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CTY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN 

(SEAMECO) 

 

Số:         /2017/BB-ĐHĐCĐ-CNTS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017 
     
 

 

 

BIÊN BẢN HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN 
 

 
 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy Sản; 

- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 05 tháng 04 năm 2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam (VSD) lập và sổ cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản; 

- Căn cứ Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Công 

nghiệp Thủy sản do Chủ tịch HĐQT ký ngày 11/4/2017; 

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường lầu 1 của Công 

ty Cổ phần Công nghiệp Thủy Sản, số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, 

Tp.HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty được tiến 

hành, với những nội dung như sau: 

I/ KHAI MẠC VÀ THAM DỰ ĐẠI HỘI:  

Thay mặt Ban tổ chức Ông Trần Văn Khuynh tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017. Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, gồm có:  

1. Hội đồng quản trị Công ty: 
- Ông Thái Bá Nam   – Chủ tịch HĐQT  

- Ông Nguyễn Bảy  – TV HĐQT– TGĐ 

- Ông Trương Tùng Hưng – TV HĐQT– Phó TGĐ 

- Phan Ngọc Chúc  – TV HĐQT 

- Ông Đỗ Trung Chuyên  – TV HĐQT  

2. Ban kiểm soát Công ty. 

- Bà Tống Thị Ngọc Oanh –  Trưởng BKS 

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – TV BKS  

- Ông Nguyễn Văn Trung  – TV BKS 

3. Các cổ đông của Công ty. 

II/ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP  (Có Biên bản kiểm tra đính kèm). 

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Công ty chỉ định để thực hiện các công việc chuẩn bị tổ 

chức phiên họp, đảm bảo phiên họp tiến hành đúng quy định của pháp luật, gồm: 

1. Bà Võ Thị Vũ Tuyết   – Trưởng phòng TCHC  – Trưởng ban; 

2. Bà Huỳnh V.Đ.T.L. Hoa  – Kế toán trưởng Cty  – Thành viên. 

3. Ông Trần Nhật Triết   – CV Phòng HCTC   – Thành viên. 

Theo Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông dự họp: 

- Tổng số cổ đông Công ty: ……. cổ đông. 

Dự thảo 
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- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: …….. cổ phần. 

- Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự họp: …… cổ đông, với tổng số quyền biểu 

quyết tương ứng là: ……… cổ phần, chiếm tỷ lệ: …….% (> 51% tổng số quyền biểu quyết của 

Công ty theo Điều 18.1 Điều lệ Công ty), nên phiên họp đủ điều kiện tiến hành. 

Thành phần Chủ tịch đoàn điều khiển cuộc họp, gồm các Ông/bà trong Hội đồng quản trị 

đương nhiệm: 

1. Ông Thái Bá Nam  – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn. 

2. Ông Nguyễn Bảy   – TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. 

3. Ông Trương Tùng Hưng – TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty. 

III/ PHẦN LÀM VIÊC CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN. 

1. Thông báo chương trình làm việc chính thức của cuộc họp. 

Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT thông báo chương trình chính thức của cuộc họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (không có nội dung bổ sung thêm so với nội dung chương trình dự 

kiến đã gửi kèm theo Thư mời họp cho cổ đông). 

2. Giới thiệu để cổ đông thông qua thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại 

cuộc họp. 

Ông Thái Bá Nam – Chủ tọa đoàn, giới thiệu với ĐHĐCĐ về thành phần Ban thư ký, Ban 

kiểm phiếu của cuộc họp, gồm: 

 2.1 Ban thư ký, gồm 02 người: Bà Lê Thị Hải An và bà Trần Thị Hạnh. 

 2.2 Ban kiểm phiếu, gồm 04 người:  - Ông Trần Khanh – Trưởng ban kiểm phiếu. 

       - Bà Huỳnh .V.Đ.T. Lệ Hoa – Thành viên BKP. 

       - Bà Võ Thị Vũ Tuyết – Thành viên BKP. 

