC 

VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ 

Điều 32. Trách nhiệm cẩn trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 

cán bộ quản lý 

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý được uỷ thác có trách 

nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên 

các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là 

vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng 

thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự. 

Điều 33. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi  

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý không được phép sử 

dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; 

đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi 

cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo 

cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà 

họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. 

Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội 

đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này. 

3. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà 

những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định 

khác. 
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4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối 

tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản 

lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, 

sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên Hội đồng 

quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc 

vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc 

vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối 

quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo 

cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu 

ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa 

số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này 

cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã 

được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề 

đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;  

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý 

xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch 

hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản 

trị hay các cổ đông cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê chuẩn. 

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý hay người có liên quan 

của họ không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các 

cổ phiếu của công ty hoặc công ty con của công ty vào thời điểm họ có được những 

thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu đó và các cổ đông 

khác lại không biết những thông tin này. 

Điều 34. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường  

1. Trách nhiệm về thiệt hại: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản 

lý vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của 

mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về 

những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 
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2. Bồi thường: Công ty sẽ bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành 

một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có thể sẽ được tiến 

hành cho dù đây là vụ việc dân sự, hành chính (mà không phải là việc kiện tụng do Công 

ty thực hiện hay thuộc quyền khởi xướng của Công ty) nếu người đó đã hoặc đang là 

thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty 

(hay công ty con của Công ty) uỷ quyền, hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu 

của Công ty (hay công ty con của Công ty) với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán 

bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện được uỷ quyền của một công ty, đối tác, liên doanh, 

tín thác hoặc pháp nhân khác. Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát 

sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải 

thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ 

việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành động 

trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người 

đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên 

cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi 

phạm những trách nhiệm của mình. Công ty có quyền mua bảo hiểm cho những người đó 

để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

X. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong 

Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế 

toán. Thành viên này không phải là nhân viên 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 đang thực 

hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một 

thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền 

và trách nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban 

kiểm soát;  

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị 

để trình lên Đại hội đồng cổ đông.  
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2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 

sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm 

soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu 

quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến 

dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 

50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số 

ứng viên.     

3. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban 

kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. 

4. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:  

a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; 

b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công 

ty; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những 

bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong 

vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép thành viên 

đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; 

e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông. 

Điều 36. Ban kiểm soát 

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo 

quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền 

hạn và trách nhiệm sau đây: 

a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan 

đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập; 

b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt 

đầu việc kiểm toán; 
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c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia 

của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp 

vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết; 

d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội 

đồng quản trị; 

e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa 

kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; 

f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công 

ty; 

g. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản 

trị chấp thuận; và 

h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý. 

2. Thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả 

các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm 

soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các 

thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản 

họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời 

điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị. 

3. Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể ban hành các 

quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. 

Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên  tham gia các 

cuộc họp tối thiểu là hai người.  

4. Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ theo quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông. Thành viên của Ban kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, 

khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban 

kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong Điều 24.2 và Điều 35.2 của Điều lệ này có 

quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được 

kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ 
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đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. 

Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông 

phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công 

chứng của giấy uỷ quyền này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản 

lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ 

sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với 

điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản 

họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo 

tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp 

luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký 

kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này. 

4. Cổ đông có quyền được Công ty cấp một bản Điều lệ công ty miễn phí. Trường hợp công 

ty có website riêng, Điều lệ này phải được công bố trên website đó. 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 38. Công nhân viên và công đoàn 

Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan 

đến việc tuyển dụng, lao động, buộc thôi việc, lương bổng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, 

khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ quản lý và người lao động cũng như những  mối 

quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn được công nhận theo các chuẩn mực, 

thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều 

lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 

Điều 39. Cổ tức 

1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ 

được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá 

mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng 

cổ đông. 
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2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán 

cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty. 

3. Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một 

loại cổ phiếu.  

4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ 

hoặc một phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (như cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được 

thanh toán đầy đủ do công ty khác phát hành) và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi 

nghị quyết này. 

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi 

trả bằng tiền mặt, Công ty sẽ phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam và có thể thanh toán 

bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ 

hưởng và trường hợp có rủi ro phát sinh (từ địa chỉ đã đăng ký của cổ đông) thì cổ đông 

đó phải chịu. Ngoài ra, các khoản tiền trả cổ tức hoặc các khoản tiền khác được chi trả 

bằng tiền mặt liên quan tới một loại cổ phiếu có thể được chi trả bằng chuyển khoản 

ngân hàng khi Công ty đã có thông tin chi tiết về ngân hàng của cổ đông nhằm cho phép 

Công ty thực hiện được việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của cổ 

đông. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân 

hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải 

chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán 

cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch 

Chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm Lưu 

ký. 

6. Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có thể quyết 

định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được nhận cổ tức bằng 

các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức 

này được ghi là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ tiền mua trên cơ sở giá trị của các 

cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức. 

7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một 

ngày cụ thể làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ theo ngày đó, 

những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác 

được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo 

hoặc tài liệu khác. Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi 
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các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên 

trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan. 

Điều 40. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận 

Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ 

THỐNG KẾ TOÁN 

Điều 41. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty sẽ mở tài khoản tại một ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài 

được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công 

ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài  theo các quy định của pháp luật. 

3. Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài 

khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 42. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 

Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự 

trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt 

quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% 

vốn điều lệ của Công ty.  

Điều 43. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc 

vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, 

nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó. 

Điều 44. Hệ thống kế toán 

1. Hệ thống kế toán Công ty sử dụng là Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ thống 

kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại 

hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính 



 

 

 

42

xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công 

ty. 

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. 

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, 

THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 

Điều 45. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý 

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như 

các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo 

quy định tại Điều 47 của Điều lệ này, và trong thời hạn 90  ngày kể từ khi kết thúc mỗi 

năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch 

Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong 

năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình 

hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền 

tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Công ty là một công ty mẹ, ngoài báo 

cáo tài chính năm còn phải bao gồm bản cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động 

của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính. 

3. Công ty phải lập các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy định của Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch 

Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. 

4. Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán phải được gửi tới tất 

cả các cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh tế 

trung ương trong vòng ba số liên tiếp. Trường hợp công ty có website riêng, các báo cáo 

tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên 

website đó. 

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài 

chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong giờ làm việc 

của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao 

chụp. 
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Điều 46. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng 

Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được công bố ra công 

chúng theo những quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho cơ quan thuế 

hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.  

XVI.       KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 47. Kiểm toán 

1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập, hoạt 

động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm 

toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài 

chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị.  

2. Công ty sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính hàng năm cho công ty kiểm toán độc 

lập sau khi kết thúc năm tài chính. 

3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm 

cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho 

Hội đồng quản trị trong vòng hai tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên 

của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty phải được Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

4. Một bản sao của báo cáo kiểm toán sẽ phải được gửi đính kèm với mỗi bản báo cáo kế 

toán hàng năm của Công ty. 

5. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty sẽ được phép tham dự mọi cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan 

đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại 

đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán. 

XVII.  CON DẤU 

Điều 48. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu 

được khắc theo quy định của luật pháp.  

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp 

luật hiện hành.   
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XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 

Điều 49. Chấm dứt hoạt động 

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: 

a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; 

b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; 

c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.  

d. Các trường hợp khác do pháp luật quy định. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông 

quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin 

chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

Điều 50. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông 

Trừ khi Điều lệ này có quy định khác, các cổ đông nắm giữ một nửa số cổ phiếu đang 

lưu hành có quyền biểu quyết trong bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đệ đơn 

khiếu nại tới toà để yêu cầu giải thể theo một hay một số các căn cứ sau: 

1. Các thành viên Hội đồng quản trị không thống nhất trong quản lý các công việc của 

Công ty dẫn đến tình trạng không đạt được số phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng 

quản trị hoạt động. 

2. Các cổ đông không thống nhất nên không thể đạt được số phiếu cần thiết theo quy định 

để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị. 

3. Có sự bất đồng trong nội bộ và hai hoặc nhiều phe cánh cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc 

giải thể sẽ là phương án có lợi hơn cả cho toàn thể cổ đông. 

Điều 51. Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy  tháng trước khi kết 

thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công 

ty thêm một thời gian theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của 

các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền 

có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua. 



 

 

 

45

Điều 52. Thanh lý 

1. Tối thiểu sáu tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có 

một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm [ba] 

thành viên. Hai thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một thành viên do Hội 

đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các 

quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong 

số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý 

sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập 

và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong 

tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Toà án và các cơ quan hành 

chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên; 

c. Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước; 

d. Các khoản vay (nếu có); 

e. Các khoản nợ khác của Công ty; 

f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (e) trên đây sẽ 

được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty 

hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do 

Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:   

a. Cổ đông với Công ty; hoặc 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý cao 

cấp 
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Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà 

giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu 

từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm 

việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản 

trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một 

chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh 

chấp.   

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần từ khi bắt đầu quá 

trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp 

nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án kinh 

tế. 

3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. 

Các chi phí của Toà án sẽ do Toà phán quyết bên nào phải chịu.  

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 54. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công 

ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới 

của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp 

luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.            

XXI. NGÀY HIỆU LỰC  

Điều 55. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 

bao bì nhựa Tân Tiến nhất trí thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2007 tại Đại hội cổ đông 

thường niên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, trong đó: 

a. 01 bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương 
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b. 05 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành 

phố  

c. 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty  

3. Điều  lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty  

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị. 

Điều 56. Chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo pháp luật của 

Công ty./.       

 

 



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

---oOo--- 
   

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2007 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến. 
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 ngày 

20/04/2007. 
 
Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2006, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2007 của Công ty CP bao bì nhựa Tân Tiến được tổ chức: 

Vào hồi: 08h00 

Địa điểm: Khách sạn Legend – Số 2A-4A Tôn Đức Thắng – Quận 1 – Tp. HCM 

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có 72 người, sở hữu và đại diện cho 7.406.883 cổ phần, 
chiếm 69,52% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. 

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết nghị những nội 
dung sau: 

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2006  

- Doanh thu năm 2006   : 759.068.889.745 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2006  :   55.410.537.046 đồng 
 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%. 

Điều 2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2006 

- Thuế TNDN được miễn tăng quỹ đầu tư phát triển : 15.279.775.354 đồng 

- Trích lập các quỹ      : 10.950.261.692 đồng 

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2006 là 15%   : 15.982.500.000 đồng 

- Chi trả bằng cổ phiếu thưởng là  10%   : 10.655.000.000 đồng 

- Thưởng cho HĐQT, BKS    :      543.000.000 đồng 

- Đưa phần lợi nhuận chưa phân phối (2 tỷ đồng) vào quỹ đầu tư phát triển. 
 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%. 



Điều 3. Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS năm 2006 

- Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2006 là 1% trên Tổng quỹ lương thực hiện. 

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%. 

Điều 4. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty CP bao bì nhựa Tân Tiến theo đề xuất của 

Hội đồng quản trị. Giao cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa để hoàn thiện theo góp ý 

của các cổ đông trước khi ban hành chính thức. 

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%. 

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2007: 

- Doanh thu    : 850 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế   :  50 tỷ đồng 

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%. 

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2007 

- Lợi nhuận trước thuế   : 50 tỷ đồng 

- Tỷ lệ chi trả cổ tức   : 15% 

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%. 

Điều 7. Thông qua quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2007 

- Tổng quỹ lương năm 2007: 58 tỷ 

- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2007 là 1% trên Tổng quỹ lương thực hiện. 

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%. 

Điều 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2007 

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2007 

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%. 

Điều 9. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty. 

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%. 

Điều 10.  Phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ do 
HĐQT đề xuất cụ thể như sau: 

1. Mục đích 

Huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư tài sản cố định theo phương án hoạt 
động sản xuất kinh doanh năm 2007 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ 
thể như sau: 

- Trả ngân hàng (vay đầu tư năm 2006) dự kiến:  60 tỷ 

- Đầu tư năm 2007 dự kiến   : 70,341 tỷ  
  



STT TEÂN DÖÏ AÙN SOÁ 
LÖÔÏNG 

SOÁ TIEÀN 
(USD) 

1 Maùy traùng khoâ coù dung moâi 1 480.000

2 Maùy laøm tuùi ñöùng & khoùa keùo. 2 140.000

3 Maùy laøm tuùi haøn bieân 3 210.000

4 Maùy kieåm cuoän khoå lôùn 4 200.000

5 Maùy kieåm cuoän khoå nhoû 4 160.000

6 Maùy laøm tuùi haøn löng 5 350.000

7 Maùy Camera inline cho maùy in 5 400.000

8 Maùy thoåi maøng 3 lôùp  1 500.000

9 Maùy thoåi maøng 5 lôùp 1 800.000

10 Maùy laøm tuùi xeáp ñaùy naép. 1 50.000

11 Maùy ño ñoä thaåm thaáu hôi nöôùc vaø oxy. 1 80.000

12 Maùy chia cuoàn. 2 100.000

13 Maùy ño haøm löôïng dung moâi coøn löu trong bao bì. 1 80.000

14 Mua xe oâ toâ 04 choå 1 130.000

15 Mua xe oâ toâ 16 choå 1 40.000

 Tổng cộng (USD)  3.720.000 

16 Xaây döïng nhaø laøm vieäc cô ñieän, kho truïc in, kho 
vaät tö (2,5trieäu/m2) 

4.300m2 

 

10,75 tỷ 
VNĐ 

 Tổng cộng (VNĐ)  10,75 tỷ 

Toång voán ñaàu tö öôùc tính:                                                                   70,341 tỷ VNĐ 

2. Phương án chào bán thêm cổ phiếu 
Vốn điều lệ hiện tại   : 106.550.000.000 đồng 
Loại cổ phiếu chào bán   : Cổ phiếu phổ thông 
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán : 4.345.000 cổ phiếu. 
Mệnh giá cổ phiếu chào bán  : 10.000 đồng/cổ phiếu 

Vốn điều lệ sau khi chào bán (theo mệnh giá): 150.000.000.000 đồng 
 Hình thức phát hành:  

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu  : 1.065.500 cổ phiếu 
- Phát hành cổ phiếu thưởng  : 1.065.500 cổ phiếu 
- Chào bán cho CBCNV chủ chốt  :    500.000 cổ phiếu 
- Chào bán riêng lẻ ra bên ngoài  : 1.714.000 cổ phiếu 



 Đối tượng 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá :1.065.500 cổ 
phiếu tương ứng với 10,655 tỷ đồng 
o Tỷ lệ phát hành:10:1 (cổ đông sở hữu 10 Cp sẽ quyền mua 1 cổ phiếu phát 

hành thêm) 
o Giá bán: bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). 
o Cổ phiếu chào bán trước hết sẽ được phân phối cho các cổ đông theo 

phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được 
phân phối theo Danh sách cổ đông tại thời điểm được chốt. 

o Số cổ phiếu do không chia hết cho 10 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty 
phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá 
không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại. 

o Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần: người sở hữu quyền 
mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người 
khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần 
(không được chuyển nhượng cho người thứ ba). 

