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ffimr/ ^^€otr{c\ CO PHAN coNG HoA xA Hor cH0 NGHIA vrEr NAM
DQc l$p - Trp do - H4nh phric

PHIEU XAC NHAN '

THAM Dl, DAr HQr DdNG CO DoNG THTIONG NrtN NAM 2021

cONG TY co pHAN sADrco cAN THo

I en co oong:. .. ..

CMND/CCCD (HQ chi6u/DKKD) s6:................ .. c6p ngdy ........../........./..........

tai ............ .....

Chi so hiru:...... ..C6 phan (mQnh giri 10.000d/CP)

Ndi dung: Dang ky tham du Dai hQi ddng cti tl6ng thu<rng ni6n ndm 2021 C6ng ty Cd phAn Sadico

Cin Tho tlunc t6 chuc vio ngdy ............1.........12021 ; v6i s6 c6 phAn bi6u quylit ld:
,l .t ; .ic6 phrin. Trong d6: so co phin so htu: c6 phAn, s6 c6 phdn dugc tly quydn:

c6 phdn.

TrAn trong.iam on./.

ngdy.........t hdnq........ ndm 2 0 2 I
NGUdI xAC NHAN
(Kt vd ghi rd hq tin)

t Ghichi: Phiiiu xdc nhdn gai vi dia chi C6ng ty tru6c 10h00 ngay 23/04/2021.



ffi-tmcQletv
CO PHAN

ceNG soa, xA HeI cHU Ncnh vIET NAM
D6c lip - Tu do - Hanh Phtic

,.. , ngdy ......... thdng ...... ndm 2021

v uv QuvnN THAM oq'O4I Ugr'
c c6 o0Nc THUoNG NttN NAtvt zozt

Kinh er}i: saN rO cnUc onoco rHtIoNG NrtN NAirr zozr

cONc rv cO pnAN sADICo cAN uro

l. BGn 0y Quydn:

TCn c6 d6ng (cA nh6n/t6 chric):... ..

S6 CUNOnhe can cu6c c6ng ddn ("CCCD")/HO chi6u/GiAy chung nh6-n tlang ki doanh nghiQp

("GCNEKDN"yGiAy chung nhfln thdnh lip/ SO deng ki sd htu:... ..'.......

Ngudi dai diQn theo phrip luit cua c6 d6ng li to chric:...... .

r r .l
I ollg so co pnan so nuu:... .,,

2. B6n Duqc 0y Quydn:

2,1 T€n c6 nhin/t6 chric: ...... ........

SO CITANDICCCO/H6 chi6u/GCNDKDN/Gi6y chrlng nh6n thdnh lap:....'............ '.. ':... ...............................

Hor.ic:

2.2 uydn cho m6t trong cic thdnh vi€n Juan trl ("HDQ r crla C0ns W nhu sau:

stt Hq vir t6n Chri,c vq 55 c6 phin iy quydn

I One Mai C6ng Todn Chu tich HDQT

2 Ong L6 Ngoc Anh Thinh vi6n HDQT

J Ong Pham Ngqc Khanh Thdnh vi6n HDQT

1 one D6 Htu Huong Thinh vi6n HDQT

5 Ong Mai Cdng Quy6t Thdnh vi6n FIDQT

N6i dune iv quv6n: Thay mqt t6i tham dy Dai hQi vd c6 todn quydn dirng s6 c6 phAn dugc ty quy6n cia t6i tld

,fi hr9";ffi-;;"6 d6ng tai Dai hdi ddng c6 <l6ng thudng niOn nrm 2021 cria C6ng ty Cti phAn Sadico CAn

Tho.

BEn Dugc Uy QuyAn chi rlugc thpc hiQn nhrng c6ng viQc trong phpm vi dugc riy quyAn theo Gi6y riy quydn ndy

vd kh6ng dugc iy quydn l4i cho bAt k! b6n thri ba.

Gi6y ny quy6n ndy chi c6 hipu lgc trong thdi gian t6 chric Dpi hOi ddne c6 d6ng thulng ni6n nlm 2021' cua

COng ty C6 phan Sadico CAn Tho.

T6i/chirng t6i hodn toin chiu tr6ch nhiQm vA viQc iy quydn niy vd cam k6t tu6n thil nghiEm chinh c6c quy dinh

hiQn hdnh cia phip lu$t vd EiAu lQ cria C6ng ty cii phin Sadico CAn Tho.

- Gidy rty quyin ndy gt?i vl Ban rt chtc Dgi hQi tnrhc 10h00 ngdy 23/04/2021'

Nguoi duqc riy quy6n
(Ki, ghi rd ha vd ftn)

Nguoi riy quy6n
(Ki, shi rd ha vd ftn,

ndu ld Td ckhc thi d6ng driu vd chtlc vtt)

\ Chi i: Di nshi Oui cd d6ns mans theo Thu mdi hop, Giijv ui' quvin fudu cd), CWD/hQ chidu khi drin tham dr Dai h\i'
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

SADICO CẦN THƠ 

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

                      Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2021 

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ 

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham 

gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ 

chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội 

như sau: 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (“Công ty”), điều kiện và thể thức 

tiến hành Đại hội. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách 

nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. 

 Điều 3. Trật tự của Đại hội: 

1. Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do 

Ban tổ chức Đại hội quy định. 

2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. 

3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả 

các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. 

4. Cổ đông, đại diện của cổ đông và những người tham gia Đại hội có trách nhiệm tuần thủ 

các quy định tại Quy chế này. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự 

ĐHĐCĐ: 

1. Quyền của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ 

a. Điều kiện tham dự: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt 

Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự 

Đại Hội. 

Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận 

và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 

b. Cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo một các hình thức 

sau đây: 

+ Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

+ Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. 

DỰ THẢO 
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 Cổ đông là cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp và biểu quyết tại 

Đại hội. Cổ đông là tổ chức có quyền cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp. Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức không được ủy quyền cho người khác nếu không 

được tổ chức đó đồng ý bằng văn bản. 

Việc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo mẫu của 

Công ty gửi kèm Thông báo mời họp. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền thì thời hạn gửi văn bản 

ủy quyền phải được gửi về cho Công ty trước ngày 25/05/2021. Người được ủy quyền phải xuất trình 

văn bản ủy quyền và các giấy tờ chứng thực cá nhân của mình khi đăng ký dự họp trước khi vào 

phòng họp.  

Hiệu lực biểu quyết của người được ủy quyền được đảm bảo theo Văn bản ủy quyền và pháp 

luật. 

c. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết sau khi 

đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. 

d. Cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu 

quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các 

đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. 

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ: 

a. Cổ đông/đại diện cổ đông, trước khi chính thức được tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, 

phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và xuất trình 

các giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng minh quyền dự họp: 

+ Đối với cổ đông là cá nhân: CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.  

+  Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy 

quyền phải mang theo: 

 CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và 

 Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.  

+ Đối với cổ đông là tổ chức: 

 Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có 

chứng thực hợp lệ); và 

 CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử 

dụng.  

+ Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo 

ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền 

này phải mang theo: 

 CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;  

 Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có 

chứng thực hợp lệ); và 

 Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty. 

Sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn 

thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 

được nhận một Thẻ biểu quyết.  

b. Cổ đông phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này. 

c. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm 

việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

d. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tư, lộn xộn khi ĐHĐCĐ diễn ra. 
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e. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết có trách nhiệm liên hệ 

với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Thẻ biểu quyết, cũng như thông báo ý kiến của mình (nếu có) bằng 

văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp khi cổ đông đó rời khỏi cuộc họp mà 

không thông báo với Ban Kiểm phiếu và/hoặc không thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về 

những vấn đề biểu quyết tại Đại hội thì coi như cổ đông đó từ bỏ quyền của mình, hiệu lực của các 

đợt biểu quyết tiến hành sau đó không bị ảnh hưởng 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa: 

Chủ tọa có chức năng, nhiệm vụ sau đây: 

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại 

hội thông qua.  

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương 

trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội. 

- Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

- Có quyền yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp 

pháp, hợp lý. 

- Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa, cố ý 

gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm 

tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ. 

