


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

 
GIẤY ỦY QUYỀN 

(V/v tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018) 
 

 
Kính gửi :  HĐQT Công ty CP Bao Bì Hà Tiên 

 
 

*  Tên tổ chức (hoặc cá nhân) ủy quyền: ................................................................. 

...................................................................................................................................... 

- Địa chỉ: ....................................................................................................................... 

- Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.............................................................. 

- Chức vụ tại tổ chức: ................................................................................................... 

- CMND số: ..........................ngày cấp .................... nơi cấp........................................ 

- Tổng số cổ phần đang sở hữu: .................................... cổ phần. 

 

* Tên tổ chức (hoặc cá nhân) được ủy quyền ......................................................... 

- Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.............................................................. 

- Chức vụ tại tổ chức: ................................................................................................... 

- Địa chỉ: ....................................................................................................................... 

- CMND số: ...........................ngàycấp .................... nơi cấp........................................  

 

* Nội dung ủy quyền: Được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty 
Cổ phần Bao Bì Hà Tiên vào ngày  28/04/2018 và biểu quyết theo số lượng cổ phần có 
giá trị biểu quyết được uỷ quyền. 

 

......................., ngày     tháng 04 năm 2018. 

 Đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) Đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) 

 được ủy quyền ủy quyền 

 

 



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

 
GIẤY ĐĂNG KÝ 

(V/v tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018) 
 

 
Kính gửi :  HĐQT Công ty CP Bao Bì Hà Tiên 

 
 

- Họ tên cổ đông: ........................................................................................................ 

- Địa chỉ: ....................................................................................................................... 

- Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.............................................................. 

- Chức vụ tại tổ chức: ................................................................................................... 

- CMND số: ..........................ngày cấp .................... nơi cấp........................................ 

- Tổng số cổ phần đang sở hữu : ................................... cổ phần. 

Nay, tôi đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ 
phần Bao Bì Hà Tiên vào ngày  28/04/2018. 

 

......................., ngày       tháng 04 năm 2018. 

  NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

  (ký, họ và tên) 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* Ghi chú: Cổ đông vui lòng điền vào Giấy đăng ký gởi lại cho công ty có thể gởi bằng đường bưu 
điện hoặc fax theo số: 0297.3853804. Ngoài ra Quý cổ đông có thể xác nhận tham gia Đại hội cổ đông 
bằng cách gọi điện trực tiếp cho công ty theo số 0297.3854236. 



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN 
Trụ sở chính: Quốc lộ 80, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên giang  

Điện thoại: 0297. 3854236 

CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

 

Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 28/04/2018 
Địa điểm: Trụ sở chính công ty -  Quốc lộ 80, thị trấn Kiên Lương, 

huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên giang 
 

TT THỜI GIAN NỘI DUNG 

1 7h00-7h30 Đón đại biểu, cổ đông: phát tài liệu, phiếu biểu quyết 
Lập danh sách cổ đông có mặt 

2 7h30-7h50 

Tuyên bố lý do 
Giới thiệu : 
   - Đoàn Chủ tịch   
   - Ban thư ký  
   - Ban kiểm phiếu 
Báo cáo tình hình cổ đông dự đại hội 
Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội 
Thông qua chương trình làm việc của đại hội 

3 7h50-8h05 Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty 

4 8h05-8h20 Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 
2018 

5 8h20-8h30 Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 
2018 

6 8h30-8h40 Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Phương án phân 
phối lợi nhuận năm 2017 

7 8h40-8h50 Báo cáo của HĐQT năm 2017 

8 8h50-9h00 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 

9 9h00-9h10 
Báo cáo Tiền lương, thù lao HĐQT và  BKS năm 2017, phê 
duyệt mức tiền lương, thù lao năm 2018 

10 9h10-9h20 Chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán BCTC 2018 

11 9h20-9h50 
Báo cáo việc thay đổi thành viên HĐQT 
Miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS đương nhiệm, bầu bổ 
sung thành viên BKS 

12 9h50-10h00 Đại hội nghỉ giải lao 

13 10h00-10h30 Thảo luận – giải đáp ý kiến của cổ đông 

14 10h30-10h45 Biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận tại đại hội 



15 10h45-10h55 
Thông qua Nghị quyết,  
Thông qua Biên bản họp đại hội 

16 10h55-11h00 Bế mạc 
 

 



1 / 42 

  

  
  
 

  
 [DỰ THẢO] 
 
 

  ĐIỀU LỆ  
 
 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN  
 

 
 Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018  

ngày   tháng 04 năm 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiên Giang, tháng 04 năm 2018 
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MỤC LỤC 
PHẦN MỞ ĐẦU  

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ  

Điều 1. Giải thích thuật ngữ  

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN 
HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

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

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 

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

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty  

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 

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

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác  

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 

Điều 10. Thu hồi cổ phần 

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

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

Điều 12. Quyền của cổ đông  

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông  

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông  

Điều 16. Đại diện theo ủy quyền 

Điều 17. Thay đổi các quyền  

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông  

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông  

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông  

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông  

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị  

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị  
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Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị  

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị  

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty  

VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC  

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 

Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp  

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc  

IX. BAN KIỂM SOÁT  

Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên  

Điều 37. Kiểm soát viên 

Điều 38. Ban kiểm soát  

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, 
GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC  

Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng 

Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường  

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY  

Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ  

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 43. Công nhân viên và công đoàn  

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  

Điều 44. Phân phối lợi nhuận 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ 
TOÁN  

Điều 45. Tài khoản ngân hàng  

Điều 46. Năm tài chính  

Điều 47. Chế độ kế toán 

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG 
BỐ THÔNG TIN  

Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý  

Điều 49. Báo cáo thường niên 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 50. Kiểm toán  

XVII. CON DẤU 

Điều 51. Con dấu  

XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ  

Điều 52. Chấm dứt hoạt động  



4 / 42 

Điều 53. Gia hạn hoạt động  

Điều 54. Thanh lý  

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ  

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 56. Điều lệ công ty  

XXI. NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 57. Ngày hiệu lực 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của 
Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên vào ngày   tháng 04 năm 2018. 

 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ  

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

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

a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng 
ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

b. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 
2010; 

d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị 
tương đương) lần đầu; 

e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán 
trưởng, và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty; 

f. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 
4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán; 

g. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng 
khoán; 

h. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định 
tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông 
của Công ty thông qua bằng nghị quyết; 

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

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn 
bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện 
cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

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

1. Tên Công ty 
o Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên  
o Tên tiếng Anh: HATIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY  
o Tên viết tắt tiếng Anh : HAKIPACK  
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2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật 
hiện hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

o Trụ sở chính : Quốc lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, 
Tỉnh Kiên Giang. 

o Điện thoại: 0297. 3856947 - 3750439  

o Fax: 0297. 3853804  

o Email: hakipack@vnn.vn  

o Website: www.hakipack.com.vn  

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh 
doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định 
của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 52 hoặc gia 
hạn hoạt động theo Điều 53 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu 
từ ngày thành lập và là 50 năm. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 

Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty 

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

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty 

- Sản xuất, kinh doanh các loại bao bì từ nhựa PP và giấy  

- Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và uỷ thác 

- Kinh doanh các ngành nghề khác ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp phép 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động 
sản xuất kinh doanh trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký nhằm mục 
đích tối ưu hoá lợi nhuận, nâng cao giá trị công ty; tạo việc làm ổn định và thu 
nhập hợp lý cho người lao động, cổ tức cho cổ đông; huy động và sử dụng vốn 
hiệu quả; đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà nước, cổ đông và người lao động; đồng 
thời đóng góp cho phúc lợi xã hội. 

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh 
doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng 
ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật 
hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của 
Công ty. 
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2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề 
khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

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

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập là 40.000.000.000 VND 
(bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).  

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.000.000 cổ phần với 
mệnh giá là 10.000 đồng. 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Tất cả các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ 
phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần 
được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp 
thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Cổ đông sáng lập :  

 Tên cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu 

 * Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 1.538.050 38,45% 

 * Công ty Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang 1.538.050 38,45% 

            (Nay là Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang) 

 * Công ty TNHH TM&DL Phương Nam    400.000 10,00% 

         (Nay là Công ty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang) 

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu 
theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ 
trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không 
đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản 
trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách 
thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó 
theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ 
đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán 
theo phương thức đấu giá. 

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những 
cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do 
Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những 
cách thức phù hợp với Luật chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy 
định của Điều lệ này. 

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật. 
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Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ 
phần và loại cổ phần sở hữu. 

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu 
điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ 
phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật 
doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển 
quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng 
kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án 
phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng chỉ 
cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng chỉ 
cổ phiếu. 

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, 
người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với 
điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi 
phí liên quan cho Công ty. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được 
phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty. 

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi pháp luật có quy 
định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán 
được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 

2. 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 và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Thu hồi cổ phần 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả 
để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó 
thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí 
phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối 
thiểu là bảy ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo 
phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa 
thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và 
đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được 
thực hiện. 
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4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định 
tại khoản 3 Điều 111 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc 
ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng 
quản trị thấy là phù hợp. 

5. CCổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối 
với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên 
quan vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu 
hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết 
định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước 
thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót 
hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo. 

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

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông; 

2. Hội đồng quản trị; 

3. Ban kiểm soát; 

4. Giám đốc điều hành. 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

Điều 12. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương 
ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm 
về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào 
Công ty. 

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực 
hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông 
qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; 

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định 
của Điều lệ này và pháp luật hiện hành; 

d. Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ 
thông mà họ sở hữu; 

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu 
cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 
đông; 
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g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp 
Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

h. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản 
còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh 
toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh 
toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định 
của pháp luật; 

i. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại 
Điều 129 Luật doanh nghiệp; 

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

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm (5)% tổng số cổ phần phổ 
thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau: 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định 
tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp; 

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có 
quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, 
điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện 
bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước 
công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết 
định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần 
và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ 
đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, 
mục đích kiểm tra; 

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

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết 
thông qua các hình thức sau: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 
hình thức điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 
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3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. 

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

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

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để 
thực hiện một trong các hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 

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

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với 
Công ty. 

7. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này và Luật doanh nghiệp 

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. 
Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng 
cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa 
chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn 
đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài 
chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm 
toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty 
có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên để giải thích các nội dung liên quan. 

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

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

b. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị 
mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 

c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 
Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành 
viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy 
định tại Điều lệ này; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này 
yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc 
họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập 
thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin 
tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm 
nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội 
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đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của 
mình; 

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

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

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 
ba mươi 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập 
Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm c khoản 3 
Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 3 Điều 
này; 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày 
tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 136 Luật doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp 
theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều 
này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ 
tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi 
phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn 
lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

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

a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; 

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

c. Báo cáo của Ban kiểm soát; 

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

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về 
các vấn đề sau: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật 
doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không 
cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ 
đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; 
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e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát; 

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

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

h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ 
phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba (03) 
năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

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

j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây 
thiệt hại cho Công ty và cổ đông; 

l. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng 
giá trị tài sản của Công được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được 
kiểm toán; 

m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại; 

n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định 
tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng 
giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

o. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

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

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này khi cổ đông đó 
hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; 

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ 
đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ 
sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao 
dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy 
định của pháp luật. 

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp 
phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 16. Đại diện theo ủy quyền 

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. 
Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ 
thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. 

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập 
thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 
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a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có 
chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức 
được ủy quyền dự họp; 

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có 
chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ 
đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy 
quyền dự họp; 

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

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy 
quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người 
đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có 
hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy 
quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của 
người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi 
xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

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

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy 
quyền. 

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. 

Điều 17. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ 
phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông 
tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu 
quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc 
họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi 
quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được 
ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các 
cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên 
thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những 
người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số 
cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là 
đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu 
đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc 
qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền 
biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 
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2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương 
tự với các quy định tại Điều 19 và Điều 21 Điều lệ này. 

