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DANH MỤC TÀI LIỆU 

1. Chương trình cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 

2019 (dự thảo). 

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019. 

3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 

năm 2019. 

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019. 

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (đính kèm 

trích dẫn BCTC kiểm toán năm 2019 riêng và hợp nhất) 

6. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019. 

7. Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi 

nhuận năm 2020. 

8. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán 

cho năm tài chính 2020. 

9. Tờ trình thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động. 

10. Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh (đính kèm Phụ lục bổ 

sung ngành nghề và sửa đổi Điều lệ) 

11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm 

kỳ 2017 – 2021. 

12. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị. 

13. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị. 

14. Hướng dẫn bầu Thành viên Hội đồng Quản trị. 

15.  Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019. 
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CHƯƠNG TRÌNH (dự thảo) 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG 
(Thứ Tư, từ 08h30 đến 11h00, ngày 24/06/2020) 

 
 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: 

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 06 năm 2020. 

2. Địa điểm: Khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

STT Nội dung Chịu trách nhiệm Thời gian Ghi Chú 

A CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1 
Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và 

phát tài liệu. 
Ban Tổ chức 

08h30 – 09h00 

(30 phút) 
 

B NGHI THỨC KHAI MẠC 

2 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. Thư ký đoàn 
09h00 – 09h05 

(5 phút) 

 

 

3 Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội. Ban Kiểm soát 
09h05 – 09h10 

(5 phút) 
 

4 

Thông qua Nội dung chương trình Đại hội, 

Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban 

Kiểm phiếu.  

Thư ký đoàn 
09h10 – 09h15 

(5 phút) 
 

5 Phát biểu khai mạc Đại hội. 
Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị 

09h15– 09h20 

(5 phút) 
 

C NỘI DUNG CHÍNH 

6 
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 

2019.  

Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị 

09h20 – 09h30 

(10 phút) 
 

7 
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả 

hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019.  
Tổng Giám đốc 

09h30 – 09h55 

(25 phút) 
 

8 
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 

2019.  

Trưởng  

Ban Kiểm soát 

09h55 – 10h00 

(5 phút) 
 

 

9 

Các nội dung tờ trình: 

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 

2019 đã kiểm toán; 

- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận 

năm 2019; 

- Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi 

nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 

2020; 

Thư ký đoàn  
10h00 – 10h10 

(10 phút) 
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STT Nội dung Chịu trách nhiệm Thời gian Ghi Chú 

9 

Các nội dung tờ trình (tt): 

- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 

lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài 

chính 2020; 

- Tờ trình thông qua phương án bán cổ phiếu 

quỹ cho người lao động; 

- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh 

doanh; 

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành 

viên Hội đồng Quản trị (Đại hội biểu quyết 

thông qua tờ trình này trước khi tiến hành 

bầu cử). 

Thư ký đoàn  
10h00 – 10h10 

(10 phút) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử 

bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị. 
Ban Kiểm phiếu 

10h10 – 10h25 

(15 phút) 
 

11 Đối thoại với Cổ đông. Chủ tọa đoàn 
10h25 – 10h45 

(20 phút) 
 

12 Biểu quyết thông qua các mục (6), (7), (8), (9). Thư ký đoàn 
10h45 – 10h50 

(5 phút) 
 

13 
Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội 

đồng Quản trị. 
Ban Kiểm phiếu 

10h50 – 10h55 

(5 phút) 
 

14 
Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ 

đông thường niên năm tài chính 2019. 
Thư ký đoàn 

10h55 – 11h00 

(5 phút) 
 

D BẾ MẠC 

15 Tuyên bố bế mạc Đại hội. Thư ký đoàn 11h00  

 

 

      BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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------------------------ 

Số: 01/2020/BC- ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Thiên Long về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động 

năm 2020 như sau: 

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019 

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục 

tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia 

tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin 

kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. Riêng trong nước, GDP năm 2019 đạt kết 

quả ấn tư ng, tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,02%, vư t mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6% 

đến 6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. 

Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng 

của các năm 2011 - 2017. 

Trải qua một năm 2019 đầy biến động và thách thức, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo của HĐQT, sự 

bản lĩnh của Ban TGĐ và hơn hết là sự đồng lòng của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành chỉ 

tiêu do ĐHĐCĐ giao phó, cụ thể: 

 Doanh thu thuần h p nhất năm 2019 đạt 3.252,5 tỷ đồng. 

 L i nhuận sau thuế h p nhất năm 2019 đạt 349,1 tỷ đồng. 

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 

(BKS) và Ban Tổng Giám đốc (TGĐ).  

Chế độ thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS và Ban TGĐ luôn đư c Thiên Long đảm bảo 

tuân thủ quy định của pháp luật, hài hòa với chính sách lương, đảm bảo tương xứng với trách nhiệm 

và kết quả hoạt động của từng cá nhân.  

Tiền lương của Ban TGĐ, Cán bộ quản lý khác; thù lao của HĐQT và BKS nhận đư c trong 

năm 2019 là 42,3 tỷ đồng và đư c trình bày tại Thuyết minh số 36 của Báo cáo Tài chính h p nhất 

đã đư c kiểm toán. 

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các quyết định của Hội đồng Quản trị 

Trong năm 2019, bám sát diễn biến thực tế trong hoạt động của Công ty, HĐQT luôn linh hoạt 

trong việc đưa ra những định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty luôn 

vững vàng phát triển trước những biến động và khó khăn của thị trường. 
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Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong 

định hướng phát triển của Công ty. Trong đó, có những cuộc họp với những quyết sách mang tính 

chiến lư c cho sự phát triển lâu dài của Thiên Long. 

 Các Nghị quyết/ Quyết định đã được ban hành, bao gồm: 

Stt 
Số Nghị Quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung thông qua 

1 01/2019/NQ - HĐQT 26/02/2019 Thông qua việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho NWL 

Cayman Holdings Ltd. 

2 02/2019/NQ - HĐQT 11/03/2019 Thông qua nội dung về ngày họp dự kiến của Đại hội 

đồng Cổ đông năm tài chính 2018. 

3 03/2019/NQ - HĐQT 18/03/2019 Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ, sửa đổi Điều lệ sau 

khi hoàn tất phát hành cổ phiếu. 

4 04/2019/NQ - HĐQT 03/04/2019 
Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 

nhận tạm ứng cổ tức đ t 1/2018 và quyền tham dự 

ĐHĐCĐ năm tài chính 2018. 

5 05/2019/NQ - HĐQT 23/04/2019 Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký kiêm người phụ trách 

quản trị công ty. 

6 06/2019/NQ - HĐQT 20/05/2019 Thông qua quyết định đầu tư ra nước ngoài tại 

Singapore. 

7 07/2019/NQ - HĐQT 22/07/2019 
Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt 

Nam là công ty kiểm toán các BCTC năm 2019 của 

công ty. 

8 08/2019/NQ - HĐQT 22/07/2019 Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ 

phiếu để tăng Vốn Điều lệ năm 2019. 

9 09/2019/NQ - HĐQT 12/08/2019 Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền 

thu đư c từ đ t phát hành riêng lẻ. 

10 10/2019/NQ - HĐQT 19/08/2019 
Thông qua nguyên tắc làm việc để chống xung đột l i 

ích và bảo mật thông tin đối với Thành viên Hội đồng 

Quản trị. 

11 11/2019/NQ - HĐQT 19/08/2019 

Thông qua việc chi trả cổ tức đ t 2/2018 bằng tiền mặt, 

thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đ t 

2/2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ 

nguồn vốn chủ sở hữu. 

12 12/2019/NQ - HĐQT 10/09/2019 
Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ, sửa đổi Điều lệ của 

các công ty do Công ty CP Tập đoàn Thiên Long góp 

vốn thành lập. 

13 13/2019/NQ - HĐQT 04/10/2019 
Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ, sửa đổi Điều lệ sau 

khi hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành 

cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

14 14/2019/NQ - HĐQT 18/11/2019 Thông qua việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để 

chi tạm ứng cổ tức đ t 1/2019. 
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 Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Điều 

hành 

Ngày 03/05/2020, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT quyết định 

tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Thiên Long. Quyết định tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc 

Điều hành có hiệu lực kể từ ngày 03/05/2020 đến 02/05/2023. 

4. Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 

Với vai trò độc lập trong hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập luôn thể hiện tốt vai 

trò của mình, tích cực đóng góp những tư vấn mang tính chiến lư c và sâu sắc cho sự phát triển 

chung của Công ty, giúp hài hòa l i ích giữa các bên liên quan. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc 

lập luôn có những góp ý về định hướng trong hoạt động điều hành, nhằm chỉ ra những rủi ro tiềm 

tàng trong các quyết sách của HĐQT, góp phần hạn chế, phòng ngừa rủi ro và những nguy cơ có thể 

gặp phải. 

5. Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị 

Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, bao gồm Tiểu ban Chính sách Đầu tư và Phát triển, Tiểu ban 

Tái cấu trúc Nhân sự và Lương thưởng, Tiểu ban Kiểm toán và Tiểu ban Quan hệ cổ đông đã thực 

hiện tốt vai trò tham mưu cho HĐQT, giúp HĐQT giám sát và kiểm soát tốt hoạt động của Công ty. 

6. Quan hệ Nhà đầu tư và ngh a v  v i Cổ đông 

Công ty luôn ý thức về trách nhiệm của một công ty niêm yết có quy mô lớn, cũng như mối 

quan hệ với cộng đồng nhà đầu tư. Vì lẽ đó, Thiên Long luôn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và 

hướng đến quyền l i cao nhất của cổ đông và nhà đầu tư bằng việc luôn minh bạch, kịp thời và 

chính xác trong công tác công bố thông tin. Công ty cũng chủ trương thường xuyên cập nhật quy 

định pháp luật một cách kịp thời để đảm bảo tuân thủ các quy định về công bố thông tin của cơ 

quan có thẩm quyền.  

Ngoài công tác công bố thông tin theo quy định, Công ty luôn tích cực trong hoạt động quan hệ 

nhà đầu tư, thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, tham dự và trình bày tại các hội thảo nhà đầu tư, 

nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin của doanh nghiệp đến rộng rãi cộng đồng nhà đầu tư trong và 

ngoài nước. 

Trong năm 2019, Thiên Long đã thực hiện việc phát hành và chi trả cổ tức như sau: 

- Phát hành riêng lẻ 5.000.000 cổ phiếu với giá chào bán 85.000 đồng/cổ phiếu; 

- Trả cổ tức năm 2018: tỷ lệ 20% mệnh giá gồm 15% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu;  

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5%; 

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đ t 1/2019 với tỷ lệ 10% mệnh giá. 
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7. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban TGĐ để đảm bảo tuân thủ và phù h p với 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2019.  

HĐQT thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh 

năm 2019, giám sát hoạt động quản lý của Ban TGĐ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn 

thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. 

Trước sự thách thức và khó khăn của thị trường, Ban TGĐ vẫn luôn vững tin bám sát thực tế để 

hoàn thành tốt nhất mọi kế hoạch. Đồng thời, dưới sự quản lý và chỉ đạo của HĐQT, Ban TGĐ đã 

tích cực điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đúng với mục tiêu, phương hướng do HĐQT 

đề ra. Trong hoạt động điều hành, Ban TGĐ đã thường xuyên báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo của 

HĐQT và đồng thời tích cực xử lý các vấn đề phát sinh một cách chủ động, nhằm đảm bảo công tác 

điều hành vừa linh hoạt vừa hiệu quả. 

8. Trọng tâm phát triển 

Nhằm thực hiện thành công các mục tiêu chiến lư c cho giai đoạn 2016 - 2020, Thiên Long tiếp 

tục tập trung vào các trọng tâm phát triển như sau: 

1) Thực hiện chiến lư c Mở rộng chuỗi giá trị. 

2) Nâng cao năng lực sản xuất. 

3) Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. 

4) Phát triển hệ thống phân phối. 

5) Đẩy mạnh sự hiện diện trên thị trường thế giới. 

6) Phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo phù h p với hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 

mới. 

Năm 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau:  

- Doanh thu thuần:   2.800 tỷ đồng; 

- L i nhuận sau thuế:  220 tỷ đồng;  

- Cổ tức:    20%/mệnh giá.  

Do diễn biến khó lường của dịch bệnh, trường h p diễn biến dịch thay đổi, Công ty sẽ điều 

chỉnh kế hoạch để phù h p với thực tế kinh doanh tại từng thời điểm cụ thể. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2019 và định hướng năm 2020 của HĐQT. 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua. 

 

 

 

 

                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

                      Chủ tịch  

                       CÔ GIA THỌ 
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Số: 02/2020/BC - ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  

SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2019 

Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên 

Long về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 như sau: 

A. H ẠT ĐỘNG ĐIỀ  H NH V  CÁC    ÁN   AN T  NG 

I. Nâng cao năng lực sản xuấ   ch   ộng ng   n  ậ  l          o     ở rộng chuỗi giá trị 

1.  ng d ng  â   ộng và toàn di n quá trình tự  ộng hóa  

 T nh h nh  hực h  n nă  2019 

Năm 2019, Bộ phận Tự động hóa của Thiên Long tiếp tục đầu tư, nghiên c u,  ng dụng s u 

rộng và toàn diện quá trình tự động hóa trong toàn bộ các công đoạn của quy trình sản xuất: từ khâu 

ép nhựa, chiết rót, pha trộn đến khâu in ấn, lắp ráp, kiểm tra, đóng gói...Với nhiều  ước tiến đột 

phá, t   ệ tự động hóa tại các nhà máy của Thiên  ong đ  được nâng lên 77% so với 75% vào cuối 

năm 2018. Nhờ vậy, năng suất  ao động chung của Tập đoàn ngày càng được cải thiện mạnh m .  

Bên cạnh đó, các  oại nguyên vật liệu chính tiếp tục được Công ty từng  ước phát triển để chủ 

động hơn về chất  ượng, giá thành và công nghệ sản xuất. 

 Định h  ng nă  2020 

- Tiếp tục n ng cao, đẩy nhanh tiến độ nghiên c u và không ngừng cập nhật các công nghệ 

mới tiên tiến, áp dụng thành công vào các công đoạn sản xuất, phục vụ quá trình chủ động 

nguồn nguyên vật liệu chính, đa dạng hóa các sản phẩm mới và cải tiến các sản phẩm đang 

 ưu hành. 

- Tiếp tục áp dụng công nghệ để n ng cao hơn nữa t  lệ tự động hóa trong hoạt động sản xuất. 

- Chú trọng đầu tư nguồn nhân lực cốt  õi và tăng cường hợp tác với các chuyên gia đầu 

ngành trên thế giới. 

2. Hoạ   ộng sản xuất mực 

 Tình hình thực hi n nă  2019 

Năm 2019,  ộ phận sản xuất Mực đ  đáp  ng được gần 60% tổng nhu cầu sử dụng mực của 

toàn Tập đoàn, chú trọng vào việc đầu tư thiết bị sản xuất hiện đại từ các nước tiên tiến nhằm nâng 

cao công suất sản xuất, đảm bảo chất  ượng mực ổn định và giá thành tốt nhất. 
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Bên cạnh đó, việc đầu tư vào công tác nghiên c u và cải tiến mực  uôn được Công ty tập trung 

để đảm bảo sự phát triển sản phẩm mới cho toàn Tập đoàn, cùng với việc đáp  ng đúng và kịp thời 

những yêu cầu đa dạng về chủng loại cũng như sự khắt khe về chất  ượng và các tiêu chuẩn an toàn 

của sản phẩm đối với mọi khách hàng, đặc biệt là khách hàng Châu Âu và Mỹ. 

 Định h  ng nă  2020 

- Năm 2020, hoạt động sản xuất mực tập trung mục tiêu chính  à đảm bảo sự sẵn sàng nguồn 

mực phục vụ cho sản xuất của toàn Tập đoàn trước xu thế biến động mạnh về giá và nguồn 

cung nguyên vật liệu trong ngành trên toàn thế giới. 

- Bên cạnh đó, với việc tập trung phát triển nguồn nhân lực giỏi chuyên môn cùng với sự hợp 

tác của chuyên gia đầu ngành có nhiều kinh nghiệm, hoạt động nghiên c u và cải tiến mực 

s  đáp  ng kịp thời nhu cầu phát triển sản phẩm mới của Tập đoàn, nghiên c u đón đầu các 

xu thế phát triển của thị trường văn phòng phẩm và đặc biệt là nghiên c u để cho ra đời 

những sản phẩm mang lại sự khác biệt độc đáo.  

