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PHỤ LỤC SỐ 05 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

 

Công Ty Cổ Phần Pin Ắc Quy 
Miền Nam 

 
------- 

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

--------------- 

Số: 599 /CBTT-PA  
 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2018  

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 
(năm 2018) 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán 

  

- Tên công ty niêm yết: Công Ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam.  

- Địa chỉ trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: 08.39203062 Fax: 08.39202390 Email: duyhung@pinaco.com.vn 

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 464.717.070.000 đồng 

- Mã chứng khoán/ Securities code: PAC 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ 
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders 

(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written 

comments): 

Stt 
No. 

Số Nghị quyết/ Quyết định 
Resolution/Decision No. 

Ngày 
Date 

Nội dung 
Content 

1 Số 219/PA-HĐQT 23/04/2018 

Nghị quyết thông qua nội dung 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 
Pinaco trình ĐHĐCĐ phê duyệt: 
- Thông qua báo cáo hoạt động của 
Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 
2017 và phương hướng hoạt động 
năm 2018, trình ĐHĐCĐ 2018 phê 
duyệt. 
- Thông qua báo cáo hoạt động của 
Ban điều hành năm 2017 và phương 
hướng hoạt động năm 2018, trình 
ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. 
- Thông qua báo cáo hoạt động Ban 
kiểm soát (“BKS”) năm 2017 và kế 
hoạch kiểm soát năm 2018, trình 
ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. 



2 

 

- Thông qua báo cáo tài chính năm 
2017 đã kiểm toán, trình ĐHĐCĐ 
2018 phê duyệt. 
- Thông qua mức chi trả thù lao Hội 
đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 
2017 và dự kiến mức thù lao HĐQT 
và Ban kiểm soát năm 2018, trình 
ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. 
- Thông qua trích bổ sung các quỹ 
năm 2016, trình ĐHĐCĐ 2018 phê 
duyệt. 
- Thông qua phương án phân phối 
lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, 
trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. 
- Thông qua kế hoạch kinh doanh 
năm 2018, trình ĐHĐCĐ 2018 phê 
duyệt. 
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm 
toán cho năm tài chính 2018, trình 
ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. 
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 
lệ Công ty để phù hợp với quy định 
mới áp dụng đối với công ty đại 
chúng, trình ĐHĐCĐ 2018 phê 
duyệt. 
- Thông qua Quy chế nội bộ về 
quản trị Công ty, được sửa đổi để 
phù hợp với quy định mới áp dụng 
đối với công ty đại chúng, trình 
ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. 
- Thông qua kết quả bầu bổ sung 
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 
2017-2022, trình ĐHĐCĐ 2018 phê 
duyệt. 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual 

reports): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the 

Board of Management: 

 

Stt 
No. 

Thành viên HĐQT/ 
BOM’s member 

Chức vụ/ 
Position 

Ngày bắt 
đầu/không còn 
là thành viên 
HĐQT/ Day 

becoming/no 

longer member 

of the Board of 

Management 

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham dự/ 

Number of 

attendance 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp/ 
Percent

age 

Lý do 
không 

tham dự 
họp/ 

Reasons 

for 

absence 

1 Ông: Phạm Thanh Tùng Chủ Tịch 
HĐQT 

Ngày bắt đầu 
làm Chủ tịch 
HĐQT /TV 

HĐQT 
27/04/2017 

3/3 100%  
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2 Ông: Trần Thanh Văn TV 
HĐQT 

/TGĐ 

 3/3 100%  

3 Bà: Lương Thị Anh Đào TV 
HĐQT 

Ngày bắt đầu 
làm TV HĐQT 

27/04/2017 

3/3 100%  

4 Ông: Nguyễn Văn 
Chung 

TV 
HĐQT 

Ngày bắt đầu 
làm TV HĐQT 

27/04/2017 

3/3 100%  

5 Ông: Shinichiro Ota  TV 
HĐQT 

Ngày bắt đầu 
làm TV HĐQT 

27/04/2017 

3/3 100%  

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the 

Director (General Director): chưa phân công 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors’ 

committees: chưa có tiểu ban. 

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ 
Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports): 

Stt 
No 

Số Nghị quyết/Quyết định 
Resolution/Decision No. 

Ngày 
Date 

Nội dung 
Content 

1 Số 72/NQ-HĐQT/2018 30/01/2018 - Thành lập Tổ kiểm tra chi hoa hồng môi 
giới năm 2016. 
- Thành lập Tổ xác minh đơn đề nghị của Bà 
Bùi Thị Mỹ Dung – Công ty TNHH Dung 
Ngọc (theo Đơn đề nghị ghi ngày 
13/01/2018). 

2 Số 74/QĐ-HĐQT 31/01/2018 - Thành lập Tổ kiểm tra chi hoa hồng môi 
giới năm 2016. 

3 Số 75/QĐ-HĐQT 31/01/2018 - Thành lập Tổ xác minh đơn đề nghị.  

4 Số 92/NQ-HĐQT/2018 08/02/2018 - Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh 
doanh năm 2017 (chưa kiểm toán) và kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm quý I/2018. 