3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc 
biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các 
vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị 
thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội 
đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc 
điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc 
sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại 
hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại 
hội đồng cổ đông; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 
họp; 

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

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

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông 
bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của 
Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ 
đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày 
trước ngày khai mạc cuộc 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 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 đường 
dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu 
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

c. Phiếu biểu quyết; 
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d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 

e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ 
này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. 
Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày 
làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 
bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công 
dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 
khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định 
thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ 
phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy 
định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng 
nội dung; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ 
từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng 
theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 
đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi 
(30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc 
họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi 
(30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số 
cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số 
đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc 
đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong 
vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong 
trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có 
quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết 
định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
lần thứ nhất. 
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Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ 
đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có 
mặt đăng ký hết. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại 
diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng 
ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu 
quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị 
quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm 
tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, 
phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông 
báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu 
trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số 
thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề 
nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc 
có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội 
ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ 
đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết 
trước đó không thay đổi. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa 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 Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa 
cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, 
Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp 
trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc 
họp. 

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số 
phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp. 

5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời 
gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 

6. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã 
được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của 
Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định 
tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp. 

8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông 
hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra 
hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc 
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đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện 
pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét 
một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu 
trên ra khỏi đại hội. 

9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách 
cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để: 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu 
trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là 
cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

10. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp 
nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội 
có thể: 

a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ 
tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự 
họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm 
khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; 

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ 
chức theo Điều khoản này. 

11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được 
coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 

12. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) 
lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản. 

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% 
trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

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

c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc. 

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 
quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. 
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3. 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 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo 
cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên 
tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông 
qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số 
cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và 
thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 
thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. 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. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm 
theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ 
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ 
trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 
Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực 
cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số 
lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 
kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo 
pháp luật của Công ty. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, 
hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người 
đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền. 
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5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau: 

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì 
dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc 
thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội 
dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố 
trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. 
Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng 
kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh 
nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó 
phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương 
thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu 
quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng 
vấn đề; 

e. Các vấn đề đã được thông qua; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp 
luật của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 
phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản 
kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định 
được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm 
(15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông 
tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên 
trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời 
điểm kết thúc kiểm phiếu. 

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được 
thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được 
lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông. 
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Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm 
hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng 
tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục 
danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu 
bầu tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 
phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán 
thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ 
đông dự họp; 

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương 
ứng; 

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như 
nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh 
thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua 
trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm 
liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông 
tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả 
các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về 
những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp 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. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký 
dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có 
liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại 
hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, cổ đông hoặc 
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nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa 
án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong 
các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và 
ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của 
Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 21 
Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các 
ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và 
công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 
ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết 
bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân 
được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được 
bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội 
đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ học vấn; 

c. Trình độ chuyên môn; 

d. Quá trình công tác; 

e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản 
trị và các chức danh quản lý khác; 

f. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

g. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 

h. Các thông tin khác (nếu có). 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 
(06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng 
quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% 
được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba 
(03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 
50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% 
được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) 
ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng 
cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử 
thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy 
chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu 
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ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật. 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người. Nhiệm 
kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) năm và có thể được bầu lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

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. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng 
quản trị trong các trường hợp sau: 

a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của 
Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng 
quản trị; 

b. Có đơn từ chức; 

c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những 
bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) 
tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng 
viên Hội đồng quản trị; 

g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin 
theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty. 

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát 
và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền 
hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của 
Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và 
Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn 
và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 
doanh hàng năm của Công ty; 

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được 
Đại hội đồng cổ đông thông qua; 
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c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám 
đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ; 

d. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người điều hành khác; 

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh 
nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn 
đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó; 

f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

g. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; 

h. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng 
cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông ; 

i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông 
thông qua quyết định; 

j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức; 

k. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo 
từng loại; 

l. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng 
quyền; 

m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại 
hội đồng cổ đông ủy quyền; 

n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty 
lên Đại hội đồng cổ đông; 

o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám 
đốc; 

p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có). 

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:  

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

b. Thành lập các công ty con của Công ty; 

c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật 
doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết 
định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty; 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện 
thương mại và Luật sư của Công ty; 

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và 
bồi thường của Công ty; 
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f. Các khoản đầu tư lớn không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoặc 
các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng 
năm; 

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được 
thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài; 

h. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát 
hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; 

i. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại 
đã được chào bán trong mười hai (12) tháng; 

j. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải 
có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 

4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của 
mình, cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và người 
điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình 
báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là 
không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua. 

5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy 
quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc 
thay mặt cho Công ty. 

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng 
quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) 
được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng 
quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết 
định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo 
thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa 
thuận được. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên 
Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 
những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ 
thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao 
dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần 
trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí 
đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện 
trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát 
sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 
trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 
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Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các 
thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, 
triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh 
nghiệp và Điều lệ này. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản 
trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán 
và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội 
đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, 
Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản 
trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong 
thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị 
nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ 
phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số 
phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo 
nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản 
trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị 
định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 
năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy 
cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không 
được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng 
dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận: 

a. Ban kiểm soát; 

b. Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; 

c. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

d. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời 
hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều 
này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị 
phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề 
nghị tổ chức họp được nêu tại khoản 3 Điều 30 có quyền triệu tập họp Hội đồng 
quản trị. 
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5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 
toán báo cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 
Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 

6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty 
hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ 
tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội 
đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày 
họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn 
bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành 
viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng 
văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương 
trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề 
được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện 
khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội 
đồng quản trị và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty. 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần 
tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua 
người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản 
trị chấp thuận. 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải 
được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp 
lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa 
(1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị 
trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành 
viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia 
họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu 
trong cuộc họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc 
thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại 
hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. 
Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” 
tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm 
mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa 
cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức 
và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng 
phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội 
đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 
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10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp 
thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp 
thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được 
chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai 
mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp. 

11. Biểu quyết 

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 30, mỗi thành viên Hội đồng quản 
trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này trực tiếp có 
mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu 
quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, 
các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên 
đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công 
ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu 
có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà 
thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 30, khi có vấn đề phát sinh tại 
cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng 
quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết 
của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi 
ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định 
tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều 40 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể 
trong hợp đồng đó; 

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo 
luận nhưng không được biểu quyết. 

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ 
một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công 
ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích 
này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc 
giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và 
người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công 
ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc 
họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng 
mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở 
đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán 
thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị là phiếu quyết định. 

14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên 
cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu 
quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại 
cuộc họp. 
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15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng 
quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã 
được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản 
trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị 
được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký 
của chủ tọa và người ghi biên bản. 

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về 
chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành 
viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) 
người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các 
thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều 
hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ 
nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động 
của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của 
tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua 
tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực 
thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng 
quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều 
lệ công ty. 

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách 
quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có 
hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị 
quyết định, tối đa là ba (03) năm. 

2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực 
hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết 
định của Hội đồng quản trị. 

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi 
cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội 
đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng 
thời điểm. 

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng 
cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 
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c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy 
định của pháp luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị 
và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của 
công ty. 

h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công 
ty. 

VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị 
trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc, các 
Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản 
trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải 
được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.  

Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp 

1. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, 
Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù 
hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. 
Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty 
đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao 
động đối với Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những 
người điều hành khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến 
của Giám đốc. 

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc 
một người khác làm Giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền 
lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc phải 
được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục 
riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của 
Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm (03) năm và có thể được tái bổ 
nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng 
lao động. Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và 
phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
công ty. 



31 / 42 

3. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, 
kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị 
và Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng 
quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương 
mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo 
những thông lệ quản lý tốt nhất; 

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế 
quản lý nội bộ của Công ty; 

d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần 
tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ 
và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh 
nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định; 

f. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao 
động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản 
khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; 

g. Vào ngày 30/11 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch 
kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu 
của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm; 

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty 
(sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và 
hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao 
gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng 
quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của 
Công ty; 

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy 
chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động 
ký với Công ty. 

4. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 
đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp 
này khi được yêu cầu. 

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội 
đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc mới 
thay thế. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 
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2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng 
cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm 
ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và 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 37. Kiểm soát viên 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của 
Kiểm soát viên không quá ba (03) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 
không hạn chế. 

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 
khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường 
hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện 
kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo 
nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên 
chuyên nghiệp. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác cung cấp 
các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội 
đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định 
tại Luật doanh nghiệp; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên 
tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát 
viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 
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Điều 38. Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật 
doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán 
độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; 

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 

c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động 
của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp 
hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông; 

d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 
công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh 
nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn 
mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có 
giải pháp khắc phục hậu quả; 

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh 
nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu 
về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban 
kiểm soát. Người phụ trách quản trị công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao 
các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, 
các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và 
thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào 
cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng 
quản trị. 

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm 
soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu 
hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số 
Kiểm soát viên trở lên dự họp. 

4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ 
đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại 
và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban 
kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát. 

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
KIỂM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều 
hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm 
vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung 
thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 
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Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều 
hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 
Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều 
hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại 
lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những 
thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích 
của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều 
hành 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. 

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không 
được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, 
Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên 
quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi 
ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành 
viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo 
nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật 
chuyên ngành có quy định khác. 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội 
đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, 
tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà 
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác 
hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài 
chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm(20%) 
tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung 
quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của 
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác 
đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị 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 quản trị không có lợi ích liên quan; 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm(20%) tổng 
giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan 
trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của 
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác 
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 thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này; 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công 
bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty 
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vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội 
đồng cổ đông thông qua. 

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành 
khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được 
sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho 
người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều 
hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn 
thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách 
nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một 
bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, 
hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu 
người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám 
đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty ủy quyền 
hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên 
Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo 
ủy quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, 
mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân 
thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những 
trách nhiệm của mình. 

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy 
quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều 
hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty 
bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố 
(trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu 
thuẫn với lợi ích của Công ty; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện 
trách nhiệm của mình. 

4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), 
chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh 
trong thực tế hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong 
khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người 
này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY  

Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ này có 
quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm 
tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc 
trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu 
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cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy 
quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy 
quyền này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều 
hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông 
và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới 
chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền 
sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản 
họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản 
trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các 
tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với 
điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa 
điểm lưu trữ các tài liệu này. 

4. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công 
ty. 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN  

Điều 43. Công nhân viên và công đoàn 

1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề 
liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo 
hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người 
điều hành doanh nghiệp. 

2. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề 
liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn 
mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy 
định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  

Điều 44. Phân phối lợi nhuận 
1. Việc phân phối lợi nhuận của Công ty được thực hiện theo trình tự như 

sau :  
- Bù khoản lỗ các năm trước (nếu có);  
- Trả tiền phạt vi phạm pháp luật nhà nước như vi phạm các luật thuế, luật 

môi trường, luật thương mại, các quy chế hành chính,… sau khi đã trừ tiền bồi 
thường của tập thể, cá nhân gây ra (nếu có);   

- Trừ các khoản chi phí thực tế đã chi nhưng không được tính vào chi phí 
hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế; 

- Lợi nhuận còn lại được phân phối tiếp như sau: 
+ Trích 5% vào Quỹ đầu tư phát triển. Khi số dư quỹ này bằng 10% vốn đều 

lệ thì không trích nữa. Quỹ này dùng để bổ sung vốn điều lệ và các mục đích 
khác theo quy định; 

+ Trích 15% vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi khen thưởng, phúc lợi 
cho người lao động, Ban điều hành và những tổ chức, cá nhân có quan hệ hợp tác 
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hỗ trợ với Công ty. Giám đốc sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành Công 
đoàn Công ty sẽ quyết định tỷ lệ phân chia giữa hai quỹ hàng năm;  

+ Trích 15% lợi nhuận vượt mức lợi nhuận kế hoạch (sau thuế) để thưởng 
cho Ban điều hành của Công ty, mức thưởng cho từng cá nhân và đối tượng được 
thưởng do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đề xuất của Giám đốc công ty. 
Trích 20% lợi nhuận vượt mức lợi nhuận kế hoạch (sau thuế) để bổ sung vào quỹ 
thưởng cho người lao động công ty; 

+ Chia cổ tức cho cổ đông.  