 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

- Quyết định của Chủ tọa cuộc họp về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh trong cuộc 

họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký: 

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được 

các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội. 

b. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội. 

c. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: 

Ban Kiểm ta tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT quyết định có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ dựa trên tài 

liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy 

ủy quyền và tài liệu kèm theo (nếu có). 

b. Phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ. 

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ 

đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ. 

d. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư 

cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và tài liệu họp 

(nếu có). 

e. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công. 

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu 

1. Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình 

thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.  

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: 
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- Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, kiểm đếm Thẻ biểu quyết 

khi Đại hội tiến hành biểu quyết. 

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự 

Đại Hội;  

- Tổng hợp số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; 

- Kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và thông báo kết quả kiểm 

phiếu trước Đại Hội.   

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội 

a. Nguyên tắc: Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi 

các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội 

 b. Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào phiếu đóng góp ý kiến và chuyển cho Chủ 

tọa. 

 c. Đại hội thống nhất thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không qua (05) phút. Nếu 

quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông lập câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban 

Thư ký ghi nhận và Đoàn Chủ tọa trong phạm vi thẩm quyền sẽ trả lời cổ đông bằng hình thức phù 

hợp pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 d. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích 

của cổ đông sẽ được Ban Thư ký tập hợp và Đoàn Chủ tọa trả lời cổ đông bằng hình thức phù hợp 

pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 e. Các câu hỏi không kịp trả lời ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Đoàn Chủ tọa trả 

lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông. 

Điều 10. Thể lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua: 

 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết. 

 - Các nghị quyết khác 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, trừ trường hợp quy định tại khoản 3.1 và khoản 

3.3 Điều 21 Điều lệ Công ty. 

- Việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ 

biểu quyết, trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thưc hiện theo quy 

định của tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014. 

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ  

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc 

Đại hội. 

 Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 

Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. Ban Tổ chức kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. 

 T.M BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

(Đã ký) 

 

Mai Công Toàn 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

SADICO CẦN THƠ 

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

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

                    Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2021 

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2020 

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ SADICO CẦN THƠ 
 

 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

  Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ 

  

 Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (Công ty) xin báo cáo Đại 

hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 về công tác quản trị của năm 2020 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020 

1. Tổng quát 

Năm 2020, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp do ảnh hưởng 

của Covid-19, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chỉ ở mức khoảng 2,91%. Tuy nhiên, đại dịch 

COVID-19 những tháng cuối năm đã ảnh hưởng trầm trọng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới và 

nền kinh tế Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Trong bối cảnh đó, doanh thu của Công ty 

không tăng nhưng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tăng gấp gần 5 lần so với kế 

hoạch. Đạt được những kết quả như trên trước hết là có sự đồng thuận, ủng hộ của các Quý Cổ 

đông trong việc thông qua các quyết sách và kế hoạch phát triển kinh doanh, là sự chủ động 

trong điều hành và đưa ra các giải pháp kịp thời của Ban Lãnh đạo, là sự đoàn kết gắn bó và nỗ 

lực của tập thể cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty. 

2. Những kết quả đã đạt được 

Trong năm 2020, tổng sản lượng tiêu thụ các loại sản phẩm của Công ty là: 56.200.337 

(năm 2019: 72.417.437 bao). 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: 

 

TT 

 

Chỉ tiêu Kế hoạchSXKD 

năm 2020 

 

Kết quả SXKD năm 2020 

  Công ty    

mẹ 

Hợp 

nhất 

Công ty 

mẹ 

%TH/   

KH 

Hợp   

nhất 

%TH

/KH 

1 Doanh thu 278,24 1.602,41 207,60 74,61 1.747,46 109,05 

2 Lợi nhuận trước thuế 

thusthuế ththúettththuế 

19,43 75,29 40,04 206,07 103,73 137,77 

2.1 Lợi nhuận SXKD 5,90   26,51 449,32     

2.2 Lợi nhuận đầu tư tài chính 13,53   13,53 100,00     

3 Lợi nhuận sau thuế 18,25 63,34 34,70 190,14 83,75 132,22 

3.1 Lợi nhuận SXKD 4,72   21,17 448,52     

3.2 Lợi nhuận đầu tư tài chính 13,53   13,53 100,00     

 

DỰ THẢO 
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Năm 2020, trước áp lực cạnh tranh về giá rất khốc liệt của các Công ty sản xuất bao bì 

nên doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng gần gấp 2 lần.  

3. Đánh giá về việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng. Các 

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua và ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao 

của các thành viên HĐQT. 

HĐQT đã điều hành hoạt động theo đúng thẩm quyền, sát với mục tiêu, Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đã ban hành. 

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình thông qua việc hỗ trợ tích cực cho công tác 

điều hành, có những chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong 

việc thực hiện các mục tiêu đề ra. 

HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như các quy chế, quy 

định của Công ty. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ 

THÀNH VIÊN HĐQT 

1. Hội đồng Quản trị 

Hiện nay, HĐQT gồm có 05 thành viên: 

1. Ông Mai Công Toàn  Chủ tịch  

2. Ông Lê Ngọc Anh   Thành viên  

3. Ông Mai Công Quyết  Thành viên  

4. Ông Đỗ Hữu Hướng  Thành viên  

5. Ông Phạm Ngọc Khanh  Thành viên  

Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban, hoạt động của 

HĐQT được thực hiện dưới hình thức phân công cho các thành viên thẩm tra nội dung để HĐQT 

ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Điều hành triển khai các nghị quyết, 

quyết định của HĐQT. 

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị 

 Trong năm 2020, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh, chỉ đạo Ban 

Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của HĐQT, duy trì ổn định tình hình 

sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông của Công 

ty.  

3. Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị 

 Thù lao trong năm 2020 cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 10.000.000 

VNĐ/người/tháng.  

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT 

 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 

lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công 

ty đạt hiệu quả và đúng định hướng phát triển của Hội đồng quản trị. 

 Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật, các hồ 

sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị để tham khảo, nghiên cứu 

trước theo đúng quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được các thành 

viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp ký đầy đủ, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và 

quy định của pháp luật. 
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 Các thành viên Hội đồng quản trị đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện 

tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty 

và quy định của pháp luật. 

 HĐQT đã tiến hành các hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể 

như sau: 

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 

2020, Báo cáo tài chính 06 tháng, Báo cáo tài chính các Quý. 

- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra giám sát 

hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong các hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

Trong năm 2020, HĐQT tiến hành các cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về các vấn 

đề sau đây: 

- Rà soát đánh giá toàn diện các hoạt động của Công ty. 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng giám đốc 

điều hành, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác… 

- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.  

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành 

viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp 

theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của 

Công ty. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG 

GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2020 

1. Đánh giá chung 

- Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc điều hành đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các 

Phó Tổng Giám đốc và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện 

công tác và giao kế hoạch công việc kỳ tới.  

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp 

với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, 

quy định của pháp luật. 

2. Một số vấn đề cần Ban Tổng Giám đốc quan tâm trong thời gian tới 

- Quyết định nhanh nhạy hơn trước các diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình thế 

giới dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào cũng biến động rất lớn theo xu hướng tăng nhiều hơn. 

Bên cạnh đó, các hoạt động xây dựng cũng chưa có nhiều cải thiện nên mức tiêu thụ xi măng 

tiếp tục sụt giảm, từ đó ảnh hưởng đến đầu ra của Công ty. 

- Tiếp tục hoàn thiện và ổn định nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng chính sách và 

chiến lược nhân lực từ đào tạo, phát triển, đãi ngộ mang tính lâu dài phục vụ chiến lược phát 

triển của Công ty. 

- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của Công ty…  

V. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2021 

HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:  

- Chủ động, linh hoạt trong việc chuẩn bị nguyên vật liệu đầu vào nhằm chủ động cho sản 

xuất và bán hàng. 



4 

 

- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường và phát triển sản phẩm mới; phát huy tối đa 

mọi nguồn lực để phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và tạo nên thương hiệu cho Công 

ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách 

xã hội.  

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị về: 

công tác nhân sự, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, 

tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí … 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất 

kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm 

dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để 

triển khai các kế hoạch phát triển của Công ty.  

 

Trên đây là Báo cáo về công tác quản trị năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của 

HĐQT Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung 

thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.  

Trân trọng cảm ơn ! 

