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AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

THANG 04 NAM 2022
APRIL 2022

No.:

N3i dung/Content

Time

1

08h30

Dang k thU tic tham dir di hi

2

09h00

Khai mac dai hi

Registration for atiending the meeting
Opening the meeting

Giài thiu và bu ban chU t9a, thu k di hi
3

Introduction and appointment of the board to manage the meeting the secretary of the
meeting

09h05

Thông qua quy ch lam vic ti Dai hi
Passing the regulation of the meeting

5

Giài thiu chi.rcing trInh Dai hi

6

Báo cáo xác nhn c dông tham dir di hi (Biên ban kim tra tu cách
dai biêu)

Introduction of meeting agenda

09h10

7

09h15

8

09h20

Report and confirm the number of attendants (Minute of eligibility assessment of
participants)

Thông qua báo cáo cUa Hi dng quãn trj v kt qua san xut kinh
doanh cUa Cong ty näm 2021.
Passing on the report of the Board of Management regarding the production and
sales performance in 2021.

Thông qua báo cáo tài chInh dã kim toán näm 2021
Passing the audited annualfinancial statements of 2021

Báo cáo ttr dánh giá kt qua hot dng cUa Ban kim soát
Report on self-assessment of operational results of the BOS

9

Thông qua báo cáo v phãn phi lcTi nhun näm 2021

10

Passing on the report on the allocation ofproJIt of 2021

09h30
Thông qua müc thU lao cho 1-IDQT, BKS näm 2021

11

Passi,zg on the compensation for the BOM and BOS in 2021

Thông qua k hoich san xut kinh doanh näm 2022

12

Passing on the sales and production plan for 2022

09h45
13

Thông qua phi.rong an phân phôi ion nhun näm 2022
Passing on the allocation plan ofprofit of 2022
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Thông qua müc thU lao cho HDQT, BKS näm 2022

14
15

Passing on the compensation for the BOM and BOS in 2022

09h55

Thông qua viêc lua chon dan vi kim toán näm 2022
.
'.
Passing on selecting an audit company in 2022
Min nhim và bAu b sung thành viên Hi dng quãn trj và Ban Kim
soát nhiêm k' 2021 — 2026
Dismissal & additional election of members of the BOM & BOS for the term of2021
— 2026.

-

Thông qua Don tU nhim cUa mt so thành viên HDQT & BKS
hiên hành.
Passing on Letter of resignation of some current members of the BOM &
BOS.

16

10h00

-

Thông qua Quy ch bu cU b sung thành viên HDQT và Ban
Kiêm soát nhiêm k5' 2021 — 2026.
Passing the additional election regulations for the BOM and BOS members
term 2021 — 2026.

•

-

Thông qua Danh sách dê CU, Ung cU tong hçip và thông tin cUa
các Ung viên.

-

Co dông thirc hin bô phiêu bâu

Passing the General list of candidates and their profiles.
Voting in this election.

17

lOhi 5

' kin tham 1u.n cUa c dongl Q&A
Nghi giãi lao

18

10h30

Break time

Ban kiêm phiêu tiên hành kiêm phiêu bâu CU
Vote counting committee conducts counting of votes

19

llh00

Cong b kt qua bu cU b sung thành viên Hôi dng quãn trj và Ban
Kiêm soát nhiêm k' 2021 —2026.
Announcing the results of the additional election of members of the BOM & BOS for
the term 2021 — 2026.

20

1 1h05

Thông qua dir thão Biên bàn và Ngh quyt di hi và biu quyt thông
qua Biên bàn và Nghj quyêt
Passing on the drafts of minute, resolution and voting for approval of the minute and
resolution.

21

11h15

B mac
Closing
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CONG TY CO PHAN BAO B! NH1A TAN TIEN
Du?ng s 13— KCN Tan BInh — Phng Tây Thnh — Qun Tan Phü — Tp.HCM
Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 nám 2022

QUY CHE
TO CH15'C BeI HQI cO BONG THIXNG NIEN NAM 2022
CONG TY CO PHAN BAO B! NHIA TAN TIEN
CHU'€ING I
NHUG QUY B!NH CHUNG
Biu 1. Phim vi áp dung
-

Quy ch nay áp ding cho vic t chüc hçp Di hi dng c dông thung niên näm 2022
cüa Cong ty C phn Bao bI nhra Tan Tin.

-

Quy ch nay quy djnh ci th quyn và nghia vi cüa các ben tham gia Di hi, diu kin,
th thüc tin hành Dai hi.

Biu 2. Bi tu'çmg áp diing
-

C dong và các ben tham gia Co trách nhim thirc hin theo các quy djnh ti Quy ch nay.
CHU'NG II
QUYEN vA NGHiA VIJ CUA CO BONG, NG1fI THAM DV HQP BAI HQI

Biu 3. Quyn và nghia viii cüa c dông
1. Ditu kin thain dir:
-

Là các c6 dông hotc ngtthi di din theo üy quyn cüa các c6 dông có ten trong danh sách
c dông tti ngày ch& quyn tham dir hçp Dti hi 29/03/2022.

2. Quyn cüa các cE dông khi tham dr Dcii h3i:
-

Dugc uS' quyn bng van bàn cho ng11i dui din thay mt mInh tham dr và biu quy& ti
Di hi.

-

Duçic biu quy& tht cã các v.n d thuc thAm quyn cüa Di hi dng c dông theo 1ut
Doanh nghip, các van bàn pháp quy khác và Diu 1 v t chüc và hot dng cüa Cong ty.

-

Dxçic Ban t chüc Di hi s thông báo cong khai toàn b ni dung chuang trinh Di hi.
Tt câ c dông dU diu kin duqc tham gia kin tnrc tip hoc thông qua di din u5'
quyn cüa mInh. Tt cá các kMn tham gia du duçic thào 1un tai Dti hi.
Mi c dông, dti din c dông khi dr h9p Dii hi dng c dông phài mang theo Giy th
tüy than (CMND/CCCD hoc H chiu...) và Giy uS' quyn (di vOi di din c dong)
xut trInh Ban Kim tra tu each di biu và duqc nhn mt The biu quyt (ghi ma s c
dông và s luçing c phn có quyn bMu quy&). S lucing c phn có quyn biu quyt
bang tng s c phan sâ hthi và s6 c phn di din üy quyn (nu co).

I
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- Ti Di hi, các c dông, di din c dông sau khi nghe báo cáo v các ni dung cn
thông qua s càng thâo 1un và thông qua tirng nOi dung b.ng hInh thüc gici The biu
quyêt.
Các c dông co quyn dua ra kin cUa mInh v các ni dung cUa Di hi ti phn tháo
luân.
C dông dn dir Dai hi muon có quyn dng k ngay, sau do có quyn tham gia và biu
quyt ngay ti Dai hi, nhixng Chü t9a không có trách nhim drng Di hi d c dông
däng k va hiu iic cüa các ni dung dä biu quy& së không bj ãnh hrnng.
3. Nghia vy cüa các cii dông kizi ham dyD(li h?ui:
Các c6 dông hay dai din c dông khi tâi dir Di hi phài hoàn thành các thu tic däng k
tham dir Dai hôi vài Ban kim tra tu cách di biu.
- Trong th?yi gian tin hành Dui hi, c dông phãi tuân thu theo sr diu khin cüa Chu t9a
Dti hi, üng xü van minh ljch sir, không gay mAt tr.t tr.
- Tuân thu các quy djnh cüa quy ch nay, nghiêm tüc chAp hành ni quy ti cuc hçp, ton
trong kt qua lam vit tai cuc hçp Di hi.
Diu 4.

Quyn và nghia vti cüa Ban Kim tra tir cách dii biu

Ban kim tra ttr cách (1ui biu do Ban t chuc chi djnh, có chirc nang và nhim vi sau:
- Kim tra tu cách dti biu hotc di din dtrqc üy quyn dn h9p Dii hi: Chirng minh
nhân dan! Can cuOc cong dan hoc h chiu, giAy m&i/ thông báo h9p, giAy Uy quyn (di
vâi di din ducic üy quyn).
- Phát cho c dông hotc di din dugc üy quyn dn h9p Di hi: The biu quyt, Phiu
bu cir và các tài lieu hçp khác.
Báo cáo truâc Dti hi v kt qua kim tra tu cách di bMu dir h9p Di hi.
Diu 5. Quyn và nghia viii cüa Ban kim phiu
Ban kim phiu do Ban chU tça d nghj và dirçc Di hi biu quyt thông qua.
Ban kim phiu tng hçip s c6 phAn biu quyt theo t1rng ni dung, báo cáo k& qua biu
quy& cho Chu t9a cOng b trixâc Di hôi.
-

Ban kim phiu tin hành thu phiu bAu cir sau khi Di hOi bO phiu, tin hành kim phiu
và báo cáo k& qua tnrâc Di hi.
Giám sat vic biu quy& và bu cir cüa các c dông và di din c dOng tham dir Di hi.

-

Kim phiu bu Cu, 1p biên ban kim phiu bAu cr và thông báo kt qua bAu cir truOc Dii
hi.

Diu 6. Quyn va nghia vu cüa Cliii tQa và Thir k Dii hi
1.

Ban Chii t9a, Ban thu k do Dti hi biu quy& thông qua; Ban chii tça có chuc näng
diu khin cuôc h9p.

2.

Quyt djnh ciia Chii t9a Dui hOi v vAn d trInh tir, thu tic hoc các sir kin phát sinh
ngoài chuing trmnh cUa Dai hi së mang tInh phán quy& cao nhAt.
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3.

Chü t9a và Thu k Dti hi có quyn thirc hin các bin pháp cn thit d diu khiên Dai
hi mt cách hçip l có trt tr dñng theo chucmg trInh dA dugc thông qua, phãn ánh di.rçc
mong mun cüa da s c dong tham dir.

4.

Không cAn thy kin cüa Di hi, bt ci lüc nào Chü t9a Di hi cüng có th trI hoãn
Di hi dn mt thñ dim khác và ti mt dja dim khác do Chü t9a quyt djnh nêu
nhn thy rang:
o Hành vi cüa nhung nguri cO mt can trô hotc có khà nang can trâ din bin cO
trt tu cüa Dai hi; hoc
o Sir trI hoãn là cAn thiM d các cong vic cüa Di hi duqc tin hành mOt cách
hcpl.

5.

Ban thu k có nhim vi ghi chép li toàn b din bMn Di hi, dir thão Biên bàn, Nghj
quy& Di hi và thirc hin các cong vic trçi giüp khác theo phân cong cüa Chü t9a Di
hi.
CHIflING III
TRINH TV TIEN HANH HQP BA! HQI

Diu 7. Biu kiin tin hành hçp Bai hi d1ng cô dông
Cuc h9p Dui hi dng c dông duccc tin hành khi có s c dôngl4i din c dông dr hQp di
din trên 50% tng s c phn cO quyn biu quy& theo danh sách c dông duçxc 1p tti th?yi
dim ch& danh sách c dOng d thrc hin quyn tham dr hçp Di hi.
Biu 8. Cách thü'c tin hành Diii hi
1. D.i hi së ln lugt thào 1un và thông qua các nOi dung trong chucing trmnh cia duqc Di
hi thông qua.
2. Mci quyt djnh cüa Di hi s duçic thông qua khi cO trên 50% tng s6 phiu biu quyt
cüa tt cá c dông dir hp tan thành, tnr các v.n d truông hçip quy djnh tii Khoàn 1 cüa
Diu 148 Lut Doanh nghip 2020.
3. T.t cá các ni dung tai Di hi phài ducic thu k Di hi ghi vào biên bàn Di hôi. Biên
bàn Dii hi và Nghj quyt cüa Dti hi dng c dông dugc d9c và thông qua truóc khi b
mc Dti hi va duge hru gii theo quy d!nh.
CHU'€NG IV
Diu 9. Tru'b'ng hçrp t chfrc hçp không thànli
1. Tru&ng hçp không có dü s luçing dti biu cAn thit trong vông ba muai phiit k tir thii
dim .n djnh khai mac dai hi, dai hi phái ducic triu tp lai trong vông ba mucii (30)
ngày k tü ngày dir djnh t chüc Dai hOi dng C6 dOng thn thir nht. Dai hi d6ng c6 dOng
triu tp 1a chi dugc tin hành khi có thành viên tham dir là các c6 dông và nhüng dai
din dugc u' quy6n dr hp dai din tr 33% t6ng s6 C6 phn có quyn biu quyt tth len.
2. Tru&ng hçip dai hi thn thir hai khOng di.rgc tiên hãnh do khOng có dü s6 dai biu cAn thi&
trong vông ba mucii phüt k tir th?yi dim tn djnh khai mac dai hi, Dai hi d6ng c6 dông
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1n thu ba có th duçic triu tp trong vông hai mtrcñ (20) ngày k tr ngày dir djnh tin
hành di hi 1.n hai va trong tnring hqp nay dti hi &rçic tin hành không phii thuc vao
s liiqng c dông hay di din uS' quyn tham dir và thrçic coi là hcip 1 va có quyn quyt
djnh tt cá các v.n d ma Dti hi ding c dông lAn thu nht có th phê chun.
CHU'I1NG V
IMEU KHOAN THI HANH
Diu 10. Diu khoän thi hành
Quy ch nay gm 05 Chucmg 10 Diu, có hiu 1rc ngay sau khi duc thông qua ti cuc h9p
Dti hi dng c dông näm 2022 cüa Cong ty C phAn Bao bl nhra Tan Tin ngày 26 tháng 04
näm 2022.
Noi nhn:
- Toàn th c dong;
-LtruP.HCNS.