       - Bà Nguyễn Thị Nam Định – Thành viên BKP. 

 Phiên họp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” : 100% đồng ý. 

 3. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2017 của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản.  

 Ông Trần Văn Khuynh – Đại diện Ban tổ chức cuộc họp đọc bản Quy chế làm việc và thể lệ 

biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cp CNTS. 

 Phiên họp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” với kết quả như sau: 

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Đồng ý   :   …… % 

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không đồng ý  :        % 

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến :        % 

Tỷ lệ đồng ý là …….% > 51%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua quy chế làm việc, thể lệ 

biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

4. Phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. 

4.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều 

hành công ty năm 2017: 

Ông Nguyễn Bảy – TVHĐQT kiêm TGĐ trình bày Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả 

kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 (đính kèm nội dung báo cáo ngày 

11/4/2017). 

4.2 Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016:  

Bà Tống Thị Ngọc Oanh - Trưởng BKS - trình bày Báo cáo BKS năm 2016 của Công ty Cổ  

phần Công nghiệp Thủy sản (đính kèm nội dung báo cáo ngày 11/4/2017). 

4.3 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017: Bà Tống Thị Ngọc Oanh - Trưởng 

BKS - trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài 
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chính năm 2017 của Công ty, ngày 11/4/2017 để cuộc họp biểu quyết thông qua ((đính kèm nội 

dung Tờ trình ngày 11/4/2017).. 

4.4 Các Tờ trình Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông: 

4.4.1 Ông Trương Tùng Hưng -TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình 

để phiên họp thảo luận, gồm: 

- Tờ trình số     /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc Thông qua báo cáo Tài chính 

năm 2017 đã được kiểm toán. 

- Tờ trình số     /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2017. 

- Tờ trình số      /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc thông qua mức chi trả thù 

lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến kế hoạch chi trả năm 2017. 

4.4.2 Ông Thái Bá Nam – CTHĐQT trình bày: 

- Tờ trình số       /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc miễn nhiệm và bầu bổ 

sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017. (Thông qua đơn từ nhiệm của ông Phan Ngọc Chúc 

để tiến hành bầu bổ sung) 

- Tờ trình số         /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về số lượng thành viên Ban kiểm 

soát nhiệm 2017-2019. 

Phiên họp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” với kết quả như sau: 

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Đồng ý   :   …… % 

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không đồng ý  :        % 

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến :        % 

Tỷ lệ đồng ý là …….% > 51%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua quy chế làm việc, thể lệ 

biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

 

(đính kèm nội dung các Tờ trình ngày 11/4/2017). 

5. Cuộc họp thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng hình thức lấy phiếu ý 

kiến của cổ đông 

 5.1 Cuộc họp thảo luận lấy ý kiến. 

  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5.2 Chủ tịch đoàn kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng “Phiếu biểu quyết”, 
gồm: 

 Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều 

hành Công ty năm 2016. 

 Thông qua Báo cáo BKS năm 2016 của Công ty Cổ  phần Công nghiệp Thủy sản 

 Thông qua Tờ trình số     /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc Thông qua báo 

cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. 

 Thông qua Tờ trình số     /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc Thông qua kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 

 Thông qua Tờ trình ngày 11/4/2017 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán 

độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.  

 Thông qua Tờ trình số      /2017/TT-HĐQT-CNTS ngày 11/4/2017 về việc thông qua chi 

trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017. 

5.3 Chủ tịch đoàn kết luận các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng “Phiếu bầu cử”. 

5.3.1 Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm 

kỳ 2015-2017. 
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a) Chủ tịch đoàn thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm 

kỳ 2015-2017 đã nhận được trước bầu cử: 

+ Cổ đông ………… (kèm thư đề cử) đã đề cử … ứng viên: 

 . Ông/bà …………… (Hồ sơ ứng viên kèm theo) 

b) Các đề cử, ứng cử bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại cuộc họp: ….. 

c) Chốt danh sách ứng ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 

tại phiên họp:  + Ông/bà………………… 

5.3.2 Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019. 

a) Chủ tịch đoàn thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019 

đã nhận được trước bầu cử: 

- Ông …….. đại diện nhóm Cổ đông của tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty CP 

giới thiệu ông ……… ứng cử kiểm soát viên nhiệm kỳ năm 2017 - 2018 (đính kèm đơn đề cử thành 

viên BKS). 