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả 
cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi 
trả liên quan tới một loại cổ phiếu. 

4. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 
thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là 
cơ quan thực thi quyết định này. 

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ 
phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. 
Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở 
các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp 
Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ 
đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu 
trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán 
cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng 
khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu 
ký chứng khoán Việt Nam. 

6. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông 
qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo 
ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng 
khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, 
nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

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

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH 
VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

Điều 45. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng 
nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp 
cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định 
của pháp luật. 
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3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông 
qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở 
tài khoản. 

Điều 46. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm 
và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt 
đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 
31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 

Điều 47. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế 
độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm 
quyền ban hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo 
quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải 
chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao 
dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường 
hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ 
thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về 
lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH 
NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 

1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng 
như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm 
toán theo quy định tại Điều 50 Điều lệ này. Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết 
thúc mỗi năm tài chính, Công ty phải nộp Báo cáo tài chính năm đã được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Công 
ty trong năm tài chính, báo cáo tình hình tài chính phản ánh một cách trung thực 
và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, 
báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 

3. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán 
viên) phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

4. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp 
bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán trong giờ làm việc tại trụ sở chính của 
Công ty và phải trả mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 
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Điều 49. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của 
pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY  

Điều 50. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập 
hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội 
đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm 
toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những 
điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị 
và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm 
tài chính. 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và 
trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết 
thúc năm tài chính. 

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của 
Công ty. 

4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham 
dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các 
thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông 
được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan 
đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

XVII. CON DẤU  

Điều 51. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty 
và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty. 

2. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định 
của pháp luật hiện hành. 

XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ  

Điều 52. Chấm dứt hoạt động 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a. Kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;  

b. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  

c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại 
hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể 
này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền 
(nếu bắt buộc) theo quy định. 
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Điều 53. Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) 
tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc 
gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu 
của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện 
được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Điều 54. Thanh lý 

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công 
ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập 
Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ 
đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công 
ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các 
thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty 
hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty 
ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về 
ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay 
mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa 
án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi 
khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã 
ký kết; 

c. Nợ thuế; 

d. Các khoản nợ khác của Công ty; 

e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) 
trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán 
trước. 

 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ  

Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của 
Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh 
nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ công ty, các quy định giữa: 

a. Cổ đông với Công ty; 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay người điều 
hành khác; 
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Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng 
và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ 
tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh 
chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong 
vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp 
liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào 
cũng có thể yêu cầu Đại hội đồng cổ đông chỉ định một chuyên gia độc lập làm 
trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần 
từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải 
không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài 
kinh tế hoặc Tòa án kinh tế. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. 
Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa 
án. 

 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  

Điều 56. Điều lệ công ty 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem 
xét, quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp 
có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ 
này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều 
chỉnh hoạt động của Công ty. 

 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC  

Điều 57. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công 
ty cổ phần Bao bì Hà Tiên nhất trí thông qua ngày ...  tháng 04 năm 2018 tại Đại 
hội cổ đông thường niên năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của 
Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 
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4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của 
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên 
Hội đồng quản trị. 

ĐẠI DIỆN COÅ ÑOÂNG SAÙNG LAÄP 
 
 
 
 
 
Traàn Vaên Xuaân Phan Minh Hoaøng Nguyeãn Höõu Ñöùc 
 
 
 
 
 
 Cái Hồng Thu Trương Thanh Hiếu 
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN  (HAKIPACK) 
KP Kênh tám thước – TT Kiên Lương – H.Kiên Lương – T.Kiên Giang 
TEL : 02973.856947 – FAX : 02973.853804 
Email: hakipack@hakipack.com.vn – hakipack.kg@gmail.com 

     Số :  . . . . .  /BC-BBHT                                       Kieân Löông, ngaøy 05 thaùng 01 naêm 2018 

BAÙO CAÙO 
(Tổng keát tình hình thöïc hieän keá hoaïch năm 2017 vaø nhieäm vuï keá hoaïch năm 2018) 

 
I. Keát quaû thöïc hieän saûn xuaát  kinh doanh năm 2017: 

1.Ñaëc ñieåm tình hình : 

- Giá nguyên liệu PP đầu năm 2017 là 1.085USD/tấn giá cuối năm 2017 là 1195USD/tấn 
tăng 10%. 

- Mức thuế nhập khẩu hạt nhựa PP tăng thêm 2%và mức lương tối thiểu vùng đối với 
lao động được điều chỉnh tăng thêm 7,4% cùng với mức tăng tỷ lệ của các loại BHXH 
làm cho chi phi nhân công tăng thêm 10%  

- Tỷ giá USD/VNĐ, lãi vay ngoại tệ và VNĐ ổn định so với năm 2016 
- Sản lượng tiêu thụ tăng 8,42%, doanh thu giảm 3,32% so với kế hoạch năm 2017 

chứng tỏ giá bán đã giảm trên 10%. 
- Năng suất lao động tính theo sản lượng tăng 5,28%, giá thành sản phẩm đã giảm 

mạnh mới có thể giảm được giá mà không ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận. 
- Cơ cấu sản phẩm công ty trong năm tiếp tục thay đổi theo xu hướng bao lớn chiếm 

74,4%, bao nhỏ (không tính phụ kiện) chiếm 20% sản lượng qui đổi  

2.Tình hình hoạt động SXKD 

2.1-Đánh giá chung  

*Thuận lợi: 

- Các khách hàng truyền thống tiếp tục gắn bó với công ty và trong năm đã có tăng 
thêm 1 vài khách hàng mới. Hiệu suất làm việc của người lao động chưa cao, năng suất 
lao động tăng chậm 

- Thương hiệu Hakipack tiếp tục được củng cố , năm 2017 công ty được cấp giấy 
chứng nhận FSSC22000. 

- Hoạt động mua nguyên liệu PP trên nền tảng thông tin được cập nhật kịp thời nên 
giá nhập mua rất hợp lý làm cho chi phí nguyên liệu giảm thấp hơn giá kế hoạch 2017. 

- Hoạt động tái cấu trúc toàn diện công ty chưa được như dự kiến nhưng đó là nhân tố 
thúc đẩy công ty thực hiện tăng năng suất lao động, giảm chi phí, cải thiện thu nhập và 
hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2017. 

*Khó khăn:  

- Hiệu suất sử dụng thiết bị không cao do chất lượng duy tu, bảo dưỡng và sử dụng 
chưa đạt yêu cầu đề ra 

- Mục tiêu giảm phế liệu phế phẩm, kiểm soát thực hiện định mức tiêu hao chưa đạt 
yêu cầu. Chất lượng sản phẩm còn nhận nhiều phàn nàn của tất cả các khách hàng trong 
và ngoài nước. 

- Hoạt động đào tạo nhân sự chậm triển khai nên chất lượng nguồn lực lao động chưa 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

- Cơ cấu tổ chức của công ty vẫn còn đang trong giai đoạn tái cấu trúc hoàn thiện để 
phù hợp với định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh 
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2.2-Kết quả hoạt động SXKD: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 
năm 2017 

Thực hiện 
năm 2017 

(%) so  
KH 2017 

1 Tổng doanh thu Đồng 131.812.803.396 129.918.164.447 98,6 

2 Kim ngạch xuất khẩu “ 2.500.000 2.761.587 110,5 

3 EBITDA “ 10.184.545.034 10.095.868.361 99,1 

4 Chi phí tài chính “ 2.521.403.328 2.505.963.048 99,4 

5 Chi phí khấu hao “ 4.389.762.862 4.139.322.888 94,3 

6 Lợi nhuận trước thuế “ 3.508.333.333 3.549.321.970 101,2 

7 Lợi nhuận sau thuế “ 3.000.000.000 3.140.664.761 104,7 

8 EBITDA/ Doanh thu thuần % 7,8 7,9 101,3 

9 Tỷ lệ cổ tức % 6,0 6,2 103,8 

2.3- Tình hình đầu tư tài chính 

STT Tên Công ty Giá trị đầu tư (Đồng) Cổ tức năm 2016(Đồng) 

1 Công ty CP XM Hà Tiên Kiên Giang 1.400.000.000 560.000.000 

2 Công ty CP xi măng Hà Tiên  1.005.200.000 351.820.000 

3 Công ty CP xi măng Kiên Giang 1.200.000.000 762.382.094 

Tổng cộng 3.605.200.000 1.674.202.094 

2.4- Sản lượng sản xuất : Sản lượng sản xuất qui đổi đạt 109,1% KH 2017 và bằng 
108,95% so với năm 2016. trong đó: 

- Sản xuất cho Condepols đạt 364,25%, cho khách hàng Mỹ đạt 79,99% KH 2017.  
- Sản xuất bao bigbag nội địa đạt 91,69% KH 2017, bằng 102,22% so với năm 2016.  
- Sản xuất bao xi măng đạt 162,35% KH 2017 và bằng 78,52% so với năm 2016.  

2.5- Sản lượng tiêu thụ: Sản lượng tiêu thụ qui đổi đạt 108,42% KH 2017 và bằng 108,5% 
so với năm 2016, trong đó: 

- Khách hàng Condepols đạt 339,33%, khách hàng Mỹ đạt 84,62% KH 2017.  
- Bao bigbag nội địa đạt 90,9% KH 2017 và bằng 97,6% so với năm 2016 
- Bao xi măng đạt 163,26% KH 2017 và bằng 79,56% so với năm 2016  

2.6- Tình hình đầu tư quản lý sử dụng thiết bị: 

- Duy trì tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, nhà xưởng đảm bảo nhà xưởng và 
thiết bị luôn trong tình trạng tốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.  

- Nhập mua và hoàn tất việc lắp đặt đưa vào vận hành: 1 máy tráng và máy dệt dây 
đai, 01 máy in 9 màu và 7 máy dệt Nova6  

- Hoàn thiện các hạng mục đầu tư cải tạo sửa chữa nâng cấp nhà xưởng, nhà kho, để 
đáp ứng yêu cầu thực hiện FSSC22000. 

- Triển khai và theo dõi hợp đồng mua sắm máy xếp sợi và lập thủ tục nhập mua phụ 
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tùng máy dệt đai, máy tạo sợi 3 
- Lắp bộ hút khói tại máy tráng mới và khảo sát để thực hiện triển khai bộ hút khói tại 

máy tạo sợi, máy tái chế và 01 bộ hút khí tại khu vực máy in. 
- Tìm kiếm đối tác mua phần mềm quản lý công ty. 
- Khảo sát vị trí đặt tủ để đồ cho công nhân và lựa chọn nhà cung cấp thiết kế áo mặc 

cho công nhân theo yêu cầu FSSC22000 
3.Cơ cấu tổ chức chính sách và quản trị 

3.1- Công tác thị trường:  
- Tiếp và làm việc với khách hàng Condepol 
- Thương lượng ký kết hợp đồng tiêu thụ 2017 với các khách hàng truyền thống 
- Tăng cường hoạt động bán hàng, tăng cường tần suất xúc tiến với các khách hàng 

bao big bag truyền thống trong nước và hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm thêm các 
đơn hàng mới để gia tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm bao big bag nội địa 

- Nắm vững tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban phân xưởng 
trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất tiêu thụ. 

- Thăm và làm việc với các khách hàng bao big bag,bao PP, bao xi măng truyền thống 
trong nước nhằm đánh giá và thực hiện các giải pháp phù hợp để gia tăng sản lượng tiêu 
thụ vỏ bao trong năm 2017 và định hướng cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2018. 