 
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 
Mai Công Toàn 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

SADICO CẦN THƠ 

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

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

                 Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2021 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021 
 

----------- 
 
 

 

 

PHẦN I: 
 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANHNĂM 2020 

 

 

 
 
 
 

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT & KINH DOANH NĂM 2020 

1. Tình hình tiêu thụ & thị trường  

Năm 2020 sản xuất và tiêu thụ bao bì của công ty bị sụt giảm so với 2019 do các 

nguyên nhân sau: 

- Dịch bệnh Covid toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế thế giới. 

- Giá nguyên vật liệu diễn biến khó lường và có xu hướng tăng dần về thời điểm cuối 

năm. 

Tuy vậy, Ban Lãnh đạo tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, tinh giảm nhân sự, ổn 

định sản xuất, kết nối lại thị trường truyền thống, cơ cấu lại nguồn vốn…đã hoàn thành 

vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông 2020 đề ra. 

 

2. Báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 so với kế 

hoạch 

Đvt: tỷ đồng 

 

 

TT 

 

 

Chỉ tiêu 

Kế hoạch SXKD 

năm 2020 Kết quả SXKD năm 2020 

Công ty    

mẹ 

Hợp 

nhất 

Công ty 

mẹ 

%TH/   

KH 

Hợp   

nhất 

%TH/  

KH 

1 Doanh thu 278,24 1.602,41 207,60 74,61 1.747,46 109,05 

2 Lợi nhuận trước thuế 

thusthuế ththúettththuế 

19,43 75,29 40,04 206,07 103,73 137,77 

2.1 Lợi nhuận SXKD 5,90   26,51 449,32     

2.2 Lợi nhuận đầu tư tài chính 13,53   13,53 100,00     

3 Lợi nhuận sau thuế 18,25 63,34 34,70 190,14 83,75 132,22 

3.1 Lợi nhuận SXKD 4,72   21,17 448,52     

3.2 Lợi nhuận đầu tư tài chính 13,53   13,53 100,00     

3. Một số khó khăn và thuận lợi trong năm 2020: 

- Thị trường nguyên liệu nhựa diễn biến phức tạp do biến động của dịch bệnh và ảnh 

hưởng kinh tế thế giới: đầu năm 2020 giá 26.000đ/kg, đầu quý 2/2020 giá về 20.000 đ/kg 

DỰ THẢO 
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cuối năm 2020 tăng lên 30.000 đ/kg. Tuy vậy, đó cũng là cơ hội đầu tư vùng giá thấp tạo 

lợi nhuận tăng cao của Công ty trong năm và thách thức trong đàm phán giá mới với khách 

hàng đầu năm 2021. 

- Nguồn phụ tùng và vật tư ngoại nhập khan hiếm, giá cao, chậm trễ… do diển biến 

phức tạp COVID tại châu Âu và Trung quốc. 

- Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến thị trường 

cuộn gia công xuất khẩu. 

- Hệ thống công ty mẹ-con-thành viên hợp nhất chung một lãnh đạo-tận dụng tối đa 

nguồn lực tài chính và nhân sự giảm thiểu chi phí hoạt động. 

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện: 

- Ban Lãnh đạo tiếp tục tiến hành tái cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý theo hướng 

tinh gọn nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và tiết giảm chi phí gián tiếp: giảm bớt 1 

xưởng, 1 phòng và số lượng cấp phó phòng tương ứng. 

- Thay đổi nhân sự bộ máy quản lý, tinh gọn các tổ sản xuất (giảm 1 ca của khâu dán), 

tuyển dụng và đào tạo thay thế các vị trí bị khuyết do nhân viên củ nghĩ việc. 

- Khép kín quy trình sản xuất: tận dụng toàn bộ PL-PP nội sinh và từ các Bao bì 

nguyên liệu bên ngoài chuyển thành hạt tái sinh pha chế phù hợp vào các sản phẩm đem lại 

hiệu quả cao. 

- Đưa sản phẩm mới ra thị trường: SP Bành võng, tận dụng một số thiết bị đã hết khấu 

hao, đầu tư thêm một số thiết bị phụ,nắm bắt công nghệ và vận hành trong thời gian ngắn, 

gia tăng lợi nhuận cho Công ty. 

- Kết nối lại hầu hết khách hàng của Công ty: có 2 khách hàng mới là Xi măng Hạ 

Long & Bao bì Bửu Cảnh 

- Thay đổi nhà cung ứng đầu vào, đàm phán giảm giá hầu hết nguồn cung nguyên liệu 

và phụ tùng vật tư thay thế. 

- Đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực then chốt (CB kỹ thuật), CN vận hành các dây 

chuyền mới… 

- Cơ cấu lại nguồn vốn, tận dụng sự hổ trợ của công ty con: XM Tây đô…giảm tối đa 

chi phí tài chính. 

- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá rẻ, linh hoạt công thức phối trộn vừa bảo đảm chất 

lượng vừa giảm giá thành như: hạt nhựa off, hạt tái sinh ngoài, bột nhựa pp… 

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM 2020 

Năm 2020, doanh thu và sản lượng các công ty đều giảm sút nhưng lợi nhuận đều vượt kế 

hoạch nên cổ tức từ hoạt động này vẫn có kết quả tích cực, cụ thể như sau: 

Đvt: tỷ đồng 

Tên đơn vị 
Giá trị  

sổ sách 
Mệnh giá 

Cổ tức 2020 

(thu QII/2021) 

Cổ tức 

2020 

1-  Cty CP Xi măng Tây Đô  53,25 38,80 11,64 30% 

2- Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang  1,55 1,40 0,70 50% 

3-  Cty CP Xi măng Hà Tiên  2,68 2,64 1,19 45% 

               Tổng Cộng  57,48  13,53   

Cổ tức đầu tư tài chính năm 2020 dự kiến là:13,53 tỷ đồng. Các đơn vị sẽ chuyển về 

SADICO trong quí II/2021. 
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II. SADICO CẦN THƠ LUÔN CAM KẾT THỰC HIỆN HÀI HÒA 4 LỢI ÍCH: 

1. Đối với nhà đầu tư: Công ty SADICO cam kết bảo toàn và phát triển đồng vốn, 

triển khai phát hành vốn cho cổ đông hiện hữu (30 tỷ), tăng nguồn lực tài chính. 

2. Đối với nhà nước: Công ty SADICO nghiêm túc tuân thủ hoạt động kinh doanh trên 

nền tảng luật pháp hiện hành, chính sách Đảng và nhà nước. 

Kết quả năm 2020: Công ty nộp ngân sách 16 tỷđồng. 

3. Đối với người lao động: Công ty SADICO sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực, tạo 

môi trường làm việc chuyên nghiệp. Lãnh đạo cam kết - tìm thêm nhiều việc làm, 

tạo sự ổn định cho CBCNV an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty.  

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ luật Lao 

động và Thoả ước Lao Động Tập thể của Công ty, xây dựng lại các quy định, quy 

chế, quy trình hệ thống ISO phù hợp, duy trì hoạt động các đoàn thể chính trị, tổ 

chức các ngày lễ lớn cho CB - CNV tạo điều kiện động viên, khuyến khích tinh thần 

thi đua, sáng tạo trong công việc. Kết quả năm 2020: thu nhập bình quân của 

CBCNV: 9,5 triệu đồng/người/tháng. Thưởng tết: 2 tháng lương bình quân. 

4. Đối với phúc lợi cộng đồng: Công ty SADICO duy trì Hệ thống quản lý môi trường 

ISO 14001: Sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu chất thải nguy hại, giữ gìn môi 

trường xanh, sạch, đẹp. Hàng năm, SADICO hưởng ứng nhiều chương trình phúc lợi 

xã hội. 

 Năm 2020, Chi tài trợ địa phương, phúc lợi xã hội…200 triệu đồng. 

