
THÔNG BÁO 

V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP In và Thương Mại Vina 

Công ty cổ phần In và Thương mại Vina trân trọng thông báo đến quý Cổ đông thời gian, địa điểm tổ 

chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau: 

 Thời gian tổ chức đại hội: Lúc 08 giờ 30; Thứ sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020. 

 Địa điểm tổ chức: Nhà Khách Người Có Công – 168 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, 

TP. HCM. 

 Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/06/2020. 

 Tài liệu đại hội: Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội trên trang 

website: http://www.vinaprinting.vn từ ngày 08/06/2020 

 Nội dung họp:  

o Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị 

o Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Giám đốc  

o Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát 

o Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của Công ty năm 2019 

o Tờ trình thay đổi tên công ty  

o Tờ trình về việc thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Vina và Công ty cổ phần Dịch vụ Văn 

hóa Việt mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu vượt 25% mà không thông 

qua thủ tục chào mua công khai 

o Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 

o Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 

o Một số nội dung khác. 

 Xác nhận tham dự Đại hội: 

o Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền 

tham dự Đại hội gửi về Công ty theo địa chỉ Lầu 2 - 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, 

Tp. HCM hoặc fax số (028) 38 200 562 trước 13h00 ngày 16/06/2020 và khi đến tham dự Đại 

hội phải mang theo bản chính (nếu chưa gửi về Công ty) 

Quý cổ đông muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ms.Phương Linh – qua điện thoại số 0919 452 

738 

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời do địa 

chỉ không chính xác. 

Trân trọng thông báo! 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                 

http://www.vinaprinting.vn/


CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA 

 

Thời gian: 08h30 Thứ sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020 

Địa điểm: Nhà khách người có công - 168 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Q1, Tp. Hồ Chí Minh  

Thời gian  

dự kiến  
Nội dung chương trình Ghi chú 

07h30 : 08h25 Đón tiếp Đại biểu, quý cổ đông  

08h30 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu  

08h30 : 08h35 Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông  

08h35 : 08h45 Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội  

08h45 : 08h55 

Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm 

phiếu 

 

Thông qua Chương trình Đại hội  

08h55 : 09h55 

Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng 

quản trị  

 

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương 

hướng hoạt động năm 2020 của Ban Giám đốc  

 

Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát   

Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2019  

Tờ trình thay đổi tên công ty  

Tờ trình về việc thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Vina và 

Công ty cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt mua/nhận chuyển 

nhượng cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu mà không thông qua thủ 

tục chào mua công khai 

 

Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi  trả cổ tức và thù 

lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm  

2020 

 

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020  

09h55 : 10h10 Thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết  

10h10 : 10h20 Nghỉ giải lao  

10h20: 10h30 Công bố kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông  

10h30: 10h45 

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 2020 

 

Tuyên bố bế mạc Đại hội  
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CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ  

THƯƠNG MẠI VINA 

---o0o--- 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020 

 

THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA 

 

Để Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần In và Thương mại 

Vina được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị cổ 

đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây: 

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina theo 

danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/06/2020 được quyền tham dự Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2020. 

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần In và Thương mại Vina được 

quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội. 

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành khi có số cổ đông 

dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia 

Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện 

cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ. 

5. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại 

diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết trên đó ghi mã số đăng ký, 

tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.  

5.1. Phiếu biểu quyết:  

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban 

kiểm phiếu; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm 

việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo 

luận phát sinh ngay tại Đại hội.  

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của 

Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc 

Không có ý kiến. 

5.2. Thẻ biểu quyết:  

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại 

hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng 

cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý 

hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.  

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; 

ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác… khi không được Chủ tọa yêu 
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cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ 

biểu quyết thiếu chữ ký của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền. Thẻ 

biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý 

kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến 

biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. 

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc 

lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không 

ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác. 

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn 

nguyên vẹn, nếu chưa bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để 

được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ. 

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng 

không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ 

biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước 

khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, 

Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần 

lấy ý kiến. 

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo 

bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ 

phiếu vào thùng phiếu 

6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không 

đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu 

quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa đoàn sẽ công bố kết quả kiểm phiếu 

từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết. 

7. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia 

và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không có trách 

nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt 

biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh 

hưởng. 

8. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo tỷ lệ như sau: 

8.1. Quyết định về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông 

đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán 

thành: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông; 

e. Tổ chức lại, giải thể công ty; 

f. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 
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8.2. Các quyết định khác (trừ trường hợp quy định tại khoản 8.1 nêu trên) được 

thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. 

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ 

vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc. 

10. Thể lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý 

kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 

tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thể lệ 

này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông. 

  

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÔNG TY CP IN VÀ TM VINA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
 

Kính thưa: Quý vị cổ đông 

 
Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty 

Cổ phần In và Thương mại Vina báo cáo quý vị cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đối với Ban điều hành công 

ty (“BĐH”) năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau: 

I. Kết quả họat động của công ty năm 2019: 

Trong tình hình kinh doanh năm 2019 còn gặp nhiều khó khăn, tháng 11/2018 Nghị định 

119/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 về việc quy định sử dụng hóa đơn điện tử, quy 

định đến ngày 01/11/2020 tất cả các doanh nghiệp không còn sử dụng hóa đơn giấy mà phải 

chuyển sang hóa đơn điện tử. Mặt hàng in ấn hóa đơn chiếm 15% - 20% doanh thu bộ phận 

in của Công ty. Trước tình hình này, HĐQT và BĐH vẫn luôn bám sát các mục tiêu đã đề ra, 

thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các 

hoạt động có nhiều tiềm năng. 

- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2019: 

 Doanh thu thuần đạt: 60,776 tỷ đồng, tăng 7,79% so với thực hiện 2018 

 Lợi nhuận trước thuế đạt: 4,134 tỷ đồng, tăng 40,80% so với thực hiện 2018 

 Tỷ trọng LNTT/Doanh thu thuần năm 2019: 6,80% 

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019: 

1) Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”): 

HĐQT Công ty năm 2019 là 05 người, gồm 01 chủ tịch HĐQT (do Ông Bùi Tuấn Ngọc 

làm Chủ tịch HĐQT) và 04 thành viên HĐQT. 

2) Các hoạt động của HĐQT niên độ tài chính 2019 

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt 

động theo điều lệ Công ty, tuân thủ luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. 

- Trong năm 2019 có 04 phiên họp HĐQT, 03 lần xin ý kiến, ban hành 04 nghị quyết 

và 02 quyết định.  
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- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò 

xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ 

đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. 

- Trực tiếp chỉ đạo thuê hơn 3.800 mv nhà xưởng tại Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc và 

khai thác hết 100% công suất nhà xưởng. 

- HĐQT trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ của dự án Cao ốc Văn phòng ngày 

12/7/2019 đã khánh dự án Cao ốc Vinabuilding. Ngày 1/11/2019 Sở XD cấp phép 

hoàn thành Nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tính đến tháng 30/09/2019 tỷ lệ khách 

hàng lắp đầy là 99%. 