- Giới thiệu sản phẩm và xúc tiến đơn hàng với các khách hàng: Công ty xi măng 
LUK ở miền trung, Công ty TNHH Trường Sơn Anh, DNTN Lê Bên, Tập đoàn Sao Mai. 
3.2- Công tác nhân sự đào tạo tuyển dụng và quản trị: 

- Tổng số lao động trong năm 2017: 344 người (trong đó nữ 199) giảm 12 người so 
với năm 2016. Trong năm thực hiện đào tạo 04 thợ may cho PX3. 

 - Sắp xếp nhân sự, kiện toàn Ban ISO và Ban chỉ đạo PCCN công ty.   
- Điều động Phó quản đốc phân xưởng 3 về nhận nhiệm vụ Phó phòng Kỹ thuật KCS 

và bổ nhiệm mới 1 Phó quản đốc Phân xưởng 3;  
- Hoàn tất chuyển giao tổ cắt vải, in bao của Phân xưởng 3 qua Phân xưởng 1. 

3.3-Công tác vật tư:  

Tên vật tư ĐVT Nhập năm 2017 Tồn 31/12/2017 

1- Hạt PP tạo sợi Kg 1.820.657 87.125 
2- Hạt PP Tráng Kg 262.900 9.250 
3- Giấy Kraft  Kg 62.035 6.100 

4- Hạt phụ gia: + 201 tạo sợi 
     + Tráng màng 

                 + UV 

    Kg 
 “ 
“ 

274.950 
56.000 
32.500 

- 
2.225 
2.750 

5- Mực in các loại Kg 7.606 3.083 

6- Dung môi Kg 14.660 1.870 

3.4- Công tác ISO và KCS 
- Quy trình sản xuất được duy trì thực hiện, tuy nhiên tỉ lệ phế liệu phế phẩm trong 

từng công đọan sản xuất vẫn ở mức cao hơn mục tiêu chất lượng đề ra đầu năm do hệ 
thống quản lý chất lượng của công ty tuy đã cố gắng vẫn chưa ngang tầm công việc. 

- Tổ chức SGS của Thụy Sỹ cấp giấy chứng nhận FSSC22000 và TUV đánh giá tái 
cấp giấy chứng nhận 02 hệ thống quản lý ISO 9001 và 14001 cho công ty. 

- Triển khai thực hiện hệ thống FSSC22000, hoàn thiện sổ tay an toàn thực phẩm theo 
tiêu chuẩn FSSC22000 và thực hiện kế hoạch HACCP 

- Tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho CB-CNV và người lao động. 
- Hoàn thiện quy trình sản xuất và nghiệm thu bao PP. 
- Thực hiện đánh giá nội bộ và đo quan trắc môi trường 
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- Thực hiện các hợp đồng xử lý rác thải nguy hại, đo môi trường lao động và đăng ký 
chủ nguồn rác thải nguy hại 

- Củng cố công tác quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm và xây dựng thêm quy trình 
kiểm soát chất lượng may bao big bag, khắc phục các vấn đề kỹ thuật vỏ bao xi măng. 

- Xây dựng mục tiêu chất lượng 2018, tổng hợp ý kiến khách hàng, đánh giá hiệu quả 
hành động khắc phục phòng ngừa NC trong năm 2017.  
3.5-Công tác khác: 

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2017 và 
tham gia đối thoại định kỳ theo ND của chính phủ. 

- Tổ chức họp HĐQT định kỳ trong năm 
- Tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản công ty thời điểm cuối năm 
- Các phòng ban, phân xưởng xây dựng ngân sách năm 2018. 
- Tham gia bảo hiểm hỏa hoạn các rủi ro đặc biệt, vận chuyển hàng hóa cho năm 2018 
- Phun xịt thuốc diệt nhện, côn trùng cho các phân xưởng và nhà kho trong công ty. 
- Phối hợp Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang xây dựng giáo trình về 

công tác ISO và quản lý cấp trung để mở lớp đào tạo cho CB-CNLĐ tại công ty. 
- Khám bệnh nghề nghiệp cho CB-CNLĐ làm việc tại các vị trí có yếu tố độc hại. và 

phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 
CB-CNV và người lao động trong công ty. Có 324/346 người được khám; đạt 93,7%. 

- Thực hiện triển khai nhật ký công việc hàng ngày cấp nhóm trưởng, tổ trưởng, 
trưởng ca, phó quản đốc và triển khai bản mô tả công việc từ cấp nhóm trưởng trở lên. 

- Tổ chức cho CB-CNLĐ đi tham quan nghỉ mát ở Đà Lạt. 
- Tổng kết đánh giá, chấm điểm các phong trào thi đua như phong trào “toàn dân bảo 

vệ ANTQ”, phong trào “An toàn về an ninh trật tự”, xây dựng đơn vị đạt chuẩn “Đơn vị 
văn hóa” năm 2017. 

- Công đoàn cơ sở tham gia Hội thi nấu ăn và cắm hoa do Liên đoàn lao động huyện 
Kiên Lương tổ chức. Chỉ đạo Ban nữ công phối hợp cùng Đoàn thanh niên tổ chức buổi 
họp mặt nữ CB-CNLĐ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 ngày thành lập Đoàn 26/3.  

- Công đoàn cơ sở hoạt động, hưởng ứng “tháng công nhân”, ủng hộ quỹ “Mái ấm 
công đoàn”. Ban chấp hành công đoàn tổ chức phát quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 
Quốc tế thiếu nhi 1/6 và khen thưởng cho các em học sinh là con của CB-CNV-LĐ công 
ty đạt được thành tích học tập tốt trong năm học 2016-2017.  
II/ Nhieäm vuï keá hoaïch năm 2018:  
1. Dự báo tình hình:  

- Cạnh tranh trong nước và quốc tế đối với các sản phẩm của công ty tiếp tục được gia 
tăng hơn nữa các rào cản kỹ thuật ngày càng tăng lên 

- Mức lương tối thiểu vùng đối với lao động được điều chỉnh tăng thêm 6,5% cùng 
với mức tăng tỷ lệ của các loại BHXH làm cho chi phi nhân công tăng thêm 9%  

- Giá nhựa PP bình quân năm 2018 sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng do giá dầu đã thiết lập 
mặt bằng giá mới (Hiện giá thị trường là 1.310USD/tấn) 

- Các chi phí logistics không được cải thiện, cạnh tranh về giá bán tiếp tục gia tăng 
nên lợi nhuận của công ty sẽ tiếp tục suy giảm. 

- Vỏ bao xi măng may 2 đầu khách hàng không còn sử dụng 
- Với việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ra thông báo khởi xướng điều tra áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm bao và túi đóng hàng được dệt từ 
polypropylen và đang yêu cầu Hakipack cung cấp các tài liệu liên quan để xem xét nên dự kiến 
sản lượng tiêu thụ bao BOPP, bao PP vào thị trường Mỹ ở mức rất thấp trong thời gian tới. 

2.Định hướng phát triển 2018: 

- Tỷ trọng bao big bag đạt trên 75%, tỷ trọng bao nhỏ(trừ phụ kiện)đạt 20% sản lượng 
quy đổi 
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- Sản lượng đầu người tăng 7% so với năm 2017. 
- Duy trì nâng cao trình độ vận dụng ISO 9001-14001 phiên bản 2015 và FSSC22000. 
- Thực hiện việc chuẩn hóa khung bậc thợ từ công nhân vận hành cho đến quản đốc 

phân xưởng. 
- Kiểm soát và tiết kiệm chi phí sản xuất (Điện, phế liệu phế phẩm, định mức tiêu 

hao…) gia tăng giá trị thu hồi phế liệu phế phẩm và các chi phí khác để có thể giảm giá 
thành từ 5% trở lên. 

- Đảm bảo kế hoạch duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị được thực hiện 100% để gia 
tăng hiệu suất sử dụng thiết bị và giảm bớt các tổn thất do dừng máy, do tốc độ máy móc 
thiết bị thấp và sản phẩm không đạt chất lượng do lỗi thiết bị. 

- Quản lý chất lượng một cách có hiệu quả từ khâu cung ứng nguyên liệu đầu vào đến 
khâu sản xuất và sau khi bán sản phẩm. 

- Tiếp tục thực hiện quy hoạch đào tạo nhân lực kế cận từ cấp lãnh đạo cao nhất cho 
tới cấp nhóm trưởng. 

- Tiếp tục thực hiện đổi mới hoạt động ghi chép, thu thập, báo cáo, truyền đạt thông 
tin mệnh lệnh sản xuất…đảm bảo kịp thời, hiệu quả, không chồng chéo và tiết kiệm chi phí. 

- Mở 1 văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Sản xuất và tiêu thụ: 
Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình kinh tế và năng lực hiện có, công ty xây dựng 

kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau: 

STT CHÆ TIEÂU ÑVT K.H NAÊM 2018 KH QUÝ I 

I Sản phẩm qui đổi bao XM    Cái 32.462.000 7.973.950 

1 Bao XM KG “ 400.000 150.000 

2 Bao BOPP/KP “ 800.000 300.000 

3 Phụ kiện “ 800.000 150.000 

4 Bao PP “ 2.600.000 600.000 

5 Bao bigbag   “ 800.000 195.000 

5.1 Bigbag nội địa “ 265.000 50.000 

5.2 Bạt Cẩu  105.000 25.000 

5.3 Condepols “ 250.000 80.000 

5.4 Barry Coman “ 180.000 40.000 

6 Vải dệt PP kg 25.000 10.000 

II Doanh thu Tr. Đồng 135.744 32.000 

 Trong đó kim ngạch X.K USD 2.500.000 700.000 

III Lợi nhuận sau thuế Tr. Đồng 3.000  

IV Chia cổ tức %/năm 6  
 

4.Công tác thị trường 
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- Hẹn làm việc với Vicem HT1 kết hợp tổ chức xúc tiến thị trường và chăm sóc khách 
hàng nhân dịp cuối năm. 

- Nắm vững tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban phân xưởng 
trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán hàng, kế hoạch  nguyên vật liệu 
phục vụ sản xuất.  

- Tập trung tăng cường hoạt động bán hàng, tích cực tiếp cận các đơn hàng vỏ bao big 
bag trong nước 

- Thực hiện các giải pháp phù hợp để giảm giá thành sản phẩm  
- Xúc tiến thêm hợp đồng cung cấp bao PP  
- Tìm kiếm nhân sự đối tác bán hàng cho công ty và mở rộng thêm thị trường xuất 

khẩu bao big bag 
5.Coâng taùc vật tư mua sắm  maùy moùc thieát  bò và xaây döïng cô baûn: 
5.1-Công tác hậu cần, chủ động trong công tác cung ứng: 

- Theo dõi sát tình hình giá nguyên vật liệu trong và ngòai nước. Tìm kiếm bổ sung 
các nguồn cung ứng nguyên vật liệu có chất lượng ổn định, giá cả hợp lý để phục vụ sản 
xuất, đảm bảo đầy đủ nguyên liệu phục vụ cho sản xuất liên tục. 

5.2-Họat động sửa chữa bảo dưỡng nhà cửa, máy móc thiết bị: 

- Duy trì tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, nhà xưởng đảm bảo nhà xưởng và 
thiết bị luôn trong tình trạng tốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.  
5.3-Họat động ĐTX DCB và mua sắm máy móc thiết bị: 

- Làm thủ tục tiếp nhận, lắp đặt máy xếp sợi, Phụ tùng: máy dệt đai, máy may  
- Lắp bộ hút khói tại 3 máy tạo sợi và máy tráng Việt Nam. 
- Trên cơ sở báo cáo dự kiến đầu tư 2018, công tác thực hiện đầu tư đổi mới các thiết 

bị năng suất thấp, chất lượng xử dụng không ổn định cần phải khẩn trương thực hiện để 
tăng khả năng cạnh tranh và đáp ứng tốt yêu cầu sản phẩm cho khách hàng. 
6. Công tác ISO&KCS 

- Duy trì, thực hiện quy trình sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nguyên 
liệu đầu vào trước khi đưa vào sản xuất và kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm. 