- Cổ đông ………… (kèm thư đề cử) đã đề cử … ứng viên: 

 . Ông/bà …………… (Hồ sơ ứng viên kèm theo) 

. Ông/bà …………… (Hồ sơ ứng viên kèm theo) 

. Ông/bà …………… (Hồ sơ ứng viên kèm theo) 

b) Các đề cử, ứng cử bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại cuộc họp: ….. 

c) Chốt danh sách ứng ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 

tại phiên họp: . Ông/bà…………… (Hồ sơ ứng viên kèm theo) 

 . Ông/bà …………… (Hồ sơ ứng viên kèm theo) 

 . Ông/bà …………… (Hồ sơ ứng viên kèm theo) 

IV/ PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU. 

1. Ông Trần Khanh – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 

2017-2019, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 và hướng dẫn cách ghi phiếu 

biểu quyết và phiếu bầu cử. 

2. Bà Võ Thị Vũ Tuyết – Thành viên BKP, đọc: 

2.1 Hồ sơ của ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017, gồm: 

. Ông/bà ……. (hồ sơ đã được niêm yết Sơ yếu lý lịch tại cuộc họp). 

.  

2.2  Hồ sơ của ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019 (hồ sơ đã được 

niêm yết Sơ yếu lý lịch tại cuộc họp) , gồm: 

. Ông/bà …………… 

. Ông/bà …………… 

. Ông/bà …………… 

3. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết”, kết quả như sau:  
 

TT CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT Tổng số CP có 

quyền biểu quyết 

chọn “tán thành”  

Tỷ lệ % 

tán thành 

Kết luận của 

phiên họp  

1 Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết 

quả kinh doanh và công tác quản lý, 

điều hành công ty năm 2016 

  ………(ĐK > 

51%) 
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2 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 

năm 2016 

  ………..(ĐK 

> 51%) 

3 Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính 

năm 2016 đã được kiểm toán 

  Tán thành 

(ĐK > 65%) 

4 Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2017 

  ………(ĐK > 

51%) 

5 Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty 

kiểm toán năm 2017 

  ………(ĐK > 

51%) 

6 Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, 

BKS, phụ cấp kiêm nhiệm thư ký năm 

2016 và dự kiến năm 2017 

  ………(ĐK > 

51%) 

7 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 

và bầu bổ sung thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ 2015-2017 

  ………(ĐK > 

51%) 

8 Thông qua Tờ trình bầu số lượng thành 

viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 

2019 

  ………(ĐK > 

51%) 

 

 

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu bầu cử”, như sau: 

4.1 Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017, kết quả như sau: 

 

TT Họ và tên ứng viên Tổng số phiếu 

bầu được chọn 

Tỷ lệ/ tổng số 

phiếu bầu có 

quyền bầu tại 

cuộc họp 

Kết luận 

1 Ông ……………….   Trúng cử là TV 

HĐQT Công ty nhiệm 

kỳ 2015-2017 từ ngày 

27/4/2017. 

 

4.2 Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019, kết quả như sau: 

 

TT Họ và tên ứng viên Tổng số phiếu 

bầu được chọn 

Tỷ lệ/ tổng số 

phiếu bầu có 

quyền bầu tại 

cuộc họp 

Kết luận 

1 Ông ……………….   Trúng cử là TV Ban 

Kiểm soát Công ty 

nhiệm kỳ 2017-2019 

từ ngày 27/4/2017. 

2    Trúng cử là TV Ban 

Kiểm soát Công ty 

nhiệm kỳ 2017-2019 

từ ngày 27/4/2017. 