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019: 

Năm 2019, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 

2018, kết quả cụ thể như sau: 

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2019: 

- Doanh thu: 58 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế : 4,3 tỷ đồng. 

Hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu 

-  Doanh thu thực hiện 2019: 60,776 tỷ đồng bằng 

104,79% so với kế hoạch 2019 và tăng 7,79% so với 

thực hiện 2018. 

-  Lợi nhuận thực hiện 2019: 4,134 tỷ đồng bằng 

96,14% so với kế hoạch 2019 và tăng 40,80% so với 

thực hiện 2018. 

Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ 

tài chính 2019. Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C) 

Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu 

quả, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 

Luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh và có 

chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành trong hoạt động 

kinh doanh. 

Thuê hơn 3.800 mv nhà xưởng tại KCN 

Vĩnh Lộc 

Khai thác hiệu quả 100% diện tích nhà xưởng cho 

thuê lại 

Phương án phát hành cổ phần theo 

chương trình lựa chọn cho người lao 

động (Esop) 

Chưa thực hiện 
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IV. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành: 

- HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó, đưa ra các chỉ 

đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác tìm kiếm khách hàng mới cũng như cung 

cấp các thông tin về thị trường và khách hàng tiềm năng. 

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, quản trị rủi ro, tăng cường các 

nguyên tắc và quy chế quản trị Công ty, cụ thể: 

 Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý chi phí, quy chế lương, thưởng. 

 Phân tích hiệu quả của các bộ phận, lập báo cáo quản trị chi tiết theo từng bộ phận. 

- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được BĐH thực hiện thường xuyên và đầy đủ, 

phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với BĐH.  

- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp 

thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu 

cầu của HĐQT.  

V. Báo cáo thu nhập của cácThành viên Hội đồng quản trị năm 2019: 

1) Thù lao: 

ĐVT: đồng 

STT Họ tên Chức danh Thù lao Ghi chú 

1 Bùi Tuấn Ngọc  Chủ tịch HĐQT  93.333.280 

Thù lao và thù lao 

BQLDA đến 

Tháng 09/2019 

2 Bùi Minh Tuấn Thành viên HĐQT  39.999.960  

3 Lê Duy Hiệp  Thành viên HĐQT 63.999.960 

Thù lao và thù lao 

BQLDA đến 

Tháng 09/2019 

4 Võ Hoàng Giang Thành viên HĐQT 39.999.960  

5 Hoàng Phong Giao  Thành viên HĐQT  59.999.960 

Thù lao và thù lao 

BQLDA đến 

Tháng 09/2019 

 Tổng cộng  297.333.120  

VI. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020: 

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, đề xuất trình Đại hội các vấn đề 

thuộc thẩm quyền quyết định của  Đại hội đồng cổ đông. 
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- Phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020: 

                                   ĐVT:đồng 

STT CHỈ TIÊU KH 2020 (%) so với thực hiện 2019 

1 Tổng doanh thu 63.450.000.000 104% 

2 Lợi nhuận trước thuế  8.665.000.000  210% 

 Sản xuất kinh doanh in: Trong năm 2020 sẽ là năm đầy khó khăn và thách thức 

cho Công ty: Theo quy định của Bộ tài chính, phần lớn các đơn vị in hóa đơn giấy 

sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử; Một số công ty chuyển phát nhanh cũng đầu tư 

công nghệ để chuyển từ bill giấy sang bill điện tử, ... sản lượng in giảm liên tục 

các tháng đầu năm. Trước tình hình đó, HĐQT đề ra phương hướng ngưng và 

chuyển đổi hoạt động in từ tháng 6/2020 sang hoạt động cho dịch vụ thuê kho lưu 

trữ hồ sơ. Đây xác định là hướng đi mới đảm bảo hiệu quả lâu dài, đồng thời đồng 

thời cơ cấu nguồn lao động đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. 

 Cho thuê kho và giao nhận: Tăng cường hệ thống kho bãi, đầu tư thêm kệ sàn tại các 

kho để tối ưu hóa diện tích 20% - 30% cho thuê, hoàn thiện các quy trình quản lý 

khách hàng, kho hàng. Áp dụng hệ thống quản lý hàng hoá barcode bằng phần mềm 

quản lý; tăng cường công tác quảng cáo hoàn thiện chất lượng phục vụ nhập xuất 

hàng hoá. Tháng 12/2019 đưa hệ thống kho 4000 m2 tại Vĩnh lộc đi vào hoạt động 

mang lại doanh thu ổn định.  

 Mở rộng thêm loại hình kinh doanh: Chuyển đổi PX Hiệp phước thành kho hồ sơ. 

Từ tháng 6 - 8 Công ty sẽ sữa chữa PX Hiệp phước để chuyển thành kho lưu trữ hồ 

sơ.  Mở rộng thêm loại hình kinh doanh: Lưu trữ File hồ sơ cứng, mềm, các giấy tờ 

có giá...khách hàng mục tiêu là bệnh viện, ngân hàng, trường hoc, các doanh nghiệp 

có lượng hồ sơ lưu trữ lớn và dài hạn, dự kiến sẽ triển khai và đưa vào hoạt động 

tháng 7/2020 

 Hoạt động cho thuê cao ốc văn phòng: Duy trì tốt việc quản lý hoạt động kinh doanh 

cao ốc Vinabuilding. Đây là mảng hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất cho Công 

ty năm 2020. 

- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của 

Công ty. 

- Kiểm soát tốt chi phí, kiểm soát đầu tư, khai thác, sử dụng các bất động sản đầu tư, đầu tư 

hợp lý để tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý nhằm tối đa hóa giá trị 

Công ty, tối đa hóa lợi nhuận. 

- Năm 2020 Công ty sẽ duy trì Công tác đào tạo nguồn lực phục vụ tốt hoạt động sản xuất 

kinh doanh cho các Phòng ban, Đào tạo nội bộ, Quản lý sản xuất và an toàn lao động cho 

các phân xưởng và tổ sản xuất đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển. Luôn coi trọng 
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công tác đào tạo nguồn nhân lực, coi yếu tố con người là yếu tố quyết định của Công ty, 

chăm lo cải thiện đời sống người lao động.  

  Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch của năm 2020. Tuy 

còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng HĐQT tin tưởng vào nỗ lực của HĐQT và BĐH cùng 

toàn thể cán bộ Công nhân viên, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2020 . 

Trân trọng.        