- Thực hiện quản lý sản xuất và kiểm soát có hiệu quả chất lượng sản phẩm theo hệ 
thống ISO 9001-14001 và FSSC22000 đảm bảo chất lượng luôn giữ vững và ổn định đáp 
ứng tốt nhất yêu cầu chất lượng của khách hàng 

- Hoàn thiện các hạng mục PCCC, đánh giá nội bộ FSSC22000 
7. Coâng taùc toå chöùc vaø coâng taùc khaùc : 

- Họp HĐQT quý IV thông qua ngân sách năm 2018 
- Tổng kết kiểm kê, hoàn tất quyết toán và kiểm toán 2017 
- Xét công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật và thi đua khen thưởng năm 2017 
- Rà soát, bố trí lại lao động cho phù hợp tình hình SXKD tại các phòng ban, phân 

xưởng.  
- Tham gia bảo hiểm tai nạn và sinh mạng năm 2017 cho CB-CNLĐ  
- Bảo quản tốt kho tàng nhà xưởng và ANTT trong công ty.  
- Công Đoàn và Đoàn thanh niên phát huy vai trò của tổ chức mình cùng ban lãnh đạo 

công ty động viên cán bộ công nhân viên toàn Công ty nỗ lực sáng tạo vượt khó, quyết 
tâm hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

                           CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN 
                                                       GIAÙM ÑOÁC 



COÂNG TY CP BAO BÌ HAØ TIEÂN        06  /  04  / 2018

 STT  CHÆ TIEÂU  ÑVT  GIÁ TRỊ 
 I SAÛN LÖÔÏNG SX VAØ TIEÂU THUÏ QUI ÑOÅI 32,462,000                    

 - VỎ BAO XM cái 400,000                        
 - VỎ BAO PP (1cái = 1,4 bao xi maêng ) CAÙI 2,600,000                     
 - VỎ BAO BOPP cái 800,000                        
 - VỎ BAO BIGBAG NỘI ĐỊA (1caùi = 32,26 bao xi maêng) cái 370,000                        
 - VỎ BAO BIGBAGS XK (1caùi = 32,26 bao xi maêng) cái 430,000                        
 - BAO PHỤ KIỆN (xuaát khaåu) (1PK=1,955Bao XM) cái 800,000                        
 - VẢI DỆT (1kg = 10 bao xi maêng ) kg 25,000                          

 II KEÁT QUAÛ SAÛN XUAÁT KINH DOANH
      1  CHI PHÍ SAÛN XUAÁT TIEÂU THUÏ 134,186,615,844           

 - Chi phí nguyeân vaät lieäu Ñoàng 77,697,128,858            
 - Chi phí tieàn Löông Ñoàng 23,063,760,996            
       + Löông CT.HĐQT " 388,800,000                 
       + Löông Giaùm ñoác " 374,400,000                 
       + Löông Phoù Giaùm ñoác " 331,200,000                 
       + Löông Trưởng BKS (từ tháng 05-12/2018) " 220,800,000                 
       + Löông Keá toaùn tröôûng " 302,400,000                 
       + Löông theo saûn phaåm " 20,320,000,000            
       + Löông ngày nghỉ chế độ " 1,346,961,000              
 - Chi phí BHXH, BHYT, KPCÑ, BHTN " 4,040,000,000              
 - Chi phí aên ca " 2,100,000,000              
 - Chi phí tieàn ñieän " 6,630,000,000              
 - Chi phí tieàn nöôùc " 120,000,000                 
 - Chi phí khaáu hao " 4,688,896,367              
 - Chi phí saûn xuaát chung khaùc " 5,693,000,000              

    - Chi phí baùn haøng " 4,185,000,000              
    - Chi phí quaûn lyù " 3,132,000,000              
    - Chi phí taøi chính " 2,601,274,067              
          Trong ñoù : laõi vay 2,500,421,166              
                          loã tyû giaù 100,852,900                 
    - Chi phí khaùc " 235,555,556                 
          Trong ñoù : thuø lao HÑQT, BKS 235,555,556                 

2 TOÅNG DOANH THU 137,570,504,733           
    - Doanh thu baùn haøng Ñoàng 135,744,504,733          
    - Doanh thu taøi chính " 1,700,000,000              
          Trong ñoù : coå töùc töø ñaàu tö voán 1,700,000,000              
    - Thu nhaäp khaùc 126,000,000                 

3 LÔÏI NHUAÄN
 - Lôïi nhuaän tröôùc thueá " 3,383,888,889               
 - Thueá TNDN 20% * " 383,888,889                  
 - Lôïi nhuaän sau thueá " 3,000,000,000               

 BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU NGÂN SÁCH 2018



 STT  CHÆ TIEÂU  ÑVT  GIÁ TRỊ 

 BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU NGÂN SÁCH 2018

III DÖÏ TOAÙN PHAÂN PHOÁI LÔÏI NHUAÄN
 - Lôïi nhuaän sau thueá ñoàng 3,000,000,000               
 - Buø loã cuûa naêm tröôùc
 - Lôïi nhuaän coøn laïi ñeå phaân phoái 3,000,000,000               
      + Trích quyõ ñaàu tö phaùt trieån 5% " 150,000,000                  
      + Trích quyõ khen thöôûng phuùc lôïi 15% " 450,000,000                  
      + Coå töùc % 2,400,000,000               
 - Coå töùc naêm tröôùc chöa chia "
 - Toång coäng chia coå töùc " 2,400,000,000               
 - Tyû leä chia coå töùc (%/naêm) % 6.0%

   - Phaàn laõi tyû giaù trong DT taøi chính ñöôïc tính buø tröø vaøo phaàn loã tyû giaù trong CP taøi chính
Thuyeát minh:



 

          COÂNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HAØ TIEÂN (HAKIPACK) 
       Quoác loä 80–TT Kieân Löông–H. Kieân Löông–T. Kieân Giang 
       TEL : 077.3856947 – FAX : 077.3853804 

        Soá ………./BC-ĐT                                                          Kieân löông, ngaøy 05 thaùng 01 naêm 2018 
 
 

BÁO CÁO 
(Thực hiện đầu tư năm 2017 và dự kiến đầu tư 2018) 

 

- Căn cứ: Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017 

- Căn cứ: Nghị quyết  của HĐQT 

- Căn cứ báo cáo đầu tư số 24/BC-ĐT ngày 22/12/2016 của công ty CP bao bì Hà Tiên 

Trên cơ sở đó trong năm 2017, Công ty CP bao bì Hà Tiên đã tổ chức thực hiện công tác 

đầu tư và dự kiến đầu tư trong năm 2018 như sau: 

I/-Thực hiện đầu tư năm 2017 
 

STT Nội dung đầu tư ĐVT Số lượng Giá trị thiết bị 
(Đồng) 

1 
MÁY IN 09 MÀU PEA SHINN – CHINA 

(Năm 2016 chuyển sang) 
“ 1  1.578.492.398  

2 
MÁY DỆT NOVA 6 – LOHIA (INDIA) 

(Năm 2016 chuyển sang) 
“ 7  2.492.572.000  

3 

Máy tráng màng 2 miệng khuôn – BOND  

(Model: BDC – ES75 – 1000C) - CHINA 

(Năm 2016 chuyển sang) 

Cái 01  4.226.290.832  

4 Hệ thống hút khói Máy tráng màng 2 
miệng khuôn – BOND  

HT 01 46.312.500 

5 Máy Vi tính (Máy chủ Phòng kế toán) Bộ 01 65.160.000 

6 Máy dệt dây đai bản 7,5cm “ 02 498.552.000 

7 
Khôi phục máy tráng màng củ 

(miệng khuôn, xy lanh và trục Vit) 
Cái 01 280.157.750 

8 Khôi phục máy ó Cái 01 188.154.880 

9 Nhà xưởng 2 mở rộng    407.713.366  

10 Đường bê tống nối PX2 và PX3    55.621.818  



11 Sân nền vữa Bê tông PX2    59.909.091  

12 Cải tạo, sửa chữa nhà xưởng    1.414.550.365  

Tổng cộng 11.313.487.000 

II/-Dự kiến đầu tư trong năm 2018                   

Trong phương hướng đầu tư 2018 công ty sẽ tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu gia 

tăng năng suất lao động và năng suất thiết bị để tăng lượng tiêu thụ bao big bag. 

Trên cơ sở thực tế thiết bị hiện tại và phương hướng của công ty, dự kiến trong năm 

2018 các nội dung đầu tư của công ty cụ thể như sau: 
 

STT Nội dung đầu tư ĐVT Số lượng Giá trị thiết bị 
(Đồng) 

1 Máy xếp sợi Cái 01 750.000.000 

2 Máy Khắc bản in cao su “ 01 100.000.000 

3 Hệ thống camera  01 400.000.000 

4 Hệ thống báo cháy tự động và hệ 
thống ngăn cháy (*) 

  2.000.000.000 

5 Đầu tư đào tạo   630.000.000 

Tổng cộng 3.880.000.000 
 

Kính trình hội đồng quản trị xem xét quyết định. 
 

 CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN 
                                    GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) : Thực hiện theo nguồn lực tài chính của công ty 











































































CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN Lập ngày:   30/03/2018

TT NỘI DUNG TỶ LỆ  SỐ TIỀN  GHI CHÚ
I PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
1 Lợi nhuận được phân phối

Lợi nhuận kế hoạch 2017 3,000,000,000      
Lợi nhuận thực hiện 2017 3,140,664,761      
Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 2017 140,664,761         4.7%

Khoản lợi nhuận không được phân phối -                        
Tổng lợi nhuận được phân phối 3,140,664,761      

2 Phân phối lợi nhuận 3,140,664,761      
Trích 5% LN được phân phối vào quỹ ĐT&PT 157,033,238         
Trích 15% LN thực hiện 2017 vào quỹ KT-PL 471,099,714         
Trích 15% LN vượt kế hoạch 2017 vào quỹ 
thưởng Ban Điều hành

21,099,714           

Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức 6.2% 2,491,432,095      

II TRẢ CỔ TỨC
1 Nguồn chi trả

Cổ tức năm 2016 còn giữ lại 1.53% 612,563,131         
Cổ tức từ lợi nhuận năm 2017 6.23% 2,491,432,095      
Tổng cộng 7.76% 3,103,995,226      

2 Chi trả cổ tức
Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6.0% 2,400,000,000      
Cổ tức còn giữ lại 1.76% 703,995,226         

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
TM. HĐQT

DÖÏ TOA ÙN PHÖÔNG A ÙN PHA ÂN PHOÁI LÔÏI NHUA ÄN 2017

      Ghi chú: dự kiến trả cổ tức sau khi ĐHCĐ 2018
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CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 …………..  
 (DỰ THẢO) 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(NĂM 2017) 

 
 Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà tiên đã được ĐHCĐ thông qua 

ngày 30/03/2015; Căn cứ vào Chức năng, nhiệm vụ của HĐQT được quy định 
tại điều lệ công ty; HĐQT công ty xin báo cáo ĐHCĐ quá trình thực thi chức 
năng, nhiệm vụ của HĐQT trong năm như sau: 

 
I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017. 
Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 5 thành viên như sau:  
 Ông Phan Minh Hoàng Chủ tịch chuyên trách 
 Ông Nguyễn Hữu Đức Thành viên, Giám đốc công ty 
 Ông Cái Hồng Thu Thành viên 
 Ông Trần Văn Xuân Thành viên 
 Ông Trương Thanh Hiếu Thành viên 
  
Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 kỳ họp để đánh giá kết 

quả hoạt động của Công ty, định hướng hoạt động cho kỳ tiếp theo đồng thời 
xem xét, phê duyệt các chủ trương của công ty đề xuất nhằm ồn định và phát 
triển hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên tham dự các cuôc họp như 
sau: 

 
 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ Lý do không 
tham dự 

1 Ông Phan Minh Hoàng Chủ tịch 4/4 100%  
 

2 Ông Nguyễn Hữu Đức Thành viên 4/4 100%  
 

3 Ông Trần Văn Xuân Thành viên 4/4 100%  
 

4 Ông Cái Hồng Thu Thành viên 3/4 75% 
Bận công 
việc ở đơn vị 
chủ quản 

5 Ông Trương Thanh Hiếu Thành viên 4/4 100%  
 

 



Trang : 2 /  4 

Hội đồng quản trị đã ra 4 nghị quyết để Công ty thực hiện, các nghị quyết 
cụ thể như sau: 
 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 22 /NQ-HĐQT 20/01/2017 
Thông qua báo cáo tổng kết năm 2016, 
báo cáo tài chính, chỉ tiêu kế hoạch 
2017, dự kiến tổ chức ĐHCĐ 

2 23 /NQ-HĐQT  17/04/2017 
Thông qua báo cáo quý 1, báo cáo tài 
chính quý 1, kế hoạch hoạt động quý 2, 
kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2017 

3 24 /NQ-HĐQT 27/08/2017 

Thông qua báo cáo quý 2, báo cáo tài 
chính quý 2, kế hoạch hoạt động quý 3; 
thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm 
quý 3 

4 25 /NQ-HĐQT 23/10/2017 
Thông qua báo cáo quý 3, báo cáo tài 
chính quý 3, kế hoạch hoạt động quý 4 
và một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4 

  
II. Báo cáo giám sát hoạt động của Công ty 
1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017  

* Thuận lợi 

- Doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng 49,1% doanh thu thuần nên đảm 
bảo đủ nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu; lãi suất vay ngân hàng ổn 
định và công ty đã tiếp cận được nhiều gói vay với lãi suất thấp, giúp công ty 
giảm được chi phí tài chính.  