 Đối tượng 2: Phát hành cổ phiếu thưởng  

o Tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được thưởng 1 cổ phiếu). 
o Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do không chia hết cho 10 sẽ được giữ làm 

cổ phiếu được phép phát hành nhưng chưa phát hành. 
o Nguồn tài trợ: từ lợi nhuận chưa phân phối. 
o Thời gian thực hiện: cùng với đợt phát hành cho đối tượng 1. 

 Đối tượng 3: Chào bán cho CNCNV chủ chốt, Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm 
soát bằng mệnh giá: 5 tỷ đồng 

o Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 500.000 Cp 
o Giá chào bán: bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). 
o Đối tượng phát hành: phát hành cho Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và 

CBCNV theo Danh sách do Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.  
 Tiêu chí phân bổ cho CB.CNV:  

- Đóng góp vào thành tích hoạt động SXKD của Công ty: 
- Những vị trí có năng lực, chất xám mà công ty cần giữ trước nguy cơ bị lôi kéo 

bởi đối thủ cạnh tranh. 
- Đối tượng cần có chế độ đãi ngộ do Công ty tuyển chọn phục vụ cho chiến lược 

phát triển của Công ty. 

 Lộ trình phát hành:  
- Chia làm 03 đợt phát hành, mỗi đợt cách nhau 05 tháng. 

o Đợi 1: chào bán 200.000 cổ phiếu, thời gian chào bán: cùng đợt với đối 
tượng 1. 



o Đợi 2: chào bán 150.000 cổ phiếu, thời gian chào bán: 05 tháng sau đợt 
phát hành thứ nhất cho CB.CNV. 

o Đợi 3: chào bán 150.000 cổ phiếu, thời gian chào bán: 05 tháng sau đợt 
phát hành thứ hai cho CB.CNV. 

- Số lượng cổ phiếu này không được chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày nộp tiền 
và được hưởng cổ tức. 

 Đối tượng 4: Phát hành riêng lẻ ra bên ngoài 17,14 tỷ đồng (đấu giá cạnh tranh) 

o Giá chào bán: theo giá thỏa thuận 
o Thời gian chào bán dự kiến: ngay sau khi nhận được giấy phép chào bán của 

UBCKNN 
 Tiêu chí xác định nhà đầu tư lớn:  

- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên 
cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
(người sản xuất và thường xuyên cung cấp nguyên vật liệu cho doanh nghiệp, 
người cam kết tiêu thụ lâu dài sản phẩm của doanh nghiệp, người gắn bó lợi ích 
chiến lược lâu dài trong kinh doanh) hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và 
chứng khoán (các tổ chức đầu tư tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản 
lý quỹ v.v…). 

- Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của 
pháp luật (đối với tổ chức nước ngoài). 

3. Ủy quyền 

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án phát hành chi tiết (quyết định 
giá phát hành cho đối tác chiến lược, danh sách các đối tác chiến lược được 
phân phối cổ phiếu, danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu, giá phát 
hành cho cán bộ chủ chốt, phương án xử lý cổ phiếu lẻ/ không mua hết nếu có, 
phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, v.v…), lựa chọn tổ chức bảo 
lãnh phát hành, giá bảo lãnh phát hành (nếu có) và lựa chọn thời điểm thích hợp 
để triển khai phương án phát hành  

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%. 

Điều 11.  Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị. 

Kết quả bầu Hội đồng quản trị: 
Qua kết quả bầu cử, Đại hội tín nhiệm bầu các thành viên tham gia Hội đồng quản 

trị trong nhiệm kỳ 02 gồm 05 người sau: 
 
 
 



STT Họ và tên 
1 Ông Lê Minh Cường 
2 Bà Lê Thị Ngọc Trâm 

3 Ông Bùi Quang Thịnh 

4 Bà Đoàn Thu Nhạn 

5 Bà Nguyễn Thị Hữu Thủy 

Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được các đại 
biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 12h00 cùng ngày. 



     COÂNG TY COÅ PHAÀN BAO BÌ NHÖÏA TAÂN TIEÁN 
       TANTIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY 

       117/2 Lũy Bán Bích – Quận Tân Phú – Tp. HCM 
 
Số: 06/2007/NQ-HĐQT 

Tp. HCM, ngày 14/06/2007 

NGHỊ QUYẾT 
V/v: Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ban hành ngày 12/09/1999 

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã được 
thông qua ngày 20/04/2007 

- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2007 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 
20/04/2007. 

- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14/06/2007. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 
QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Sau khi xem xét Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu, Hội đồng quản trị 
thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu trình cho Ủy ban chứng khoán 
Nhà nước theo đúng quy định.. 
Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân tiến có trách 
nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong nghị quyết này. 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty 
- Lưu 



     COÂNG TY COÅ PHAÀN BAO BÌ NHÖÏA TAÂN TIEÁN 
       TANTIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY 

       117/2 Lũy Bán Bích – Quận Tân Phú – Tp. HCM 
 
Số: 05/2007/NQ-HĐQT 

Tp. HCM, ngày 14/06/2007 

NGHỊ QUYẾT 
V/v: Danh sách CB.CNV được quyền mua cổ phiếu 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ban hành ngày 12/09/1999 

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã được 
thông qua ngày 20/04/2007 

- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2007 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 
20/04/2007. 

- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 13/06/2007. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 
QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CB. CNV trong Công ty 
được quyền mua cổ phiếu với số lượng cổ phiếu phát hành đợt 1 là: 200.000 cổ phiếu 
với giá bằng mệnh giá. Danh sách chi tiết đính kèm.. 
Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân tiến có trách 
nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong nghị quyết này. 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty 
- Lưu 



DANH SAÙCH THAØNH VIEÂN HÑQT, BAN KIEÅM SOAÙT, CB.CNV ÑÖÔÏC QUYEÀN MUA COÅ PHIEÁU 

COÂNG TY COÅ PHAÀN BAO BÌ NHÖÏA TAÂN TIEÁN (Ñôït phaùt haønh 07/2007) 
(Ban haønh theo Nghò quyeát soá 05/2007/NQ-HÑQT ngaøy 14/06/2007) 

         
Stt Hoï vaø teân Chöùc vuï Ngaøy sinh Ñòa chæ CMND Soá löôïng CP Thaønh tieàn 

1  LEÂ MINH CÖÔØNG Chuû tòch HÑQT 06/07/1960 574/41 NGUYEÃN KIEÄM . P.4 - PHUÙ NHUAÄN - 
HCM 

022758956        13.160        131.600.000  

2  ÑOAØN THU NHAÏN Thaønh vieân HÑQT 06/06/1963 K1 - BÖØU LONG - F 15 - Q.10 - TP.HCM 021574436             6.580          65.800.000  

3  NGUYEÃN THÒ HÖÕU THUÛY Thaønh vieân HÑQT 25/03/1964
33/19/5 LYÙ THÖÔØNG KIEÄT . P.6 - Q.TAÂN 
BÌNH - HCM 020997368             6.580          65.800.000  

4  LEÂ THÒ NGOÏC TRAÂM Thaønh vieân HÑQT 09/06/1964
120/4 TRAÀN HUY LIEÄU - P15 - Q.PN - TP. 
HCM 023328961             6.580          65.800.000  

5  BUØI QUANG THÒNH Phoù Chuû tòch HÑQT 04/11/1957 28/14 PHAN ÑÌNH GIOÙT - P2 - Q. TAÂN BÌNH 
- TP. HCM 

020882134             6.580          65.800.000  

6  CHEÁ ANH TUAÁN Tröôûng BKS 19/09/1960 305/31/17A LEÂ VAÊN SYÕ . P. 1 - TAÂN BÌNH - 
HCM 

023500209             4.610          46.100.000  

7  HUYØNH THANH KHAÙNG Thaønh vieân BKS 02/11/1967
98/3 TRAÀN QUANG CÔ - PHUÙ THAÏNH - 
TAÂN PHUÙ - TP. HCM 024332141             1.970          19.700.000  

8  
TRÖÔNG THÒ 
THANH HUYEÀN Thaønh vieân BKS 17/07/1974

8/9 LEÂ THAÙNH TOÂN . P. BEÁN NGHEÙ - Q.1 - 
HCM 022714891             1.970          19.700.000  

9  LEÂ THANH HAÛI Thö kyù HÑQT 22/11/1977 46/24 CÖ XAÙ LÖÕ GIA - P15 - Q11 - TP. HCM 197052756             1.970          19.700.000  

10  NGUYEÃN QUOÁC AÂN Phoù ngaønh Cô ñieän 01/01/1961 5/21/5 ÑAÁT THAÙNH . P.6 - TAÂN BÌNH - HCM 022672558             2.608          26.080.000  

11  LEÂ HOAØI AN CN caét cuoän NM1 25/10/1968 72 TRAÀN CHAÙNH CHIEÂU . P14 - Q.5 - HCM 022000169                335            3.350.000  

12  DÖÔNG TAÁN ANH NV P. R&D 27/03/1974 81 HUYØNH MAÃN ÑAÏT . P.7 -Q.5  - HCM 023091063                358            3.580.000  

13  VUÕ TUAÁN ANH CN caét cuoän NM1 03/09/1967
339/50/5 PHAN VAÊN TRÒ . P.5 - GOØ VAÁP - 
HCM 023971004                335            3.350.000  

14  TRÖÔNG AÙNH CN maùy traùng NM1 02/11/1968 183/69 KP4 - TAÂN CHAÙNH HIEÄP - Q12 - TP. 024563531                335            3.350.000  



HCM 

15  TRAÀN BAÛN CN maùy traùng NM2 24/11/1978
47 TRAÀN THÒ KYÕ - NGOÂ MAÂY - TP. QUY 
NHÔN 

211637656                335            3.350.000  

16  NGUYEÃN NGOÏC BAÛO NV cô ñieän 15/10/1975
180 LONG GIAO - LONG KHAÙNH - ÑOÀNG 
NAI 023306652                335            3.350.000  

17  NGUYEÃN VAÊN BAÛO CN laøm tuùi NM1 28/12/1977 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 022938379                335            3.350.000  

18  NGUYEÃN THÒ 
THANH BÌNH CN laøm tuùi NM1 15/01/1977 77/5 KP 10 BÌNH TRÒ ÑOÂNG, Q. BÌNH TAÂN - 

TP. HCM 024570013                335            3.350.000  

19  LEÂ TAÁN BÖÛU NV P. KTCN 15/08/1971
15/20/9A TOÅ 18 - KP5 - ÑOÂNG HÖNG 
THUAÄN - Q12 - TP. HCM 205400693                224            2.240.000  

20  VUÕ MINH CHAÂU CN maùy in NM1 31/05/1963
8A TRAÀN NHAÂN TOÂNG - Q. HAI BAØ  - HAØ 
NOÄI 010140278                335            3.350.000  

21  NGUYEÃN NGOÏC COÂNG NV cô ñieän 28/05/1966 10 PASTEUR . P. LAÏC ÑAÏO - PHAN THIEÁT - 
BÌNH THUAÄN 260463951                559            5.590.000  

22  TRAÀN VAÊN CÖÔNG CN caét cuoän NM2 07/10/1978 333/97 TRAÀN BÌNH TROÏNG . P.4  - Q.5 - 
HCM 151399546                335            3.350.000  

23  BUØI VAÊN CÖÔØNG CN maùy in NM1 10/03/1976
98/2B LUÕY BAÙN BÍCH . P TAÂN THÔÙI HOØA - 
TAÂN PHUÙC - TP. HCM 024000634                335            3.350.000  

24  CAO XUAÂN CÖÔØNG CN maùy in NM1 01/04/1970
128 PHOÁ HUEÁ . P. NGOÂ THÌ NHAÄM - Q. HAI 
BAØ - HAØ NOÄI 011420150                335            3.350.000  

25  LEÂ MINH CÖÔØNG Toång giaùm ñoác 06/07/1960 574/41 NGUYEÃN KIEÄM . P.4 - PHUÙ NHUAÄN - 
HCM 022758956            7.452          74.520.000  

26  LÖU CÖÔØNG Toå tröôûng caét cuoän 27/11/1964 19 NGUYEÃN TRAÕI  . P.2 - Q.5 - HCM 020734833                931            9.310.000  

27  NGUYEÃN VAÊN CÖÔØNG CN maùy in NM1 27/01/1972
ÑOÄI 2  . TAM XUAÂN 3 - NUÙI THAØNH - 
QNÑN 205159373                335            3.350.000  

28  PHAÏM MAÏNH CÖÔØNG CN maùy traùng NM2 20/08/1973
9/13 TRAÀN QUANG CÔ - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 145163340                335            3.350.000  

29  NGUYEÃN THANH DANH NV P. Kinh doanh 17/02/1972 220/96 HOAØNG HOA THAÙM - BÌNH THAÏNH 
- HCM 

022680161                335            3.350.000  

30  NGUYEÃN HOAØI DÖÔNG CN maùy traùng NM2 20/05/1975 4/34A NGUYEÃN OANH . P.17 - GOØ VAÁP - 
HCM 

023082539                335            3.350.000  

31  NGOÂ THÒ KIM DUNG NV P. TCHC 08/05/1960
52A TOÅ 60 NGUYEÃN NHÖÕ LAÛM . P.PHUÙ 
THOÏ HOØA  - TAÂN PHUÙ - HCM 023007057                224            2.240.000  