3. Ngh  n c      ph       n  ản ph       ) 

 T nh h nh  hực h  n nă  2019 

Phát triển sản phẩm mới có chất  ượng cao, phù hợp với xu hướng và nhu cầu tiêu dùng của 

khách hàng cùng với việc mang lại những sản phẩm mới tạo sự khác biệt  à ưu tiên hàng đầu trong 

hoạt động nghiên c u và phát triển của Tập đoàn, trong đó  ộ phận đ  thực hiện một số nhiệm vụ 

như: 

- Đổi mới hình ảnh thiết kế, bao bì nhằm tạo sự cuốn hút đối với khách hàng. 

- Ứng dụng công nghệ mới vào các sản phẩm cao cấp. 

- Tăng m c độ nhận diện thương hiệu của từng nhãn hàng thông qua thiết kế hình ảnh. 

- Đẩy mạnh nghiên c u các sản phẩm mới, đa dạng hóa danh mục sản phẩm phục vụ nhiều 

đối tượng khách hàng thuộc các phân khúc khác nhau. 

 Định h  ng nă  2020 

- Tập trung phát triển các sản phẩm mới trọng tâm, tạo sự khác biệt nhằm tăng s c cạnh tranh 

và mang lại hiệu quả cao cho Tập đoàn. 

- Phối hợp chặt ch  với các bộ phận  iên quan, đặc biệt với bộ phận Marketing và Kinh doanh 

nhằm nắm bắt chính xác thông tin, yêu cầu của thị trường về sản phẩm mới, để sản phẩm 

mới được đưa ra thị trường và đến khách hàng một cách hiệu quả nhất. Đẩy mạnh các bộ sản 

phẩm com o, set, thay đổi hình ảnh  ao  ì, tăng s c thu hút của sản phẩm. 

- Tìm tòi, nghiên c u các công nghệ mới kết hợp cùng việc tìm kiếm hợp tác với các chuyên 

gia đầu ngành để học hỏi  ng dụng vào phát triển sản phẩm nhằm đón đầu các xu thế phát 

triển của ngành văn phòng phẩm. 



3 

 

- Bồi dưỡng, trau dồi kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ nghiên c u và phát triển, xây dựng 

nguồn nhân lực năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, dồi dào ý tưởng. 

4. C  cấ     ch c    ng  n nhân lực 

 T nh h nh  hực h  n nă  2019 

- Thực hiện nhất quán chính sách đ i ngộ nh n tài, tăng cường công tác đào tạo, huấn  uyện 

nhằm không ngừng n ng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong  ối cảnh 

mới. 

-  Với mong muốn áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong công tác quản trị nhân sự, 

giảm thiểu thời gian thực hiện bằng phương pháp thủ công, Công ty đ  x y dựng và áp dụng 

“Phần mềm Quản lý nhân sự”. Đồng thời, cũng triển khai và áp dụng một số phần mềm 

quản  ý khác để phục vụ linh hoạt cho việc điều xe chuyên chở, cấp phát văn phòng phẩm, 

đặt lịch phòng họp...  

- Với việc triển khai áp dụng phần mềm đ  giúp giảm thiểu đáng kể thời gian thực hiện các 

công việc bằng giấy tờ, số hóa nhiều công việc, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của 

Công ty và pháp luật hiện hành, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị nhân 

sự, hành chánh. 

 Định h  ng nă  2020 

- Hoàn tất các phân hệ đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm của Phần mềm Quản lý nhân sự 

và vận hành ổn định hệ thống, cải tiến và sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu trong phần mềm. 

- Cải tiến hệ thống các tiêu chí đánh giá để tạo động lực cho CBCNV, giúp hoàn thành mục 

tiêu Công ty, đồng thời  àm căn c  trả  ương, thưởng và xây dựng lộ trình thăng tiến nghề 

nghiệp. 

- Đổi mới và triển khai hệ thống đánh giá BSC - KPI đến toàn thể CBCNV gián tiếp. 

- Đẩy mạnh, cải tiến đào tạo nội bộ như: N ng cao hiệu quả đội ngũ giảng viên nội bộ, giáo 

trình đào tạo, nội dung đào tạo… 

- Tăng cường công tác tuyển dụng nhằm đáp  ng nhu cầu nhân sự phù hợp cho các Khối/Bộ 

phận để phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Ứng dụng công nghệ trong hoạt động nhân sự, tăng cường đào tạo trực tuyến, làm việc trực 

tuyến, họp trực tuyến. 

5. Phát tri n h  thống phân phố  nộ   ịa 

 T nh h nh  hực h  n nă  2019 

Thiên Long tiếp tục phát triển hệ thống phân phối theo hướng: 

- Phát triển và nâng cấp hệ thống nhà phân phối của kênh phân phối truyền thống (GT) theo 

hướng chuyên nghiệp để đảm bảo sự tăng trưởng về sản  ượng, cơ cấu cũng như doanh số.  
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- Tăng cường hệ thống phân phối hiện đại (MT) thông qua việc đầu tư hệ thống quầy kệ, cơ 

cấu sản phẩm phù hợp, nhằm đáp  ng mục tiêu phát triển nhanh của kênh phân phối hiện đại 

trên toàn quốc.  

- Đầu tư phát triển hệ thống kho   i, đáp  ng nhu cầu gia tăng sản  ượng tiêu thụ, cung cấp 

sản phẩm kịp thời cho các kênh phân phối và đến tận tay người tiêu dùng với hơn 65.000 

điểm bán lẻ (POS), phủ khắp 63 tỉnh thành trong cả nước.  

- Triển khai nhanh các cơ cấu sản phẩm mới, đồng thời nâng cao việc kiểm soát chất  ượng 

sản phẩm trên toàn hệ thống từ nhà máy đến tay người tiêu dùng được tốt hơn. 

H  thống Quản lý Nhà phân phối (DMS) 

Thiên  ong đ  áp dụng Hệ thống DMS đến tất cả các nhà ph n phối. Hệ thống   S đi vào hoạt 

động đ  giúp gia tăng hiệu suất  án hàng của đội ngũ kinh doanh, thể hiện qua các khía cạnh:  

- Quản trị hiệu quả và tiết kiệm chi phí. 

- Đo  ường hiệu quả bán hàng. 

- Nâng cao hiệu quả bán hàng và tìm kiếm cơ hội bán hàng mới. 

 Định h  ng nă  2020 

a. Định h  ng chung 

- Tập trung phát triển các sản phẩm và bao bì mới theo từng nh n hàng để hỗ trợ tích cực cho 

việc phát triển các kênh bán hàng mới và tăng doanh số trên toàn hệ thống. 

- Tiếp tục phát triển điểm  án và tăng cường chất  ượng đội ngũ nh n viên  án hàng của 

Thiên Long tại nhà phân phối thông qua áp dụng công nghệ trong hoạt động chăm sóc khách 

hàng. 

- Tiếp tục phát triển hình ảnh thương hiệu, nh n hàng và đẩy mạnh việc hỗ trợ trên kênh  án 

hàng thông qua các hoạt động đầu tư  àm mới  ảng hiệu, hộp đ n, quầy kệ, vật phẩm trưng 

 ày, các chương trình cho hệ thống kinh doanh và người tiêu dùng cuối cùng. 

- Tiếp tục áp dụng có hiệu quả công nghệ để hỗ trợ công tác  án hàng, tăng hiệu suất bán 

hàng và nâng cao chất  ượng công tác hoạch định chiến  ược. 

b. Tiếp t c phát tri n K nh  h  ng  ạ     n tử (www. FlexOffice.com) 

Trong năm 2019, trang thương mại điện tử FlexOffice.com của Tập đoàn Thiên  ong đ  

hoàn thành mục tiêu liên kết tạo gian hàng quảng bá hình ảnh và sản phẩm Tập đoàn tại 4 

sàn Thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam: Shopee, Tiki, Sendo, Lazada. Ngoài ra, gian 

hàng Thương mại điện tử của Tập đoàn còn thuộc Top Partner Best in Stationery & Craft 

 azada 2019, Top Nhà  án hàng Uy tín được Lazada và Shopee gợi ý cho khách hàng mua 

sắm đối với ngành hàng văn phòng phẩm. 

Trong các năm tới, FlexOffice.com đề ra mục tiêu: 
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- Trở thành trang we  có  ượt truy cập và mua sắm văn phòng phẩm nằm trong Top tìm kiếm 

tại Việt Nam.  

- Mở rộng quảng bá và kinh doanh danh mục sản phẩm, nh n hàng ngày càng đa dạng hơn.    