- Công ty có nhiều khách hàng lớn, nhiều đầu mối tiêu thụ nên đầu ra 
tương đối ổn định. Chất lượng, mẫu mã sản phẩm của công ty đáp ứng được 
yêu cầu của khách hàng, bên cạnh đó công tác phát triển thị trường được đẩy 
mạnh nên cũng cải thiện được phần nào sản lượng tiêu thụ 

- Công tác đào tạo nhân lực được chú trọng; các sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật, hợp lý hoá sản xuất được công ty trân trọng và khen thưởng kịp thời nên 
đã pháp huy được tinh thần sáng tạo của CB-CNV, đem lại hiệu quả kinh tế 
thiết thực. 

* Khó khăn 

- Giá nguyên liệu PP tăng cao so với các năm trước và duy trì ở mức 
cao; các chi phí đầu vào lương cơ bản, BHXH, giá xăng dầu,... tiếp tục tăng tác 
động lớn đến mục tiêu giảm giá thành của công ty 

- Cạnh tranh trong và ngoài nước ngày càng tăng: thị trường trong nước 
xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh có tiềm lực mạnh, thị trường ngoài nước thì  
gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt về giá từ các nhà cung cấp Ấn Độ nên sản 
lượng bị suy giảm 

- Cơ cấu sản phẩm thay đổi đáng kể dẫn đến công ty khai thác chưa hết 
nguồn lực, năng lực sản xuất bao nhỏ thì còn dư thừa, trong khi đó đơn hàng 
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bao lớn thì vượt nhiều so với năng lực sản xuất của công ty 

- Các khách hàng mua vỏ bao xi măng chuyển sang sử dụng loại bao dán 
nên sản lượng bao xi măng ngày càng giảm sút; xuất khẩu vào thị trường Tây 
Ban Nha gặp trở ngại về giá do sự cạnh tranh của các đối thủ từ Ấn Độ 

- Vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn  nên chi 
phí tài chính phát sinh khá lớn, bên cạnh đó công ty vay vốn để đầu tư thiết bị 
nên cũng làm tăng chi phí tài chính. 

- Một số thiết bị hết khấu hao chưa kịp thay mới nên chi phí bảo trì sửa 
chữa tăng cao, năng suất đạt được không cao, tỷ lệ phế liệu phế phẩm lớn. 

-Công tác quản lý chất lượng sản phẩm còn sai sót, khách hàng còn than 
phiền. Thực hiện định mức sản xuất và định lượng sản phẩm chưa tốt, phế liệu 
phế phẩm cao làm tăng chi phí sản xuất.  

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 
Sản lượng tiêu thụ (quy đổi) đạt: 33,5triệu bao, so với kế hoạch đạt 108,4%.   

Tổng doanh thu đạt 129,9 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 99,6% 

Lợi nhuận 3,14 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 104,7% 
            

2. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị 
quyết Hội đồng quản trị. 

- Về hoạt động sản xuất kinh: công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế 
hoạch ĐHCĐ đề ra 

- Về đầu tư mua sắm tài sản: công ty đã triển khai đầu tư mua sắm theo 
chủ trương đã được phê duyệt, trong đó đã đầu tư mua sắm tài sản cố định  
trong năm là 8,93 tỷ đồng (bao gồm phần đầu tư dỡ dang năm 2016 chuyển 
sang) 

- Các vấn đề khác công ty cũng đã thực hiện đúng theo tinh thần của nghị 
quyết đề ra 

 
3. Đánh giá giám sát đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý. 
Ban Giám đốc công ty có hai thành viên, trong đó có 1 thành viên đồng 

thời là thành viên Hội đồng quản trị. Năm qua Ban Giám đốc công ty với sự 
giúp sức của các cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động của công ty tuân thủ 
theo quy định của pháp luật, triển khai đúng theo tinh thần nghị quyết của Đại 
hội cổ đông và Hội đồng quản trị, thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn mà 
Hội đồng quản trị đã giao. Nhìn chung Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 

II. Những định hướng hoạt động cho năm 2018. 
  1. Dự báo tình hình: 
 - Giá nguyên liệu PP tăng theo giá dầu thô, diễn biến khó lường và sẽ 

cầm cự ở mức cao  
- Tỷ giá USD/VND dần biến động, dự kiến tăng khoảng 4% 



Trang : 4 /  4 

- Chí phí đầu vào tiếp tục tăng do giá điện, chi phí nhân công, chi phí làm 
hàng xuất nhập khẩu,… tiếp tục tăng trong khi đó giá bán đầu ra lại tăng thấp 
hơn so với mức độ tăng chi phí 

 - Cạnh tranh mua bán trong và ngoài nước ngày càng gay gắt, áp lực 
giảm giá bán sản phẩm lớn; mặt khác khách mua hàng yêu cầu chất lượng ngày 
càng cao và phải đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm. 

 - Sản lượng bao bigbag tiếp tục ổn định nhất là thị trường nội địa; bên 
cạnh đó công ty sẽ xúc tiến thị trường để tăng cường thị phần bao nông sản, 
BoPP nhằm bù đắp sản lượng bao xi măng bị suy giảm và khai thác hết công 
suất thiết bị hiện hữu 

  
 2. Định hướng hoạt động năm 2018: 
-Đẩy mạnh công tác thị trường, gia tăng thị phần bao bigbag để đạt sản 

lượng 80.000 – 100.000 cái/tháng  
- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn diện công ty, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của công ty, thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao đông, kiểm 
soát định mức tiêu hao, kiểm soát phế liệu phế phẩm, thực hiện các giải pháp 
tiết kiệm chi phí, tiết kiệm sức lao động để có được giá chào bán tương đương 
các đối thủ trong nước và quốc tế giành được số lượng đơn hàng cần thiết để 
tiếp tục củng cố và phát triển công ty trong thời gian tới. 

- Chú trọng đến đời sống của người lao động, tạo điều kiện để người lao 
động nâng cao thu nhập, giải quyết hài hoà lợi ích của người lao động và cổ 
đông. 

-Thực hiện đổi mới công nghệ tiến tới đổi mới toàn bộ thiết bị cũ, lạc hậu 
của công ty. Công nghệ mới được lựa chọn phải phù hợp yêu cầu sản xuất và 
chi phí sử dụng. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các chương trình đào tạo liên 
tục, đào tạo lại, cập nhật bồi dưỡng kiến thức. 

- Tăng cường công tác tổ chức, hợp lý hoá sản xuất, công tác thị trường;  
cải tiến nâng cao công tác quản lý của công ty. 

- Tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả thiết bị hiên hữu, sửa chữa lại 
nhà xưởng đảm bảo khai thác ở mức công suất cao nhất (thiết bị phải đạt từ 
80% công suất thiết kế khi vận hành thực tế) 

- Tái đánh giá, nâng cấp và đưa ISO 9001, 14001 và FSSC 22000 đi vào 
chiều sâu 

HĐQT công ty sẽ theo dõi sát tình hình công ty và những điều chỉnh 
trong chính sách vĩ mô của nhà nước để có những quyết sách kịp thời cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT công ty mong muốn tiếp tục 
nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các cổ đông và tập thể cán bộ nhân viên 
công ty, HĐQT sẽ  nỗ lực hết sức để đưa công ty vượt qua khó khăn, thách 
thức và phát triển. 

   Kiên Lương, ngày    tháng  03  năm 2018 
 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH 
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     CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             BAN KIỂM SOÁT                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Kiên Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2018  
 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty CP Bao Bì Hà Tiên 

năm  2017 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ hoạt của Công ty CP Bao Bì Hà Tiên. 

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của ban kiểm soát, được quy định trong điều 
lệ . 

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty CP Bao Bì Hà Tiên đã được kiểm toán bởi 
Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt nam; 

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra giám sát 
các hoạt động năm 2017 Công ty CP Bao Bì Hà Tiên như sau: 

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT : 

 Nội dung kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát trong năm tài chính bao gồm 
các mặt hoạt động như sau: 

- Giám sát thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) 
và Ban giám đốc (BGĐ). 

- Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết đại hội cổ đông, nghị quyết 
HĐQT; 

- Tham gia ý kiến với HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh 
của Công ty với HĐQT. 

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2017.  

- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và báo cáo của giám đốc trình 
đại hội cổ đông. 

II- KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT : 

1. Việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính : 

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán, chế 
độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan. 

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán ngày 22/03/2018 bởi Công ty 
TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Số liệu đã được Ban kiểm soát kiểm tra. 

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017: 

2.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ: 

- Sản lượng  sản xuất bao các loại ( quy đổi ): 33.768.472cái /30.952.720 cái đạt  
109,1 %  Kế hoạch.năm 2017 và bằng 108,5% so với năm 2016 
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 - Sản lượng  tiêu thụ bao các loại ( quy đổi ): 33.560.416 cái/ 30.952.720 cái đạt  
108,42 %  Kế hoạch.năm 2017 và bằng 108,95% so với năm 2016 

2.2 Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh: 

 

Chỉ tiêu Mã số  Năm 2017 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 127.469.923.959  
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - 
3 Doanh thu thuần  10 127.469.923.959      
4 Giá vốn hàng bán 11       110.262.864.735 
5 Lợi nhuận gộp  20          17.207.059.224  

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21           1.919.208.281              
7 Chi phí tài chính 22           2.505.963.048  
  Trong đó: chi phí lãi vay 23 2.407.223.503     
8 Chi phí bán hàng 24           4.068.163.598 
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25           9.264.650.481  
10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30      3.287.490.378  
11 Thu nhập khác 31          529.032.207  
12 Chi phí khác 32             267.200.615  
13 Lợi nhuận khác  40           261.831.592  
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  50        3.549.321.970  
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 463.258.893 
16  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 (54.601.684) 
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60         3.140.664.761  
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 662 

 

· Phân phối lợi nhuận sau thuế: 

Việc phân phối lợi nhuận sau thuế được thực hiện theo kế hoạch phân phối lợi 
nhuận năm 2017 được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 
cụ thể như sau: 

+Lợi nhuận sau thuế năm 2017:    3.140.664.761 đồng 

+ Trích lập các quỹ:         649.232.666 đồng  

*Trích quỹ Đầu tư phát triển 5%       157.033.238 đồng 

*Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%      471.099.714 đồng 

*Trích thưởng Ban QL điều hành 15% vượt kế hoạch      21.099.714 đồng 

+Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ   2.491.432.095 đồng 

+Tỷ lệ cổ tức năm 2017        6,2% 

+Lợi nhuận giữ lại của năm trước       612.563.131 đồng 

+Tổng lợi nhuận chưa chia cổ tức đến 31/12/2017         3.103.995.226 đồng 
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+Tỷ lệ cổ tức chưa chia đến 31/12/2017    7,76% 

3.Tình hình tài chính : 

3.1 Báo cáo tóm tắt tài chính tại ngày 31/12/2017:  

 