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020                        Đvt : đồng 

DIỄN  GIẢI  

THEO KẾ HOẠCH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG  

CỔ ĐÔNG 

THỰC TẾ 

TỶ LỆ SỐ TIỀN 
TỶ 

LỆ 
SỐ TIỀN 

1-   Lợi nhuận sau thuế 2020 

  

18.250.000.000 

  

34.704.829.951 

LN từ sản xuất kinh doanh  4.721.670.000 21.176.499.951 

LN từ đầu tư tài chính 13.528.330.000 13.528.330.000 

2-  Lợi nhuận để lại các năm trước   4.446.010.143   4.446.010.143 

3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối   22.696.010.143   39.150.840.094 

4- Tổng LN sau thuế phân phối trong năm  17.546.077.500  17.103.401.592 

- Chia cổ tức (%/VĐL) 20% 14.279.994.000 10% 10.139.997.000 

- Thù lao HĐQT   600.000.000   600.000.000 

- Thù lao BKS    240.000.000   240.000.000 

- Thưởng HĐQT+BKS  0  900.000.000 

- Thưởng Chủ tịch HĐQT 

(LN sau thuế từ SXKD) 
5% 236.083.500 5% 1.058.824.998 

- Quỹ đầu tư phát triển 
6% 1.095.000.000 6% 2.082.289.797 

(lợi nhuận sau thuế) 

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 
6% 1.095.000.000 6% 2.082.289.797 

(lợi nhuận sau thuế) 

5-  Lợi nhuận còn lại chưa phân phối   5.149.932.643   22.047.438.502 
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PHẦN II: 

    PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2021 

I. DỰ BÁO THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN 

1. Năm 2021, nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, kinh tế thế giới biến động, phức tạp 

và khó dự đoán: đại dịch Covid 19làn sóng thứ ba vẫn tiếp tục, chiến dịch chích 

ngừa vacxin lan rộng các nước. Các hoạt động phục hồi kinh tế trên toàn thế giới 

khởi động, tiền được bơm vào, nguồn nguyên liệu trở thành khan hiếm (do dịch bệnh 

2020) làm mất cung cầu nghiêm trọng tạo ra sự tăng giá đột biến đầu vào ở hầu hết 

các ngành, ngành nhựa cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của biến động này. Việc 

đàm phán lại giá với khách hàng là nhiệm vụ trong tâm năm 2021. 

2. Thị trường tiêu thụ xi măng trong nhửng năm gần đây bị chững lại khoảng 65 triệu 

tấn, trong lúc khả năng sản xuất cho thị trường đến 122 triệu tấn/năm, các doanh 

nghiệp xi măng cạnh tranh về giá, từ đó ảnh hưởng đến việc tăng giá ngành bao bì 

(do yếu tố đầu vào tăng). Năm 2021, Việt Nam có bộ máy lãnh đạo chính phủ mới, 

nhiều chính sách mới kích thích kinh tế, các dự án đầu tư công trọng điểm về giao 

thông bắc-nam, cơ sở hạ tầng logicstics, bất động sản…khởi động đẩy mạnh tăng 

trưởng nhu cầu xi măng và bao bì. 

3. Các nhà máy bao bì xi măng đối thủ đang dư công suất: Bao bì Nhơn trạch (100 

triệu bao), Tú Phương (200 triệu bao), Đại Dương (80 triệu bao), Việt Phát (100 

triệu bao) …cạnh tranh khốc liệt thị phần, Công ty phải thận trọng và linh hoạt về 

giá. 

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 

Đvt: tỷ đồng 

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đvt 
KẾ HOẠCH NĂM 2021 

Công ty mẹ Hợp nhất 

1-  Sản lượng sản xuất và tiêu thụ 
bao 67.000.000 47.000.000 

tấn 1.000.000 1.000.000 

2-  Tổng doanh thu tỷ 274,95 1.486,55 

3-  Lợi nhuận trước thuế  

tỷ 

30,73 90,73 

*  LN từ SXKD                                         17,07 

*  LN từ đầu tư tài chính 13,66 

4-   Lợi nhuận sau thuế  

tỷ 

27,32 75,76 

*  LN từ SXKD  13,66 

*  LN từ đầu tư tài chính 13,66 

5-  Chia cổ tức    20% 

6-  Thù lao      

* HĐQT & Trưởng BKS    10.000.000 đồng/người/tháng 

 * Thành viên BKS   5.000.000 đồng/người/tháng 

7-  Thưởng Chủ tịch HĐQT 

(khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch 

lợi nhuận từ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra) 

 5% lợi nhuận sau thuế   

8-  Quỹ đầu tư phát triển   6% lợi nhuận sau thuế 

9-  Quỹ khen thưởng và phúc lợi   6% lợi nhuận sau thuế 
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III. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 

Trong tình hình đó, Công ty định hướng cácchiến lược trọng tâm sau đây: 

1. Sản xuất kinh doanh khép kín, tối ưu nguồn lực, đa dạng hóa sản phẩm, giảm thiểu 

chi phí SXKD. 

2. Kiên quyết giữ vững thị phần và phấn đấu mở rộng thị trường mới: Xi măng Cẩm 

Phả, Nghi Sơn, Hà Tiên Vicem, Long Sơn… 

3. Ứng dụng các vật liệu mới: Nhựa gốc than, chuỗi cung ứng mới (từ Trung Quốc và 

Ấn Độ…) giảm chi phí đầu vào. 

4. Nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm mới, tận dụng nguồn vốn bổ sung và nhà 

xưởng có sẵn: sản phẩm nhựa gỗ như tấm lót sàn, ốp tường…sử dụng phổ biến trong 

ngành xây dựng hiện nay 

PHẦN III: KIẾN NGHỊ 

Trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất để ra nghị quyết, gồm các nội dung kiến nghị như 

sau:  

1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính công ty mẹ và 

hợp nhất đã kiểm toán năm 2020. 

2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.  

3. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.  

4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.  

5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo 

cáo tài chính năm 2021. 

Trân trọng cảm ơn. 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 

 
Nguyễn Văn Cường 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

SADICO CẦN THƠ 

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

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

              Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2021 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

 Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát; 

 Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 

vấn A&C; 

Ban Kiểm Soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả thẩm tra niên độ 

tài chính 2020 với các nội dung chính như sau: 

I. Thành viên Ban kiểm soát, hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát  

1. Thành viên Ban kiểm soát 

- Ông Đoàn Văn Cường   Trưởng ban 

- Ông Trần Hữu Định   Thành viên 

- Ông Nguyễn Như Tiến  Thành viên 

2. Hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban Kiểm soát mới đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát một số hoạt động sản xuất kinh 

doanh, quản trị và điều hành của Công ty ngay sau khi được bổ nhiệm. 

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau: 

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục 

đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông. 

- Tham gia toàn bộ các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông và Hội đông quản trị. 

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 

tài chính 2020. 

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát 

Mức thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2020 là:  

Trưởng ban: 10 triệu đồng/người/tháng, Thành viên: 5 triệu đồng/người/tháng. 

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: 

2.1. Đánh giá chung: 

Báo cáo tài chính năm 2020 được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ 

Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan.  

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 

A&C với ý kiến của Kiểm toán viên là: Chấp nhận toàn phần. 

 

DỰ THẢO 
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2.2. Phân tích BCTC cho năm 2020 và tại thời điểm 31/12/2020. 

* Đánh giá chung kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông. 

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH NĂM 2020 KẾT QUẢ NĂM 2020 

 Công ty mẹ Hợp nhất Công ty mẹ Hợp nhất 

1-  Sản lượng sản xuất và tiêu thụ (bao) 75,000.000  60.600.000  56.900.000 35.008.599 

2-   Tổng doanh thu (tỷ đồng)           278,24 1.602,40 207,60 1.747,46 

3-   Lợi nhuận trước thuế  

       *  LN từ SXKD                                         

        *  LN từ đầu tư tài chính 

19,43 

5,90 

13,53 

75,29 40,04 

26,51 

13,53 

103,73 

4-   Lợi nhuận sau thuế  

       *  LN từ SXKD  

        *  LN từ đầu tư tài chính 

18,25 

4,72 

13,53 

63,34 

 

34,70 

21,17 

13,53 

83,75 

 

Nhìn chung, Công ty đều đạt và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

* Đánh giá Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 so với năm 2019 của Công ty mẹ. 

