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MỤC LỤC TÀI LIỆU 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

NĂM TÀI CHÍNH 2019 

 PHIÊN HỌP NGÀY 30/06/2020 

 

STT NỘI DUNG TÀI LIỆU Trang 

1 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019; 3 

2 Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; 5 

3 Quy chế làm việc, thể thức biểu quyết tại Đại hội; 6 

4 Quy định ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT  10 

5 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; 17 

6 
Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh 

doanh năm 2020; 

19 

7 
Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tình hình tài chính và hoạt động 

SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; 

21 

8 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; 23 

9 Tờ trình v/v ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020; 24 

10 Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; 25 

11 Tờ trình v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020; 26 

12 
Tờ trình v/v ủy quyền việc đầu tư tài chính hoặc cho vay đối với nguồn tiền 

nhàn rỗi; 

27 

13 
Tờ trình v/v thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong 

năm 2020; 

29 

14 Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; 30 

15 Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị; 33 

16 Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên; 39 

17 Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên; 42 

18 Báo cáo tài chính năm 2019 (xem tại Đại hội)  

 

 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

 

Ghi chú: Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 gởi đến các cổ 

đông được cập nhật trên website công ty http://www.mailan.com.vn, Quý cổ đông có thể tải tài liệu Đại hội 

tại địa chỉ này. 
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CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 

Ngày 30/06/2020 từ 13h30 đến 17h00 tại Khu nhà mẫu TTC Land số 24 Thoại Ngọc Hầu, 

Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh 

 

STT 

 

NỘI DUNG 

1 

Đón khách  

Ban Tổ chức đại hội 
Cổ đông đăng ký tham dự đại hội, nhận phiếu biểu quyết 

và bầu cử 

Kiểm tra tư cách cổ đông; In phiếu cổ đông 

2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 

Bà Lê Thị Xuân Đức - 

Ban kiểm tra tư cách cổ 

đông 

3 
Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham 

dự. 
MC 

4 

Thông qua và lấy biểu quyết từng nội dung: 

- Quy chế làm việc tại Đại Hội 

- Quy định ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT, 

Ban Kiểm soát 

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 

2019 và lấy biểu quyết; 

- Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm 

phiếu; 

MC 

5 
Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch 

năm 2020; 
Bà Huỳnh Kim Yến  

6 
Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện hoạt 

động SXKD năm 2019 và mục tiêu kế hoạch năm 2020; 
Bà Huỳnh Kim Yến 

7 
Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 

2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; 

Ông Nguyễn Hữu Ước –

Ban Kiểm soát 

8 

 

Thông qua 10 (mười) Tờ trình: 

 

 

 

 

 

 

 

MC 

(1) Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 

năm 2019; 

(2) Tờ trình v/v ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài 

chính 2020; 

(3) Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận 

2019; 

(4) Tờ trình v/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2020; 

(5) Tờ trình v/v Ủy quyền việc đầu tư tài chính hoặc cho 

vay đối với nguồn tiền nhàn rỗi. 

(6) Tờ trình v/v thông qua thù lao cho HĐQT và BKS 

trong năm 2020.  

(7) Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên 

HĐQT; 
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(8) Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ 

sung Thành viên HĐQT; 

(9) Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên; 

(10) Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên Kiểm 

Soát viên; 

9 
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua 3 (ba) báo cáo 

và 10 (mười) Tờ trình (Mục 5,6,7,8) 

Chủ tọa đoàn 

 Bà Huỳnh Kim Yến 

10 Cổ đông tiến hành bầu cử TV HĐQT và Ban Kiểm soát 
Chủ tọa đoàn 

 Bà Huỳnh Kim Yến 

11 Nghỉ giải lao (kiểm phiếu trong thời gian này)  

12 
Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết & kết quả bầu cử 

TV HĐQT và Kiểm soát viên 

Bà Lê Thị Xuân Đức - 

Ban kiểm phiếu 

13 Thông báo kết quả bầu CT HĐQT và ra mắt HĐQT mới Chủ tọa đoàn 

14 Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội 
Ban Thư ký – Bà Lê Thị 

Khuyên 

15 Lấy biểu quyết dự thảo Biên bản Đại hội 
Chủ tọa đoàn 

 Bà Huỳnh Kim Yến 

16 
Kết thúc Đại hội           MC 

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA 

Chủ tọa đoàn – Ban Thư ký – Ban kiểm phiếu 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 

 

Kính thưa Đại hội, 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành; 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan; 

- Để điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 diễn ra một cách 

hợp lệ và trật tự, theo đúng chương trình nghị sự với thời lượng phù hợp, và đạt được 

mục đích yêu cầu chung; 

Ban Tổ chức chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị cổ đông và đại biểu có tên sau đây sẽ tham 

gia Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. 

 

Trường hợp không có đề cử nào khác, đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua. 

Xin cám ơn quý vị cổ đông./. 

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Chủ tọa đoàn   

  Bà: Huỳnh Kim Yến   

 Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo   

 Ông: Nguyễn Hữu Ước   

2. Ban Thư ký   

  

Ông: Trần Triệu Nhân 

Bà: Lê Thị Khuyên 

 

 

3. Ban kiểm phiếu   

 

Bà: Lê Thị Xuân Đức 

Ông: Mai Quang Phước 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 

 

Điều 1. Nguyên tắc làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ 

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

2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty. 