32  ÑOAØN THÒ NGOÏC DUNG NV P. Kinh doanh 06/11/1974 K1, BÖÛU LONG, F.15, Q.10 023160509                559            5.590.000  

33  DÖÔNG ANH DUÕNG CN laøm tuùi NM1 07/01/1977
378/42 THOAÏI NGOÏC HAÀU - Q. TAN PHUÙ - 
TP. HCM 

024668999                335            3.350.000  

34  ÑAËNG QUOÁC DUÕNG NV NMCB 22/12/1968 140/3 BEÁN CAÀN GUOÄC . P.11 - Q.8 - HCM 022193547                335            3.350.000  

35  ÑOAØN VAÊN DUÕNG CN maùy in NM1 19/03/1960
100/406 THÍCH QUAÕNG ÑÖÙC . P.5  - PHUÙ 
NHUAÄN - HCM 023459658                335            3.350.000  

36  PHAN TIEÁN DUÕNG NV NMCB 29/04/1961 153/8 BÌNH THÔÙI . P.11 - Q.11 - HCM 020225285                559            5.590.000  

37  TRÖÔNG THAØNH DUÕNG CN maùy traùng NM1 25/07/1975 341/122D LAÏC LONG QUAÂN - P5 - Q11 - TP. 
HCM 

024196370                335            3.350.000  

38  UOÂNG TIEÁN DUÕNG CN maùy traùng NM1 27/03/1961
129F/ 186/81B BEÁN VAÂN ÑOÀN . P.8 - Q.4  - 
HCM 020392301                335            3.350.000  

39  TRAÀN THÖÔÏNG DY Toå phoù laøm tuùi 01/09/1971 ÑOÄI 1 BÌNH LOÄC - CAN LOÄC - HAØ TÓNH 181882586                447            4.470.000  

40  HUYØNH NGUYEÃN 
VAÂN GIANG NV P. Kinh doanh 01/07/1976

23 LEÂ NGUNG  - TX QUAÛNG NGAÕI - 
QUAÛNG NGAÕI 212017978                335            3.350.000  

41  NGUYEÃN THÒ HAÈNG CN laøm tuùi NM1 29/03/1967 17 B NGUYEÃN VAÊN LÖÔÏNG . P.10 - GOØ 
VAÁP - HCM 

022167083                335            3.350.000  

42  NGUYEÃN HÖÕU HAÏNG NV NMCB 09/01/1971
117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 

024596996                745            7.450.000  

43  NGUYEÃN THÒ MYÕ HAÏNH CN laøm tuùi NM1 22/11/1974
117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 022801526                335            3.350.000  

44  ÑOÃ THÒ MYÕ HAÏNH Toå phoù laøm tuùi 17/09/1965 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 

024282158                745            7.450.000  

45  TRÒNH THÒ HAØ CN laøm tuùi NM1 18/04/1976 AÁP LONG KHAÙNH - LONG THAØNH - ÑOÀNG 
NAI 

271385076                335            3.350.000  

46  VUÕ THÒ HAØ CN laøm tuùi NM1 08/11/1967
557/T10 BIS NGUYEÃN TRI PHÖÔNG . P.14  - 
Q.10 - HCM 023865469                335            3.350.000  

47  LEÂ PHÖÔÙC HAÛI CN maùy in NM2 31/07/1976 B21/1 KHU PHOÁ I . P. BÌNH AN - Q.2 - HCM 022955349                335            3.350.000  

48  LEÂ THANH HAÛI Phoù phoøng TCHC 22/11/1977 46/24 CÖ XAÙ LÖÕ GIA - P15 - Q11 - TP. HCM 197052756            3.165          31.650.000  

49  NGOÂ MINH HAÛI CN laøm tuùi NM2 16/09/1979 154/113 AÂU DÖÔNG LAÂN - Q8 - TP. HCM 311576907                335            3.350.000  

50  NGUYEÃN THANH HAÛI NV P. KTCN 07/10/1975 345 NGUYEÃN VAÊN CÖØ - BAÛO LOÄC - LAÂM 
ÑOÀNG 250691486                224            2.240.000  



51  PHAN THANH HAÛI Toå tröôûng maùy traùng 27/01/1974 8/17 TAÂN HOØA . P.1 - Q.11 - HCM 024135390                931            9.310.000  

52  NGUYEÃN TRUNG HAÛO CN maùy in NM2 20/07/1975
2/60 BÌNH ÑÖÔØNG 1 . AN BÌNH - DÆ AN - 
BÌNH DÖÔNG 

131642509                335            3.350.000  

53  NGOÂ THÒ DIEÄU HIEÀN CN laøm tuùi NM1 21/03/1975
180/30 LYÙ THAÙNH TOÂNG - Q. TAÂN PHUÙ - 
TP. HCM 300784118                335            3.350.000  

54  NGUYEÃN CHÍ HIEÄN NV P. KTCN 02/08/1977 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 320898263                224            2.240.000  

55  NGUYEÃN VAÊN HOÂN CN maùy traùng NM1 03/02/1960 451B/56B PHAÏM THEÁ HIEÅN . P.3 - Q.8 - HCM 111122736                335            3.350.000  

56  MAÕ TUYEÁT HOÀNG CN laøm tuùi NM2 28/08/1974 82/896 LEÂ ÑÖÙC THOÏ -  GOØ VAÁP - HCM 022870895                335            3.350.000  

57  ÑOÃ THÒ THANH HOÀNG NV NM1 28/07/1957
117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 020079800                447            4.470.000  

58  NGUYEÃN BAÙ HOAØNG CN maùy traùng NM2 28/10/1978 SÔN HAØ - HÖÔNG SÔN - HAØ TÆNH 183077373                335            3.350.000  

59  TRAÀN NGUYEÃN HOAØNG NV NMCB 01/05/1967
521/91/58 HOAØNG VAÊN THUÏ . P.4 - TAÂN 
BÌNH - HCM 022025806                335            3.350.000  

60  TEÁNH COÂNG HÖNG CN maùy traùng NM1 18/05/1972 45/22 NGUYEÂN HOÀNG . P.11 - BÌNH THAÏNH 
- HCM 

022252176                335            3.350.000  

61  KHOÅNG ÑÖÙC HOØA CN maùy traùng NM1 05/07/1972 ÑOÂNG MYÕ - ÑOÂNG HÖNG - THAÙI BÌNH 151115009                335            3.350.000  

62  NGUYEÃN THÒ 
XUAÂN HOØA Phoù phoøng TCHC 14/12/1954 B209 CC NGUYEÃN TAÁT THAØNH - Q.4 - HCM 020239341            2.608          26.080.000  

63  HOÀ VAÊN HUØNG CN maùy traùng NM1 23/07/1973
117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 220962642                335            3.350.000  

64  ÑAØM TRAÀN PHI HUØNG NV NMCB 13/12/1971 38L CXNH . KP5 . TAÂN THUAÄN TAÂY - Q.7 - 
HCM 

024052745                335            3.350.000  

65  NGUYEÃN QUOÁC HUØNG NV NM1 12/07/1980 28-702 HOÀNG BAØNG - P.1 - Q.11 - TP HCM 023381711                335            3.350.000  

66  TRAÀN QUANG HUØNG CN maùy traùng NM2 22/12/1972 536/32/2 AÂU CÔ - Q. TAÂN BÌNH - TP, HCM 171827079                335            3.350.000  

67  LEÂ QUOÁC HUY CN maùy traùng NM1 27/07/1972 289/3 BEÁN VAÂN ÑOÀN . P.2 - Q.4 - HCM 022287928                335            3.350.000  

68  NGUYEÃN ÑAÊNG HUY Phoù phoøng QA 15/04/1963
115/6 TRAÀN QUANG CÔ . P.18 - TAÂN BÌNH - 
HCM 280530352                447            4.470.000  

69  NGUYEÃN TIEÁN HUY CN caét cuoän NM2 19/10/1979 171 KP I - BÌNH TRÖNG ÑOÂNG - QUAÄN 2 - 
TP. HCM 

023234918                335            3.350.000  



70  TRÖÔNG THÒ 
THANH HUYEÀN NV P. TCKT 17/07/1974 8/9 LEÂ THAÙNH TOÂN . P. BEÁN NGHEÙ - Q.1 - 

HCM 022714891                931            9.310.000  

71  HUYØNH THANH KHAÙNG Phoù ngaønh Cô ñieän 02/11/1967
98/3 TRAÀN QUANG CÔ - PHUÙ THAÏNH - 
TAÂN PHUÙ - TP. HCM 024332141            2.608          26.080.000  

72  NGUYEÃN ÑÌNH KHAÙNH 
Phoù phoøng Kinh 
doanh 28/05/1971 118/90/11E PHAN HUY ÍCH- P.15 - Q.TBÌNH 022102260            7.130          71.300.000  

73  PHAN THANH KHAÙNH CN laøm tuùi NM2 22/11/1978 A4/35 AÁP 1 . VÓNH LOÄC A - BÌNH CHAÙNH - 
TP. HCM 

023220733                335            3.350.000  

74  VOÕ HÖÕU KHAÙNH P. Giaùm ñoác NMBB2 12/12/1969 23/1 YEÂN ÑOÃ - Q. TAÂN PHUÙ - TP. HCM 340661386            2.608          26.080.000  

75  VOÕ TROÏNG KHIEÂM NV P. QA 09/10/1975
33/8 NGUYEÃN VAÊN TROÅI - TX SOÙC TRAÊNG 
- SOÙC TRAÊNG 365002115                358            3.580.000  

76  NGUYEÃN THANH KHIEÁT CN caét cuoän NM1 28/09/1963
157A LUÕY BAÙN BÍCH . P.20 - TAÂN BÌNH - 
HCM 021204644                335            3.350.000  

77  LAÂM VAÊN KHOA CN laøm tuùi NM2 30/11/1980 AÁP TAÂN HOÙA A - HOØA THAØNH - CAØ MAU 381092024                335            3.350.000  

78  VUÕ ÑAÊNG KHOA NV cô ñieän 05/01/1972 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 

022585913                335            3.350.000  

79  HUYØNH VAÊN KHÖÔNG Toå phoù maùy traùng 04/08/1976
PHUÙ LÔÏI B . PHUÙ THUAÄN B - HOÀNG NGÖÏ - 
ÑOÀNG THAÙP 

340874456                447            4.470.000  

80  TRAÀN ÑÖÙC KHÖÔNG CN maùy in NM2 20/02/1971
367/11 VÖÔØN LAØI - P.PHUÙ THOÏ HOØA - 
Q.TAÂN PHUÙ - TP. HCM 022147548                335            3.350.000  

81  NGUYEÃN TRUNG KIEÂN CN maùy in NM1 02/03/1976 69 PHOÁ NGOÂ QUYEÀN . QUAÛNG YEÂN - YEÂN 
HÖNG - QUAÛNG NINH 

100655684                335            3.350.000  

82  NGUYEÃN HOAØNG 
ANH 

KIEÄT CN maùy in NM1 02/08/1976 27/40/194 HUYØNH TÒNH CUÛA . P.8 - Q.3 - 
HCM 

022992870                335            3.350.000  

83  NGUYEÃN TUØNG LAÂM CN laøm tuùi NM1 03/11/1974
418 LOÂ C C/C HOÀ VAÊN HUEÂ - Q. PHUÙ 
NHUAÄN - TP. HCM 271693245                335            3.350.000  

84  LÖU XUAÂN LAÄP CN maùy in NM1 26/02/1969
90/195 ÑÖÔØNG SOÁ 1 . P.12 - TAÂN BÌNH - 
HCM 022171136                335            3.350.000  

85  TRAÀN VAÊN LAÉM NV P. TCKT 01/01/1975 AÁP LONG BÌNH A - LONG HÖNG - CHAÂU 
THAØNH - TIEÀN GIANG 

311432207                447            4.470.000  

86  BUØI THIEÄN LEÃ Toå phoù maùy in 10/10/1960 34/107 QUAÂN SÖÏ  . P.11 - Q. 11 - HCM 020670702                745            7.450.000  

87  NGUYEÃN THANH LIEÂM Toå tröôûng maùy in 12/11/1960
A2/15 AÁP 1 . BÌNH HÖNG - BÌNH CHAÙNH - 
HCM 

022130408                931            9.310.000  



88  TRAÀN THANH LIEÂM NV NMCB 10/03/1979 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 023173299                224            2.240.000  

89  QUAÙCH COÂNG LÖÏC NV P. KTCN 09/08/1972
4 ÑÖÔØNG SOÁ 18 - P. BÌNH HÖNG HOØA - Q. 
TAÂN PHUÙ - TP. HCM 340757819                671            6.710.000  

90  HUYØNH PHI LONG Tröôûng phoøng R&D 07/10/1969 342/2 TAÂN PHÖÔÙC . P.7 - Q.10 - HCM 023143501            3.651          36.510.000  

91  NGUYEÃN VAÊN LYÙ CN maùy traùng NM2 11/02/1965 121/23 PHAN ÑAÊNG LÖU - P.1  - Q. PN 021724106                335            3.350.000  

92  HUYØNH THÒ VINH MAI PT Phoøng XNK 24/10/1972 716/H HAÄU GIANG . P.12 - Q.6 - HCM 023252911            5.608          56.080.000  

93  VUÕ ÑÖÙC MINH CN caét cuoän NM2 07/01/1973 16/15 LUÕY BAÙN BÍCH . P.20 - TAÂN BÌNH - 
HCM 

023720831                335            3.350.000  

94  PHAÏM THAØNH MÖÔNG NV P. KTCN 29/09/1962
73KC TRAÀN QUANG CÔ . P.18 - TAÂN BÌNH - 
HCM 021325275                671            6.710.000  

95  NGUYEÃN THÒ MÖÔÙP NV P. TCHC 01/07/1953 B14/5 P. BÌNH THUAÄN - Q.7 - HCM 020129397                224            2.240.000  

96  PHAN CHI MYÕ Tröôûng phoøng QA 05/08/1974 46/24 CX LÖÕ GIA . P.15 - Q.11 - HCM 022731476            3.130          31.300.000  