 Stt   Chỉ tiêu  Năm 2020 Năm 2019 
Tăng giảm 2020/2019 

Số tiền Tỷ lệ (%) 

1 Doanh thu và thu nhập khác 221.314.403.101 288.738.801.815 (67.424.398.714) (23,35) 

 
Doanh thu bán hàng 207.600.237.524 278.220.637.058 (70.620.399.534) (25,38) 

 
Doanh thu hoạt động tài chính 13.642.177.966 9.615.846.757 4.026.331.209 41,87 

 
Thu nhập khác 71.987.611 902.318.000 (830.330.389) (92,02) 

2 Giá vốn 160.012.548.176 242.132.388.525 (82.119.840.349) (33,92) 

3 Chi phí         

 
Chi phí tài chính 4.289.484.451 7.066.987.329 (2.777.502.878) (39,30) 

 
Chi phí bán hàng 2.850.240.568 2.538.277.046 311.963.522 12,29 

 
Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.091.320.442 16.336.600.115 (2.245.279.673) (13,74) 

4 LN sau thuế 34.704.829.951 18.359.737.300 16.345.092.651 89,03 

Tổng doanh thu và thu nhập khác đều giảm do tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên lợi nhuận sau 

thuế vẫn tăng gần 90% so với năm 2019, vì những yếu tố sau: 

-  Ban Lãnh đạo Công ty đã tiến hàng tối đa các biện pháp tiết giảm chi phí, tối ưu hóa sản 

xuất…nên các khoản chi phí như: Giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh 

nghiệp đều giảm. 

-  Doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 42%. 

* Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2020 so với cùng thời điểm năm 2019 

Stt Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2019 
Tăng giảm 2020/2019 

Số tiền Tỷ lệ (%) 

1 Các khoản phải thu ngắn hạn 34.750.773.347 24.870.704.601 9.880.068.746 39,73 

2 Dự phòng (3.485.899.944) (2.585.899.960) (899.999.984) 34,80 

3 Hàng tồn kho 45.494.153.131 42.047.171.105 3.446.982.026 8,20 

4 Nợ phải trả 68.329.008.238 88.300.161.634 (19.971.153.396) (22,62) 

5 Tổng tài sản 205.767.323.292 203.015.224.975 2.752.098.317 1,36 
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Các chỉ tiêu tài chính này vẫn ở mức đảm bảo, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty cũng như 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh. 

* Đầu tư vào công ty con và đầu tư tài chính khác: 

Tổng giá trị theo sổ sách của khoản đầu tư này tính đến ngày 31/12/2020 là: 57,48 tỷ đồng và cổ tức 

dự kiến thu về khoảng 13,66 tỷ đồng. 

Hiện tại, các khoản đầu tư này chưa có dấu hiệu rủi ro và vẫn đảm bảo phát triển vốn. 

III. Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Kiểm soát 

Ban kiểm soát sẽ lập Chương trình làm việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát 

cũng như những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để: 

- Giám sát việc chấp hành các qui định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện 

các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty; 

- Thực hiện công tác thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo đánh 

giá công tác quản lý của HĐQT;  

- Kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và BĐH trong công tác quản trị, phối 

hợp hoạt động giữa HĐQT, BĐH và BKS; 

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và 

đầu tư của Công ty; 

- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng giám đốc; 

- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao; 

IV. Kết luận và kiến nghị 

Năm 2021, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ  đông thường xuyên kiểm soát 

mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, đồng thời kiểm tra, đánh giá hoạt động 

của HĐQT và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông 

Công ty. 

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau; 

- Đề nghị Công ty khẩn trương rà soát và sửa đổi lại Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy 

định của pháp luật hiện hành. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho: Rà soát và hoàn thiện quy trình quản lý hàng 

tồn kho, vận chuyển, giao hàng hợp lý, tránh rủi ro về chất lượng, thất thoát về số lượng và 

thiệt hại về pháp lý. 

- Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính 

của công ty niên độ 2021. 

Trên đây là Báo cáo về tính hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng 2021 của BKS 

Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.  

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp. 

Trân trọng./. 

 
TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

(Đã ký) 

 

Đoàn Văn Cường 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

SADICO CẦN THƠ 

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

Số 01/T.tr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

                       Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2021 
 

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, 

 

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua 

các nội dung sau đây: 

1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm 

toán năm 2020, đính kèm tài liệu Đại hội. 

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 

2.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả 

kinh doanh như sau:  

Đơn vị: đồng 

Nội dung Kế hoạch  

năm 2020 

Thực hiện  

năm 2020 

% Thực hiện kế 

hoạch 

1. Tổng doanh thu từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh 
278.240.000.000 207.600.237.524 75% 

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN 18.250.000.000 34.704.829.951 190% 

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 

Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị đề nghị phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:  

DIỄN  GIẢI  

THEO KẾ HOẠCH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG  

CỔ ĐÔNG 

THỰC TẾ 

TỶ LỆ SỐ TIỀN 
TỶ 

LỆ 
SỐ TIỀN 

1-   Lợi nhuận sau thuế 2020 

  

18.250.000.000 

  

34.704.829.951 

LN từ sản xuất kinh doanh  4.721.670.000 21.176.499.951 

LN từ đầu tư tài chính 13.528.330.000 13.528.330.000 

2-  Lợi nhuận để lại các năm trước   4.446.010.143   4.446.010.143 

3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối   22.696.010.143   39.150.840.094 

4- Tổng LN sau thuế phân phối trong năm  17.546.077.500  17.103.401.592 

- Chia cổ tức (%/VĐL) 20% 14.279.994.000 10% 10.139.997.000 

- Thù lao HĐQT   600.000.000   600.000.000 

- Thù lao BKS    240.000.000   240.000.000 

- Thưởng HĐQT+BKS  0  900.000.000 

- Thưởng Chủ tịch HĐQT 

(LN sau thuế từ SXKD) 
5% 236.083.500 5% 1.058.824.998 

DỰ THẢO 
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DIỄN  GIẢI  

THEO KẾ HOẠCH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG  

CỔ ĐÔNG 

THỰC TẾ 

TỶ LỆ SỐ TIỀN 
TỶ 

LỆ 
SỐ TIỀN 

- Quỹ đầu tư phát triển 
6% 1.095.000.000 6% 2.082.289.797 

(lợi nhuận sau thuế) 

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 
6% 1.095.000.000 6% 2.082.289.797 

(lợi nhuận sau thuế) 

5-  Lợi nhuận còn lại chưa phân phối   5.149.932.643   22.047.438.502 
 

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 

2021 

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2021 

Tại Đại hội lần này. HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế 

hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2021 như sau: 

*Báo cáo hợp nhất: 

Chỉ tiêu Giá trị 

Tổng doanh thu 1.486 tỷ đồng 

Lợi nhuận trước thuế 91 tỷ đồng 

Lợi nhuận sau thuế  76 tỷ đồng 

*Báo cáo Công ty mẹ: 

Chỉ tiêu Giá trị 

Tổng doanh thu 275 tỷ đồng 

Lợi nhuận trước thuế 31 tỷ đồng 

Lợi nhuận sau thuế  27 tỷ đồng 
 

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 với 

các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:  

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đvt 
KẾ HOẠCH NĂM 2021 

Công ty mẹ Hợp nhất 

1-  Sản lượng sản xuất và tiêu thụ 
bao 67.000.000 47.000.000 

tấn 1.000.000 1.000.000 

2-  Tổng doanh thu tỷ 274,95 1.486,55 

3-  Lợi nhuận trước thuế  

tỷ 

30,73 90,73 

*  LN từ SXKD                                         17,07 

*  LN từ đầu tư tài chính 13,66 

4-   Lợi nhuận sau thuế  

tỷ 

27,32 75,76 

*  LN từ SXKD  13,66 

*  LN từ đầu tư tài chính 13,66 

5-  Chia cổ tức    20% 

6-  Thù lao      

* HĐQT & Trưởng BKS    10.000.000 đồng/người/tháng 
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CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đvt 
KẾ HOẠCH NĂM 2021 

Công ty mẹ Hợp nhất 

 * Thành viên BKS   5.000.000 đồng/người/tháng 

7-  Thưởng Chủ tịch HĐQT 

(khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch 

lợi nhuận từ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra) 

 5% lợi nhuận sau thuế 

8-  Quỹ đầu tư phát triển   6% lợi nhuận sau thuế 

9-  Quỹ khen thưởng và phúc lợi   6% lợi nhuận sau thuế 
 

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty 

kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm 

yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết. tính chuyên nghiệp. nguồn lực và chi phí. 