Điều 2. Trật tự tại cuộc họp ĐHĐCĐ 

Các cổ đông khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải tuân thủ các quy định: 

1. Ăn mặc lịch sự, trang nhã khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. 

2. Ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quy định. 

3. Không hút thuốc lá trong phòng tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, không gây rối hoặc mất mật 

tự tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức ĐHĐCĐ. 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền 

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty có tên trong danh sách 

cổ đông đăng ký họp có quyền trực tiếp tham dự cuộc họp hoặc ủy quyền cho người khác 

dự thay. 

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải chấp hành Quy chế này và theo sự hướng 

dẫn của Chủ tọa. 

3. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ mang 

theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) 

cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đối chiếu và được nhận phiếu biểu quyết công khai và 

phiếu bầu (áp dụng trong trường hợp bầu cử thành viên HĐQT, BKS). 

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật. 

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền đóng góp ý kiến bằng cách ghi ý 

kiến vào phiếu ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ để giải quyết, ý kiến 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 
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đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Khi 

có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền 

phải đăng ký với Ban tổ chức ĐHĐCĐ. Khi được mời phát biểu, cổ đông phải nêu rõ tên 

và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù 

hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ 

đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.  

Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phát biểu ý kiến không nhằm mục đích 

góp ý xây dựng cho Công ty hoặc không phù hợp với nội dung, chương trình cuộc họp 

ĐHĐCĐ, Chủ tọa có quyền từ chối không trả lời hoặc Ban Thư ký sẽ tổng hợp ý kiến và 

sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thư điện tử hoặc trên website Công ty sau khi kết thúc 

cuộc họp ĐHĐCĐ. 

6. Cổ đông đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay, không có quyền 

yêu cầu dừng cuộc họp ĐHĐCĐ và không có quyền yêu cầu biểu quyết lại các vấn đề đã 

được thông qua (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh 

hưởng). 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa 

1. Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế 

đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết 

định theo đa số. 

2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung 

chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá 

trình cuộc họp ĐHĐCĐ.  

3. Có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ 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) Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội; 

(ii) Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự 

của cuộc họp;  

(iii)Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. 

Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại 

hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa 

không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem 

xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông bị trì hoãn trước đó; 

(iv) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp 

tham gia, thảo luận và biểu quyết. 

4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu 
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1. Thông báo quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, quy định ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên 

HĐQT, thành viên BKS; 

2. Hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết và phiếu bầu; 

3. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông; 

4. Đếm phiếu biểu quyết và phiếu bầu, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn 

đề và tỷ lệ bầu cử; 

5. Thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu sau khi các cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử; 

6. Giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ tọa hoặc Ban 

Thư ký. 

Điều 6. Nhiệm vụ của Ban Thư ký 

1. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ;  

2. Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông; 

3. Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ; 

4. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa. 

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ 

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ đều phải được thông 

qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết 

(trừ các trường hợp các vấn đề thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Mỗi cổ đông được 

cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết 

(sở hữu và/hoặc được ủy quyền). 

2. Cổ đông biểu quyết bằng cách dong (giơ) Phiếu biểu quyết.  

3. Trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện 

thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc 

họp ĐHĐCĐ, nếu không thực hiện ủy quyền thì xem như cổ đông mặc nhiên đồng ý cho 

Chủ tọa biểu quyết thay mình tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

4. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó 

xác định số phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết 

không có ý kiến. Với từng nội dung yêu cầu biểu quyết, cổ đông không dong thẻ biểu 

quyết được xem như không có ý kiến. 

Điều 8. Điều kiện thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp 

1. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 

51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. 

2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp đối với một số nội dung phải được 

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

thuận như: 
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i. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; 

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

iii. Tổ chức lại, giải thể Công ty; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

iv. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty đã được kiểm 

toán; 

Điều 9. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát 

1. Việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT phải thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu theo 

Quy định ứng cử, đề cử và bầu cử. 

2. Phương thức bầu cử và thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về bầu Thành viên HĐQT thực 

hiện theo Quy định ứng cử, đề cử và bầu cử. 

 

                                                            BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 
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QUY ĐỊNH  

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 

ban hành ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mai Lan đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong 

chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; 

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Mai Lan  số 

0302694361 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 16/8/2002 và được sửa 

đổi, bổ sung tùy từng thời điểm; 

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phùng Ngọc Kim – Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần 

Mai Lan; 

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Thu Hoài – Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần 

Mai Lan; 

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Lâm Minh Châu – Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ 

phần Mai Lan; 

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Lê Hồng Phong – Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Mai 

Lan. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Mai Lan tiến 

hành bầu cử bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 (hai) Kiểm soát theo các nội 

dung dưới đây: 

Phần I. Quy định chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này hướng dẫn về cách thức ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, 

Kiểm soát viên của Công ty. 

Điều 2. Đối tượng thực hiện đề cử, bầu cử 

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu 

cổ phần biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 10/6/2020 (Gọi chung là “cổ 

đông”). 

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được bầu bổ sung 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 
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Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 02 người; 

Số lượng Kiểm soát viên được bầu là 02 người. 