6. Đ    ạnh hoạ   ộng  ạ  c c  hị     ng   ấ   h   

 T nh h nh  hực h  n nă  2019 

- Năm 2019, thị trường xuất khẩu tiếp tục được đẩy mạnh với doanh thu đạt 510 t  đồng, tăng 

trưởng 21,4% so với năm 2018. Bên cạnh một số thị trường tăng trưởng cao như 

Philippines, Indonesia, Myanmar, Công ty bắt đầu phát triển được các thị trường Trung 

Đông. 

- Các hoạt động quảng  á thương hiệu và trưng  ày tại điểm bán, các hoạt động quảng bá 

hình ảnh trên các Fanpage Facebook ở các nước đ  được đầu tư mạnh, qua đó thương hiệu 

F exOffice và Co okit ngày càng được người tiêu dùng các nước tín nhiệm và tin dùng. 

- Tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế tại Đ c, Nhật, Mỹ và các nước Đông Nam Á. Sản 

phẩm F exOffice đ  có mặt trên hệ thống chuỗi siêu thị 99 cent tại Mỹ. 

 Định h  ng nă  2020 

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại các nước khu vực Trung Đông và Nam Á, Ch u 

Mỹ. 

- Nghiên c u phát triển thêm nhiều sản phẩm mới đáp  ng yêu cầu của các thị trường. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng  á thương hiệu online và offline, nhất là các hoạt 

động quảng bá online. 

- Tham gia các hội chợ tại Đ c, Nhật, Mỹ, Brazi  và các nước Đông Nám Á. 

- Tập trung phát triển nhân lực bản địa tại các nước nhằm phát triển hoạt động kinh doanh tại 

từng thị trường được sâu rộng hơn. 

7. Ma     ng      ảng    

 T nh h nh  hực h  n nă  2019 

Năm 2019,  arketing tập trung phát triển ở 3 hoạt động chính,  ao gồm: 

- X y dựng và phát triển thương hiệu Tập đoàn. 

- Định vị và phát triển 5 nh n hàng. 

- Các hoạt động hỗ trợ  án hàng. 

 Kết quả c  th   ạ    ợc 

- Vẫn giữ nguyên giá trị cốt  õi  à “chất  ượng”, năm 2019, Thiên  ong đ  “cách mạng” để 

xuất hiện thật khác  iệt, hiện đại nhưng vẫn gần gũi và truyền tải trọn vẹn được mục tiêu  à 

đem đến tinh thần “S c mạnh tri th c” cho mọi người. TVC dài 90 gi y của Thiên  ong đ  

 àm nhiều người  ất ngờ trước tầm nhìn và mục tiêu hợp thời, thiết thực và vô cùng tinh tế. 

TVC đ  thu hút hơn 25 triệu  ượt xem trên YouTu e cùng với hàng trăm  ượt  ình  uận, 
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tương tác của người dùng  ày tỏ rằng họ đ  được truyền cảm h ng về ước mơ và động  ực 

để  iến nó thành sự thực. Như vậy có thể thấy, nếu như trước đ y Thiên  ong chủ yếu 

quảng  á hình ảnh qua các hoạt động offline thì năm 2019, Thiên  ong đ  tích cực thể hiện 

mình trên kênh truyền thông số hiện đại, hợp thời và đạt kết quả rất ấn tượng. 

- Các chương trình x  hội tạo được hiệu  ng tốt trên truyền thông. Đặc  iệt, chương trình c ip 

“Hành trình 18 năm Tiếp s c mùa thi” đ  chạm đến hàng triệu trái tim của người tiêu dùng. 

- Đẩy mạnh việc trải nghiệm các dòng sản phẩm  út máy  uyện chữ Điểm 10 thông qua 

Chương trình “Yêu chữ Việt”  ần th  2 tổ ch c tại 24 quận/huyện TP.HC  với 6.215 học 

sinh tham gia, tạo  ực kéo trong kinh doanh cho dòng sản phẩm này. 

- Chương trình “Vì mái trường Xanh”  ần đầu tổ ch c đ  tạo được dấu ấn “môi trường” khi 

giáo dục học sinh THPT và THCS hoạt động ph n  oại rác thải nhựa tái chế và các sản phẩm 

Thiên  ong đ  qua sử dụng ngay tại trường. Chương trình càng thêm ý ngh a khi hoạt động 

này được quy đổi thành những học  ổng giá trị trao đến tay học sinh ngh o, vượt khó trong 

trường. 

- “Ngày hội sắc màu” của Nh n hàng Co okit sau 2 năm tổ ch c trên quy mô toàn quốc, đ  có 

hơn 2 triệu tác phẩm được gửi về. Năm 2019, chương trình được phát triển với chủ đề “Vì 

một Việt Nam Xanh” cùng với việc hoàn tất công trình nghiên c u của Giáo sư Nguyễn Võ 

Kỳ Anh về “Tác động của màu sắc đến trí thông minh của trẻ”, đ y  à điểm son đánh dấu 

cho ý tưởng “ àu sắc giúp trẻ em thông minh hơn” của nh n hiệu này. 

- Máy tính Flexio Fx590VN  ần đầu tiên ra mắt đ  tạo được sự thu hút trên kênh  án hàng và 

trên mạng x  hội. Sản phẩm được Bộ G -ĐT cấp phép đưa vào phòng thi đ  tạo thêm sự tin 

tưởng, an t m cho người dùng. 

- Hoạt động quảng  á sản phẩm trong mùa tựu trường 2018 - 2019  ừng  ên đầy s c sống với 

 ộ ảnh về “Trường học vui vẻ” giúp việc học trở nên nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, thông 

điệp của  ộ ảnh được nhiều KO  nổi tiếng chia sẻ cùng với hộp quà tặng Điểm 10 thú vị 

được tặng cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả các hoạt động tạo nên một mùa 

tựu trường tưng  ừng, ý ngh a và đặc  iệt được hệ thống kinh doanh ủng hộ nhiệt tình.   

- Chuỗi 260 chương trình hỗ trợ  án hàng “Hành trình tri th c” tại gần 30 tỉnh/thành nhằm 

mang  ại trải nghiệm thực tế cho người tiêu dùng về các sản phẩm của Thiên  ong. 

- Ngoài mùa vụ mùa tựu trường với nhiều hoạt động hấp dẫn mới  ạ, năm 2019,  arketing đ  

triển khai chương trình khuyến m i các sản phẩm của nh n hàng Điểm 10, Co okit và Bizner 

đến tay người tiêu dùng cuối cùng cho nhiều dịp  ễ khác như 20/11 hay cuối năm. 

- Triển khai Bảng hiệu hộp đ n cho 2.165 điểm  án cho cả 2 hệ thống Công ty  à T n  ực và 

Thiên  ong Hoàn Cầu. 



7 

 

- Đặc  iệt,  arketing đ  triển khai thành công hệ thống quầy kệ trưng  ày chuyên s u cho cả 

5 nh n hàng đến kênh ph n phối truyền thống và hiện đại (GT và  T) được chọn  ọc trên 

toàn quốc. 

-  ần đầu tiên tại Việt Nam, Thiên  ong đ  triển khai hệ thống quầy kệ trưng  ày cho các sản 

phẩm quốc tế nổi tiếng như: Parker,  ymo, E mer’s, Sharpie, Paper  ate… giúp cho việc 

ph n phối đạt được hiệu quả cao hơn. Đặc  iệt, hoạt náo “Ngày hội S ime cùng E mer’s” tại 

15 điểm  án hàng đ  tiếp cận được trên 6.000 khách hàng trải nghiệm sử dụng sản phẩm 

này. 

 Định h  ng nă  2020 

Năm 2020, hoạt động marketing, quảng  á sản phẩm và thương hiệu s  tiến đến 6 mục tiêu 

sau: 

- Tìm kiếm các giải pháp sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa ngành hàng cho từng nh n hàng. 

Đẩy mạnh các hoạt động x y dựng hình ảnh, thông điệp nh n hàng thông qua các chương 

trình như Tiếp s c tri th c, Vì mái trường xanh, Ngày hội sắc màu, Yêu chữ Việt… 

- Triển khai hệ thống quầy kệ chuyên nghiệp trên toàn quốc cũng như thiết kế quầy kệ trưng 

 ày chuyên  iệt cho từng sản phẩm chủ  ực của ngành hàng. Chuyên nghiệp hóa và đồng  ộ 

hình ảnh nh n hàng tại điểm  án. 