97  NGUYEÃN  XUAÂN ÑAÉNG CN laøm tuùi NM2 15/11/1976 137/31/5 KP12 PHAN ANH - Q. BÌNH TAÂN - 
TP. HCM 

023613411                335            3.350.000  

98  LEÂ VAÊN ÑEÄ NV cô ñieän 10/10/1974 TUY HOAØ - PHUÙ YEÂN 220924837                559            5.590.000  

99  NGUYEÃN THÒ NGA CN laøm tuùi NM1 10/10/1973
367/11 VÖÔØN LAØI - P.PHUÙ THOÏ HOØA - 
Q.TAÂN PHUÙ - TP. HCM 

024024588                335            3.350.000  

100 LEÂ VÒNH NGHI NV P. Kinh doanh 08/03/1966 124/3 TAÂN KHAI - Q. 11 - HCM 021643251                335            3.350.000  

101 NGUYEÃN HÖÕU NGHÓA CN maùy in NM1 21/12/1977
111/25 TAÂN THIEÀNG - CHÔÏ LAÙCH - BEÁN 
TRE 320909051                335            3.350.000  

102 KHUAÁT ANH NGOÏC NV P. Kinh doanh 28/02/1972 9K1 CHU VAÊN AN . P . 20  - BÌNH THAÏNH - 
HCM 022672144                745            7.450.000  

103 VOÕ THAÉNG NGOÏC Toå tröôûng caét cuoän 20/11/1970
124/1 BUØI THÒ XUAÂN . P. PHAÏM NGUÕ LAÕO - 
Q.1 - HCM 022543983                931            9.310.000  

104 CHEÁ ÑÌNH NGUYEÂN CN maùy traùng NM2 03/08/1970 NGHI TRUNG - NGHI LOÄC - NGHEÄ AN 181829238                335            3.350.000  

105 LEÂ NGUYEÂN CN caét cuoän NM1 01/02/1978 TAM NGOÏC - TAM KYØ - QNÑN 205375860                335            3.350.000  

106 ÑAËNG THEÁ NHAÂN NV NMCB 08/09/1978 HOÄI CÖ - CAÙI BEØ - TIEÀN GIANG 023460760               224            2.240.000  



107 NGUYEÃN NGOÏC NHAÂN NV NMCB 11/10/1968 345/2B NGUYEÃN DUY . P.15  - Q. 8  - HCM 022330519                559            5.590.000  

108 VUÕ THÒ NHAÄT CN laøm tuùi NM1 19/11/1972
339/50/5 PHAN VAÊN TRÒ . P.5 - GOØ VAÁP - 
HCM 

023831574                335            3.350.000  

109 ÑOAØN THU NHAÏN Keá toaùn tröôûng 06/06/1963 K1 - BÖØU LONG - F 15 - Q.10 - TP.HCM 021574436            4.173          41.730.000  

110 NGUYEÃN THANH NHAØN CN maùy traùng NM2 17/11/1978 AÁP 4 . LONG HOØA - CAÀN ÑÖÔÙC - LONG AN 300868694                335            3.350.000  

111 NGUYEÃN VAÊN NINH CN laøm tuùi NM2 02/11/1979 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 

023673429                335            3.350.000  

112 VOÕ LAÂM ÑOÀNG NV P. KTCN 04/09/1974 AÁP 5 . XAÕ MYÕ QUYÙ TAÂY - ÑÖÙC HUEÄ - 
LONG AN 

300598116                671            6.710.000  

113 BUØI QUANG ÑÒNH P. Giaùm ñoác NMCB 25/02/1967 141 PHAÏM HÖÕU CHÍ - Q5 - TP. HCM 021836662            2.608          26.080.000  

114 VOÕ TIEÁN ÑÖÙC CN maùy in NM1 20/07/1970
30 KP6 - P.BÌNH HÖNG HOØA A - BÌNH TAÂN 
- TP.HCM 024555676                335            3.350.000  

115 NGUYEÃN VAÊN PHAÄN CN caét cuoän NM2 08/01/1979
LONG THAÏNH . LONG AN - CHAÂU THAØNH 
- TIEÀN GIANG 311573762               335            3.350.000  

116 HUYØNH THANH PHÍ CN maùy in NM2 12/01/1973 45/12 ÑOÀNG XOAØI - Q. TAÂN BÌNH - TP. 
HCM 

024397887                335            3.350.000  

117 LEÂ TAÁN PHONG Toå phoù maùy in 19/06/1969 117/15 MINH PHUÏNG - Q6 - TP. HCM 022341573                745            7.450.000  

118 NGUYEÃN THANH PHONG NV P. TCHC 02/11/1964
A2/15 QLOÄ 50 - AÁP 50  BÌNH HÖNG - BÌNH 
CHAÙNH - HCM 021204645                224            2.240.000  

119 TAÊNG VAÊN PHONG Toå phoù caét cuoän 06/11/1960
637/15/38 ÑÖÔØNG QUANG TRUNG, F11, 
Q.GOØ VAÁP 022225630                745            7.450.000  

120 VOÕ NAM PHONG NV P. KTCN 25/03/1975 192 AÁP BAÉC . P.5 - -TP. MYÕ THO . TIEÀN 
GIANG 

311402446                224            2.240.000  

121 LONG VAÊN PHÖÔÏNG CN caét cuoän NM2 04/01/1972 222 TOÂN ÑAÛN . P.4  - Q.8 - HCM 022783005                335            3.350.000  

122 NGUYEÃN THÒ 
BÍCH PHÖÔÏNG NV P. Kinh doanh 20/01/1970 195/13 VÖÔØN LAØI - Q. TAÂN PHUÙ - TP. HCM 200931076                447            4.470.000  

123 VOÕ KIM PHÖÔÏNG CN laøm tuùi NM2 04/05/1969 124/1 BUØI THÒ XUAÂN - Q1 - HCM 022665200                335            3.350.000  

124 NGUYEÃN HUØNG PHÖÔNG NV cô ñieän 04/06/1968 366/25 LEÂ VAÊN QUÔÙI - Q. BÌNH TAÂN - TP. 
HCM 320628658                335            3.350.000  

125 NGUYEÃN THÒ 
NHAÄT PHÖÔNG CN laøm tuùi NM1 11/03/1973 61A HÖÔNG LOÄ 14 . P 20 - TAÂN BÌNH - 

HCM 024425400                335            3.350.000  



126 PHAN ÑÖÙC PHÖÔÙC CN laøm tuùi NM1 12/02/1982 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 321137244                335            3.350.000  

127 MAI COÂNG PHUÏ CN maùy in NM1 12/10/1976
CHAÙNH THAÉNG . CAÙT THAØNH - PHUØ CAÙT - 
BÌNH ÑÒNH 211505224                335            3.350.000  

128 NGUYEÃN THANH PHUÙ CN caét cuoän NM1 21/10/1977
662/90 BUØI ÑÌNH TUYÙ - P12 - Q. BÌNH 
THAÏNH - TP. HCM 023039976                335            3.350.000  

129 HOÀ HOAØNG PHUÙC NV NMCB 12/02/1973 A10/55 AÁP I . TAÂN TAÏO - BÌNH CHAÙNH - 
HCM 

022891164                335            3.350.000  

130 NGUYEÃN XUAÂN PHUÙC CN caét cuoän NM1 12/06/1971 77/5 KP 10 BÌNH TRÒ ÑOÂNG, Q. BÌNH TAÂN - 
TP. HCM 

024570012                335            3.350.000  

131 PHAÏM GIA PHUÙC NV cô ñieän 01/05/1978
107/9 NGOÂ ÑÖÙC KEÁ . P.17 - Q. TAÂN BÌNH - 
HCM 023036997                335            3.350.000  

132 TEÁNH COÁNG PHUÙC CN maùy traùng NM1 14/06/1967 82/900 LEÂ ÑÖÙC THOÏ . P.17 - GOØ VAÁP - HCM 022262367          335            3.350.000  

133 LEÂ VAÊN QUAÂN NV NMCB 12/08/1976 227/27A LIEÂN TÆNH 5 - PHÖÔØNG 5  - QUAÄN 
8 - TP. HCM 023021828                447            4.470.000  

134 NGUYEÃN ÑAÉC QUANG Tröôûng phoøng KTCN 20/09/1970 208 PHOÙ CÔ ÑIEÀU . P 6 - Q.11 - HCM 022532461            6.651          66.510.000  

135 PHAÏM THÒ QUANG CN laøm tuùi NM1 20/08/1958
84-DS8 KP3 BÌNH TRÒ ÑOÂNG - Q.BÌNH TAÂN 
- TP. HCM 

022449492                335            3.350.000  

136 TEÁNH COÁNG QUAY NV NMCB 01/10/1969
61/31C CHU VAÊN AN . P.12  - BÌNH THAÏNH 
- HCM 022252153                335            3.350.000  

137 LEÂ ÑÖÙC QUYØNH Toå phoù caét cuoän 01/12/1963 36/3A NGUYEÃN THÒ THAÄP - BÌNH THUAÄN - 
Q7 - TP. HCM 

024330568                447            4.470.000  

138 LYÙ MAÏNH QUYØNH NV cô ñieän 18/12/1967 111 LOÂ C2 CC P6 - Q.4 - TP. HCM 340600863                559            5.590.000  

139 NGUYEÃN BAÙ SANG CN maùy traùng NM2 10/08/1971 6 BEÁN VAÂN ÑOÀN . P2 - Q.4 - HCM 022147015                335            3.350.000  

140 THAÏCH SANG CN caét cuoän NM1 29/04/1969
90/159 ÑÖÔØNG SOÁ 1  . P.12 - TAÂN BÌNH - 
HCM 022171100                335            3.350.000  

141 DÖÔNG ANH SÔN Toå tröôûng laøm tuùi 19/01/1956 25/5A CMT8 - P15 - Q. TBÌNH - TP. HCM 020062489                931            9.310.000  

142 LEÂ  ÑÖÙC SÔN NV P. Kinh doanh 20/06/1959 133L TOÂ HIEÁN THAØNH . P 13 - Q. 10 - HCM 023827561                335            3.350.000  

143 LYÙ HOÀNG SÔN Giaùm ñoác NMCB 10/09/1957 161B/20 LAÏC LONG QUAÂN - Q11 - TP. HCM 021599550            3.651          36.510.000  

144 NGUYEÃN NGOÏC SÔN NV P. XNK 01/12/1961 307/33 NGUYEÃN VAÊN TROÅI - Q. TBÌNH - 
TP. HCM 021579395                335            3.350.000  



145 VUÕ VAÊN SÔN Giaùm ñoác NMBB1 09/08/1949 12 BAØU CAÙT - Q. TAÂN BÌNH - TP. HCM 023006965            3.651          36.510.000  

146 ÑINH THÒ HOÀNG SÖÔNG CN laøm tuùi NM1 09/04/1970 59/29B TRAÀN PHUÙ . P.4  -Q.5 - HCM 022457469                335            3.350.000  

147 NGOÂ VAÊN TAØI NV cô ñieän 30/01/1972 TAM GIANG - NUÙI THAØNH - QUAÛNG NAM 205010873                335            3.350.000  

148 NGUYEÃN VAÊN THAÉNG CN laøm tuùi NM1 22/06/1976
151/24A LYÙ THAÙNH TOÂNG - Q. TAÂN PHUÙ - 
TP. HCM 182137009                335            3.350.000  

149 PHAÏM VAÊN THAÊNG NV cô ñieän 16/06/1959 185 TRAÀN TUAÁN KHAÛI - Q.5 - HCM 023650511                335            3.350.000  

150 LEÂ QUOÁC THANH CN maùy in NM2 17/06/1973 D23/39/14 BÌNH TRÒ ÑOÂNG - BÌNH CHAÙNH 
- HCM 

300724323                335            3.350.000  

151 NGUYEÃN LEÂ THANH NV P. KTCN 24/12/1974 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 

022722914                671            6.710.000  

152 NGUYEÃN QUOÁC THANH CN maùy in NM2 25/09/1973 THAÏNH LÔÏI - BEÁN LÖÙC - LONG AN 300724323                335            3.350.000  

153 NGUYEÃN VAÊN THAØNH Toå tröôûng baûo veä 12/12/1961
65B ÑÖÔØNG VOÕ MÖÔØI, QUY NHÔN, BÌNH 
ÑÒNH 211461321                335            3.350.000  

154 TAÏ QUANG THAØNH CN caét cuoän NM1 07/10/1974 279/4B LEÂ VAÊN SYÕ . P. 1 - TAÂN BÌNH - HCM 022843940                335            3.350.000  

155 NGUYEÃN QUOÁC THAÙI NV P. KTCN 28/11/1962 129F/186/21/4 BEÁN VAÂN ÑOÀN - Q.4 - TP. 
HCM 

020392474                671            6.710.000  

156 ÑOAØN MINH THIEÄN CN laøm tuùi NM1 18/08/1981 17 LOÂ D PHAÏM VAÊN CHÍ . P.7 - Q.6 - HCM 023521759                335            3.350.000  

157 NGUYEÃN ÑÌNH THÌN CN caét cuoän NM1 27/10/1976
16/16 A ÑÖÔØNG 14 A, P.BÌNH HÖNG HOAØ 
A, Q.BÌNH TAÂN 182204070                335            3.350.000  

158 TRÒNH XUAÂN THÖ CN maùy in NM1 12/02/1972
TAÂN THANH - TAÂN BÌNH - TAÂN BIEÂN - 
TAÂY NINH 290685248                335            3.350.000  

159 NGUYEÃN DUY THOAÏI CN laøm tuùi NM2 09/10/1978 AÁP 1 - PHÖÔÙC VÓNH AN - CUÛ CHI 023190285                335            3.350.000  

160 VOÕ ÑÖÙC THOÂNG Toå tröôûng maùy traùng 02/01/1960 130H LEÂ PHUÙC HOAÏCH . P18 - TAÂN BÌNH - 
HCM 

3Q1A39212                931            9.310.000  

161 LÖU TRÍ THOÏ CN caét cuoän NM1 07/11/1969 125/2 TRÖÔNG VÓNH KYÙ, Q.TAÂN PHUÙ 024223403                335            3.350.000  