Chỉ tiêu 
Mã 
số 

Tại ngày 
31/12/2017 

Tại ngày 
01/01/2017 

% 

TÀI SẢN     

TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 61.074.802.786   55.085.837.073 

 

110,87 

Tiền và các khoản tương đương tiền 110 9.941.848.394   3.286.580.626   

Các khoản phải thu 130     24.998.300.926   26.127.225.740   

Hàng tồn kho 140 24.586.773.516  24.584.806.071   

Tài sản ngắn hạn khác 150 1.547.880.250     1.087.224.636   

TÀI SẢN DÀI HẠN 200 45.119.725.415  38.528.588.903  117,11 

Tài sản cố định 220 39.491.844.537  34.699.095.420   

Tài sản dở dang dài hạn 240 495.225.067 1.700.227  

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 3.605.200.000 3.605.200.000  

Tài sản dài hạn khác 260 1.527.455.811     222.593.256   

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 106.194.528.201 93.614.425.976  113,44 

NGUỒN VỐN     

NỢ PHẢI TRẢ 300 56.756.629.216   45.481.172.680  124,79 

Nợ ngắn hạn 310 51.194.078.216   41.084.504.680  124,61 

Nợ dài hạn 330 5.562.551.000 4.396.668.000 126,52 

VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 49.437.898.985   48.133.253.296  102,71 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 40.000.000.000  40.000.000.000   

Thặng dư cổ phần 412 3.998.703 3.998.703  

Quỹ đầu tư phát triển  418    6.785.434.949    6.785.434.949   

Lợi nhuận chưa phân phối 421 2.648.465.333  1.343.819.644  

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 106.194.528.201 93.614.425.976  113,44 

 

4. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản : 

 
Chỉ tiêu Đvt  Số liệu  

Khả năng thanh toán      

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn  lần 1,19 



 

 4 

(TS ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn) 

Khả năng thanh toán nhanh 
(Tiền+phải thu+đầu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) lần 0,71 

Tỷ số nợ   

Tỷ số nợ/vốn chủ sở hữu lần 1,15 

Tỷ số nợ/vốn điều lệ lần 1,42 

Tỷ suất lợi nhuận     

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 2,96 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,46 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 7,85 

- Khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,19 >1 cho thấy Công ty có khả năng đảm bảo 
thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn. Tuy nhiên Khả năng thanh toán nhanh chỉ 
đạt 0,71 < 1, cho thấy Công ty không đủ các tài sản ngắn hạn để trả cho các khoản nợ 
ngắn hạn khi không bán được hàng tồn kho. 

- Tỷ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,15 lần, cho thấy tài sản của Công ty được tài trợ 
chủ yếu bởi các nguồn nợ phải trả. 

- Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản : 2,96%; lợi nhuận sau thuế trên 
doanh thu thuần: 2,46%; lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 7,85% cho thấy 
Công ty kinh doanh có hiệu quả nhưng chưa cao. 

5. Tình hình công nợ : 

- Công nợ phải thu : số dư nợ phải thu đến ngày 31/12/2017 là 24 tỷ đồng, chiếm 
23,54%/ tổng tài sản. 

- Công nợ phải trả tại ngày 31/12/2017 là 56,75 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn điều lệ là 
1,42 lần.        

 6.Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông  năm 2017: 

 - Về phương án sản xuất kinh doanh : 

 Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện đạt các chỉ tiêu chính theo nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông năm 2017 như sau: 

 

TT Chỉ tiêu Đ.v.t Nghị quyết Thực hiện Tỷ lệ % 

1 Doanh thu Tr.đ 130.492 127.469 97,68 

2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 3.500 3.549 101,4 

5 Tỷ lệ Cổ tức/VĐL % 6 % 6,2% 103,33 

6 Tiền lương Ban điều hành Tr.đ 1.396 1.396 100 

7 Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký  Tr.đ 267 267 100 
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 - Về phương án đầu tư máy mmóc thiết bị:      
            Đvt: đồng 

TT Nội dung đầu tư Đ.v.t, 
SL 

Nghị quyết Thực hiện Ghi 

chú 

1 Máy dệt dây đai bản 7,5 cm  2 cái 500.000.000 498.552.000  

2 Máy vi tính ( máy chủ 
Phòng kế toán ) 

1 cái 85.000.000 65.160.000  

3 Khôi phục máy tráng màng 
củ (miệng khuôn, xy lanh và 
trục vit ) 

 

1cái 

 

3.000.000.000 

 

280.157.750 

 

4 Bộ xếp chỉ máy tạo sợi  1.300.000.000 562.350.000 23.400 
USD 

5 Máy dập lỗ vách ngăn 
bigbag 

 1cái 334.000.000 Chưa thực 
hiện  

 

6 Máy Khắc bản in Cao su 1 cái  100.000.000  Chưa thực 
hiện 

 

7 Đầu máy mayDN -2HS 2 cái       200.000.000 Chưa thực 
hiện 

 

8 Máy dệt vải bi bag 6-8 thoi 6 cái  6.000.000.000 Chưa thực 
hiện 

 

9 Hệ thống camera 1cái 400.000.000 Chưa thực 
hiện 

 

 7. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị: 

  Hội đồng quản trị đã cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình trên cương vị 
được giao, triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017,  
Trong năm hội đồng quản trị đã họp 4 lần và đã ra Nghị quyết để ban điều hành thực 
hiện.  

 1. Về trình tự thủ tục đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
công ty. Thời gian tổ chức họp của HĐQT vào giữa mỗi quý, tháng sau để nắm tình 
hình hoạt động SXKD và đề ra Nghị quyết để Ban giám đốc điều hành thực hiện cho 
quý, tháng tiếp theo. 

 2. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận có sự bàn bạc dân chủ, các 
quyết định của HĐQT đều có sự thống nhất cao của các thành viên. 

 3. Kết quả là đa số các nội dung trong Nghị quyết đều được thực hiện, tuy nhiên 
còn một số nội dung của Nghị quyết thực hiện chưa đạt. Như phương án đầu tư 

8. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc: 

 Ban Giám đốc đã điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD được Đại hội cổ đông 
thông qua về doanh thu, sản lượng, lợi nhuận và cổ tức. 
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 - Hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc đúng theo quy định của pháp 
luật, Điều lệ, nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT; nhưng chưa đạt hiệu quả cao 
về chỉ tiêu lợi nhuận. 
 - Đã thực hiện xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch tiền lương phù hợp với quy 
định của Nhà nước và tình hình thực tế của Công ty và thông qua HĐQT phê duyệt để 
thực hiện. 
9. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý: 

 Nhìn chung trong năm 2017, BKS đã được HĐQT, ban giám đốc và các phòng 
ban trong công ty tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ. BKS được cung cấp 
đầy đủ các thông tin về nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2017. 

III- KIẾN NGHỊ CỦA BKS: 

  - Tăng cường công tác thu hồi công nợ nhằm đảm bảo về tài chính cho hoạt 
động của Công ty. 

- Rà soát, ban hành, bổ sung một số quy chế quản lý cho phù họp với quy định 
hiện hành.  
 - Cần Rà soát lại phương án đầu tư máy móc, tthiết bị trước khi trình đại hội 
đồng cổ đông thường niên  

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát tình hình SXKD và thực hiện Nghị 
quyết của HĐQT năm 2017 của Công ty Cổ phần Bao Bì Hà Tiên. 

 

TM.BAN KIỂM SOÁT 

     TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

       Nguyễn Văn Út   



 

CCOOÂÂNNGG  TTYY  CCOOÅÅ  PPHHAAÀÀNN  BBAAOO  BBÌÌ  HHAAØØ  TTIIEE ÂÂNN  ((HHAAKKIIPPAACCKK))  
Quoác loä 80 – TT Kieân Löông – H. Kieân Löông – T. Kieân Giang 
TEL : 0297.3750439 – FAX : 0297.3853804 
 

        

      
BÁO CÁO THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG CỦA HĐQT, BKS NĂM 2017  

VÀ ĐỀ NGHỊ MỨC THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG NĂM 2018 
 

 I. Báo cáo chi tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017  
Căn cứ vào mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong năm, thù lao của Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát công ty đã được chi như sau: 
  

CHỨC DANH 
SỐ 

LƯỢNG 
TL/THÙ LAO 

1 THÁNG 
TỔNG MỨC 

TL/THÙ LAO 
GHI CHÚ 

1. HĐQT     
Chủ tịch HĐQT 1 người 32,4 tr.đ/tháng 388,8 tr.đồng tiền lương 

chuyên trách 
Thành viên HĐQT- GĐ 1 người   k.hưởng thù lao 
Thành viên HĐQT 3 người 3,5 tr.đ/tháng 126 tr.đồng tiền thù lao 
Thư ký HĐQT 1 người 2,0 tr.đ/tháng 24 tr.đồng tiền thù lao 

Cộng   538,8 tr.đồng  
2. BKS     
Trưởng BKS 1 người 3,5 tr.đ/tháng 42 tr.đồng tiền thù lao 
Thành viên BKS 2 người 2,0 tr.đ/tháng 48 tr.đồng tiền thù lao 

Cộng   90 tr.đồng  
Tổng cộng   628,8  tr.đồng  

Ghi chú: Mức thù lao trên (trừ tiền lương chuyên trách) là thu nhập thực nhận đã trừ 
thuế TNCN 10%  

 

II. Đề nghị mức tiền lương, thù lao năm 2018 
 Căn cứ tình hình thực tế và khả năng tài chính của công ty, đề nghị Đại hội 

cổ đông xem xét thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS như sau:  
 

CHỨC DANH 
SỐ 

LƯỢNG 
TL/THÙ LAO 

1 THÁNG 
TỔNG MỨC 

TL/THÙ LAO 
GHI CHÚ 

1. HĐQT     
Chủ tịch HĐQT 1 người 32,4 tr.đ/tháng 388,8 tr.đồng tiền lương 

chuyên trách 
Thành viên HĐQT- GĐ 1 người   k.hưởng thù lao 
Thành viên HĐQT 3 người 3,5 tr.đ/tháng 126 tr.đồng tiền thù lao 
Thư ký HĐQT 1 người 2,0 tr.đ/tháng 24 tr.đồng tiền thù lao 

Cộng   538,8 tr.đồng  
2. BKS     
Trưởng BKS 1 người 3,5 tr.đ/tháng 42 tr.đồng tiền thù lao 
Thành viên BKS 2 người 2,0 tr.đ/tháng 48 tr.đồng tiền thù lao 

Cộng   90 tr.đồng  
Tổng cộng   628,8  tr.đồng  

 
Ghi chú: Mức thù lao trên (trừ tiền lương chuyên trách) là thu nhập thực nhận đã trừ 

thuế TNCN 10% 



 
Mức tiền lương, thù lao trên được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018, kính trình 

Đại hội cổ đông xem xét. 
 
 Kiên Lương, ngày     tháng 04 năm 2018 
 CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN 
 TM.HĐQT 
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CCOOÂÂNNGG  TTYY  CCOOÅÅ  PPHHAAÀÀNN  BBAAOO  BBÌÌ  HHAAØØ  TTIIEE ÂÂNN  ((HHAAKKIIPPAACCKK))  
Quoác loä 80 – TT Kieân Löông – H. Kieân Löông – T. Kieân Giang 
TEL : 077.3750439 – FAX : 077.3853804 
 

  

  Kiên Lương, ngày   tháng 04 năm 2018 

   

ĐỀ NGHỊ 
(V/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018) 

 
Ki ́nh gửi:   ĐHCĐ Công ty CP Bao Bì Hà Tiên 
 
Theo Điều lệ Công ty, việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm 

toán BCTC phải được ĐHCĐ thường niên thông qua, trên cơ sở đề nghị của Ban 
kiểm soát công ty. Vì vậy, Ban kiểm soát công ty, xin đề xuất lựa chọn đơn vị 
kiểm toán như sau: 

Năm 2017 công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – Chi 
nhánh Cần Thơ Đc: Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ  để thực hiện kiểm toán 
BCTC năm 2017, mức phí kiểm toán là 40 triệu đồng chưa bao gồm VAT. 