Phần II. Ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT 

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT 

a) Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo 

quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất 

thiết phải là cổ đông của công ty; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 

công ty khác; 

Điều 5. Nguyên tắc ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT 

Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Thành viên HĐQT:  

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời 

gian liên tục ít nhất sáu tháng đủ điều kiện đề cử, ứng cử các ứng viên làm Thành viên 

HĐQT. Nếu như cổ đông hoặc nhóm cổ đông này nắm giữ số cổ phần có quyền biểu 

quyết: 

- Từ 10% đến dưới 20% có quyền đề cử 01 ứng viên;  

- Từ 20% đến dưới 30% có quyền để cử 02 ứng viên; 

- Từ 30% đến dưới 40% có quyền đề cử 03 ứng viên; 

- Từ 40% đến dưới 50% có quyền đề cử 04 ứng viên; 

- Từ 50% đến dưới 60% có quyền đề cử 05 ứng viên 

- Từ 60% trở lên có quyền đề cử đủ số lượng ứng viên Thành viên HĐQT 

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc 

tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng 

quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và 

phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Phần III. Ứng cử, đề cử bổ sung Kiểm soát viên 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên 

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý 

doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;  

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột 

của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác. 
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c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người 

lao động của Công ty. 

Điều 7. Nguyên tắc ứng cử, đề cử bổ sung Kiểm soát viên 

Nguyên tắc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên:  

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời 

gian liên tục ít nhất sáu tháng đủ điều kiện đề cử, ứng cử các ứng viên làm Kiểm soát viên. 

Nếu như cổ đông hoặc nhóm cổ đông này nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết: 

- Từ 10% đến dưới 20% có quyền đề cử 01 ứng viên;  

- Từ 20% đến dưới 30% có quyền để cử 02 ứng viên; 

- Từ 30% đến dưới 40% có quyền đề cử 03 ứng viên; 

- Từ 40% đến dưới 50% có quyền đề cử 04 ứng viên; 

- Từ 50% trở lên có quyền đề cử đủ số lượng ứng viên Kiểm soát viên. 

Trường hợp số lượng các ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết, Kiểm soát viên đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ 

chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử 

ứng viên Kiểm soát viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Phần IV. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên 

Điều 8.  Nguyên tắc bầu cử 

1. Nguyên tắc bầu cử: công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

2. Phương thức bầu cử: 

a) Việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu 

dồn phiếu (hướng dẫn cụ thể đính kèm); 

b) Mỗi cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ chỉ được phát một phiếu bầu Thành viên 

HĐQT/Kiểm soát viên tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện. Cổ đông không 

được phát lại phiếu bầu nếu phiếu bầu bị mất. Khi được phát phiếu bầu, cổ đông phải kiểm 

tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức 

ĐHĐCĐ tại thời điểm nhận phiếu.  

c) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết 

(bao gồm sở hữu và đại diện) nhân (x) với số lượng Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên 

được bầu bổ sung. 

d) Đối với việc bầu cử Thành viên HĐQT: Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = số cổ 

phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và đại diện) x 02 (02 là số lượng Thành viên 

HĐQT bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị); 
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e) Đối với việc bầu cử Kiểm soát viên: Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = số cổ 

phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và đại diện) x 02 (02 là số lượng Kiểm Soát viên 

bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát); 

f) Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên với điều 

kiện tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu 

quyết của cổ đông đó và không được bầu quá số lượng thành viên cơ cấu của Hội đồng quản 

trị/Ban Kiểm soát. Cụ thể: 

- Bầu hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên;  

- Không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Cổ đông không bầu cho người nào trong danh 

sách ứng viên thì để trống ô số phiếu được bầu cho người đó. 

g) Kết quả bầu cử được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp 

ĐHĐCĐ; 

Điều 9. Phiếu bầu 

1. Hình thức phiếu bầu: 

- Phiếu bầu được in thống nhất theo mẫu của Công ty quy định; 

- Trên mỗi phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty. 

2. Nội dung phiếu bầu: Trên phiếu bầu bao gồm các nội dung sau: 

- Mã số cổ đông; 

- Tổng số cổ phần; 

- Tổng số Thành viên HĐQT/ Kiểm soát viên được bầu; 

- Tổng số phiếu biểu quyết; 

- Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, 

ghi đầy đủ họ và tên. 

3. Cách ghi phiếu bầu: 

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên vào ô trống của ứng 

viên đó trên phiếu bầu; 

- Trường hợp ghi sai hoặc nhầm lẫn, cổ đông phải đề nghị Ban tổ chức cuộc họp 

ĐHĐCĐ đổi phiếu bầu khác và phải nộp lại phiếu bầu đã ghi sai, nhẫm lẫn. 

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

- Phiếu bầu không đúng mẫu quy định do Công ty phát hành; 

- Phiếu bầu không có đóng dấu đỏ của Công ty;  
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- Phiếu bầu có số lượng ứng cử viên được bầu vượt quá số thành viên cơ cấu của 

Thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua; 

- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết do cổ đông tự điền vào cho các ứng viên có 

tổng số lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy 

quyền; 

- Phiếu bầu bị tẩy xoá, cạo sửa và ghi thêm nội dung khác ngoài các nội dung trên 

phiếu bầu;  

- Phiếu bầu không còn nguyên vẹn. 

Điều 10. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu 

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; 

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ 

đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; 

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. 