- X y dựng các chương trình phù hợp cho người tiêu dùng cuối nhằm tạo  ực hút doanh số, 

kích thích người tiêu dùng mua sản phẩm. Đẩy mạnh hoạt động quảng  á các sản phẩm mới, 

các sản phẩm chiến  ược trên các kênh truyền thông, kênh  án hàng nhằm giới thiệu rộng r i 

sản phẩm đến người tiêu dùng, kích thích tăng trưởng doanh số. 

- Tạo nhu cầu mua hàng mới vào các mùa tiêu dùng còn  ại trong năm như quà tặng cho Học 

kì 1, Học kỳ 2, Ngày doanh nh n Việt Nam, Ngày Nhà giáo Việt Nam …  ên cạnh mùa vụ 

thường niên. 

-  ần chuyển đổi các hoạt động từ off ine sang on ine theo xu hướng tiếp cận số, phù hợp với 

hành vi của người tiêu dùng hiện nay. 

- Nắm  ắt cơ hội cũng như dự đoán trước những rủi ro thị trường để x y dựng các chương 

trình  arketing phù hợp, mang tính đột phá và tiên phong. 

 

B. TÌNH HÌNH T I CH NH  

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại phần trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm 

toán năm 2019 đính kèm. 

 

 

 

 

                   TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

                      TỔNG GIÁM ĐỐC 

                       NGUYỄN ĐÌNH TÂM 
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CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN 

THIÊN LONG 

 

       Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TP HCM, ngày 24 Tháng 06 năm 2020 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG NĂM TÀI CHÍNH 2019 

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Thiên Long; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt 

Nam và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan tới quá trình 

hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty. 

Nay, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động trong năm 2019 như sau: 

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát 

- Ban kiểm soát (BKS) gồm ba thành viên: 

Bà Nguyễn Thị Bích Ngà Trưởng Ban 

Bà Tạ Hồng Diệp  Thành viên 

Ông Đinh Đức Hậu   Thành viên 

- Trong năm 2019, BKS đã tiến hành 08 phiên họp nhằm triển khai thực hiện kế hoạch hoạt 

động trong năm theo đúng chức năng và nhiệm vụ của mình, với các nội dung chính:  

o Thực hiện giám sát công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, 

các dự án đầu tư của Công ty;  

o Kiểm tra, giám sát các hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, chấp hành Điều lệ 

Công ty, tuân thủ các Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; 

o Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm; 

- Kết hợp với Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại các Phòng Ban/ Bộ 

phận & tại các Công ty con. 

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị với Ban Tổng Giám đốc Công ty. 

II. Kết quả giám sát hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2019 

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt 

Nam, BKS ghi nhận các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2019 đã được phản ánh trung 

thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty và tuân thủ đúng theo các quy định hiện 

hành. 
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Việc trích lập các quỹ, chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận, các khoản thù lao đã được thực 

hiện đúng theo các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

Trong năm 2019, Công ty đã chi trả cổ tức 2018 cho Cổ đông theo đúng với Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ, với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu và 5% cổ phiếu thưởng từ nguồn 

vốn Chủ sở hữu, chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Bên cạnh đó, tháng 

03/2019, Công ty cũng đã phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm: 

- Doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2019 đạt 3.252,5 tỷ đồng, tăng 

1 ,9% so với năm 2018 và vượt 1, % so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

- LNST hợp nhất năm 2019 v n duy trì được đà tăng trưởng ở mức cao đạt 349,1 tỷ đồng, 

tăng 18, % so với năm trước và hoàn thành 10 , % so với kế hoạch đề ra. 

Qua các chỉ tiêu đánh giá tổng thể, Công ty v n đang duy trì được mức tăng trưởng và phát 

triển ổn định. 

III. Kết quả giám sát đối với Thành viên Hội đồng Quản Trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc 

(TGĐ) và sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban TGĐ Công ty 

Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, luôn theo sát và hỗ trợ tốt cho Ban 

Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong 

năm, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm 

quyền và phù hợp với các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ đúng theo các quy định 

của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Việc công bố thông tin đến Cổ đông được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng theo quy định. 

Ban TGĐ đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng chức năng, quyền hạn của mình, luôn nỗ lực 

làm việc, có trách nhiệm cao, không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý & điều 

hành hoạt động SXKD, và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm. 

HĐQT, Ban TGĐ và BKS thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình hoạt 

động của Công ty. HĐQT, Ban TGĐ Công ty luôn hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS chúng tôi 

hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ của mình. Các thông tin về tình hình hoạt động của 

Công ty đều được cung cấp cho BKS đúng thời hạn và đầy đủ. 

IV. Kết luận và kiến nghị của BKS 

Từ các đánh giá về hoạt động và kết quả tài chính năm 2019 của Công ty, BKS kính đề nghị 

Đại hội thông qua các nội dung báo cáo về tình hình hoạt động năm 2019 vừa được HĐQT và 

Ban TGĐ trình bày trước Đại hội. 
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Trong thời gian tới, Công ty cần thường xuyên rà soát, hoàn thiện và hiệu chỉnh kịp thời hệ 

thống các quy chế, quy định, quy trình nội bộ liên quan đến tất cả các hoạt động trong Công ty 

nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và giúp kiểm soát tốt chi phí. 

Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, chi phí ở các Bộ phận/Phòng ban/ Công ty con, cần 

có biện pháp và kế hoạch cụ thể hơn nhằm giảm các chỉ tiêu về nợ phải thu, hàng tồn kho 

nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty. 

Hoàn thiện cơ cấu nhân sự phù hợp, hiệu quả với mô hình, sơ đồ hiện nay của Công ty, chuẩn 

bị và phát triển đội ngũ kế thừa ở từng cấp nhằm đảm bảo cho sự tăng trưởng của Công ty 

trong thời gian tới. 

Kính thưa Quý Cổ đông, 

Trên đây là những nội dung báo cáo của BKS xin được trình bày trước Đại hội. 

Xin cảm ơn và xin chúc Quý vị cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

 Trân trọng kính chào. 

 TM.BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ 

 

 

          

 

 



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

Số: 01/2020/TT - ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy 

định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung: 

1. Báo cáo kiểm toán độc lập; 

2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019; 

3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; 

4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; 

5. Thuyết minh Báo cáo tài chính. 

Trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2019 (đính kèm). 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua. 

 

 

 

 

 

                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

                      Chủ tịch  

                       CÔ GIA THỌ 

 

 

 

 

 











































 

   
 

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

Số: 02/2020/TT - ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện 

phân phối lợi nhuận năm 2019 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long; 

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 09/2020/BBH-HĐQT ngày 13 tháng 06 năm 

2020. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài 

chính 2019 như sau: 

Phân phối lợi nhuận 
Số tiền 

Đơn vị tính: ngàn VNĐ 

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2019 349.087.049 

- Cổ tức bằng tiền năm 2019 (20%/mệnh giá) 155.588.906 

- Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế) 41.890.446 

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế) 34.908.705 

- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 cho Hội đồng Quản trị 2.408.705 

- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 cho Ban Điều hành và 

CB-CNV 
9.634.820 

- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 7.800.000 

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối 96.855.467 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện 

phân phối lợi nhuận năm 2019.  

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch 

CÔ GIA THỌ 
 

        

                             



   

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

Số: 03/2020/TT - ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 

V/v: Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long; 

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 09/2020/BBH-HĐQT ngày 13 tháng 06 

năm 2020. 

 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và 

kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: 

 

1) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020: 

- Doanh thu thuần   : 2.800 tỷ đồng 

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế :    220 tỷ đồng  

2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: 

- Cổ tức năm 2020      : dự kiến 20%/mệnh giá  

- Trích Quỹ đầu tư phát triển    : 12% từ lợi nhuận sau thuế 

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi    : 10% từ lợi nhuận sau thuế 

- Thù lao và chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : 7,8 tỷ đồng/năm. 

 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được 

thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.  

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 Chủ tịch  

 CÔ GIA THỌ 



   

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

Số: 04/2020/TT - ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2020 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long. 

Kính thưa Đại hội, 

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của Công ty, Hội đồng Quản trị chấp 

thuận đề xuất của Ban Kiểm soát và kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng 

Quản trị lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. 

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 

2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam; 

3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. 

 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

    Chủ tịch    

CÔ GIA THỌ 
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------------------------ 

Số: 05/2020/TT - ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 

V/v: Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động 

Căn cứ: 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; 

- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng 

khoán; 

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

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

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

Luật Chứng khoán; 

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

một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012, có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 09 năm 2015;  

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

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

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

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long; 

- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 09/2020/BBH-Hội đồng Quản trị ngày 13 tháng 06 

năm 2020. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long xem xét 

thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, với các thông tin chi tiết như sau: 

I. Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động trong Công ty 

Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong thời gian qua, khích 

lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của Công ty và bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Công ty. 