5 Số 98/NQ-HĐQT/2018 13/02/2018 - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2018.  

6 Số 112/NQ-HĐQT/2018 27/02/2018 - Thông qua số liệu BCTC năm 2017 
chưa kiểm toán theo Tờ trình số 45/PA-
BĐH ngày 29/01/2018 của Tổng giám 
đốc. 
- Thống nhất đề nghị Tổng giám đốc chỉ 
đạo các bộ môn phối hợp trong việc cung 
cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ thẩm định 
BCTC năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2018 như đề xuất của Ban kiểm 
soát. 
- Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng 
năm 2017. 
- Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức 
danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Ắc quy 
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Đồng Nai 2 (02 vị trí) do bị khuyết theo 
đề nghị của Tổng Giám đốc. 
- Thông qua việc tái ký Hợp đồng tín 
dụng với ngân hàng TMCP Quân đội 
(MB) và NH Shinhan Việt Nam và đồng ý 
ký vào Biên bản họp HĐQT. 

7 Số 128/NQ-HĐQT/2018 12/03/2018 - Thống nhất Báo cáo kết quả của Tổ 
kiểm tra Hoa hồng môi giới năm 2016 
theo Báo cáo số 04/BC-TKT ngày 
06/03/2018 đã trình HĐQT. 
- Thống nhất Báo cáo kết quả của Tổ xác 
minh Đơn đề nghị của Bà Bùi Thị Mỹ 
Dung ghi ngày 13/01/2018 theo Báo cáo 
số 03/BC-TXM ngày 06/03/2018 của Tổ 
xác minh đã trình HĐQT và chuyển toàn 
bộ hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra 
Công an TP. Hồ Chí Minh (PC46) để xem 
xét giải quyết theo quy định của pháp 
luật. 
- Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo 
Tờ trình số 41/PA-BĐH ngày 26/01/2018 
của Tổng giám đốc. 
- Yêu cầu Ông Trần Thanh Văn – Tổng 
giám đốc và Ông Shinichiro Ota – TV. 
HĐQT - đại diện “FB” khẩn trương triển 
khai thực hiện theo đúng Nghị quyết số 
508/PA-HĐQT ngày 24/10/2017 của 
ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 581/NQ-
HĐQT/2017 ngày 01/11/2017 của HĐQT 
Công ty về hợp tác chiến lược với Công 
ty TNHH Furukawa Battery (FB) sớm 
trình HĐQT xem xét. 

8 Số 140/NQ-HĐQT/2018 19/03/2018 - Thông qua điều chỉnh quỹ tiền lương thực 
hiện năm 2017. 

9 Số 155/NQ-HĐQT/2018 28/03/2018 - Thông qua Quy chế Tổ chức cán bộ và Quy 
chế lương, thưởng và phụ cấp. 

10 Số 167/PA-QĐ-HĐQT 31/03/2018 - Ban hành Quy chế Tổ chức cán bộ của Công 
ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam, được áp 
dụng trong nội bộ Công ty. 

11 Số 168/PA-QĐ-HĐQT 31/03/2018 - Ban hành Quy chế trả lương, thưởng và phụ 
cấp của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền 
Nam, được áp dụng cho nội bộ Công ty. 

12 Số 175/QĐ-HĐQT 04/04/2018 - Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2018. 

13 Số 215/PA-QĐ-HĐQT 23/04/2018 - Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương 
đóng BHXH áp dụng cho CB.CNLĐ thuộc 
Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam. 

14 Số 216/QĐ-HĐQT 23/04/2018 - Phê duyệt chủ trương thực hiện dự án đầu tư 
tại VSIP Bắc Ninh. 

15 Số 219/PA-HĐQT 23/04/2018 Nghị quyết thông qua nội dung ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2018 Pinaco trình ĐHĐCĐ 
phê duyệt: 
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng 
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quản trị (“HĐQT”) năm 2017 và phương 
hướng hoạt động năm 2018, trình ĐHĐCĐ 
2018 phê duyệt. 
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều 
hành năm 2017 và phương hướng hoạt động 
năm 2018, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. 
- Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 
(“BKS”) năm 2017 và kế hoạch kiểm soát 
năm 2018, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. 
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã 
kiểm toán, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. 
- Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng 
quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và dự 
kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 
năm 2018, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. 
- Thông qua trích bổ sung các quỹ năm 2016, 
trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. 
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 
và chia cổ tức năm 2017, trình ĐHĐCĐ 2018 
phê duyệt. 
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, 
trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. 
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho 
năm tài chính 2018, trình ĐHĐCĐ 2018 phê 
duyệt. 
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 
để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với 
công ty đại chúng, trình ĐHĐCĐ 2018 phê 
duyệt. 
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công 
ty, được sửa đổi để phù hợp với quy định mới 
áp dụng đối với công ty đại chúng, trình 
ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. 
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên 
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, trình 
ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. 

