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DANH MỤC TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 

STT NỘI DUNG TÀI LIỆU 

1. Chương trình Đại hội 

2. Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên 

3. Danh sách thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu 

4. 
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2012 và kế 

hoạch SXKD năm 2013 

5. 
Báo cáo của HĐQT kết quả thực hiện năm 2012, phương hướng nhiệm 

vụ Công ty năm 2013 

6. 
Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2012 và phương hướng nhiệm 

vụ năm 2013 

7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012. 

8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012. 

9. 
Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 

2013. 

10. Tờ trình lựa chọn tư vấn kiểm toán năm tài chính 2013. 

11. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 

12. Tờ trình  điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. 

13. 
Tờ trình điều chỉnh giá thu hồi cổ phiếu của CBNV chấm dứt hợp đồng 

lao động theo Nghị quyết số 95/NQ-ĐHĐCĐBT-NSC ngày 25/11/2009. 

14. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013. 

15. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT. 

16. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS . 

17. 
Tờ trình thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc và 

bổ nhiệm thành viên HĐQT . 

18. Quy chế bầu cử 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƯỜNG NINH HÒA               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  

Ngày 02/04/2013 (từ 8h30 đến 12h00) 
 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 
8h30→ 9h00 -     Tiếp đón đại biểu – nhận tài liệu Ban tổ chức 

9h00 → 9h20 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Giới thiệu tổ kiểm tra tính hợp lệ của Đại biểu 

- Thông báo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của đại biểu và công bố điều kiện tiến hành 

họp ĐHCĐ. 

- Giới thiệu và bầu Đoàn chủ toạ, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu 

bầu cử. 

MC 

MC 

BKS 

 

MC 

9h20 →9h25 - Thông qua Quy chế và chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên MC 

9h25 →9h30 - Phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT Chủ tịch 

9h30 → 11h00 Trình bày các nội dung: 

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD 

năm 2013. 

2. Báo cáo của HĐQT kết quả thực hiện năm 2012, phương hướng nhiệm vụ Công ty 

năm 2013. 

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 

2013. 

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012. 

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012. 

6. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2013. 

7. Tờ trình lựa chọn tư vấn kiểm toán năm tài chính 2013. 

8. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 

9. Tờ trình  điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. 

10. Tờ trình điều chỉnh giá thu hồi cổ phiếu của CBNV chấm dứt hợp đồng lao động 

theo Nghị quyết số 95/NQ-ĐHĐCĐBT-NSC ngày 25/11/2009. 

11. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013. 

12. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT. 

13. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS . 

14. Tờ trình thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm 

thành viên HĐQT . 

15. Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT . 

16. Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS . 

 

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và Tờ trình 

 

TGĐ 

 

Chủ tịch 

 

BKS 

 

Đoàn chủ toạ  

Đoàn chủ toạ  

Đoàn chủ toạ  

Đoàn chủ toạ  

Đoàn chủ toạ  

Đoàn chủ toạ  

Đoàn chủ toạ  

 

Đoàn chủ toạ  

Đoàn chủ toạ  

Đoàn chủ toạ  

Đoàn chủ toạ  

 

Đoàn chủ toạ  

Đoàn chủ toạ  

 

Đoàn Chủ tọa + Cổ 

đông 

11h00→11h25 Thông qua Quy chế bầu cử & tiến hành bầu cử 

- Tổ chức bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS 

- Kiểm phiếu 

Ban kiểm phiếu  

11h25→11h40 Nghỉ giải lao.  

11h40 →11h50 Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS   Ban kiểm phiếu 

11h50→12h00 Thông qua Biên bản và  Nghị Quyết  đại hội 

Bế mạc Đại hội. 

Ban Thư ký  

MC 

                                       

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
            CHỦ TỊCH  

  



 



1 

CÔNG TY CỔ PHẦN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƯỜNG NINH HOÀ        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 

 

Điều 1: Những quy định chung: 

1.1. Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại 

hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hoà.  

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, 

điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội. 

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

chế này. 

Điều 2: Chủ tọa, quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa: 

2.1.   Đại hội cổ đông bầu chủ toạ đoàn có chức năng điều khiển Đại hội. 

2.2. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa 

Đại hội cổ đông. 

2.3. Nhiệm vụ của Chủ tọa: 

- Chủ trì Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận. 

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

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội cổ đông 

một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại 

diện cổ đông tham dự. 

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội (nếu có). 

Điều 3: Ban kiểm phiếu, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu: 

  Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

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

- Tổ chức kiểm phiếu. 

- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội cổ đông. 

- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội. 

Điều 4: Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký: 

    Nhiệm vụ của Thư ký: 

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội. 

- Soạn thảo biên bản họp và các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội. 

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội 

cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu. 
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Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông 

5.1.   Điều kiện tham dự: 

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công 

ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/02/2013) được quyền tham gia Đại 

hội cổ đông thường niên năm 2012. 

5.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội: 

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ 

tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu .. ) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra 

tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông 

- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, 

Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, giấy trắng và viết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã 

số và số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm 

tra tư cách cổ đông được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.  

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài 

hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm 

gián đoạn tiến trình đại hội và công việc của Chủ tọa. 

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người 

khác tham dự Đại hội. 

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn 

của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. 

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng 

và bảo quản tài liệu. 

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành 

nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và bầu cử của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi 

phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình 

thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103, Luật doanh nghiệp. 

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia 

và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại 

hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không 

bị ảnh hưởng. 

Điều6: Tiến hành đại hội 

 Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít 

nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt 

ngày 20/02/2013. 

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội: 

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi 

được Chủ tọa mời, cổ đông được phép bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu 

không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp. 

Điều 8: Thể lệ biểu quyết 

8.1.  Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng 

hình thức giơ Phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ 

phiếu kín). 
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8.2.Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền 

biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội tương ứng với số cổ phần sở 

hữu và số cổ phần được ủy quyền. 

8.3.Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: 

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty và việc chào bán cổ phiếu: Đạt tỷ lệ ít 

nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. 

- Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết 

của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. 

Điều 9: Biên bản Đại hội cổ đông 
- Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung của Biên bản Đại hội.  

- Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

Điều 10: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
- Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

- Phương thức bầu cử và các nội dung khác: theo quy định tại Quy chế bầu cử 

của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hoà. 

Điều 11: Điều khoản thi hành 
- Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ Phần 

Đường Ninh Hoà có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội cổ đông biểu 

quyết thông qua. 

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công 

ty Cổ Phần Đường Ninh Hoà, với 11 điều. 

 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 

 



 

  

 

  

 
 

THÔNG QUA DANH SÁCH 
CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ & BAN KIỂM PHIẾU  

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 
 

Kính thưa Đại hội, 

 Để Đại hội tiến hành, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của 

Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa xin thông qua Dự thảo danh sách Chủ tọa đoàn; 
Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau: 

 

1. Chủ tọa đoàn: 
1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa 

2. Ông Phạm Cao Sơn - Trưởng Ban KS  - Thành viên 

3. Ông Trầm Kim Dũng - Tổng Giám đốc  - Thành viên 
 

2. Ban thư ký: 
1. Ông Trần Thanh Thịnh - Thư ký HĐQT  - Trưởng ban 

2. Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên Phòng HC-NS-PC - Thành Viên 
 

3. Ban kiểm phiếu (kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử) 
1. Ông Trương Trọng Hải – Phó phòng Kiểm soát nội bộ - Trưởng ban 

2. Ông Lê Sĩ Lãm – PP. Nguyên liệu  - Thành viên 

3. Bà Ngô Thị Thu Trang   - Thành viên

  
 

4. Tổ kiểm tra tính hợp lệ của Đại biểu: 
1. Ông Phạm Cao Sơn –  Ban kiểm soát  - Tổ trưởng 
2. Nguyễn Thị Hồng Diễm – PP. Tài chính – Kế toán  - Thành viên 

3. Bà Nguyễn Hồng Nữ - Thành viên BKS         - Thành viên 
 

Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 
 

                             TM. BAN TỔ CHỨC  
 

 

 

  

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐƯỜNG NINH HÒA 
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Ninh Hòa, ngày ….. tháng ….. năm 2013 
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  Trang 1/11 

CÔNG TY CỔ PHẦN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƯỜNG NINH HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
        

Số:…./BC-NHS 
                      

Ninh Hòa, ngày         tháng        năm 2013 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 

NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013 
 

 

PHẦN A: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 

 

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH CHUNG – THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Tình hình kinh tế thế giới 

Kinh tế thế giới năm 2012 được cho là một năm gặp nhiều khó khăn. Từ sự xa 
lầy của cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu đến nền kinh tế Mỹ, Nhật Bản đều 
không mấy khả quan. Và cả những nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, 
Brazil ... đều không còn giữ được tốc độ tăng trưởng lạc quan như khoảng 3 – 5 năm 
trước. Nhìn chung sự tăng trưởng kinh tế bị chậm lại, thất nghiệp tăng cao, sức mua 
hạn chế, nợ công nhiều hơn.  

2. Tình hình kinh tế trong nước 

- Năm 2012, các chỉ số GDP ước đạt 136 tỷ USD tăng 5,03% so với năm 2011; 
vốn đầu tư toàn xã hội đạt 33,5% GDP (năm 2011: 34,6%); xuất khẩu đạt 114,6 tỷ 
USD và sau gần 20 năm thặng dư xuất nhập khẩu gần 0,3 tỷ USD; lạm phát tăng 
6,81%  (nguồn vietstock)   

- Kinh tế Việt Nam năm 2012 đã qua một năm đầy khó khăn với nhiều bất ổn 
trong đó đặc biệt là nợ xấu ngân hàng lớn, tồn kho bất động sản nói riêng và tồn kho 
các ngành khác đều tăng cao. Kết quả là một số chỉ tiêu kế hoạch 2012 không đạt được 
như mong muốn. Tuy nhiên, có thể thấy chính sách kìm chế lạm phát của Chính phủ 
đang dần đưa nền kinh tế ổn định và tăng trưởng. Trong đó đặc biệt là kiểm soát lạm 
phát dưới 1 con số và lãi suất cho vay ngày càng giảm. 

3. Thuận lợi - khó khăn 

3.1. Thuận lợi 

- Công ty có vùng nguyên liệu được quy hoạch ổn định tại 2 tỉnh Khánh Hòa và 
Đaklak, giúp Công ty chủ động được nguồn nguyên liệu trong các năm qua. 

- Công tác bảo dưỡng kiểm tu máy móc thiết bị sau khi kết thúc vụ 2010-2011 
cùng với triển khai dự án nâng công suất lên 4.300 TMN (giai đoạn 1- 3.400TMN) 
hoàn tất đúng tiến độ,  kịp thời cho vụ sản xuất 2011-2012, nâng công suất ép bình 
quân của vụ lên trên 3.750 TMN.  

- Thời tiết thuận lợi cùng với việc triển khai trồng nhiều giống mía mới nâng 
năng suất mía cây tăng lên đáng kể, cũng trong vụ này Công ty tiến hành mở rộng diện 
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tích đầu tư vùng nguyên liệu do đó sản lượng mía ép trong vụ tăng cao so với kế hoạch 
ban đầu. 

- Công ty xây dựng chính sách lương thưởng hợp lý đã động viên tinh thần làm 
việc của CBNV công ty. Với chế độ đãi ngộ tốt và môi trường làm việc ổn định Công 
ty đã thu hút lực lượng lao động có chất lượng tốt. Từ đó tạo ra nguồn nhân lực ổn 
định và là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công trong năm 2012 
và trong thời gian sắp tới.    

3.2. Khó khăn 

- Việc cạnh tranh nguyên liệu vẫn tiếp diễn trong vụ 2011-2012, tuy không gay 
gắt nhưng là một yếu tố làm tăng giá thành.    

- Giá cả nguyên nhiên vật liệu, lãi vay ngân hàng tăng cao đã làm tăng chi phí 
trong sản xuất. 

- Trong 6 tháng cuối năm công tác tiêu thụ khó khăn, giá giảm mạnh do các 
nguyên nhân: đường lậu nhiều, sản lượng trong nước tăng, thực hiện nhập khẩu đường 
theo cam kết WTO.  

 Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Ban Điều hành cũng như sự chỉ đạo và hỗ trợ của 
HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty vượt nhiều so với kế hoạch 
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 

1. Sản xuất – kinh doanh 

TT Chỉ tiêu ĐVT KH 2012 
TH  

2012 

Mức độ % hoàn 
thành 

So KH 
2012 

So TH 
2011 

A B C 1 2 3=2/1 4=2/2011 
01 Mía ép  Tấn 400.000 562.623 140,66 142,50 

02 Thành phẩm nhập kho Tấn  40.000 53.238 133,09 136,88 

03 Tiêu thụ sản phẩm Tấn          

   - Đường Tấn  40.000 51.008 127,52 130,51 

   - Mật rỉ Tấn  15.200 24.815 163,26 142,44 

   - Điện thương phẩm Mwh 6.319 8.207 129,86 147,52 

   - Bã, bùn, tro Tấn  35.680 54.218 151,96 202,61 

04 Doanh thu thuần   791.000 933.663 118,04 119,32 

   - Đường Tr.đ 691.900 782.446 113,09 116,10 

   - Mật rỉ Tr.đ 26.900 35.639 132,49 108,91 

   - Điện thương phẩm Tr.đ 3.600 4.764 132,34 6,83 

   - Bã, bùn, tro Tr.đ 2.100 4.952 235,82 169,48 

  
 - Mía giống, phân bón, 
thuốc… Tr.đ 

66.500 105.862 159,19 3.369,26 

05 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 82.700 88.700 107,26 90,32 

06 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 62.080 72.584 116,92 90,27 
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07 Ti lệ cổ tức (VĐL 101,25 tỷ) 
%/V
ĐL 30 30 100,00 75,00 

08 Thu nhập NLĐ/tháng Ng đ 6.000 7.868 131,13 135,19 

09 
DT đầu tư nguyên liệu vụ 12-
13 Ha 

8.000 9.723 121,54 126,24 

10 Tổng giá trị đầu tư vụ 12-13 Tr.đ 158.210 199.241 125,93 146,89 

11 Nộp ngân sách Tr.đ 45.900 66.172 144,17 167,45 

 

2. Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm TSCĐ 

TT Tên dự án, hạng mục ĐVT KH 2012 TH 2012 
% TH so 

KH 
Ghi chú 

Hạng mục phát sinh theo kế hoạch 

01 
Dự án NCS 4.000 TMN (giai đoạn 
2) từ 3.400 TMN lên 4.300 TMN 
 

Tr.đ 78.500 52.728,51 67,17% 
 

02 
Đầu tư hạ tầng vùng nguyên liệu 
theo phương án "Đầu tư phát triển 
vùng nguyên liệu năm 2010-2015" 

Tr.đ 2.000 
  

Chưa thực 

hiện 

03 Xây dựng trạm mía giống Tr.đ 3.000 
  

Chưa thực 

hiện 

04 
Trang bị máy móc thiết bị cho 
Trạm mía giống 

Tr.đ 420 188,50 44,88% 
 

05 Mua xe ben 8 tấn Tr.đ 700 
  

Chưa thực 

hiện 

06 Mua xe xúc lật Tr.đ 700 
  

Chuyển sang 

2013 

07 Mua máy phay/bào Tr.đ 700 909,82 129,97% 
 

08 
Trang bị máy phục vụ phân tích, 
kiểm nghiệm 

Tr.đ 500 137,50 27,50% 
 

09 Trang bị thiết bị văn phòng Tr.đ 100 867,20 867,20% 
 

10 Trang bị hệ thống CNTT Tr.đ 700 513,88 73,41% 
 

11 
Khảo sát, lập dự án NCS lên 6.000 
TMN 

Tr.đ 700 3.135,00 447,86% 

Tạm ứng 50% 
HĐ tư vấn 
thiết kế NCS 
6.000 TMN 

Hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch 

12 Máy đào bánh lốp Tr.đ 
 

856,36 
  

13 Máy bấm ống thủy lực Tr.đ 
 

68,00 
  

14 
Đầu tư xe ôtô, phương tiện vận tải 
phục vụ quản lý 

Tr.đ 
 

5.174,74 
  

15 
Xây dựng Trạm  M'Drak & tháp 
giải nhiệt 

Tr.đ 
 

1.075,86 
  

 
Tổng vốn đầu tư 

 
88.020 65.655,37 74,59% 

 

 

3. Các hoạt động nổi bật trong năm 2012 

Hoạt động 1:  Sản xuất được 53.238 tấn đường vượt 33% so kế hoạch năm 
2012 và tiêu thụ 51.000 tấn đường, 24.815 tấn mật, 8.207 Mwh điện thượng phẩm với 
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tổng doanh thu thuần đạt 933.6 tỷ đồng vượt 18% so với kế hoạch và tăng hơn 19% so 
với năm 2011 với lợi nhuận trước thuế đạt 88,7 tỷ đồng, vượt 7,26 % so với kế hoạch 
đề ra. 

Hoạt động 2: Hoàn tất dự án nâng công suất chế biến nhà máy lên 4.300 TMN 
đúng tiến độ kịp thời đưa dây chuyền vào hoạt động vụ sản xuất 2012-2013. 

Hoạt động 3: Hoàn tất tốt công tác thu mua mía nguyên liệu năm 2012 với tổng 
sản lượng đạt 562.623 tấn mía, chất lượng bình quân vụ 2011-2012 đạt 9,47CCS, thu 
nợ đầu tự vụ 2011-2012 đạt 139,16 tỷ đồng đạt hơn 99,50% so kế hoạch đề ra.  

Hoạt động 4: Đầu tư trồng và chăm sóc mía vụ 2012-2013 với diện tích trên 
9.700 ha, giá trị đầu tư 2012 đạt 199,24 tỷ. 

4. Những thành tựu được xã hội ghi nhận 

- Công ty có tên trong bảng xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, theo công văn số 7812/CV-V1000 ngày 29/10/2012 
của Ban Tổ chức Chương trình V1000. 

- Công ty có tên trong bảng xếp hạng VNR 500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn 
nhất Việt Nam năm 2012 do Công ty CP Báo Cáo Đánh Giá Việt Nam (Vietnam 
Report JSC –VNR) thực hiện.  

5. Kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2012 

5.1. Công tác nguyên liệu 

- Công tác thu mua mía nguyên liệu vụ 2011-2012: thực hiện tốt công tác thu 
mua mía với giá mua mía 10CCS là 950.000 đ/tấn, thực hiện bảo hiểm chữ đường và 
các khoản hổ trợ đầu vụ cuối vụ bảo đảm ổn định thu nhập người trồng mía; phối hợp 
nông dân trồng mía tiến hành sửa chữa tu bổ đường vận chuyển nội đồng trước khi vào 
vụ thu hoạch; xây dựng lịch thu hoạch mía hợp lý, kịp thời đáp ứng tiến độ sản xuất 
của nhà máy;  giám sát, kiểm tra chặt chẽ chất lượng mía nhập. Ngoài ra Công ty đã 
thực hiện kiểm soát chặt tiến độ thu hoạch mía trên diện tích nhận đầu tư, đảm bảo thu 
nợ đầu tư đạt so kế hoạch đề ra. 

- Công tác đầu tư nguyên liệu vụ 2012-2013: xây dựng và ban hành Quy chế đầu 
tư, tổ chức mua mía, bao tiêu sản phẩm và vận chuyển mía vụ 2012-2013 phù hợp đảm 
bảo quyền lợi của người trồng mía, tạo tin tưởng gắn bó lâu dài với Công ty; hoàn 
thành kế hoạch đầu tư nguyên liệu vụ 2012-13 với tổng diện tích đầu tư 9.723 ha, giá 
trị đầu tư hơn 199 tỷ đồng trong đó đầu tư mua 05 xe vận chuyển mía. 

- Công tác khuyến nông: Tiến hành khảo nghiệm giống mía mới (KPS01-25, 
K2000-89, Khonkean 3, K99-72, Uthong6 4, K93-236, K83-29);  tiến hành nhân giống 
(K95-84, K93-219, KU00-1-58) trên hơn 40 ha; khảo nghiệm phân bón với các đối tác 
phân bón Bình Điền, Viện Nghiên cứu Mía đường,..;  thực hiện ứng dụng cơ giới hóa 
vào các khâu trồng và chăm sóc mía thông qua đầu tư vốn trang bị  máy móc thiết bị 
cho hộ trồng mía, đồng thời tổ chức trình diễn, thông tin quảng bá đến người trồng mía 
các ứng dụng cơ giới;  tổ chức tốt các chương trình hội nghị đầu bờ nhằm giới thiệu 
các giống mía mới; tư vấn kỹ thuật các biện pháp thâm canh trồng và chăm sóc mía 
giúp nâng cao chất lượng làm đất, trồng và chăm sóc mía, tăng hiệu quả sử dụng phân 
bón, thuốc BVTV, giải quyết tốt tính thời vụ trong gieo trồng và chăm sóc, giảm lệ 
thuộc vào lao động thủ công. 
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5.2. Công tác tổ chức sản xuất 

- Công tác lập dự toán và tổ chức thực hiện bảo dưỡng, bảo trì thiết bị được quan 
tâm thực hiện đầy đủ, đồng bộ và đúng tiến độ, bảo đảm dây chuyền thiết bị đưa vào 
hoạt động đúng tiến độ và an toàn cao. 

- Giám sát chặt chẽ công tác sản xuất.  Khắc phục kịp thời các sự cố bảo đảm dây 
chuyền thiết bị vận hành tốt trong thời gian sản xuất. Theo dõi chặt chẽ các thông số 
kỹ thuật; phòng ngừa, phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố bất thường xảy ra trên 
dây chuyền nhằm duy trì chất lượng thành phẩm ổn định. 

- Kiểm tra kiểm soát đúng tần suất các chỉ tiêu phân tích trên dây chuyền sản 
xuất, vật tư, hóa chất, nguyên liệu… để đáp ứng nhanh cho quá trình sản xuất, bảo 
đảm tính chính xác, trung thực, khách quan.  

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải, kiểm tra đúng tần suất, chỉ tiêu phân tích 
theo quy định vận hành HTXLNT của Công ty, đảm bảo an toàn cho sản xuất và hạn 
chế tối đa ảnh hưởng ra môi trường xung quanh. 

5.3. Công tác đầu tư – xây dựng cơ bản 

- Hoàn tất thực hiện các hạng mục dự án NCS 4.000 TMN (giai đoạn 2) từ 3.400 
TMN lên 4.300 TMN đúng tiến độ đề ra, kịp thời đưa nhà máy vào sản xuất vụ 2012-
2013. 

- Trong năm 2012, Công ty đã khởi động thực hiện dự án NCS 6.000 TMN giai 
đoạn 1: ký hợp đồng tư vấn thiết kế nâng công suất 6.000 TMN, hoàn tất lập kế hoạch 
tiến độ thực hiện dự án, tổ chức mời thầu và hoàn tất đàm phát ký kết hợp đồng cung 
cấp thiết bị cho những hạng mục lớn của dự án: Turbine 30MW, lò hơi 170THG,.. 

- Thực hiện  kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012: căn cứ nhu cầu thực tế 
phát sinh cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012,  Công ty  tạm hoãn hoặc 
dừng thực hiện một số hạng mục: hạng mục đầu tư vùng nguyên liệu, trạm giống tạm 
hoãn do thay đổi địa diểm; hạng mục xe ben không thực hiện, hạng mục xe xúc lật đổi 
thành máy đào bánh lốp và thực hiện một số hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản khác 
ngoài kế hoạch sau khi được HĐQT thông qua. 

- Công tác lập quy hoạch tổng thể và mở rộng mặt bằng: Công ty đã phối hợp 
UBND xã Ninh Xuân tổ chức họp dân lấy ý kiến khu đất dự án, hoàn tất thực hiện 
trích đo địa chính và lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, hoàn tất kiểm kê khối lượng tài sản 
trên đất, hoàn tất lập phương án đền bù, tổ chức họp dân phổ biến phương án đền bù, 
chuẩn bị hồ sơ xin thỏa thuận địa điểm. 

5.4. Công tác kế hoạch – kinh doanh – tài chính 

- Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời 
đáp ứng cho công tác điều hành và quản trị Công ty.  

-  Hoàn tất xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2013 bao gồm bộ kế 
hoạch ngân sách và kế hoạch hành động với mục tiêu kế hoạch cụ thể mang tính khả 
thi cao. 

- Hoạt động kinh doanh trong năm tuy gặp nhiều khó khăn do giá bán giảm, tốc 
độ tiêu thụ chậm, thời gian lưu kho kéo dài dẫn đến chất lượng đường giảm sút nhưng 
Công ty phấn đấu tiêu thụ hết sản lượng thành phẩm sản xuất vụ 2011-2012, đáp ứng 
đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.   
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- Công tác cung ứng vật tư đầy đủ, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý và phục vụ 
kịp thời tiến độ sản xuất. 

- Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo chế độ qui định, đúng yêu cầu tiến độ. 

- Thu chi tài chính và nhập xuất vật tư đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của 
Công ty. 

- Theo dõi báo cáo tổng quan hàng tháng các danh mục đầu tư tài chính; Báo cáo 
hàng quý tình hình kinh doanh của các đơn vị mà Công ty đầu tư tài chính; Lập thủ tục 
liên quan đến lĩnh vực chứng khoán của Công ty. 

- Công ty hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ 
từ 101,25 tỷ đồng lên 303,75 tỷ đồng trong tháng 11/2012.  

- Hoạt động đầu tư tài chính nổi bật trong năm:  Công ty tiến hành mua 7 triệu 
CP của Công ty CP Mía Đường-Nhiệt Điện Gia Lai (SEC),  4 triệu CP của Công ty CP 
Điện Gia Lai (GEC), 690.750 CP Công ty CP Bò Giống Miền Trung, mua thêm 
1.838.037 CP Công ty CP Mía Đường 333 (S33);  bán hết CP của Ngân hàng TM CP 
Sài Gòn Thương Tín (STB) và Công ty CP  Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR). Hoạt 
động đầu tư tài chính đem lại cho Công ty hơn 28 tỷ đồng lãi từ mua bán chứng khoán 
và hơn 10 tỷ đồng cổ tức. 

5.5. Công tác hành chính – nhân sự – pháp chế 

- Thực hiện tốt các công tác: hành chính, bảo vệ, an toàn vệ sinh lao động, phòng 
cháy chữa cháy,… theo đúng quy định. 

-  Tổ chức khiển khai trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động, đồng phục, trang 
thiết bị làm việc văn phòng, văn phòng phẩm,…cho cán bộ công nhân viên Công ty. 

- Chăm lo và giải quyết các chế độ cho người lao động đầy đủ và kịp thời theo 
chế độ quy định, tạo môi trường làm việc tốt với thu nhập ổn định thu hút nguồn lực 
và sự gắn bó với công ty. 

-   Tuyển dụng nhân sự bổ sung theo kế hoạch định biên. Trong năm bổ nhiệm bổ 
sung 1 Phó Tổng giám đốc, 1 Phó phòng Nguyên liệu phụ trách tổ khuyến nông. 

-  Thực hiện công tác đào tạo theo đúng kế hoạch. Mở các lớp huấn luyện PCCC, 
sơ cấp cứu, an toàn vệ sinh thực phẩm;  tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân 
viên tham gia các khóa học đào tạo quản lý cấp trung, đào tạo đại học, sau đại học và 
các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày nâng cao trình độ chuyên môn. 