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ  

THƯƠNG MẠI VINA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –  Tự do –  Hạnh Phúc 

--------------oOo--------------- 

   
                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 

& KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 
 

I/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019: 
 

 
 

CHỈ TIÊU 
Kế hoạch  

2019 

Thực hiện 

2019 

Thực hiện 

2018 

Tỷ lệ % 

KH  

2019 

TH  

2018 

1 Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV 58.000.000.000 60.776.285.362 56.382.980.757 104,79% 107,79% 

2 Giá vốn hàng bán   49.470.428.915 48.442.689.222   102,12% 

3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV   11.305.856.447 7.940.291.535   142,39% 

4 Doanh thu hoạt động tài chính   306.208.112 1.607.667.271   19,05% 

5 Chi phí tài chính   1.713.342.354 422.808.321   405,23% 

6 Chi phí bán hàng   1.649.889.759 2.126.990.910   77,57% 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp   4.240.195.625 4.064.239.920   104,33% 

8 Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh   4.008.636.821 2.933.919.655   136,63% 

9 Thu nhập khác   364.777.827 92.407.870   394,75% 

10 Chi phí khác   239.743.835 90.781.886   264,09% 

11 Lợi nhuận khác   125.033.992 1.625.984   7689,74% 

12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4.300.000.000 4.133.670.813 2.935.545.639 96,13% 140,81% 

13 Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành   788.492.662 610.244.520   129,21% 

14 Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại   128.225.977 -   - 

15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN   3.216.952.174 2.325.301.119   138,35% 

 Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty:  

 Nhìn chung hoạt động kinh doanh trong năm 2019 của Công ty đạt kết quả khả 

quan, doanh thu tăng trưởng nhờ việc tăng số lượng khách hàng từ mảng in ấn và 

cho thuê cao ốc văn phòng. Lợi nhuận gộp cải thiện rõ rệt so với năm 2018, tăng 

42,39% với giá trị đạt 11.305.856.447 đồng.  

 Doanh thu năm 2019 đạt 60.776.285.362 đồng, vượt chỉ tiêu đề ra 4,79%, trong đó 

doanh thu từ hoạt động in ấn chiếm đến 63,47% tổng doanh thu với giá trị là 

38.571.651.060 đồng. Trong năm này nguồn thu từ hoạt động kinh doanh bất động 

sản đầu tư của Công ty là 10.142.798.906 đồng, tăng mạnh 659,78% so với năm 

2018, nhờ đó làm tăng tổng thu và vượt kế hoạch đề ra. 

Lợi nhuận trước thuế đạt 4.133 tỷ đạt 96.13% so với KH, chi tiết cụ thể từng phòng 
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ban như sau: 

Doanh thu hoạt động in ấn: Năm 2019 đạt 41.4 tỷ tăng 5.8% so với KH, lợi 

nhuận đạt -970tr. Doanh thu in giảm là do thay đổi chính sách thuế về sử dụng hóa 

đơn điện tử thay thế hóa đơn đặc thù và sản lượng in sụt giảm do tình hình cạnh 

tranh gay gắt trên thị trường. 

Doanh thu hoạt động cho thuê kho bãi: Năm 2019 hoạt động tốt, doanh thu 9.2 

tỷ vượt 8% so với KH, lợi nhuận 741tr vượt 5.8% so với KH, hoạt động kho bãi ổn 

định. 

Doanh thu cho thuê bất động sản – Đầu tư tài  chính: Năm 2019 đạt 10.14 tỷ 

vượt 102% so với KH, lợi nhuận vượt 170% so với KH, trong đó lợi nhuận từ cho 

thuê Cao ốc văn phòng Vinabuilding là 3.9 tỷ. 

 Xây dựng các Quy trình Quản lý SXKD: 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9001: 2015, hoàn thiện các quy 

trình SX: Quản lý tốt khâu mua vật tư – sản xuất – giao hàng, kiểm soát chặt chẽ các chi 

phí đầu vào và các chi phí phát sinh, kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất đến 

khâu thành phẩm, tăng cường tốt và kiểm soát tốt công tác giao hàng.  

- Về tiết kiệm vật tư: Công ty thường xuyên rà soát kiểm kê vật tư hàng tháng để kiểm tra 

rà soát định mức vật tư đảm bảo hiệu quả. 

 Công tác chăm lo người lao động – đào tạo nguồn nhân lực:  

- Trong năm qua, đời sống người lao động được cải thiện, BĐH tặng quà cho CBCNV 

nhân dịp sinh nhật, 8/3, và các ngày lễ lớn: 30/4, 1/6, 2/9, 20/10.... đời sống vật chất, tinh 

thần được chăm lo từng bước, thu nhập công nhân tăng theo hiệu quả kinh doanh. Hàng 

quý hoặc những ngày lễ lớn Công ty đều có tổ chức các hoạt động giao lưu nội bộ như 

Hội thao: chạy việt dã, bóng đá để tăng cường sức khỏe và đoàn kết trong nội bộ Công ty. 

- Tháng 7/2019, công ty đã tổ chức cho toàn thể CB.CNV đi du lịch Thái Lan. 

- Thông qua Hội nghị người lao động hàng năm phát động phong trào thi đua hoàn thành 

vượt mức KH. BGĐ đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ quy định theo thỏa ước LĐTT 

ký kết với người LĐ. Xây dựng thang chế độ bảng lương mới cho từng chức danh làm cơ 

sở thước đo đánh giá năng lực người lao động.   

- Mở sổ tiết kiệm thâm niên cho người lao động từ 4 -5 triệu đồng/người/năm trích từ quỹ 

phúc lợi tạo thêm động lực để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.   

- Thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động, chăm lo sức khỏe thông qua việc 

khám chữa bệnh định kỳ hàng năm, chế độ bảo hiểm tai nạn.  

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực: Năm 2019 Công ty đào tạo nguồn lực phục vụ hoạt 

động kinh doanh: Lớp Quản lý KD, Giám đốc Makerting cho đội ngũ Quản lý phòng ban, 

lớp An toàn LĐ cho toàn thể CB.CNV tháng 07/2019, lớp Quản lý sản xuất; thường 

xuyên tham gia các chương trình do kiểm toán đào tạo, cử công nhân tham gia lớp học về 

đào tạo tay nghề để nâng cao trình độ, đào tạo kỹ năng kinh doanh cho NVKD tại Công 

ty.   
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- Phối hợp cùng các đơn vị in khác tổ chức đào tạo tại chỗ cho thợ in cho phân xưởng Hiệp 

Phước.  

- Hàng quý phối hợp cùng công đoàn triển khai thực hiện các Quy định thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí trong đơn vị, tổ chức thực tập PCCC và ATLĐ tại cơ sở.   

Thông qua các hoạt động của công ty, người lao động đã nhận thức tốt hơn, nêu cao 

tinh thần trách nhiệm hết mình trong công việc, tuân thủ nội quy Công ty, thi đua tăng 

năng suất LĐ, bảo đảm công tác PCCC, An toàn VSLĐ, tiết kiệm vật tư, điện nước và 

các chi phí khác.   