Điều 11. Nguyên tắc trúng cử 

- Người trứng cử Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu 

quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu biểu quyết cao nhất 

cho đến khi đủ số Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên theo quy định. 

- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần 

phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu 

hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc 

đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để 

chọn.  

- Nếu bầu cử không đủ số Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành 

bầu cử tiếp trong số những ứng cử viên còn lại cho đến khi đủ số thành viên theo quy 

định. 

Điều 12. 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 số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của 

cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, 

phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên 

Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên.  

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước ĐHĐCĐ. 
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- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại ĐHĐCĐ, cổ đông không 

được phản hồi tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ 

tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến 

ĐHĐCĐ quyết định. 

Phần V. Hồ sơ và thời gian gửi hồ sơ 

Điều 13. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên: 

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia vào HĐQT/Ban kiểm soát; 

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu). 

- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ 

chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ 

chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn. 

Điều 14: Thời gian tham gửi hồ sơ đề cử:   

- Thời gian gửi chậm nhất trước 16 giờ 00 ngày 23/6/2020. 

Điều 15: Người nhận sồ sơ : 

- Công ty Cổ phần Mai Lan (Phòng Tài chính - Kế hoạch) 

- Địa chỉ: Lầu 12A, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, TPHCM. 

- Điện thoại: 028 3824 9988.     

Phần VI. Điều khoản thi hành 

Điều 16. Hiệu lực thi hành 

Quy định này gồm 16 điều và được đọc công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua. 

  BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU 

Giả sử ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 02 Thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. 

 

1. Cách thức bầu: Xác định tổng số quyền biểu quyết của một cổ đông (và/hoặc đại diện theo 

uỷ quyền của cổ đông): 

Tổng số quyền biểu quyết = tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện x 2 

2.  Cách thức ghi phiếu bầu: 

Ví dụ: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 

Cổ đông A nắm giữ (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền 

biểu quyết thực hiện bầu 02 Thành viên Hội đồng quản trị thì tổng số phiếu biểu quyết của 

Cổ đông A là: 

 

 

Cổ đông A tiến hành bầu dồn phiếu theo một số cách bỏ phiếu như sau: 

Stt 
Tên ứng cử 

viên 

 Số phiếu bầu 

Cách 1 Cách 2 Cách 3 Cách 4 Cách 5 Cách 5 Cách 6 Cách 7 

1 Ông/Bà A 2.000 4.000 3.000 - 1.000 2.000 2.000 1.000 

2 Ông/Bà B 2.000 - 1.000 - 1.000 3.000 1.000 1.000 

3 Ông/Bà C - - - - - - 1.000 1.000 

Tổng cộng 4.000 4.000 4.000 - 2.000 5.000 4.000 3.000 

  
PHIẾU BẦU   PHIẾU BẦU 

HỢP LỆ KHÔNG HỢP LỆ 

 

 

 

 

 

 

 

2.000 x 2 = 4.000 quyền biểu quyết 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

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

Kính thưa quý vị đại biểu, quý cổ đông công ty, 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan, 

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình Đại hội Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động kinh 

doanh và phát triển năm 2019, đồng thời đề ra định hướng hoạt động năm 2020. 

PHẦN I 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Kinh doanh – Tài chính 2019 

- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2019:  62,09 tỷ đồng 

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019:  74,33 tỷ đồng  

- Doanh thu thuần thực hiện năm 2019 đạt 12,84 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch và 

bằng 100% so với năm 2018. 

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2019 đạt 12,80 tỷ đồng, đạt 85,4 % so với kế hoạch 

và bằng 261 % so với năm 2018. 

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019 đạt 12,33 tỷ đồng bằng 251,37 % so với năm 

2018. 

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019 – xét theo khía cạnh quản trị công ty 

- Trong năm, HĐQT đã triệu tập các cuộc họp định kỳ và đột xuất để tập trung giải quyết 

các vấn đề về tài chính, công nợ, quản trị công ty cho phù hợp với yêu cầu, thực tế hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty. 

- Các cuộc họp quan trọng của HĐQT đều mở rộng có sự tham gia của Ban kiểm soát và 

Ban giám đốc để đồng thuận thống nhất triển khai, giám sát, phối hợp thực hiện đúng nội 

dung và mục đích các nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình thực 

hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT về các mặt chủ yếu:  

(i) Tình hình thực hiện và kết quả sản xuất - kinh doanh - đầu tư;  

(ii) Tuân thủ Điều lệ, nội quy, quy chế của công ty;  

(iii) Chấp hành các chế độ kế toán - thống kê, báo cáo tài chính và công bố thông tin 

(CBTT) định kỳ hay theo yêu cầu cho các cơ quan chức năng, cổ đông và nội bộ 

công ty. 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 
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PHẦN II 

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 

1. Định hướng phát triển 

 Trong năm 2020, Công ty đặt mục tiêu “Vừa củng cố - Vừa Phát triển” trong đó trọng tâm là 

Lấy củng cố làm ưu tiên và là trọng tâm, làm cơ sở để phát triển, tận dụng cơ hội phát triển 

khi điều kiện đã thuận lợi, rõ ràng. 