TM. HQIPONG QUAN Till
I.
/

1*
'v_I
l
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Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 nàm 2022

BAO CÁO CUA HO! BONG QUAN TRJ
YE TINH H!NH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021
2021 là mt näm dy bin dng vâi sr ânh hiRing cüa COVID-19, tuy nhiên GDP cüa Vit
Nam vn tang triRing diiing a müc 2,58% và ghi nhn müc tang tnthng tIch circ trong các linh
vrc hot dng cong nghip chInh. Vâi kt qua nay, Vit Nam dã dat dixçic mt trong nhttng
müc tang truang (t& d) cao nht trong mt näm ma nhiu qu& gia khác vn dang chju sl:r SUy
thoái sau sic.
V phia TTP, näm 2021 - näm thu 6 duOi sir quãn 1 cüa Dongwon Systems Corporation, Cong
ty dA tao them sir tin ttrang và kh&ng djnh thucmg hiu cUa mInh trên thj truông, dc bit là
khách hang dã phãn hi tIch circ v chit li.rcing và djch vi cüng nhu mOi truang san xuât dã
thay di dáng k& Ngoài ra, Tan Tin cüng di mt vâi 5ir cnh tranh cüa các di thu có vn du
tu cüa nirâc ngoài dã va dang ma rng san xut a thj truèng Vit Nam nhix Batico (SCG Thai
Lan), Huhtamaki (Phn Lan), DNP (Nht), Saigon Trapaco (Meiwa Nht Ban), Ngaimee
(Malaysia), Accredo (Mg), các di thu trong ni.róc cüng dAu tu ma rng và giá nguyen 1iu lien
tiic tang nhirng vi sir canh tranh giá tang rt It, cong ty dA dy mnh vic phát trin kinh doanh
d giU và tang tri.râng thj tnthng trong nuâc và xut khu tuy có phn h?n ch vi 1 do djch
bnh COVID-19. Ngoài ra, Cong ty lien tic cái thin và nâng cp du tu thit bj h trçi kim
soát chit lucing, nãng cao vai trô thirc trách nhim ngu&i vn hành, t chirc san xuAt hcip l co
hiêu qua, xây dung chin krac dir trü nguyen 4t 1iu chinh phü hcip vâi trng giai doan san xut
kinh doanh, tang nang suit lao dng, kim soát t& các chi phi bàn hang, quàn l doanh nghip,
chi phi tài chInh, dy mnh phát trin khách hang...
Do do kt qua san xut kinh doanh näm 2021 dã có doanh thu tang triRmg 6,7% so vâi 2020
my 4y tnrâc tInh hinh chung do ãnh hiRing cüa di djch COVID-19 lçii nhun sau thu näm
2021 giãm so vâi 2020.
Ngành hang chü Ii1rc

Doanh thu 2021 (ti' doug)

I

Chäm soc cá nhân & gia dinh

708

37%

2

Thirc phm

808

43%

3

Càphê

224

12%

4

Nông nghiép

37

2%

5

Khac

122

6%

1.899

100%

STT

Tng cong

TI
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DANH MYC SAN PHAM 2021
Chàmsóccánhân& gia dinh
Thy'c phm
Càphê
Nông nghiêp
wKhác

1. Mt s cM tiêu tài chmnh
STT

Chi tiêu

Nm 2021

Nãm 2020

% tang giãm

Tng giá trj tài san

1.509.296.409.251

1.516.672.808.212

-0,5%

2

Doanh thu thuAn

1.899.258.882.568

1.780.831.095.384

6,7%

3

Lori nhuân tr hoat dng
kinh doanh

(9.339.979.286)

184.615.723.051

4

Loi nhuân khác

(3.071.396.050)

(2.626.046.150)

5

Lqi nhun trtic thu

(12.411.375.33.6)

181.989.676.901

6

Lori nhUn sau thu

(11.182.094.869)

145. 164. 198.460

7

T l trá c trc

15%

15%

STT

CAC Cm sO TM CHINH

-107,7%

2020

2021

1

T suit LN gop trén doanh thu (Gross Profit Margin)

13,91%

4,00%

2

T suit igi nhun KD chInh trên DT (Operating Margin)

10,37%

-0,49%

3

T suit LN fruâc thug, lãi, KH trén DT (EBITDA Margin)

12,84%

2,76%

4

T suit LN trirâc thug trên DT (Pre-tax Margin)

10,22%

-0,65%

5

T' suit lqi nhun rông trén DT (Nct Margin ratio)

8,15%

-0,59%

6

T lê thus TNDN (Effective CIT Rate)

20,00%

20,00%

7

T' l CP Ban hang trén DT (Selling Expenses/Sales)

2,51%

2,90%

TS' lé CP QL DN trén DT (Admin Expenses/Sales)

2,34%

2,62%
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2. Dâu tir v co s& ha tang, näng hrc san xut
Trong nãm 2021, Cong ty dã th1rc hin các dr an du tu theo k hoach cho vic nâng cao näng
h.rc san xuAt, giãm chi phi hao trong san xut, nãng cao chit lixçing san ph.m. Các may móc,
thit bj mâi du tu dã dua vào vn hành và khai thác t& gop phn tang näng hrc san xuAt và
chit 1uçing san phAm cüa cong ty, dáp üng duçxc nhu cu ngày càng tang cã v s h.rcmg và chit
hrcmg cüa khách hang.
Näm 2021, Cong ty tin hành du tu các trang thit bj ci th nhu sau:
Din vj tInh: ding
STT

Ten

diy an

Tong muc du tir thyc hin
643.170.860

1

Nhà cüa, vt kién trüc

2

Máymócthitbi

3

Phucing tin 4n tái, thit bj truyn dan

2.078.227.250

4

Thit bi,dung C11 quân 1, các dâu tu khác

1.474.952.072

5

Tài san c dinh vô hInh
Tong cng

18.997.732.276

231.110.000
23.425.192.458

3. Cong tác quan 1
Vâi các khó khãn chung cüa nn kinh t dAt nirâc, cüa ngành san xut bao bI và cling nhu khó
khàn cüa các khách hang trxc tip, Tan Tin gp rat nhiu khó khàn trong san xut kinh doanh
nhi.mg nhIn chung tInh hInh ca bàn dä duçc cãi thin dáng k so vài näm 2020. Trong näm
202 1, Cong ty tip tic duy tn vic cung cp cho các khách hang lan cüa Tan Tin nhu:
Unilever VN, Ajinomoto, Vedan, Miwon, Acecook, Trung Nguyen, Kinh do, Bayer Vietnam,
Vinamilk... Tuy nhiên do ãnh huang cüa nn kinh t len trrc tip các khách hang cUa Tan Tin
lam cho san krcmg dt hang cüa các khách hang không dáp üng kS' vçng ma Tan Tin dat ra.
Ben cnh do là sir phát trin nhanh chOng cUa h thng siêu thj bàn buôn, bàn lé nuâc ngoài
lam ãnh huâng trirc tip dn hot dng và san lucmg cüa chInh khách hang cüa Tan Tin vô
hInh chung ãnh hixâng dn san hrçmg cUa Cong ty.
Ngoài ra Cong ty tip ti1c duy trI càc cong cit quàn l nhu TPM, Balance Score Card, chrnmg
trInh ERP — KITE, HRM — HiStaff d khai thác, giám sat chi tit cling nhu ti mi hóa hoat
dng trong toãn Cong ty.
cp chmnh quyn trong Cong ty nhu Dâng b, BCH Cong doàn, Doàn thanh niên cüng dã t
chirc phi hcrp t chirc các chucmg trInh hoat dng, cac phong trào thi dua giàm t' l phi hao
trong san xut... qua tng kt càc phong trào thi dua dâ dt ducc nhling kt qua dáng khIch l
gOp mt phAn vào kt qua dt duçc cüa Cong ty.
Cac

4. TInh hInh nhán suy, dào to và thu nhãp cüa ngirôi lao dng
Tng s lao dng cüa Cong ty dn cui näm 2021 là 819 nguäi, trong dO:
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• TrInh d di h9c và cao ding : 301 ngu?i chim 36,7%
• Trung cp, cong nhãn k thut : 185 ngu?i chim 22,6%
• T& nghip PTTH, có tay ngh : 333 ngu&i chiêm 40,7%
Di hçc và cao dng
Trung cp, sa cp, CNKT

22,6%

THPT/ Cong nhân cO thy ngh

Ban Tng Giám dc cong ty cling rt chü tr9ng vic gill nhfrng cong nhán viên có tay ngh&
dixçic dào tao. Lrc lu9'ng lao dng trong Cong ty ducic tuyn ding thông qua: các truông THPT,
các Trung tam, Truô'ng dy ngh& Cao ding, Dti h9c trong cà nirOc. Ngixôi lao dng dtrçc k
hcp dng lao dng theo quy djIIh cüa pháp lut và luôn dixçic cong ty bão dam v 4t cht ln
tinh thAn.
Hin nay ngun nhán 1rc nhAt là di ngü cong nhân k5 thut ti Thãnh phi H ChI Minh nói
chung và Cong ty c phAn bao bI nhra Tan Tin nói riêng gp rAt khó khän trong vic tuyn
dung do nhu cAn nhân sij ngày càng cao, ngun cung không dáp irng dü cong them sir thu hut
ngun 1ixc tü các Khu Cong nghip các tinh lan cn và các khu cong nghip a Mien Trung. và
Min BAc. Ben cnh do, djch bnh COVID-19 din bin phüc ttp dAn dn vic tuyn dimg
nhân sir gp nh'ftng trâ ngi nhAt djnh trong nãm vra qua.
Cong tác dào tao luôn diiçic Cong ty quan thm dt len hang dAu trong chin hxqc phát trin
nhAm nãng cao chAt hrgng di ngli nhân 1irc nh&m tao lçñ th trong qua trInh cnh tranh và On
djnh chAt lucng trong san xuAt và là chIa khóa phát trin cüa Cong ty. Cong ty thz?mg xuyên t
chüc các chuxmg trInh huAn luyn dào tao, bao gm Ca nhllng chixcing trinh dào tao bAt buc và
nhttng chuong trInh dào tao djnh huàng ngh nghip cho di ngli cOng nhãn và các chiiong
trmnh dào tao ngAn hn nang cao k nàng lam vic cho di ngli nhân viên, can b quãn 15' cAp
trung, can b chü ch& cüa COng ty.
Ngoài vic gill nhãn 1irc bAng chInh sách v thu nhtp và các ch d dãi ng, COng ty âà chü
tr9ng hon vào vic phát trin các k5 nang, 5' thüc lam vic cüa di ngfi cOng nhãn viên và nhAt
là di ngü quãn 15' cAp trung và cAp giám sat. Di ngü can b cOng nhân viên dã duçc trang bj
các cong cii d quan 15' hot dng hiu qua, ngizai lao dng dã nhn thIrc dixçic trách nhim cña
mInh, kt qua phái dat dixcyc khi bAt dAu tin hành cOng vic. Mt khác nhAm tao sir an tam cüa
ngrnñ lao dng cng hin cho COng ty, Ban lânh dao COng ty dà xây drng các diu kin d
nhn chüng chi v h thng tiêu chuAn Trách nhim xã hi (SA 8000) và tiêu chuAn An toàn
suc khOe ngh nghip (ISO 45001), day là 02 chxng chi có lçi cho ngix?ii lao dng nhAt là tiêu
chuAn Trách nhiém xã hôi (SA 8000).
Trong ñâm qua Cong ty dä c gAng trong vic dam bão thu nhp cho ngithi lao dng nhAm tao
sir quan tam cho cOng nhan viên trong vic dong gOp cOng suc vào sr n djnh cUa COng ty,
tng qu luxing trong näm 2021 cüa COng ty là 186 t5', thu nhp .binh quân cüa nguO'i lao dng
khoãng: 14.774.000 dng/nguOi/tháng.
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5. Các hoat dng xa hi
Kinh doanh hiu qua dugc xác dinh là mt nhim vil quan tr9ng tuy nhiên vic dng viên tinh
th&n.công than viên chuyên thin trong cong vic cüng không kern ph.n quan tr9ng, Cong ty dä
th chüc nhfing chuang trinh chain lo diii sng tinh thn cho Cong nhân viên nhu:
• Dãng k và phi hcip th chüc tiêm vaccine phông COVID-19 cho ngi.rñ lao dng;
• T chirc chain lo d&i sng nguii lao dng luu trü ti Cong ty và nguñ lao dng ngmg
vic trong thñ gian giãn cách xä hi Qu 3 närn 2021;
• T chrc các hott dng cho chj, em phi nü nhãn dip 8/3, 20/10;
• Thäm hôi dng viên di vài nhüng trti?Yng hçip nguYi lao dng gp khó khän;
• H trç con em cong nhãn viên nhãn dip khai giáng näm h9c mth.
Ben cnh do, Cong ty cüng tIch circ chung tay dOng gop trách nhim di vài các hoat dng xa
hi trong th?yi dim djch bnh COVID-19 b.ng các khoán dOng gop thirc t, bng sr h trci
nhãn 1rc trong vic phông chng djch bnh nOi chung.
Trên day là nhung kt qua hot dng san xuAt kinh doanh cüa Cong ty c ph.n Bao bI nhra
Tan Tin dã dt dixçrc trong näm 2021.
Nri nhn:

- bàn th c dong;
-LtruP. HCNS.
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•BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOAN}1
cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021
Dan W tinh: VND

01

1.

Nãm trwóc

Nàrn nay

CHI TIEU

Md s

Doanhthubán hang
và cung cp dich vij

18.1

1.905.272.908.207

1.787.026.147.849

02

2.

Các khoãn giãm trir doanh thu

18.1

(6.014.025.639)

(6.195.052.465)

10

3.

Doanh thu thun v bàn hang và
cung cp djch vi

18.1

1.899.258.882.568

1.780.831.095.384

19

(1.823.362.888.742)

(1.533.095.074.559)

75.895.993.826

247.736.020.825

18.2

25.834.574.433

28.621.943.277

11

20

4.

5.

Giavnhàngban
và dich vu cung cp
Lnhungpvbánhàng
và cung cp dlch vi

21

6.

Doanh thu hot dng tài chlnh

22
23

7.

Chi phi tài chinh
Trong do: 2hi phi Mi vay

21

(6.262.996.210)
'625.231.O59)

(5.402.181.575)
(761.428.689,)

25

8.

Chi phi ban hang

20

(55.041.925.552)

(44.740.732.416)

26

9.

Clii phi quàn l doanh nghip

20

(49.765.625.783)

(41.599.327.060)

30

10. (L)lqinhuãnthuãntir
hot dng kinh doanh

(9.339.979.286)

184.6 15.723.051

177.272.728

300.909.093

(3.248.668.778)

(2.926.955.243)

(3.071.396.050)

(2.626.046.150)

(12.411.375.336)

181.989.676.901

31

11. Thu nhãp lçhác

32

12. Chi phi khác

40

13. L khác

50

14. Tng (la) lçi nhun k toán
truôc thu

22

51

15. Chi phi thud TNDN hin hành

24.1

-

(37.135.243.3 14)

52

16. Thu nhp thu TNDN hoãn 10i

24.3

1.229.280.467

309.764.873

60

17. (Li) lqi nhun sau thuê TNDN

(11.182.094.869)

145.164.198.460

70

18. (Li) lãi co bàn trén ci phiêu

17.3

(827)

10.739

71

19. (La) Iãi suy giãm trên ci phiu

17.3

(827)

10.739
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BAO CÁO LU'U CHIJYIEN TIEN T
cho nam tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021
Doi vi tInh: VND

M s6

01
02
03
04

05
06
08
09
10
11
12
14
15

20

CHi TIEU

1. LU'U CHUYEN TIEN TU'
HOAT DQNG KINH DOANH
(Li) Içri nhun k toán triroc thu
Diêu chinh cho các khoàn:
Khâu hao và hao mon
Các khoãn d1rphOng (hoài nhp dir
phong)
(Lãi) 1 chênh léch t9 giá hôi doái do
dánh giá lai các khoãn muc tin t có
goc ngoai tê
Ui tr hot dông dâu tu
Chi phi läi vay
Lç nhuãn tu hOat dng
kiub doanh trtrôc thay d(ii von
Iuu dng
(Tang) giãm các khoãn phài thu
Tang hang tn kho
Tang các khoãn phãi trá
Giãm (tang) chi phi tià truóc
Tiên läi vay dA trã
Thug thu nhp doanh nghiêp
dã np
Ltru chuyn tin thun (sü diing vào)
ttr hoit dng kinh doanh

•II. LIXU CHUYEN TIEN TJ'
HOAT DQNG DAU TI)'
21
Tiên chi dé mua sAm và xây &rng tài
san cô dinh
22
Tin thu do thanh 1 tài san
CO dinh
23
Tin chi tiên gui có k' han, mua các
cOng cu no cüa dan vj khác
24
Thu tiên gri ngân hang và khoãn trái
phiêu
27
Tiên thu tCr 1Ai tin gCri
30

Luu chuyn tin thun ttr (sfr dung
vào) hot dng du ttr

Thuyt
minh

9, 10

21

Nä,n nay

Ná,n irtthc

(12.411.375.336)

181.989.676.901

59.706.401.774

42.166.691.838

5.773.435.743

(632.264.745)

(51.180.3 16)
(23.330.136.043)
625.231.059

204.083.792
(27.046.987.028)
761.428.689

30.312.376.881
(3.160.752.667)
(116.773.311.417)
46.781.269.390
1.351.472.779
(625.231.059)

197.442.629.447
15.378.457.870
(2.854.133.805)
24.509.822.995
(789.308.754)
(761.428.689)

(15.555.334.508)

(38.495.578.426)

(57.669.510.601)

194.430.460.638

(3 1.013.043.3 10)

(79.532.692.418)

168.181.819

298. 18 1.820

(381.400.000.000)

(595.000.000.000)

460.000.000.000
29.074.565.182

458.000.000.000
23 .528.975.071

76.829.703.691

(192.705.535.527)
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BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TI (tip theo)
cho nãm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021
DcrnvitInh: VND
Mdsd

33
34
36
40

CHJ TIEU

III. L1fU CHUYEN TIEN TIf
HOAT DONG TAt CHINH
Tinvaynhnducic
Tiên chi trã nçi g& vay
Co t(rc dã trà

Thuyet
rninh

17.4

Luu chuyn tiên thun s& ding vào
hoit dng tài chInh

Nã,n nay

Nãm irzthc

253.765.145.635
(253.765.145.635)
(20.270.965.500)

60.841.104.367
(60841.104.367)
(6.758.232.400)

(20.270.965.500)

(6.758.232.400)

50

Ltru chuyn tin thun trong näm

(1.110.772.410)

(5.033.307.289)

60

Tin ttu nàm

36.150.448.855

41.190.945.747

61

Anh htthng cüa thay di t giá
hôi doái quy dôi ngoi t

(17.020.406)

(7.189.603)

35.022.656.039

36.150.448.855

70

Tiên cui 11am

4

-

tntln
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BANG CAN 1)01 KIt TOAN
vào ngây 31 tháng 12 nãm 2021
Dan vi tInh: VND
Ma s

TAI sAN

100

A. TA! sAN NGAN HN

110
111

I.

120
123

II. Diu lit lài ch(nh ngn hgn
1. Dau tir näm git1 den
ngày dáo hn

130
131
132
136
137
140
141
149

150
151
152
153

TiJn
1. Tin

III. Cdc khoánphãithu ngin hzn
.1. Phãithungnhncüa
kháchhàng
2. Ira truàc cho nguii ban ngan
han
3. Phãithung.nhnkhac
4. Dr phông phãi thu ngan han
khO dOi
IV. Hàngtt3nkho
1. Hàngtônkho
2. D.r phông giàm giá
hàngtônkho
V.. Tài san ngdn han khdc
1. ChiphItràtruOcnganh?n
2. Thuê GTGT di.rcic khâu trir
3. Thuê và các khoân khác phài
thu Nba nuóc

200

B.

TA! SAN DA! I1r

210
216

I.

Pháilhudàih,n
1. Phãi thu dài han khác

220
221
222
223
227
228
229

II. Ta! san cd djnh
1. Tàisàncôdnhhthihinh
Nguyen giá
Giá tn hao mon 1Uy ké
2. Tai San CO dmh vo hlnh
Nguyen giá
Giá tn hao mOn lily kê

240
242

III. TàisandOdangdâihin
1.

270

SO cudi näm

Sd ddu nàm

1.167.500.485.460

1.139.222.397.326

35.022.656.039
35.022.656.039

36.150.448.855
36.150.448.855

381.400.000.000

460.000.000.000

381.400.000.000

460.000.000.000

369.914.132.3 70

385.0 78.042.242

6

337.183 .46 1. 136

342.319.624.516

7

1.683.616.149
38.179.470.638

2.473.051.347
43 .821.388.717

6

(7. 132.4 15 .553)

(3 .536.022.338)

8

3 63.586.161.0 76
367.641.550.689

248989.892.l87
250.868.239.272

(4.055.389.613)

(1.878.347.085)

12
14

17.577.535.975
903.351.805
9.940.942.497

9.004.014.042
1.000.874.460
8.003.139.582

14

6.733.241.673

4

5

341.795.923.791

377.450.410.886

10.000.000
10.000.000

10.000.000
10.000.000

234.357.739.152
2 13 .000.8 14. 129
985. 143 .8 14.8 17
(772.143.000.688)
21.356.925.023
37.650.967.412
(16.294.042.389)

269.987.556.590
247.600.779.458
96&065.285 .483
(716.464.506.025)
22.386.777.132
37.419.857.412
(15.033.080.280)

95.867.616.168

95.867.616.168

11

95.867.616.168

95.867.616.168

12

11.560.568.4 71
2.958.559.6 15

11.585.238.128
4.2 12.509.739

24.3

8.602.008.856

7.372.728.389

1.509.296.409.251

1.516.672.808.212

9

10

CphIxâydirngcbãii

dâ dang
260
261
262

Thuyt
minh

IV. Ta! san dài hgn khdc
1. Chiphitratrirâcdàihn
2. Tai san thue thu nhp
hoãn lai
TONG CQNG TA! sAN

4i4
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BANG CAN DO! KE TOAN (tip theo)
vào ngày 31 tháng 12 näin 2021
Donvitmnh: VND

300

C. NQ PHAI TRA

310
311
312

L

313
314
315
319

Nnginhgn
1. Phàitranguiibãnng.nhan
2. Nguôi mua trà tin tniàc ngän
han
3. Thuvàcáckhoànphãinp
Nhaniiàc
4. Phài trà nguii lao dng
5. Chi phi phãi trà ngân han
6. Phãifrãngnhnkhãc

330
342

II. Nr dài han
1. Drphongphâitrãdàihn

400

D. VON CHU sO HOU

410 I.
411
411a
412
415
418
421
421a

421b

440

So cui nãm

NGUON VON

Ma s

VoAnchü söhfru
1. VOn cô phân
- Côphiêuphôthôngcó
quyên biu quyêt
2. Thng du von cô phân
3. Côphiêuqu'
4. Quydutuphattrin
5. Lm nhuân sau thu chua
phân phi
- Lcrinhuansauthuéchzca
phán phôi lüy ké den cuôi
nárntruác
- (Lô) lcri nhuánsau thuê
chita phán phôi näm nay