Qua thực hiện công tác kiểm toán, chúng tôi đánh giá đơn vị đã thực hiện 
tốt công tác kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, đơn vị đã có một số 
đề xuất quan trọng góp phần giúp công ty quản lý tốt rủi ro, trong năm cũng 
thường xuyên thông tin cho công ty về những chính sách mới ban hành để cập 
nhật kịp thời. 

Theo đề nghị của công ty, Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – Chi 
nhánh Cần Thơ đã báo giá thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 là 40 triệu 
đồng, chưa bao gồm VAT (bằng với giá kiểm toán năm 2017). 

Xét đây là đơn vị có năng lực và mức giá kiểm toán cũng hợp lý, kính 
trình ĐHCĐ tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – Chi 
nhánh Cần Thơ để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của công ty với mức 
giá thực hiện như trên. 

 
Kính trình Đại hội cổ đông xem xét. 
 
Trân trọng kính trình. 

  CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN 
  TM.BAN KIỂM SOÁT 
  
 



 

 

 

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

* * * * *    
 ......................., ngày ......... tháng ...... năm 2018 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 
 

VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT 
 CTY CP BAO BÌ HÀ TIÊN 

 
 Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN (HAKIPACK) 

 

- Tên người đại diện vốn : ……………………………………………………………………………. 

- Tên cổ đông (tổ chức) : ……………………………………………………………………………... 

- Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………………. 

- Điện thoại:  ……………………………..    Fax :  ……………………………………………………………  

- Tổng số cổ phần sở hữu : …………………………………………………………………………… 

Bằng số:  ………….………  cổ phần. 

Bằng chữ : …………………………………………………………………………………………………. 

    Chiếm : ………………… %   vốn điều lệ của HAKIPACK. 
 

Sau khi nghiên cứu Quy định về việc tham gia ứng cử vào HĐQT/ BKS trong Điều lệ Tổ chức 

và hoạt động của Công ty, chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện nêu tại quy định và do 

đó có quyền ứng cử tham gia vào HĐQT/ BKS của Công ty. 

- Chúng tôi đề cử Ông : ……………………………  tham gia ứng cử vào: ………………………… 

Công ty cổ phần bao bì Hà Tiên . 

 

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của người ứng cử theo đơn này. 
 

Trân trọng, 

 NGƯỜI ĐỀ CỬ 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

* * * * *    
 ......................., ngày ......... tháng ...... năm 2018 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 
 

VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT 
 CTY CP BAO BÌ HÀ TIÊN 

 
 Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN (HAKIPACK) 

 

- Chúng tôi là nhóm cổ đông :  

 Cổ đông :……………..………………………, số cổ phần sở hữu………………….. cổ phần 

 Cổ đông :……………..………………………, số cổ phần sở hữu………………….. cổ phần 

 Cổ đông :……………..………………………, số cổ phần sở hữu………………….. cổ phần 

 Cổ đông :……………..………………………, số cổ phần sở hữu………………….. cổ phần 

 Cổ đông :……………..………………………, số cổ phần sở hữu………………….. cổ phần 

- Tổng số cổ phần  sở hữu : …………………………………………………………………………... 

 Bằng số: ................................ (Bằng chữ : .........................................................................................) 

Chiếm: .......................................................... % vốn điều lệ của HAKIPACK. 
 

Sau khi nghiên cứu Quy định về việc tham gia ứng cử vào HĐQT/ BKS trong Điều lệ Tổ chức 

và hoạt động của Công ty, chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện nêu tại quy định và do 

đó có quyền ứng cử tham gia vào HĐQT/ BKS của Công ty. 

- Chúng tôi đề cử Ông(bà ) : ………………………………….. tham gia ứng cử vào: ................. 

........ ......... ............................... Công ty HAKIPACK. 

 

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của người ứng cử theo đơn này. 
 

Trân trọng, 

 ĐD NHÓM CỔ ĐÔNG 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 



 

 

 

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

* * * * *    
 ......................., ngày ......... tháng ...... năm 2018 

 

ĐƠN ỨNG CỬ 
 

VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT 
 CTY CP BAO BÌ HÀ TIÊN 

 
 Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN (HAKIPACK) 

 

- Tên Cổ đông: ....................................................................................................................................... 

- Số CMND/GPĐKKD ...............................  Cấp ngày: ....................... Tại: ........................................ 

- Địa chỉ:................................................................................................................................................. 

- Điện thoại: .......................................................................... Fax:  ....................................................... 

- Tổng số cổ phiếu sở hữu : ................................................................................................................... 

 Bằng số: ................................ (Bằng chữ : .........................................................................................) 

Chiếm: .......................................................... % vốn điều lệ của HAKIPACK. 
 

Sau khi nghiên cứu Quy định về việc tham gia ứng cử vào HĐQT/ BKS trong Điều lệ Tổ chức 

và hoạt động của Công ty, chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện nêu tại quy định và do 

đó có quyền ứng cử tham gia vào HĐQT/ BKS của Công ty. 

- Tôi tham gia ứng cử vào: ................................................................. Công ty HAKIPACK. 

 

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của người ứng cử theo đơn này. 
 

Trân trọng, 

 CỔ ĐÔNG 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
* * * * *    

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 
 

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO 
 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT CTY HAKIPACK 
 

1. Họ và tên:   .........................................................................................  Giới tính:  ........................... 

2. Sinh ngày:  ............. tháng ............. Năm  ......................   Quốc tịch: .............................................. 

3. CMND (Hộ chiếu) số: ................................  Cấp ngày: ....................... Tại: .................................... 

4. Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................................ 

5. Địa chỉ liên lạc: ................................................................................................................................. 

6. Điện thoại: ............................................................................  Fax:  ................................................. 

7. Trình độ học vấn: .........................  Trình độ chuyên môn: .............................................................. 

8. Tóm tắt quá trình công tác: ................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

9. Chức vụ công tác hiện nay:   ............................................................................................................. 

10. Số lượng cổ phiếu sở hữu/đại diện:  ........................................................................ cổ phần. 
 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và bản thân hoàn toàn đáp ứng đủ 

điều kiện ứng cử/ được đề cử vào HĐQT/ BKS của Công ty HAKIPACK theo Quy định về việc 

tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.  

 ........................, ngày ........ tháng ...... năm 2018 

             Người khai 

                    (Ký, ghi rõ họ tên) 
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CCOOÂÂNNGG  TT YY   CCOOÅÅ  PPHHAA ÀÀNN  BB AA OO  BB ÌÌ  HHAA ØØ  TT IIEE ÂÂNN  ((HHAA KK IIPPAA CCKK ))  
Quoác loä 80 – TT Kieân Löông – H. Kieân Löông – T. Kieân Giang 

TEL : 0297.3750439 – FAX : 0297.3853804 
 

 
THÔNG BÁO 

(V/v: ứng cử, đề cử thành viên BKS  nhiệm kỳ 2016-2018) 
 

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN 
 
 
- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam số 64/2014/QH13  ngày 26 tháng 11 năm 2016;  
- Căn cứ Căn cứ Luật Chưng khoán của Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; luật sửa đổi bổ sung số 
62/2010/QH12; 

- Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà Tiên đã được ĐHCĐ thông qua  
 

HĐQT công ty trân trọng thông báo 
 
Ngày 28/04/2018, công ty CP Bao Bì Hà Tiên tổ chức ĐHCĐ thường niên 

2018, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên BKS nhiệm kỳ (2016-2018) 
do 1 thành viên BKS sẽ được miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ khác. 

Việc tham gia ứng cử đề cử thành viên  BKS được thực hiện như sau: 
1. Số lượng bầu bổ sung  :   1 thành viên. 
 
2. Tiêu chuẩn ứng cử viên : 
Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:  
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập 

và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 
- Có trình độ và năng lực kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hoạt động 

của Công ty. 
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, 

anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý 
khác. 

Và không thuộc các trường hợp sau: 
- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện 

kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó 
 
3. Việc ứng cử, đề cử người ứng cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát  được 

thực hiện theo như quy định tại Điều lệ công ty 
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4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS bao gồm : 
- Đơn đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT,BKS (theo mẫu); 
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); 
Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên nếu ứng cử 

hoặc có yêu cầu đề cử người vào HĐQT, BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử 
(theo mẫu đính kèm) đến Công ty CP Bao Bì Hà Tiên trước ngày 26/04/2018 
theo địa chỉ: 

Công ty CP Bao Bì Hà Tiên 
Đc: Quốc lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 

Điện thoại: 0297.3854236   Fax: 0297.3853804 
HĐQT sẽ tổng hợp danh sách những người ưng cử, đề cử có đủ tiêu chuẩn 

và điều kiện để bầu cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 
HĐQT Công ty CP Bao Bì Hà Tiên xin trân trọng thông báo. 

 
 Kiên Lương, ngày 14  tháng 04 năm 2017 
 CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN 
 TM. HĐQT 
  
 
 
 
 Phan Minh Hoàng 
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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 - - - - - - - - - -     ---------o0o--------- 

 Số :     / NQ-ĐHCĐ 
 (DỰ THẢO) 

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN  
--------------------- 

 
Đại hội khai mạc lúc ….. giờ ...... phút ngày......tháng 04 năm 2018 tại Hội 

trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám 
Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiêng Giang.  

 
Sau khi đã thông qua các nội dung của Đại hội và qua thảo luận đóng góp ý 

kiến, Đại hội quyết nghị những vấn đề sau: 
 

NỘI DUNG 
  

1. Thống nhất điều chỉnh Điều lệ công ty theo như Dự thảo 
2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; thống nhất 

một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của công ty như sau:  
  + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi):   32.462.000  vỏ bao 

+ Doanh thu :  135,7 tỷ đồng 
+ Lợi nhuận sau thuế :  3,0 tỷ đồng 
+ Tỷ lệ cổ tức: 6%/năm 

3. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 
2018  

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2018 theo kế hoạch 
đầu tư của công ty. Uỷ quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện. 

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; thống nhất phân 
phối lợi nhuận năm 2017 và mức trả cổ tức như sau: 

Về phân phối lợi nhuận: 
* Nguồn lợi nhuận phân phối 
Lợi nhuận sau thuế năm 2017:           3.140.664.761   đồng 
   Trong đó, lợi nhuận vượt kế hoạch:             140.664.761   đồng 
Tổng lợi nhuận được phân phối:                     3.140.664.761   đồng 
* Phân phối lợi nhuận: 
- Trích 5% LN được phân phối vào quỹ ĐT&PT:          157.033.238   đồng 
- Trích 15% LN thực hiện vào quỹ KT-PL:                    471.099.714   đồng 
- Trích 15% lợi nhuận vượt KH để thưởng cho BĐH:      21.099.714   đồng 
- Lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông:              2.491.432.095   đồng 
           (tỷ lệ cổ tức 6,2%) 
  Tổng cộng          3.140.664.761   đồng
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Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:  
* Nguồn chi trả:  
- Cổ tức năm 2016 còn giữ lại (1,5%):       612.563.131   đồng 
- Cổ tức thực hiện năm 2017 (6,2 %):   2.491.432.095   đồng 

Tổng cộng          (7,7%)   3.103.995.226  đồng 
* Trả cổ tức cho cổ đông: 
- Chi trả cổ tức bằng tiến mặt (6,0%):   2.400.000.000  đồng 
- Cổ tức còn giữ lại         (1,7%):    703.995.226   đồng 
 
5. Thông qua báo của HĐQT năm 2017 về báo cáo hoạt động của HĐQT, 

đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, giám sát Ban Giám đốc và tình hình thực 
hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2017. 

6. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2017 về việc báo cáo kiểm soát 
tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT 
năm 2017.  

7. Thông qua báo cáo mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 
và thống nhất mức tiền lương, thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS theo như báo 
cáo.  

8. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh 
Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.  

9. Về nhân sự HĐQT và BKS 
…………… 
 
Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018   

với số cổ phần biểu quyết đồng ý là  ……. cổ phần, đạt  ….. %  trên tổng cổ phần 
biểu quyết tham dự đại hội. 
  

  TM.ĐẠI HỘI  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
   
    
   
      