- Công tác pháp chế: thực hiện rà soát, hiệu chỉnh, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn 
bản lập quy phù hợp tình hình hoạt động Công ty, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho 
hoạt động toàn Công ty và là cơ sở cho công tác kiểm tra kiểm soát được chặt chẽ hiệu 
quả. 

5.6. Công tác xã hội 

- Hoàn tất xây dựng và bao giao 04 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết với tổng 
kinh phí là 160 triệu đồng. 

- Tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ xã hội theo chương trình vận động của các 
cơ quan, ban ngành, đoàn thể tại địa phương với tổng kinh phí hơn 76 triệu đồng. 

6. Các mặt hạn chế, chưa hoàn thành 
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6.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Trong năm 2012 sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt và vượt kế hoạch, nhưng 
tình hình tiêu thụ đường cả nước khó khăn, giá bán giảm mạnh nên tốc độ tăng doanh 
thu không tương ứng với tốc độ tăng sản lượng tiêu thụ. Ngoài ra chất lượng đường 
tồn kho cuối năm giảm ảnh hưởng nhiều đến công tác tiêu thụ, đặc biệt thời điểm cuối 
năm 2012.  

6.2. Công tác khác 

- Công tác xây dựng hệ thống văn bản lập quy chưa đạt so với kế hoạch đề ra, 
còn một số qui chế, qui định chưa sửa đổi, ban hành. 

- Kết quả công tác khuyến nông chưa đạt so với yêu cầu kế hoạch đặt ra. 

- Tiến độ triển khai công tác quy hoạch tổng thể Công ty và mở rộng mặt bằng 
chậm trể, chưa đạt kế hoạch. 

 

III. KẾT LUẬN 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 tuy gặp không ít khó khăn về chi phí 
lãi vay tăng cao, giá đường giảm, tốc độ tiêu thụ đường chậm, tồn kho cao nhưng kết 
quả kinh doanh năm 2012 vẫn đạt 88,7 tỷ đồng,  vượt so với lợi nhuận trước thuế kế 
hoạch là 82 tỷ đồng do ĐHĐCĐ giao phó. 

 

PHẦN B: KẾ HOẠCH NĂM 2013 & GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

 

I. KẾ HOẠCH NĂM 2013 

1. Định hướng hoạt động 

- Sản xuất 60.000 tấn đường và doanh thu thuần đạt > 950 tỷ , lợi nhuận trước 
thuế đạt >50 tỷ; 

- Cung cấp đủ và kịp thời nguyên liệu cho sản xuất vụ 2012-2013, chuẩn bị 
nguyên liệu cho vụ 2013-2014 với  năng suất và chất lượng mía cao hơn; 

- Quản lý hiệu quả vốn đầu tư vào các Công ty khác; 

- Định hướng điều hành hoạt động Công ty bằng kế hoạch, quan tâm tiết giảm chi 
phí; 

- Đảm bảo nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy, phát triển hệ 
thống CNTT đáp ứng công tác quản lý; 

- Quản lý nguồn vốn và hàng tồn kho hiệu quả cho năm 2013. 

2. Các chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

2.1. Sản xuất – kinh doanh 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
TH năm 

2012 

KH 
năm 
2013 

% 
tăng/giảm 

so 2012 
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A B C 2     
01 Mía ép  Tấn 562.623 600.000 6,64 
02 Thành phẩm nhập kho Tấn  53.238 60.000 12,70 
03 Tiêu thụ sản phẩm Tấn        
   - Đường Tấn  51.008 60.000 17,63 
   - Mật rỉ Tấn  24.815 27.000 8,80 
   - Điện thương phẩm Mwh 8.207 3.156 -61,54 
   - Bã, bùn, tro Tấn  54.218 80.340 48,18 

04 Doanh thu thuần  Tr.đ 933.663 976.689 4,61 
   - Đường Tr.đ 782.446 805.743 2,98 
   - Mật rỉ Tr.đ 35.639 36.000 1,01 
   - Điện thương phẩm Tr.đ 4.764 1.822 -61,76 
   - Bã, bùn, tro Tr.đ 4.952 7.920 59,93 
   - Mía giống, phân bón, thuốc… Tr.đ 105.862 125.204 18,27 

05 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 88.700 50.170 -43,44 
06 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 72.584 37.628 -48,16 
07 Tỉ lệ cổ tức  %/VĐL 30 15 -50,00 
08 Thu nhập NLĐ/tháng Ng đ 7.868 8.000 1,68 
09 DT Đầu tư nguyên liệu vụ 13-14 Ha 9.723 11.000 13,13 
10 Tổng giá trị đầu tư vụ 13-14 Tr.đ 199.241 204.500 2,64 
11 Nộp ngân sách Tr.đ 66.172 45.000 -32,00 

 

2.2. Xây dựng cơ bản 

STT Chí phí  SL ĐVT Giá trị (đ) 

I. 
Dự án NCS lên 6.000 TMN giai 
đoạn 1 & quy hoạch tổng thể mặt 
bằng Công ty 

    
299.500.000.000 

II. 
Trang bị TSCĐ mới và đầu tư một 
số hạng mục khác     1.949.400.000 

1 Trang bị xe xúc lật 1 xe 800.000.000 

2 Trang bị thiết bị văn phòng công ty      170.400.000 

3 Trang bị MMTB cho Trạm Giống     979.000.000 

  Cộng     301.449.400.000 

 

II. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Hoạt động kinh doanh 
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Đa dạng hóa đối tượng khách hàng, hạn chế rủi ro trong tiêu thụ, phát triển và 
giữ vững uy tín thương hiệu trên cả kênh bán lẻ và bán sỉ tập trung thị trường TP 
HCM, Nam Trung Bộ và Khánh Hòa với giải pháp trọng tâm sau: 

- Cải tiến chất lượng sản phẩm đường kính trắng Ninh Hòa đáp ứng nhu cầu phân 
khúc thị trường khách hàng công nghiệp; 

- Thực hiện đánh giá tiềm năng tiêu thụ trong từng khu vực và lựa chọn đại lý 
phân phối đủ năng lực với chính sách phân phối phù hợp, thu hút các đối tác kinh 
doanh; xây dựng chính sách bán hàng cụ thể cho từng đối tượng khách hàng và từng 
khu vực; 

- Tăng cường công tác tiếp thị; xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và 
mạng lưới bán hàng rộng rãi; 

- Theo dõi, sắp xếp, phân loại thành phẩm nhập kho theo chất lượng tạo điều kiện 
thuận lợi công tác tiêu thụ và  hạn chế phát sinh chi phí bán hàng; 

- Cải tiến quy trình bán hàng và thanh toán bảo đảm hiệu quả, an toàn, nhanh 
gọn. 

2. Hoạt động đầu tư tài chính 

- Theo dõi nắm bắt tình hình biến động lãi suất, tìm kiếm và tiếp cận các nguồn 
vốn trên thị trường, có kế hoạch sử dụng vốn vay hiệu quả.  

- Đầu tư dài hạn các công ty: Phan Rang 51%, SEC 24,9%….. 

3. Hoạt động sản xuất – kỹ thuật 

- Đảm bảo sản xuất đạt và vượt kế hoạch  60.000 tấn đường vụ 2012-2013; 

- Nâng cao chất lượng đường thành phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và theo 
tiêu chuẩn đã công bố; 

- Tiết giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả thu hồi thành phẩm; 

- Triển khai công tác kiểm tu bảo dưỡng thiết bị, sửa chữa lớn, sửa chữa định kỳ, 
khắc phục sự cố trên dây chuyền sản xuất đảm bảo máy móc hoạt động ổn định, nâng 
cao hệ số an toàn thiết bị; 

-  Hoàn thành dự án NCS lên 6.000 TMN giai đoạn 1 vào cuối năm 2013; 

- Triển khai các bước chuẩn bị cho dự án sản xuất đường RE đúng tiến độ kế 
hoạch. 

4. Hoạt động đầu tư – thu mua mía nguyên liệu 

- Triển khai lập và phê duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu tại 2 tỉnh Khánh Hòa 
và Đaklak với tổng diện tích 10.300 ha trong vụ 2013-2014; 

- Thu mua mía nguyên liệu kết hợp thu nợ đầu tư vụ 2012-2013 bảo toàn nguồn 
vốn đầu tư, đáp ứng số lượng và chất lượng mía nguyên liệu theo nhu cầu chế biến nhà 
máy; 

- Triển khai và khuyến khích người dân ứng dụng các giống mía mới tăng năng 
suất và chất lượng, với tỷ lệ diện tích giống mới là 55-60%; bố trí cơ cấu giống hợp lý: 
chín sớm- chín trung bình- chín muộn đảm bảo thu hoạch được mía chín vào thời điểm 
đầu vụ và cuối vụ; 
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- Nghiên cứu các biện pháp cơ giới hóa vào canh tác mía, áp dụng biện pháp tưới 
nước mía để tăng năng suất và chất lượng mía, giảm chi phí và giảm phụ thuộc nhân 
công; 

- Xây dựng chính sách đầu tư và mua mía hợp lý cùng các biện pháp hỗ trợ thích 
hợp nhằm khuyến khích người trồng mía nhận vốn đầu tư và gắn bó với Công ty; 

- Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân viên làm công tác nguyên liệu, đặc biệt chú 
trọng đến bộ phận kỹ thuật nông nghiệp; 

- Tiến hành đầu tư và hỗ trợ Công ty CP Bò Giống Miền Trung tổ chức sản xuất 
mía tập trung trên diện tích đất 87 ha.  

5. Công tác tổ chức 

- Thực hiện các công tác hành chính hỗ trợ, giải quyết các chế độ người lao động 
đầy đủ kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty được xuyên suốt; 

- Tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản 
xuất kinh doanh Công ty năm 2013; 

- Tiếp tục xây dựng mối quan hệ với chính quyền địa phương, thực hiện các công 
tác xã hội, từ thiện và quảng bá hình ảnh Công ty; 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy, chuẩn hóa hoạt động, tăng cường trách 
nhiệm cá nhân, hạn chế rủi ro, tạo hành lang pháp lý cho công việc; đảm bảo hoạt 
động của Công ty đúng pháp luật; 

- Thực hiện các thủ tục pháp lý đối với công ty niêm yết đảm bảo tuân theo các 
quy định pháp luật. 

6. Công tác khác 

- Thực hiện đánh giá kế hoạch 2013 và xây dựng kế hoạch 2014 khoa học, hợp lí, 
khả thi; 

- Duy trì và phát triển thương hiệu NHS; 

- Quản lý và vận hành hệ thống CNTT hoạt động an toàn, ổn định phục vụ nhu 
cầu quản lý của Công ty; trang bị và chuẩn hóa hệ thống CNTT; 

- Mở rộng diện tích lập quy hoạch tổng thể đáp ứng mặt bằng cho dự án nâng 
công suất lên 6.000 TMN và phân chia khu vực chức năng hợp lý; 

- Cung ứng vật tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty năm 2013 với giá 
mua cạnh tranh, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. 

 

III. KẾT LUẬN 

Trong năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm hỗ trợ 
của các Cổ đông lớn, chỉ đạo sâu sát của HĐQT cùng với sự nỗ lực của tập thể CBNV, 
Công ty đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. 

Năm 2013 dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn do giá bán giảm mạnh và thị 
trường tiêu thụ sụt giảm.  Ngoài ra, trong năm 2013, Công ty triển khai dự án mở rộng 
công suất lên 6.000TMN (giai đoạn 1 thực hiện 5.200 TMN) kịp tiến độ cho vụ sản 
xuất 2013-2014. Công ty mong muốn tiếp tục được sự hỗ trợ của các Cổ đông lớn, sự 
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chỉ đạo sâu sát của HĐQT để vượt qua khó khăn, gặt hái kết quả cao hơn so với kế 
hoạch đề ra.  

Trân trọng báo cáo. 

                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

Nơi nhận: 

- ĐHCĐ ( để báo cáo) 

- HĐQT; 

- Lưu Văn Thư. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƯỜNG NINH HÒA                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số ……/ HĐQT-NHS            Ninh Hòa, ngày      tháng 04  năm 2013 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ THỰC 

HIỆN NĂM  2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  

CÔNG TY NĂM 2013 
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2012 
 

Năm 2012 nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành đường nói riêng tiếp tục là 

một năm đầy khó khăn với những yếu tố như: lãi vay vẫn còn cao, tiêu dùng giảm, giá 

đường trong và ngoài nước giảm do cung lớn hơn cầu... Tuy nhiên, với quyết tâm cao 

và đoàn kết trong công việc, Hội đồng quản trị luôn đạt được sự đồng thuận cao trong 

việc thông qua các chủ trương nghị quyết về quản trị doanh nghiệp cũng như điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện hoàn thành và vượt mức 

các chỉ tiêu kế hoạch năm do ĐHCĐ giao. Một số hoạt động và kết quả thực hiện năm 

2012 biểu hiện như sau:  
 

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2012 

Hội đồng quản trị đã giám sát chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nội dung 

Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2011 đặt ra với những kết quả đạt được như 

sau: 

a. Hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2012. 

b. Chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2012 của Công ty. 

c. Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện tại tăng vốn điều lệ Công 

ty từ 101,25 tỷ đồng lên 303,75 tỷ đồng. 

d. Hoàn thành việc tạm ứng chi trả cổ tức với tỷ lệ 30% trong năm 2012 cho các cổ 

đông. 

e. Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 05 lần trực tiếp và triển 

khai thực hiện các hình thức khác để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng quản trị với sự tham gia đầy đủ thành viên và tinh thần thống nhất 

cao. Các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban điều hành 

Công ty. 
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2. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 
 

Căn cứ theo kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 phê 

duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 624 triệu đồng; thực hiện 

chi trả trong năm 2012 là 603 triệu đồng và số còn lại sẽ chi trả trong năm 2013.  

3. Đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh: 

 

Kết quả thực hiện của năm 2012 đều vượt so với các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, 

đặc biệt sản lượng mía ép đạt 562.623 tấn và đường đạt 53.238 tấn tương ứng vượt 

37% so với năm 2011 và 33% với kế hoạch. Tuy nhiên, do giá đường thời gian cuối 

năm giảm 2000-3000đ/kg nên lợi nhuận trước thuế đạt được là 88,7 tỷ đồng vượt 7% 

so với kế hoạch đề ra. Để có thể đánh giá kỹ hơn về kết quả nêu trên, thay mặt HĐQT 

xin được hệ thống lại những mặt đã làm được và những việc chưa làm được như sau: 

1.1.  Những mặt đã làm được: 

1.1.1. Về tổ chức quản lý:  

- Năm 2012, các cuộc họp định kỳ thường kỳ của HĐQT được tuân thủ triệt để và 

giải quyết công việc theo tính chất thường trực. HĐQT cũng đã điều chỉnh sơ đồ 

tổ chức Công ty tương thức với mô hình hoạt động Công ty; bổ nhiệm bổ sung 

chức vụ Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc Khối Kinh doanh – Hỗ trợ, Phó phòng 

Quản lý chất lượng, Phó Phòng TC – KT, Phó Phòng Nguyên liệu và điều 

chuyển nội bộ các cán bộ phù hợp với chuyên môn công tác.  

- Soạn thảo và ban hành bổ sung các quy chế, quy định làm việc của Hội đồng 

quản trị nói riêng và của Công ty nói chung nhằm kiện toàn hệ thống văn bản 

lập quy, tạo hành lang pháp lý và khuôn khổ hoạt động cho hoạt động quản trị 

và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân theo quy định pháp luật.  

1.1.2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:   

a/ Công tác nguyên liệu: 

Stt 

 

Chỉ Tiêu 

 
ĐVT 

Kế 

hoạch 

2012 

Thực 

hiện 

2012 

So sánh % 

So  

KH 

So năm 

2011 

1 Sản lượng mía ép  Tấn 400.000 562.623 140,66 142,50 

2 Sản lượng đường 

sản xuất 

Tấn 
40.000 53.238 133,09 136,88 

3 Doanh thu thuần  Tỷ đồng 791,000 933,663 118,03 119,32 

4 Lợi nhuận trước 

thuế   

Tỷ đồng  
82,700 88,700 107,26 90,32 

5 Nộp NSNN Tỷ đồng 45,900 66,182 144,17 167,45 

6 Thu nhập BQ 

l.động 

Nghìn 

đ/ng/th 
6.000 7.868 131,12 135,19 
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- Kết quả đạt được trong công tác nguyên liệu: hoàn thành tốt công tác thu mua 

mía nguyên liệu năm 2012 với tổng sản lượng 562.623 tấn, chất lượng bình 

quân vụ 2011-2012 đạt 9,47CCS và thu nợ đầu tư vụ 2012-2013 là 139,16 tỷ 

đồng, đạt hơn 99,50% so kế hoạch; Diện tích đầu tư nguyên liệu vụ 2012-2013 

là 9.723 ha, tăng 26,24% so với vụ trước; Năng suất mía bình quân đạt 56,4 

tấn/ha, tăng 6,67% so với vụ trước (52.87 tấn/ha). 

- Chính sách đầu tư, mua mía, thu hoạch và các chính sách hỗ trợ khác của Công 

ty trong vụ mía 2011-2012 phù hợp với lợi ích của người bán mía, đáp ứng 

được yêu cầu cạnh tranh và chiến lược phát triển lâu dài của Công ty. 

b/ Công tác mở rộng nâng công suất: Thực hiện chỉ đạo của Hội  đồng quản trị. Công 

ty thực hiện dự án đầu tư nâng chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến 

từ 4300 TMN lên 6000TMN với tổng vốn đầu tư 460 tỷ đồng, với mục tiêu nâng công 

suất chế biến lên 6.000 TMN, chất lượng sản phẩm đường trắng thượng hạng, có dự 

trù khả năng chế biến RE, trong đó giai đoạn 1 là 5.200TMN dự kiến hoàn thành cuối 

năm 2013.  Ngoài ra trong năm 2012, dự án nâng công suất ép thiết kế lên 4.300TMN 

đã kịp thời đưa dây chuyền vào hoạt động vụ sản xuất vụ ép 2012-2013.  

c/ Công tác kinh doanh: Công ty đã đa dạng hóa khách hàng, hạn chế bớt rủi ro trong 

tiêu thụ, phát triển giữ vững uy tín thương hiệu trên kênh bán lẻ và bán sỉ tập trung. 

Phối hợp với các Công ty liên quan đảm bảo việc phân phối và độ bao phủ trên thị 

trường. 

1.1.3. Về tài chính luôn chủ động về tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, duy trì và 

giữ uy tín với các tổ chức, đối tác cung cấp tài chính. Đa dạng hóa các nguồn cung cấp 

tín dụng để có chi phí hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công 

ty.  

- Về đầu tư tài chính: Công ty tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính, thoái vốn tại 

các đơn vị hoạt động kinh doanh không liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh 

chính của Công ty (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín, Công ty Cổ phần 

Địa ốc Sài Gòn Thương tín) và gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp trong 

ngành như Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (23%), Công ty Cổ 

phần Điện Gia Lai (13%), Công ty CP Mía đường 333 (42%), Công ty CP 

Đường Phan Rang (45%) tại thời điểm 31/12/2012, Công ty cổ phần Bò giống 

Miền Trung (59%). 

1.1.4. Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  

- Hội đồng quản trị luôn chú trọng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ 

cốt cán phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty; chuẩn 

bị đội ngũ kế thừa có năng lực đảm bảo sự tiếp nối bền vững giữa các thế hệ cán 

bộ chủ chốt và cấp quản trị, điều hành của Công ty. 

- Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo xuyên suốt Ban điều hành Công ty quan 

tâm công tác đào tạo chuyên môn và kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý cấp 
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trung nghiệp vụ cho CBCNV tại địa phương và thành phố Hồ chí Minh đáp ứng 

quy mô ngày càng mở rộng của Công ty.  

- Định kỳ kết thúc vụ sản xuất, xét nâng lương cho bộ phận trực tiếp, gián tiếp. 

Trong năm 2012, Công ty đã nâng lương đồng loạt cho tất cả CBNV tăng thêm 

25% so với năm trước. Thu nhập bình quân đã tăng từ 5,820 triệu đồng/tháng 

(năm 2011) lên 7,868 triệu đồng/tháng (năm 2012).  

- Với quan điểm cùng đồng hành với địa phương và chia sẻ trách nhiệm cộng 

đồng, năm qua Công ty đóng góp cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây 

nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết… tại địa phương số tiền 236 triệu đồng. 

1.2.  Những tồn tại chưa đạt được: 
 

1.2.1. Về công tác nguyên liệu: do thời tiết mưa kéo dài vào thời điểm đầu vụ và cuối 

vụ; thời gian vụ ép kéo dài nên chữ đường đầu và cuối vụ thấp; cơ cấu giống mía trong 

vùng chưa hợp lý; việc vận chuyển mía trong những ngày cuối vụ bị chậm trễ làm ảnh 

hưởng chất lượng mía vụ 2011-2012. 

Ngoài ra, đặc thù sở hữu đất tại Việt Nam nói chung và khu vực Ninh Hòa nói riêng là 

nhỏ lẻ, đồi dốc nên việc cơ giới hóa, tưới nước nhằm nâng cao năng suất của người 

trồng mía còn hạn chế. Bên cạnh đó, giống mía chất lượng và năng suất cao chưa được 

phổ biến rộng rãi. 

1.2.2 .Về công tác kinh doanh: Công ty chưa có sản phẩm đường tinh luyện nên chưa 

thể thâm nhập các khách hàng công nghiệp khó tính. Ngoài ra, do chất lượng đường 

không ổn định, nên kênh tiêu thụ còn hạn chế ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh 

doanh. 

1.2.3. Về tài chính: do diễn biến của tình hình kinh tế khó khăn chung, lãi suất gia 

tăng, việc tiếp cận nguồn vốn vay trung, dài hạn đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất 

kinh doanh chưa được thuận lợi. 
 

2. Nhận xét hoạt động của Ban Điều hành Công ty  

- Hoạt động của Ban Điều hành về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý Công 

ty theo đúng quy định của Điều lệ và nhiệm vụ kế hoạch được giao của năm 

2013. 

- Ban điều hành đã chấp hành nghiêm túc Điều lệ, Quy chế, quy định Công ty và 

sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT và BKS. 

- Nội bộ đoàn kết, nhất trí và hợp tác, có sự phân công phân nhiệm rõ ràng, các 

thành viên đều tích cực thực hiện trách nhiệm được phân công. 

- Bên cạnh những ưu điểm, kết quả tích cực, hoạt động quản lý điều hành của 

Ban Điều hành Công ty vẫn còn một số mặt cần chú ý. 

- Phải tiếp tục tăng cường, củng cố tổ chức, cán bộ và công tác chỉ đạo điều hành, 

nhất là một số lĩnh vực quan trọng như  nguyên liệu, công nghệ sản xuất, đầu tư 

phát triển. 



5 

 

- Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ Công ty trên cơ 

sở Điều lệ điều chỉnh, sửa đổi và hệ thống các quy chế, quy định của HĐQT.  
 

II. PHƯƠNG HƯỚNG,  NHIỆM VỤ CÔNG TY NĂM 2013: 
 

Tình hình kinh tế thế giới năm 2013 được nhận định là không mấy khả quan so 

với năm 2012, thậm chí còn có một số dự báo cho rằng khủng hoảng kinh tế thế giới sẽ 

còn tiếp tục khó khăn trong năm 2013.  

Bước sang niên vụ 2012-2013, ngành đường tiếp tục đối mặt với lượng cung 

tăng cao cả trong nước (1,59 triệu tấn) cộng với lượng đường nhập khẩu theo hạn 

ngạch năm 2013 là 74 ngàn tấn, mức tiêu thụ trong nước chỉ khoảng 1,3 triệu tấn, mất 

cân đối cung cầu ngày càng lớn (400.000 tấn), áp lực giá giảm tiếp tục diễn ra. Do đó 

định hướng của HĐQT đề ra trong Công ty năm 2013 là tiếp tục nâng cao năng lực sản 

xuất, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường đầu tư phát triển nguyên 

liệu và đầu tư xây dựng cơ bản, nâng công suất nhà máy để nâng cao hiệu quả - hạ giá 

thành để cạnh tranh, tạo thế phát triển vững chắc những năm tiếp theo. Các mục tiêu 

cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2013  
 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2013 

1 Mía nguyên liệu Tấn 600.000 

2 Đường thành phẩm Tấn 60.000 

3 Doanh thu thuần Tỷ đồng 976,689 

4 Lợi nhuận trước thuế  Tỷ đồng 50,170 

5 Cổ tức % 15  

6 Thu nhập bình quân lao động  Nghìn đồng/ng/tháng 8.000 

 

2. Tiếp tục, củng cố, tăng cường toàn diện các mặt công tác, chú trọng công tác đào 

tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm việc nâng cao năng lực, trình độ và chất lượng 

quản lý, điều hành để đảm bảo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản 

xuất – kinh doanh, đầu tư phát triển. 

3. Năm 2013, một số nhiệm vụ quan trọng tạo bước ngoặc mới trong phát triển Công 

ty là : 

- Triển khai thực hiện dự án mở rộng công suất lên 6.000 TMN, giai đoạn 1 thực 

hiện trong năm 2013 với công suất 5.200 TMN cho kịp tiến độ sản xuất 2013-

2014 nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty.  

- Kết hợp với việc đầu tư nâng công suất là đầu tư máy phát điện công suất 30M, 

nhằm phát huy tối đa việc tận dụng bã đốt hiện hữu. 

- Thực hiện cơ giới hóa từng giai đoạn vùng nguyên liệu hiện hữu và thúc đẩy 

nhanh việc trồng giống mía mới có năng suất và chất lượng cao, nhằm đáp ứng 

nhu cầu nâng công suất và hiệu quả thu hồi. 
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- Cơ cấu lại các công ty có vốn đầu tư theo hướng gia tăng hiệu quả của công ty 

có vốn đầu tư. 

 

* Kết luận: 

 Trên đây là Báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2012 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. Kính trình Đại 

hội cổ đông xem xét thông qua.  

Trân trọng báo cáo!   

                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                 CHỦ TỊCH  

Nơi nhận:  

- Trình ĐHCĐ; 

- Lưu VT, Văn phòng HĐQT. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƯỜNG NINH HÒA                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  BAN KIỂM SOÁT  

                                                                                         Ninh Hòa, ngày     tháng 03 năm 2013 
 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 VÀ 

KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Kính thưa Quí vị cổ đông. 

Kính thưa Đại hội. 

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ công ty, trong năm 2012 Ban kiểm soát đã 
thực hiện giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động của Hội 
đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và một số bộ phận/Phòng ban. Ban kiểm soát trình 
ĐHĐCĐ một số nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2012 
như sau: 

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT. 
1. Công tác nhân sự. 

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2012 gồm 03 thành viên: 
- Ông Phạm Cao Sơn :  Trưởng Ban kiểm soát. 
- Ông Lưu Mạnh Thức: Thành viên Ban kiểm soát. 
- Bà Nguyễn Hồng Nữ:  Thành viên Ban kiểm soát. 
Phòng Kiểm soát nội bộ công ty gổm 03 thành viên do Ban kiểm soát trực tiếp quản 
lý.  

2. Công tác kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ trong việc thực hiện các Quy chế, Quy 
trình, Quy định của các Phòng, ban, phân xưởng. 