2. Kế hoạch hành động năm 2020 

Trong năm 2020, HĐQT xây dựng mục tiêu hoạt động như sau: 

➢ Cơ cấu và kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty để luôn đảm bảo hiệu quả đầu tư 

tối đa của toàn thể cổ đông Công ty; 

➢ Cơ cấu lại chi phí và cách thức quản lý, kiểm soát chi phí;  

➢ Cơ cấu lại công tác nguồn vốn và quản lý dòng tiền, thanh khoản; 

➢ Nâng cao hiệu quả kinh doanh từ các tài sản hiện có của Công ty; 

➢ Phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra kiểm soát hoạt động công ty, cũng 

như hỗ trợ tích cực từ phía HĐQT. 

 

Xin chúc Đại hội thành công và trân trọng cảm ơn./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

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

Về kết quả kinh doanh 2019 & Kế hoạch kinh doanh 2020 

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 

1. Về tình hình tài chính 

- Tổng giá trị tài sản tính đến 31/12/2019 là 128,38 tỷ đồng, bằng 101,68 % so với cùng kỳ 

năm trước, Trong đó: 

o Tài sản ngắn hạn: 54,28 tỷ đồng 

o Tài sản dài hạn: 74,10 tỷ đồng 

- Vốn cổ đông   62,09 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế 2019: 12,33 tỷ đồng 

2. Về tình hình kinh doanh 

Các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch và 

so với thực hiện năm trước, cụ thể như sau: 

- Doanh thu thuần năm 2019 đạt 12,84 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch và bằng 100% 

so với năm 2018; 

- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 12,80 tỷ đồng, đạt 85,34 % so với kế hoạch và bằng 

260,78 % so với năm 2018. 

3. Về đầu tư tài chính. 

Tại thời điểm 31/12/2019, Công ty chỉ có một khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty Cổ 

phần Đầu tư Bất động sản 66 với tỷ lệ sở hữu 4% và giá trị đầu tư là 800 triệu đồng. 

II. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020 

1. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh - tài chính chủ yếu năm 2020 

- Doanh thu thuần: 12,84 tỷ đồng, bằng 100% so với năm 2019; 

- Lợi nhuận trước thuế: 11,84 tỷ đồng, bằng 92,53 % so với năm 2019; 

 

2. Giải pháp thực hiện: 

- Duy trì kế hoạch cho thuê mặt bằng với Auchan theo như hợp đồng đã ký; 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 
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- Tuân thủ mọi quy định của TP.HCM và Nhà Nước về môi trường và vệ sinh môi trường, 

phòng chống cháy nổ; 

- Thực hiện rà soát và đánh giá lại tài sản và công cụ dụng cụ hiện có của đơn vị; 

- Cơ cấu và kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty. 

Xin chúc Đại hội thành công và trân trọng cám ơn. 

 

TM. BAN GIÁM ĐỐC 
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Kính thưa Đại hội, 

Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ của Ban kiểm soát quy định tại khoản 1, Điều 37 Điều lệ (năm 

2016) của Công ty Cổ phần Mai Lan, chúng tôi xin báo cáo Đại hội về Kết quả thẩm định tình 

hình SXKD và tài chính năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 

như sau. 

Phần I 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH SXKD - TÀI CHÍNH NĂM 2019 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

Thành lập: 

Công ty Cổ phần Mai Lan được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302694361 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 16/08/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 

23/7/2019. 

Hình thức hoạt động: Công ty Cổ phần 

II. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 

Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm. 

Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ trên phần mềm Kế toán. 

III. NHẬN XÉT VỀ VIỆC CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN, VÀ ĐỀ 

XUẤT/KIẾN NGHỊ. 

1. Công ty chấp hành tốt các quy định về ghi chép sổ sách, qui trình luân chuyển chứng từ, báo 

cáo đầy đủ và kịp thời các báo cáo theo qui định của Nhà nước. 

2. Công ty thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn, vệ sinh trong sản 

xuất, mua bảo hiểm tài sản và tai nạn con người đầy đủ và liện tục nhằm hạn chế thấp nhất mọi 

rủi ro cho công ty. 

Trên cơ sở những nhận xét trên, Ban kiểm soát chúng tôi đề nghị Ban giám đốc sắp tới cần tăng 

cường công tác dự báo, quản trị rủi ro để bảo đảm điều hành linh hoạt, hiệu quả kế hoạch sản 

xuất kinh doanh hàng năm được giao. 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 
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Phần II 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG 2019 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2020 

 

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện và phối hợp thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của mình đúng Điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, cũng như các 

quy định hiện hành của pháp luật. 

- Trong nhiệm kỳ, không phát sinh bất kỳ nào về tranh chấp, khiếu nại giữa người lao 

động, khách hàng, cổ đông với đại diện theo pháp luật của công ty. 

2. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã cùng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện tốt 

công tác phối kết hợp. Để đảm bảo cho công tác kiểm tra, kiểm soát ngày càng hoàn thiện 

hơn theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính 

trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2019 như sau:  

- Kiểm soát chi phí, và ghi nhận doanh thu để hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được 

hiệu quả; bên cạnh đó kiểm tra tính hiệu quả và an toàn trong việc sử dung vốn của các 

khoản mục đầu tư, tính khả thi của các phương án kinh doanh.  

- Tiếp tục kiện toàn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, đẩy mạnh công tác kiểm tra 

giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 

trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài 

sản của Công ty.  