II/ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020: 

   1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:   

ĐVT: đồng 

STT CHỈ TIÊU 
THỰC HIỆN 2019 KẾ HOẠCH 2020 %  

Doanh thu Lợi nhuận Doanh thu Lợi nhuận DT LN 

1 Kinh doanh SX in  41.405.674.182 (970.935.877) 24.000.000.000 (1.235.000.000) 58% 127% 

2 Kinh doanh KVGN  9.227.812.274 741.247.543 15.000.000.000 1.200.000.000 163% 162% 

3 

Kinh doanh Cao ốc 

Vina Buiding 
8.543.023.491 3.935.354.127 23.000.000.000 8.500.000.000 269% 216% 

4 Kinh doanh BĐS 1.599.775.415 128.182.161 950.000.000 200.000.000 59% 156% 

5 

Thu nhập tài chính, 

TN khác  
-  299.822.859 -  -  -  -  

6 

Kinh doanh Kho hồ 

sơ  
-  -  500.000.000 - -  -  

  CỘNG  60.776.285.362 4.133.670.813 63.450.000.000 8.665.000.000 104% 210% 

  + Tổng doanh thu:   63.450.000.000 đồng 

  + Tổng lợi nhuận trước thuế:  8.665.000.000 đồng 

- Trong năm 2020 sẽ là năm đầy khó khăn và thách thức cho Công ty: Theo quy định của 

Bộ tài chính, phần lớn các đơn vị in hóa đơn giấy sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử; Một 

số công ty chuyển phát nhanh cũng đầu tư công nghệ để chuyển từ bill giấy sang bill 

điện tử, ...  sản lượng in giảm liên tục các tháng đầu năm. 

 

- Trước tình hình đó, HĐQT đề ra phương hướng ngưng và chuyển đổi hoạt đông in từ 

tháng 6/2020 sang hoạt động cho dịch vụ thuê kho hồ sơ. Đây xác định là hướng đi mới 

đảm bảo hiệu quả lâu dài, đồng thời cơ cấu nguồn lao động đảm bảo hiệu quả hoạt động 

của Công ty. Tổng số lao động toàn Công ty hiện tại 41 người, dự kiến sau khi sắp xếp 

và chuyển đổi sẽ giảm 13 - 15 người, tổng lao động sau khi chuyển đổi còn lại 28 người 

rất tinh gọn. 

 

+ Phòng KVGN BĐS: 

 - Tăng cường hệ thống kho bãi, đầu tư thêm kệ để tối ưu hóa diện tích cho thuê, hoàn 

thiện các quy trình quản lý khách hàng, kho hàng. Áp dụng Hệ thống quản lý hàng hoá 

bằng phần mềm quản lý barcode; tăng cường công tác quảng cáo hoàn thiện chất lượng 

phục vụ nhập xuất hàng hoá. 

- Phát triển thêm kho mới.  
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- Tháng 12/2019 đưa hệ thống kho 4000 m2 tại Vĩnh lộc đi vào hoạt động mang lại doanh 

thu ổn định. 

+ Hoạt động cho thuê Cao ốc Vina Building: Duy trì tốt việc quản lý hoạt động kinh 

doanh cao ốc Vinabuilding. Đây là mảng hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất cho Công 

ty năm 2020.      

+ Chuyển đổi PX Hiệp phước thành kho hồ sơ:  

     - Từ tháng 7- 8 Công ty sẽ sữa chữa PX Hiệp phước để chuyển thành kho chứa hồ sơ, 

mở rộng thêm loại hình kinh doanh: Lưu trữ tài liệu (thuế, bảo hiểm, ngân hàng, bảo hiểm, 

bệnh viện và các doanh nghiệp ....), File hồ sơ cứng, mềm, các giấy tờ có giá... trên cơ sở 

các khách hàng truyền thống, dự kiến sẽ triển khai tháng 7/2020. 

 

  Dự án Phú Lâm  
  - Hiện tại Công ty thuê đơn vị tư vấn làm thủ tục với Sở tài nguyên và Môi trường để xin 

chuyển đổi và hoàn thiện hồ sơ Pháp lý nhà xưởng Phú Lâm tại Quận 6 dự kiến hoàn tất 

trong năm nay.  

Công tác đào tạo nguồn nhân lực:  

 - Năm 2020 Công ty sẽ duy trì Công tác đào tạo nguồn lực phục vụ tốt hoạt động sản xuất 

kinh doanh cho các Phòng ban, đào tạo nội bộ; luôn coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân 

lực, coi yếu tố con người là yếu tố quyết định của Công ty, chăm lo cải thiện đời sống 

người lao động. 

 - Kiểm soát tốt chi phí, kiểm soát đầu tư, khai thác, sử dụng các bất động sản đầu tư, đầu 

tư hợp lý để tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý nhằm tối đa hóa giá trị 

Công ty, tối đa hóa lợi nhuận. 

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch của năm 2020. Tuy 

còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng HĐQT tin tưởng vào nỗ lực của HĐQT và BĐH 

cùng toàn thể cán bộ Công nhân viên, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 

2020. 

     

 Rất mong toàn thể quý cổ đông ủng hộ. 

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhiều sức khỏe. hạnh phúc và thành đạt. Chúc 

đại hội thành công tốt đẹp. 
                          GIÁM ĐỐC   

 

  
         

 

 

 

 

 

                               

 

              HOÀNG PHONG GIAO   
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CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ 

THƯƠNG MẠI VINA 

***** 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------- 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020 

 

BÁO CÁO 
KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

Căn cứ: 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và 

Hoạt động của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina; 

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn 

về quản trị công ty đối với công ty đại chúng; 

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và năm 2019; 

- Báo cáo tài chính năm 2018 và năm 2019 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và 

Tư vấn A&C kiểm toán. 

Ban kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2019 của Công ty cổ phần In và 

Thương mại Vina với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Tình hình hoạt động trong năm của Ban kiểm soát 

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã có 04 cuộc họp, tỷ lệ tham dự cuộc họp là 100%. 

2. Thù lao của ban kiểm soát: 

Trong năm 2019, thù lao của các thành viên BKS được nhận theo Nghị quyết Đại Hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2019 (đã bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân) với tổng mức thù 

lao là: 106.666.680 đồng. Trong đó: 

 Trưởng Ban kiểm soát: 3.333.330 đồng / tháng x 12 tháng = 39.999.960 đồng 

 Kiểm soát viên: 2.777.780 đồng / tháng x 12 tháng x 2 người = 66.666.720 đồng 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 

1. So sánh kết quả kinh doanh năm 2019 với năm 2018 

ĐVT: đồng 

TT Chỉ tiêu  Năm 2018   Năm 2019  
Chênh lệch 

2019/2018 (%) 

1 Doanh thu thuần 56.391.570.757  60.776.285.362 7,78% 

1.1 Doanh thu sản phẩm, dịch vụ in ấn  45.862.530.070  38.571.651.060  -15,90% 

1.2 Doanh thu dịch vụ kho vận, giao nhận 9.005.297.268  9.227.812.274  2,47% 

1.3 Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư 1.342.298.919  10.142.798.906  655,63% 

1.4 Doanh thu KDVT – Giấy 174.444.500                       -    -100,00% 

1.5 Doanh thu khác 7.000.000  2.834.023.122  40,386% 
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TT Chỉ tiêu  Năm 2018   Năm 2019  
Chênh lệch 

2019/2018 (%) 

2 Giá vốn hàng bán 48.442.689.222  49.470.428.915  2,12% 

  Trong đó:       