Ban kiểm soát đã phối hợp với Phòng KSNB triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra trong  
năm 2012 và có những kiến nghị cụ thể qua mỗi cuộc kiểm tra như sau: 

2.1. Kiểm tra phòng Quản lý chất lượng: 
- Kiểm tra tính tuân thủ trong việc thực hiện Quy trình cân mía; Quy trình khoan 

mẫu và xác định tạp chất. 
2.2. Kiểm tra phòng Kế hoạch - Kinh doanh: 

- Kiểm tra tính tuân thủ trong việc thực hiện Quy trình mua hàng, bán hàng; Quy 
trình theo dõi xử lý phản hồi khách hàng; Quy trình bảo toàn sản phẩm mới.  

2.2. Kiểm tra Phân phân xưởng cơ điện: 
-  Kiểm tra tính tuân thủ trong việc thực hiện Quy định vận hành thiết bị khoan 
mẫu mía; Quy định vận hành thiết bị hệ thống tôi vôi; Quy định vận hành thiết bị 
nấu đường; Quy định vận hành hệ thống băng tải đường trong kho. 

2.4. Kiểm tra Phân xưởng đường: 
- Kiểm tra tính tuân thủ trong việc thực hiện Quy trình Lập và theo dõi kế hoạch 

sản xuất; Quy định Công nghệ sản xuất công đoạn ly tâm - đóng bao. 
2.5. Kiểm tra Phòng Kỹ thuật: 
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- Kiểm tra tính tuân thủ trong việc thực hiện Quy trình Quản lý thiết bị; Quy 
trình Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường. 

2.6. Kiểm tra kiểm soát hoạt động của phòng Nguyên liệu: 
- Kiểm tra tính tuân thủ việc thực hiện Quy chế đầu tư, tổ chức bao tiêu sản 

phẩm vụ 2012-2013; Quy trình đầu tư nguyên liệu mía. 
- Kiểm tra công tác thu mua mía nguyên liệu gồm: Kiểm tra chất lượng mía thu 

hoạch đầu vụ sản xuất, việc xếp lịch thu hoạch mía, việc phân bổ lịch thu 
hoạch mía, lập phiếu nhu cầu vận chuyển mía, điều xe vận chuyển mía.  

- Kiểm tra việc thực hiện các chương trình hỗ trợ cho khách hàng đầu tư trồng 
và bán mía cho công ty thuộc vụ mía 2011-2012. 

- Kiểm tra tiến độ thu hồi nợ đầu tư mía, đầu tư khác; Kiểm tra việc xử lý các 
trường hợp nợ vi phạm hợp đồng đầu tư. 

- Kiểm tra việc bảo quản và hoạt động của máy móc, thiết bị; việc chăm sóc và 
thu hoạch mía nguyên liệu tại Trạm giống. 

2.7. Kiểm tra phòng Tài chính – Kế toán: 
- Kiểm tra Báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm. 
- Kiểm tra, kiểm soát việc thanh toán tiền mua mía, tiền vận chuyển mía. 
- Kiểm tra việc thanh toán tiền hỗ trợ cho khách hàng đầu tư và bán mía cho 

Công ty theo Quy chế, Quy định, Hợp đồng đã ký. 
2.8. Kiểm tra Phòng Hành Chính - Nhân Sự - Pháp Chế: 

- Kiểm tra tính tuân thủ trong việc thực hiện Quy trình đào tạo; công tác thực 
hiện tính và chi trả lương hàng tháng; Công tác tuyển dụng nhân sự. 

Ban Kiểm soát đã kết hợp với các chuyên viên hỗ trợ thực hiện kiểm tra trong năm 2012, 
cụ thể như sau: 

- Kiểm tra tổng thể hoạt động tại Công ty. 
- Đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ. 
- Kiểm tra tính tuân thủ trong công tác Đầu tư nông dân – Thu mua nguyên liệu. 
- Kiểm tra tính tuân thủ Hoạt động mua vật tư – hoá chất; vật tư nông nghiệp. 
- Kiểm tra tính tuân thủ việc thực hiện Quy trình bán hàng và thu hồi công nợ. 
- Kiểm tra tính tuân thủ một số vấn đề trong công tác Xây dựng cơ bản. 

3.  Các công việc khác. 
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị;  
- Tham gia xây dựng kế hoạch hành động năm 2013 của Phòng KSNB.  
- Tập trung nghiên cứu hệ thống văn bản lập quy của Công ty, tìm hiểu hoạt động kinh 

doanh và các hoạt động khác của Công ty, xây dựng đề cương kiểm tra chi tiết cho 
từng hoạt động. 

4. Nhận xét đánh giá 
- Hoạt động kiểm tra kiểm soát của công ty được thực hiện tốt. Ban Kiểm soát cùng 

Phòng Kiểm soát nội bộ thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát kịp thời 
phát hiện các sai sót, ngăn ngừa các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. 

- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành luôn tin tưởng, ủng hộ và hỗ trợ tối đa, tạo điều 
kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. 

- Năng lực nhân sự trong hoạt động kiểm soát từng bước được nâng cao, phần nào đáp 
ứng được công tác kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị/phòng ban trong Công ty và các công ty 
liên kết. 
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B. KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

1.Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD. 

Trong năm 2012, BKS kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo các chỉ 
tiêu chủ yếu sau đây:  

Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

2012 
TH 2012 

So với KH 
(%) 

SL mía cây thu mua Tấn 400.000 562.623 140,66 

SL đường SX từ mía Tấn 40.000 53.238 133,09 

Doanh thu thuần tỷ đồng 791 933,663 118,04 

Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 82,7 88,700 107,26 

Cổ tức %/ VĐL 30 30 100 

Thu nhập bình quân 1.000đ/ng/th 6.000 7.868 131,13 

Thù lao của HĐQT, 
BKS 

1.000đ/năm 624.000 603.000 96,63 

2.Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2012. 

2.1.Tổng tài sản:  866.407.301.126 
- Tài sản ngắn hạn: 289.811.859.358 
- Tài sản dài hạn:   576.595.441.768 

2.2. Tổng nguồn vốn:  866.407.301.126 
- Nợ phải trả:    361.119.221.901 
- Nguồn vốn CSH:     505.288.079.225 

2.3. Một số chỉ tiêu khác: 
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng doanh thu: 9,50% 
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản: 10,24% 
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn điều lệ BQ: 77,26% 

3. Nhận xét và đánh giá công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng 
Giám đốc. 

      3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị. 
HĐQT hiện có 4 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 

không kiêm nhiệm. Trong năm qua, HĐQT đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng pháp 
luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra, đã định hướng đúng đắn về công 
tác đầu tư nguyên liệu, chính sách thu mua đảm bảo lợi ích cho người trồng mía; đầu tư dự 
án nâng công suất từ 3.400 TMN lên 4.300 TMN; xây dựng chính sách nhân sự và quản lý 
tài chính phù hợp có hiệu quả. Ban hành các Nghị quyết, Quy chế, Quyết định phục vụ 
công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty phù hợp với quy định 
của Nhà nước.Trong năm 2012, HĐQT có những hoạt động đạt kết quả như sau: 
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- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2012 đạt hiệu quả, mặc dù hoạt động kinh doanh năm 
2012 gặp khó khăn. 

- Chỉ đạo triển khai đầu tư Dự án nâng công suất lên 4.300 TMN, dự án đã hoàn thành 
đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả trong vụ ép 2012 – 2013. 

- Chỉ đạo việc phân phối LNST năm 2012 theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông. 
- Chỉ đạo điều chỉnh sơ đồ tổ chức phù hợp với sự phát triển của Công ty. 
- Phê duyệt ban hành các văn bản lập quy; các phương án sản xuất kinh doanh; các hạng 

mục đầu tư; Phê duyệt lựa chọn nhà thầu; Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ. 
- Thông qua  định hướng kế hoạch SXKD năm 2013; định hướng chiến lược phát triển 

Doanh nghiệp 5 năm giai đoạn 2012-2016 và tầm nhìn 2020. 
- Các thành viên HĐQT thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định Điều lệ 

Công ty. Tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, đột xuất để thông qua các 
chủ trương, chính sách, kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ mà Đại 
hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng Quản trị giao. 
 

3.2. Hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc 
Ban Tổng giám đốc có 3 thành viên, đứng đầu là Tổng giám đốc Công ty được HĐQT 

bổ nhiệm. Trong năm qua, Ban điều hành đã tổ chức quản lý, sử dụng và phát huy tốt các 
nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà 
nước, các chế độ chính sách cho người lao động. Trong hoạt động đầu tư nguyên liệu đã 
xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu, chăm lo thu nhập của người trồng mía; thực hiện 
công tác đầu tư cải tiến thiết bị, công nghệ sản xuất, nâng cấp chiều rộng lẫn chiều sâu dây 
chuyền sản xuất lên 4.300 TMN. Chú trọng công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân 
lực, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh đạt hiệu quả cao so với một số Công ty cùng ngành. 

      3.2.1. Thực hiện kế hoạch SXKD 

Các thành viên BĐH cùng đội ngũ Cán bộ quản lý có đã tổ chức thực hiện kế hoạch 
SXKD năm 2012 đạt hiệu quả tốt tất cả các chỉ tiêu đề ra: chỉ tiêu doanh thu đạt 118,04% 
và lợi nhuận trước thuế đạt 107,26% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. 

3.2.2. Thực hiện công tác đầu tư 

- Năm 2012, sản lượng thu mua cả năm là 562.623 tấn đạt 140,66% so kế hoạch và tăng 
42,5% so với năm 2011.  

- Tổng giá trị đầu tư vụ 2012 – 2013: 199,24 tỷ đồng, Công ty có chính sách và quản lý 
đầu tư cho người trồng mía phù hợp, sau vụ mía 2011 –2012 công nợ đầu tư thu hồi 
đạt cao (99,59%/tổng nợ đến hạn) là 139,19 tỷ đồng.  

- Xây dựng cơ bản hoàn thành chuyển sang TSCĐ trong năm là 68,62 tỷ đồng, chủ yếu 
là Dự án nâng công suất từ 3.400TMN lên 4.300TMN đã đưa vào sử dụng và khai thác 
hiệu quả trong vụ sản xuất 2012-2013. 
Sau khi kiểm tra hồ sơ tài liệu có liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy việc đầu tư 
nguyên liệu và các dự án hoàn thành là phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh 
của Công ty.  

3.2.3. Công tác kế toán và quản lý  
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- Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ ngày 31/12/2012 
của Công ty được phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu. 

- Công tác ký kết hợp đồng xây dựng, chi phí đầu tư các dự án, chi phí sản xuất kinh 
doanh được quản lý chặt chẽ và hạch toán đúng quy định. 

- Công ty duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 
vào thực tế hoạt động của Công ty. 

3.2.4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động 

- Tình hình lao động và quỹ tiền lương, Công ty thực hiện như sau: 
+ Lao động bình quân:    393 người 
+ Tổng quỹ tiền lương:    37,105 tỷ đồng  
+ Tổng quỹ khen thưởng:   6,533 tỷ đồng 
+ Thu nhập bình quân/người/tháng:    7.868 ngàn đồng/người/tháng 

- Các chế độ, quyền lợi của CBCNV được thực hiện đúng Luật lao động, Điều lệ của 
Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ và đúng quy định. Thu 
nhập bình quân của người lao động đã tăng  135,19% so với năm 2011. Trong năm 
qua, việc ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động 
được thực hiện đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động; đã mua BHXH và BHYT 
đầy đủ cho người lao động. Tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định. 

- Tổ chức cho CBCNV đi tham quan nghỉ dưỡng sau khi kết thúc vụ SX. Tổ chức các 
đoàn CB đi tham quan học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật, nguyên liệu tại một số Nhà 
máy bạn và các nước trong khu vực.  
Qua 01 năm, BKS luôn ghi nhận và đánh giá cao thành quả lao động của CBCNV góp 
phần phát triển Công ty vững mạnh. 

3.2.5.Thực hiện chế độ kiểm toán 

- Theo đề nghị của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã chọn Đơn vị kiểm toán nước 
ngoài là Công ty TNHH KPMG Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 
năm 2012. Căn cứ Thư quản lý, Báo cáo tài chính Công ty đã phản ảnh trung và hợp 
lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2012 và kết quả hoạt động kinh 
doanh cũng như luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại 31/12/2012, 
phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý 
hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

- Báo cáo tài chính qua các năm đều được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập có 
uy tín thực hiện. 

3.2.6. Về hoạt động khác: 

- Công ty đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và đầu tư dài hạn, tỷ lệ sở hữu một số 
công ty tại thời điểm 31/12/2012 như sau: 
+ Công ty CP Bò giống Miền Trung số lượng 690.750 CP, trị giá 14.742.250.000 
đồng, nắm giữ 59,04% VĐL.  
+ Công ty CP Mía đường Phan Rang, số lượng 1.313.210 CP, trị giá 19.963.831.003 
đồng, nắm giữ 41,9% VĐL.  
+ Công ty CP Mía đường - Nhiệt điện Gia lai, số lượng 4.000.000 CP, trị giá 
88.918.628.178 đồng, nắm giữ 22,98%/VĐL 
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+ Công ty CP Mía đường 333, số lượng 3.508.981 CP, trị giá 42.606.399.724 đồng, 
nắm giữ 42,1%/VĐL.  
+ Công ty CP Điện Gia lai, số lượng 7.000.000 CP, trị giá 84.000.000.000 đồng, nắm 
giữ 13,39%/VĐL. 
+ Công ty CP giao dịch Sơn tín , số lượng 1.500.000 CP, trị giá 19.500.000.000 đồng, 
nắm giữ 10%/VĐL. 

- Công ty đã thanh toán cổ tức năm 2012 bằng:  30%/vốn điều lệ. 
- Năm 2012 công ty đã phát hành cổ phiếu tăng VĐL từ 101,25 tỷ đồng lên 303,75 tỷ 

đồng. 