162 ÑAËNG THOÏ NV NMCB 01/05/1975 HOAØ KHAÙNH - LIEÂN CHIEÅU - ÑAØ NAÜNG 201179338                335            3.350.000  

163 BUØI QUANG THÒNH Phoù Toång Giaùm ñoác 04/11/1957
28/14 PHAN ÑÌNH GIOÙT - P2 - Q. TAÂN BÌNH 
- TP. HCM 020882134            6.706          67.060.000  



164 NGUYEÃN VAÊN THÒNH CN maùy in NM2 15/08/1979 2303C HOÀNG LAÏC . P.10 - Q.TAÂN BÌNH - 
HCM 023330699                335            3.350.000  

165 THAÙI QUANG THÒNH NV cô ñieän 04/12/1976
SL19 CX PHUÙ LAÂM A . P.12 - QUAÄN 6 -  
HCM 023255955                335            3.350.000  

166 PHAÏM HOAØNG THÖÔNG CN maùy traùng NM2 26/03/1973
183/14A TOÂN THAÁT THUYEÁT . P. 4 - Q.4 - 
HCM 022491625                335            3.350.000  

167 DÖÔNG MINH THÖÙC CN maùy traùng NM2 03/10/1979 LOÄC AN - LOÄC GIANG - ÑÖÙC HOAØ - LONG 
AN 

300945408                335            3.350.000  

168 TRAÀN THÒ MOÄNG THU NV P. TCKT 27/10/1983 355 CMT8  -P12 - Q.10 - TP. HCM 023467475                335            3.350.000  

169 PHAÏM ÑÖÙC THUAÄN Toå tröôûng laøm tuùi 27/06/1974 15 ÑOAØN GIOÛI . P.16 - TAÂN BÌNH - HCM 023453626                931            9.310.000  

170 NGUYEÃN HOÀ THUÛY NV P. KTCN 04/02/1977
D9/282 AÁP 4 . ÑA PHÖÔÙC - BÌNH CHAÙNH - 
HCM 022961271                671            6.710.000  

171 NGUYEÃN THÒ HÖÕU THUÛY 
Phoù phoøng Kinh 
doanh 25/03/1964

33/19/5 LYÙ THÖÔØNG KIEÄT . P.6 - Q.TAÂN 
BÌNH - HCM 020997368            3.651          36.510.000  

172 ÑINH THÒ HOÀNG THUÛY CN laøm tuùi NM1 01/01/1974 59/29 B TRAÀN PHUÙ . P.4 - Q.5 - HCM 022796403                335            3.350.000  

173 ÑINH MINH TIEÂN CN caét cuoän NM2 02/01/1977 11 ÑÖÔØNG 27 KP2  . BÌNH TRÖNG - Q.2 - 
HCM 

023104345                335            3.350.000  

174 HAØ PHÖÔÙC TOÀN NV NMCB 27/02/1970 108 LOÂ C C/C HUØNG VÖÔNG - Q.5 - HCM 022593441                559            5.590.000  

175 LYÙ MAÏNH TÖÔØNG NV NMCB 18/10/1970
117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 023272665                559            5.590.000  

176 LEÂ THÒ NGOÏC TRAÂM Giaùm ñoác NMBB2 09/06/1964 120/4 TRAÀN HUY LIEÄU - P15 - Q.PN - TP. 
HCM 

023328961            3.651          36.510.000  

177 NGUYEÃN THÒ THU TRANG CN laøm tuùi NM1 18/02/1966 A2/15 QLOÄ 50 - BÌNH CHAÙNH - HCM 021229684                335            3.350.000  

178 NGOÂ MINH TRÍ CN caét cuoän NM1 20/04/1965 7/18 AÁP 4 . TOÅ 17 . TAÂN HÖNG - Q. 7 - HCM 023452871                335            3.350.000  

179 NGUYEÃN VAÊN TRÍ NV NMCB 27/08/1971
291/3 LUÕY BAÙN BÍCH . P.19 - TAÂN BÌNH - 
HCM 022350856                335            3.350.000  

180 VOÕ MINH TRÍ CN caét cuoän NM2 30/10/1978 810 HAÄU GIANG . P.12 - Q.6 - HCM 024673203                335            3.350.000  

181 PHAN TRAÀN MINH TRIEÁT NV P. Kinh doanh 11/02/1971 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 320746678                224            2.240.000  

182 TRAÀN THÒ KIM TRINH CN laøm tuùi NM1 04/08/1971 82/7 KP5 - TOÅ 50 - LINH CHIEÅU - TP. HCM 022465663                335            3.350.000  



183 LAÂM MINH TRÖÔØNG NV NM2 17/08/1969 496/17 SÖ VAÏN HAÏNH - P9 -Q10 - TP. HCM 021859599                335            3.350.000  

184 NGUYEÃN TAÁN TRUNG NV P. Kinh doanh 23/09/1968 575/12A CMT8 . P.15 - Q.10 - HCM 022279097                335            3.350.000  

185 TÖØ TIEÁN TRUNG CN caét cuoän NM2 04/12/1976 97/4/2 KP8 - Q. BÌNH TAÂN - TP. HCM 031207506                335            3.350.000  

186 VOÕ HOAØNG TRUNG NV NMCB 29/05/1971
45 TRAÀN KHAÙNH DÖ . P. AN HOAØ - TX 
RAÏCH GIAÙ - KIEÂN GIANG 370906257                559            5.590.000  

187 NGOÂ THÒ THANH TRUÙC CN laøm tuùi NM2 20/12/1977 16 PHAN BOÄI CHAÂU - TX GOØ COÂNG - TIEÀN 
GIANG 

311586228                335            3.350.000  

188 CHEÁ ANH TUAÁN P. Giaùm ñoác NMBB1 19/09/1960 305/31/17A LEÂ VAÊN SYÕ . P. 1 - TAÂN BÌNH - 
HCM 

023500209            2.608          26.080.000  

189 LEÂ ANH TUAÁN CN laøm tuùi NM2 23/11/1978
179 CMT8 . TT XUAÂN LOÄC - LONG KHAÙNH 
- ÑOÀNG NAI 271294886                335            3.350.000  

190 NGUYEÃN ANH TUAÁN NV NMCB 08/10/1966 36 LEÂ TÖÏ TAØI - Q. PHUÙ NHUAÄN - TP. HCM 021969581                335            3.350.000  

191 PHAÏM HOAØNG TUAÁN NV NMCB 25/02/1949
353/33 SÖ VAÏN HAÏNH NOÁI DAØI - Q.10 - TP. 
HCM 023007139                559            5.590.000  

192 TRAÀN VAÊN TUAÁN Toå phoù baûo veä 27/07/1962 333/97 TRAÀN BÌNH TROÏNG . P.4 - Q.5 - 
HCM 

022078371                291            2.910.000  

193 PHAN LEÂ MAÏNH TUAÂN Toå tröôûng maùy in 02/09/1971
27/2B QUANG TRUNG - Q. GOØ VAÁP - TP. 
HCM 

024227788                931            9.310.000  

194 ÑAËNG THANH TUØNG NV P. Kinh doanh 19/11/1976
KHOÁI 14 . PHÖÔØNG HÖNG BÌNH - VINH - 
NGHEÄ AN 182107696                224            2.240.000  

195 PHAN KIM TUYEÁN NV P. R&D 30/07/1971 208 NHAÄT TAÛO . P.8 - Q.10 - HCM 022473113                358            3.580.000  

196 NGOÂ THÒ BAÏCH TUYEÁT NV P. Kinh doanh 19/10/1966 61/ THAÏCH LAM - Q. TAÂN PHUÙ - TP. HCM 021918462                931            9.310.000  

197 NGUYEÃN VAÊN UÙT NV P. Kinh doanh 20/10/1975 B17/1 AÁP 2 . TAÂN QUYÙ TAÂY - BÌNH CHAÙNH 
- HCM 

022895058                931            9.310.000  

198 NGUYEÃN THANH VIEÄT CN laøm tuùi NM1 08/03/1974
117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 022720668                335            3.350.000  

199 TRAÀN ÑÌNH VINH Toå phoù maùy traùng 03/09/1969
D20/41B AÁP 4 . BÌNH TRÒ ÑOÂNG - BÌNH 
TAÂN - TP.HCM 024103042                745            7.450.000  

200 TRAÀN PHUÙ VINH NV P. KTCN 11/02/1971 350/31 LEÂ VAÊN QUÔÙI, KP11, BÌNH HÖNG 
HOØA A, Q.TAÂN BÌNH 

270903119                745            7.450.000  

201 NGOÂ QUYØNH UY VUÕ CN laøm tuùi NM2 15/04/1980 98/32 CMT8 - P.5 - Q. TBÌNH - TP. HCM 023333097                335            3.350.000  



202 TRAÀN VUÕ CN maùy in NM2 08/04/1963 11/63 NGUYEÃN HÖÕU TIEÁN - Q. TAÂN PHUÙ - 
TP. HCM 020804643                335            3.350.000  

  Toång coäng         200.000    
2.000.000.000  

  
Tp. HCM, ngaøy 18 thaùng 06 naêm 2007 
CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ



     COÂNG TY COÅ PHAÀN BAO BÌ NHÖÏA TAÂN TIEÁN 
       TANTIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY 

       117/2 Lũy Bán Bích – Quận Tân Phú – Tp. HCM 
 
Số: 07/2007/NQ-HĐQT 

Tp. HCM, ngày 14/07/2007 

NGHỊ QUYẾT 
V/v: Danh sách CB.CNV được quyền mua cổ phiếu đợt 02 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ban hành ngày 12/09/1999 

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã được 
thông qua ngày 20/04/2007 

- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2007 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 
20/04/2007. 

- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14/07/2007. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 
QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CB. CNV trong Công ty 
được quyền mua cổ phiếu với số lượng cổ phiếu phát hành đợt 02 là: 300.000 cổ phiếu 
với giá bằng mệnh giá. Danh sách chi tiết đính kèm.. 
Điều 2: Thông qua việc thay đổi số lần phát hành cổ phiếu thửơng cho CB.CNV trong 
Công ty từ 03 đợt xuống 02 đợt, HĐQT cam kết chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc 
thay đổi số lượng đợt phát hành. Thời gian phát hành đợt 02 là 05 tháng sau khi phát 
hành đợt 01. 
Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân tiến có trách 
nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong gnhị quyết này. 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 



DANH SAÙCH THAØNH VIEÂN HÑQT, BAN KIEÅM SOAÙT, CB.CNV ÑÖÔÏC QUYEÀN MUA COÅ PHIEÁU 
COÂNG TY COÅ PHAÀN BAO BÌ NHÖÏA TAÂN TIEÁN (Ñôït phaùt haønh 12/2007) 

(Ban haønh theo Nghò quyeát soá 05/2007/NQ-HÑQT ngaøy 14/06/2007) 
         

Stt Hoï vaø teân Chöùc vuï Ngaøy sinh Ñòa chæ CMND Soá löôïng CP Thaønh tieàn 

1  LEÂ MINH CÖÔØNG Chuû tòch HÑQT 06/07/1960 574/41 NGUYEÃN KIEÄM . P.4 - PHUÙ 
NHUAÄN - HCM 

022758956            26.320        263.200.000  

2  ÑOAØN THU NHAÏN Thaønh vieân HÑQT 06/06/1963 K1 - BÖØU LONG - F 15 - Q.10 - TP.HCM 021574436            13.160        131.600.000  

3  NGUYEÃN THÒ HÖÕU THUÛY Thaønh vieân HÑQT 25/03/1964
33/19/5 LYÙ THÖÔØNG KIEÄT . P.6 - Q.TAÂN 
BÌNH - HCM 020997368            13.160        131.600.000  

4  LEÂ THÒ NGOÏC TRAÂM Thaønh vieân HÑQT 09/06/1964
120/4 TRAÀN HUY LIEÄU - P15 - Q.PN - TP. 
HCM 023328961            13.160        131.600.000  

5  BUØI QUANG THÒNH Phoù Chuû tòch HÑQT 04/11/1957 28/14 PHAN ÑÌNH GIOÙT - P2 - Q. TAÂN 
BÌNH - TP. HCM 

020882134            13.160        131.600.000  

6  CHEÁ ANH TUAÁN Tröôûng BKS 19/09/1960
305/31/17A LEÂ VAÊN SYÕ . P. 1 - TAÂN BÌNH 
- HCM 

023500209              9.190          91.900.000  

7  HUYØNH THANH KHAÙNG Thaønh vieân BKS 02/11/1967
98/3 TRAÀN QUANG CÔ - PHUÙ THAÏNH - 
TAÂN PHUÙ - TP. HCM 024332141              3.950          39.500.000  

8  TRÖÔNG THÒ 
THANH 

HUYEÀN Thaønh vieân BKS 17/07/1974 8/9 LEÂ THAÙNH TOÂN . P. BEÁN NGHEÙ - Q.1 - 
HCM 

022714891              3.950          39.500.000  

9  LEÂ THANH HAÛI Thö kyù HÑQT 22/11/1977 46/24 CÖ XAÙ LÖÕ GIA - P15 - Q11 - TP. 
HCM 

197052756              3.950          39.500.000  

10 NGUYEÃN QUOÁC AÂN Phoù ngaønh Cô ñieän 01/01/1961
5/21/5 ÑAÁT THAÙNH . P.6 - TAÂN BÌNH - 
HCM 

022672558              3.674          36.740.000  

11 LEÂ HOAØI AN CN caét cuoän NM1 25/10/1968
72 TRAÀN CHAÙNH CHIEÂU . P14 - Q.5 - 
HCM 022000169                  472            4.720.000  

12 VUÕ TUAÁN ANH CN caét cuoän NM1 03/09/1967 339/50/5 PHAN VAÊN TRÒ . P.5 - GOØ VAÁP - 
HCM 

023971004                  472            4.720.000  

13 TRÖÔNG AÙNH CN maùy traùng NM1 02/11/1968 183/69 KP4 - TAÂN CHAÙNH HIEÄP - Q12 - 
TP. HCM 

024563531                  472            4.720.000  

14 TRAÀN BAÛN CN maùy traùng NM2 24/11/1978
47 TRAÀN THÒ KYÕ - NGOÂ MAÂY - TP. QUY 
NHÔN 211637656                  472            4.720.000  