2.1 Giá vốn của sản phẩm, dịch vụ in ấn 39.173.278.699  35.435.287.116  -9,54% 

  
Tỷ lệ Giá vốn/Doanh thu sản phẩm, 

dịch vụ in ấn 
85,41% 91,87%  

2.2 Giá vốn dịch vụ kho vận, giao nhận 6.909.587.270  6.883.021.718  -0,38% 

  
Tỷ lệ Giá vốn/Doanh thu dịch vụ kho 

vận, giao nhận 
76,73% 74,59%  

2.3 Giá vốn hoạt động cho thuê mặt bằng 1.828.452.549  4.673.834.589  155,62% 

  
Tỷ lệ Giá vốn/Doanh thu cho thuê mặt 

bằng 
136,22% 46,08%  

2.4 Giá vốn hàng hóa (KDVT – Giấy) 156.734.649                       -    -100,00% 

  Tỷ lệ Giá vốn/Doanh thu hàng hóa 89,85%    

2.5 Giá vốn khác 374.636.055   2.478.285.492  561,52% 

  Tỷ lệ Giá vốn/Doanh thu khác 5352% 87%  

3 Doanh thu hoạt động tài chính 1.607.667.271     306.208.112  -80,95% 

4 Chi phí tài chính  422.808.321   1.713.342.354  305,23% 

5 Chi phí bán hàng 2.126.990.910  1.649.889.759  -22,43% 

5.1 
Chi phí bán hàng sản phẩm, dịch vụ in 

ấn  
2.041.692.410   1.449.653.759  -29,00% 

5.2 
Chi phí bán hàng dịch vụ kho vận, 

giao nhận 
85.298.500      149.437.000  75,19% 

5.3 
Chi phí bán hàng hoạt động quản lý 

BĐS 
-                         -      

5.4 Chi phí bán hàng KDVT – Giấy -                         -      

5.4 Chi phí bán hàng hoạt động khác -         50.799.000  100,00% 

6 Chi phí quản lý Doanh nghiệp 4.064.239.920  4.240.195.625  4,33% 

6.1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu 51.795.520        25.953.104  -49,89% 

6.2 Chi phí nhân công 2.191.419.291    2.147.640.478  -2,00% 

6.3 Thuế, phí và lệ phí 39.225.303        40.704.553  3,77% 

6.4 Chi phí dịch vụ mua ngoài 744.580.001      758.263.110  1,84% 

6.5 Chi phí khác 1.037.219.805  1.267.634.380  22,21% 

7 Thu nhập khác 92.407.870      364.777.827  294,75% 

7.1 Lãi thanh lý tài sản cố định                -                         -      

7.2 
Thu nhập từ thanh lý NVL, CCDC sản 

xuất 
20.099.455         8.392.250  -58,25% 

7.3 
Thu tiền bồi thường đặt cọc, mất mát 

hàng hóa 
                      -        318.981.000  100,00% 

7.4 Thu nhập từ vật tư thừa kiểm kê                          -                         -      

7.5 Thu nhập khác 72.308.415        37.404.577  -48,27% 

8 Chi phí khác 90.781.886      239.743.835  164,09% 

9 Tổng lợi nhuận trước thuế 2.935.545.639  4.133.670.813  40,81% 

Theo đánh giá của Ban kiểm soát, doanh thu thuần năm 2019 tăng so với năm 2018, tăng 

7,78% tương đương 4,3 tỷ đồng; trong đó doanh thu từ kinh doanh bất động sản đầu tư tăng 

mạnh, tăng gấp gần 6,5 lần so với 2018, doanh thu từ dịch vụ kho vận, giao nhận tăng 2,47% 

tương đương khoảng 200 triệu đồng; bên cạnh đó, doanh thu khác từ hoạt động gia công in của 

Công ty có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2018, năm 2019 đạt 2,8 tỷ đồng doanh thu. 
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Tuy nhiên, doanh thu từ sản phẩm và dịch vụ in ấn năm 2019 có sự giảm sút, giảm 15,9% so 

với doanh thu năm 2018, tương đương khoảng 7,3 tỷ đồng. 

Giá vốn của sản phẩm, dịch vụ in ấn giảm 9,54% so với năm 2018, giá vốn của hoạt động 

dịch vụ thuê kho vận giảm nhẹ trong năm 2019; trong khi đó, giá vốn của hoạt động kinh 

doanh bất động sản cũng tăng lên 1,55 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chi phí giá vốn gia công 

in cũng tăng cao trong năm 2019. 

Năm 2019, chi phí bán hàng giảm 22,43% và tổng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 

4,33% so với năm 2018. 

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 4,1 tỷ đồng, tăng 40,81% so với năm 2018.  

2. So sánh kết quả kinh doanh năm 2019 với kế hoạch 2019 

Theo báo cáo của Ban điều hành, kết quả kinh doanh 2019 cụ thể như sau: 

ĐVT: đồng  

S 

TT 

Họat động kinh 

doanh 

Kế hoạch 2019 Thực hiện 2019 
Thực hiện 2019/ 

 Kế hoạch 2019 

Doanh thu 
Lợi nhuận 

trước thuế 
Doanh thu 

Lợi nhuận 

trước thuế(*) 

Doanh 

thu 

Lợi nhuận 

trước thuế 

1 Kinh doanh SX in 44.000.000.000 1.800.000.000 41.405.674.182   (973.779.803) 94,1% -54,1% 

2 Kinh doanh KVGN 8.500.000.000 700.000.000  9.227.812.274   733.247.543  108,6% 104,7% 

3 Kinh doanh BĐS 5.500.000.000 1.800.000.000 10.142.798.906   3,957.788.156  184,4% 219,9% 

4 Kinh doanh TM 0 0     

5 
Thu nhập tài chính, 

TN khác 
0 0  670.985.939   416.414.917  100% 100% 

 
Tổng cộng 58.000.000.000 4.300.000.000 61.447.271.301   4.133.670.813  105,9% 96,1% 

Ghi chú: 

(*) Số liệu lợi nhuận trước thuế của các mảng hoạt động dựa trên Báo cáo quản trị của Ban điều hành. 

Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp được Ban điều hành phân bổ theo tỷ lệ 50% đối với dịch vụ in ấn, 

32% đối với dịch vụ kho vận, giao nhận và 18% đối với dịch vụ quản lý BĐS. 

Với số liệu trên, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2019 đạt mức kế 

hoạch doanh thu đã đề ra. Doanh thu thực hiện đạt 106% so với kế hoạch. Tuy nhiên, việc 

kiểm soát chi phí chưa mang lại hiệu quả dẫn đến lợi nhuận thấp, chưa đạt kế hoạch lợi nhuận 

đặt ra. Lợi nhuận thực hiện chỉ đạt 96% so với kế hoạch. 

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 

Qua nghiên cứu Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và các hồ sơ có liên quan, Ban Kiểm soát có ý kiến như 

sau: 

1. Thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện; Ban kiểm soát cũng đồng ý rằng các số liệu tài 

chính này cũng có thể thay đổi theo quyết định duyệt quyết toán của cơ quan thuế. 

2. Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty, Ban kiểm soát đánh 

giá tóm tắt về tình hình tài chính của Công ty như sau: 
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a) Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu: 

Tại thời điểm 31/12/2019, vốn chủ sở hữu đã tăng từ 59.360.888.672 đồng lên 

62.577.840.846 đồng, tương đương tăng thêm 5,4% so với thời điểm 31/12/2018.  

b) Tình hình tăng giảm tài sản cố định, chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang 

 Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện đầu tư thêm Máy móc thiết bị với tổng giá trị đầu 

tư là 633.872.182 đồng. Năm 2019, Công ty tiếp tục phát sinh chi phí xây dựng cơ bản dở 

dang Công trình Cao ốc Văn phòng Vina Printing là 61.359.091.208 đồng, sau đó thực hiện kết 

chuyển 82.000.000.000 đồng vào Bất động sản đầu tư trong năm 2019, do đó chi phí xây dựng 

cơ bản dở dang của dự án này đến thời điểm cuối năm 2019 là 7.783.144.383 đồng. 

c)  Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn & tiền gửi kỳ hạn 

 Tính đến thời điểm 31/12/2019, Công ty có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chi tiết như 

sau:  

Hạng mục/ Loại cổ phiếu 
Số lượng 

(cp) 

Giá mua 

(đồng/cp) 

Giá trị 

(đồng) 
Ghi chú 

Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Á Châu 
15.000 25.000 375.000.000  

Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu và Đầu tư Chợ Lớn 
500.000 10.000 5.015.000.000  

Tiền gửi kỳ hạn gốc không 

quá 3 tháng 
  330.000.000  

Cộng   5.720.000.000  

d) Tình hình nợ phải thu: 

Đến thời điểm 31/12/2019, số dư các khoản phải thu ngắn hạn là 17.714.561.966 đồng; trong 

đó phải thu ngắn hạn của khách hàng là 15.767.575.326 đồng.  

Một số khoản nợ phải thu khó đòi (trên 10 triệu đồng) đã trích lập dự phòng đến thời điểm 

31/12/2019 gồm: 

STT Tên đơn vị nợ 
Số nợ phải 

thu 

Số đã trích 

lập dự phòng 
Ghi chú 

1 
Công ty CP Dịch vụ 

Quảng cáo Hà Nội 
689.576.000 570.218.000  

2 
Phải thu các tổ chức và cá 

nhân khác 
3.652.602.919 430.776.569  

3 Khoản phải thu khác 200.074.325 195.242.781  

4 Trả trước cho người bán 349.234.578 120.607.550  

 Cộng 4.891.487.822 1.316.844.900  

Các khoản công nợ khó đòi ở trên đều phát sinh từ những năm trước. Trong năm 2019 

Công ty thu hồi được 3.574.642.922 đồng từ khoản phải thu khó đòi đồng thời trích lập dự 

phòng bổ sung trong năm là 363.790.328 đồng. 
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e) Tình hình Hàng tồn kho: 

Đến thời điểm 31/12/2019, chi tiết hàng tồn kho của Công ty như sau: 

ĐVT: đồng 

Khoản mục 31/12/2018 31/12/2019 

Nguyên liệu, vật liệu  10.559.055.040 6.606.996.745 

Công cụ, dụng cụ  118.946.908 128.650.758 

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - - 

Thành phẩm 1.706.669.412 2.406.856.692 

Hàng hóa - 218.709.999 

Cộng 12.384.671.360 9.425.853.745 

Số dư hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2019 đã giảm 24% so với đầu kỳ, tương đương 

khoảng 3 tỷ đồng, trong đó, hàng tồn kho nguyên vật liệu giảm 37% so với cuối năm 2018. 

f) Tình hình Nợ phải trả: 

Đến thời điểm 31/12/2019, tình hình nợ phải trả của Công ty như sau: 

ĐVT: đồng 

Khoản mục 31/12/2018 31/12/2019 Ghi chú 

Nợ ngắn hạn 29.699.203.536 43.471.147.668   

Vay và nợ ngắn hạn 13.752.962.386 15.821.136.675   

Phải trả người bán 9.853.710.416 15.058.074.569   

Người mua trà tiền trước 28.999.077  1.154.976.535   

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 762.825.205  1.005.394.187   

Phải trả người lao động 1.595.555.418  1.233.281.087   

Chi phí phải trả 763.581.456  91.424.658   

Các khoản phải trà. phải nộp ngắn hạn khác 2.188.467.446 2.827.113.322   

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn - 5.526.644.503  

Dự phòng phải trả ngắn hạn - -  

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 753.102.132 753.102.132  

Nợ dài hạn 19.201.387.365 46.615.474.700   

Phải trả dài hạn khác 644.304.000  6.115.474.700   

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 18.557.083.365 40.500.000.000   

Cộng 48.900.590.901 90.086.622.368   

Theo nhận xét của Ban kiểm soát, nợ phải trả của Công ty phần lớn là Vay và nợ ngắn 

hạn, Khoản phải trả người bán và Vay và nợ thuê tài chính dài hạn với tổng giá trị hơn 70 tỷ 

đồng. So với thời điểm đầu năm 2019, khoản vay và nợ ngắn hạn tăng 2 tỷ đồng, khoản phải 

trả người bán tăng 5 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 22 tỷ đồng tại thời điểm 

31/12/2019. 
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Khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn để đầu tư dự án xây Cao ốc Văn phòng Vina 

Printing tại địa chỉ 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM. 

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC 

Trong năm 2019, BKS nhận thấy HĐQT, Ban điều hành tuân thủ tương đối đầy đủ các 

quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty đã được ĐHĐCĐ 

thông qua và quy định nội bộ của công ty, cụ thể: 

- Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự và 

đúng thẩm quyền theo quy định, phù hợp các kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao. 

- Ban điều hành đã bám sát, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của 

HĐQT. 

- Trong năm 2019, Công ty không có xung đột lợi ích nào với những người liên quan. 

- Trong năm 2019, Công ty đã chấp hành đúng chế độ hạch toán kế toán theo các quy 

định pháp luật hiện hành. 

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, 

BAN ĐIỀU HÀNH 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, HĐQT và Ban Giám đốc điều hành luôn 

tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình. Do đó, BKS có điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ được giao 

VI. KIẾN NGHỊ 

Qua đánh giá, nhận xét hoạt động của Công ty về các mặt như trên, Ban kiểm soát có một 

vài kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành Công ty như sau: 

 Công ty cần tiếp tục rà soát lại các khoản đầu tư chứng khoán còn lại và công nợ phải thu 

tồn đọng để thoái, thu hồi dứt điểm các khoản vốn đã đầu tư cũng như xử lý nợ phải thu. 