C.   KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013 

1. Mục tiêu hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất kịp thời đề xuất, kiến nghị với Ban điều 

hành Công ty khắc phục sai sót, đưa ra các biện pháp xử lý. 
- Hoàn thiện hệ thống KSNB và phát huy vai trò KSNB hiện có tại Công ty và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Bộ máy Ban kiểm soát. 
- Tuyển dụng thêm 01 nhân sự cho Phòng KSNB phụ trách lĩnh vực công nghệ sản xuất 

đường. 
- Đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống KSNB nhằm phát hiện và ngăn ngừa rủi ro có thể 

xảy ra: Kiến nghị xây dựng các quy chế, quy trình, quy định còn thiếu; các giải pháp 
ngăn ngừa rủi ro đối với hoạt động của Công ty. 

2. Kế hoạch kiểm tra.  
- Kiểm tra định kỳ tính tuân thủ về việc thực hiện các quy chế, quy trình, quy định, 

chính sách, chế độ, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. 
- Kiểm tra Báo cáo tài chính quý, 06 tháng, 09 tháng, năm; kiểm tra việc chấp hành chế 

độ kế toán, hạch toán của Công ty. 
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các Phòng/ban, đơn vị. 
- Tất cả các phòng ban trong Công ty đều được kiểm tra ít nhất 2lần/năm.  

D. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: 
Trong năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty vẫn ổn định, bền vững và đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu kế hoạch đều hoàn 
thành. Trong đó: Doanh thu năm 2012  đạt 118,04% so với kế hoạch và tăng 19,32 % so 
với năm 2011, lợi nhuận trước thuế đạt 107,26% so với kế hoạch và giảm 9,68 % so với 
năm 2011.Tình hình tài chính lành mạnh. HĐQT – BĐH – BKS đã có mối quan hệ phối 
hợp làm việc chặt chẽ theo nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.  

Để phát huy thành quả đã đạt được, đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định và bền vững, 
trong năm 2013 và những năm tiếp theo, BKS có những khuyến nghị với HĐQT và BĐH 
như sau: 

1. Tăng cường công tác quản lý kế hoạch nhằm nắm vững và dự đoán diễn biến thị 
trường, có chỉ đạo kịp thời để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2013. 

2. Việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, nâng công suất nhà máy phải tuân thủ đúng và 
đủ các qui định của pháp luật, qui chế của công ty đồng thời phải đáp ứng được chiến 
lược phát triển lâu dài của Công ty.  
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3. Trong công tác sản xuất, phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, 
duy trì thương hiệu đường trắng thượng hạng NHS được thị trường chấp nhận trong 
nhiều năm qua. 

4. Cần chú trọng hơn nữa công tác đầu tư và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu 
cầu phát triển bền vững trong tương lai của công ty. 

5. Cần có những chính sách cụ thể và thiết thực hơn nữa đối với người trồng mía để duy 
trì diện tích hiện có và phát triển thêm vùng nguyên liệu; đẩy mạnh hơn nữa công tác 
đầu tư, nghiên cứu và phát triển trại mía giống nhằm tạo ra những giống mía chín 
sớm; có khả năng thích nghi với thời tiết. Bên cạnh đó cần tổ chức thực hiện tốt quy 
trình đầu tư thâm canh phù hợp với thổ nhưỡng, giống mía để tăng năng suất và chất 
lượng mía đáp ứng nhu cầu của dự án nâng công suất nhà máy lên 6.000 TMN. 

6. Tiếp tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tạo sự chủ động về tài chính, đồng 
thời tiết kiệm chi phí lãi vay. 

 
Trên đây là Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2012 trình Đại hội 
đồng cổ đông. Rất mong quý cổ đông xem xét thông qua.  
 
Kính chúc Công ty ngày càng tăng trưởng và phát triển bền vững, chúc Quý vị đại 

biểu dồi dào sức khoẻ, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cám ơn. 

                           TM. BAN KIỂM SOÁT 

                              Trưởng ban 

Nơi nhận: 

- Trình ĐHCĐ. 
- HĐQT Công ty.  
-     Lưu BKS Công ty.                                             Phạm Cao Sơn 



 
 
 
 

Số:      /TT/HĐQT-NHS                              Ninh Hòa, ngày     tháng  03 năm 2013 
“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm  

              2012 đã kiểm toán” 

  

TỜ TRÌNH 
 

Kính gửi:   ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 
 
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường Ninh Hòa; 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 số 61/NQ-

ĐHĐCĐ-NHS ngày 16/4/2012. 
 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội  cổ đông thường niên năm 2011, Hội đồng 
Quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG 
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012. Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ 
phần Đường Ninh Hòa kính trình Đại hội  cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài 
chính năm 2012 đã được kiểm toán như sau: (đính kèm Báo cáo kiểm toán) 

 
1/ Báo cáo tài chính riêng năm 2012: 
- Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31/12/2012; 
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng; 
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng; 
- Thuyết minh báo cáo tài chính riêng. 
 
2/ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012: 
- Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2012; 
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; 
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; 
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. 
 
Kính trình Đại hội  cổ đông xem xét thông qua. 
 

 
                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
             CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ĐƯỜNG NINH HÒA                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP HĐQT. 





CÔNG TY  CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA Mẫu CBTT-03

Xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính: đồng

Năm nay Năm trước

I 289.811.859.358 193.028.638.505

1 38.282.191.247 2.636.591.673

2

3 185.834.693.868 149.045.398.944

4 63.415.593.359 36.382.841.453

5 2.279.380.884 4.963.806.435

II 576.595.441.768 404.322.561.064

1

2 317.720.745.331 281.710.234.660

- 248.120.693.294 202.029.425.859

-

- 15.098.322.159 15.590.167.289

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
 31/12/2012 (đã kiểm toán)

TÀI SẢN

TÀI SẢN NGẮN HẠN 

Tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

TÀI SẢN DÀI HẠN

Các khoản phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định thuê tài chính

Tài sản cố định vô hình

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

- 15.098.322.159 15.590.167.289

- 54.501.729.878 64.090.641.512

3

4 257.620.388.395 121.258.621.530

5 1.254.308.042 1.353.704.874

III 866.407.301.126 597.351.199.569

I 361.119.221.901 325.167.739.292

1 269.065.535.465 206.403.421.591

2 92.053.686.436 118.764.317.701

II 505.288.079.225 272.183.460.277

505.288.079.225 272.183.460.277

- 303.750.000.000 81.000.000.000

- 12.334.430.000 12.514.630.000

- -39.255.176

- 101.382.082.596 94.141.270.299

- 11.680.122.435 8.100.000.000

- 76.141.444.194 76.466.815.154

866.407.301.126 597.351.199.569

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản cố định vô hình

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Bất động sản đầu tư

Qũy đầu tư phát triển

Tài sản dài hạn khác

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

NGUỒN VỐN

NỢ PHẢI TRẢ

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Qũy dự phòng tài chính

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

  II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)

  I. Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Thặng dư vốn cổ phần

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

866.407.301.126 597.351.199.569TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN



B KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: đồng

Năm nay Năm trước

1 934.587.514.387 784.618.411.357

2 924.089.905 2.137.714.285

3 933.663.424.482 782.480.697.072

4 800.484.363.864 639.620.458.976

5 133.179.060.618 142.860.238.096

6 54.268.227.899 14.604.569.755

7 67.465.784.310 47.497.794.208

8 9.957.555.569 6.519.502.273

9 25.370.005.904 12.821.243.994

10 84.653.942.734 90.626.267.376

11 7.313.118.399 17.035.525.309

12 3.267.038.903 9.453.663.925

13 4.046.079.496 7.581.861.384

14 88.700.022.230 98.208.128.760

15 16.115.590.436 17.799.145.937

16

17 72.584.431.794 80.408.982.823

Chi phí khác

Lợi nhuận khác

Các khoản giảm trừ doanh thu

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Giá vốn hàng bán

Lợi nhận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu hoạt động tài chính

Chi phí tài chính

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

Thu nhập khác

Chỉ tiêu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tổng lợi nhuận trước thuế

Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp17 72.584.431.794 80.408.982.823

18 6.322 9.927

C CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ tiêu Đvt Năm nay Năm trước

1 Cơ cấu tài sản

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 66.55 67.69

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 33.45 32.31

2 Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 41.68 54.43

Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 58.32 45.57

3 Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán nhanh lần 0.142 0.013

Khả năng thanh toán hiện hành lần 1.08 0.94

4 Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 8.38 13.46

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 7.77 10.25

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu % 14.36 29.54

Ngày       tháng 3 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Lãi cơ bản trên cổ phiếu



``  
 
 

Số:      /TT/HĐQT-NHS                               Ninh Hòa, ngày     tháng     năm 2013 

“V/v: Phân phối lợi nhuận và  

       chia cổ tức năm 2012” 

  
TỜ TRÌNH 

 

Kính gửi:   ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
 
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa; 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ II (2011-

2015) 61/NQ-ĐHĐCĐ-NHS ngày 16/4/2012. 
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường Ninh Hòa kính trình Đại hội cổ 

đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 
như sau: 

 

 
 
 Kính đề nghị Đại hội cổ đông phê duyệt xem xét thông qua 

 
Trân trọng 

    
                TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
             CHỦ TỊCH 

Stt  Chỉ tiêu  Thuyết minh Giá trị (đ) 

A Tổng lợi nhuận trước thuế    88.700.022.230 
B Thuế TNDN phải nộp   16.115.590.436 

C Lợi nhuận sau thuế được phân phối  A-B 72.584.431.794 
1 Quỹ Đầu tư phát triển  Cx15% 10.887.664.769  
2 Quỹ dự phòng tài chính Cx5% 3.629.221.590  
3 Quỹ khen thưởng và phúc lợi Cx10% 7.258.443.180  

4 Chi thưởng vượt KH lợi nhuận (BĐH )  
7,58% vượt LN 

sau thuế 800.000.000  

D Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ C-(1+2+3+4) 50.009.102.255 
E Cổ tức năm 2012 30%x101,25tỷ  30.375.000.000 
F Lợi nhuận còn lại D-E 19.634.102.255  

CÔNG TY CỔ PHẦN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ĐƯỜNG NINH HÒA                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VPHĐQT. 



  
 
 

Số:      /TT/HĐQT-NHS                               Ninh Hòa, ngày     tháng     năm 2013 
“V/v: Các chỉ tiêu kế hoạch và  

phân phối lợi nhuận  năm 2013” 

  
TỜ TRÌNH 

 

Kính gửi:   ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 
 

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa; 
Căn cứ tình hình nhiệm vụ Công ty năm 2013. 
 
Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013: 
 

Stt Tên chỉ tiêu Thuyết minh Kế hoạch 
A  Sản lượng mía ép (tấn)  600.000,00 

B Thành phẩm nhập kho (tấn)  60.000,00 

C Doanh thu thuần (tỷ đồng)  976,69 

D Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)  50,17 

E Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)  37,63 

 Lợi nhuận phân phối     

1 Quỹ Đầu tư phát triển  E x 10% 10% 

2 Quỹ dự phòng tài chính E x 5% 5% 

3 Quỹ khen thưởng và phúc lợi E x 10% 10% 

4 Chia cổ tức 15% x VĐL 15% 

5 Chi thưởng vượt KH LN ( BĐH )  LN vượt KH 5% 

 
 Kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét thông qua. 

 
Trân trọng. 

    
                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                   CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ĐƯỜNG NINH HÒA                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP HĐQT. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐƯỜNG NINH HÒA 
 

Số: ……/HĐQT-NHS 

 

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

 

Ninh Hòa, ngày …..  tháng … năm 2013 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 

 

Kính gởi:  Đại hội  cổ đông thường niên năm 2012 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Doanh nghiệp năm 2009; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, 

 

Kính thưa Đại hội, 

 

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của 

pháp luật có liên quan.  

Hội đồng Quản trị công ty CP Đường Ninh Hòa kính trình Quý Đại hội cổ đông 

ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 trên 

cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát trong số các công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng 

khoán Nhà nước chấp thuận. 

Sau khi được Đại hội thông qua và có danh sách công ty kiểm toán được Ban 

kiểm soát đề nghị, Hội đồng quản trị tiến hành các bước như: mời báo giá, tiến độ và 

cách thực hiện. Trên cơ sở đó, chọn lựa ra đơn vị tốt nhất để thực hiện công tác kiểm 

toán năm 2013 cho Công ty. 

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua. 

 

  
  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Lưu VP.HĐQT; Lưu VT.  
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CÔNG TY CỔ PHẦN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƯỜNG NINH HÒA       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: …… / HĐQT-NHS                      Ninh Hòa, ngày …. tháng 03 năm 2013  

 

TỜ TRÌNH 
Vv: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu bổ sung và 

thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 

 

Kính gởi:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 
 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa, 

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Đường 

Ninh Hòa dự kiến sẽ phát hành bổ sung cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ  303,75 tỷ 

đồng lên 607,5 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ lần này của Công ty cũng nhằm 

theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững, ổn định và dài hạn. 

 

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa đề nghị Đại hội xem xét 

thống nhất thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn tăng thêm trong 

năm 2013 như sau: 

I. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:  
- VĐL hiện tại: 303.750.000.000 đồng (Ba trăm lẻ ba tỷ, bảy trăm năm mươi 

triệu đồng). 

- VĐL phát hành tăng thêm:  303.750.000.000 (Ba trăm lẻ ba tỷ, bảy trăm năm 

mươi triệu đồng)  

- VĐL sau khi tăng: 607.500.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ bảy tỷ, năm trăm triệu 

đồng.) 

II. Phương án phát hành chi tiết: 
1. Cổ phiếu phát hành: 
- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa 

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông. 

- Mã chứng khoán: NHS 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

- Số lượng cổ phần phát hành: 30.375.000 cổ phần. 