15 NGUYEÃN NGOÏC BAÛO NV cô ñieän 15/10/1975 180 LONG GIAO - LONG KHAÙNH - ÑOÀNG 
NAI 023306652                  472            4.720.000  

16 NGUYEÃN THÒ 
THANH BÌNH CN laøm tuùi NM1 15/01/1977

77/5 KP 10 BÌNH TRÒ ÑOÂNG, Q. BÌNH 
TAÂN - TP. HCM 024570013                  472            4.720.000  

17 LEÂ TAÁN BÖÛU NV P. KTCN 15/08/1971
15/20/9A TOÅ 18 - KP5 - ÑOÂNG HÖNG 
THUAÄN - Q12 - TP. HCM 205400693                  315            3.150.000  

18 VUÕ MINH CHAÂU CN maùy in NM1 31/05/1963 8A TRAÀN NHAÂN TOÂNG - Q. HAI BAØ  - HAØ 
NOÄI 

010140278                  472            4.720.000  

19 HUYØNH VAÊN CHÖÔNG NV P. KTCN 10/10/1976 493/171 CMT8 - P13 - Q.10 - TP. HCM 211581964                  315            3.150.000  

20 NGUYEÃN NGOÏC COÂNG NV cô ñieän 28/05/1966
10 PASTEUR . P. LAÏC ÑAÏO - PHAN THIEÁT 
- BÌNH THUAÄN 260463951                  787            7.870.000  

21 TRAÀN VAÊN CÖÔNG CN caét cuoän NM2 07/10/1978
333/97 TRAÀN BÌNH TROÏNG . P.4  - Q.5 - 
HCM 151399546                  472            4.720.000  

22 BUØI VAÊN CÖÔØNG CN maùy in NM1 10/03/1976 98/2B LUÕY BAÙN BÍCH . P TAÂN THÔÙI HOØA 
- TAÂN PHUÙC - TP. HCM 024000634                  472            4.720.000  

23 CAO XUAÂN CÖÔØNG CN maùy in NM1 01/04/1970 128 PHOÁ HUEÁ . P. NGOÂ THÌ NHAÄM - Q. 
HAI BAØ - HAØ NOÄI 011420150                  472            4.720.000  

24 LEÂ MINH CÖÔØNG Toång giaùm ñoác 06/07/1960
574/41 NGUYEÃN KIEÄM . P.4 - PHUÙ 
NHUAÄN - HCM 022758956            10.497        104.970.000  

25 LÖU CÖÔØNG Toå tröôûng caét cuoän 27/11/1964 19 NGUYEÃN TRAÕI  . P.2 - Q.5 - HCM 020734833              1.312          13.120.000  

26 NGUYEÃN VAÊN CÖÔØNG CN maùy in NM1 27/01/1972 ÑOÄI 2  . TAM XUAÂN 3 - NUÙI THAØNH - 
QNÑN 

205159373                  472            4.720.000  

27 PHAÏM MAÏNH CÖÔØNG CN maùy traùng NM2 20/08/1973 9/13 TRAÀN QUANG CÔ - Q. TAÂN PHUÙ - 
TP. HCM 

145163340                  472            4.720.000  

28 NGUYEÃN THANH DANH NV P. Kinh doanh 17/02/1972
220/96 HOAØNG HOA THAÙM - BÌNH 
THAÏNH - HCM 022680161                  472            4.720.000  

29 NGUYEÃN HOAØI DÖÔNG CN maùy traùng NM2 20/05/1975
4/34A NGUYEÃN OANH . P.17 - GOØ VAÁP - 
HCM 023082539                  472            4.720.000  

30 NGOÂ THÒ KIM DUNG NV P. TCHC 08/05/1960 52A TOÅ 60 NGUYEÃN NHÖÕ LAÛM . P.PHUÙ 
THOÏ HOØA  - TAÂN PHUÙ - HCM 

023007057                  315            3.150.000  

31 ÑOAØN THÒ NGOÏC DUNG NV P. Kinh doanh 06/11/1974 K1, BÖÛU LONG, F.15, Q.10 023160509                  787            7.870.000  

32 DÖÔNG ANH DUÕNG CN laøm tuùi NM1 07/01/1977
378/42 THOAÏI NGOÏC HAÀU - Q. TAN PHUÙ - 
TP. HCM 

024668999                  472            4.720.000  



33 ÑAËNG QUOÁC DUÕNG NV NMCB 22/12/1968 140/3 BEÁN CAÀN GUOÄC . P.11 - Q.8 - HCM 022193547                  472            4.720.000  

34 ÑOAØN VAÊN DUÕNG CN maùy in NM1 19/03/1960
100/406 THÍCH QUAÕNG ÑÖÙC . P.5  - PHUÙ 
NHUAÄN - HCM 

023459658                  472            4.720.000  

35 PHAN TIEÁN DUÕNG NV NMCB 29/04/1961 153/8 BÌNH THÔÙI . P.11 - Q.11 - HCM 020225285                  472            4.720.000  

36 TRÖÔNG THAØNH DUÕNG CN maùy traùng NM1 25/07/1975
341/122D LAÏC LONG QUAÂN - P5 - Q11 - 
TP. HCM 024196370                  472            4.720.000  

37 UOÂNG TIEÁN DUÕNG CN maùy traùng NM1 27/03/1961 129F/ 186/81B BEÁN VAÂN ÑOÀN . P.8 - Q.4  - 
HCM 

020392301                  472            4.720.000  

38 NGUYEÃN BÖÛU DUY CN laøm tuùi NM2 09/08/1981 
158/AÁP 6 TAÂN THAÏNH - CHAÂU THAØNH - 
BEÁN TRE 

321028160                  472            4.720.000  

39 TRAÀN THÖÔÏNG DY Toå phoù laøm tuùi 01/09/1971 ÑOÄI 1 BÌNH LOÄC - CAN LOÄC - HAØ TÓNH 181882586                  630            6.300.000  

40 HUYØNH NGUYEÃN 
VAÂN GIANG NV P. Kinh doanh 01/07/1976

23 LEÂ NGUNG  - TX QUAÛNG NGAÕI - 
QUAÛNG NGAÕI 212017978                  472            4.720.000  

41 NGUYEÃN THÒ HAÈNG CN laøm tuùi NM1 29/03/1967 17 B NGUYEÃN VAÊN LÖÔÏNG . P.10 - GOØ 
VAÁP - HCM 

022167083                  472            4.720.000  

42 NGUYEÃN HÖÕU HAÏNG NV NMCB 09/01/1971 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 

024596996              1.050          10.500.000  

43 NGUYEÃN THÒ MYÕ HAÏNH CN laøm tuùi NM1 22/11/1974
117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 022801526                  472            4.720.000  

44 ÑOÃ THÒ MYÕ HAÏNH Toå phoù laøm tuùi 17/09/1965
117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 024282158              1.050          10.500.000  

45 TRÒNH THÒ HAØ CN laøm tuùi NM1 18/04/1976 AÁP LONG KHAÙNH - LONG THAØNH - 
ÑOÀNG NAI 

271385076                  472            4.720.000  

46 LEÂ PHÖÔÙC HAÛI CN maùy in NM2 31/07/1976
B21/1 KHU PHOÁ I . P. BÌNH AN - Q.2 - 
HCM 

022955349                  472            4.720.000  

47 LEÂ THANH HAÛI Phoù phoøng TCHC 22/11/1977
46/24 CÖ XAÙ LÖÕ GIA - P15 - Q11 - TP. 
HCM 197052756              4.445          44.450.000  

48 NGOÂ MINH HAÛI CN laøm tuùi NM2 16/09/1979 154/113 AÂU DÖÔNG LAÂN - Q8 - TP. HCM 311576907                  472            4.720.000  

49 NGUYEÃN HOÀNG HAÛI NV cô ñieän 15/05/1975 18/60T LEÂ HOÀNG PHONG - TX THUÛ DAÀU 
MOÄT - BÌNH DÖÔNG 

280666004              1.050          10.500.000  

50 NGUYEÃN THANH HAÛI NV P. KTCN 07/10/1975 345 NGUYEÃN VAÊN CÖØ - BAÛO LOÄC - LAÂM 
ÑOÀNG 

250691486                  315            3.150.000  



51 PHAN THANH HAÛI Toå tröôûng maùy traùng 27/01/1974 8/17 TAÂN HOØA . P.1 - Q.11 - HCM 024135390              1.312          13.120.000  

52 NGUYEÃN TRUNG HAÛO CN maùy in NM2 20/07/1975
2/60 BÌNH ÑÖÔØNG 1 . AN BÌNH - DÆ AN - 
BÌNH DÖÔNG 

131642509                  472            4.720.000  

53 NGOÂ THÒ DIEÄU HIEÀN CN laøm tuùi NM1 21/03/1975
180/30 LYÙ THAÙNH TOÂNG - Q. TAÂN PHUÙ - 
TP. HCM 300784118                  472            4.720.000  

54 NGUYEÃN CHÍ HIEÄN NV P. KTCN 02/08/1977 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 320898263                  315            3.150.000  

55 NGUYEÃN VAÊN HOÂN CN maùy traùng NM1 03/02/1960 451B/56B PHAÏM THEÁ HIEÅN . P.3 - Q.8 - 
HCM 111122736                  472            4.720.000  

56 MAÕ TUYEÁT HOÀNG CN laøm tuùi NM2 28/08/1974 82/896 LEÂ ÑÖÙC THOÏ -  GOØ VAÁP - HCM 022870895                  472            4.720.000  

57 ÑOÃ THÒ THANH HOÀNG NV NM1 28/07/1957
117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 020079800              1.050          10.500.000  

58 NGUYEÃN THÒ HOANG CN laøm tuùi NM1 17/05/1977 
183/69 TAÂN CHAÙNH HIEÄP - Q12 - TP. 
HCM 300917229                  472            4.720.000  

59 NGUYEÃN BAÙ HOAØNG CN maùy traùng NM2 28/10/1978 SÔN HAØ - HÖÔNG SÔN - HAØ TÆNH 183077373                  472            4.720.000  

60 TRAÀN NGUYEÃN HOAØNG NV NMCB 01/05/1967 521/91/58 HOAØNG VAÊN THUÏ . P.4 - TAÂN 
BÌNH - HCM 

022025806                  472            4.720.000  

61 TEÁNH COÂNG HÖNG CN maùy traùng NM1 18/05/1972
45/22 NGUYEÂN HOÀNG . P.11 - BÌNH 
THAÏNH - HCM 022252176                  472            4.720.000  

62 KHOÅNG ÑÖÙC HOØA CN maùy traùng NM1 05/07/1972 ÑOÂNG MYÕ - ÑOÂNG HÖNG - THAÙI BÌNH 151115009                  472            4.720.000  

63 NGUYEÃN THÒ 
XUAÂN 

HOØA Phoù phoøng TCHC 14/12/1954 B209 CC NGUYEÃN TAÁT THAØNH - Q.4 - 
HCM 

020239341              3.674          36.740.000  

64 HOÀ VAÊN HUØNG CN maùy traùng NM1 23/07/1973 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 

220962642                  472            4.720.000  

65 ÑAØM TRAÀN PHI HUØNG NV NMCB 13/12/1971
38L CXNH . KP5 . TAÂN THUAÄN TAÂY - Q.7 
- HCM 024052745                  472            4.720.000  

66 NGUYEÃN QUOÁC HUØNG NV NM1 12/07/1980 28-702 HOÀNG BAØNG - P.1 - Q.11 - TP HCM 023381711                  472            4.720.000  

67 TRAÀN QUANG HUØNG CN maùy traùng NM2 22/12/1972 536/32/2 AÂU CÔ - Q. TAÂN BÌNH - TP, HCM 171827079                  472            4.720.000  

68 LEÂ QUOÁC HUY CN maùy traùng NM1 27/07/1972 289/3 BEÁN VAÂN ÑOÀN . P.2 - Q.4 - HCM 022287928                  472            4.720.000  

69 NGUYEÃN ÑAÊNG HUY Phoù phoøng QA 15/04/1963 115/6 TRAÀN QUANG CÔ . P.18 - TAÂN 
BÌNH - HCM 280530352                  630            6.300.000  



70 NGUYEÃN TIEÁN HUY CN caét cuoän NM2 19/10/1979 171 KP I - BÌNH TRÖNG ÑOÂNG - QUAÄN 2 
- TP. HCM 023234918                  472            4.720.000  

71 TRÖÔNG THÒ 
THANH HUYEÀN NV P. TCKT 17/07/1974

8/9 LEÂ THAÙNH TOÂN . P. BEÁN NGHEÙ - Q.1 - 
HCM 022714891              1.312          13.120.000  

72 HUYØNH THANH KHAÙNG Phoù ngaønh Cô ñieän 02/11/1967
98/3 TRAÀN QUANG CÔ - PHUÙ THAÏNH - 
TAÂN PHUÙ - TP. HCM 024332141              3.674          36.740.000  

73 NGUYEÃN ÑÌNH KHAÙNH Phoù phoøng Kinh 
doanh 

28/05/1971 118/90/11E PHAN HUY ÍCH- P.15 - 
Q.TBÌNH 

022102260              4.409          44.090.000  

74 TRÒNH NAM KHAÙNH CN laøm tuùi NM2 '04/09/1974 31D/2 KPII HIEÄP THAØNH - Q12 - TP. HCM 197094133                  472            4.720.000  

75 PHAN THANH KHAÙNH CN laøm tuùi NM2 22/11/1978
A4/35 AÁP 1 . VÓNH LOÄC A - BÌNH CHAÙNH 
- TP. HCM 023220733                  472            4.720.000  

76 VOÕ HÖÕU KHAÙNH 
P. Giaùm ñoác 
NMBB2 12/12/1969 23/1 YEÂN ÑOÃ - Q. TAÂN PHUÙ - TP. HCM 340661386              3.674          36.740.000  

77 VOÕ TROÏNG KHIEÂM NV P. QA 09/10/1975 33/8 NGUYEÃN VAÊN TROÅI - TX SOÙC 
TRAÊNG - SOÙC TRAÊNG 365002115                  504            5.040.000  

78 NGUYEÃN THANH KHIEÁT CN caét cuoän NM1 28/09/1963 157A LUÕY BAÙN BÍCH . P.20 - TAÂN BÌNH - 
HCM 021204644                  472            4.720.000  