TONG CONG NGUON VON

Si du nãm

531.817.683.099

507.735.332.191

525.018.138.599
268.649.343.823

500.928.891.441
239.879.982.854

258.734.819

1.109.391.442

15

1.061.770.338
26.258.767.226
1.665.127.904
227.124.394.489

10.027.815.996
26.170.695.458
1.749.097.396
221.991.908.295

16

6.799.544.500
6.799.544.500

6.806.440.750
6.8O6.440.750

977.478.726.152

1.008.937.476.021

977.478.726.152
149.999.980.000

1.008.937.476.021
149.999.980.000

149.999.980.000
154.777.960.000
(45.918.033.800)
177.152.251.138

149.999.980.000
154.777.960.000
(45.918.033.800)
177.152.251.138

541.466.568.814

572.925.318.683

552.648.663.683

427.761.120.223

(11.182.094.869)

145.164.198.460

1.509.296.409.251

1.516.672.808.212

13

14
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S6 (No.) 01-221BC-BKS.'ITP
BAO CÁO CUA BAN KIEM SOAT
TiJ Di\i HQI cO DONG NGAY 26/04/2022
REPORT OF THE BOARD OF SUPER VISORS
AT THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS ON 26 APRIL, 2022
Kinh thi.ra Qu C Dông
Dear Valuable Shareholders,
Ban Kim Soát ("BKS") xin di.rgc trinh bay báo cáo cUa minh cho näm 2021 nhu sau:
The Board of Supervisors ("BOS") would like to present its report for the year 2021 as
below:
1. Thành viên ella Ban Kim Soát
Members of the Board of Supervisors
Di Hi C Dông ngày 23/04/202 1 d bu ra Các thành viên BKS gm có:
The General Meeting of Shareholders on 23 April 2021 nominated the BOS's members
including:
STT/
No.

HQ và ten! Full name

Vj tn! Position

1

Ong Lê Van Nhân
Mr. Le Van Nhan

Tri.râng BKS
Head of BOS

2

Ong Cho Hyonwoo
Mr. Cho Hyonwoo

Thànhviên
Member

3

Ong Choi Sang Woo
Mr. Choi Sang Woo

Thành viên (tr chCrc t1r ngày 11/02/2022)
Member(resignedfronl 11/02/2022)

Thu lao cho Tri.râng Ban Kim soát là 8 triu dnW tháng và cho mi thành viên là 3
triu dng/ tháng.
Remunerations for the Head of BOS is 8 million dong/month and for each member of
BOS is 3 million dong/month.
2. Kim tra báo cáo tài chInh näm 2021 cüa Cong ty
Verjfying the 2021 financial statements of the Company
Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh k& thüc ngày 3 1/12/2021 ella Cong ty dã thrçc kim
toán bâi Cong ty Trách nhim hUu hn Ernst & Young Vit Nam và theo do, kim toán
viên da dira ra kin chp nhn toàn phn. Ni dung ella báo cáo tài chmnh cO th dixçic
tOrn tt nhu sau:
The financial statements for the year ended on 31 December 2021 of the Company has
been audited by Ernst & Young Vietnam Limited for which, the Auditors provided
unqualfled opinions. The financial reports can be briefed as below:

JONtY ct P1-IAN BAD BI NHI$A TAN TIEN
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TInh hinh tài chinh (Financial situations)
DVT: t Eng (Unit: billion VND)
31/12/2021

31/12/2020

Tài san ng&n han (Current assets)

1,168

1,139

Tài san dài han (Long term assets)

342

378

1,510

1,517

Nçi phài trã (Liabilities)

532

508

Vn chii s&hthi(Equity)

978

1,009

1,510

1,517

Din giãi (Descriptions)

TONG CQNG TAI SAN (TOTAL ASSETS)

TONG CONG NGUON VON
(TOTAL LIABILITIES AND EQUiTY)

Kt qua hot dng kinh doanh Results of operations)
DVT: t Dông (tr1r khi Co din dat khac)
Unit: billion VND (except otherwise stated)
Din giãi (Descriptions)
Doanh thu thun (Net Revenue)
Lçii nhun (L)rông (Net Income (Loss))
Lãi (La) ca bàn trên c phiu
Earnings (Loss) per share

(\'ND/ciphiu)
(VND/Share)

Nim (Year)
2021

Nrn (Year)
2020

1,906

1,781

(11)

145

(827)

10,739

Xin vui lông tham khào Báo cáo tài chInh cho näm tài chinh k& thüc ngày 31/12/2021
cüa Cong ty c phAn Bao bi nhra Tan Tin dà duçic kim toán d có di.rgc thông tin chi
tit hcin.
Please refer to The Audited financial statements for the year ended 31 December 2021 of
Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company for more details.
3. Giám sat hoit dng cüa HQi Ding Quán Trj và Ban Giám Dc.
Observing the operations of Board of Management and the Executive Team
BKS cia di.rçic thông tin dy dü v các Biên Bàn h9p cUa Hi Dng Quãn Trj ("HDQT")
trong näm 2021. Ni dung ca các van bàn nay ccing vài các nghip vi kinh th phát sinh
di.rçic thrc hin bi Ban Giám Dc du phü hçip v&i lust pháp Vit Nam, Diu L Cong
ty và các Nghj Quy& cUa các c dong.
BOS has been fully informed about the Meeting Minute of the Board of Management
("BOM') during the year 2021. The contents of these documents together with business
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transactions carried out by the Executive Team were in accordance with Viet Nain 's
regulations, the Company's Charter and the Shareholders' Resolutions.
Trong näm 2021, BKS dà nhn &rçlc sr h trçl rt t& cUa HDQT và BGD trong vic
cung cp các thông tin &rçic yêu cu. HDQT và BGD cüng dã bay to sii sn sang lang
nghe và vic thirc hin các kin nghj cüa BKS.
During 2021, the BOS has received well coordination from the BOM and the Executive
Team in providing requested information. The BOM and the Executive Team has also
expressed their willingness to listen and adopt the BOS's recommendations.
Trong näm 2021, BKS không nhn &rçYc van bàn nào yêu cu thm tra d6i vai các thông
tin dA báo cáo hay các ho.t dng cüa các thành viên cUa HDQT hoc BGD.
In 2021, the BOS received no writing request for inspection for doubts on either the
reported information or the activities of the members of the BOM or the Executive Team.
4. Kt Iuân (Conclusions)
HDQT và BGD da diu hành các hot dng kinh doanh cüa Cong ty vâi n h,rc cao nht
và vi lqi ich cüa Cong ty. Sr n hjc cUa h cling dä dt.rgc th hin qua kt qua kinh doanh
dã di.rçic kim toán nàm 2021.
The BOM and Executive Team have tried their best to carry out all the business activities
for the interests of the company. Their efforts have been revealed in the audited results of
operations in the year 2021.
Kinh mong các C Dông xem xét và thông qua các vAn d trên.
Would the Shareholders be kind to review and pass these matters!
Chüc Di Hi thành cong t& dçp
Will the General Meeting be successful!
Trtr&ng BKS

Lê Van Nhân

ead of BOS)
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T?J TR1NH BAI HQI CO BONG
V/v: Phân phi hyi nhun näm 2021
KInh gui: BAI HQI CO BONG CONG TY CO PHAN BAO Bi NHVA TAN TIEN

-

Can cü Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 dixgc Qu& hi nuâc Cong hOa Xã hi Chü
nghla Vit Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Can cü Diu 1 hot dng cüa Cong ty c phn bao bI nhra Tan Tin duçic Di hi c
dông thông qua ngày 23/04/2021;

-

Can cir Lut Thu thu nhp doanh nghip hin hành;
Can cü vào kt qua kinh doanh nãm 2021 dã dixcic kim toán bâi Cong ty TNHH Ernst &
Young Vit Nam.

Hi dng quãn trj Cong ty c phn bao bI nhra Tan TMn kInh trInh Dui hi c dông thixng niên
nãm 2022 thông qua vic phân phi igi nhun näm 2021 nhu sau:
Tng lçri nhun truóc thud

: (12.411.375.336) dung
A

Thue TNDN phai nçp

0 dong

Thu TNDN hoãn 1ti

:

Lçi nhun sau thug con 1ii

1.229.280.467 dung
(11.182.094.869) dung

- Chi trã cu tirc (1.500 dung/c phiu) tü igi nhun sau thu
chua phân phôi cüa các näm truóc

20.276.655.000 dông

(Khong bao gum cu phiu qu5: 1.482.228 cu phiu)
KInh trInh Di hi c dOng xem xét và thông qua.
Trân tr9ng.
Noi nhn:
- Toàn th c dông;
-LuuP.HCNS.

TM. HQI BONG QUAN TR!

• :
-- -E \
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T TRINH
V/v: Thà lao cho Hi dng quãn trt và Ban kim soát nãm 2021
KInh fri: BAI HQI CO BONG CONG TY CO PHAN BAO B! NHA TAN TIEN
Can cir Lut Doanh nghip s6 59/2020/QH14 dugc Quc hOi niiOc Cong hOa Xã hOi Chü nghia Vit
Nam thông qua ngày 17/06/2020.
Hi &ng quãn trj Cong ty c phn bao bI nhra Tan Tin kInh trInh Dai hi c dông thông qua müc
thu lao cho Hi dng quãn trj và Ban kim soát näm 2021 nhu sau:
> Tng müc thu lao cho Hi dng quãn trj và Ban kiêm soát näm 2021: 276.000.000 dng.
KInh trmnh D.i hi xem xét thông qua.
Trân tr9ng.
Noi nhn:
- Toàn th c dông;
-LixuP.HCNS.

TM. HJJONG QUAN Tifi
1UT!CH
/CONG\
COPH
I4 OBU1HUA

-.Y\

i•'i
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KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH, BAU TU' NAM 2022
CUA HQI BONG QUAN TRj
Bt chip nhng hu qua tiêu crc v kinh t - xà hi cüa COVID-19, Vit Nam là mt trong s It
qu& gia ghi nhn mirc tang tnrâng kinh th tich crc vào näm 2021, vi th Vit Nam dang dt miic
tiêu tang truâng bInh quân hang nam 6,5% - 7,0% trong 05 näm tài. Di vài ngành hang bao hi, là
mt trong nhCing linh vl:rc phát trin nhanh tti Vit Nam vOi t& d tang truâng hang näm khoãng
13,4% trong giai do?n 2015 — 2020 vüa qua và &rçc k' vçng së tip tiic tang tru&ng hai COfl so
trong nhitng näm tâi. V phán khuic trong näm 2020 & 2021, bao hi nhra và bao bi giy chim
khoàng 8 1,6% thj phn v doanh thu và dang tip tic gia tang. Tuy nhiên, chi phI du vào tang cao
dã khin ngành bao bI gp nhiu thách thirc. Tai thj tnxng Vit Nam, v.n d cc bàn cüa ngành bao
bi nhra là ngun nguyen lieu trong nilOc thiu hiit dn dn phi thuc vào nhp khu nhira.
Lien quan trrc tip tâi giá nhira, thj tns?mg du mô khâi dAu näm mi 2022 mt each manh me sau
khi chi:tng 1a vào cui näm ngoái. Vào tháng 12 nãm 2021, giá du Brent và West Texas
Intermediate (WTI) dat trung binh 74 USD và 71 USD/ thüng. Sau do, giá dã phuc hi manh me
vào tháng 1 näm 2022 vã dn cui thãng, du Brent dã vuct müc 91 USD/ thüng và 87 USD1 thüng.
Trong khi do, cang thâng dja chInh trj gitta các cithng quc trên th giâi dang leo thang nhanh
chóng cüng vi tác dng không nhO cUa COVID-19, nhiu di,r doãn cho thy sr lo ngi sir gián doin
nghiêm tr9ng d6i vâi ngun cung dAu, ph bin là thj tru&ng dang that cht và cu vuçxt cung. Diu
nay dn dn vic giá du tang dn dn giá nhirra së bin dng theo giá du th gi4ci là diu khO tránh
khOi. Diu nay se ành hiRing trirc tip dn giá nhp khâu nguyen 4t lieu và ành hiRing dn hiu qua
hoat dng san xut kinh doanh cüa Cong ty.
V mt tIch circ nOi chung, bao bI v.n dang là ngành phii trcx dóng vai trO quan tr9ng, dugc thüc dAy
bâi 51r tang tnRing vCtng chAc cüa các ngành lien quan nhu F&B, hang tiêu dung, hoat dng xuAt
khAu và sr phãt trin manh me cüa thtrcxng mai hin dai nên thj tnx?mg se ngày càng rng ma.
Tuy nhiên dSi riêng vri Tan Tin, cüng vài tInh hinh cnh tranh ngày cang quyt 1it, gay gAt gifta
các dcxn vi bao bi mm trong nuâc và mt s dcin vj cüng ngành mói có vn dAu tu cUa nuâc ngoài
xuAt hin, Cong ty dä ban hang hóa theo müc giá c?nh tranh và kin toàn ccx cAu t chuc san xuAt
nh.m duy tn thj phAn cling nhu dam bao lçii nhun trong nãm tài chInh. Ngoài ra v.n tip tic gift
vltng th chIrc san xuAt hop 1 cO hiu qua, có chin lucic, dir till nguyen 4t 1iu chInh phü hop vâi
tlrng giai do?n san xuAt kinh doanh, dnh müc tiêu hao trong san xuAt hop 1, tang nang suAt lao
dng a tAt ca các khâu san xuAt, kim soát tt các chi phi bàn hang, quàn 1 doanh nghip, chi phi
tâi chmnh và dAy manh phát trin khách hang.
Nàm 2022 dugc xac dinh là nam vai nhiu thách thuc ma Cong ty cAn vuct qua d duy trI t& d
phát trin, vi th vic chü tr9ng vào tang hiu qua cüa qua trInh san xuAt, phát huy näng hrc ni b
là mt trong nhltng vAn d cAn quan tam cüa Cong ty. Hi dng Quàn trj thng nhAt trmnh Dai hi c
dông phucing hiRing k hoach san xuAt kinh doanh nam 2022 nhu sau:
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1. Kê hoich ho3t dng san xuât kinh doanh
Chi tiêu