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 303.750.000.000 đồng. 

2.  Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:  
Tổng giá trị vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu dự kiến là 303.750.000.000 

đồng sẽ được dùng: 

Bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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3. Đối tượng chào bán: chào bán cho tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty tại 

ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua. 

4. Nguyên tắc phát hành:  
- Tổng số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 30.375.000 cổ phần 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

- Giá chào bán: 10.000 đồng 

- Thời gian chào bán: trong năm 2013 

- Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán: 303.750.000.000 đồng. 

- Tỷ lệ chào bán: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ 

đông được quyền mua thêm 01 cổ phiếu phát hành thêm). 

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách 

tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần 

của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần 

(không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên 

nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền 

chuyển nhượng quyền. 

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua 

(nếu có): Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng 

đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện 

quyền mua (nếu có) sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối 

tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện 

hữu. 

- Trong trường hợp tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng vẫn không 

bán hết thì Công ty chỉ thực hiện tăng vốn theo đúng số lượng vốn thực góp của 

nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác. 

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu 

không bị hạn chế chuyển nhượng. 

III. Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung: 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:   30.375.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung:  30.375.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu sau khi tăng vốn:  60.750.000 cổ phiếu. 

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm 

Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán 

TPHCM sau khi kết thúc đợt chào bán.   

IV. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 
Thay đổi điểm 4 – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Đường 

Ninh Hòa: 

Vốn điều lệ: 607.500.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ bảy tỷ, năm trăm triệu đồng). 

V. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định: 
- Thời điểm chào bán cụ thể trong năm 2013 sau khi được UBCKNN cấp phép. 
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- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán cổ phiếu, đăng 

ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ 

sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc đợt chào bán. 

- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo 

đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán. Đăng ký thay 

đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 

- Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt chào bán cổ phiếu; 

- Ủy quyền cho HĐQT đồng thời HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện 

các thủ tục liên quan theo quy định. 

 

Trân trọng kính trình. 

             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                                CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu VT, VP HĐQT. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG NINH HÒA 
 
Số: ……/HĐQT-NHS 

 

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

 

Ninh Hòa, ngày …… tháng …. năm 2013 

 
TỜ TRÌNH 

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty   
 

Kính gởi:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 
 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật doanh nghiệp năm 2009; 

- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công 

ty áp dụng cho các công ty đại chúng ngày 26/07/2012; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, 
 

Kính thưa Đại hội, 
 

 Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay và các quy định 

của Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa trình Đại 

hội cổ đông thường niên năm 2012 xem xét thông qua điều chỉnh Điều lệ Công ty (đính 

kèm nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty). 
Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung chỉnh sửa Điều lệ và 

ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ theo đúng quy 

định. 

 Trân trọng.  
  

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu VP.HĐQT; Lưu VT.  
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐƯỜNG NINH HÒA 

 

BẢN NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  
(Đính kèm Tờ trình số: …./HĐQT-NHS của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Ninh Hòa ban hành ngày …………v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ 

chức hoạt động điều hành Công ty) 

 

Stt Vị trí Nội dung hiện hành Nội dung cần điều chỉnh 
Lý do điều chỉnh/cơ sở 

pháp lý 
1. Khoản 

2 Điều 

4 

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 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh 
trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Điều 34 Nghị định 

43/2010/NĐ-CP về đăng 

ký DN 

2. Khoản 
2 điều 8 

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

Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được 
chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như 
quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành 

để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, 

quyền mua cổ phiếu mới chào bán. 

Khoản 1 Điều 116 LDN 

2005 

3. Khoản 
3 điều 
11 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% 
tổng số cổ phần phổ thông  trong thời gian liên tục 
từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên 
tổng số cổ phần phổ thông  trong thời gian liên tục từ 
sáu tháng trở lên có các quyền sau: 

Phù hợp với khoản 3 điều 
24 Điều lệ NHS. 

4. Điều 12 Không có Bổ sung khoản 2 
2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và 
thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua 
đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. 
Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng 
quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ 
đông 

Điều lệ mẫu Thông tư 

121/2012/TT-BTC 

5. Điểm c 
Khoản 
3 Điều 

c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn 
số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn 
một phần ba số thành viên quy định trong Điều lệ. 

c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số 
thành viên mà luật pháp quy định hoặc bị giảm quá 
một phần ba so với số thành viên quy định tại Điều lệ 

Điểm b khoản 3 điều 97 

và Khoản 3 điều 115 

LDN 2005 
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Stt Vị trí Nội dung hiện hành Nội dung cần điều chỉnh 
Lý do điều chỉnh/cơ sở 

pháp lý 
13 Công ty; 

6. Điểm e 
khoản 2 
điều 14 

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 Giám đốc và Tổng Giám 
đốc điều hành; 

Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm và thay thế thành viên 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;  

Điều 96 Luật DN 2005 

7. Điểm o 
khoản 2 
điều 14 

o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết 
hợp đồng với những người được quy định tại 
Khoản 1 Điều 120 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 gần nhất được kiểm toán;  

o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp 
đồng với những người được quy định tại Khoản 1 
Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn 
hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi 
nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính 
gần nhất được kiểm toán; 

Mở rộng thẩm quyền 

HĐQT 

Khoản 2 điều 120 LDN 

8. Điểm c 
khoản 4 
điều 15 

c. Điều khoản này không áp dụng trong trường 
hợp Công ty nhận được thông báo về một trong 
các sự kiện trên bốn mươi tám giờ kể từ giờ khai 
mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước 
khi cuộc họp được triệu tập lại. 

c. Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp 
Công ty nhận được thông báo về một trong các sự 
kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Phù hợp với quy định tại 

đoạn cuối khoản 4 điều 
15 điều lệ mẫu ban hành 
kèm theo thông tư 
121/2012/TT-BTC 

9. Khoản 
3 Điều 
17 

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 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho 
tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện 
thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các 
công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang 
thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo 
họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười 
lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, 
(tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi 
một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào 
hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, 
các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu 
quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và 

Không quy định thông 

báo họp Đại hội cổ đông 

phải đăng trên 01 tờ báo 

trung ương hoặc 01 tờ 

báo địa phương. 

Điều lệ mẫu Thông tư 

121/2012/TT-BTC 
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Stt Vị trí Nội dung hiện hành Nội dung cần điều chỉnh 
Lý do điều chỉnh/cơ sở 

pháp lý 
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 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. 

đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong 
trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo 
họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải 
nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông 
có thể tiếp cận. 
 

10. Điểm b 
khoản 5 
điều 17 

b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông 
trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng.  

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 (06) tháng theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này; 

Phù hợp khoản 3 điều 24 

Điều lệ 

11. Khoản 
4 điều 
19 

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 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các cuộc 
họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ 
tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì 
các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm 

Quy định thêm về việc 

bầu chủ tọa trong các 

trường hợp khác 

Điều lệ mẫu Thông tư 
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Stt Vị trí Nội dung hiện hành Nội dung cần điều chỉnh 
Lý do điều chỉnh/cơ sở 

pháp lý 
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 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. 

chủ toạ cuộc họp. Trường hợp không có người có thể 
làm chủ toạ, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ 
cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ 
toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người 
có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp. 
Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ 
đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có phiếu bầu cao 
nhất được cử làm chủ toạ cuộc họp. 

121/2012/TT-BTC 

12. Khoản 
2 điều 
20 

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 
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. 

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, việc tổ chức lại hay 
giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản 
Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 
50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo 
Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được 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 (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít 
nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền 
biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến 
cổ đông bằng văn bản). 

Quy định thêm tỷ lệ thông 

qua khi lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản. 

Điều lệ mẫu Thông tư 

121/2012/TT-BTC 

13. Khoản 
2 điều 
21 

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 

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 

Quy định thêm thời hạn 

gửi phiếu lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản. 
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Stt Vị trí Nội dung hiện hành Nội dung cần điều chỉnh 
Lý do điều chỉnh/cơ sở 

pháp lý 
tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức 
bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ 
đông; 
 

được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ 
đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm 
bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một 
thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít 
nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận 
phiếu lấy ý kiến. 

Điều lệ mẫu Thông tư 

121/2012/TT-BTC 

14. Điều 22 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. 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.  
 

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách 
nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ 
đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công 
bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi 
bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời 
hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày 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 (10) 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 Điều lệ này. 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.  

Quy định thêm Biên bản 

Đại hội cổ đông phải 

được công bố trên 

Website của Công ty 

 

Điều lệ mẫu Thông tư 

121/2012/TT-BTC 

15. Khoản 
1 điều 
23 

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. 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trừ trường hợp quy 
định tại khoản 4 điều 104 của Luật doanh nghiệp. 

Khoản 1 điều 107 và 

Khoản 4 điều 104 Luật 

doanh nghiệp 

16. Điều 23 Không có Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ Quy định thêm thời hạn 
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Stt Vị trí Nội dung hiện hành Nội dung cần điều chỉnh 
Lý do điều chỉnh/cơ sở 

pháp lý 
đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc 
Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội 
đồng cổ đông trong vòng 90 ngày theo trình tự, thủ tục 
quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

tổ chức lại Đại hội cổ 

đông khi quyết định của 

Đại hội cổ đông bị hủy 

bỏ. 

Điều 107 Luật DN 2005 

17. Khoản 
1 Điều 
24 

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. 
 

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 HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần 
ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số 
lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập  được xác 
định theo phương thức làm tròn xuống.  

Khoản 1 và 2 điều 30 của 

Thông tư 121/2012/TT-

BTC 

18. Khoản 
6 điều 
24 

6. 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. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị bị mất tư 
cách thành viên theo quy định khoản 5 điều này, Hội 
đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời 
làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ 
trống phát sinh.Việc bầu mới thành viên Hội đồng 
quản trị phải được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông 
gần nhất. Mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho 
đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có 
sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản 
trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực. 

Khoản 3 điều 11 

TT121/2012/TT-BTC 

19. Điểm a, 
b 
Khoản 

a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại 
diện của Công ty; 
b. Thành lập các công ty con của Công ty;  

a. Thành lập, giải thể chi nhánh hoặc các văn phòng 
đại diện của Công ty; 
b. Thành lập, giải thể, phá sản các công ty con của 

Điểm k, khoản 2 điều 108 

LDN 2005 



8 

 

Stt Vị trí Nội dung hiện hành Nội dung cần điều chỉnh 
Lý do điều chỉnh/cơ sở 

pháp lý 
4 điều 
25 

Công ty;  

20. Điểm c 
K4 điều 
25 

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). 

Trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 của Luật 
Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê 
chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm , phê 
chuẩn, quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ 
các hợp đồng lớn của Công ty có giá trị từ 10% trở 

lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất (bao gồm cả các hợp đồng mua, bán, 
sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh). 

Sửa lại để phân định rõ 

thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị và tránh trường 

hợp tranh cãi về định 

nghĩa của “hợp đồng 

lớn”. 

21. Điểm 
m 
khoản 4 
điều 25 

Chưa có Các định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty 

 

22. Khoản 
8 điều 
25 

8. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội 
đồng quản trị phải được ghi chi tiết trong báo cáo 
thường niên của Công ty. 
 

8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản 
trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ 
phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công 
ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty 
khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần 
vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo 
thường niên của Công ty. 

 

Điều lệ mẫu TT 

121/2012/TT-BTC 

23. Điểm b 
khoản 3 
điều 27 

b. Hai thành viên Hội đồng quản trị; b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; Quy định hợp lý hơn 

24. Điểm c 
khoản 3 
điều 27 

c. Chủ tịch Hội đồng quản trị Bỏ điểm này Quy định tại khoản 2 

điều 27 quy định: Chủ 

tịch HĐQT có triệu tập 

họp bất kỳ khi nào thấy 
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Stt Vị trí Nội dung hiện hành Nội dung cần điều chỉnh 
Lý do điều chỉnh/cơ sở 

pháp lý 
cần thiết. 

25. Khoản 
8 điều 
27 

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. 
 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ 
được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít 
nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị 
có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người 
được uỷ quyền).  

Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ 
nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định, 
cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười 
lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. 
Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một 
nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

Điều 30 Nghị định 

102/2010/NĐ-CP 

26. Khoản  
14 điều 
27 

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. 
 

14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển 
biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và 
biên bản đó là 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 
(10) 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 hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và 
mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành 
viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp. 

 

Điều lệ mẫu Thông tư 

121/2012/TT-BTC  

27. Chương 
IX 

Chương IX. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) điều hành và 
cán bộ quản lý. 

Chương X. Ban kiểm soát 

Chương IX. Ban kiểm soát 
 
 
Chương X. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản 

Thay đổi thứ tự  
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Stt Vị trí Nội dung hiện hành Nội dung cần điều chỉnh 
Lý do điều chỉnh/cơ sở 

pháp lý 
trị, Thành viên Ban Kiểm soát , Tổng Giám đốc (Giám 
đốc) điều hành và cán bộ quản lý khác. 

 

28. Khoản 
2 Điều 
32 

Bổ sung thêm nội dung mới này vào khoản 2 điều 
32. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát 
thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần 
thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm 
ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công 
ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ 
chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban 
kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Điều lệ mẫu 

TT121/2012/TT-BTC 

29. Chương 
X 

Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị, Giám 
đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và cán bộ quản lý 

Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị, thành 
viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều 
hành và cán bộ quản lý 

Bổ sung nhiệm vụ của 

thành viên Ban kiểm soát 

trong các điều 34,35, 36. 

30. Khoản 
2 điều 
35 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 
Tổng giám đốc điều hành 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. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 
soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và cán bộ 
quản lý khác 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.  
 