79 LAÂM VAÊN KHOA CN laøm tuùi NM2 30/11/1980 AÁP TAÂN HOÙA A - HOØA THAØNH - CAØ MAU 381092024                  472            4.720.000  

80 VUÕ ÑAÊNG KHOA NV cô ñieän 05/01/1972
117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 022585913                  472            4.720.000  

81 HUYØNH VAÊN KHÖÔNG Toå phoù maùy traùng 04/08/1976 PHUÙ LÔÏI B . PHUÙ THUAÄN B - HOÀNG NGÖÏ 
- ÑOÀNG THAÙP 

340874456              1.050          10.500.000  

82 TRAÀN ÑÖÙC KHÖÔNG CN maùy in NM2 20/02/1971 367/11 VÖÔØN LAØI - P.PHUÙ THOÏ HOØA - 
Q.TAÂN PHUÙ - TP. HCM 

022147548                  472            4.720.000  

83 NGUYEÃN TRUNG KIEÂN CN maùy in NM1 02/03/1976
69 PHOÁ NGOÂ QUYEÀN . QUAÛNG YEÂN - 
YEÂN HÖNG - QUAÛNG NINH 100655684                  472            4.720.000  

84 NGUYEÃN HOAØNG 
ANH KIEÄT CN maùy in NM1 02/08/1976

27/40/194 HUYØNH TÒNH CUÛA . P.8 - Q.3 - 
HCM 022992870                  472            4.720.000  

85 NGUYEÃN TUØNG LAÂM CN laøm tuùi NM1 03/11/1974 418 LOÂ C C/C HOÀ VAÊN HUEÂ - Q. PHUÙ 
NHUAÄN - TP. HCM 

271693245                  472            4.720.000  

86 LÖU XUAÂN LAÄP CN maùy in NM1 26/02/1969 90/195 ÑÖÔØNG SOÁ 1 . P.12 - TAÂN BÌNH - 
HCM 

022171136                  472            4.720.000  

87 TRAÀN VAÊN LAÉM NV P. TCKT 01/01/1975
AÁP LONG BÌNH A - LONG HÖNG - CHAÂU 
THAØNH - TIEÀN GIANG 311432207                  630            6.300.000  



88 BUØI THIEÄN LEÃ Toå phoù maùy in 10/10/1960 34/107 QUAÂN SÖÏ  . P.11 - Q. 11 - HCM 020670702              1.050          10.500.000  

89 NGUYEÃN THANH LIEÂM Toå tröôûng maùy in 12/11/1960
A2/15 AÁP 1 . BÌNH HÖNG - BÌNH CHAÙNH 
- HCM 

022130408              1.312          13.120.000  

90 TRAÀN THANH LIEÂM NV NMCB 10/03/1979
117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 023173299                  315            3.150.000  

91 QUAÙCH COÂNG LÖÏC NV P. KTCN 09/08/1972 4 ÑÖÔØNG SOÁ 18 - P. BÌNH HÖNG HOØA - 
Q. TAÂN PHUÙ - TP. HCM 340757819                  945            9.450.000  

92 HUYØNH PHI LONG Tröôûng phoøng R&D 07/10/1969 342/2 TAÂN PHÖÔÙC . P.7 - Q.10 - HCM 023143501              5.144          51.440.000  

93 NGUYEÃN VAÊN LYÙ CN maùy traùng NM2 11/02/1965 121/23 PHAN ÑAÊNG LÖU - P.1  - Q. PN 021724106                  472            4.720.000  

94 HUYØNH THÒ VINH MAI PT Phoøng XNK 24/10/1972 716/H HAÄU GIANG . P.12 - Q.6 - HCM 023252911              3.674          36.740.000  

95 NGUYEÃN VAÊN MINH  NV cô ñieän 20/07/1957 
9/10 TOÅ 9 - AÁP 10 - BÌNH HÖNG HOØA A - 
BÌNH TAÂN - TP. HCM 021772208                  630            6.300.000  

96 VUÕ ÑÖÙC MINH CN caét cuoän NM2 07/01/1973
16/15 LUÕY BAÙN BÍCH . P.20 - TAÂN BÌNH - 
HCM 023720831                  472            4.720.000  

97 PHAÏM THAØNH MÖÔNG NV P. KTCN 29/09/1962 73KC TRAÀN QUANG CÔ . P.18 - TAÂN 
BÌNH - HCM 

021325275                  945            9.450.000  

98 NGUYEÃN THÒ MÖÔÙP NV P. TCHC 01/07/1953 B14/5 P. BÌNH THUAÄN - Q.7 - HCM 020129397                  315            3.150.000  

99 PHAN CHI MYÕ Tröôûng phoøng QA 05/08/1974 46/24 CX LÖÕ GIA . P.15 - Q.11 - HCM 022731476              4.409          44.090.000  

100 NGUYEÃN  XUAÂN ÑAÉNG CN laøm tuùi NM2 15/11/1976
137/31/5 KP12 PHAN ANH - Q. BÌNH TAÂN 
- TP. HCM 023613411                  472            4.720.000  

101 LEÂ VAÊN ÑEÄ NV cô ñieän 10/10/1974 TUY HOAØ - PHUÙ YEÂN 220924837              1.050          10.500.000  

102 NGUYEÃN THÒ NGA CN laøm tuùi NM1 10/10/1973 367/11 VÖÔØN LAØI - P.PHUÙ THOÏ HOØA - 
Q.TAÂN PHUÙ - TP. HCM 024024588                  472            4.720.000  

103 LEÂ VÒNH NGHI NV P. Kinh doanh 08/03/1966 124/3 TAÂN KHAI - Q. 11 - HCM 021643251                  472            4.720.000  

104 NGUYEÃN HÖÕU NGHÓA CN maùy in NM1 21/12/1977
111/25 TAÂN THIEÀNG - CHÔÏ LAÙCH - BEÁN 
TRE 320909051                  472            4.720.000  

105 KHUAÁT ANH NGOÏC NV P. Kinh doanh 28/02/1972
9K1 CHU VAÊN AN . P . 20  - BÌNH THAÏNH 
- HCM 022672144              1.050          10.500.000  

106 VOÕ THAÉNG NGOÏC Toå tröôûng caét cuoän 20/11/1970 124/1 BUØI THÒ XUAÂN . P. PHAÏM NGUÕ 
LAÕO - Q.1 - HCM 

022543983              1.312          13.120.000  



107 CHEÁ ÑÌNH NGUYEÂN CN maùy traùng NM2 03/08/1970 NGHI TRUNG - NGHI LOÄC - NGHEÄ AN 181829238                  472            4.720.000  

108 LEÂ NGUYEÂN CN caét cuoän NM1 01/02/1978 TAM NGOÏC - TAM KYØ - QNÑN 205375860                  472            4.720.000  

109 ÑAËNG THEÁ NHAÂN NV NMCB 08/09/1978 HOÄI CÖ - CAÙI BEØ - TIEÀN GIANG 023460760                  315            3.150.000  

110 NGUYEÃN NGOÏC NHAÂN NV NMCB 11/10/1968 345/2B NGUYEÃN DUY . P.15  - Q. 8  - HCM 022330519                  787            7.870.000  

111 VUÕ THÒ NHAÄT CN laøm tuùi NM1 19/11/1972
339/50/5 PHAN VAÊN TRÒ . P.5 - GOØ VAÁP - 
HCM 023831574                  472            4.720.000  

112 ÑOAØN THU NHAÏN Keá toaùn tröôûng 06/06/1963 K1 - BÖØU LONG - F 15 - Q.10 - TP.HCM 021574436              5.878          58.780.000  

113 NGUYEÃN THANH NHAØN CN maùy traùng NM2 17/11/1978 AÁP 4 . LONG HOØA - CAÀN ÑÖÔÙC - LONG 
AN 

300868694                  472            4.720.000  

114 NGUYEÃN VAÊN NINH CN laøm tuùi NM2 02/11/1979
117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 023673429                  472            4.720.000  

115 VOÕ LAÂM ÑOÀNG NV P. KTCN 04/09/1974
AÁP 5 . XAÕ MYÕ QUYÙ TAÂY - ÑÖÙC HUEÄ - 
LONG AN 300598116                  945            9.450.000  

116 BUØI QUANG ÑÒNH P. Giaùm ñoác NMCB 25/02/1967 141 PHAÏM HÖÕU CHÍ - Q5 - TP. HCM 021836662              3.674          36.740.000  

117 VOÕ TIEÁN ÑÖÙC CN maùy in NM1 20/07/1970 30 KP6 - P.BÌNH HÖNG HOØA A - BÌNH 
TAÂN - TP.HCM 

024555676                  472            4.720.000  

118 NGUYEÃN VAÊN PHAÄN CN caét cuoän NM2 08/01/1979
LONG THAÏNH . LONG AN - CHAÂU 
THAØNH - TIEÀN GIANG 

311573762                  472            4.720.000  

119 HUYØNH THANH PHÍ CN maùy in NM2 12/01/1973
45/12 ÑOÀNG XOAØI - Q. TAÂN BÌNH - TP. 
HCM 024397887                  472            4.720.000  

120 LEÂ TAÁN PHONG Toå phoù maùy in 19/06/1969 117/15 MINH PHUÏNG - Q6 - TP. HCM 022341573              1.050          10.500.000  

121 NGUYEÃN THANH PHONG NV P. TCHC 02/11/1964 A2/15 QLOÄ 50 - AÁP 50  BÌNH HÖNG - 
BÌNH CHAÙNH - HCM 021204645                  315            3.150.000  

122 TAÊNG VAÊN PHONG Toå phoù caét cuoän 06/11/1960
637/15/38 ÑÖÔØNG QUANG TRUNG, F11, 
Q.GOØ VAÁP 022225630              1.050          10.500.000  

123 VOÕ NAM PHONG NV P. KTCN 25/03/1975
192 AÁP BAÉC . P.5 - -TP. MYÕ THO . TIEÀN 
GIANG 311402446                  315            3.150.000  

124 LONG VAÊN PHÖÔÏNG CN caét cuoän NM2 04/01/1972 222 TOÂN ÑAÛN . P.4  - Q.8 - HCM 022783005                  472            4.720.000  

125 NGUYEÃN THÒ 
BÍCH 

PHÖÔÏNG NV P. Kinh doanh 20/01/1970 195/13 VÖÔØN LAØI - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 

200931076                  630            6.300.000  



126 NGUYEÃN HUØNG PHÖÔNG NV cô ñieän 04/06/1968 366/25 LEÂ VAÊN QUÔÙI - Q. BÌNH TAÂN - TP. 
HCM 320628658                  472            4.720.000  

127 NGUYEÃN THÒ 
NHAÄT PHÖÔNG CN laøm tuùi NM1 11/03/1973

61A HÖÔNG LOÄ 14 . P 20 - TAÂN BÌNH - 
HCM 024425400                  472            4.720.000  

128 PHAN ÑÖÙC PHÖÔÙC CN laøm tuùi NM1 12/02/1982
117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 321137244                  472            4.720.000  

129 MAI COÂNG PHUÏ CN maùy in NM1 12/10/1976 CHAÙNH THAÉNG . CAÙT THAØNH - PHUØ 
CAÙT - BÌNH ÑÒNH 

211505224                  472            4.720.000  

130 NGUYEÃN THANH PHUÙ CN caét cuoän NM1 21/10/1977 662/90 BUØI ÑÌNH TUYÙ - P12 - Q. BÌNH 
THAÏNH - TP. HCM 

023039976                  472            4.720.000  

131 HOÀ HOAØNG PHUÙC NV NMCB 12/02/1973
A10/55 AÁP I . TAÂN TAÏO - BÌNH CHAÙNH - 
HCM 022891164                  472            4.720.000  

132 NGUYEÃN XUAÂN PHUÙC CN caét cuoän NM1 12/06/1971
77/5 KP 10 BÌNH TRÒ ÑOÂNG, Q. BÌNH 
TAÂN - TP. HCM 024570012                  472            4.720.000  

133 PHAÏM GIA PHUÙC NV cô ñieän 01/05/1978 107/9 NGOÂ ÑÖÙC KEÁ . P.17 - Q. TAÂN BÌNH - 
HCM 

023036997                  472            4.720.000  

134 TEÁNH COÁNG PHUÙC CN maùy traùng NM1 14/06/1967
82/900 LEÂ ÑÖÙC THOÏ . P.17 - GOØ VAÁP - 
HCM 

022262367                  472            4.720.000  

135 LEÂ VAÊN QUAÂN NV NMCB 12/08/1976
227/27A LIEÂN TÆNH 5 - PHÖÔØNG 5  - 
QUAÄN 8 - TP. HCM 023021828                  630            6.300.000  

136 NGUYEÃN ÑAÉC QUANG Tröôûng phoøng 
KTCN 

20/09/1970 208 PHOÙ CÔ ÑIEÀU . P 6 - Q.11 - HCM 022532461              5.144          51.440.000  

137 PHAÏM THÒ QUANG CN laøm tuùi NM1 20/08/1958 84-DS8 KP3 BÌNH TRÒ ÑOÂNG - Q.BÌNH 
TAÂN - TP. HCM 

022449492                  472            4.720.000  

138 TEÁNH COÁNG QUAY NV NMCB 01/10/1969
61/31C CHU VAÊN AN . P.12  - BÌNH 
THAÏNH - HCM 022252153                  472            4.720.000  

139 LEÂ ÑÖÙC QUYØNH Toå phoù caét cuoän 01/12/1963
36/3A NGUYEÃN THÒ THAÄP - BÌNH 
THUAÄN - Q7 - TP. HCM 024330568                  630            6.300.000  

140 LYÙ MAÏNH QUYØNH NV cô ñieän 18/12/1967 111 LOÂ C2 CC P6 - Q.4 - TP. HCM 340600863                  787            7.870.000  

141 THAÏCH SANG CN caét cuoän NM1 29/04/1969 90/159 ÑÖÔØNG SOÁ 1  . P.12 - TAÂN BÌNH - 
HCM 022171100                  472            4.720.000  

142 DÖÔNG ANH SÔN Toå tröôûng laøm tuùi 19/01/1956 25/5A CMT8 - P15 - Q. TBÌNH - TP. HCM 020062489              1.312          13.120.000  

