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V/v chỉnh sửa điều lệ 
Trang 12 

09 
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Chương Trình 

Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường Ngày 14 tháng 08 năm 2018 

Thời gian Nội dung Đại hội 

8:00 – 8:30 

 Tiếp đón khách 

 Kiểm tra tư cách cổ đông; 

 Phát phiếu biểu quyết 

8:30 – 9:15 

 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự 

 Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 

 Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu 

của Đại hội. 

 Công bố và thông qua Quy chế đại hội, Thể lệ biểu quyết và Nội quy 

thảo luận. 

 Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội 

9:15 – 9:45 

Tờ trình Số: 01/2018/TTr-VKC-HĐQT V/v: sửa điều lệ 

Tờ trình số : 02/2018/TTr-VKC-HĐQT V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng, hay 

thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng có lợi nhất cho 

Công ty  

9:45 – 10:00 Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến. 

10:00– 10:15 Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo. 

10:15 – 10:30 Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu  

10:30 – 10:45 Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội 

11:00 Tuyên bố bế mạc 
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DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC 

ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 

 

Căn cứ theo : 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp -Nhựa Vĩnh Khánh; 

- Quyết định 166 QĐ/HĐQT/VCOM-18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ 

phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 03/07/2018 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐBT 

năm 2018 ; 

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được diễn ra 

theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm 

việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với các quy định như sau: 

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội  

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ. 

2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh (VKC). 

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội  

Cổ đông VKC có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội năm 2018 của Trung 

tâm lưu ký chứng khoán có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác 

tham dự và biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:  

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

của VKC. 

2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.  

Điều 4. Trật tự của Đại hội 

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã. 

2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.  

3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. 

4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại 

hội.  

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền  

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ VKC và 

theo quy định của pháp luật. 
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2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải 

mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, phiếu đăng ký 

tham dự và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra 

tỷ lệ cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội. 

3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết 

các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho 

cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi 

cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.      

4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và 

gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị 

như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội. 

5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong 

Đại hội. 

6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận một Thẻ biểu 

quyết để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ biểu 

quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ 

đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn 

đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ 

tục ủy quyền, trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền thì được xem như cổ 

đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội 

1. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội thành lập. Ban 

kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm: 

a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp; 

b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, thư mời, phiếu đăng 

ký tham dự và giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông đến dự họp; 

c) Phát Thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền 

của cổ đông; 

d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội. 

2. Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham 

dự Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
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Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại 

hội 

Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được 

Đại hội thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau: 

1. Đoàn chủ tịch: 

a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua.  

b) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp 

theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường 

hợp sau đây: 

i. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

ii. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp 

không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

2. Ban thư ký: 

a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề 

đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; 

b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn 

xem xét giải trình cho cổ đông; 

c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại 

hội; 

d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn. 

3. Ban kiểm phiếu: 

a) Thông báo Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết 

tại Đại hội; 

c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của 

từng vấn đề; 

Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. 

Điều 8: Phát biểu ý kiến tại Đại hội 

1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay phát 

biểu hoặc đăng ký với Ban thư ký. Cổ đông sẽ phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý 

của Đoàn chủ tịch.  
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2. Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi và 

phù hợp với chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

3. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đã đăng ký đồng thời 

giải đáp thắc mắc của Cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu 

trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút / lần. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức 

Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.     

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 

của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh. 

Kính trình Đại hội thông qua.       

  

Bình Dương, ngày 14 tháng 08 năm 2018 

BAN TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 

DỰ THẢO THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 

 

Căn cứ theo : 

 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

 Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp -Nhựa Vĩnh Khánh ngày; 

 Quyết định 166 QĐ/HĐQT/VCOM-18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty 

Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 03/07/2018 về việc triệu tập cuộc họp 

ĐHCĐBT năm 2018 ;. 

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được diễn ra theo đúng 

quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Thể lệ Biểu quyết tại Đại 

hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với các quy định như sau: 

1. Thể lệ : 

 Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại 

hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp một Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết 

có ghi rõ thông tin: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; Họ tên người được ủy quyền (nếu 
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có) và Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng với một quyền 

biểu quyết). 