Điều lệ mẫu Thông tư 

121/2012/TT-BTC 

31. Khoản 
3 điều 
35 

3. Công ty không được phép cấp các khoản vay, 
bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội 
đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều 
hành, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp 

3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh 
cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, cán 
bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các 

Điều lệ mẫu  Thông tư 

121/2012/TT-BTC 
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Stt Vị trí Nội dung hiện hành Nội dung cần điều chỉnh 
Lý do điều chỉnh/cơ sở 

pháp lý 
nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, 
trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 
 

thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người 
này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản 
vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ 
đông chấp thuận. 

32. Điểm a, 
b khoản 
4 điều 
35 

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. 

a. Đối với hợp đồng có giá trị dưới 50% 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 bằng hoặc lớn 
hơn 50% 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. 

Phù hợp với điều 120 
Luật doanh nghiệp 

33. Điều 40 Sau mỗi niên khóa tài chính, Hội đồng 
quản trị có trách nhiệm xây dựng quy chế phân 
phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ để trình Đại 

Sau mỗi niên khóa tài chính, Hội đồng quản trị 
có trách nhiệm xây dựng quy chế phân phối lợi nhuận 
và sử dụng các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông 

Không quy định cụ thể tỷ 
lệ tích quỹ nhằm linh 
động hơn trong quá trình 
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Stt Vị trí Nội dung hiện hành Nội dung cần điều chỉnh 
Lý do điều chỉnh/cơ sở 

pháp lý 
hội đồng cổ đông quyết định cho từng năm. 
      Lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp được phân phối như sau:  

a.  Bù lỗ năm trước (nếu có) 
b. Quỹ dự phòng tài chính: bằng 5 – 10% 

lợi nhuận sau thuế, cho đến khi số dư bằng 10% 
vốn điều lệ. 

c. Các quỹ khác :  
-  Quỹ ĐTPT: 5 – 15% 
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5 – 15% 
d. Phần còn lại chia cổ tức cho cổ đông và 

giữ lại theo quyết định của ĐHCĐ. 
2.  Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi 
nhuận được thực hiện theo quy định của pháp 
luật. 

quyết định cho từng năm. 
      Lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp được phân phối như sau:  

a.  Bù lỗ năm trước (nếu có). 
b. Quỹ dự phòng tài chính. 
c. Các quỹ khác :  
-  Quỹ ĐTPT. 
- Quỹ khen thưởng. 
- các loại quỹ khác. 
d. Phần còn lại chia cổ tức cho cổ đông và giữ 

lại theo quyết định của ĐHCĐ. 
2.  Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận 
được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

hoạt động kinh doanh và 
phù hợp tình hình thực tế 
mỗi năm. 

34. Điều 42 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. 

Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa 
vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đã 
thanh toán đủ (hoặc đã dành phần thanh toán đủ) các 
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đã đến hạn phải trả, 
tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và phù hợp với các 
quy định của phát luật, Công ty sẽ trích lập các Quỹ 
theo quy định tại Điều 41 Điều lệ này. Mức trích lập 
các quỹ sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội 
đồng quản trị là cơ quan quyết định sử dụng các quỹ 
này theo mức trích lập đã được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. 

Phù hợp với Điều 41 
Điều lệ sửa đổi bổ sung 
nêu trên. 

35. Điều 46 Không có Điều 46. Báo cáo thường niên 
Công ty  phải lập và công bố Báo cáo thường 

Điều lệ mẫu Thông tư 

121/2012/TT-BTC 
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Stt Vị trí Nội dung hiện hành Nội dung cần điều chỉnh 
Lý do điều chỉnh/cơ sở 

pháp lý 
niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán 
và thị trường chứng khoán. 

36. K1 điều 
47 

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. 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ phê duyệt 
danh sách các 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 (do Ban kiểm soát đệ trình) và ủy quyền cho Hội 

đồng quản trị chỉ định một công ty kiểm toán độc lập 

thuộc danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê 

duyệt như trên 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 

Đảm bảo sự linh hoạt cho 
Công ty khi lựa chọn đơn 
vị cung cấp dịch vụ tại 
từng thời điểm 

 



  

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG NINH HÒA 
 

Số: …../HĐQT-NHS 

 

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

 

Ninh Hòa, ngày … tháng …. năm 2013 

TỜ TRÌNH 
V/v: điều chỉnh giá thu hồi cổ phiếu của CBNV nghỉ việc  

 

Kính gởi:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 
 

 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động điều hành Công ty; 

- Căn cứ Nghị quyết số: 95/NQ-ĐHCĐBT-NSC của Nghị quyết Đại hội cổ đông 

bất thường của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa ngày 25/11/2009,  

 

Công ty thực hiện theo Nghị quyết số 95/NQ-ĐHCĐBT-NHS của Đại hội cổ 

đông bất thường ngày 25/11/2009 và tiến hành thu hồi cổ phiếu của CBNV nghỉ việc 

trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. 

Do biến động giá của cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa trên sàn giao 

dịch chứng khoán trong năm 2012, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông 

qua việc thay đổi như sau: 

1. Thay đổi khoản 3 điều 1 của Nghị quyết số: 95/NQ-ĐHCĐBT: 

Thu hồi cổ phiếu đã chào bán: trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV 

chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty (trừ thành viên Ban Tổng Giám đốc). 

Công ty sẽ thu hồi cổ phiếu này và ủy quyền cho Công đoàn cơ sở mua lại theo 

mệnh giá và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá thu hồi theo từng 

thời điểm. Sau đó Hội đồng quản sẽ xem xét phân phối cổ phiếu thu hồi cho 

từng đối tượng phù hợp. 

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục 

cần thiết giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng đã chào bán cho cán bộ 

chủ chốt và CBNV Công ty theo quy định liên quan. 
 

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

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Lưu VP.HĐQT; Lưu VT.  



 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG NINH HÒA  
 

Số: ……./HĐQT-NHS 

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

 

Ninh Hòa, ngày ….. tháng …. năm 2013 

 
TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013 
 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa. 

- Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ của Công ty trong năm 2013, 

 

 Kính gởi:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 
 
Kính thưa Đại Hội,  

 Để có kinh phí trang trải cho những hoạt động của HĐQT, BKS và chi thù lao, 

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Ninh Hòa kính trình Đại hội cổ đông thông qua 

mức kinh phí và thù lao năm 2013: 

 
Mức thù lao năm 2013: 

STT Chức danh Số lượng 
Thù lao/tháng 

(đồng/người/tháng) 

Tổng thù lao 
/năm 

(đồng/năm) 

1 Chủ tịch HĐQT 01 20.000.000  240.000.000 

2 Thành viên HĐQT  04 5.000.000 240.000.000 

3 Thư ký HĐQT 01 3.000.000 36.000.000 

4 Trưởng BKS 01 5.000.000 60.000.000 

5 Thành viên BKS 02 2.000.000 48.000.000 

 Tổng cộng  35.000.000 624.000.000 
 

- Tổng mức thù lao năm 2013: 624 triệu đồng bằng với mức thù lao trong năm 

2012. 

 

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận thông qua. 

 

        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu VP.HĐQT; Lưu VT.  
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG NINH HÒA 
 
Số: ……/HĐQT-NHS 

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

 
Ninh Hòa, ngày ….. tháng …. năm 2013 

 

TỜ TRÌNH 
 

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
 

Kính gởi:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 
 

Kính thưa Đại hội, 

- Căn cứ đơn từ nhiệm nhận ngày 29/08/2012  của Ông Trịnh Minh Châu – 
Thành viên HĐQT;  

- Căn cứ đơn từ nhiệm nhận ngày 17/10/1012 của Ông Thái Văn Chuyện  – 
Thành viên HĐQT; 

- Căn cứ đơn từ nhiệm nhận ngày 15/03/1013 của Bà Phạm Thị Hồng Hoa  – 
Thành viên HĐQT, 

-  

 Nay, Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Ninh Hòa kính trình Quý Đại hội cổ 
đông thông qua đơn từ nhiệm chức vụ  thành viên trong Hội đồng quản trị đối với Ông 
Trịnh Minh Châu, Ông Thái Văn Chuyện, Bà Phạm Thị Hồng Hoa. 

 Sau khi Đại hội cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT nêu 
trên, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên 
HĐQT và thông qua việc bầu người khác bổ sung thay thế thành viên HĐQT theo 
Điều lệ Công ty. 

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

   
  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu VP.HĐQT; Lưu VT.  
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG NINH HÒA 

Số: ……/HĐQT-NHS 

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

 

Ninh Hòa, ngày ….. tháng …. năm 2013 

 

TỜ TRÌNH 
 

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát  

 

Kính gởi:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 
 

Kính thưa Đại hội, 

- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 14/03/2013 của bà Nguyễn Hồng Nữ  – Thành viên 

BKS,  

 

 Nay, Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Ninh Hòa kính trình Quý Đại hội cổ 

đông thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên trong Ban kiểm soát của bà Nguyễn 

Hồng Nữ. 

 Sau khi Đại hội cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Hồng Nữ, Hội 
đồng quản trị công ty trình Đại hội phê chuẩn việc bầu bổ sung người khác thành viên 

BKS theo Điều lệ Công ty. 

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

   
  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Lưu VP.HĐQT; Lưu VT.  



  

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG NINH HÒA 
 
Số: …….../HĐQT-NHS 

 

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

 

Ninh Hòa, ngày … tháng …. năm 2013 

 
TỜ TRÌNH 

V/v: thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc  

và bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT 

 

 Kính gởi:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 
 

 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông: 

 
1. Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Trầm Kim Dũng giữ chức vụ 

Tổng Giám đốc kể từ ngày 02/08/2012 thay thế Bà Nguyễn Thị Hoa theo Quyết 
định số 116/HĐQT-NHS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/08/2012. 

 
2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trầm Kim Dũng làm thành viên Hội đồng quản 

trị thay thế Ông Trịnh Minh Châu (đã gửi đơn xin từ nhiệm) theo Quyết định số 
135/HĐQT-NHS ngày 04/09/2012 của Hội đồng quản trị Công ty và Nghị quyết 

số 153/HĐQT-NHS ngày 11/10/2012. 

Việc bổ nhiệm ngày được thực hiện theo quy định tại khoản 6 điều 24 Điều lệ 

Công ty. 
 

Hội đồng quản trị trân trọng kính đề nghị Đại hội tiến hành các thủ tục thông qua 

các vấn đề nêu trên.  

Thông tin chi tiết về Ông Trầm Kim Dũng (đính kèm Sơ yếu lý lịch). 
 

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

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Lưu VP.HĐQT; Lưu VT.  
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CÔNG TY CỔ PHẦN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƯỜNG NINH HOÀ                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               

QUY CHẾ BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS  
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 

 

Điều 1: Những quy định chung: 

1.1. Quy chế bầu cử này quy định thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị 
(“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Đại hội cổ đông thường 

niên năm 2012 Công ty Cổ phần Đường Ninh Hoà.  

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

chế này. 

Điều 2: Ban kiểm phiếu, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu: 

    Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

- Tổ chức bầu cử và kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ 

đông. 

- Tổ chức kiểm phiếu. 

- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội cổ đông. 

- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội. 

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử vào HĐQT, 

BKS. 

Điều 3: Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

3.1. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát là bầu cử trực 

tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại điều 104 Luật Doanh 

nghiệp. 

3.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại hội cổ đông 

vào thời điểm bầu cử có số phiếu biểu quyết bằng số cổ phần có quyền biểu 

quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và 

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

cử viên. 

3.3. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát, được quy 

định tại Điều lệ của công ty đã được thông qua và theo đúng quy định của pháp 

luật hiện hành. Đại hội lần này thông qua việc bầu bổ sung …. thành viên HĐQT 

và …. thành viên BKS do có đơn xin từ nhiệm hợp lệ. 

3.4. Danh sách ứng cử viên được lập trên cơ sở đề cử/tự ứng cử của các cổ đông gửi 

về Công ty trước ngày 29/03/2013, ba ngày trước khi diễn ra Đại hội theo quy 

định. 

3.5. Phiếu bầu cử sau được coi là không hợp lệ: 
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- Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty và không phải do Công ty phát hành; 

- Phiếu bầu cử để trống; 

- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung dẫn đến có nhiều cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn; 

- Phiếu bầu cử có số ứng cử viên được dồn phiếu vượt quá số thành viên được 

bầu tối đa theo quy định; 

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên cộng lại vượt quá 

số phiếu biểu quyết mà cổ đông có; 

- Phiếu bầu cử mà các cổ đông gạch bỏ tất cả các ứng cử viên; 

- Phiếu bầu cử mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ phần trăm (%). 

3.6. Quy định về trúng cử: 

- Những ứng cử viên trúng cử là những ứng cử viên được số cổ đông đại diện ít 

nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận và 

được chọn theo thứ tự tỷ lệ chấp thuận từ cao xuống thấp cho đến khi hết số 

người trúng cử tối đa. 

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì Đại 

hội cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung. 

- Trường hợp có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau cho 

thành viên cuối cùng thì Đại hội cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những 

người đó. 

- Sau khi ban kiểm phiếu làm việc theo đúng các quy định và công bố kết quả 

kiểm phiếu, Chủ tọa sẽ tuyên bố những ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành 

viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tuyên bố các ứng cử viên này đã được 

bầu chọn một cách hợp lệ.  

- Phiếu bầu cử phải niêm phong và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Trường 

hợp có vấn đề cần kiểm tra lại, phải có đại diện Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu 

và đại diện cổ đông khi mở niêm phong và thông qua bằng văn bản để lưu giữ. 

Điều 4: Điều khoản thi hành 

- Quy chế bầu cử của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần 

Đường Ninh Hoà có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội cổ đông biểu 

quyết thông qua. 

- Trên đây là Quy chế  bầu cử của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công 

ty Cổ Phần Đường Ninh Hoà, với 4 điều. 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  

   THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 