143 LEÂ  ÑÖÙC SÔN NV P. Kinh doanh 20/06/1959
133L TOÂ HIEÁN THAØNH . P 13 - Q. 10 - 
HCM 023827561                  472            4.720.000  



144 LYÙ HOÀNG SÔN Giaùm ñoác NMCB 10/09/1957 161B/20 LAÏC LONG QUAÂN - Q11 - TP. 
HCM 021599550              5.144          51.440.000  

145 NGUYEÃN NGOÏC SÔN NV P. XNK 01/12/1961
307/33 NGUYEÃN VAÊN TROÅI - Q. TBÌNH - 
TP. HCM 021579395                  472            4.720.000  

146 VUÕ VAÊN SÔN Giaùm ñoác NMBB1 09/08/1949 12 BAØU CAÙT - Q. TAÂN BÌNH - TP. HCM 023006965              5.144          51.440.000  

147 ÑINH THÒ HOÀNG SÖÔNG CN laøm tuùi NM1 09/04/1970 59/29B TRAÀN PHUÙ . P.4  -Q.5 - HCM 022457469                  472            4.720.000  

148 NGOÂ VAÊN TAØI NV cô ñieän 30/01/1972 TAM GIANG - NUÙI THAØNH - QUAÛNG 
NAM 

205010873                  472            4.720.000  

149 NGUYEÃN VAÊN THAÉNG CN laøm tuùi NM1 22/06/1976
151/24A LYÙ THAÙNH TOÂNG - Q. TAÂN PHUÙ 
- TP. HCM 

182137009                  472            4.720.000  

150 PHAÏM VAÊN THAÊNG NV cô ñieän 16/06/1959 185 TRAÀN TUAÁN KHAÛI - Q.5 - HCM 023650511                  472            4.720.000  

151 LEÂ QUOÁC THANH CN maùy in NM2 17/06/1973
D23/39/14 BÌNH TRÒ ÑOÂNG - BÌNH 
CHAÙNH - HCM 300724323                  472            4.720.000  

152 NGUYEÃN LEÂ THANH NV P. KTCN 24/12/1974 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 

022722914                  945            9.450.000  

153 NGUYEÃN QUOÁC THANH CN maùy in NM2 25/09/1973 THAÏNH LÔÏI - BEÁN LÖÙC - LONG AN 300724323                  472            4.720.000  

154 NGUYEÃN VAÊN THAØNH Toå tröôûng baûo veä 12/12/1961
65B ÑÖÔØNG VOÕ MÖÔØI, QUY NHÔN, 
BÌNH ÑÒNH 

211461321                  472            4.720.000  

155 TAÏ QUANG THAØNH CN caét cuoän NM1 07/10/1974
279/4B LEÂ VAÊN SYÕ . P. 1 - TAÂN BÌNH - 
HCM 022843940                  472            4.720.000  

156 NGUYEÃN QUOÁC THAÙI NV P. KTCN 28/11/1962 129F/186/21/4 BEÁN VAÂN ÑOÀN - Q.4 - TP. 
HCM 

020392474                  945            9.450.000  

157 ÑOAØN MINH THIEÄN CN laøm tuùi NM1 18/08/1981 17 LOÂ D PHAÏM VAÊN CHÍ . P.7 - Q.6 - HCM 023521759                  472            4.720.000  

158 NGUYEÃN ÑÌNH THÌN CN caét cuoän NM1 27/10/1976
16/16 A ÑÖÔØNG 14 A, P.BÌNH HÖNG HOAØ 
A, Q.BÌNH TAÂN 

182204070                  472            4.720.000  

159 TRÒNH XUAÂN THÖ CN maùy in NM1 12/02/1972
TAÂN THANH - TAÂN BÌNH - TAÂN BIEÂN - 
TAÂY NINH 290685248                  472            4.720.000  

160 NGUYEÃN DUY THOAÏI CN laøm tuùi NM2 09/10/1978 AÁP 1 - PHÖÔÙC VÓNH AN - CUÛ CHI 023190285                  472            4.720.000  

161 VOÕ ÑÖÙC THOÂNG Toå tröôûng maùy traùng 02/01/1960 130H LEÂ PHUÙC HOAÏCH . P18 - TAÂN BÌNH 
- HCM 

3Q1A39212              1.312          13.120.000  

162 LÖU TRÍ THOÏ CN caét cuoän NM1 07/11/1969 125/2 TRÖÔNG VÓNH KYÙ, Q.TAÂN PHUÙ 024223403                  472            4.720.000  



163 ÑAËNG THOÏ NV NMCB 01/05/1975 HOAØ KHAÙNH - LIEÂN CHIEÅU - ÑAØ NAÜNG 201179338                  472            4.720.000  

164 BUØI QUANG THÒNH Phoù Toång Giaùm ñoác 04/11/1957
28/14 PHAN ÑÌNH GIOÙT - P2 - Q. TAÂN 
BÌNH - TP. HCM 

020882134              9.447          94.470.000  

165 NGUYEÃN VAÊN THÒNH CN maùy in NM2 15/08/1979
2303C HOÀNG LAÏC . P.10 - Q.TAÂN BÌNH - 
HCM 023330699                  472            4.720.000  

166 THAÙI QUANG THÒNH NV cô ñieän 04/12/1976 SL19 CX PHUÙ LAÂM A . P.12 - QUAÄN 6 -  
HCM 023255955                  472            4.720.000  

167 PHAÏM HOAØNG THÖÔNG CN maùy traùng NM2 26/03/1973 183/14A TOÂN THAÁT THUYEÁT . P. 4 - Q.4 - 
HCM 022491625                  472            4.720.000  

168 DÖÔNG MINH THÖÙC CN maùy traùng NM2 03/10/1979
LOÄC AN - LOÄC GIANG - ÑÖÙC HOAØ - 
LONG AN 300945408                  472            4.720.000  

169 TRAÀN THÒ MOÄNG THU NV P. TCKT 27/10/1983 355 CMT8  -P12 - Q.10 - TP. HCM 023467475                  472            4.720.000  

170 PHAÏM ÑÖÙC THUAÄN Toå tröôûng laøm tuùi 27/06/1974 15 ÑOAØN GIOÛI . P.16 - TAÂN BÌNH - HCM 023453626              1.312          13.120.000  

171 NGUYEÃN HOÀ THUÛY NV P. KTCN 04/02/1977 D9/282 AÁP 4 . ÑA PHÖÔÙC - BÌNH CHAÙNH 
- HCM 

022961271                  945            9.450.000  

172 NGUYEÃN THÒ HÖÕU THUÛY Phoù phoøng Kinh 
doanh 

25/03/1964 33/19/5 LYÙ THÖÔØNG KIEÄT . P.6 - Q.TAÂN 
BÌNH - HCM 

020997368              5.144          51.440.000  

173 ÑINH THÒ HOÀNG THUÛY CN laøm tuùi NM1 01/01/1974 59/29 B TRAÀN PHUÙ . P.4 - Q.5 - HCM 022796403                  472            4.720.000  

174 ÑINH MINH TIEÂN CN caét cuoän NM2 02/01/1977
11 ÑÖÔØNG 27 KP2  . BÌNH TRÖNG - Q.2 - 
HCM 023104345                  472            4.720.000  

175 HAØ PHÖÔÙC TOÀN NV NMCB 27/02/1970 108 LOÂ C C/C HUØNG VÖÔNG - Q.5 - HCM 022593441                  787            7.870.000  

176 LYÙ MAÏNH TÖÔØNG NV NMCB 18/10/1970 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 

023272665                  787            7.870.000  

177 LEÂ THÒ NGOÏC TRAÂM Giaùm ñoác NMBB2 09/06/1964
120/4 TRAÀN HUY LIEÄU - P15 - Q.PN - TP. 
HCM 

023328961              5.144          51.440.000  

178 NGUYEÃN THÒ THU TRANG CN laøm tuùi NM1 18/02/1966 A2/15 QLOÄ 50 - BÌNH CHAÙNH - HCM 021229684                  472            4.720.000  

179 NGOÂ MINH TRÍ CN caét cuoän NM1 20/04/1965
7/18 AÁP 4 . TOÅ 17 . TAÂN HÖNG - Q. 7 - 
HCM 023452871                  472            4.720.000  

180 NGUYEÃN VAÊN TRÍ NV NMCB 27/08/1971 291/3 LUÕY BAÙN BÍCH . P.19 - TAÂN BÌNH - 
HCM 

022350856                  472            4.720.000  

181 VOÕ MINH TRÍ CN caét cuoän NM2 30/10/1978 810 HAÄU GIANG . P.12 - Q.6 - HCM 024673203                  472            4.720.000  



182 PHAN TRAÀN MINH TRIEÁT NV P. Kinh doanh 11/02/1971 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 320746678                  315            3.150.000  

183 TRAÀN THÒ KIM TRINH CN laøm tuùi NM1 04/08/1971 82/7 KP5 - TOÅ 50 - LINH CHIEÅU - TP. HCM 022465663                  472            4.720.000  

184 LAÂM MINH TRÖÔØNG NV NM2 17/08/1969
496/17 SÖ VAÏN HAÏNH - P9 -Q10 - TP. 
HCM 021859599                  472            4.720.000  

185 NGUYEÃN TAÁN TRUNG NV P. Kinh doanh 23/09/1968 575/12A CMT8 . P.15 - Q.10 - HCM 022279097                  472            4.720.000  

186 TÖØ TIEÁN TRUNG CN caét cuoän NM2 04/12/1976 97/4/2 KP8 - Q. BÌNH TAÂN - TP. HCM 031207506                  472            4.720.000  

187 VOÕ HOAØNG TRUNG NV NMCB 29/05/1971 45 TRAÀN KHAÙNH DÖ . P. AN HOAØ - TX 
RAÏCH GIAÙ - KIEÂN GIANG 

370906257                  787            7.870.000  

188 NGOÂ THÒ THANH TRUÙC CN laøm tuùi NM2 20/12/1977
16 PHAN BOÄI CHAÂU - TX GOØ COÂNG - 
TIEÀN GIANG 311586228                  472            4.720.000  

189 CHEÁ ANH TUAÁN 
P. Giaùm ñoác 
NMBB1 19/09/1960

305/31/17A LEÂ VAÊN SYÕ . P. 1 - TAÂN BÌNH 
- HCM 023500209              3.674          36.740.000  

190 LEÂ ANH TUAÁN CN laøm tuùi NM2 23/11/1978 179 CMT8 . TT XUAÂN LOÄC - LONG 
KHAÙNH - ÑOÀNG NAI 

271294886                  472            4.720.000  

191 NGUYEÃN ANH TUAÁN NV NMCB 08/10/1966 36 LEÂ TÖÏ TAØI - Q. PHUÙ NHUAÄN - TP. 
HCM 

021969581                  472            4.720.000  

192 PHAÏM HOAØNG TUAÁN NV NMCB 25/02/1949
353/33 SÖ VAÏN HAÏNH NOÁI DAØI - Q.10 - 
TP. HCM 023007139                  787            7.870.000  

193 TRAÀN VAÊN TUAÁN Toå phoù baûo veä 27/07/1962
333/97 TRAÀN BÌNH TROÏNG . P.4 - Q.5 - 
HCM 022078371                  409            4.090.000  

194 PHAN LEÂ MAÏNH TUAÂN Toå tröôûng maùy in 02/09/1971 27/2B QUANG TRUNG - Q. GOØ VAÁP - TP. 
HCM 

024227788              1.312          13.120.000  

195 ÑAËNG THANH TUØNG NV P. Kinh doanh 19/11/1976
KHOÁI 14 . PHÖÔØNG HÖNG BÌNH - VINH - 
NGHEÄ AN 

182107696                  315            3.150.000  

196 TRAÀN THANH  TUØNG NV P. R&D 11/12/1977 
135/6 AÁP 7 XAÕ LOÄC THUAÄN - BÌNH ÑAÏI - 
BEÁN TRE 320941159                  504            5.040.000  

197 PHAN KIM TUYEÁN NV P. R&D 30/07/1971 208 NHAÄT TAÛO . P.8 - Q.10 - HCM 022473113                  504            5.040.000  

198 NGOÂ THÒ BAÏCH TUYEÁT NV P. Kinh doanh 19/10/1966 61/ THAÏCH LAM - Q. TAÂN PHUÙ - TP. HCM 021918462              1.312          13.120.000  

199 NGUYEÃN VAÊN UÙT NV P. Kinh doanh 20/10/1975 B17/1 AÁP 2 . TAÂN QUYÙ TAÂY - BÌNH 
CHAÙNH - HCM 

022895058              1.312          13.120.000  

200 NGUYEÃN QUANG VIEÄT CN laøm tuùi NM1 08/03/1974 NGHI VAÊN - NGHI LOÄC - NGHEÄ AN 182038918                  472            4.720.000  



201 NGUYEÃN THANH VIEÄT CN laøm tuùi NM1 08/03/1974 117/2 LUÕY BAÙN BÍCH - Q. TAÂN PHUÙ - TP. 
HCM 022720668                  472            4.720.000  

202 TRAÀN ÑÌNH VINH Toå phoù maùy traùng 03/09/1969
D20/41B AÁP 4 . BÌNH TRÒ ÑOÂNG - BÌNH 
TAÂN - TP.HCM 024103042              1.050          10.500.000  

203 TRAÀN PHUÙ VINH NV P. KTCN 11/02/1971
350/31 LEÂ VAÊN QUÔÙI, KP11, BÌNH HÖNG 
HOØA A, Q.TAÂN BÌNH 270903119              1.050          10.500.000  

204 NGOÂ QUYØNH UY VUÕ CN laøm tuùi NM2 15/04/1980 98/32 CMT8 - P.5 - Q. TBÌNH - TP. HCM 023333097                  472            4.720.000  

205 TRAÀN VUÕ CN maùy in NM2 08/04/1963 11/63 NGUYEÃN HÖÕU TIEÁN - Q. TAÂN PHUÙ 
- TP. HCM 020804643                  472            4.720.000  

  Toång coäng                    300.000        3.000.000.000  

 
Tp. HCM, ngaøy 17 thaùng 07 naêm 2007 
CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 