- Phối kết hợp cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đẩy mạnh công tác quản lý rủi 

ro, chuẩn hóa các quy định, quy chế quản trị và điều hành phù hợp với thực tế theo từng 

giai đoạn cụ thể. 

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua. 

Thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc toàn thể quý đại biểu và quý cổ đông sức khoẻ và hạnh 

phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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TỜ TRÌNH 

V/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

NĂM TÀI CHÍNH 2019 
 

Kính thưa Đại hội, 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (năm 2014) được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2015; 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan; 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc thông 

qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, Công ty TNHH Kiểm Toán DFK 

Việt Nam thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Mai Lan kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán 

DFK Việt Nam. 

Trân trọng kính trình./.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Số: 01/2020/TT-ML Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; BKS 

- Lưu: VP. 
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TỜ TRÌNH 

V/v Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

NĂM TÀI CHÍNH 2019 

 

Kính thưa Đại hội, 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (năm 2014) được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2015; 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan; 

 

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản 

trị lựa chọn một trong 05 (năm) Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo 

cáo tài chính năm 2020 như sau: 

1. Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam; 

2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 

3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; 

4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam; 

5.  Công ty TNHH PWC Việt Nam. 

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

Trân trọng kính trình./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN 

           Số: 02/2020/TT-ML 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 

  

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; BKS 

- Lưu: VP. 
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TỜ TRÌNH 

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

NĂM TÀI CHÍNH 2019 
 

Kính thưa Đại hội, 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mai Lan; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Mai Lan, được Ban kiểm soát 

thẩm định và thống nhất; 

Hội đồng quản trị chúng tôi kính trình Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài 

chính 2019 như sau: 

Stt Chỉ tiêu Tỷ lệ VNĐ 

1 Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019   12.800.385.404 

2 Thuế TNDN    461.683.527 

3 Lợi nhuận sau thuế năm 2019   12.338.701.877 

4 Phân phối các quỹ:   1.233.870.188 

  + Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi: (5%) 5% 616.935.094 

  + Trích quỹ đầu tư phát triển: (5%) 5% 616.935.094 

5 Lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi trích quỹ   11.104.831.689 

6 
Tổng lợi nhuận còn lại đến 31/12/2019 theo Báo cáo kiểm 

toán năm 2019 
  8.201.164.259 

7 Tổng lợi nhuận còn lại đến 31/12/2019 sau khi chia các quỹ   6.967.294.071 

  + Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại sau khi chia các quỹ   11.104.831.689 

  + Lợi nhuận lũy kế của các năm trước   -4.137.537.618 

8 Vốn điều lệ đến 31/12/2019   62.092.800.000 

9 Trả cổ tức (5% trên VĐL) 5%     3.104.640.000  

10 Tổng lợi nhuân còn lại sau khi chi trả cổ tức.       3.862.654.071  
 

Lợi nhuận lũy kế còn lại đến cuối năm 2019 chưa phân phối hết chuyển sang năm sau tương ứng 

là 3.862.654.071 đồng. 

Hội đồng quản trị chúng tôi đề nghị Đại hội xem xét và chấp thuận Phương án./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN 

           Số: 03/2020/TT-ML 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; BKS 

- Lưu: VP. 
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TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

NĂM TÀI CHÍNH 2019 
 

 

Kính thưa Đại hội, 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (năm 2014) được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2015; 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan; 

 

Hội đồng quản trị chúng tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch 

SXKD năm 2020: 

STT Nội dung Giá trị (tỷ đồng) 

1 Doanh thu  12,84 

2 Lợi nhuận trước thuế 11,84 

Trân trọng kính trình./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN 

           Số: 04/2020/TT-ML 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN 

           Số: 04/2020/TT-ML 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; BKS 

- Lưu: VP. 
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TỜ TRÌNH 
V/v Ủy quyền việc đầu tư tài chính hoặc cho vay đối với nguồn tiền nhàn rỗi 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

NĂM TÀI CHÍNH 2019 
 

Kính thưa Đại hội, 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (năm 2014) được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2015; 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: 

1) Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi để 

thực hiện đầu tư tài chính hoặc cho vay nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty. 

2) Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Mai Lan 

(“Công ty”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần 

Mai Lan ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất: 

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 

(TTC Land), Công ty Cổ phần May Tiến Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động 

Sản 66. 

- Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và 

các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản 

vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được 

thực hiện theo quy định pháp luật. 

- Hình thức cấp các khoản vay, cho vay hoặc bảo đảm: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị 

quyết định có hoặc không có tài sản bảo đảm đối với giao dịch này trên cơ sở bảo đảm 

lợi ích của Công ty.  

- Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, 

trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.  

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN 

           Số: 05/2020/TT-ML 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 
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3) Thời gian thực hiện: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến ngày ĐHĐCĐ thông qua 

Nghị quyết khác.  

4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo 

tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực 

hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết 

của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác. 

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và quyết định./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; BKS 

- Lưu: VP. 
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TỜ TRÌNH 

V/v thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

NĂM TÀI CHÍNH 2019 

Kính thưa Đại hội, 

- Theo điểm f, khoản 2, Điều 14 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan Tổng 

mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định; 

Hội đồng quản trị xin báo cáo và đề nghị Đại hội xem xét, thông qua: 

1. Phê duyệt khoản chi về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 112.000.000 

đồng/năm (Một trăm mười hai triệu đồng/năm) kể cả tháng 13. Mức thù lao này đã bao 

gồm Thuế thu nhập cá nhân.  