1. Phương án chi tiết: 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long. 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 77.794.453 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 76.294.453 cổ phiếu. 
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- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.500.000 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến bán cho người lao động: 1.500.000 cổ phiếu (bằng chữ: Một 

triệu năm trăm ngàn cổ phiếu). 

- Giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng chữ: Mười ngàn 

đồng/cổ phiếu). 

- Nguyên tắc xác định giá: Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá. 

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)  

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 

1,97% 

- Hạn chế chuyển nhượng: trong vòng (02) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. 

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số tiền thu được sẽ 

được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập kế 

hoạch sử dụng vốn chi tiết đảm bảo có lợi cho cổ đông và Công ty. 

- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng 

Giám đốc và các Cán bộ Quản lý chủ chốt theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. 

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu 

chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ 

phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu trên. 

- Phương thức xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội 

đồng Quản trị quyết định phân phối tiếp cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với 

mục đích của chương trình với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi. 

- Thời gian thực hiện: sau khi Công ty nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN và đã 

hoàn thành thủ tục công bố thông tin theo quy định. Dự kiến Quý III-IV năm 2020. 

- Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

(VSD). 

- Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: được bù đắp từ 

nguồn Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét 

gần nhất. 

II. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:  

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau: 

- Triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động và lập danh sách người 

lao động được tham gia chương trình, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến xin phép 

phát hành, hoàn tất phát hành. 

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước (UBCKNN). Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành để bổ sung, chỉnh 

sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. 
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- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành nhằm đảm bảo việc phát 

hành được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp tình hình thực tế và các kế 

hoạch của Công ty. 

- Chọn Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao 

động theo đúng quy định. 

- Quyết định quy chế, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, 

nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được mua và xử lý số cổ 

phiếu không bán hết. 

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu 

quỹ cho người lao động. 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua! 

 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch 

CÔ GIA THỌ 

 



1 
 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 

V/v: Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty 

áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn một số điều của 

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

công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 09/2020/BBH-HĐQT ngày 13 tháng 06 năm 

2020; 

- Căn cứ nhu cầu và lĩnh vực kinh doanh thực tế của Công ty. 

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và các quy định pháp 

luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét về việc sửa đổi, bổ 

sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty như sau: 

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Tên ngành nghề kinh doanh Mã ngành 

1  

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. 

Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học 

bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng 

ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng, 

sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng. 

3290 

2  

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. 

Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy 

học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán buôn sản phẩm trò chơi và 

đồ chơi trẻ em; bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao. 

4649 

3  

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. 

Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục 

vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành 

tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, 

thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người 

máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công 

cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng 

máy vi tính. 

4659 

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

Số: 06/2020/TT - ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------- 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020 
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2. Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Tên ngành nghề kinh doanh Mã ngành 

1  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 

phân vào đâu. 

Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử. 

8299 

3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Tên ngành nghề kinh doanh Mã ngành 

1  

Sản xuất máy chuyên dụng khác. 

Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của 

công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người 

máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau. 

2829 

2  Sản xuất đồ chơi, trò chơi. 3240 

3  Sản xuất sản phẩm từ plastic. 2220 

4  

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. 

Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn 

phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác 

chưa được phân vào đâu: bật lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm 

hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. 

4669 

5  
Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết 

bị ngoại vi của máy vi tính). 
2817 

6  
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển. 

Chi tiết: Sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm 

hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. 

2651 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: 

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thể hiện trong Phụ lục I đính kèm Tờ trình này. 

Để việc triển khai được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ 

đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau: 

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đã nêu; 

- Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa Điều lệ, 

công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật. 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua. 

                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                     Chủ tịch 

                                                   CÔ GIA THỌ
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PHỤ LỤC I 
(Kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 24/06/2020 về việc thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh 

doanh và Điều lệ của Công ty) 

 

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY 

 

ĐIỀU KHOẢN NỘI DUNG ĐIỀU LỆ 

HIỆN HÀNH 

SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 
LÝ DO ĐIỀU 

CHỈNH 

Khoản 1 Điều 3 

Mục tiêu của 

Công ty 

 

1. Lĩnh vực kinh doanh của 

Công ty là: 

- Sản xuất và mua bán văn 

phòng phẩm, dụng cụ học 

sinh, đồ dùng dạy học bằng 

nhựa, hàng nhựa gia dụng, 

in tampon (pad), in lụa, in 

Flexo, ép nhũ trên sản phẩm 

của Công ty; 

- Mua bán máy móc, trang 

thiết bị phục vụ ngành sản 

xuất của Công ty; 

- Dịch vụ thương mại điện 

tử; 

- Kinh doanh ngành nghề 

khác phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:  

 

STT Tên ngành, nghề Mã 

ngành 

1  In ấn. 

Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in flexo, ép nhũ trên 

sản phẩm của công ty. 

1811 

2  Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. 

Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, 

đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ 

sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng 

polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng; 

sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng. 

3290 

3  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. 

Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, 

đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán 

buôn sản phẩm trò chơi và đồ chơi trẻ em; bán buôn 

dụng cụ thể dục, thể thao. 

4649 

4  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. 

Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, 

trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán 

buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán 

4659 

 Sửa đổi, bổ sung 

ngành nghề kinh 

doanh phù hợp với 

ngành nghề kinh 

doanh đề xuất bổ 

sung. 
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ĐIỀU KHOẢN NỘI DUNG ĐIỀU LỆ 

HIỆN HÀNH 

SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 
LÝ DO ĐIỀU 

CHỈNH 

buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết 

bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán 

buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 

bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật 

liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi 

tính. 

5  Sản xuất máy chuyên dụng khác. 

Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành 

sản xuất của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự 

động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục 

đích khác nhau. 

2829 

6  Sản xuất đồ chơi, trò chơi. 3240 

7  Sản xuất sản phẩm từ plastic. 2220 

8  Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào 

đâu. 

Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; 

bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán 

buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bật 

lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, 

kỹ thuật. 

4669 

9  Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi 

tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính). 
2817 

10  
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và 

điều khiển. 

Chi tiết: sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong 

bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. 

2651 
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------------------------ 

Số: 07/2020/TT - ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội 

đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 

Căn cứ: 

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

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Doanh nghiệp; 

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long; 

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Kim Thành; 

- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 09/2020/BBH-Hội đồng Quản trị ngày 13 tháng 06 

năm 2020. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long xem 

xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội 

đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau: 

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Kim Thành.  

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021. 

Căn cứ Điều 150.1 Luật Doanh nghiệp và Điều 24.1 Điều lệ Công ty quy định“Số lượng thành 

viên Hội đồng Quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người”. 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 số 01/2019/NQ - 

ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019 thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 

là 09 thành viên. 

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên 

Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2017 – 2021. 

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, Hội đồng Quản trị xin giới thiệu danh sách ứng 

cử viên dưới đây và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng 

Quản trị để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:  

 

STT Họ tên Chức vụ hiện tại  

1 Ông. Phạm Tri Nguyên Chủ tịch Vnexus Capital Advisors 



   

 2 

Hội đồng Quản trị xin gửi kèm lý lịch của các ứng cử viên để trình Đại hội đồng Cổ đông xem 

xét và thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị để tiến hành bầu cử. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                     Chủ tịch 

                                                                                                             CÔ GIA THỌ                                                                                             



 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Người có liên quan bao gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG 

Lô 6-8-10-12 Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân 

Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: 028 3750 5555 – Fax: 028 3750 5577 

Website: www.thienlonggroup.com 

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Thông tin ứng viên tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019) 

Họ và tên : PHẠM TRI NGUYÊN 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 02/03/1959 

Nơi sinh : Đồng Tháp 

CMND/Hộ chiếu : 545960565 

Quốc tịch : Mỹ 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Quảng Ninh 

Địa chỉ thường trú : Riverpark Premier, Lô C, C20.01, 342 Đặng Đức Thuật, 

Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM 

Số điện thoại : 0906569020 

Địa chỉ email : tripham@vnexuscapital.com 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 

Quá trình công tác : - Vnexus Capital Advisors (VNCA), Vietnam – Chủ tịch: Từ năm 

2018 đến nay;  

- Bitexco Group, Vietnam – Phó Chủ tịch: Từ năm 2014 đến năm 

2017 

- Deutsche Bank (DB) AG, Vietnam – Tổng Giám đốc: Từ năm 

2007 đến năm 2014; 

- The World Bank Group, IFC - Chuyên gia cao cấp: Từ năm 1981 

đến năm 2007. 