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được 

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với 

các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2021 

phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc 

thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần 

phải triệu tập họp ĐHĐCĐ. 

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên. 

Trân trọng cám ơn! 

 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Mai Công Toàn 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

SADICO CẦN THƠ 

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

Số 02/T.Tr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----***----- 

                   Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 
V/v Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 

 

 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; 

 - Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020; 

 - Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ; 

 - Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty. 

 

 Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và đề 

xuất mức thù lao cho các Thành viên HĐQT và Thành viên ban Kiểm soát (BKS) của 

Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ như sau: 

 I.  Quyết toán thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và 

BKS năm 2020: 

Stt Chỉ tiêu Số 

người 

Thù lao phê duyệt 

(VNĐ/người/tháng) 

Tổng thù lao 

phê duyệt 

năm 2020 

Tổng thù lao đã 

chi trả thực tế 

năm 2020 

A Thù lao HĐQT     

1 Chủ tịch HĐQT 1 10.000.000 120.000.000 120.000.000 

2 Thành viên HĐQT 4 5.000.000 240.000.000 240.000.000 

B Thù lao BKS     

1 Trưởng BKS 1 10.000.000 120.000.000 120.000.000 

2 Thành viên BKS 2 5.000.000 120.000.000 120.000.000 

C Tổng   840.000.000 840.000.000 
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II.  Đề nghị tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021: 

Stt Chỉ tiêu Số 

người 

Thù lao phê duyệt 

(VNĐ/người/tháng) 

Tổng thù lao phê duyệt năm 

2020 

A Thù lao HĐQT    

1 Chủ tịch HĐQT 1 10.000.000 120.000.000 

2 Thành viên HĐQT 4 10.000.000 480.000.000 

B Thù lao BKS    

1 Trưởng BKS 1 10.000.000 120.000.000 

2 Thành viên BKS 2 5.000.000 120.000.000 

C Tổng   840.000.000 

 

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua. 

 Trân trọng! 

       

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

(Đã ký) 

 

Mai Công Toàn 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

SADICO CẦN THƠ 

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

Số 03/T.Tr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----***----- 

                   Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2021 

 
TỜ TRÌNH  

V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 

- Căn cứ Quy định Luật Doanh nghiệp; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán; 

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán ; 

- Căn cứ Thông tư số Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sadico Cần Thơ; 

 

HĐQT Công ty đề nghị:  

Xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ (Theo bảng tổng 

hợp đính kèm). 

 

Trên đây là nội dung HĐQT trình Đại hội, đề nghị Đại hội xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

Mai Công Toàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DỰ THẢO 



 

1 

 

TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ 

 

Stt Điều khoản Nội dung tại Điều lệ Đề xuất sửa đổi, bổ sung Cơ sở/Lý do 

1.  Điểm b khoản 1 

Điều 2 

"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là 

Luật Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 được Quốc hội 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 

2014 

"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật 

Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua 

ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 

54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 2019 

Ngày 17/06/2020, Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông 

qua Luật Doanh nghiệp số 

59/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2021 (Luật Doanh nghiệp 2020). 

Ngày 26/11/2019, Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã 

thông qua Luật Chứng khoán số 

54/2019/QH14 

2.  Khoản 1 Điều 5 1/ Vốn điều lệ của công ty là 

71.399.970.000 đồng (Bằng chữ: 

Bảy mươi mốt tỷ ba trăm chín 

mươi chín triệu, chín trăm bảy 

mươi nghìn đồng).  

Tổng số vốn điều lệ của Công ty 

được chia thành 7.139.997 cổ 

phần với mệnh giá là 10.000 

đồng/1 cổ phần. 

Vốn điều lệ của công ty là 101,399,970,000  

đồng (Bằng chữ: Một trăm linh một tỷ, ba 

trăm chín mươi chín triệu, chín trăm bảy 

mươi nghìn đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia 

thành 10.139.997 cổ phần với mệnh giá là 

10.000 đồng/1 cổ phần. 

Ngày 09/03/2021, Công ty đã hoàn tất 

chào bán cổ phần cho cổ động hiện hữu. 

Ngày 26/03/2021, Công ty được Phòng 

Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và 

Đầu tư TP. Cần Thơ cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận 

vốn điều lệ là 101,399,970,000  đồng 

(Bằng chữ: Một trăm linh một tỷ, ba 

trăm chín mươi chín triệu, chín trăm 

bảy mươi nghìn đồng) 

3.  Điểm d khoản 1 

Điều 11 

Tự do chuyển nhượng cổ phần 

của mình cho người khác, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 

Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho 

người khác, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của 

Phù hợp với quy định của Luật Doanh 

nghiệp 2020 

DỰ THẢO 
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Điều 119 và khoản 1 Điều 126 

của Luật Doanh nghiệp 2014 

Luật Doanh nghiệp; 

4.  Điểm đ khoản 1 

Điều 11 

Xem xét, tra cứu và trích lục các 

thông tin về trong Danh sách cổ 

đông có quyền biểu quyết và yêu 

cầu sửa đổi các thông tin không 

chính xác 

Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin 

về tên và địa chỉ liên lạc trong Danh sách cổ 

đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa 

đổi các thông tin không chính xác của mình 

Sửa đổi cho phù hợp quy định tại Điều 

115 Luật Doanh nghiệp 2020 

5.  Khoản 2, khoản 3, 

khoản 4 Điều 11 

2/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở 

hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên trong thời hạn liên 

tục ít nhất 06 tháng có các quyền 

sau đây: 

a/ Đề cử người vào Hội đồng quản 

trị và Ban kiểm soát; 

b/ Xem xét và trích lục sổ biên 

bản và các nghị quyết của Hội 

đồng quản trị, báo cáo tài chính 

giữa năm và hằng năm theo mẫu 

của hệ thống kế toán Việt Nam và 

các báo cáo của Ban kiểm soát; 

c/ Yêu cầu triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông trong trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều này; 

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 

2/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 

05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền sau đây: 

a/ Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản 

trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, 

báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao 

dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài 

liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật 

thương mại, bí mật kinh doanh của công ty; 

b/ Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều này; 

c/ 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 bằng văn bản và phải bao gồm 

các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên 

lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân 

đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh 

nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, 

Sửa đổi cho phù hợp quy định tại Điều 

115 Luật Doanh nghiệp 2020 
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cầu phải 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, địa chỉ thường trú, 

quốc tịch, số quyết định thành lập 

hoặc số đăng ký doanh nghiệp 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; 

đ/ Các quyền khác theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp. 

3/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

quy định tại khoản 2 Điều này có 

quyền yêu cầu triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông trong các trường 

hợp sau đây: 

a/ Hội đồng quản trị vi phạm 

nghiêm trọng quyền của cổ đông, 

nghĩa vụ của người quản lý hoặc 

ra quyết định vượt quá thẩm 

quyền được giao; 

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; 

d/ Quyền khác theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

3/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp 

Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng 

quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản 

lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền 

được giao; 

 

4/ Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông quy định tại khoản 3 Điều này phải 

bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung 

sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, 

số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ 

đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp 

hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, 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, căn cứ và lý do yêu cầu 
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b/ Nhiệm kỳ của Hội đồng quản 

trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội 

đồng quản trị mới chưa được bầu 

thay thế; 

c/ Trường hợp khác theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp. 

Yêu cầu triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông phải được lập bằng 

văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ 

thường trú, 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 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, 

căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm 

theo yêu cầu triệu tập họp phải có 

các tài liệu, chứng cứ về các vi 

phạm của Hội đồng quản trị, mức 

độ vi phạm hoặc về quyết định 

vượt quá thẩm quyền. 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm 

theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài 

liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng 

quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định 

vượt quá thẩm quyền. 