2. Hiện nay, các thành viên HĐQT, BKS thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm. 

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho Công ty vượt qua khó khăn trước tình 

hình dịch bệnh COVID – 19, HĐQT kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt chủ trương 

không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.  

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế, khi cần thiết chi trả thù lao 

HĐQT và BKS năm 2020, HĐQT sẽ tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về vấn đề 

này.   

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN 

           Số: 06/2020/TT-ML 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; BKS 

- Lưu: VP. 
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TỜ TRÌNH 

V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

NĂM TÀI CHÍNH 2019 
 

Kính thưa Đại hội, 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan; 

- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Phùng Ngọc Kim– Thành viên HĐQT; 

- Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Thu Hoài – Thành viên HĐQT; 

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua: 

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với: 

- Ông Phùng Ngọc Kim.  

- Bà Trần Thị Thu Hoài.  

2. Bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT. 

Trân trọng kính trình./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN 

           Số: 07/2020/TT-ML 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN 

           Số: 07/2020/TT-ML 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; BKS 

- Lưu: VP. 
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TỜ TRÌNH 

     V/v Thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

NĂM TÀI CHÍNH 2019 
 

Kính thưa Đại hội, 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan; 

- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Phùng Ngọc Kim – Thành viên HĐQT; 

- Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Thu Hoài – Thành viên HĐQT. 

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ 

sung Thành viên Hội đồng quản trị, gồm ông/bà sau:  

- Bà Phạm Thị Khuê;  

- Ông Trần Triệu Nhân. 

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

                                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

     

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN 

           Số: 08/2020/TT-ML 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; BKS 

- Lưu: VP. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

Họ và tên:  Phạm Thị Khuê 

Giới tính:  Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 04/09/1983 

Nơi sinh: Bắc Giang 

CMND: 025355887 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú:  41/4D Đường 11, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Số ĐT liên lạc:  0938 777 198 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh Tế Đông Nam Á, Thạc sĩ Châu Á học. 

Quá trình công tác: - Từ 11/2006 – 03/2012 : Phụ trách BP. PR - Marketing tại 

Công ty CP DV Ô Tô Hàng Xanh (Mercedes-Benz Haxaco). 

- Từ 04/2012 – 7/2012 : Phụ trách Phòng Marketing tại Công ty 

TNHH Dịch vụ Ôtô Sài Gòn Toyota Tsusho (Toyota Hùng 

Vương - TTSAMCO). 

- Từ 8/2012 – 07/2016 : Trợ lý CT HĐQT tại Công ty CP 

Thương Mại Thành Thành Công (TTC Trading). 

- Từ 08/2016 – 25/01/2020 : Phó Tổng Giám Đốc Vận Hành tại 

Công ty CP Thương Mại Thành Thành Công (TTC Trading) 

- Từ 08/2018 – 25/09/2019 : Chánh Văn Phòng kiêm Giám Đốc 

Khối Hỗ Trợ tại Công ty Cổ Phần Y Tế Việt Anh (DHA 

Medic). 

- Từ 26/9//2019 – 25/01/2020 : Chánh Văn Phòng kiêm Giám 

Đốc Khối Hỗ Trợ tại Công ty Cổ Phần Y Tế DHA (DHA 

Healthcare) 

- Từ 26/01/2020 – nay : Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần 

Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTCLand) 

- Từ 15/04/20250 – nay : Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm 

Giám Đốc Công ty TNHH DV QL BĐS Sài Gòn Thương Tín 

(TTC LAND M). 

Chức vụ công tác hiện nay - Phó Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn         

Thương Tín (TTC LAND). 

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai 

(GEC). 
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- Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám Đốc Công ty TNHH 

DV QL BĐS Sài Gòn Thương Tín (TTC LAND M). 

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tín 

Nghĩa Á Châu. 

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Tân Sơn Nhất. 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần 

Đầu tư Bất động sản 66. 

 

Chức vụ công tác hiện đang nắm 

giữ tại tổ chức khác:  

Không có 

Số cổ phần SCR nắm giữ:  5,687,155 cổ phần SCR/phần vốn góp, chiếm 91% vốn điều lệ của 

TTC Land. 

 + Đại diện sở hữu: 5,592,563 cổ phần, chiếm 90.07% vốn điều lệ 

(đại diện cho TTC Land) 

 + Cá nhân sở hữu: - Cá nhân sở hữu: 85,592 cổ phần SCR/phần vốn góp. 

Các cam kết nắm giữ:  

Những người có liên quan nắm giữ 

cổ phiếu của tổ chức ứng cử 

Không có 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có 
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           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

Họ và tên: TRẦN TRIỆU NHÂN 

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 06/07/1992 

Nơi sinh: TP.HCM 

CMND: 079092014534 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú:  212B/094 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư trinh, Quận 1, TP.HCM 

Số ĐT liên lạc:  077 6792 168 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài Chính Quốc Tế 

Quá trình công tác: - 01/2014 - 02/2016: Chuyên viên tư vấn đầu tư – CTCP 

Chứng khoán TP.HCM. 