 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có 

quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội 

để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước 

khi cổ đông đến muôn tham dự không bị ảnh hưởng 

2. Hình thức biểu quyết: 

 Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội theo 

sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán 

thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội 

 Tổng số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ được Chủ tọa 

thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.  

3. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết:   

a. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông 

qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả 

cổ đông dự họp tán thành: 

- Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm 

loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán. 

- Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ. 

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản 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; 

- Tổ chức lại, giải thể Công ty. 

b. Các quyết định còn lại của Đại hội đồng cổ đông sẽ 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. 

c. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong trường hợp cổ đông đó hoặc 

người có liên quan đến cổ đông đó là một bên của hợp đồng, giao dịch hoặc có 

lợi ích liên quan đến nội dung cần biểu quyết thông qua. 
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4. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có 

khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định. 

5. Thể lệ này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ 

chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.              

                         

Bình Dương, ngày 14 tháng 08 năm 2018 

BAN TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 
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DỰ KIẾN DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐẠI HỘI 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp -Nhựa Vĩnh Khánh; 

- Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần 

Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh; 

 

Ban tổ chức kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách nhân sự Đại hội như sau: 

 

I CHỦ TỊCH ĐOÀN 

1 LÂM QUY CHƯƠNG 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CHỦ TỌA 

ĐẠI HỘI 

2 VÕ THIÊN CHƯƠNG TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

3 PHẠM TIẾN DŨNG TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

4 NGUYỄN THANH TÙNG TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

II THƯ KÝ ĐOÀN 

1 LƯƠNG MINH TUẤN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

2 ĐỖ NGỌC NAM TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

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

  

Bình Dương, ngày 14 tháng 08 năm 2018 

BAN TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 

 

 

 

 

 

 



 

Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2018 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh 

Trang 10 

DỰ KIẾN DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh; 

- Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần 

Cáp Nhựa Vĩnh Khánh; 

  

Chủ tịch đoàn kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu Biểu 

quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Cáp -Nhựa Vĩnh 

Khánh như sau: 

 

 
HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH CHỨC VỤ 

TRONG BAN 

1 LÊ THANH DUY Thành viên Ban kiểm soát Trưởng ban 

2 HÀ ANH TUẤN Thành viên Ban kiểm soát Thành viên 

3 ĐỖ NGỌC NAM Trợ lý Tổng giám đốc Thành viên 

 

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

  

Bình Dương, ngày 14 tháng 08 năm 2018 

BAN TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 
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TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 

 

Số: 01/2018/TTr-VKC-HĐQT. 

V/v: Thông qua việc sửa đổi điều lệ 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh; 

 

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng 

cổ đông xem xét và thông Qua việc sửa đổi điều lệ như sau: 

Nội dung hiện tại Nội dung điều chỉnh 

Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo 

pháp luật của Công ty. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo 

pháp luật của Công ty. 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.  

Bình Dương, ngày 14 tháng 08 năm 2018 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Chủ tịch  
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TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 

 

Số: 02/2018/TTr-VKC-HĐQT. 

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc 

thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng 

có lợi nhất cho Công ty 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh; 

 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông 

thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định các vấn đề liên 

quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh 

doanh theo hướng có lợi nhất cho Công ty, cụ thể như sau: 

1. Thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty: 

+ Bổ sung mã ngành hoạt động kinh doanh bất động sản  

68100     Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ   

sử dụng hoặc đi thuê 

68200     Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 

 + Quyết định việc thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty để 

phù hợp với chiến lược phát triển; 

 + Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 

 + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với lĩnh vực, ngành, 

nghề kinh doanh đã thay đổi. 

2. Thương lượng, quyết định góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

3. Góp vốn thành lập doanh nghiệp. Quyết định giá trị phần vốn góp, loại tài sản góp 

vốn, số cổ phần sở hữu tương ứng, tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ tại doanh nghiệp được 

góp vốn. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.  

 Bình Dương, ngày 14 tháng 08 năm 2018 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 
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