STT

Don vj tInh

Kê hoich näm 2022

1

Doanh thu thun

T dng

2.236

2

Li nhuân trwrc thu

T dng

255

2. V th1 trtràng
Hin nay có han 2.000 doanh nghip hot dng trong ngãnh nhra, trong do han 80% tp trung a
min Nam do do, rO rAng cnh tranh m?nh nht là khu virc phIa Nam. Theo báo cáo Tng Cuc
Thng Kê, cho thy hang tiêu dung nhanh t& d tang tnthng doanh thu trong sáu thành ph lan Ha Ni, TP H ChI Minh, Hái PhOng, Cn Tho, Nha Trang và Dà Nang - tang trâ 'ai trong thi gian
nay.
Hang tiêu dung nhanh ti Vit Nam d1sçlc phân thãnh bay nhóm nuâc giái khát (bao gm Ca bia),
thrc phm, sUa, chàm soc gia dInh, chäm soc cá nhân và các san phm chäm soc tré sa sinh và trê
nhô, và thu& lá (san phm chain sOc cá nhân và gia dInh tang truOng minh).
Ngành hang chü hc

Doanh thu thuân
2022 (t dông)

Doanh thu thuân
2021 (t'i dông)

I

Chãm soc cá nhân và gia dinh

1.027

708

45%

2

Thc ph.ni (Mi an 1in, bánh kço...)

778

808

-4%

3

Càphé

232

224

4%

4

Thu6cthüyvanongducic

41

37

9%

S

Sãnph.mkhác

158

122

29%

2.236

1.899

18%

STT

Tong cong

T 1
tang tru'O'ng

3. Cong tác du tir, phát trin ha tng
Trong chin lucic phát trin san xut kinh doanh cüa Cong ty, nhm dáp 1mg yêu cu ye bao bI cUa
các thj InrOng muc tiêu và thj tnrang tim näng Cong ty së chIt tr9ng trong vic dâu ttr các day
chuyn thit bj có näng suit lao dng cao, tr dng kim soát chit lircmng trong qua trInh san xut,
dAu tu theo hux5ng tr dng hóa...
D1mg tnrâc xu th phát trin và cinh tranh cIta ngành san xut bao bI hin nay là dOi hOi ngày càng
cao v cht hxng, th&i gian cung 1mg nhanh, san phm ngày càng phãi than thin vài môi trtthng
trong khi do thI giá cIta san ph.m phãi cnh tranh. Trong nãm 2022, Cong ty së tp trung du tu các
may mOc thit bj cO chit krqng cao d dáp 1mg yêu cu da dng và ngày càng cao cIta thj tnrOng.
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K hoach du tir 11am 2022
Dun vj tInh. Triêu ding
Danh miic

STT

S tin
2.930

1

Nhàct'ra

2

May móc thit bj

3

Phirong tiên vn tái

2.960

4

Khác

2.900
Tong cong

21.726

30.516

4. VtàichInh
Mt trong nhung thông.tin duçc c dông quan tam là k hoach kinh doanh và tài chInh cho nhUng
nãm sp tri chInh vi vy së tin hânh xây dirng k hoch dài hn cho 3-5 näm tói, k hoch tài
chmnh phãi duçic trInh bay mt cách bài bàn, hçp l và dy dü, dc bit d& vri nhirng dir an lan.
Tinh hInh kinh t con nhiu bin dng và dir báo se cOn nhUng khó khãn trong thai gian tâi do 4y
Cong ty së chü tr9ng vào các giài pháp nhm nâng cao t suit lçii nhun cUa vn chü sa hUu, Cong
ty së tim mi cách d khai thác hiu qua ti da ngun vn chü sâ httu nh.m phát huy ti da t' suit
lii nhun trên van, tang cisang kim soát dir trtt hang tn kho, giám sat t6t tInh hinh Cong ng, chi
phi nhim nãng cao hiu qua sir diing van.
5. V nhân sir và dào tao nhân sr
Trong nàm 2022, Cong ty tip tic tp trung manh trong vic xây dirng van hoá Cong ty, nâng cao
nhãn thirc và tinh th.n trách nhiêm cüa di ngü nhãn sir, tp trung dào tao di ngui nhân sir cp cao.
Cong ty tin hành diu chinh chInh sách di vâi ngun nhãn hrc d phü hçp vth tInh hInh nhãn lirc
hin ti cüa thi tnrang nhãn hrc và tInh hInh nhán lirc cüa Cong ty nhis: Chinh sách dào t.o, dãi ng,
chinh sách dng viên khen thixOng di vâi di ngü nhãn nhãn viên CO näng hxc và các chmnh sách
lien quan dn vic thu hut ngun nhãn lirc CO chit hrcmg cao v phic vi cho six phát trin cña Cong
ty.
Cling trong nàm nay, Cong ty së tip tiic thay di nhn thüc và áp dung các cong ci1 quàn 1 nhm
nâng cao nàng suit lao dng bang các phi.rcmg thirc nhir: chü tr9ng dào t?o ngun nhãn lirc, dc bit
là dôi ngli k5 sir và cong nhãn k5 thut trong vic tim hiu, frng d%lng v các cong ngh mài.
Tang hiu qua cong vic cUa cp quàn 1', giám sat và tang nang suat lao dng cüng là mt trong
nh&ng bin pháp Cong ty ap dung d gia tang näng lirc canh tranh vâi các doanh nghiêp trong khu
vrc. Song song dO là tp trung vào vic tang hiu qua cOng vic, tin hãnh dào tao và huan 1uyn
nãng cao nang hrc cho tt Ca CáC vj trI cOng vic nht là cOng nhân trirc tiép san xuât.
Tuy nhiên, hiên nay trong bii cành khO khàn chung, nhu cau v nhãn lirc rtt l trong thj trir?mg
san xuAt bao hi nhira mm tuy nhiên ngun cung không dü d dáp img, nhiu cong ty mài ma dã
dUng chin hric thu nhâp cao d thu hut ngun lirc cO kinh nghim dn dn các cOng ty co cOng
nhãn có tay ngh bj chày máu chit xám, trong dO cO Tan Tin.
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6. Mt s giãi pháp thtrc hin
D thrc hiên chi tiêu k hoach neu trên, Hi dng Quãn trj Cong ty chü trçng tp trung thrc hin t&
các cong vic trQng tam nhu sau:
• Nâng cao áp diing phn mm quãn l nhân sir nhm gia tang tInh hiu qua trong h thông
quàn l chung cUa Cong ty hin tai, .gia tang sr chInh xác và kjp thôi trong vic giài quyM
các ch d, luang thtthng cüng nhu các chInh sách khác cho nguM lao dng.
• Diu chinh lai chin luc kinh doanh phü hçip vâi tinh Mnh kinh th dira trên nhirng th mnh
và k& qua dat duoc. Nm sat tInh hInh d chi dao diu hành kp thôi truâc nhng thay di
cüa thj trtthng, bin dng cüa tInh hmnh kinh t trong nuOc và th giài.
• Tp trung vào vic tr dng hoá, du tu may móc có nãng suit cao.
• Thxc hin các ôhucing trInh dào to cii th& sâu sat d có di ngu cong nhân dáp 1mg yeu cu
san xuAt, nâng cao có tr.ng tam näng lrc quãn l trong timng b phn nht là chü tr9ng vào
dào tao cho di ngü quãn l cp trung và cp giám sat.
• Nãng cao hiu qua cüa cong tác. nghiên clru san ph.m mói theo chiu sâu nhm tim kim giá
trj gia tang cUa san phm, tp trung vào linh vtrc kinh doanh hin có cUa Cong ty.
• Ap dmg chuang tdnh 5S, TPM trong toàn Cong ty.
• Tang hiu qua hoat dng cUa các h thng quãn 1 h thng chit lucmg Iso 9001, môi
trithng Iso 14000, Trách nhim xã hi (SA 8000) và tiêu chun An toàn slrc khOe ngh
nghip (ISO 45001), FSSC 22000.
• Khai thác hiu qua ti da ngun vn chU sâ hüu, tang cumg kim soát dir trtr hang tn kho,
giám sat t& tinh hinh cOng n, chi phI... Thit 1p danh m11c dAu tu phU hçp, diu chinh 'ai
h s don can no cüa mInh.
Noinhn:

- Toàn th c dông;
-LuuP.HCNS.
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Ti TR1NH BAI HQI CO BONG
V/v: K hoch phân phi lyi nhun näm 2022
KInh giH: BI

-

HQI CO BONG CONG TY CO PHAN BAO B! NHVA TAN TIEN

Cn Cu Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ducic Quc hi nuâc Cong hOa Xã hi ChU
nghia Vit Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Can cir Diu 1 hot dng cüa Cong ty c ph.n bao bI nhra Tan Tin duc Di hi c
dông thông qua ngày 23/04/2021;

-

Can cü Lut Thu thu nhp doanh nghip hin hành.

Hi dng Quãn trj Cong ty c phn bao bI nhra Tan Tin kInh trInh Di hi c dông thixng niên
näm 2022 thông qua k hoch phân ph6i igi nhun närn 2022 nhu sau:
Tng Iqi nhun trtrrc thu
Thu TNDN phâi np
Lçri

nhun sau thu con 1i

- Chi trã C6 tirc (1.500 d6ng/c6 phiu)

255.276.000.000 dông
51.055.200.000 d6ng
204.220.800.000 d6ng
20.276.655.000 d6ng

(Khong bao g6m c6 phiu qu5: 1.482.228 C6 phiu)
- Lçii nhun chua phãn ph6i

183.944.145.000 d6ng

Kinh trInh Di hi C6 dông xem xét và thông qua.
Trân tr9ng.
Noi nhn:
- Toàn th c dông;
-LiruP. HCNS.