Các chức vụ công tác hiện nay tại 

Công ty 

: Không 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ 

chức khác 

: - Chủ tịch  Vnexus Capital Advisors 

- Cố vấn, Shinhan Bank 

Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 

03/06/2020) 

: 0 chiếm 0% vốn điều lệ. 

Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không 

Hành vi vi phạm pháp luật : Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty  : Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không 

Những người có liên quan
1
 nắm giữ 

cổ phiếu của Công ty 

: Không 

 

http://www.thienlonggroup.com/
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 TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2020  

 

QUY CHẾ BẦU CỬ 

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 

 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 

24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; 

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

- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long. 

 

Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long năm tài chính 2019 

tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 thông qua Quy chế 

bầu cử như sau: 

 
ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử 

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc là đại diện 

theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi 

cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền 

biểu quyết. 
 

ĐIỀU 2: Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị 

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu hoặc đại diện từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên được tự ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng Quản trị.  

 
ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị (theo Điểm a, b Điều 24.2 

Điều lệ Công ty) 

3.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui 

định của Luật Doanh nghiệp; 

3.2. Là Cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình 

độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh 

chủ yếu của Công ty. 

 
ĐIỀU 4:  Nguyên tắc và phương thức bầu cử 

4.1. Đúng luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ, công bằng; 

4.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu; 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG 

Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. HCM 

Điện thoại: 028 - 3750 5555- Fax: 028 - 3750 5577 

Website: www.thienlonggroup.com 

http://www.thienlonggroup.com/
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4.3. Mỗi Cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền  

biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội 

đồng Quản trị; 

4.4. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên 

thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành 

bỏ phiếu. (Tham khảo thêm trong Hướng dẫn bầu cử tại phụ lục đính kèm Quy chế này) 

 
ĐIỀU 5:  Phiếu bầu và ghi phiếu bầu 

5.1. Phiếu bầu được in thống nhất và có đóng dấu của Công ty, có tổng số quyền biểu quyết theo 

mã số cổ đông tham dự; 

5.2. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo mã 

số cổ đông tham dự (sở hữu và được ủy quyền); 

5.3. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên vào ô trống của ứng cử 

viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được 

ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết; 

5.4. Mỗi phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị được bầu tối đa 01 ứng cử viên. 

 
ĐIỀU 6:  Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ 

6.1. Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; 

6.2. Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại 

hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; 

6.3. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông bỏ phiếu; 

6.4. Phiếu bầu không phân phối bất kỳ quyền biểu quyết nào cho tất cả ứng cử viên; 

6.5. Phiếu bầu cử bầu quá số lượng thành viên cần bầu; 

6.6. Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu; 

6.7. Phiếu bầu ghi số quyền biểu quyết vượt quá tổng số quyền biểu quyết mà Ban Kiểm phiếu 

đã ghi trên phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông (bao gồm sở hữu và 

được ủy quyền). 

 
ĐIỀU 7:  Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

7.1. Ban Kiểm phiếu 

a) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua; 

b) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:  

- Thông qua Quy chế bầu cử; 

- Hướng dẫn Cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu; 

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. 
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c) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào 

Hội đồng Quản trị và những người có liên quan đến người này. 

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông; 

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi 

Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; 

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; 

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố 

trước Đại hội. 

 
ĐIỀU 8:  Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị  

8.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu:  

Theo hướng dẫn bầu cử được đính kèm theo Quy chế này. 

8.2 Nguyên tắc trúng cử: 

a) Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số quyền biểu quyết 

được bầu cao nhất; 

b) Trường hợp các ứng cử viên đạt tỷ lệ số quyền biểu quyết bằng nhau thì Đại hội đồng 

Cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó. 

 
ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu 

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu 

bao gồm: Tổng số Cổ đông tham gia dự họp, tổng số Cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu 

quyết của Cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của Cổ đông tham gia dự họp 

(theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, số và tỉ lệ quyền 

biểu quyết cho ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị. 

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. 

 
ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được 
ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. 
 
 
Quy chế này gồm có 10 điều, được công khai trước Đại hội đồng Cổ đông và có  
hiệu lực ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua. 

 

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU                               TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

                           CHỦ TỌA 
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HƯỚNG DẪN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 (Theo phương thức bầu dồn phiếu) 

 

1. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị: Theo phương thức bầu dồn phiếu.  

2. Ghi phiếu bầu: 

- Mỗi Cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

(bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị. 

- Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu: Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho 

một hoặc một số ứng cử viên, hoặc chỉ chia một phần quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử 

viên. 

Ví dụ: 

Trong Đại hội sẽ bầu chọn 01 thành viên Hội đồng Quản trị trong tổng số 03 ứng viên.  

Quý Cổ đông A đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.500 cổ phần có quyền biểu 

quyết, khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông A là:  

1.500  x 1 (số thành viên được bầu) = 1.500 quyền biểu quyết 

 Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau: 

Trường hợp 1: Cổ đông A dồn hết quyền biểu quyết của mình cho 1 ứng viên (trường hợp bên dưới 

là dồn hết quyền biểu quyết cho ứng viên 1). 

Họ tên ứng cử viên Số quyền biểu quyết được bầu 

1. Ứng viên 1 1.500 

2. Ứng viên 2  

3. Ứng viên 3  

Tổng số quyền đã biểu quyết  1.500 

 

Trường hợp 2: Cổ đông A chia một phần quyền biểu quyết của mình cho 1 ứng viên (trường hợp 

này chỉ chia một phần quyền biểu quyết cho ứng viên 2). 

Họ tên ứng cử viên Số quyền biểu quyết được bầu 

1. Ứng viên 1  

2. Ứng viên 2 1.000 

3. Ứng viên 3  

Tổng số quyền đã biểu quyết  1.000 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------o0o--------- 

   TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020  
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Phiếu 

không 

hợp lệ 

3. Phiếu bầu không hợp lệ: 

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; 

- Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được 

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; 

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông bỏ phiếu; 

- Phiếu bầu không phân phối bất kỳ quyền biểu quyết nào cho tất cả ứng cử viên; 

- Phiếu bầu cử bầu quá số lượng thành viên cần bầu; 

- Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu; 

- Phiếu bầu ghi số quyền biểu quyết vượt quá tổng số quyền biểu quyết mà Ban Kiểm phiếu 

đã ghi trên phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông (bao gồm sở hữu và 

được ủy quyền). 

Ví dụ: Phiếu không hợp lệ 

Trường hợp 1: Cổ đông A ghi số quyền biểu quyết cho ứng viên 1 vượt quá tổng số quyền biểu 

quyết của mình 1.500 quyền. 

 

 

Trường hợp 2: Cổ đông A không phân phối bất kỳ quyền biểu quyết nào cho tất cả 

03 ứng viên.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CHỦ TỌA 

 

Họ tên ứng cử viên Số quyền biểu quyết được bầu 

1. Ứng viên 1 1.600 

2. Ứng viên 2  

3. Ứng viên 3  

Tổng số quyền đã biểu quyết  1.600 

Họ tên ứng cử viên Số quyền biểu quyết được bầu 

1. Ứng viên 1 0 

2. Ứng viên 2 0 

3. Ứng viên 3 0 

Tổng số quyền đã biểu quyết  0 

Phiếu 

không 

hợp lệ 
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NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG 

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 24/06/2020. 

 

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long được tổ chức lúc 9 giờ vào ngày 24 tháng 06 năm 2020 và kết thúc lúc … giờ … cùng 

ngày, tại Khách Sạn New World Sài Gòn, số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM, với tổng số cổ đông 

và người được ủy quyền tham dự là… người, sở hữu và đại diện cho ………… cổ phần, chiếm 

……….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long. 