- 03/2016 - 07/2016: Chuyên viên phân tích tài chính - CTCP 

xuất nhập khẩu Viễn Thông A. 

- 08/2016 – 07/2019: Chuyên viên Tài chính - CTCP Địa ốc 

Sài Gòn Thương Tín. 

- 08/2019 – 05/2020: Chuyên viên cấp trung Tài chính Kế 

hoạch - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín. 

- 05/2020 – nay: Quyền Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch - 

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín. 

Chức vụ công tác hiện đang nắm 

giữ tại tổ chức khác:  

Quyền Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch - CTCP Địa ốc Sài 

Gòn Thương Tín. 

Số cổ phần nắm giữ:  0 cổ phần 

Các cam kết nắm giữ: 0 cổ phần 

Những người có liên quan nắm 

giữ cổ phiếu của tổ chức ứng cử: 
Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 
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TỜ TRÌNH 

               V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

NĂM TÀI CHÍNH 2019 
 

Kính thưa Đại hội, 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan; 

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc: 

1. Miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên đối với ông Lâm Minh Châu và ông Lê Hồng Phong. 

2. Bầu bổ sung 02 (hai) Kiểm soát viên. 

Trân trọng kính trình./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN 

           Số: 09/2020/TT-ML 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; BKS 

- Lưu: VP. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020 

ĐƠN TỪ NHIỆM 

V/v từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mai Lan 

                  

Kính gửi:   - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAI LAN 

 - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAI LAN 

- BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP MAI LAN 

 

Tôi tên là: LÂM MINH CHÂU  

Số Căn cước công dân: 079065012459; Ngày cấp: 03/03/2020; Nơi cấp : CA TP.HCM. 

Hiện là Trưởng ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Mai Lan. 

Hiện tại, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Kiểm soát tại Công 

ty Cổ phần Mai Lan. 

Nay, tôi làm đơn này trình Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 

Mai Lan cho phép tôi thôi đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát và không tham gia vào Ban Kiểm 

soát Công ty Cổ phần Mai Lan kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2020. 

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công 

ty Cổ phần Mai Lan. 

Trân trọng cảm ơn. 

 

L

L

Â

M

 

L 

Kính đơn 

(Ký & ghi rõ họ tên) 

 

 

LÂM MINH CHÂU 
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TỜ TRÌNH 

          V/v Thông qua danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

NĂM TÀI CHÍNH 2019 

Kính thưa Đại hội, 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan; 

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách đề cử để bầu 

Thành viên Ban kiểm soát bổ sung như sau: 

- Ông Lê Huỳnh Minh Dũng; 

- Ông Nguyễn Văn Thanh. 

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

                                                                                         

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN 

           Số: 10/2020/TT-ML 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; BKS 

- Lưu: VP. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

Họ và tên: LÊ HUỲNH MINH DŨNG 

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 09/11/1981 

Nơi sinh: BV Huế 

CMND: 025226425 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú:  67/184 Bùi Đình Tuý, P12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Số ĐT liên lạc:  0901 39 49 11 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kiến trúc & Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

  

- 5/2015 đến nay: Trưởng Thanh tra xây dựng – P.KTNB Công ty 

CP Địa ốc Sài gòn Thương tín; 

- 2011 – 2015: Chuyên viên đầu tư – Công ty CP Đầu tư phát triển 

nhà và đô thị số 9; 

- 2010 – 2011: Điều phối dự án – Công ty TNHH Địa ốc Trần Gia; 

- 2008 – 2010: Chuyên viên dự án - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và 

Đô thị Dầu khí; 

- 2004 – 2008: Trưởng nhóm thiết kế - Doanh nghiệp TM&XD Anh 

Dũng.  

Chức vụ công tác hiện đang nắm 

giữ tại tổ chức khác:  

TV Ban kiểm soát Công ty CP Toàn Hải Vân; 

TV Ban kiểm soát Công ty CP KCN Thành Thành Công; 

TV Ban kiểm soát Công ty CP KT&QL KCN Đặng Huỳnh; 

TV Ban kiểm soát Công ty Cp Nguyễn Kim Đà Nẵng; 

Trưởng BKS Công ty Cổ Phần Đầu tư Bất Động Sản TTC Land 

Long An. 

Số cổ phần nắm giữ:  0 cổ phần 

Các cam kết nắm giữ: 0 cổ phần 

Những người có liên quan nắm 

giữ cổ phiếu của tổ chức ứng cử 
Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THANH 

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 01/02/1989 

Nơi sinh: Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị 

CMND: 197233805 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú:  Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị 

Số ĐT liên lạc:  0947260310 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân 

Quá trình công tác: T09/2011 đến T03/2017: Công ty TNHH Kiểm toán U&I; 

T04/2017 đến T04/2018: Công ty CP Tôn Đông Á; 

T05/2018 đến T10/2018: Công ty CP P.A.C.C; 

T10/2018 đến nay: Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương 

Tín. 

Chức vụ công tác hiện đang nắm 

giữ tại tổ chức khác:  

Kế toán tổng hợp – Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 

Số cổ phần nắm giữ:  0 cổ phần 

Các cam kết nắm giữ: 0 cổ phần 

Những người có liên quan nắm 

giữ cổ phiếu của tổ chức ứng cử: 
Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

 

 

 

 

 

 

 