TM. HQI BONG QUAN TR!
1
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T TRINH
V/v: Thu lao cho Hi dông

quail

trj và Ban kim soát näm 2022

KInh üi: BA! HQI CO BONG CONG TY CO PHAN BAO B! NHTJA TAN TIEN
Can cir Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 dirc Quc hi nixâc Cong hOa Xã hi Chü nghTa Vit
Nam thông qua ngày 17/06/2020.
Hi dng quàn trj Cong ty c phn bao bI nhra Tan Tin kinh trinh Di hi c6 dông thông qua müc
thu lao cho Hi dng quán trj và Ban kim soát nãm 2022 nhu sau:
> Ttng müc thu lao cho Hi dng quàn trj và Ban kim soát näm 2022: 276.000.000 dng.
KInh trInh Thi hi xem xét thông qua.
Trân trQng.
Noi nhn:

- Toàn th c dong;
-LmiP.HCNS.
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T TR1NH BAI HQI cO BONG
V/v: Lira chyn Cong ty kini toán nám 2022
KInh

'i: BAI HQI CO BONG CONG TY CO PHAN BAO B! NHIIA TAN TIEN

-

Can cir Lut Doanh nghip s 59120201QH14 dugc Qu6c hi nuâc Cong hOa Xã hi Chü
nghia Vit Nam thông qua ngày 17/06/2020;

-

Can cü Lust Chrng khoán s 54/2019/QH14 thrgc Quc hi nuâc Cong hOa Xã hi Chü
nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/20 19;

-

Can cr Diu 1 hott dng cüa Cong ty cô phân bao bI nhra Tan Tin dtrçyc Dti 1ii c
dông thông qua ngày 23/04/2021.

Hi dng quãn trj kInh d xut Di hi dng c dông thông qua vic Hi dng quãn trj së 1ira chçn
cong ty kim toán trong danh sách các Cong ty kim toán ducic U' ban chüng khoán nba ntrOc chp
thun d kim toán cho Cong ty näm 2022.
Kmnh trInh Dti hi c6 dOng xem xét và thông qua.
Noi nhn:
- Toàn th C6 dong;
-LtruP.HCNS.
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TO TR1NH BiI HQI CO BONG
V/v: Min nhim và bâu cfr bi sung
thành viên Hi dng quán trj vã Ban klein soát nhim kr 2021 — 2026
KInh üi: BA! HQI CO BONG CONG TY CO PHAN BAO B1 NHVA TAN TIEN
Can cü Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ducic Quc hi nr& Cong hOa Xã hi Chü
nghia Vit Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Can cr Diu 1 hot dng cüa Cong ty c phn bao bI nhra Tan Tin dixçic f)ai hi c
dông thông qua ngày 23/04/2021;

-

Can cü Nghj quyt s 01/2021/GMS cüa Dti hi c dông thu?ng niên Cong ty c phn
Bao bI nhra Tan Tin ngày 23 tháng 04 näm 2021;
-

Can cr Dcm tir nhim cüa ông Choi Sang Woo và Nghj quyt s 02/2022 cña Hi dng
quãn trj Cong ty c phn Bao bI nhira Tan Tin ngày 11 tháng 02 näm 2022;

-

Can ci Dan tr nhim cüa ông Cho Jum Kun, ông Park Moonsu, ông Lee Sehoon và Ngh
quyt s 04/2022 cüa Hi dng quán trj Cong ty c phn Bao bI nhia Tan TMn ngày 02
tháng 04 näm 2022.

Hi dng Quãn trl Cong ty c phn bao bI nhra Tan Tiên kInh trInh Dti hi c dông thix&ng niên
näm 2022 thông qua vic min nhim và bu b sung thành viên Hi dng quãn trj và Ban kim
soát cho thii gian cOn 1i cüa nhim kS' 2021 — 2026 ci th nhu sau:
1. Min nhim Va bu cfr bi sung thành viên Hi dng quãn tr!:
1.1. Min nhim thành viên Hi dng quãn tij
Ti D.i hi c dông thithng niên 2021 cüa Cong ty c phn bao bI nhira Tan Tin vào ngày
23/04/202 1 cIa bu ra 05 thành viên Hi dông quân tr bao gôm:
1.

Ong Cho Jum Kun - Chü tich Hi dng quãn trj

2.

Ong Park Moonsu - Thành viên Hi dng quãn trj

3.

Ong Song Jongsun - Thành viên Hi dng quãn trj

4.

Ong Koo Jae Young- Thành viên Hi dng quàn trj

5.

Ong Lee Sehoon - Thành viên Hi dng quãn trj

Trên Co si Dan tü nhim thành viên Hi dng quãn trj cüa ông Cho Jum Kun, ông Park Moonsu,
ông Lee Sehoon, Hi dng quãn trj Cong ty c ph.n bao bI nhra Tan Tin kinh trInh Di hi c
dông thxng niên 2022 thông qua vic min nhim chrc vii thành viên Hi ctng quàn trj nhim k'
2021 — 2026 tr ngày 26/04/2022 di vOi:
1.

Ong Cho Jum Kun - Chü tjch Hi dng quãn trj

2.

Ong Park Moonsu - Thành viên Hi dông quân trj

3.

Ong Lee Sehoon - Thành viên Hi dng quán trj
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1.2. Bu cfr bi sung thành viên Hi ding quän trl
Nhm dam bão duy trI dñ s hxng thành viên Hi dng quân trj theo yêu cu cüa pháp 1ut và quy
djnh cüa Cong ty, Hi dng quãn tij COng ty c phn bao bI nhira Tan Tin kmnh trInh Di hi c
dông ththng niên 2022 thông qua vic bAu ci:r b sung thành viên Hi dng quàn trj ci th:
1.

S h.rçing b.0 cir b sung thành viên Hi dng quãn trj: 03 ngu?i.

2.

Nhim k' cüa thành viên b sung Hi dng quàn trj: Thñ gian can 1i cüa nhim k' 2021
—2026.

3.

Danh sách üng cr viên d bu cü b sung thành viên Hi dng quãn trj duçic tQp hgp tr
nhUng nguii dà tiêu chuAn, diu kin d trO thành Thành viên Hi dng quân trj và dy âü
h so theo quy djnh tti Quy ch bu cr b sung Thành viên Hi ding quân trj và Ban
Kim soát cia duçic Dti hi c dông thumg niên 2022 thông qua.
Danh sách rng viên së lien tiic duçic cp nht dn trixâc th&i dim din ra bu cir.

2. Min nhim và bu cfr b sung thành viên Ban Kiin soát:
2.1. Min nhiêm thành viên Ban Kiêm soát
Ti Dti hi c dông thuäng niên 2021 cüa Cong ty cô ph&n bao bI nhira Tan Tin vào ngày
23/04/2021 cia b&u ra 03 thành viên Ban Kim soát bao gôm:
1.

Ong Lê Vn Nhãn - Trithng Ban Kim soát

2.

Ong Choi Sang Woo - Thành viên Ban Kiêm soát

3.

Ong Cho Hyonwoo - Thành viên Ban Kim soát

Trên co Sâ Dan tr nhim thành viên Ban Kim soát cüa ông Choi Sang Woo, Hi dng quán trj
Cong ty c6 phtn bao bI nh%ra Tan Tin kInh trmnh Dti hOi c dông thr?ng niên 2022 thông qua vic
min nhim chirc vi thành viên Ban Kim soát nhim kS' 2021 — 2026 tr ngày 11/02/2022 d6i vOi:
1.

Ong Choi Sang Woo - Thành viên Ban Kim soát

2.2. Bu cu' b sung thành viên Ban Kim soát
Nhm dam bão duy tn dü s lung thành viên Ban Kim soát theo yêu cu cüa pháp 1ut và quy
djnh cUa Cong ty, Hi dng quãn trj Cong ty c ph.n bao bI nh%ra Tan Tiên kinh trInh Dti hi cô
dông thung nien 2022 thông qua vic bu cir b sung thành viên Ban Kim soát ci th:
1.

S 1trçng bAu cü b sung thành viên Ban Kiêm soát: 01 ngutii.

2.

Nhim kS' cüa thành viên bô sung Ban Kiêm soát: Thai gian cOn 1ii cüa nhim kS' 2021 —
2026.

3.

Danh sách üng cir viên d bttu cr bô sung thành viên Ban Kim soát duiçic tp hçip tü
nhüng ngutM dü tiêu chun, diu kin dê trâ thành Thành viên Ban Kim soát và dy dü h
so theo quy djnh ti Quy ch bu cCr b sung Thành viên Hi dng quàn trj và Ban Kim
soát cia thrçic Di hi c dông thu&ng niên 2022 thông qua.
Danh sách 1rng viên së lien tiic dugc cp nht dn truâc thyi dim din ra bAu cir.
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TO TR1NH BiI HQI CO BONG
V/v: Quy ch và th 1 bâu cfr b sung thành viên Hi dông quãn trj và Ban Kim soát
nhim kr 2021 — 2026
KInh güi: BAI HQI CO BONG CONG TY CO PHAN BAO B! NHIJ'A TAN TIEN
-

Can cü Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 duc QuSc hi ni.nic Cong hOa Xã hi Chü
nghia Vit Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Can cu Lut Chirng khoán s 54/2019/QH14 thrcic Quc hi ni.râc Cong hOa Xã hi Chü
nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2019;

-

Can cir Diu 1 hot dng cüa Cong ty C6 phân bao bI nhra Tan Tin dixqc Di hi c6
diông thông qua ngày 23/04/2021;

-

Can cir Quy ch hot dng cüa Hi d6ng quãn trj & Quy ch hott dng cUa Ban Kim soát
Cong ty c6 ph.n bao bI nhira Tan Tin dxcic Dui hi c6 dông thông qua ngày 23/04/202 1.

Hi d6ng quãn trj Cong ty C6 ph.n bao bI nhçra Tan Tin kInh trinh Dti hi c6 dông ththng niên
näm 2022 thông qua Quy ch và th 1 bu ci:r b6 sung thành viên Hi d6ng quãn trj và Ban Kim
soát nhim k' 2021 — 2026 cüa Cong ty c6 phn Bao bl nhra Tan Tin.
D,r thâo Quy ch dixçc dInh kern theo day.
Hi d6ng quãn trj kInh trInh Dti hi 46ng c6 dông xem xét thông qua.
Noi nhn:
- Toàn th c dông;
-LxuP. HCNS.
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CONG TY CO PHAN BAO B1 NHVA TAN TIEN
Thxng s 13— KCN Tan BInh — Phu&ng Tây Thanh — Qun Tan Phü — Tp.HCM
Tp.HCM, ngày 26 thang 04 nám 2022
QUY CHE vA THE Ljt
BAU CU' BO SUNG THANH VIEN HQI BONG QUAN TR! VA BAN KIEM SOAT
CONG TY CO PHAN BAO B! NHIJ'A TAN TIEN
Nhiêm kr 2021 — 2026
Cn cü Lut Doanh ng1iip s 59/2020/QH14 d.rçic Quc hi nuOc Cong hOa Xã hi Chü
nghia Vit Nam thông qua ngày 17/06/2020;

-

Can cü Lust Chüng khoán s 54/2019/QH14 dxçic Quc hi nuOc Cong hOa Xã hOi Chü
nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2019;
-

Can cr Diu 1 hot dng cüa Cong ty c phin bao bI nhira Tan Tin ("Cong ty") duc
Dii hi c dông thông qua ngày 23/04/2021;
Can cü Quy ch hot dng cüa Hi dng quàn trj & Quy ch hot dng cüa Ban Kim soát
Cong ty c phn bao bI nhra Tan Tiên duc Dti hi c dong thông qua ngày 23/04/2021.