3    Trúng cử là TV Ban 

Kiểm soát Công ty 

nhiệm kỳ 2017-2019 

từ ngày 27/4/2017. 



 

                                                                                                                                                                             Trang 6                                                                 

 

Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ phiếu đã kiểm cùng Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn 

đề của cuộc họp; Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-

2017, bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019 tại cuộc họp đến Thư ký để lưu trữ tại Công ty 

theo quy định. Các biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty để cổ đông tiện theo dõi. 

V/ PHẦN KẾT THÚC PHIÊN HỌP. 

1. Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản. 

2. Chủ tịch đoàn hướng dẫn cuộc họp biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết 

cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản bằng 

hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” thông qua, với kết quả như sau: 

- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết đồng ý   :         % 

- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết không đồng ý  :          % 

- Tỷ lệ số thẻ biểu quyết không có ý kiến  :          % 

Tỷ lệ đồng ý là       % > 51%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2017. 

 3. Cuộc họp ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 

2017 và ban hành, đăng tải trên website Công ty để tất cả cổ đông tiện theo dõi. 

 

Biên bản kết thúc lúc    giờ      phút cùng ngày và được lưu tại Văn phòng Công ty Cổ phần 

Công nghiệp Thủy Sản. Mọi hình thức sao chép phải được sự đồng ý của Hội đồng Quản trị. 
 

 

                   THƯ KÝ ĐẠI HỘI                                          TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
      CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

       Trần Thị Hạnh           Lê Thị Hải An              Thái Bá Nam 
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CTY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN 

(SEAMECO) 

 

Số:         /2017/NQ-ĐHĐCĐ-CNTS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017 
     
 

 

 

NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN 
 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy Sản; 

Căn cứ Biên bản họp số:       /2017/BB-ĐHĐCĐ-CNTS ngày 27 tháng 04 

năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần 

Công Nghiệp Thủy Sản,  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016. 

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016. 

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài 

chính kết thúc ngày 31/12/2016. 

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty 

cổ phần Công nghiệp Thủy sản với một số chỉ tiêu chính như sau: 

- Tổng Doanh thu  : 84,02 tỷ đồng. 

- Tổng Chi phí  : 83,02 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế :   1,00 tỷ đồng. 

Điều 5: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: Ủy 

quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo 

quy định của Nhà nước để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của 

Công ty cổ  phần Công nghiệp Thủy sản theo đề xuất của Ban kiểm soát tại tờ 

trình ngày 11/4/2017. 

Điều 6: Thông qua việc chi, trả Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và 

Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 

năm 2017. 

Dự thảo 



 

                                      Trang 2      

 

TT Chức vụ Thù lao Tổng thù lao 

1 Hội đồng quản trị 17.000.000 đ/tháng  x 12 tháng 204.000.000đ 

2 Ban kiểm soát 7.000.000đ/tháng  x 12 tháng 84.000.000đ 

Tổng cộng năm: 288.000.000đ 

Điều 7: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2017, 

gồm Ông/bà có tên sau: 

-  Ông/ Bà : ………………... 

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng Quản trị trên được qui 

định theo Điều lệ của Công ty và các qui định khác của pháp luật. 

Điều 8: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019, gồm các 

ông/bà có tên sau: 

- Ông/bà: …………………. 

- Ông/bà:………………….. 

- Ông/bà:………………….. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2019 

được qui định theo Điều lệ của Công ty và các qui định khác của pháp luật. 

Điều 9: Điều khoản thi hành. 

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty 

cổ phần Công nghiệp Thủy sản thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

27/04/2017. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy 

định của pháp luật và Điều lệ công ty./. 

 

 
  TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Nơi nhận: CHỦ TỌA 

- Như điều 9; 

- HĐQT, BKS Cty; 

- UBCKNN, Sở GDCK; 

- Lưu: VT, Thư ký Cty. 

 

 

 

  

 