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tại 

cuộc họp thường niên năm tài chính 2019 đã thống nhất các Quyết nghị sau: 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành …….% 

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh 

doanh năm 2019 

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp nhất năm 

2019 của Công ty như sau: 

Stt Chỉ tiêu Giá trị (ngàn đồng) 

1 Doanh thu thuần năm 2019 3.252.481.516 

2 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2019 349.087.049 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành …….% 

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành …….% 

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

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------- 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020 

DỰ THẢO 
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Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019  

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành …….% 

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 

 Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau: 

STT Phân phối lợi nhuận 
Số tiền 

Đơn vị tính: ngàn VNĐ 

1 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2019 349.087.049 

 - Cổ tức bằng tiền năm 2019 (20%/mệnh giá) 155.588.906 

 - Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế) 41.890.446 

 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế) 34.908.705 

 
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 cho Hội 

đồng Quản trị 
2.408.705 

 
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 cho Ban 

Điều hành và CB-CNV 
9.634.820 

 
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm 

soát năm 2019 
7.800.000 

2 Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối 96.855.467 

 Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành …….% 

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 

 Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2020 như sau: 

Stt Phân phối lợi nhuận Giá trị  

1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020  

 - Doanh thu thuần: 2.800 tỷ đồng 

 - Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 220 tỷ đồng 

2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020  

 - Cổ tức năm 2020 Dự kiến 20%/mệnh giá 

 - Trích Quỹ đầu tư phát triển 12% từ lợi nhuận sau thuế 

 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi  10% từ lợi nhuận sau thuế 

 
- Thù lao và chi phí Hội đồng Quản trị và Ban 

Kiểm soát 
 7,8 tỷ đồng/năm 

 Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo 

tình hình thực tế. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành …….%  
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Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho 

năm 2020 

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những 

Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của 

Công ty: 

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 

2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam; 

3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành …….% 

Điều 8. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động 

Đại hội thống nhất thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, cụ thể như sau: 

Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong thời gian qua, 

khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của Công ty và bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Công ty. 

1. Phương án chi tiết: 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long. 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 77.794.453 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 76.294.453 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.500.000 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến bán cho người lao động: 1.500.000 cổ phiếu (bằng chữ: Một 

triệu năm trăm ngàn cổ phiếu). 

- Giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng chữ: Mười ngàn 

đồng/cổ phiếu). 

- Nguyên tắc xác định giá: Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá. 

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).  

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 

1,97%. 

- Hạn chế chuyển nhượng: trong vòng (02) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. 

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số tiền thu được sẽ 

được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập kế 

hoạch sử dụng vốn chi tiết đảm bảo có lợi cho cổ đông và Công ty. 

- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng 

Giám đốc và các Cán bộ Quản lý chủ chốt theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. 

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu 

chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ 

phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu trên. 

- Phương thức xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội 

đồng Quản trị quyết định phân phối tiếp cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với 

mục đích của chương trình với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi. 
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- Thời gian thực hiện: sau khi Công ty nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN và đã 

hoàn thành thủ tục công bố thông tin theo quy định. Dự kiến Quý III-IV năm 2020. 

- Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

(VSD). 

- Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: được bù đắp từ Quỹ 

đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất. 

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện: 

- Triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động và lập danh sách người 

lao động được tham gia chương trình, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến xin phép 

phát hành, hoàn tất phát hành. 

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước (UBCKNN). Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành để bổ sung, chỉnh 

sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. 

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành nhằm đảm bảo việc phát 

hành được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp tình hình thực tế và các kế 

hoạch của Công ty. 

- Chọn Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao 

động theo đúng quy định. 

- Quyết định quy chế, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, 

nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được mua và xử lý số cổ 

phiếu không bán hết. 

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu 

quỹ cho người lao động. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành …….% 

Điều 9. Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty 

Đại hội thống nhất thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều 

lệ của Công ty như sau: 

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Tên ngành nghề kinh doanh Mã ngành 

1  

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. 

Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học 

bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng 

ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng, 

sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng. 

3290 

2  

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. 

Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy 

học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán buôn sản phẩm trò chơi và 

đồ chơi trẻ em; bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao. 

4649 

3  

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. 

Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục 

vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành 

tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, 

thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người 

4659 
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máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công 

cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng 

máy vi tính. 

2. Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Tên ngành nghề kinh doanh Mã ngành 

1  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 

phân vào đâu. 

Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử. 

8299 

3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Tên ngành nghề kinh doanh Mã ngành 

1  

Sản xuất máy chuyên dụng khác. 

Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của 

công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người 

máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau. 

2829 

2  Sản xuất đồ chơi, trò chơi. 3240 

3  Sản xuất sản phẩm từ plastic. 2220 

4  

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. 

Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn 

phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác 

chưa được phân vào đâu: bật lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm 

hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. 

4669 

5  
Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết 

bị ngoại vi của máy vi tính). 
2817 

6  
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển. 

Chi tiết: Sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm 

hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. 

2651 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: 

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thể hiện trong Phụ lục I đính kèm Nghị quyết này. 

 Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau: 

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đã nêu; 

- Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa Điều lệ, 

công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành …….% 

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 01 thành 

viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 

01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau: 

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Kim Thành. 
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- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên trúng cử vào 

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021. 

Ông/Bà ..........., với số phiếu bầu là: ... phiếu, đại diện cho .... cổ phần tương đương với số 

quyền biểu quyết được bầu, đạt tỷ lệ: .... %. Kết quả: ..... 

Như vậy, Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 kể từ ngày 24/06/2020 là: 

1. Ông Cô Gia Thọ    Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

2. Ông Trần Lệ Nguyên   Thành viên Hội đồng Quản trị 

3. Ông Huỳnh Văn Thiện   Thành viên Hội đồng Quản trị 

4. Bà Trần Thái Như    Thành viên Hội đồng Quản trị 

5. Bà Cô Ngân Bình   Thành viên Hội đồng Quản trị 

6. Ông Trần Văn Hùng   Thành viên Hội đồng Quản trị 

7. Bà Cô Cẩm Nguyệt   Thành viên Hội đồng Quản trị 

8. Ông Tayfun Uner   Thành viên Hội đồng Quản trị 

9. Ông/Bà .......    Thành viên Hội đồng Quản trị 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành …….%  

Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2020 

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua 

với tỉ lệ đồng ý ….% và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2020. Hội đồng Quản trị 

chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết này trên website Công ty (www.thienlonggroup.com) 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành …….%  

Điều 12. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này 

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng 

Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá 

trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.  

 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔ GIA THỌ 
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PHỤ LỤC I 
(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 24/06/2020 về việc thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh 

doanh và Điều lệ của Công ty) 

 

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY 

 

ĐIỀU KHOẢN NỘI DUNG ĐIỀU LỆ 

HIỆN HÀNH 

SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 
LÝ DO ĐIỀU 

CHỈNH 

Khoản 1 Điều 3 

Mục tiêu của 

Công ty 

 

1. Lĩnh vực kinh doanh của 

Công ty là: 

- Sản xuất và mua bán văn 

phòng phẩm, dụng cụ học 

sinh, đồ dùng dạy học bằng 

nhựa, hàng nhựa gia dụng, 

in tampon (pad), in lụa, in 

Flexo, ép nhũ trên sản phẩm 

của Công ty; 

- Mua bán máy móc, trang 

thiết bị phục vụ ngành sản 

xuất của Công ty; 

- Dịch vụ thương mại điện 

tử; 

- Kinh doanh ngành nghề 

khác phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:  

 

STT Tên ngành, nghề Mã 

ngành 

1  In ấn. 

Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in flexo, ép nhũ trên 

sản phẩm của công ty. 

1811 

2  Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. 

Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, 

đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ 

sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng 

polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng; 

sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng. 

3290 

3  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. 

Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, 

đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán 

buôn sản phẩm trò chơi và đồ chơi trẻ em; bán buôn 

dụng cụ thể dục, thể thao. 

4649 

4  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. 

Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, 

trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán 

buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán 

4659 

 Sửa đổi, bổ sung 

ngành nghề kinh 

doanh phù hợp với 

ngành nghề kinh 

doanh đề xuất bổ 

sung. 
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ĐIỀU KHOẢN NỘI DUNG ĐIỀU LỆ 

HIỆN HÀNH 

SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 
LÝ DO ĐIỀU 

CHỈNH 

buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết 

bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán 

buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 

bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật 

liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi 

tính. 

5  Sản xuất máy chuyên dụng khác. 

Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành 

sản xuất của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự 

động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục 

đích khác nhau. 

2829 

6  Sản xuất đồ chơi, trò chơi. 3240 

7  Sản xuất sản phẩm từ plastic. 2220 

8  Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào 

đâu. 

Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; 

bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán 

buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bật 

lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, 

kỹ thuật. 

4669 

9  Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi 

tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính). 
2817 

10  
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và 

điều khiển. 

Chi tiết: sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong 

bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. 

2651 

 

 

 