5/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 

10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty 

không có quy định khác thì việc đề cử người 

vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực 

hiện như sau: 

a/ Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm 

để đề cử người vào Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp 

nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi 

khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b/ Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông quy định tại khoản này được 

quyền đề cử một hoặc một số người theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm 

ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số 

ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số 

ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, 
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4/ Việc đề cử người vào Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát quy 

định, tại điểm a khoản 2 Điều này 

được thực hiện như sau: 

a/ Các cổ đông phổ thông hợp 

thành nhóm để đề cử người vào 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát phải thông báo về việc họp 

nhóm cho các cổ đông dự họp biết 

trước khi khai mạc Đại hội đồng 

cổ đông; 

b/ Căn cứ số lượng thành viên Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát, 

cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại khoản 2 Điều này được 

quyền đề cử một hoặc một số 

người theo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông làm ứng cử viên 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát. Trường hợp số ứng cử viên 

được cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà 

họ được quyền đề cử theo quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông thì 

số ứng cử viên còn lại do Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

các cổ đông khác đề cử. 

Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

6.  Bổ sung các điểm  g/ Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong Bổ sung phù hợp với quy định tại 
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từ (g) đến (k) 

khoản 1 Điều 11 

các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật 

Doanh nghiệp; 

h/ Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của 

cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu 

các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. 

Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu 

đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các 

loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ 

đông; 

i/ Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và 

thông tin bất thường do Công ty công bố 

theo quy định của pháp luật; 

k/ Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp 

của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị 

quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, 

Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và pháp luật dân sự; 

Thông tư số 116/2020/TT-BTC 

7.  Bổ sung khoản 4 

đến khoản 8 Điều 

12 

 4/ Bảo mật các thông tin được công ty cung 

cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và 

pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung 

cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán 

hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung 

cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các 

hình thức sau: 

Bổ sung phù hợp với quy định tại Điều 

119 Luật Doanh nghiệp 2020 

Bổ sung phù hợp với quy định tại 

Thông tư số 116/2020/TT-BTC 
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a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc 

họp; 

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội 

nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 

7. 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. 

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

8.  Khoản 5 Điều 12 Thực hiện các nghĩa vụ khác theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp. 

Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

 

9.  Điểm c khoản 3 

Điều 13 

Khi số thành viên của Hội đồng 

quản trị ít hơn một nửa số thành 

viên quy định trong Điều lệ 

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên 

tối thiểu theo quy định của pháp luật 

Sửa đổi phù hợp với Điều 140 Luật 

Doanh nghiệp 2020 

10.  Điểm đ khoản 3 

Điều 13 

Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập 

cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý 

Theo yêu cầu của Ban kiểm soát Sửa đổi phù hợp với Điều 140 Luật 

Doanh nghiệp 2020 
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do tin tưởng rằng các thành viên 

Hội đồng quản trị hoặc cán bộ 

quản lý cấp cao vi phạm nghiêm 

trọng các nghĩa vụ của họ theo 

Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc 

Hội đồng quản trị hành động hoặc 

có ý định hành động ngoài phạm 

vi quyền hạn của mình 

11.  Điểm b khoản 4 

Điều 13 

Trường hợp Hội đồng quản trị 

không triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông theo quy định tại tiết a, 

khoản 4, Điều 13 thì trong thời 

hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban 

kiểm soát phải thay thế Hội đồng 

quản trị triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông theo quy định khoản 5 

Điều 136 Luật Doanh nghiệp 

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại tiết a, khoản 4, Điều 13 thì trong thời hạn 

ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải 

thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định khoản 5 

Điều 140 Luật Doanh nghiệp 

Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 

140 Luật Doanh nghiệp 2020 

12.  Điểm c khoản 4 

Điều 13 

Trường hợp Ban kiểm soát không 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại tiết b, 

khoản 4, Điều 13  thì trong thời 

hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ 

đông, nhóm cổ đông có yêu cầu 

quy định tại tiết d, khoản 3, Điều 

13, có quyền thay thế Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định khoản 6 Điều 136 Luật 

Doanh nghiệp 

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

tiết b, khoản 4, Điều 13  thì trong thời hạn 

ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ 

đông có yêu cầu quy định tại tiết d, khoản 3, 

Điều 13, có quyền thay thế Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông theo quy định khoản 4 Điều 140 

Luật Doanh nghiệp 

Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 

140 Luật Doanh nghiệp 2020 
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13.  Bổ sung điểm k, 

điểm l Điều 14 

 k/Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy 

chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát; 

l) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán 

được chấp thuận; quyết định công ty kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra 

hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán 

viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 

138 Luật Doanh nghiệp 2020 

14.  Điểm a khoản 2 

Điều 17 

Danh sách cổ đông có quyền dự 

họp Đại hội đồng cổ đông được 

lập không sớm hơn 05 ngày trước 

ngày gửi giấy mời họp Đại hội 

đồng cổ đông. 

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội 

đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày 

trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội 

đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông 

tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền 

tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 

20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. 

Sửa đổi phù hợp quy định tại Điều 141 

Luật Doanh nghiệp 2020 

15.  Khoản 3 Điều 17 Thông báo họp Đại hội đồng cổ 

đông phải bao gồm chương trình 

họp và các thông tin liên quan về 

các vấn đề sẽ được thảo luận và 

biểu quyết tại đại hội. 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. Trường hợp cổ 

đông là người làm việc trong 

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải 

bao gồm chương trình họp và các thông tin 

liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và 

biểu quyết tại đại hội. 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. Trường hợp cổ 

đông là người làm việc trong Công ty, thông 

báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi 

tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp 

Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít 

Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 

143 Luật Doanh nghiệp 2020 
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Công ty, thông báo có thể đựng 

trong phong bì dán kín gửi tận tay 

họ tại nơi làm việc. Thông báo 

họp Đại hội đồng cổ đông phải 

được gửi trước ít nhất mười lăm 

(15) ngày trước ngày họp Đại hội 

đồng cổ đông (tính từ ngày mà 

thông báo được gửi hoặc chuyển 

đi một cách hợp lệ, được trả cước 

phí hoặc được bỏ vào hòm thư). 

nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày họp 

Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà 

thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách 

hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào 

hòm thư). 

16.  Khoản 2 Điều 22 Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu 

lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu 

giải trình dự thảo nghị quyết và 

gửi đến tất cả các cổ đông có 

quyền biểu quyết chậm nhất 10 

ngày trước thời hạn phải gửi lại 

phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh 

sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến 

thực hiện theo quy định tại khoản 

1 và khoản 2 Điều 137 của Luật 

Doanh nghiệp. Yêu cầu và cách 

thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài 

liệu kèm theo thực hiện theo quy 

định tại Điều 139 của Luật Doanh 

nghiệp. 

Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, 

dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị 

quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền 

biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn 

phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh 

sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

141 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu và 

cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu 

kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 

143 của Luật Doanh nghiệp. 

Sửa đổi để phù hợp với quy định Điều 

149 Luật Doanh nghiệp 2020 

17.  Khoản 3 Điều 23 Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải 

liên đới chịu trách nhiệm về tính 

trung thực, chính xác của nội 

Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới 

chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính 

xác của nội dung biên bản. 

Sửa đổi phù hợp với quy định tại Thông 

tư số 116/2020/TT-BTC 
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dung biên bản. 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông phải được gửi đến tất cả cổ 

đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày kết thúc cuộc họp. Trường 

hợp Công ty có trang thông tin 

điện tử, việc gửi biên bản Đại hội 

có thể thay thế bằng việc đăng tải 

lên trang thông tin điện tử của 

Công ty. 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông, phụ lục danh sách cổ đông 

đăng ký dự họp, nghị quyết đã 

được thông qua và tài liệu có liên 

quan gửi kèm theo thông báo mời 

họp phải được lưu giữ tại trụ sở 

chính của công ty. 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải 

được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

Trường hợp Công ty có trang thông tin điện 

tử, việc gửi biên bản Đại hội có thể thay thế 

bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử 

của Công ty. 

Nghị quyết, 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, tất cả các tài liệu đính 

kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên 

quan kèm theo thông báo mời họp phải được 

công bố thông tin theo quy định pháp luật về 

công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính 

của Công ty. 