Di hi dng c dông ("DHDCD") Cong ty Co phân bao bI nhra Tan Tin tin hành bu b sung
thành viên Hi dng quãn trj và Ban Kim soát cho nhim k' 2021 — 2026 theo các quy djnh sau:
Biu 1: Nguyen tc và di tung thtic hin bu cfr
1.1. Nguyen tc bu Cu'
a. Bu cr dung pháp lutt, dung Diu l Cong ty và phà hçp vâi Quy ch nay nh.m dam bão
dan chü và quyniçii hqp pháp cüa tAt cá c dông.
b. B.0 cir cOng khai bang hInh thirc bO phiu kIn.
1.2. Di tu'çrng có quyn bu cfr
Là các c dOng si htru c phAn có quyn biu quyM hoc ngu?ii duçic üy quyn d%r hçp có quyên
biu quy& (Theo danh sách c dông cong ty chct ngày 29/03/2022) có mt ti DHDCD.
Biu 2: S hrqng, tiêu chuAn thành viên b sung I1ôi dIng quãn trj và Ban kim soát
2.1 Hi ding quãn trj

a. S6 lucing thành viên Hi dng quán trj duçic bu cir b sung là: 03 thành viên.
b. Nhim kr cüa thành viên Hi dng quán trj b sung: Thai gian con li cüa nhim k' 2021 —
2026.
c. SO lucing üng viên ti da: Không hn ch&
d. Tiêu chuAn và diu kin lam thành viên Hi dng quãn trj phãi phà hcip vói quy djnh cüa
pháp 1ut vã Diu 1, Quy ch cüa Cong ty, cii th:
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o Co dU nang hrc hành vi dan sr, không thuc di tucing bj cm quàn l doanh nghip theo
quy djnh ti khoãn 2 Diu 17 cüa Lust Doanh nghip;
o Co trInh d chuyên môn, kinh nghim trong quãn trj kinli doanh ho.c trong linh virc,
ngành, ngh kinh doanh cUa cong ty và không nht thi& phài là c dông cüa Cong ty;
o Thành viên Hi dng quãn trj Cong ty có th dng th&i là thành viên Hi dng quàn trj
cüa ti da 05 cOng ty khác;
o Tiêu chuAn và diu kin khác theo quy djnh tii Diêu l Cong ty và Quy chê hot dng
cüa Hi dng quãn trj.
2.2 Ban Kim soát

a. S6 lixcrng thành vien Ban KMm soát duçic bu cr b sung là: 01 thành viên.
b. Nhim kS' cüa thành viên Ban Kim soát b sung: Th?ñ gian cOn li cüa nhim k' 2021 —
2026.

c. S6 luçing üng viên ti da: Không hmn ch&
d. Tiêu chun và diu kin lam thành viên Ban Kim soát phãi phà hcrp vâi quy djnh cUa pháp
lut và Diu l cüa Cong ty, ci th:
o Co dU näng lirc hành vi dan 5ir, không thuc di tuçYng bj c.m quãn 1 doanh nghip theo
quy djnh ti khoãn 2 Diu 17 cüa Lut Doanh nghip;
o Di.rçic dào tto mt trong các chuyên ngành v kinh t& tài chInh, k toán, kim toán, luât,
quàn trj kinh doanh hoc chuyên nganh phil hcip vOi ho.t ctng kinh doanh cüa Cong ty;
o Không phài là ngthi có quan h gia dmnh cUa thành viên Hi dng quãn trj, Giám dc
hoc Tng giám d& và nguñ quán 1 khác;
o

Không phãi là nguii quán l Cong ty; không nh.t thit phài là c dông hoc nguii lao
dng cüa COng ty;

o

Không dixc là ngi.r&i cO quan h gia dInh cUa ng.ri quãn l5 doanh nghip cüa cOng ty
và cOng ty mc; ngu?iii di din ph.n vn cüa cOng ty và cong ty mc.

o Tiêu chun và diu kin khác theo quy djnh ti DiM i Cong ty và Quy ch hot dng
cüa Ban Kim soát.
DiM 3: DiM kiin d cfr, frng cfr thành viên bi sung Hi ding quãn trl & Ban Kim soát
3.1. TruOc và trong cuc hçp DHDCD, các c dOng cO quyM cüng nhau 1p nhOm d d cü üng
viên cho vj trI thành viên b sung Hi dng quãn trj và Ban Kim soát.
3.2. Vic d cü, 1rng cCr thành viên b sung Hi dông quàn trj và Ban Kim soát ducic thrc hien
theo Quy ch nay và DiM 1 COng ty. C dOng sä hüu tcr näm phn tram (5%) thng s c phn
ph thông trâ len cO quyM d cir irng cir viên b sung Hi dMg quàn trj và Ban Kim soát
theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và DiM l Cong ty. Các c dong nm git di.râi nam phn
tram (5%) tMg s c phn ph thông có quyM gp s c ph.n cüa tüng c dông li vi nhau
d d cü các 1rng cr viên b sung Hi dng quãn trj. S li.rçmg üng cir viên ma c dông hoic
nhóm c dông nhix 4y có quy&i d cir dixçic quy djnh nhu sau:
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a. C dông, nhóm c dông n.m gitt tr näm phAn tram (5%) dn duài muii phAn tram (10%)
tng s c phn ph thông &rçic d cr ti da mt (01) üng cir viên;
b. C dông, nhóm c dông n.m gitt tr mixi phn tram (10%) dn duôi ba muoi phn tram
(30%) tng s c phn ph thông di.rçcc d cir ti da hai (02) üng ci:r viên;
c. C dông, nhóm c dông n.m gui tü ba muai ph.n tram (30%) dn dixâi nãm muai phn
tram (50%) thng s c phn ph thông duçxc d cii ti da ba (03) iing cii viên;
d. C dông, nhóm c6 dông nm guii tir näm mucii phAn tram (50%) dn dixâi sáu muoi lam
phn tram (65%) tng s c phn ph thông di.rçc d cii ti da bén (04) iing cii viên;
e. C dông, nhóm c dông n.m gui tii sáu muoi lam phAn tram (65%) tng s c phn ph
thông trâ len di.rçc d cii dii s iing cii viên.
3.3. Trung hqp s hrqng các iing viên thông qua d cii và iing cii v.n không dii s lucing cAn thit,
Hi dng quán trj và Ban Kim soát ducing nhim có th d cii them iing cii viên cho dn khi
dii s hrcing iing cii vien d cii, iing cii.
Diu 4. H1 so tham gia frng cfr, d cfr d bAu b sung vào Hi dng quãn trj và Ban Kiêm soát
4.1. HI so d cfr, frng cfr
a. Dcrn xin iing cii hoc d ci:r tham gia Hi dng quàn tr và Ban Kim soát (theo mu);
b. So yu 1 ljch do iing viên tir khai;
c. Giy xác nhn s c phn sâ huii hoc giy th ttxcYng di.rcing cUa Cong ty chiing khoán ncii c
dông mô tài khoán hoc ciia Trung tam lixu k (Bàn sao);
d. Giy Uy quyn d cii hçip l (trong tru&ng hcrp c dông iiy quyn cho nguñ khác d cii).
Ngxñ d cii! iing cii vào Hi dng quàn trj và Ban Kim soát phài chju trách nhim truâc pháp
1ut, tri.râc Di hi dng c dông v tInh chInh xác, trung thirc v ni dung trong h so ciia
mInh.
4.2. Dia dim, thô'i hin nhn h so' iing cfr, dê ctr
a.

so tham gia ting cii, d cii thành viên b sung Hi dng quán trj & Ban Kim soát phãi
duçc giii v Ban t chiic Dti hi c dông ciia Cong ty theo thông tin sau:
CONG TY CO PHAN BAO B! NHVA TAN TIEN
Bla dim

LO 114-115-1110-1111, Cim 4, Nhóm CN II, Khu Cong nghip Tan BInh,
Dixing s 13, Phuäng Tây Thtnh, Qun Tan Phil, TP.HCM

Din thoii

(028) 38 160 777 - Fax: (028) 38 160 888

Email

vmtrang(tapack.com.vn

Ngtthi lien h

Ba Vu Mai Trang — Thu k Hi dng quán trj

Thôi h3n

TrixOc 16h30 ngày 15 tháng 04 nam 2022
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b. Di vâi các tming hçip d cir, üng cr ti Dii hi thI c dông/nhóm c dong d cr, üng cir
phãi cung cAp ngay h so d cü/üng cr cho Chü t9a d duçic xem xét.
c. Chi nhüng h so d cr, üng ciir dáp img dü diu kin d cr, irng cr và nhung 1rng viên dáp
i'rng dii diu kin tucmg iing ciia thành viên b sung Hôi dng quãn trj & Ban Kim soát mOi
drnyc dua vào danh sách rng cii Viêfl Cong b ti Di hi.
Diu 5: Phirong thfrc bu cir
5.1. Vic biu quyt bu b sung thành viên Hi dng quán trj & Ban Kim soát thrc hin theo
phuxmg thiic bu dn phiu, theo do mi c dông hotc ngixäi duc Uy quyn dir h9p có tong so
phiu bu tl.rang iing vOi tng s c phn sii htuJdi din nhân vâi s thânh viên dixcic btu cüa
Hi dng quàn trj & Ban Kim soát và c dông cO quyn dn ht tng s phiu bu ciia mInh
cho mt hoc mt s iing cii viên.

5.2. C dông hoc ngri dirçc iiy quyn dir h9p có th dn toàn b s phiu cAu cüa mInh d bu
cho 01 iing cii viên hoc chia s phiu b.0 cho các iing cii viên dugc hxa ch9n. Tuy nhiên, Co
dông ho.c ngixi diiçic iiy quyn dir h9p chi dixçc bu cho ti da s luçrng iing viên Hi dng
quãn iij & Ban Kim soát trên tng sé iing cii viên Hi dng quàn trj & Ban Kim soát di.rçxc
d cii.
Diu 6: HInh thfrc tin hành bu cfr
6.1. Phiu bu cfr
a. Mi c dông/nguñ dugc iiy quyn dir h9p sè duçxc cAp mt Phiu bu cii trên do cO ghi ma
s c dông, ten c dông, s c phn và s phiu bu ttrang iing vci s thành viên duçc bu
b sung ciia Hi dng quàn trj & Ban Kim soát, danh sách các iing cii viên dugc d cii vào
Hi dng quãn trj & Ban Kim soát.
b. Phiu bAu cii thành viên b sung Hi dng quán trj & Ban Kim soát có giAy màu xanh
dixçic dóng dAu trôn ciia Cong ty c phn Bao bI nhira Tan Tin.
6.2. Quy dlnh v Phiu bu cfr
a. Phiu bu cir hçrp I:
o

Là Phiu bAu cii do Ban t chiic Di hi phát ra có dóng dAu trOn cUa Cong ty và ghi ma
s c dong, s6 c phn và tng s phiu bu cii dà ducic nhân vài s luçxng thành viên
Hi dng quãn trj & Ban Kirn soát duçic bu ttrang iing;

o

Phiu bu cii Hi dng quãn trj & Ban Kiêm soát có màu xanh;

o Phiu bAu cii không bj rách, tAy xoa, cto siia.
b. Phiu bu cfr không hcvp 1:
o Phiu bu cii khOng phái do Ban t chiic Dti hi phát ra;
o Phiu bu cii không cO dOng dAu trôn ciia Cong ty;
o Phiu bu cii bi rách, gtch, tAy xóa, siia chiia, ghi them ten iing cii viên không thuc
danh sách 1mg cii viên da di.rgc DHCD thông nhAt thông qua truOc khi tin hành bô
phiu;
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o

Phiu bu Cu ghi them nhüng thông tin khác, them k hiu;

o

Phiu btu cir có tng s phiu btu cho nhfing 1rng cr viên vucit qua tng s phiu bu
cüa c dông do dtrçic quyn bu;

o Phiu bu cir np cho Ban Kim phiu sau khi vic bO phiu kt thüc và HOrn phiu dä
duçic niêm phong;
o