 Năm 2019, doanh thu của hoạt động sản xuất in không đạt kế hoạch đề ra, trong khi đó, 

các hoạt động kinh doanh khác đều đạt và vượt kế hoạch giao; việc kiểm soát chi phí chưa 

hiệu quả, đặc biệt là kiểm soát chi phí của hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động 

gia công in dẫn đến lợi nhuận trước thuế của Công ty không đạt kế hoạch đề ra. Do đó, 

Công ty cần có những biện pháp tập trung và đẩy mạnh các hoạt động chính yếu để tăng 

trưởng doanh thu, đồng thời có những biện pháp kiểm soát tốt hơn về chi phi phí, đặc biệt 

là giá vốn hàng bán và các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để việc tăng 

trưởng doanh thu thật sự tạo ra hiệu quả về lợi nhuận. 

 Đề nghị HĐQT và Ban điều hành lưu ý các vấn đề liên quan đến việc xử lý hàng tồn kho, 

nhân sự, ... khi chấm dứt hoạt động in ấn, tránh lãng phí chi phí. 

 Để tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều 

hành tiếp tục rà soát và cập nhật, bổ sung các Quy chế, quy định, quy trình tổ chức bộ máy 

và quản lý họat động sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay (Ví 

dụ: Quy chế tài chính, Quy chế lương thưởng, mô tả công việc và KPI, quy trình/ quy định 

về quản lý công nợ và tạm ứng,…) 
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Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 về tình hình hoạt 

động của Công ty trong năm 2019 và một số kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong thời 

gian tới. 

Trân trọng. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

                  TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA 

                        

                                              

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 _________________ 

 
     TP. Hồ Chí Minh. ngày 05 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

V/v: Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019 

  

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được 

Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; 

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Chứng khoán; 

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 

chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm 

cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina; 

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. 

 

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thông qua về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2019 như sau: 

I. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại hội đồng cổ 

đông việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau: 

 Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối   4.133.670.813 đồng 

 Chia cổ tức bằng cổ phiếu  4.133.670.813 đồng 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại hội đồng cổ 

đông việc không thực hiện trích lập các quỹ mà thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu để tập 

trung nguồn vốn tiền trả nợ vay ngân hàng cho dự án 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 1, 

Quận Bình Thạnh, TP.HCM và tập trung dòng tiền cho dự án kho lưu trữ hồ sơ tại KCN 

Hiêp Phước. 

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2019: 
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1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% mệnh giá 

2. Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu, việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu sẽ thực 

hiện như sau: 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP In và Thương mại Vina 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông. 

- Tổng vốn điều lệ của Cty tính đến 31/12/2019: 41.600.000.000 đồng 

- Tổng số cổ phiếu: 4.160.000 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.160.000 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu dự kiến phát hành : 416.000 cổ phiếu 

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.160.000.000 đồng 

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 45.760.000.000 đồng. 

- Tỷ lệ thực hiện: 10%, tương đương tỷ lệ 10:1. Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại 

ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được nhận 1 CP mới.  

- Phương án làm tròn (xử lý cổ phiếu lẻ): Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức 

năm 2019 cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu 

lẻ (nhỏ hơn một) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở 

hữu 104 cổ phiếu. Với tỷ lệ hưởng cổ tức = 10%, cổ đông A được nhận: 104 x 

10% = 10,4 cổ phiếu. Tuy nhiên, theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A chỉ 

được nhận 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.  

- Cổ đông không được chuyển nhượng “quyền” nhận cổ phiếu được phát hành để 

trả cổ tức năm 2019.  

- Nguồn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

2019 và các năm trước; 

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 

Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành thêm. 

- Thời điểm phát hành: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo 

nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 
 

3. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

 Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình hồ sơ với UBCKNN (nếu có); 

 Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu 

có) hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).  

 Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. 
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 Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; 

 Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều 

lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho 

phù hợp với kết quả phát hành; 

 Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký toàn bộ 

số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung 

tâm Lưu ký Chứng khoán TP.HCM; 

 Các công việc khác có liên quan 

 

Trân trọng. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA 

                        

                                              

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 _________________ 

 
     TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 

  

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina; 

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh 

doanh Công ty cổ phần In và Thương mại Vina năm 2020; 

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/NQ/HDQT/VPR/2020 ngày 01/06/2020 

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thông qua về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban 

kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau: 

I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT Công ty cổ 

phần In và Thương mại Vina đã chi trả mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 

2019 (đã bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân) như sau:  

     - Thù lao cho Hội đồng quản trị: 

+ Chủ tịch HĐQT:  4.444.440 đồng/người/tháng. 

  + 4 Thành viên HĐQT: 3.333.330 đồng/người/tháng. 

- Thù lao cho Ban kiểm soát: 

  + Trưởng BKS:  3.333.330 đồng/người/tháng. 

            + 2 Kiểm soát viên: 2.777.780 đồng/người/tháng. 

            + Thư ký HĐQT:  2.777.780 đồng/người/tháng. 

II. KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 

2020 

- Thù lao cho Hội đồng quản trị: 

+ Chủ tịch HĐQT:  4.444.440 đồng/người/tháng. 

  + 4 Thành viên HĐQT: 3.333.330 đồng/người/tháng. 

- Thù lao cho Ban kiểm soát: 

  + Trưởng BKS:  3.333.330 đồng/người/tháng. 

 + 2 Kiểm soát viên: 2.777.780 đồng/người/tháng. 
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- Thư ký HĐQT chính: 2.777.780 đồng/người/tháng. 

- Thư ký HĐQT hỗ trợ: 1.666.668 đồng/người/tháng. 

Thù lao của mỗi thành viên đã bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định.  

Tổng mức thù lao năm 2020 là 373.333.176 đồng (Ba trăm bảy mươi ba triệu, ba 

trăm ba mươi ngàn, một trăm bảy mươi sáu đồng). 

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.  

 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 



CÔNG TY CP IN VÀ TM VINA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Vv thay đổi tên Công ty 

 

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

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần In và thương mại Vina đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ/HDQT/VPR/2020 ngày 01/06/2020 

- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, 

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và 

kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong 

quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững 

trong thời gian tới. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và thương mại Vina đã trình Đại hội đồng cổ 

đông năm 2020 xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần In và thương mại Vina. 

Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và thương mại Vina kính trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần In và 

thương mại Vina. 

Đổi tên Công ty Cổ phần In và thương mại Vina thành tên mới như sau: 

- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công Ty Cổ Phần Vinaprint 

- Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: Vinaprint Corporation  

- Tên Công ty viết tắt dự kiến thay đổi: Vinaprint Corporation 

Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên Công ty: Hội đồng 

quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban 

hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ 

ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết này.  

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi điều lệ Công ty và giao cho người đại diện pháp 

luật tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty. Sau 

khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công Ty Cổ Phần Vinaprint  

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và phê duyệt.  

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ  

THƯƠNG MẠI VINA 

---o0o--- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phúc 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020 

 TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Vv lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 

Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina; 

Căn cứ theo điểm d, Khoản 2, Điều 14 Điều lệ của Công ty cổ phần In và Thương 

mại Vina, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại Hội 

đồng Cổ đông thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty 

kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện 

kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 để kiểm toán cho Công ty cổ 

phần In và Thương mại Vina năm tài chính 2020”. 

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh 

và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với công ty để lựa chọn.  