18.  Điều 24 Trong thời hạn 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 Đại 

hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm 

cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

114 của Luật Doanh nghiệp có 

quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng 

tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết 

hoặc một phần nội dung nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn 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 

Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ 

đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của 

Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án 

hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết 

hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau 

đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra 

Sửa đổi phù hợp với quy định dẫn chiếu 

tại  Luật Doanh nghiệp 2020 
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trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp 

và ra quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông không thực hiện đúng 

theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 148 của Luật Doanh nghiệp; 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm 

pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông không 

thực hiện đúng theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 của Luật 

Doanh nghiệp; 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật 

hoặc Điều lệ công ty. 

19.  Khoản 3 Điều 25 Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ 

đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng 

tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại 

Điều 147 của Luật Doanh nghiệp, 

thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu 

lực thi hành cho đến khi Tòa án, 

Trọng tài có quyết định khác, trừ 

trường hợp áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời theo quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền. 

Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu 

cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

Điều 151 của Luật Doanh nghiệp, thì các 

nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho 

đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định 

khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền. 

Sửa đổi phù hợp với quy định dẫn chiếu 

tại  Luật Doanh nghiệp 2020 

20.  Bổ sung khoản 8 

Điều 26 

 Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải 

đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội 

đồng quản trị là thành viên không điều hành. 

Sửa đổi phù hợp với quy định tại Thông 

tư số 116/2020/TT-BTC 

21.  Điểm đ khoản 1 

Điều 27 

Quyết định mua lại cổ phần theo 

quy định tại khoản 1 Điều 130 của 

Luật Doanh nghiệp 

Quyết định mua lại cổ phần theo quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật 

Doanh nghiệp 

Sửa đổi phù hợp với quy định dẫn chiếu 

tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 
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22.  Điểm h Khoản 3 

Điều 27 

Thông qua hợp đồng mua, bán, 

vay, cho vay và hợp đồng khác có 

giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 

tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của 

công ty. Quy định này không áp 

dụng đối với hợp đồng và giao 

dịch quy định, tại điểm d khoản 2 

Điều 135, khoản 1 và khoản 3 

Điều 162 của Luật Doanh nghiệp. 

Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay 

và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn 

hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy 

định này không áp dụng đối với hợp đồng và 

giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 

138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật 

Doanh nghiệp. 

Sửa đổi phù hợp với quy định dẫn chiếu 

tại  Luật Doanh nghiệp 2020 

23.  Bổ sung khoản 8 

Điều 27 

 Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng 

cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị 

định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Sửa đổi phù hợp với quy định tại Thông 

tư số 116/2020/TT-BTC 

24.  Điểm a khoản 1 

Điều 32 

Không có đủ tiêu chuẩn và điều 

kiện theo quy định tại Điều 151 

của Luật Doanh nghiệp 

Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo 

quy định tại Điều 155 của Luật Doanh 

nghiệp 

Sửa đổi phù hợp với quy định tại ĐIều 

160 Luật Doanh nghiệp 2020 

25.  Bãi bỏ điểm b 

khoản 1 Điều 32 

Không tham gia các hoạt động 

của Hội đồng quản trị trong 06 

tháng liên tục, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 

 Theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh 

nghiệp 2020 thì thành viên HĐQT 

không tham gia hoạt động trong 06 

tháng liên tục (trừ trường hợp bất khả 

kháng) thì bị bãi nhiệm 

26.  Khoản 2 Điều 32 Thành viên Hội đồng quản trị có 

thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông 

Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi 

nhiệm: 

a/ Không tham gia các hoạt động của Hội 

Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 

160 Luật Doanh nghiệp 2020 
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đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

b/ Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông 

27.  Điểm b khoản 3 

Điều 32 

Số lượng thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị giảm xuống, không 

bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại 

khoản 1 Điều 134 của Luật Doanh 

nghiệp. 

Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo 

quy định tại khoản 1 Điều 137 của Luật 

Doanh nghiệp. 

Sửa đổi phù hợp vơi quy định Luật 

Doanh nghiệp 2020 

28.  Điểm a khoản 4 

Điều 40 

Thành viên đó bị pháp luật cấm 

làm thành viên Ban kiểm soát 

Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm 

thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại 

khoản 2 Điều này 

Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 

174 Luật Doanh nghiệp 2020 

29.  Điểm b khoản 4 

Điều 40 

Thành viên đó từ chức bằng một 

văn bản thông báo được gửi đến 

trụ sở chính cho Công ty 

Thành viên đó từ chức bằng một văn bản 

thông báo được gửi đến trụ sở chính cho 

Công ty và được chấp thuận 

Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 

174 Luật Doanh nghiệp 2020 

30.  Bổ sung điểm f, 

điểm g khoản 4 

Điều 40 

 f/ Thành viên đó không hoàn thành nhiệm 

vụ, công việc được phân công; 

g/ Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng 

nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

công ty. 

Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 

174 Luật Doanh nghiệp 2020 

31.  Trong tất cả các 

điều khoản có 

thuật ngữ, khái 

niệm “Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh 

doanh” 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sử dụng thuật ngữ “Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp” Thay thế co 

“Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh”để phù hợp với khái niệm, thuật 

ngữ theo Luật Doanh nghiệp 2020 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

SADICO CẦN THƠ 

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

Số 04/T.Tr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----***----- 

                  Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Báo cáo kết quả chào bán cổ phần  

cho cổ đông hiện hữu năm 2020 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 

 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/ĐHĐCĐ ngày 

28/6/2020; 

 - Căn cứ Nghị quyết số 03 ngày 12/03/2021 về Thông qua báo cáo kết quả đợt 

chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020 của Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ; 

 Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả 

chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020 như sau: 

 - Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ 

 - Mệnh giá:  10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu 

 - Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông 

 - Giá chào bán:  10.000 đồng/cổ phiếu 

 - Tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán: 3.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số 

cổ phiếu được phép phát hành, trong đó: 

 + Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 2.984.007 cổ phiếu 

 + Chào bán cho nhà đầu tư: 15.993 cổ phiếu 

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 30.000.000.000 đồng, trong đó:  

Đvt: đồng 

Tổng số tiền thu được từ chào bán cổ phần 30.000.000.000 

Số tiền thực tế VSD nộp vào tài khoản phong tỏa từ cổ đông 

lưu ký thực hiện quyền mua 29.784.630.000 

Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa 1.100.000 

Số tiền thu được từ cổ đông chưa lưu ký thực hiện quyền 

mua 
54.340.000 

Số tiền thu được từ việc phân phối cổ phiếu thừa 159.930.000 

Số dư ban đầu của tài khoản 0 

Tiền lãi ngân hàng 10.087 

Phí quản lý tài khoản 66.000 

Số dư tài khoản 29.998.844.087 

DỰ THẢO 
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- Tổng chi phí: 169.666.000 đồng, trong đó: 

+ Phí tư vấn phát hành: 110.000.000 đồng. 

+ Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 5.000.000 đồng. 

+ Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 3.500.000 đồng.  

+ Phí kiểm toán: 40.000.000 đồng. 

+ Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng 

+ Chi phí khác (đăng báo công bố thông tin, công chứng hồ sơ, xác nhận số 

dư…): 10.000.000 đồng. 

+ Phí quản lý tài khoản: 66.000 đồng 

- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 29.830.334.000 đồng. 

- Tiền lãi ngân hàng: 10.087 đồng. 

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua. 

 Trân trọng! 

       

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

(Đã ký) 

 

 

Mai Công Toàn 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

SADICO CẦN THƠ 

***** 

Số:       /2021/ĐHĐCĐ                                             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******* 

                       Cần Thơ, ngày      tháng 04 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ; 

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sadico 

Cần Thơ ngày ...../....../2021, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

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

động năm 2021. 

Điều 2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2021. 

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động 

năm 2021. 

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm 

toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi 

nhuận năm 2021. 

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính 

năm 2021.  

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất thù lao 

năm 2021. 

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty.  

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, phát 

hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày ban 

hành Nghị quyết này và thay thế Điều lệ ngày 28/06/2020 của Công ty cổ phần 

Sadico Cần Thơ. 

Điều 8. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả chào báo cổ phần ra công chúng năm 2020. 

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát 

sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực 

hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 

Điều 10. Hiệu lực thi hành  

DỰ THẢO 
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Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 

Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 

này. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 10; 

- Cổ đông Công ty; 

- UBCKNN; 

- SGDCK HN; 

- Lưu VP. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

           

 

    

Mai Công Toàn 
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