16 Số 220/NQ-HĐQT/2018 23/04/2018 - Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình 
và Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy 
chế nội bộ về quản trị Công ty để chính thức 
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2018. 
- Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh 
doanh quý I/2018 và kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm quý II/2018. 
- Một số nội dung khác yêu cầu Tổng giám 
đốc thực hiện như: 
+ Thực hiện công tác Đầu tư xây dựng theo 
đúng quy định của pháp luật và các quy định 
khác có liên quan; sớm trình Kế hoạch tổng 
thể về đầu tư phát triển (ít nhất trong 3 năm 
2018-2020) để Hội đồng quản trị xem xét; 
+ Báo cáo đánh giá năng lực sản xuất, khả 
năng đáp ứng nhu cầu thị trường, hiệu quả 
sản xuất kinh doanh… Quý I, Quý II và 6 
tháng đầu năm 2018 sau khi thực hiện quy 
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hoạch lại sản xuất. 

17 Số 236/QĐ-HĐQT 26/04/2018 - Thành lập Ban xây dựng chiến lược phát 
triển Công ty giai đoạn 2018 – 2022 và tầm 
nhìn đến năm 2030. 

18 Số 253/QĐ-HĐQT 02/05/2018 - Thống nhất cử cán bộ đi tham quan, đánh 
giá nhà cung cấp tại Hàn Quốc. 

19 Số 291/NQ-HĐQT/2018 01/06/2018 - Thông qua Danh sách giới thiệu rà soát, 
điều chỉnh bổ sung quy hoạch hàng năm các 
vị trí Người quản lý và Cán bộ quản lý Công 
ty giai đoạn 2018-2021. 

20 Số 295/NQ-HĐQT/2018 08/06/2018 - Quyết toán cổ tức đợt 3 năm 2017. 

21 Số 318/NQ-HĐQT/2018 21/06/2018 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài 
chính 2018. 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Supervisory Board (Semi-annual/annual reports): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of 

Supervisory Board:  

 

Stt 
No 

Thành viên BKS 
Members of 

Supervisory Board 

Chức vụ 
Position 

Ngày bắt 
đầu/không còn là 
thành viên BKS 

Day becoming/no 

longer member of 

the Supervisory 

Board 

Số buổi 
họp BKS 
tham dự 

Number of 

attendance 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Percentage 

Lý do 
không 

tham dự 
họp 

Reasons 

for 

absence 

1 Bà Nguyễn Thị 
Ngọc Ánh 

Trưởng ban 
KS 

Ngày bắt đầu là 
Trưởng BKS: 
07/05/2016 

4/4 100%  

2 Bà Bùi Thu Hằng  Thành viên Ngày không còn 
là thành viên 

BKS: 21/04/2018 

0/2 100% Đã có 
đơn xin 
từ nhiệm 
từ tháng 
12/2017 

3 Vũ Thị Mai Nhung Thành viên Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS: 

21/04/2018 

2/2 100%  

4 Bà Trần Thị Kiều 
Ly  

Thành viên Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS: 

27/04/2017 

4/4 100%  

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 
Surveillance activities of the Supervisory Boardtoward the Board of Management, Board of 

Directors and shareholders: 

Ban Kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực 
trọng yếu sau đây: 

- Ban kiểm soát ngoài việc tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), 
còn tham gia xem xét các báo cáo tài chính bán niên và hàng năm của công ty, một số thành 
viên BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Ban điều hành Công ty; đưa ra 
các kiến nghị với  HĐQT, Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và việc điều chỉnh bổ sung, ban hành mới một số quy chế 
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Công ty như: Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế công bố thông tin,  
Quy chế Tổ chức – cán bộ, Quy chế lương thưởng,…; Tham gia Tổ xác minh - tố cáo. Vì vậy, 
BKS luôn giám sát các hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Tổng giám đốc và Bộ máy 
quản lý Công ty một cách liên tục, kịp thời nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những 
thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý 
Công ty để đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng tính pháp lý, trình tự, thủ 
tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. 

- Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động 
kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong năm 
2017 và năm 2018. 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 
các cán bộ quản lý khác/ The coordination among the Supervisory Boardwith the Board of 

Management, Board of Directors and different managers: 

- BKS ghi nhận chưa có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban  
điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty; 

 
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra đầu năm tại Đại hội thường niên; 
 
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi họp Hội đồng quản trị; 
 
- HĐQT đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai 

công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty; 
 
- Lập Báo cáo hoạt động hàng quý kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ hoạt động Công ty. 

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board (if any): Không 

có 

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc 
(Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy 
định về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance which members of Board of 

Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and 

company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: 

không.
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