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

 

Nơi nhận:               TM. BAN KIỂM SOÁT 
- Như trên;            TRƯỞNG BAN 

- Lưu: BKS. 

 

 

 

        TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM 
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CÔNG TY CP IN VÀ TM VINA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Vv thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Vina và Công ty cổ phần Dịch vụ 

Văn hóa Việt mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu 

mà không thông qua thủ tục chào mua công khai 
 

 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Chứng khoán; 

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 

2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng 

khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua 

lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina.  

 

Căn cứ khoản 11 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 

62/2010/QH12 ngày 24/11/2010: 

“Điều 32. Chào mua công khai 

… 

2. Các trường hợp sau đây không phải chào mua công khai: 

a) Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới phát hành dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm 

phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, 

quỹ đóng theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban 

đại diện quỹ đóng thông qua; 
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b) Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ dẫn đến việc sở 

hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết chứng chỉ quỹ của một 

công ty đại chúng, quỹ đóng theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông công 

ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua; 

….” 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau: 

- Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Vina và Công ty cổ phần Dịch vụ Văn hóa 

Việt và và người có liên quan của 2 tổ chức trên thực hiện mua cổ phiếu Công ty cổ 

phần In và Thương mại Vina dẫn đến việc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu 

quyết của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina thì không phải thực hiện chào mua 

công khai. 

- Thời gian thực hiện: kể từ ngày được ĐHĐCĐ năm 2020 Công ty cổ phần In và 

Thương mại Vina thông qua. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và phê duyệt.  

 

 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA 

THẺ BIỂU QUYẾT 

Tên cổ đông: 

Mã số tham dự: 

Số lượng cổ phần:          cổ phần 

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 

2020 của Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina, Tôi/Chúng tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn 

đề như sau: 

STT Nội dung biểu quyết Đồng ý 
Không 

đồng ý 

Không ý 

kiến 

Đánh dấu ở trên cùng nếu biểu quyết tất cả nội dung    

1 
Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 

của Hội đồng quản trị 

   

2 
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và 

phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Giám đốc 

   

3 Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát    

4 
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 

2019 

   

5 Tờ trình thay đổi tên công ty     

6 

Tờ trình về việc thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư 

Vina và Công ty cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt 

mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở 

hữu mà không thông qua thủ tục chào mua công khai 

   

7 

Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi  trả cổ 

tức và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 

2019 và kế hoạch năm  2020 

   

8 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020    

Hướng dẫn: 

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba ý kiến: Đồng ý, Không đồng ý, Không ý 

kiến cho từng nội dung biểu quyết 

 Ngày 19 tháng 06 năm 2020 

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

MẪU 



 

Mã số tham dự 

Tên cổ đông 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Số cổ phần biểu quyết: 

… CỔ PHẦN 

:  

:  

Sở hữu: … Cổ phần Ủy quyền: … Cổ phần 

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội 

MẪU 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       / Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
 

 

-    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội 

nước 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 
 

-    Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần In và Thương mại Vina. 
 

-    Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 

19/06/2020. 
 

QUYẾT NGHỊ 
 

Điều 1.    Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội 

đồng quản trị (báo cáo đính kèm). 

Điều 2.    Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương 

hướng hoạt động năm 2020 của Ban Giám đốc (báo cáo đính kèm). 

Điều 3.    Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (báo cáo đính kèm). 

Điều 4.    Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (báo cáo tài chính đính kèm). 

Điều 5. Thông qua Tờ trình thay đổi tên công ty (Tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:  

Đổi tên Công ty Cổ phần In và thương mại Vina thành tên mới như sau: 

1. Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công Ty Cổ Phần Vinaprint 

2. Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: Vinaprint Corporation 

3. Tên Công ty viết tắt dự kiến thay đổi: Vinaprint Corporation. 

Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên Công ty: Hội đồng 

quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban 

hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ 

ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết này.  

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi điều lệ Công ty và giao cho người đại diện pháp 

luật tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty. Sau 

khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công Ty Cổ phần Vinaprint. 

Điều 6. Tờ trình về việc thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Vina và Công ty cổ phần 

Dịch vụ Văn hóa Việt mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu 

DỰ THẢO 
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mà không thông qua thủ tục chào mua công khai (Tờ trình đính kèm), cụ thể 

như sau:  

- Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Vina và Công ty cổ phần Dịch vụ Văn 

hóa Việt và và người có liên quan của 2 tổ chức trên thực hiện mua cổ phiếu Công 

ty cổ phần In và Thương mại Vina dẫn đến việc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền 

biểu quyết của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina thì không phải thực hiện 

chào mua công khai. 

- Thời gian thực hiện: kể từ ngày được ĐHĐCĐ năm 2020 Công ty cổ phần In và 

Thương mại Vina thông qua. 

Điều 7.    Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2019 

như sau: 

I. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại hội đồng cổ 

đông việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau: 

 Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối   4.133.670.813 đồng 

 Chia cổ tức bằng cổ phiếu  4.133.670.813 đồng 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại hội đồng cổ 

đông việc không thực hiện trích lập các quỹ mà thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu để tập 

trung nguồn vốn tiền trả nợ vay ngân hàng cho dự án 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 1, 

Quận Bình Thạnh, TP.HCM và tập trung dòng tiền cho dự án kho lưu trữ hồ sơ tại KCN 

Hiêp Phước. 

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2019: 

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% mệnh giá 

2. Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu, việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu sẽ thực hiện 

như sau: 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP In và Thương mại Vina 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông. 

- Tổng vốn điều lệ của Cty tính đến 31/12/2019: 41.600.000.000 đồng 

- Tổng số cổ phiếu: 4.160.000 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.160.000 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu dự kiến phát hành : 416.000 cổ phiếu 

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.160.000.000 đồng 

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 45.760.000.000 đồng. 

- Tỷ lệ thực hiện: 10%, tương đương tỷ lệ 10:1. Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày 

chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được nhận 1 CP mới.  
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- Phương án làm tròn (xử lý cổ phiếu lẻ): Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức 

năm 2019 cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ 

(nhỏ hơn một) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 

104 cổ phiếu. Với tỷ lệ hưởng cổ tức = 10%, cổ đông A được nhận: 104 x 10% = 

10,4 cổ phiếu. Tuy nhiên, theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A chỉ được nhận 10 

cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.  

- Cổ đông không được chuyển nhượng “quyền” nhận cổ phiếu được phát hành để trả 

cổ tức năm 2019.  

- Nguồn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 

và các năm trước; 

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam sau khi hoàn tất việc phát hành thêm. 

- Thời điểm phát hành: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận 

được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 

3. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình hồ sơ với UBCKNN (nếu có); 

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) 

hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).  

- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. 

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; 

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp 

với kết quả phát hành; 

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ 

phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán TP.HCM; 

- Các công việc khác có liên quan 

Điều 8.    Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 

2020 (Tờ trình đính kèm) 

Điều 9.    Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (Tờ trình đính 

kèm). 

Điều 10.    Tổ chức thực hiện 

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí 

thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 
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TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA 
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