Các Phiu b.0 cr không hçrp 1 không dirçic tInh vào kt qua bu

c. Cách thtrc bO phiu
o Khi ctng bu cho ung cr viên, c dông vi& s phiu mu6n bu vào ct "St phiu
bu"
.
,
.
x
.
o Khi khong bau cho ung ci.r vien nao, thi de trong So phieu bau ti dong tiicmg ung vcn
ten üng cr viên do.
o Trueing hçp c dông trong qua trInh ghi Phiu bu cir bj nMm 1n, vài diu kin chua bô
vào HOrn phiu, thI duçic quyn tnrc tip gp Tru&ng ban kim phiu d di 1i Phiu
bu cu nhm dam bão quyn lcd cho c dông.
6.3. Nguyen tic bO phiu bu
a. Ban kim phiu së 1p HOrn phiu bAu thành viên Hi dng quãn trj & Ban Kim soát. Ban
kirn phiu tin hành kim tra các HOrn phiu trxOc sr chfrng kin cüa các c dông.
b. Vic bO phiu dtrçic b&t du tir khi có hiu 1nh cüa Chü t9a cuc h9p hotc Tnthng ban kirn
phiu và kt thüc khi c dông cu6i cüng bO phMu bu vào HOrn phiu hoäc sau 30 phüt k tu
thii dim bt du tày thuc vào sir vic nào dn truic. C6 dông/ngu?i dixqc üy quyn dir
h9p tin hành bO phiu bu Hi dng quàn trj & Ban Kiêrn soát vào HOrn phiu. Sau khi kt
thüc vic bô phiu, hOrn phiu së dugc Hi dng quãn trj & Ban Kim soát niem phong
truâc sir chüng kin cüa các c dông.
c. Vic kim phiu dixc tin hành ngay sau khi vic bô phiu kt thüc và HOrn phiu duçc
niêm phong.
Diu 7: Th 1 bu cfr trong trtrOng hqp chi không dü ü'ng viên
Trong trung hcip không cO dü ung viên üng cü hoc duçic d cu vào Hi dng quân trj & Ban
Kim soát, Di hi dng c dông thrc hin bu b sung thành viên Hi dng quãn tr & Ban Kim
soát theo phuang thüc biu quyt bang the biu quyt thay cho phiu bau.
Diu 8: Nguyen tc trtIng cfr thành viên bI sung Hi dng quãn trl & Ban Kim soát
8.1. Nguii truing cu thành vien b6 sung Hi dông quán tn hoc Ban Kim soát duçxc xác djnh theo
st phiu bau tInh tü cao xung thp, bt dau ttr frng cu viên cO sé, phiu bau cao nht cho dn
khi dü s thãnh vien quy djnh ti Diu 1 Cong ty và Quy ch nay.
8.2. TruOng hvp có tr 02 ung cu vien trO len dt ciing s phiu bau nhu nhau cho thành viên b
sung cui cüng cüa Hi dng quán tn hoc Ban kiêm soát thI se tin hành bau li trong s cac
ung cu vien cO s phiu bau ngang nhau hoc lra ch9n theo tiêu chi quy djnh ti quy ch bAu
cu hoc Diu 1 cong ty.
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Diu 9: Nhfrng khiu nii v vic bu cfr Va kim phiu
9.1. Trueing hgp sau khi dã cong b kt qua b.0 cir ma cO 5' kin cüa c dông khiu ni hoc cAn
phüc tra 1ti k& qua bu cü, Ban Kim phiu së trrc tiêp kim tra 1i, nêu phát hin sai sot cô 5'
hoc có sir gian 1n trong kim phiu thI Ban Kim phiu phài chju bM hoàn toàn b chi phi do
phãi t chrc bu ci1r 1ti.
9.2. NhUng khiu ni v vic b&u cr và kim phiu së do Chü tça cuc hp giãi quyt và duçic ghi
vào Biên ban cuOc hçp DHDCD.
Diu 10. Diu khoãn thi hành
Quy cM nay gm có hiu 1rc ngay sau khi duçic thông qua tti cuOc h9p Dai hi dng c dông
thiing niên näm 2022 cUa COng ty c phn Bao bI nhira Tan Tin ngày 26 tháng 04 nãm 2022.
Noi nhn:
- Toàn th c dông;
-LiruP. HCNS.
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NGH! QUYET
RESOLUTION
D1 HO! CO BONG THIRNG NIEN NAM 2022
CONG TY cO PHANBAO Bi NHIIA TAN TIEN
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
OF TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
Can ctr Lut Doanh nghip so 59/2020/QH14 disçc Quôc hi thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprise 2020 passed by NationalAssembly dated 17 June 2020;
Can cir Luat ChCrng khoán s 54/2019/QHI4 &rcic Qu& hi thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law on Securities 2019 passed by National Assembly dated 26 November 2019;
Can cCr Diu 1 cüa Cong ty c phn Bao bi nhira Tan Tin thông qua ngày 23/04/202 1;
Pursuant to the Charter of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 23 April 2021;
Can cir Biên bàn h9p Dai hi c dông ththng niên Cong ty c ph.n Bao bI nhua Tan Tin ngày
26 thang 04 näm 2022.
Pursuant to Minute of the annual General meeting of shareholders of Tan Tien Plastic Packaging
Joint Stock Company dated 26th April 2022.
Bid HO! BONG CO BONG TH!f(NG NIEN NAM 2022
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
CONG TY CO PHAN BAO B1 NHVA TAN TIEN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOJNTSTOCK COMPANY
QUYET NGH!1 RESOL yES
Biu 1. Thông qua báo cáo tInh hInh san xut kinh doanh näm 2021
Article 1. Approval on the production and sales performance in 2021
Doanh thu thun nAm 2021
Net revenue in 2021
Lçii nhun truóc thu näm 2021
Profit before tax in 2021

1.899.258.882.568 dng
(12.411.375.336) dng

CONG TY C PHN BAG Bi NH1JA
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Kêt qua biu quyt/ Voting result:
%

•

T 1 biu quyt tan thành/ Acceptance ratio:
T' I biu quyt không tan thành/ Not acceptance ratio:

•

T' 1 biu quyt khng Co ' kin/ Abstension ratio:

%

%

Diêu 2. Thông qua báo cáo tài chInh da dircrc kiêm toán 11am 2021
Article 2. Approval on the auditedfinancial statement of 202 1
Két qua biu quyt/ Voting result:
•

T 1 biu quyt tan thành/ Acceptance ratio:

%

•

T 1 biu quyt không tan thãnh/ Not acceptance ratio:
T' 1 biu quyt không có ki&i/ Abstension ratio:

%
%

•

Diu 3. Thông qua báo cáo phân phi lçi nhun và chi trã cô tire nám 2021
Article 3. Approval on the revenue allocation and dividend of2021
Tng km nhun trithc thud
Total profit before tax

:

(12.411.375.336) dng

Thu TNDN phài nop
Corporate income tax to be submitted

0 dng
1.229.280.467 dng

Thu TNDN hoän lai
Deferred corporate income tax
Lçri nhuu sau thu con 1ii
Remaining profit after tax

:

(11.182.094.869) ding

Chi trã c tCrc (1.500 dng/c phiu) tr ki nhuân
sau thu chua phân ph6i cüa cac näm tri.rOc
Allocation to dividends (1.500 dong/ share) from
Profit after tax retained of the previous period

20.276.65.5.000 ding

(Khong bao gom co phieu quy: 1.482.228 co phieu)
(Not including Treasury shares: 1.482.228 shares)
Kt qua biu quyt/ Voting result:
•
•
•

T 1 biu quy& tan thànhl Acceptance ratio:
T' 1 biu quyt không tan thànhl Not acceptance ratio:
T 1 biu quyt không Co kin/ Abstension ratio:

Diu 4. Thông qua mire thu lao HDQT, BKS nám 2021
Article 4. Approval on compensation for the B. O.M and B. O.S in 2021

%
%

COtIGlY cd PHAtI BAO SI NHIL(A TANYIk.
TAN 'lIEN PIJSIIC PACKAGING JOINF STOCK COMPANY

Tng mirc thu lao cho Hi ding quàn tn và Ban Kim soát näm 2021: 276.000.000 dng. T l thu lao
tirng thành viên do HDQT xét duyt.
Total compensation for the B. O.M and B. O.S in 2021: 276.000.000 VND. The rate for each member
shall be decided by the B. O.M
Kt qua biu quyt/ Voting result:
•
•
•

T l biu quyt tan thành/ Acceptance ratio:
T' l biu quyt không tan thànhl Not acceptance ratio:
T' l biu quyt không có kin/ Abstension ratio:

%
%
%

Diu 5. Thông qua k hoch san xuãt kinh doanh nãm 2022
Article 5. Approval on the sales and production plan of 2022
Doanh thu thun
Net revenue
Lcji nhuân tn.râc thu
Profit before tax

2.236 t' dng
255 t dông

Kêt qua biu quyk' Voting result:
•
•

T' l biu quy& tan thành/ Acceptance ratio:
T l biu quyt không tan thànhl Not acceptance ratio:

%

•

T' l biu quyt không có ' kin/ Abstension ratio:

%

%

Diu 6. Thông qua k hoch phân phti hyi nhun và chi trã cô tcrc näm 2022
Article 6. Approval on revenue allocation and dividend plan of 2022
Lçii nhun tnrâc thu
Profit before tax

25 t dng

T lê chi trã c tCrc
Dividend

15%

Kt qua biu quyt/ Voting result:
•
•

T l biu quy& tan thànhl Acceptance ratio:
T l biu quyt không tan thành/ Not acceptance ratio:

%
%

•

T' lbiu quyt không Co ' kinIAbstension ratio:

%

Diu 7. Thông qua muc thu lao HDQT, BKS näm 2022
Article 7. Approval on compensation for the B. O.M and B. Os in 2022
Tng mCrc thu lao cho Hi dng quãn tr và Ban Kiêm soát näm 2022: 276.000.000 dông. T l thu lao
tfrng thành viêñ do HDQT xét duyt.

CONG TV

cd PHAN BAO 81 NHUA TAN

*
—

TAN lIEN PLAS11C PACKAGING JOINF STOCK COMPANY

Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2022: 276.000.000 VND. The rate for each member
shall be decided by the B. O.M
Kt qua biu quyt/ Voting result:
TS' 1 biu quyM tan thành/ Acceptance ratio:
T' 1 biu quyt không tan thành/ Not acceptance ratio:
T 1 biu quy& không có kin/ Abstension ratio:

•
•
•

%
%
%

Biu 8. Thông qua vic hra chçn don vj kiêin toán näm 2022
Article 8. Approval on selecting audit company for 2022
Uy quyn HDQT hra ch9n dan vj kim toán näm 2022.
Delegating the B. O.M to select audit company for 2022.
Kt qua biu quytI Voting result:
•
•
•

T 1 biu quyt tan thành/ Acceptance ratio:
TS' 1 biu quy& không tan thànhl Not acceptance ratio:
T' 1 biu quy& không có kinJ Abstension ratio:

%
%

Diêu 9. Thông qua viêc min nhim thành viên Hi doug quail trj & Ban Kim soát nhiêm kr
2021-2026
Article 9. Approval on the dismissal of members of the BOM & BOS term 2021 - 2026
Thông qua vic min nhim thành viên Hi dng quãn tij và Ban Kim soát nhim ks' 2021 — 2026
bao gm:
Approval on the termination of the BOM & BOS members term 2021 — 2026 including:
Thành viên Hi dông quãn trV The BOM members:
1. Ong/ Mr. Cho Jum Kun
2. Ong/ Mr. Park Moonsu
3. Ong/ Mr. Lee Sehoon
Thành viên Ban Kim soátl The BOS members:
1. Ong/ Mr. Choi Sang Woo
Kt qua biu quyt/ Voting result:
•
•
•

T 1 biu quy& tan thành/ Acceptance ratio:
T 1 biu quyt không tan thãnh/ Not acceptance ratio:
T' 1 biu quyt không Co kin/Abstension ratio:

%
%

Diêu 10. Thông qua danh sách thành viên bô sung HDQT Va BKS nhim k' 2021 2026

CONGTYCdPHAN SAO In NHIJArAtfl
TAN TIEN PLAS11C PACKAGII4GJOThff STOCK COMPANY

Article 10. Approval on the list of additional members of the BOM & BOS term 2021 - 2026
Thông qua danh sách trüng cr thành viên b sung HDQT và BKS nhim k3' 2021 - 2026, bao gm:
Approval on the list of elected additional members of the BOM & BOS term 2021 - 2026, including:
Thành viên b sung Hi dng quãn trj nhim k5r 2021 - 2026/ The BOM's additional members for
the 2021 - 2026 term:

2.
3.
Thành viên bi sung Ban Kim soát nhim

k5' 2021 - 2026/ The BOS's additional members for the

2021-2026 term:

Kt qua biu quyt/ Voting result:
•
•

T 1 biu quyt tan thànhl Acceptance ratio:
T 1 biu quyt không tan thành/ Not acceptance ratio:

%
%

•

T' 1 biu quy& không có kinI Abstension ratio:

%

Nghj quyt Dai hi C6 dông tlu.räng niên Cong ty C6 phn Bao bI nhira Tan Tin &roc các dai bi6u c6
dông tham dr Dai hi nht ti-I thông qua vào hi
ngày 26 tháng 04 nam 2022.
The resolution of the Annual General meeting of shareholders of Tan Tien plastic packaging JSC is
approved by the attending shareholders at
26ih April, 2022.
Nghj quyt nay có hiu lirc k tlr ngày k. Hi dng quãn trj, Ban Kim soát và cãc cá nhân có lien
quan chju trãch nhim thi hành Ngh quyêt nay.
This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management, Board of Supervisors
and other related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.
BI HO! BONG CO BONG THUNG MEN NAM 2022
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERJS 2022
CONG TY CO PHAN BAO Bi NHVA TAN TIEN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINTSTOCK COMPANY
Thuk Bai hi
Secretary of the General meeting

Chü tQa Bi hi
Chairman of the General meeting

